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Sjøforsvarer’n

Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik:   

Den norske løve 
må kvesse klørne
I Hardanger – ”tri heile dagar til 
ende”  har politikere og militære 
endevendt det norske forsvaret. 
Status og utfordringer er analysert, og et sikkerhets-
politisk klarere bilde er utkrystallisert under 
Sjømaktseminaret i  Ulvik.
En oppsummering viser følgende sen-
trale trekk :
•	 Regjeringen	 og	 Stortinget	 viser	 en	

gryende politisk vilje til å prioritere 
investeringer og tiltak av stort omfang 
i Forsvaret.  Disse investeringene skal 
effektivt bidra til å sikre Norge en   
militær	posisjon	og	slagkraft	som	selv	
stormaktene må ta i betraktning, også 
i	Nordområdene.	 	Den	politiske	 vilje	
gjenstår	 imidlertid	å	 se	 i	 full	utstrek-

ning.  Inntil videre fortoner den seg 
mer	 som	 et	 delvis	 gjennomtenkt	 øn-
ske.

•	 Det	 viktigste	 ledd	 i	 disse	 bestrebel-
sene vil være anskaffelsen av nye 
undervannsbåter til erstatning for 
ULA-klassen.	En	moderne	flåte	av	vel	
bestykkede og topp moderne u-båter 
vil være vårt viktigste bevis for at vi 
mener alvor når vi sier at Norge skal 
forsvare seg som en fri og selvstendig 

Norges sikkerhet går foran alt:

Tar vi ansvaret på alvor?
Norge må ha ny undervannsbåt-kapasitet, sier Ine Marie Eriksen Søreide, 
leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. – Det går en grense for 
hvor lenge fly og skip kan ”levetidsforlenges” ved hjelp av oppgraderinger, 
modifiseringer og reparasjon. Flertallet i komitéen vektlegger strategisk 
kapasitet, og her er ubåtene høyt prioritert, sier Søreide.
Sommeren 2012 hadde Norge én undervannsbåt i operativ drift. Også 
andre fartøyer, som fregattene, lider under knapphet på kvalifisert 
personell etter at en jevn strøm av dyktige folk har funnet veien til sikker 
og høyt betalt karriérevei i det sivile næringsliv.  (Intervju s. 4-5).

Fortsettelse side 6

Innhold:
På side 3 finner du general-
inspektør Bernt Grimstvedts 
oppsummering av utfordrin-
ger og aktiviteter for Sjøfor-
svaret den nærmeste tiden, 
basert på hans foredrag 
under Sjømaktseminaret i 
Ulvik nylig. 

Side 4-5. I denne utgaven 
av Sjøforsvarer’n finner du 
også et fyldig intervju med 
Ine Marie Eriksen Søreide 
(H), leder av Stortingets 
utenriks- og forsvarskomité 

På side 7 kan du lese om 
hvordan Skjold-klasse kyst-
korvetter i disse dager skal 
gjennomføre testskyting 
med det nye sjømålsmis-
silet NSM (Naval Strike Mis-
sile) levert av Kongsberg-
gruppen.

På side 8 finner du kjerne-
punktene i aktuell sjømilitær 
tenkning, slik direktør Rolf 
Tamnes i Institutt for For-
svarsstudier (IFS) oppsum-
merer dem.

Side 9:  Orlogskaptein og 
redaktør Torje Braadland in 
memoriam.

Side 10-12:  Marinemusik-
kens suksess i Brest.
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Samfunnskontaktens
reservestyrke

Denne utgaven av 
Sjøforsvarer’n		er	for	
en stor del konsentrert 
om	Sjøforsvarets	rolle	
som sikkerhetspolitisk 
instrument. En vesent-
lig del av innholdet er 
rapporter	fra	Sjømakt-
seminaret i Ulvik nylig, 
men	Sjøforsvarer’n	har	
også valgt å gå i dybden 
gjennom	et	selvstendig	
intervju	med	lederen	av	

Stortingets	utenriks-	og	
forsvarskomité, Ine 
Marie	Eriksen	Søreide.
Sjøforsvarets	Informa-
sjonsoffisersforening	
(SIOF)	har	rundet	23	
år	som	en	profesjonell	
beredskapsstyrke og 
ressurspool for sam-
funnskontakt. Vi skal stå 
til rådighet for General-
inspektøren ved behov. 
Ingen kan i dag vite 
hvor og når et påkom-
mende tilfelle dukker 
opp	og	når	GIS	således	
vil kunne trenge vår 
bistand.
SIOF	er	til	for	Sjøfor-
svarets ledelse – og 
ikke omvendt.  Dette 
forholdet kan til tider ha 
vært underkommunisert, 
men	i	2012	blir	det	slått	
uttrykkelig fast:  

Ved eventuelle – fremti-
dige – behov, i ”påkom-
mende tilfeller” skal 
SIOFs	kommunikasjons-
styrke	være	der	for	GIS	
til å bruke.  Vi har i våre 
rekker yngre og eldre re-
servister	i	Sjøforsvaret,	
folk som pr. i dag bekler 
meget krevende stil-
linger i det offentlige, i 
privat næringsliv, i kom-
munikasjonsbyråer	–	og	
i aviser, radio og TV! 
Vi trenger å rekruttere.  
SIOF	har	plass	for	man-
ge	nye,	unge,	profesjo-
nelle mediefolk i et vidt 
kommunikasjonsfaglig	
spekter.	Vi	må	jobbe	for	
å få det til.
SIOFs	vedtekter	sier	at	
vi etter beste evne skal 
styrke	Sjøforsvarets	
anseelse i samfunnet 

(§2).		SIOF	skal	etter	
samme paragraf bidra til 
å utvikle medlemmenes 
militære kompetanse og 
evne til å møte de spe-
sielle krav som settes til 
utførelse av arbeidet.
Generalinspektørens 
velvillige, prisverdige 
invitasjon	til	en	høst-
samling	i	Bergen	2.	–	3.	
oktober ser vi på som 
en	anerkjennelse	av	at	
profesjonell	beredskap	
er nødvendig også i våre 
rekker.		Vi	takker	GIS	
og ser frem til opp-
dateringer på et høyt, 
militærfaglig nivå i ”den 
spisse enden”.
Vel møtt på Haakons-
vern! 

Einar Kr. Holtet,
styreleder,	SIOF.	

Styreleder Einar Kr. Holtet (Oslo), mobil 957 43 927, 
e-post: einarkri@live.no 
Halvor Molland (Oslo), mobil 929 79 797,
 e-post halvor.molland@hydro.com 
Gunnar Vetlejord (Bergen), mobil 926 91 899, 
epost gvetlejord@gmail.com 

Vi	i	SIOF	ønsker	spesielt	yngre	med	militær										
medietjeneste	bak	seg	velkommen	som	nye	medlem-
mer. Dere skal vite at dere trer inn i våre rekker i en 
spennende	periode.	Sjøforsvarets	virksomhet	i	Norge	
er i dag preget av høy aktivitet i de ulike enheter og 
staber,	men	også	innenfor	vår	organisasjon.	SIOF	
står	til	rådighet	som	en	frivillig	gruppe	profesjonelle	
mediefolk,	en	ressurspool	til	disposisjon	for	Gene-
ralinspektøren	når	han	finner	det	påkrevet.		Det	hører	
med	til	SIOFs	løpende	oppgaver	å	holde	medlem-
mene	oppdatert	om	den	sjømilitære	utviklingen.		
SIOF	publiserer	bladet	”Sjøforsvarer’n”	i	trykt	utgave	
og	som	nettversjon.	Denne	er	å	finne	på	Sjømilitære	
Samfunds	nettsider:		http://www.sms1835.no/cms/		
under	”Organisasjoner”	og	deretter	”Sjøforsvarets			

Informasjonsoffisersforening	(SIOF)”.	Under	avsnit-
tet	med	tittelen	”Sjøforsvarer’n”	kan	du	hente	opp	
alle	utgaver	i	PDF-format	fra	2007	og	utover.
Våre	vedtekter	sier	at	vi	skal	være	en	organisasjon	for	
offiserer	eller	andre	med	sjømilitær	bakgrunn,	og	som	
har	relevant	presse-	og	informasjonserfaring	fra	sivilt	
eller	militært	virke	(§1	i	vedtektene).
I	Sjøforsvarsstaben	(SST)	er	det	en	egen	medieen-
het	med	ansvarshavende	presseoffiser	som	ivaretar	
Sjøforsvarets	løpende	samfunns-	og	mediekontakt.		
Kontoret ledes av kommandørkaptein Nils Kristian 
Haugen,	mobil	951	92	286	eller
e-post:  nihaugen@mil.no

«Sjøforsvarer’n»	er	utgitt	av	
Sjøforsvarets	Informasjonsoffisersforening	(SIOF).
Redaksjonen	avsluttet	26.	september		2012

Alle	fotos	fra	Sjømaktseminaret	i	Ulvik	er	levert	av	
fotograf	Magne	Åhjem,	Haakonsvern.	

Produksjon	v/Dag	Taubo:	Bergersen	as,	
www.bergersen.no

HVIS DU ØNSKER KONTAKT MED OSS I SIOF
– så er du velkommen til å ringe, sende en SMS eller e-post til en av oss i styret:
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Sjøforsvaret	tar	opp	
kampen	om	høyt	kvalifi-
serte personellressurser. 
-  Vi har satt i gang en 
analysegruppe kalt ”Task 
Force	Personnel”	(TFP)	
– som forventes å gi noen 
av svarene på de utfor-
dringene vi står overfor, 
opplyser  generalinspek-
tøren, kontreadmiral  
Bernt Grimstvedt. 
Hans  initiativ vil kom-
mende vinter resultere i 
personellpolitiske anbe-
falinger på kort og lang 
sikt.
Ledergruppen	i	Sjøfor-
svaret startet arbeidet 
15.	august	i	år	med	et	ori-
enteringsmøte, etter at de 
på forhånd ble oppfordret 
om å beskrive de tre vik-
tigste personellmessige 
utfordringene i hver sin 
kategori. 
Admiral Grimstvedt ka-
rakteriserer utfordringene 
på personellsiden som 
”krevende”.  I perioden 
fra august til desember i 
år vil TFP samle og ana-
lysere data for så å legge 
frem en ferdig rapport for 
GIS.

U-båtpatruljering
Om	operasjonsmønsteret	
sa Grimstvedt dette – da 
han orienterte om Mari-
nens ansvar og oppgaver 
under	Sjømaktseminaret	
nylig:   -  Våre farvann 
patruljeres	med	kystvakt	
og undervannsbåter på 
regulær basis.  Innenfor 
NATO	deltar	Norge	med	
fartøyer i Task Group-
oppsetningene, fordelt på 
ulike perioder og ulike 
strekninger.		Sjefen	for	
Kysteskadren,	flaggkom-
mandør Henning Amund-
sen,	er	sjef	for	den	ene	
styrken i Øvelse Danex 
denne høsten.

Norsk sjef for NATOs 
stående maritime 
styrke
Året	2013	blir	et	mer-
keår for Kysteskadren.  
Flaggkommandør Hen-
ning	Amundsen	blir	sjef	
for den stående maritime 
styrken	i	NATO,	og	dette	
bidrar til å sette vårt el-
lers	beskjedne	land	på	
kartet.
Øvelse Flotex i Nord-
Norge	går	i	november/
desember i år, og Cold 
Response	i	februar	2013.	
Også	det	faste,	årlige	tokt	
med	fregatt	til	Svalbard	
markerer norsk nærvær 
og gir kompetanse.  
Dessuten	har	Sjøforsva-
ret et stabilt element i 
den stående mineryd-
derstyrken. Norge har 
for tiden rollen som 
styrkesjef	i	NATOs	stå-
ende minestyrke, ved 
kommandørkaptein Erik 
Hansen.

Norge med i verdens
største marineøvelse
I	2014	arrangeres	så	
RIMPAC,	verdens	største	
marineøvelse, utenfor 
Hawaii	–	og	da	for	første	
gang med norsk delta-
kelse.  Øvelsen vil delvis 
gå	i	Sørkina-havet.	Dette	
havområdet er for tiden 
er et stadig mer aktuelt 
oppmerksomhetsom-
råde -  i og med striden 
mellom ulike land om 
næringsinteresser rundt 
enkelte øygrupper.  Kinas 
marine deltar ikke i 
øvelsen.
I nordområdene  arran-
geres øvelsene Pomor og 
Northern Eagle vekselvis 
annet hvert år.

Sjømaktseminaret et
dyptpløyende forum
Sjømakteminaret	i	Ulvik,	
Hardanger, arrangeres 
annet	hvert	år	av	Sjømi-
litære	Samfund	og	er	et	
meget etterspurt forum 
for dyptgående drøftelser 
mellom militære delta-
kere, politikere, forskere  

og europeisk forsvarsin-
dustri, som også stiller 
ut de mest moderne 
utgavene av forsvarsma-
teriell fra sine respektive 
produksjonslinjer.
Seminaret	ble	denne	
høsten	arrangert	for	13.	
gang, under ledelse av 
faglig ansvarlig, admiral 
Jan	Reksten	og	adminis-
trativt ansvarlig, general-
sekretær		Bjørn	Krohn	i	
Sjømilitære	Samfund.
Presidenten	i	Sjømilitære	
Samfund,	kommandør	
Anders Lekven, hilste 
velkommen med føl-
gende ord: ”Her skaper 
vi prosesser som vil 
sørge for at aktører og 
bidragsytere kan enes om 
de mål og delmål som 
kan bidra til å styrke vår 
nordområdestrategi. Den 
militære	dimensjon	i	
nord må være en natur-
lig og integrert del av 
utviklingen”.

Kontreadmiral  Bernt Grimstvedt:

Store marineøvelser i 2012/13
- tross alle personellproblemer

Fregatten KNM ”Thor Heyerdahl” på celebert besøk i 
Hardanger under Sjømaktseminaret.



4

Sjøforsvarer’n

FOrSvArSSAkeN er ikke NOe mAN 
leker Og Spiller bAll med!
Denne	 utilslørte	 advarselen	 kom	 fra	Norges	Orlogs-
forbund	nylig	og	var	rettet	mot	Storting	og	Regjering.	
Den nye langtidsplanen for Forsvaret var akkurat un-
der avsluttende behandling i embetsverket – og nå har 
stortingsflertallet	vedtatt	den.	
Langtidsplanen bærer sitt navn med rette. Den er et 
verktøy	med	særdeles	langsom,	nærmest	treg	funksjon.	
Slik	må	det	være.	Men	plan	og	retningslinjer	peker	inn	
i en høyst uklar og uviss fremtid. Hvordan ordner vi 
oss med sikkerheten her i landet?
- Et av de  mest slående eksemplene er undervannsbå-
tene,	sier	Ine	Marie	Eriksen	Søreide	(H),	leder	av	Stor-
tingets	forsvars-	og	utenrikskomité.	-	Realistisk	sett	vil	
dagens	 seks	ULA	klasse	ubåter	 ikke	kunne	finne	 sin	
arvtager	før	henimot	2035	–	om	godt	over	20	år.
Det	er	et	svelg	av	dimensjoner	mellom	bevilgninger	og	
forsvar,	både	når	det	gjelder	penger		til	drift	og	til	in-
vesteringer.		Hevede	øyenbryn	over	avisene	reflekterer	
daglig den bekymring som omgis forsvarssaken i de 
tusen	hjem,	etter	hvert	som	den	antatte	”pengemangel”	
i	oljelandet	går	opp	for	folk.

gOdT NOk?
Sjøforsvarer’n	har	spurt	komitélederen	om	det	virkelig	
er	slik	at	de	folkevalgte	og	Regjeringen	er	i	utakt	med	
folk	flest.	En	innbygger	som	i	dag	er	18	vil	ha	blitt	godt	
over	40	år,	 idet	den	viktigste	 anskaffelsen	 skjer,	 den	
som fremfor noe skal trygge ressursene i landet. Eller 
med	andre	ord:	18-åringens	mor	vil	være	70	og	ha	øn-
ske om en trygg alderdom når samme anskaffelse og 
fornyelse omsider foretas.  Er dette godt nok? 
Norge har naturressurser som vi allerede forlengst er 
nødt til å ivareta og beskytte, og som vi må markere be-
skyttelsen av med militære midler. Det militærtekniske 
etterslepet	gjelder	alt	av	materiell,	fra	nye	helikoptere	
til	nye	kampfly	–	til	nye	ubåter	og	personell	med	høy	
teknisk kompetanse til å kontrollere disse enhetene.
- Trenger vi en mentalitetsendring i landet, som un-
derlag	for	en	politisk	vilje	til	å	satse	det	som	er	nød-
vendig?
- Embetsverk og politisk ledelse i departementet søker 
løsninger de mener er tilstrekkelige. Langtidsplanen 
gjenspeiler	hvordan	flertallet	i	utenriks-	og	forsvarsko-
miteen argumenterer for et helt annet og mer offensivt 
syn på viktige spørsmål enn det som deretter vedtas i 
plenum,	hvor	flertallet	som	kjent	er	rødgrønt,	sier	Erik-
sen	Søreide.	Utenriks-	og	forsvarskomiteen	er	en	av	to	
komiteer	i	Stortinget	der	opposisjonspartiene	har	fler-
tall.	Men	det	er	flertallet	i	Stortinget	som	fatter	vedtak	
i	 plenum,	 og	 flertallet	 i	 plenum	 består	 som	 kjent	 av	
regjeringspartiene	Ap,	SV	og	Sp.

UbAlANSe pÅ UbAlANSe
-	Vi	har	allerede	er	gap	mellom	forsvarssjefens	anbe-
faling	om	37,5	milliarder	kroner	utenfor	forsvarsram-
men		til	anskaffelse	av	nye	F-35	kampfly,	og	de	22-28	
milliarder	som	er	 innstilt	 til	samme	formål	fra	regje-
ringspartiene. Forsvaret må med andre ord de neste ti 
årene	finne	mellom	9,5	og	15,5	milliarder	kroner	mer	
innenfor	egne	budsjetter	enn	det	forsvarssjefen	la	opp	
til.	 Dette	 kan	 gjøre	 andre	 nødvendige	 investeringer,	
for eksempel nye eller oppgraderte ubåter, krevende. 
Hvilket er en bekymring Høyre ga tydelig uttrykk for i 
innstillingen til langtidsplanen, sier Ine Marie Eriksen 
Søreide.
-	Også	for	driftsmidler	er	det	en	ubalanse	fra	forrige	til	
ny langtidsplan, og dette etterslepet kommer naturlig-
vis i tillegg. Det må dekkes inn.
Langtidsplanen	 ble	 vedtatt	 i	 Stortinget	 14.	 juni.	Ko-
mitéflertallet	(H,	FrP	og	KrF)	fikk	som	ventet	flere	av	
sine innstillinger snudd opp ned i plenumsvoteringene. 
Heller	ikke	klare	anbefalinger	om	å	sikre	kjent	kom-
mandostruktur	 for	 Sjøheimevernet	 ble	 akseptert	 av	

Sikkerhet er landets
viktigste investering 

Komitéleder Ine Marie Eriksen Søreide på talerstolen under 
årets sjømaktseminar i Ulvik, Hardanger.
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flertallet.	Men	 oppgavene	 som	 Sjøheimevernet	 har	 i	
dag, skal beholdes.  
Andre saker er det mindre uenighet om. Plasseringen 
av	hovedbasen	for	kampfly	på	Ørlandet	er	vedtatt	med	
alle partier unntatt Frps stemmer.

 beHOv FOr NYe UNdervANNSbÅTer
- Det er viktig å understreke behovet for fornyet under-
vannsbåt-kapasitet, sier komitélederen. – Vi vet at det 
går	en	grense	for	hvor	lenge	fly	og	skip	kan	”levetids-
forlenges”	 ved	 hjelp	 av	 oppgraderinger,	modifiserin-
ger	og	reparasjon.	Men	flertallet	i	komitéen	vektlegger	
strategisk kapasitet, og her er ubåtene høyt prioritert.
For tiden har Norge én undervannsbåt i operativ drift. 
Også	andre	fartøyer,	som	fregattene,	lider	under	knapp-
het	 på	 kvalifisert	 personell	 etter	 at	 en	 jevn	 strøm	 av	
dyktige folk har funnet veien til sikker og høyt betalt 
karriérevei i det sivile næringsliv.

TreNger NYTT rekrUTTeriNgSSYSTem
- Vi er nødt til å stimulere Forsvarets egen personell-
plan med endringer av en rigid årsverksstyring, som i 
det siste har begrenset  tilgangen på nytt, skolert per-
sonell	–	både	teknisk	og	i	andre	kategorier.	Mer	fleksi-
bilitet og muligheter for faste stillinger er nødvendig, 
sier	Ine	Marie	Eriksen	Søreide.
- Vi må også se på hvordan befalssystemet fungerer. 
Vi	har	en	veldig	tidlig	avgang	for	avdelingsbefal.	27,6	
år	er	gjennomsnittsalderen	for	når	man	slutter	i	Sjøfor-
svaret. Dette holder ikke.  De unge vet selv at når de 
har	sjansen	til	å	gå	over	i	høyt	lønnet	jobb	sivilt,	så	må	
det	gjøres	før	man	fyller	35!		Dette	er	særlig	Sjøforsva-
rets og Hærens dilemma.
	Men	det	er	også	et	politisk	ansvar.		Eriksen	Søreide	vil	
jobbe	for	å	utvikle	et	NATO-kompatibelt	befalssystem,	
som kan myke opp problemet som rammer grenen i 
form	av	avdelingsbefal	som	slutter.	”Sergeant	major”	
er	en	NATO-kategori	som	Norge	savner	i	sitt	system.

SlUTT pÅ deN gOde 
”ArmleNgdeS AvSTANd”
- Den integrerte ledelsesmodellen, hvor Forsvarsde-
partementet	samler	de	fleste	tråder	i	sin	hånd,	går	hel-
ler	 ikke	 skuddfri	 fra	Eriksen	Søreides	 side.	Den	nye	
langtidsplanen var den første som ble til under en full 
ledelsesintegrering mellom departement og forsvars-
ledelse. 
Systemet	kom	på	plass	i	2004	(det	var	forsvarssjefens	
fagmilitære	råd	som	ble	lagt	fram	24.11.11).	–	Det	po-
litiske problem består i at det i dag ikke går klart nok 
frem hva som er fagmilitære råd – og hva som er po-
litiske. Det er med andre ord ikke lenger ”armlengdes 
avstand”,	 og	 for	 Stortinget	 som	 beslutningstakere	 er	
det	svært	vanskelig	å	identifisere	hvor	det	faglige	rådet	
slutter og hvor det politiske rådet begynner.
-	Spørsmålet	for	oss	er	nå:	Hvor	tett	skal	integreringen	
være? Jeg tror det vil være krevende med en tilbakefø-
ring til tidligere modell, med den konsekvens at gren-
stabene	og	deres	ledelse	flytter	tilbake,	og	at	GIS	og	de	
andre	generalinspektørene	igjen	får	kontor	i	Oslo.	Men	
en	 prinsipiell	 gjennomgang	 og	 evaluering	 av	 dagens	
system	er	nødvendig	for	å	justere	feil	og	mangler	når	

det nå har virket i syv år, fastslår komitéleder Eriksen 
Søreide.	Det	 har	 vi	 foreslått	 i	 Stortinget,	men	 regje-
ringspartiene stemmer det ned.

NOrdOmrÅdeNe Og rUSSlANd
-	Dette	er	et	komplekst	bilde,	sier	hun.	Det	er	i	Stortin-
get stor enighet om nordområdepolitikken. Dette må 
løftes frem som positivt. Vi ser likevel at andre land 
posisjonerer	seg,	og	at	det	ikke	alltid	skjer	med	fullver-
dig	informasjon	og	kommunikasjon	til	Norge.	
-	 Selv	 om	Norge	 har	 et	 ryddig	 forhold	 til	Russland,	
må vi aldri vende vår oppmerksomhet bort fra landet. 
Russland	har	problemer.	Demografi,	helse,	utdanning	
går der i feil retning.  Men det militære apparatet er un-
der	fornyelse.	Enorme	summer	–	i	alt	4.000	milliarder	
kroner  skal etter planen brukes til modernisering og 
anskaffelser	fram	til	2013	–	og	ubåtflåten	står	i	frem-
ste rekke i denne satsingen  Men vi ser også at det fra 
mange analytikere pekes på at det er mangel på en  klar 
strategi,	bemerker	Ine	Marie	Eriksen	Søreide.

NOrge, NATO Og USA
- Det er krigshistorien og utviklingstrekkene i vår tid 
som sammen tegner trusselbildet. Vi har en stor opp-
gave	i	å	holde	USA	engasjert	i	NATO.	Alle	europeiske	
land	må	 jobbe	for	at	USA	holder	seg	politisk	aktiv	 i	
NATO.	De	transatlantiske	bånd	er	ekstremt	viktige.		
- I nord må Norge ha kapasitet og militær dekning som 
kan ivareta sikkerheten i hele vårt territorium, i hele 
landet, inkludert hovedstaden hvor myndighetene og 
riksinstitusjonene	alle	har	sete.
Innenfor	NATO	er	utviklingen	at	terskelen	for	bistand	
under	artikkel	5	 indirekte	heves	 fordi	 færre	og	 færre	
land	kan	mønstre	politisk	og	økonomisk	vilje	til	å	bi-
dra. Vi må være forberedt på å ta større ansvar for våre 
nærområder selv. Våre soldater har i utenlandsopera-
sjoner	som	Libya,	Adenbukten	og	Afghanistan	vist	at	
de	leverer	svært	profesjonelt	og	godt,	og	erfaringen	har	
vist	at	nye	anmodninger	om	bidrag	i	andre	konflikter	
kan komme brått.
-	 I	 tillegg	 har	mange	 nye	NATO-land	 en	 helt	 annen	
historisk	forståelse	av	blant	annet	Russland	–	enn	hva	
vi har. De har følgelig også en annen forståelse av da-
gens	innhold	i	artikkel	5	 i	Atlanterhavstraktaten.	Har	
vi	da	et	felles	 trusselbilde?	 	Det	Europa	kan	gjøre	er	
å ta større ansvar for egen sikkerhet, sier Ine Marie 
Eriksen	Søreide.

OlAvSverN
-	Vi	i	komitéflertallet	har	lenge	jobbet	hardt	for	å	opp-
rettholde basen i nord, som kunne bli svært viktig for 
ikke	minst	ubåtoperasjoner	i	nordområdene.	Både	nor-
ske	og	NATO-ubåter	hadde	her	til	disposisjon	et	dokk-
anlegg med uvurderlig kapasitet og betydning.  Høyre 
i Tromsø har  tatt til orde for for et mulig sivilt-militært 
”sambruk”.	Fra	2008	har	Høyre	foreslått	2,65	milliar-
der	kroner	ekstra	i	sine	budsjettforslag	for	å	finansiere	
driften av Forsvaret – inkludert en bevilgning til fort-
satt	drift	av	Olavsvern.

Av Einar Kr. Holtet
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nasjon.	 ”Større	 ansvar	 for	 egen	
sikkerhet” er et mantra for For-
svaret – og for Norge.

•	 Men	det	er	ennå	et	stykke	vei	å	
gå.		Stortingsrepresentant	Siv	
Jensen	(FrP)	stilte	en	rekke	
retoriske spørsmål mot slutten 
av seminaret: ”Hvis Forsvaret 
hadde	vært	satt	på	prøve	den	22.	
juli	2011,	hadde	det	da	gått	bra?	
Er ”verktøykassen” komplett 
med utstyr og personell?  Uten 
personell har ikke utstyret noen 
verdi. Hvor reell er da vår evne 
til tilstedeværelse? Vi må ha et 
forsvar basert på risikobildet, 
ikke på ønsketenkning!

•	 personellsituasjonen, spesielt 
i	Sjøforsvaret,	nærmer	seg	det	
prekære.	Dette	gjelder	spesielt	
for teknisk personell av høy 
klasse. Enkelte av disse katego-
riene forlater Forsvaret ”i strie 
strømmer” og går over i sivil 
virksomhet, som suger til seg 
folk med spesialkompetanse. 
Lokkemidlene er effektive: 
Høye lønninger, tilrettelagt fritid 
og sosiale goder, mindre pend-
ling og mer påregnelig familie-
liv.

•	 Leveransene	av	14 nye helikop-
tre av typen NH-90 til fregat-
tene og kystvakten er utillatelig 

sterkt	forsinket.		Sjømilitære	ek-
sperter advarte på seminaret mot 
at	Forsvarsledelsen	(FD)	gjør	
alvor av å gå over til en annen 
leverandør enn AgustaWestland, 
som er en del av et europeisk 
konsortium. Kommandør 
Arnth Lien, nestkommande-
rende i Kysteskadren, påpekte 
at	NH-90	er	en	integrert	del	av	
Nansen-klassens kampsystem 
(fregattene).	Fra	anskaffelse	til	
operativ implementering tar det 
minst tre år.  I mellomtiden be-
nytter fregattene innleide sivile 
helikoptre, noe som langt fra er 
optimalt. Fregattene er klare til å 
ta	imot	NH-90,	selv	om	tilpas-
ningen operativt som nevnt kan 
ta lengre tid. Helikoptrene er 
svært viktige i anti-ubåtkrigfø-
ring. De blir ofte kalt ”Ubåtens 
verste	fiende”.

•	 Generalinspektøren	for	Sjø-
forsvaret, kontreadmiral Bernt 
Grimstvedt kom med følgende 
formaning: ”Lær av historien. 
Men det eneste du kan påvirke, 
er fremtiden!” Ikke bare skal 
Norge være forberedt på et 
betydelig	internasjonalt	engasje-
ment, men vi skal vise årvåken-
het i hjemlige farvann. For 
tiden	er	det	lavt	konfliktnivå	i	

våre	nærområder,	også	i	Sval-
bard-sonen, noe som skyldes en 
realorientert	politikk	gjennom	
flere	tiår.	–	Vi	har	verdensmes-
terskap	i	politisk	fingerspitz-
gefühl, sa Grimstvedt.  Han 
berømmet Kystvakten spesielt. 
Den	som	fortjener	betegnelsen	
”Verdens beste kystvakt”, som 
han sa. – Men Nordkappklasse 
kystvaktfartøy trenger utskrift-
ning. 

•	 Admiral	Bernt	Grimstvedt	
betegnet Skjold-klasse kyst-
korvetter	som	en	kjempesuk-
sess.  – Fartøyene utstyres fra nå 
med	de	nye	NSM-missilene,	et	
norskutviklet	sjømålsmissil	fra	
Kongsberg.		I	oktober		2012	skal	
NSM	skytes	fra	kystkorvetten	
KNM GLIMT .- MTB-våpenet 
har min honnør og beundring for 
retning, innsats og resultat. 

 Generalinspektøren er stolt 
over	hva	Sjøforsvaret	i	dag	kan	
oppvise	i	operativ	tjeneste.	Det	
historiske begrepet ”Look to 
Norway”	har	fått	nytt	innhold.		
Mange ønsker å studere hvordan 
vi	gjør	ting	i	Norge	–	og	se	

 effekten av det, sa Grimstvedt.

Einar Kr. Holtet

Fortsettelse fra side 1 – Den norske løve må kvesse klørne.

Siv Jensen, leder av Fremskrittspartiet, besøkte Skjold-klasse KNM GLIMT på visitt i Hardanger. Siv Jensen var gudmor for 
KNM Glimts søsterfartøy, KNM SKUDD, ved sjøsettingen fra Umoe Mandal Verft 28. oktober 2010.
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Mens	Sjøforsvarets	informasjons-
offiserer	benker	seg	med	våpen-
grenens ledelse om bord på KNM 
fartøy	i	Bergen,	gjør	mannskapene	
på KNM GLIMT  klar for utskyt-
ning	av	det	flunkende	nye	Naval	
Strike	Missile	(NSM).
Utskytningen	finner	sted	tidlig	i	
oktober	i	Andfjorden,	godt	over	
800	nautiske	mil	nord	av	Bergen	
og	Haakonsvern	orlogsstasjon	
(HOS).	Avstanden	i	digital	for-
stand måles ikke i mil – men i mil-
lisekunder. Vi er derfor i Bergen 
i sanntid, så å si – i hvert fall hva 
demo-forberedelsene på GLIMT 
angår.
Generalinspektør Bernt Grimstvedt 
var	åpenbart	stolt	da	han	på	Sjø-
maktseminaret	i	Ulvik	30.	august	
ga MTB-våpenet honnør for inn-
satsen	med	å	gjøre	Skjold-klassen	
til en slagkraftig våpenplattform.
-	En	kjempesuksess,	sa	generalin-
spektøren.

Fryktinngytende
Utstyrt	med	NSM	vil	Skjold-klass-
sen bli enda mer fryktinngytende 
der den farer frem langs Norske-
kysten	i	60	knops	hastighet!	Hittil	
har	Sjøforsvaret	mottatt	fire	NSM-
missiler,	og	Skjold-klassen	vil	i	tur	
og orden utstyres med missilene 
i løpet av høsten og vinteren. 
KNM	GNIST	får	NSM	om	bord	i	
november.	Fregatten	KNM	Roald	
Amundsen er sammen med kyst-
korvettene	først	ute	med	NSM	som	
hovedvåpen.

milepæl i oktober
Sjefen	for	MTB-våpenet,	kom-
mandørkaptein	Bjørn	Kvisgaard,	
sa	i	Ulvik	at	demonstrasjonen	på	
KNM GLIMT i oktober blir en 
milepæl	for	Skjold-klassen.		De	
nye kystkorvettene har det man 
kan kalle ”ultra lean” bemanning, 
ca.	15	stykker.		Og	på	GLIMT	skal	

mannskapet som et sammensveiset 
team sørge for fulltreffer på mål-
fartøyet	KNM	ÆGIR.
Naval	Strike	Missile	måler	3,5	me-
ter uten startmotor. Med startmotor 
og	komplett	utstyr	er	missilet	fire	
meter	langt	og	veier	350	kilo.
Kontrakten med Kongsberg De-
fence	&	Aerospace	ble	inngått	i	
desember	1996	og	levering	skjer	i	
2011-2014.

KNM GLIMT skyter nytt sjømålsmissil i oktober i 2012:

Med  hvasse tenner i 
60 knop! 
Av Einar Kr. Holtet

Prøveskyting av det nye sjømålsmissilet 
NSM – som i oktober også skal skytes ut 
fra kystkorvetten KNM GLIMT.

KNM GLIMT i formidabel hastighet – med nye våpen!
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Spesialsesjonen	ble	arrangert	av	
Sjømilitære	Samfund	29.	august	
og	innledet	det	13.	norske			
sjømaktseminaret	i	Ulvik	i	Har-
danger.

Strategisk ”pakke”
Tamnes	tok	for	seg	Norges	nasjo-
nale utfordringer sett i lys av stra-
tegiske utviklingstrekk i verden og 
nærområdene. Han snakket om en 
”pakke” av strategiske kapasiteter, 
som også ”kan bringe krigen til 
fienden	og	nå	mål	på	hans	ter-
ritorium, i okkuperte områder eller 
på	sjøen”.
- Pakken av kapasiteter hviler 
på et moderne kommando- og 
kontrollsystem, sa Tamnes. – Den 
hviler på en klynge av meget 
avanserte etterretnings-, overvåk-
nings-  og rekognoseringskapasite-
ter, og et antall styrker og plattfor-
mer som kan operere i strategiske 
roller.
- Med i pakken hører spesialstyr-
ker, fregatter og korvetter med 
stealth-teknologi utstyrt med 
missiler.		F-35	stealth	kampfly	kan	
settes	inn	mot	en	fiendes	strate-
giske	tyngdepunkt.	Og	videre,	sa	
Tamnes, kan økt vekt på elektro-
nisk krigføring bidra til denne 
strategiske	portefølje,	i	kombina-

sjon	med	tradisjonell	psykologisk	
krigføring	(psyops)	og	militære	
informasjonstiltak	(information	
operations).

Undervannsbåter i nøkkelrolle
- Endelig, bokstavelig talt dypt 
nede	–	finner	vi	undervannsbåtene,	
spesielt	en	ny	generasjon.	Vi	kan	
være	trygge	på	at	sjøen	i	oversku-
elig fremtid ikke kan overvåkes 
slik et luftrom kan det. Av den 
grunn vil undervannsbåtene forbli 
et	fleksibelt	instrument	som	kan	
utføre en lang rekke oppgaver, 
både	nær	kysten	på	tradisjonelt	
vis, innenfor etterretning, over-

våkning og rekognosering, og i 
form	av	fremskutte	operasjoner	og	
transport av spesialstyrker.

Strategisk avskrekking
- Det mest interessante i vår sam-
menheng er likevel at undervanns-
båtene har et enormt potensial for 

Sjøforsvarer’n

Norsk militærmakt og 
strategiske operasjoner

Norge er i ferd med å skaffe seg en rekke kapa-
siteter som kan ha strategisk effekt. Under den 
siste delen av den kalde krigen ble strategiske 
operasjoner i hovedsak tatt hånd om av NATO-
allierte. Med en ny arbeidsdeling i Alliansen kan 
man ikke uten videre regne med at andre land 
vil ivareta denne rollen. I denne situasjonen vil 
Norge være i stand til å påta seg et større an-
svar for slike oppgaver. Det sa Rolf Tamnes, 
direktør og professor ved Institutt for forsvars-
studier (IFS), på et spesialseminar om norsk 
undervannsbåtvåpen etter 2025.

Rolf Tamnes på talerstolen i Ulvik:  
Undervannsbåtene har et enormt potensiale.

ULA-klasse undervannsbåt – trives 
best i neddykket tilstand.

Sjøforsvarets  nye helikopter, NH90 på fregattdekk.
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strategisk	avskrekking.	Skal	man	
maksimere dette potensial i frem-
tiden, må ubåtene bedre sin evne 
til	å	operere	skjult.	Det	såkalte	
AIP-systemet (Air Independent 

Propulsion)	må	være	på	plass,	slik	
at ubåtene kan holde seg neddyk-
ket i lange perioder sammenheng-
ende.
-	Og	endelig:	Missiler	er	alfa	

og omega for undervannsbåtene 
hvis man vil ta ut det strategiske 
potensialet. 
NATOs	forsvar	har	alltid	vært	
basert på en form for arbeidsde-
ling. Når Europa nå må bære mer 
av byrdene selv, vil Norge kunne 
ta et større ansvar for strate-
giske	operasjoner.	Ønsker	man	
å maksimere denne gevinsten 
ytterligere, kunne man tenke seg 
etablert en kommando for strate-
giske	operasjoner	i	Forsvarssta-
ben, samlokalisert med FD – en 
kommando som vil være plassert 
opptil det politisk-strategiske nivå 
og ha som hovedoppgave å oppnå 
strategisk	effekt,	fremholdt	Rolf	
Tamnes.

 Einar Kr. Holtet

Han var født på Lande, en forstad 
til	Sarpsborg,	den	by	han	elsket	og	
hvor han tilbrakte sitt liv med sin 
kjære	Bjørg	og	barna.
Torje	var	journalist	og	redaksjons-
leder	i	dagbladet	Sarpen,	senere	i	
Sarpsborg	Arbeiderblad	og	Fred-
rikstad Blad. Han forlot avisar-
beidet	og	ble	informasjonssjef	i	
Coop	Norge	(NKL).	Senere	ble	
han	informasjonssjef	i	Samvirke,	
deretter i Vår Bank og Forsikring. 
Torje	avsluttet	sin	yrkeskarriere	
som	informasjonssjef	i	Spare-
Bank-1-gruppen.	
Selv	om	Torje	gikk	over	til	infor-
masjonsvirksomhet,	var	han	alltid	
et skrivende menneske. Hans siste 
store arbeide var boken om Lande, 
sammen med førsteamanuensis 
Sven	G.	Eliassen.	Lande	var	den	
bydelen	i	Sarpsborg	som	han			

vokste opp  i, og som han var tro 
mot resten av livet.
Forsvarssaken var blant de opp-
gaver	han	viet	sitt	liv	til.	Torje	var	
blant	stifterne	av	Sjøforsvarets	In-
formasjonsoffisersforening	(SIOF)	
i	1989,	hvor	han	hadde	styreverv	
og redaktøransvar i årrekker. Han 
var	æresmedlem	i	SIOF.
Torje	Braadland	var	beskikket	
som orlogskaptein i Den Konge-
lige Norske Marine. Han hadde en 
innsikt	som	gjorde	ham	til	en	av	
Sjøforsvarets	beste	ambassadører	i	
samfunnet.
Med sin menneskelige orientering, 
sin ærlighet og sine store kunn-
skaper	var	Torje	en	sterk	talsmann	
som	både	Sjøforsvaret	og	SIOF	
kunne	støtte	seg	på	gjennom	23	år.	
Med stø hånd sto han for utgivel-
sen	av	bladet	Sjøforsvarer’n,	utgitt	

av	SIOF,	for	en	ytterst	kompetent	
leserskare, blant annet i Forsvarets 
ledelse,	Stortingets	forsvars-	og	
utenrikskomité og i Forsvars-
departementet.
Så	sent	som	våren	2012	var	han	
klar til ny innsats, tross sykdom, 
da en ny utgave av bladet var på 
beddingen.  Det var tegn på styrke 
og optimisme. 
Sjøforsvarets	Informasjons-
offisersforening	ønsker	å	hedre	en	
kjær	kollega,	i	takknemlighet	for	
godt vennskap og alt han utrettet 
for	oss	og	for	Sjøforsvaret.
SIOF	sender	varme	tanker	til	hus-
truen	Bjørg	og	familien,	som	alle	
må bære den tunge sorgen etter 
Torjes	bortgang.

Einar Kr. Holtet 
Jan P. Jansen

Nekrolog

Torje Braadland

Torje Braadland døde 9. august, 68 år gammel.

Sjøforsvarets  nye helikopter, NH90 i luften.
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Den første tanken min gikk direkte 
til Horten og KNMM. Dette måtte 
være noe for marinemusikken. 
Jeg hadde møtt både ledelse og 

musikere mange ganger tidligere 
i	forbindelse	med	innslag	i	NRK	
P1.	Jeg	visste	at	de	ville	kunne	
gjøre	stor	furore	under	en	maritim	

festival	i	Frankrike.	Og	hvilken	
mulighet til å vise ansikt overfor 
den	franske	marine	og	kanskje	
800	000	betalende	publikummere?
Kontakt ble opprettet og selv 
om ideene bare var gryende, så 
manglet det ikke på skepsis fra 
KNMM	sin	side.	Spørsmålene	
var mange, svarene man kunne 
gi	var	kanskje	litt	svevende,	men	
man	fikk	en	slags	konklusjon	på	
det første møtet: Vi skal ”se litt på 
det”,	det	er	jo	hele	fire	år	til.
Som	sikkert	flere	SIOF’er	har	fått	
med seg, så kom man i mål med 
alle	detaljer,	og	den	13/7-2012	
reiste	den	første	puljen	fra	KNMM	
nedover til Bretagne i Frankrike, 
nærmere bestemt til havnebyen 
Brest, hvor verdens største ma-
ritime festival, Les Tonnerres de 
Brest	2012,	blir	arrangert	hvert	
fjerde	år.	
Den	første	av	13	konserter	som	
skulle avholdes på en drøy uke 
fikk	ingen	stor	start	eller	opp-
merksomhet. Årsaken var ganske 
enkel. Den ble avlyst. Hvorfor? 
Her	får	jeg	ta	et	lite	utklipp	fra	ett	
av reisebrevene som ble sendt til 
avisene i Vestfold: 
- Vi trodde at det kunne regne 
kraftig på Vestlandet, men det er 

Generalinspektøren: - Det er viktig å prioritere kultur og tradisjon:

Marinemusikken tok 
Brest med storm!
Alt lar seg gjennomføre bare Kongelige Norske Marines 
Musikkorps og hardt arbeidende mennesker vil.
Tekst og foto Rune Alstedt

Det begynte med en samtale mellom prosjektlederen Tore Friis-Olsen i for-
bundet Kysten og artikkelforfatteren på Akershuskaia i Oslo en augustkveld i 
2008.
Den utløsende setningen kom fra prosjektlederen: Hvis Norge skal delta på 
verdens største maritime festival i Brest i Frankrike om 4 år, så trenger vi noe 
musikalsk spektakulært.

Kjempesuksess for marinemusikken i Brest.
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bare peanøtter i forhold til nord-
vest i Biscayabukta. 
Dette var faktisk den eneste avlys-
ningen som KNMM måtte foreta 
under	festivalen.	De	12	neste	
konsertene	gikk	etter	planen.	Og	
hvilken	suksess	de	gjorde!	
Her	fikk	publikum	og	mannska-
pene	på	de	ca.	2000	båtene	som	
deltok, høre norsk klassisk musikk 
og	kjente	melodier	fra	amerikan-
ske	filmer	med	vokalistene	Kim	
Fairchild	og	Odd	Renè	Andersen	
i spissen. 
Jeg tillater meg å sitere litt fra et 
av reisebrevene som ble sendt til 
bl.a.	Gjengangeren,	en	av	de	store	
lokalavisene i Vestfold: 

Dominerende tørrfisk-lukt
Den 14. juli er Frankrikes nasjo-
naldag og vi entret scenen i den 
Norske paviljongen med et sollys 
som nesten blendet oss. Fortrop-
pen av Marinemusikken som 
består av 11 musikere og vokalis-
ten Kim Fairchild, fikk klappsalver 
da vi entret det lille podiet som 
fungerer som scene. Må få legge 
til at pavillionen er på over 2000 
kvadratmeter og her er alt fra 
Kystverket via trebåtbygging til 
et stort fiskehjell med tørrfisk som 

avga en odør som rev oss i nesa 
da vi fremførte et Herp Albert 
medley. 

dansende tilhørere
Men, det skal mer til enn kraftig 
tørrfisklukt for å sette ut en 
marinemusiker, så vi lukket 
neseborene og tro til videre. Det 
ble trampeklapp og rosende ord 
som gjentok seg senere på kvelden 
da vi gjennomførte de samme 
melodiene på hovedscenen i Brest. 
Flere tusen mennesker var møtt 
frem og etter bare 32 taktene av 
første melodi så begynte de første 
publikummere å danse foran sce-
nen. Må jo innrømme av det var 
noen av oss som fikk litt gåsehud 
av synet. En kvinnelig fransk 
popstjerne, som opptrådte før oss, 
ble faktisk så begeistret for våre 
prestasjoner at hun gav oss sitt 
hemmelige telefonnummer og sa 
at en gang i fremtiden så vil jeg 
synge med dere. 

Stor fransk sangstjerne 
En annen fransk sangstjerne, 
Nolwenn Korbell, som er fra 
Brest, fikk virkelig det franske 
publikum til å stoppe opp foran 
scenen. Folk stod andektig og 

lyttet og applausen ville nærmest 
ikke slutte etter at hun hadde gjen-
nomført sine sanger sammen med 
Marinemusikken. 
Et samarbeide kom til på kort 
varsel og med en utrolig kort 
prøvetid. Når sant skal sies så var 
prøvetiden kun et par timer før 
selve konserten.
Vi kan nok regne med at samarbei-
det med henne vil bli videreført, 
og muligheten til å få oppleve 
Nolwenn Korbell i Norge er stor, 
som det heter på informert hold. 
Stor oppmerksomhet fikk også 
Lars Marin Myhre under sine 
små intimkonserter sammen med 
messingkvintetten på scenen i den 
norske pavilionen. 
Vi er godt forpleiet på det tidligere 
hurtigruteskipet ”Ragnvald Jarl”, 
nå omdøpt til ”Sjøkurs”. Med 
lange gangavstander mellom de 
forskjellige scenene, må vi passere 
utrolig mange forskjellige delika-
tesser fra alle verdens land. Da 
må det jo innrømmes at både syns- 
og luktesanser blir lett pirret. Og 
den pirringen blir raskt tilfredsstilt 
om bord.

Svært hyggelige minner
Å	få	anledning	til	å	være	PIO	for	

Den franske sangstjernen Nolwenn Korbell og Marinemusikken på Hovedscenen.
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Sjøforsvarer’n

KNMM under festivalen har vært 
utrolig spennende. Få oppleve på 
nært	hold	hvordan	KK	Truls	Sana-
ker og hans stab samarbeidet på en 
særdeles humørfylt og god måte, 
å få møte produsenter, musikere 
og sangartister som var 99,9 % 
positive til hele arrangementet, og 
sist men ikke minst for min egen 
del,	påfyll	både	journalistisk	og	
kreativt. 
Ikke	alle	intervjuavtaler	ble	noe	
av,	men	flesteparten	av	dem	gikk	
”i boks”, som det heter på folke-
munne. 
Å få oppleve hvordan utenland-
ske tv-team spontanreagerte 
under konsertene og slo på sine 
HD-kameraer, og ikke minst se 
KK	Truls	Sanaker	og	arrangør	og	
dirigent for storband avdelingen, 
KK Lars Erik Gudim, storkose 
seg blant publikum da de begynte 
å danse på festivalplassen, var en 
uforglemmelig opplevelse.  

Fine tall i medierapporten
En forløpig medierapport fortel-
ler at interessen har vært stor for 
KNMM og Les Tonnerres de Brest 
2012.	Over	20	artikler	og	reise-
brev er registrert i norsk presse. 
I skrivende stund venter man på 

en medierapport fra Frankrike. 
Signaler	fra	festivalledelsen	tyder	
på et større antall artikler har vært 
trykket i franske aviser og blader. 
I tillegg kommer innslag i tv og 
radio. 
Jeg	er	såpass	ubeskjeden	å	hevde	
at min overskrift i Norsk Tidsskrift 
for	Sjøvesen	ikke	overdriver.	
Den lyder slik: 
Braksuksess for Kongelig Nor-
ske Marines Musikkorps under 
verdens største maritime festival i 
Frankrike. 

Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 
hadde følgende kommentar til at 
KNMM skulle delta på Les Ton-
nerres	de	Brest	2012:	
- Jeg er svært glad for at Norge 
deltar på veteranbåtfestivalen 
i Brest, og at vi er “Guest of 
Honor”. 
Samtidig er jeg svært fornøyd med 
at Marinemusikken har anledning 
til å delta. Selv om vi er i en tid 
med knappe ressurser er det viktig 
og prioritere arrangementer som 
er viktige for kultur og tradisjon. 

Når vi legger til hva Norges am-
bassadør	i	Frankrike,	Tarald	Osnes	
Brautaset sa i sin tale på åpnings-
dagen, så er det vel all grunn til å 
være fornøyd: 
- Vi er heldige som kan oppleve 
Marinemusikken tonesette disse 
omgivelsene, et bedre orkester fin-
nes ikke til denne jobben. 

Både Forbundet Kysten, som var 
den norske arrangøren, og under-
tegnede	har	fått	nye	prosjektideer	
som inkluderer et samarbeid med 
KNMM. Hva dette er? Det får vi 
overlate til fremtiden, velvillige 
sjeler	og	hardt	arbeid,	om	dette	lar	
seg	gjennomføre.	

Full trøkk i trompeten – på fransk arena!

Kontreadmiral Bernt Grimstvedt – 
viktig å prioritere kultur og tradisjon!


