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Skjold – klassen som en del av den maritime struktur i det nye forsvaret vil være Sjømilitære 
Samfunds flaggsak i 2001. Dette ble vedtatt på Sjømilitære Samfund kontaktkonferanse på 
Ulsnes 17 februar i år. 
 
Det er ikke lett å forstå hvorfor Skjold – klassen ikke er identifisert som et strukturelement i 
Langtidsproposisjonen som ble fremlagt fredag 16 februar. Vårt samfunn blir i det daglige 
utfordret på kysten. For Sjøforsvaret har det alltid vært en viktig del av oppgavespekteret og 
også bidra til kontroll og kystsikkerhet i fredstid. I nyhetsbildet blir vi stadig minnet om 
utfordringene langs kysten og det arbeidet som pågår for å koordinere effektiv innsats. 
Sjøforsvaret bør fortsatt bidra sterkt i dette arbeidet. Gjennom støtte til samfunnet langs 
kysten i fredstid demonstreres vilje og evne til å hevde suverenitet og holde orden i eget hus. 
Oppgaver utføres i fredstid som verner nasjonen mot andre farer og risiki enn de tradisjonelt 
militære. Samtidig må evnen og kampkraften for å kunne møte en fiende med våpen som kan 
gi tellende utslag være til stede og synlig. 
 
Det er opplagt behov for et nytt forsvar tilpasset den teknologiske utvikling og de reelle 
sikkerhetspolitiske utfordringer. Dette forsvaret skal være fleksibelt og reaksjons dyktig. Det 
er derfor enda mer uforståelig at ikke Skjold – klassen er nevnt som nettopp dette. Fleksibelt 
og reaksjonsdyktig. Skjold – klassen har i seg de beste MTB egenskaper samtidig med at nye 
fremtidsrettede egenskaper har vakt oppsikt. Mange er de grupper, organisasjoner og 
mennesker som har fått KNM Skjold imponerende demonstrert av KL John Vonli og hans 
besetning. Ikke et sted kan man lese betenkninger eller reservasjoner på fartøyets egenskaper 
eller potensiale. Ei heller stilles det spørsmål ved det oppgavespekter fartøyet kan løse. Skjold 
– klassen vil være et fremragende fartøy for å løse oppgaver i hjemlige farvann og 
internasjonalt i fred – krise og krig. Skjold-klassen representerer banebrytende norsk 
teknologi. Forsvarspolitikk og industripolitikk vil ved anskaffelse fint kunne utfylle 
hverandre. 
 
Sjømilitære Samfund vil arbeide for at Skjold – klassen skal bli en realitet. Argumentasjonen 
for Skjold – klassen er vel forankret i oppgaver som må løses for kunne håndtere Norges 
sikkerhetspolitiske utfordringer. For det maritime Norge er et balansert Sjøforsvar av stor 
betydning. Mange viktige brikker i det nye Sjøforsvaret er på plass. Imidlertid gjenstår det 
noen. I dag er Skjold – klassen den viktigste brikken som mangler.  
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