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Kirstine Knudsen

Leder

Eksternansvarlig &
journalist

Kjære lesere av Dogwatch!

LOR 3

I skrivende stund er alle godt i gang med høstsemesteret her i Bergen.
Solen skinner (faktisk) ute og kadettene regner inne. Undertegnede
har fremdeles til gode å lokalisere all pensumlitteraturen for
semesteret, men et annet lysglimt preger heldigvis hverdagen - et nytt
Dogwatch er ute!
Siden sist har vi fløyet privatfly til Sverige og hentet noen pokaler av
typen førsteplass. Leder VIL har aldri glist bredere, men ei heller vært
mer motivert til å gjenta suksessen på NAKA 2020. Når vi inviterer
LKSK, KS og Cyber på besøk i april blir det forhåpentligvis ikke «den
sjätte silvermedaljen» til Sjøkrigsskolen.

Jens Christian
Hossmann
Fotograf & layout
OM 3
Herman Sandvik
Journalist og
layout
MM 3

Vi går spennende tider i møte. Førsteklasse er ferdige
på Heistadmoen, og foran dem venter altfor stramme
T-1 bukser og forelesningssaler. Andreklasse
forbereder seg til høstens vakreste eventyr, Øvelse
Sjøkriger, og tredjeklasse klør seg i hodet på jakt
etter inspirasjon til bacheloroppgaver. Jeg vet
ikke hvem som gleder seg mest til Ankerøl og
Blotet 8. og 9. november, men jeg holder en
knapp på OM 3. De kommende navigatørene
gleder seg nok mest til å bare bli ferdige.

Andreas Bjørlo
Journalist &
layout
OM 3
Marte Welhaven
Korrektur og
layout

Denne utgaven har temaet «fremtiden».
Vi lever i en verden som endrer seg
drastisk på mange fronter. I serien
«Tre perspektiver på fremtiden» har
Fagpolitisk Råd og Sjømaktsavdelingen ved
SKSK hjulpet oss med å belyse noen av de.
Ellers kan du lese om hvordan den nye
utdanningsordningen kan påvirke
fremtidens offiser, og hva slags fremtid som
møter oss kadetter «ute på bruket».

LOR 3
Christer Algrøy
Korrektur &
layout
ED 3
Carl Hermann
Corneliussen

Til slutt vil jeg takke stjernegalleriet jeg har
rundt meg for en fantastisk innsats med denne
utgaven. Og sist, men ikke minst, vil jeg ønske
Marte, Christer, Carl Hermann, Ruby, Siri og
Julie hjertelig velkommen til redaksjonen!

Journalist &
layout
SMN 2

God lesing, jeg håper bladet faller i smak!

Henrik Skåtun
Fotograf

Marthe S. Stærkebye
LOR 3
Redaktør

MV 2

Siri Aamodt

Julie Birkeland

Ruby Andresen
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layout

Korrektur &
layout
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layout
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3

Sjefen

har ordet...
Gode krigere!

Hva vil fremtiden bringe? Det er vanskelig å si. Det er mye bevegelse hos store
aktører i det sikkerhetspolitiske bildet. Vår militære profesjon tilsier at vi må ha
evnen til å kunne tenke fremover. Vi må ha evnen til å kunne handle til det beste
for nasjonen og våre allierte - i fremtiden. For å sikre slike evner er det viktig at
vi forstår den tette koblingen mellom akademia og operasjonskunst. Det er viktig
at vi utøver et lederskap som gir levedyktige resultater i den kontekst oppdragene
skal løses i. Et faglig, relasjonsbyggende, og oppdragsfokusert lederskap.
Vi skal jobbe i en kompleks og krevende kontekst som endrer seg. Vi skal fungere
godt når det er kaotisk. Kaoset vil endre seg etterhvert som den teknologiske
utviklingen dundrer på med høyt pådrag. Vi må ligge i forkant samtidig som vi
bevarer en krigerkultur. Kulturen er vesentlig for å kunne fungere i situasjoner
som krever klare og tenkende hoder, og som krever handlinger som løser oppdrag
iht. sjefers intensjon. Denne kulturen må læres våre nye krigere. Det er for sent å
kun vektlegge dette ute ved operative avdelinger. Vi må begynne her. Riktig kultur
må bygges fra man er ung, bygges på og justeres underveis. Kulturen må ivareta
kameratskap, oppdragsfokus, og kraft når det stormer.
I fremtiden vil strategisk personell- og kompetansestyring bli viktigere. Styringen
må basere seg på lange og relevante operasjonslinjer som ikke nødvendigvis er
smarte i nuet, men som er stødig staket ut og justert i tråd med basistrendene
i fremtidsutviklingen. «Den strategiske personell- og kompetansefamilie» kan
være en betegnelse for de sentrale aktørene som påvirker oss. Det kan bestå
av FD, FST HR, FPVS, FMS, grensjefenes p-sjefer og fagskolesjefer, og FHSledergruppe. Alle har forskjellige roller, men målet kan være det samme: at vi
blir best mulig med en smart ressursanvendelse. Jeg mener denne «familien» må
jobbe tett. Jeg håper vi snart ser «Forsvarssektorens årlige strategiske personellog kompetanseseminar» på agendaen. Vi må bli bedre kjent med hverandre, med
hverandres organisasjoner, og med handlingene hver aktør har iverksatt.
Jeg er forøvrig veldig imponert over innsatsen til kadettene her på SKSK, både
avgangskullet og de to kullene vi har på den nye ordningen. GOP virker bra så
langt, og det blir spennende å lande de flotte elevene som kommer i år. Jeg er også
svært stolt over de flotte krigerne vi har hatt gjennom to VBU 1 kurs. Elevene som
nå straks fortøyer vårt første VBU 2 kurs er også en fin krigergjeng med det rette
glimtet i øyet. De vil levere når det drar seg til.
Jeg takker også for et utrolig kjekt NOCA i Sverige etter super planlegging og
gjennomføring, der kameratskap med våre nordiske venner stod i fokus. Vel
blåst! I 2020 knaller vi til med både NAKA og NOCA i vårt «Area of Operation».
Til slutt, Valkyrien - dere er knallbra. Deres aktivitet og formidling vektlegger
fellesskap og vekst, noe som tilrettelegger for et sunt krigermiljø for fremtiden; et
miljø som må håndtere roller innen krigskunst, diplomati, og det konstabulære.
Vi sees på deck - «Fair Winds and Following Seas».
Bård Eriksen
Kommandør
Sjef FHS SKSK

Presidenten
har ordet...
Kjære venner av Valkyrien!
Tiden flyr, og vi er allerede godt inne i semesteret når jeg nå ønsker dere
velkommen tilbake etter sommerferien. Det har, i tillegg, vært ekstra stas å få
møte det nye kullet på Heistadmoen. Det er godt å se at dere trives på Østlandet,
men hjelpes så godt det skal bli å få dere «hjem» til Bergen, og Sjøkrigsskolen.
Til tross for at den nye utdanningsreformen har sørget for en markant geografisk
spredning av kadettmassen, er aktiviteten høy både i foreningen og på skolen.
Det ingen hemmelighet at Øvelse Sjøkriger nærmer seg med stormskritt.
Sekkegåing blant kadetter, lukkede dører i Inge Steensland og fulle tavler i
grunnmuren er tydelige tegn. I den anledning vil jeg komme med tre raske råd:
ta vare på hverandre, ha troen på deg selv og kjøp vanntettpakkeposer.
Fra Valkyrien er det først og fremst én ting som fortjener heder og ære: NOCA
i Sverige, hvor vi sørget for «Den sjätte silvermedaljen för Sverige!» Vel blåst
til kull Eva, selvsagt med støtte fra kull Den Ukjente Krigsseileren, og NOCAstaben med Jens Christian Hossmann i spissen. Det er ikke mindre artig å dra
med seg gullet hjem for sjette året på rad, enn hva det var første gangen.
I skrivende stund er planleggingen til både Blotet og Ankerølet i full gang. Vårt
kjære æresmedlem Egil understreket for meg tidligere denne høsten hvordan
det er litt ekstra stas med Ankerølet nettopp i år. Det er nemlig 50 år siden han
tok initiativet til en slik «revy» i 1969! Jeg er ikke i tvil om at OM 3 vil gjøre
årets Ankerøl til en uforglemmelig feiring av 50-års-jubileet. I tillegg har bl.a.
vårt kjære Valkyrje fått ny draktbærer, og det skal bli spennende å se hvem som
hedres bør og hvem som må bøte med en runde eller to i baren under Blotet.
Videre denne høsten er det både høsttakkefest ved Løvåsen sykehjem, foredrag
i regi av Fagpolitisk og flere arrangementer i Valhall å se frem til. Dato og
informasjon rundt arrangementene vil hyppig oppdateres både på skolens tavler
og foreningens hjemmeside. I den anledning vil jeg samtidig rette en spesiell
takk til vår organisasjonssekretær Carl Hermann, for den fantastiske jobben han
har gjort med hjemmesiden. Dersom dere ikke har gjort det allerede, ville jeg
lagret www.Valkyrien1898.no som startside på deres personlige pcer, da er dere
sikret å holde dere oppdatert på aktiviteten i foreningen.
Temaet for denne utgaven er «fremtiden». For meg er dette et tema som
streifer innom hver eneste dag: Hva skjer etter Sjøkrigsskolen? Hvordan
vil morgensdagens offiserer se ut? Hvordan vil utdanningsreformen prege
skolen, kadettmassen og ikke minst Valkyrien? Temaet bringer frem en viktig
tankerekke, som jeg håper dere alle vil ta dere tid til å la strømme gjennom et
ellers travelt kadettsinn. La det bidra til gode diskusjoner og refleksjoner, en
tanke om hvordan du selv mener fremtiden bør se ut, og hvilke områder du selv
vil være med å påvirke.
Husk: det er mulighetene du fikk, men aldri grep, du angrer på.
Anna Bjelland
President
EX UNITATE VIRES – Fra fellesskap kommer vekst
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Sikkerhetspolitiske utfordringer mot 2021
Tre perspektiver på fremtiden - Del 1

I

denne utgaven av Dogwatch er temaet
«fremtiden». Vi kan derfor ikke unngå å snakke
om hva som har skjedd sikkerhetspolitisk i det
siste, og hvordan fremtiden ser ut i lys av dette.
Artikkelen tar for seg fire viktige utfordringer
vi må håndtere nå og i fremtiden, men disse er,
dessverre, på langt nær de eneste.
Persiabukten og Iran

8. mai 2018 trakk USA seg fra atomavtalen med Iran,
og siden har spenningen mellom Iran og USA eskalert.
Hendelser som har markert eskaleringen, er sabotasjen av
tankskip, dronenedskytingen og aggressiv retorikk fra begge
parter. I tillegg til Houthi-militsens angrep på saudiarabisk
oljeindustri nå nylig. Ett ledd i denne eskaleringen, er
at USA har styrket sin tilstedeværelse i området. USA
kunngjorde i mai, i år, at en hangarskipsgruppe og fire B-52
bombefly skulle sendes til Midtøsten for å sende et tydelig
budskap til Iran. Videre tok USA initiativ til å etablere en
alliert amerikanskledet flåte i området, noe som ble møtt
med skepsis i Europa. Et tilsvarende britisk initiativ har
derimot fått større oppslutning i Europa.
For Norge betyr dette at det må avgjøres om Norge skal
sende styrker, og i så fall hvilke. Den norske marinen er
allerede liten, og ulykken med KNM Helge Ingstad gjør at
det er enda færre styrker til å løse oppgavene til marinen.
Allikevel er det ikke usannsynlig at norske styrker vil ta del
i den europeisk ledede flåten i nærmeste framtid.

Russland

Russland nærmer seg slutten av rustningsprogrammet
GPV 2020, som har fokusert sterkt på den russiske flåten
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(5 billioner rubler) og på det russiske luftforsvaret (7,9
billioner rubler). Opprustningsprogrammet har økt
Russlands militære styrke relativt til Europa, selv om
Russland fortsatt er svakere enn USA og Kina, på mange
områder. Det neste rustningsprogrammet, GPV 2027, vil
fokusere på styrking av hæren og strategiske atomvåpen.
Styrkingen av militærmakten, vil øke presset om å styrke
egen militærmakt i Europa. Dette gjelder også for Norge.
Derfor er det sannsynlig at Norge vil måtte øke sine
bevilgninger til Forsvaret i årene som kommer. En økning
som allerede har startet.
Bruken av militærmakt som et aktivt virkemiddel, vil
sannsynlig fortsette frem mot 2021, selv om Russland
har bundet styrker i Syria og Ukraina. Russland vil
sannsynligvis fortsette å støtte de russiske separatistene i
Donbass og Luthansk. Dette for å hindre Ukraina i å utvide
sitt NATO samarbeid, integreringsprosessen i EU og som
et pressmiddel for å nå andre russiske interesser i Ukraina.
Et annet eksempel på russisk bruk av militærmakt, er
at Russland har stengt ukrainske fartøy sin tilgang til
Azovhavet. Dette har også skapt økonomisk nedgang i
den ukrainske havnebyen Mariupol. Typer militærmakt
som kan være relevant mot Norge, er økt øvelsesaktivitet i
områdene utenfor norskekysten, spionasje, GPS-jamming
og cyberangrep.
Etter annekteringen av Krim, har spenningen mellom
Russland og Vesten økt betraktelig. Det er derfor i
Russlands interesse å hindre Vesten i å stå sammen mot
Russland. Russland anser også NATO som mer aggressive
enn tidligere. Disse to forholdene gjør en serie med russiske
handlinger sannsynlige fram mot 2021. Det første er at
Russland vil fortsette å jobbe mot å skape splid i Europa,
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mellom Europa og USA og innad i NATO. Det andre er
at Russland vil forsøke å legge press på østeuropeiske land
for å oppnå sine målsetninger i Europa. Det tredje er at
Russland vil fortsette påvirkningsoperasjoner mot vestlige
demokratiske valg, kanskje også i Norge.

Europa og NATO

Oppslutningen i Vesten når det kommer til krigføringen i
Irak og Afghanistan, har lenge vært synkende. Dette kan
tyde på at uttrekningen fra Midtøsten vil øke mot 2021. På
den andre siden ønsker USA å beholde baser for å kunne
projisere makt i området, hvilket er spesielt relevant under
eskaleringen med Iran. Det er derfor vanskelig å si noe
klart om hvordan styrkeforholdet vil endre seg i Midtøsten
mot 2021.
BREXIT vil påvirke maktbalansen internt i EU og skape
større spillerom for Frankrike, Tyskland og Italia. Dette
vil redusere EU sin militære styrke, men kan kanskje lette
EU sin militære samhandling. Samtidig vil Storbritannia
få reduserte inntekter, hvilket kan redusere deres evne til
å investere i militæret. På tross av endringen i forholdet
til EU, er det lite som tyder på at Storbritannias forhold
til NATO vil endre seg betraktelig. Altså at det er NATO,
og ikke EU som er den viktigste militære institusjonen i
Europa. Derfor blir nok konsekvensene av BREXIT mer
politiske og økonomiske enn militære, også for Norge.
Tyrkia har besluttet å kjøpe russisk, fremfor amerikansk,
luftvern. Dette er et av mange tegn på at forholdet mellom
Tyrkia og EU/NATO er svekket. Det er flere faktorer som
har svekket forholdet. Det første er Tyrkias ønske om å
etablere seg som en stormakt i regionen, hvilket har økt
interesseforskjellene mellom Tyrkia og EU/NATO. Det

andre er økte tendenser til autoritært styre i Tyrkia, som
har svekket verdifellesskapet. Det tredje er Vestens bruk og
støtte av Kurdere i kampen mot IS, noe som har provosert
Tyrkia. Videre har USA gitt asyl til opposisjonspolitiker
Gülen, som er anklaget for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia.
I tillegg har andre vestlige land også nektet å utlevere
personer som ville ha fått dødsstraff i Tyrkia for tilknytning
til det antatte kuppforsøket. Det er sannsynlig at Norges
forhold til Tyrkia fortsetter å svekkes mot 2021.

USA

USA har etter valget av Trump vist et ønske om en mer
isolasjonistisk politikk, og samtidig et ønske om å føre en
mer uortodoks utenrikspolitikk. Det reduserte ønsket om
frihandel og aggressiv utenrikspolitikk, vil fortsette å svekke
relasjonen mellom USA og Europa. Samtidig er forholdet
mellom USA og Kina svekket fordi de to supermaktene har
mange motstridende interesser. Økonomisk har dette ført
til handelskrig. Politisk har det ført til en økt polarisering
i Asia, mellom amerikanskvennlige og kinesiskvennlige
stater. Militært har det ført til blant annet «The Pivot to
Asia» som sannsynligvis vil trekke flere amerikanske
flåtestyrker bort fra Europa og til Asia mot 2021. For Norge
kan det svekkede forholdet mellom USA og Kina gjøre at
Norge vil få større utfordringer med å balansere forholdet
mellom USA og Kina, da begge i større grad vil ønske å
vinne frem på bekostning av den andre.

Tekst
Foto

//
//

Brynjar Sand Haarberg					
SMN 2
Torbjørn Kjosvold				
Forsvarets Mediearkiv
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«Emerging tech»
Sci-fi og fremtidig krigføring

Tre perspektiver på fremtiden - Del 2

I

1898 publiserte den polske bankmannen
og selvlærte militære eksperten, Jan Bloch,
en bok om fremtidig krigføring og effekten
av moderne teknologi. Med imponerende
presisjon forespeilet han hvordan røykfritt
krutt, forbedrete rifler og andre fremvoksende
teknologier, ville endre moderne tenkning
rundt krigføringens karakter. Men han tok feil
om én ting; nemlig at stridshendelser ville bli så
makabre at krig ville bli umulig.
For krig har så visst ikke blitt umulig – det har heller tatt
ny form. Det Bloch forventet har i senere tid blitt kjent
som en «revolusjon innenfor militære affærer» (RMA).
Fremvoksende teknologier vil være så omveltende at
de fullstendig endrer eksisterende militære konsepter
og kapabiliteter, noe som fordrer ny tenkning rundt
hvordan, med hva, og av hvem krigføring blir utført. En
slik revolusjon kan sies å være underveis i dag, selv om nye
teknologier vil ha en omveltende effekt i ulik grad. Kunstig
intelligens, autonome og ubemannede systemer, komplekse
sensorer, avansert vareproduksjon, kvantevitenskap og ny
bruk av det elektromagnetiske spektrum, vil transformere
krigføring like omfattende som teknologiene Bloch skrev
om. Og fortsatt klarer ikke vestlig tenkning – om hvordan
disse nye teknologiene kan brukes effektivt – å følge
tempoet til utviklingen av dem.
Etter flere år med krig har ideen om revolusjonerende
teknologier og fremtidig krigføring fått mindre fokus, samt
blitt svekket ytterligere av reduksjoner i forsvarsbudsjetter
siden 2011. Underveis har vestlige forsvarsplanleggere blitt
kritisert for å ha brukt svimlende summer på å modernisere
på feil måte. Istedenfor å tenke systematisk rundt kjøp av
raskere og mer effektive «kill chains» (detektere, målrette
og angripe trusler), har vestlige beslutningstakere heller
investert i nye versjoner av gamle plattformer. Resultatet
er at stridssystemer verken er så raske, interoperative eller
effektive som de tilsynelatende har vært i kamper mot
mindre avanserte motstandere de siste tre tiårene.
8

I konteksten av en økt spenning mellom de største
militærmaktene,
globale
maktforskyvninger
og
militærteknologisk kappløp, er det på tide å gjenoppta
RMA-debatten. Stormaktsrivalisering har blitt høyt
prioritert i forsvarsplanleggingen til Norges viktigste
alliert, med et fokus på spesielt Kina fremfor Russland. I
større grad enn før anerkjenner USA at nye teknologier er
både reelle og essensielle for å oppnå krigførende fortrinn.
Samtidig innser forsvarstopper at Kina, og til en viss grad
Russland, er i stand til å overgå amerikanernes teknologiske
dominans, og kan dermed lukke det teknologiske gapet.
Kunstig intelligens, målrettede energivåpen, cyber og
andre fremvoksende teknologier vil endre den praktiske
utførelsen av krig, men de kan neppe endre krigføringens
natur. Uansett om det involverer langbuer eller avanserte
datakoder, vil krig alltid være voldelig, politisk motivert og
bestå av de samme grunnleggende funksjonene.
Manøvrering i krigføring innebærer evne til å gjemme
seg og lete etter mulige angripere (angripere forsøker å
unngå deteksjon, forsvarere forsøker å oppdage dem),
å trenge igjennom flere lag med forsvar og å motvirke
(angripere forsøker å trenge inn i motstanderens område,
forsvarere forsøker å nekte dem tilgang). I en verden
som stadig knyttes tettere sammen av informasjons-og
kommunikasjonsteknologi, blir det færre steder å gjemme
seg og vanskeligere å trenge igjennom forsvar. Mengden
data som genereres av nettverksbaserte enheter, såkalt
«Tingenes internett», kan tredobles innen få år. Videre
vil anskaffelse av billige, kommersielle sensorer (som kan
detektere flere ting enda klarere over større avstander) gi
økt overvåkning i sanntid globalt enn noen gang før. Dette
får direkte følger for spesielt bruk av verdensrommet.
Sensorteknologi basert på kvantefysikk kan føre til at
sensorer kan være på flere forskjellige steder samtidig, og
dermed lettere oppdage bevegelser i operasjonsmiljøet –
enten det gjelder i luften rundt ulike luftfartøy, eller i sjøen
rundt for eksempel ubåter. Fortsatt er denne teknologien
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flere år unna å kunne bli anvendt effektivt, men når den
først kommer kan det bli nærmest umulig å gjemme seg
overhodet.
Etter mange år der trenden har vært et fokus på kvalitet
fremfor kvantitet, altså på kostbar high-end teknologi
fremfor tallrike styrkestrukturer, kan det nå se ut til at
fremtidig krigføring kan kjennetegnes av det motsatte.
Det snakkes om en «return of mass to the battlefield», som
ifølge Christian Brose (en amerikansk forsker og tidligere
stabssjef for Senatets forsvarskomité) skjer fordi teknologi
gjør det mulig for flere systemer å fungere og forbli effektive
på flere områder. Ettersom maskiner blir mer autonome,
kan militære styrker utplassere flere av dem i mindre
størrelser til lavere kostnader. Nye utviklinger innenfor
strømproduksjon, lagring av elektrisitet og hypersoniske
fremdriftssystemer, vil tillate mindre systemer å bevege seg
raskere og lengre enn noensinne. Det er ikke utenkelig at
store krigsskip kan støttes, om ikke erstattes, av svermer av
autonome fartøyer som kan angripe mål mer umiddelbart.

som lasere, høyfrekvente mikrobølger og andre målrettede
energivåpen. Intelligente systemer vil øke farten ytterligere,
ved å drastisk redusere tiden det tar fra mål identifiseres til
når de kan angripes. Militære styrker vil også være i stand
til å skyte mål lengre unna, da hypersoniske og rombaserte
våpen vil kunne angripe mål hvor som helst i verden
(innenfor gitte rekkevidder) nesten umiddelbart med stor
grad av presisjon.
Alle disse teknologiene vil, eller i det minste bør, endre
gamle antakelser om hvordan militære styrker opererer.
De som omfavner og adopterer nye teknologier vil være
overlegne de som ikke gjør det. Dette byr på utfordringer
for USA og allierte. Både Kina og Russland utvikler
avanserte A2AD-kapabiliteter (anti access area denial,
red.anm.) for å detektere vestlige systemer og overvelde
dem med ulike typer angrep. På enkelte områder har de
kommet langt, sågar havnet foran USA.

Disse systemene, og eksisterende sensorteknologi, påvirker
allerede bruk av rommet, som ansees å vokse frem som
et eget krigføringsdomene. Eksempelvis har det så langt
vært nærmest umulig å fylle drivstoff på romfartøy i løpet
av romferder, noe som har begrenset deres aktivitet i
rommet. Men om det blir gjennomførbart å ikke bare fylle
på drivstoff, men også bygge og vedlikeholde satellitter
i rommet, prosessere data underveis og fange energi i
rommet for bruk av rommet, vil operasjoner i rommet
bli mindre avhengig av baser på jorda. Dette kan føre til
romfartøy med krigførende kapabiliteter, og romstasjonerte
våpensystemer. Teknologien til å gjøre mye av dette finnes
allerede i dag.

Å beholde det teknologiske lederskapet krever mer enn en
teknologisk revolusjon. Det krever også at man begynner
å tenke nytt, når det gjelder både strategi, operasjonelle
konsepter og doktriner, og ikke minst taktikk. Ikke bare
må man tenke nytt om hvordan man skal krige, men også
hva man skal krige med. I tillegg til voksende, men fortsatt
utilstrekkelige, forsvarsbudsjetter de siste årene, blir
vestlige styrker møtt av rivaler med utfordrende strategier.
Om det ikke skjer store endringer de neste årene, kan USA
og allierte ende opp med å spille et tapende spill. Det store
spørsmålet blir dermed ikke hvordan nye teknologier kan
forbedre Vestens evne til å gjøre det den allerede gjør, men
hvordan de kan muliggjøre vestlige styrker til å operere på
nye måter. Således er det ikke teknologien i seg selv som er
avgjørende, men hvordan man bruker den.

Ny teknologi vil også endre hvordan militære styrker
målretter og skyter. Cyberangrep, jamming av
kommunikasjonssystemer, elektronisk krigføring og
andre angrep som vil svekke systemers software, vil bli vel
så betydningsfulle som angrep på hardware. Hvor raskt
våpnene kan skyte vil akselerere kraftig med nye utviklinger
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Thea K.Larsen			
Torbjørn Kjosvold		

Vit. Ass./Sjømaktsavdelingen SKSK
Forsvarets Mediearkiv
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Globale styrkeforhold
mot 2040

Tre perspektiver på fremtiden - Del 3

H

vordan vil styrkeforholdene til sjøs se ut
om et par tiår? Og hvordan vil dette påvirke
Norge? Dette er sentralt i prosjekt Sjømakt 2040
som vi gjør på oppdrag for SST. Temaet er stort,
og alle resultater er usikre. Men det er fullt mulig
å identifisere trender og analysere hvordan de vil
slå ut om ikke dramatiske endringer inntreffer.
For det første vil de tradisjonelle flåtemaktene svekkes. Det
vil ikke være mulig for vestlige sjømakter å dominere alle
verdens hav slik britene og amerikanerne mer eller mindre
har gjort i over to hundre år. Dette har med spredning av
makt å gjøre, men også med spredning av ny teknologi. I dag
er mange stater som tidligere var svært svake i sjømilitær
forstand i ferd med å bygge opp mariner med betydelig
kampkraft i sine nærområder. Siden mange av dem også
skaffer seg landbaserte systemer med lang rekkevidde,
både fly og missiler, blir de også i stand til å nekte andre å
operere i deres nærområder. Da blir det mye vanskeligere
for de store sjømaktene å drive «kanonbåtdiplomati».
Det blir mye mer risikabelt å flytte hangarskipsgrupper
inn i en region for å påvirke politikken der. Både NordKorea og Iran er eksempler på land som har skaffet seg en
tilsynelatende solid lagdelt nektelseskapasitet med alt fra
tunge, langtrekkende missiler til småbåter, miniubåter og
sjøminer.
For det andre vokser Kinas sjømilitære kapasiteter meget
raskt. Kina er allerede en økonomisk supermakt, og landets
militære evner følger raskt etter. I 2000 hadde Kina 48
havgående marinefartøy som teknologisk lå langt tilbake
for tilsvarende vestlige fartøy. Ingen av fartøyene hadde
10

for eksempel områdeluftforsvar. Even til maktprojeksjon
utenfor egne farvann var liten. Samtidig hadde USA 290
havgående marinefartøyer, deriblant tolv hangarskip og 57
jagere og kryssere med områdeluftforsvar. US Navy kunne
seile trygt langs nesten alle verdens kyster.
I midten av september 2019 har Kina 137 havgående
marinefartøy, de aller fleste mer eller mindre teknologisk
på høyde med vestlige fartøy. Nå har den kinesiske flåten
21 destroyere med områdeluftvern og minst 14 til under
bygging. Kina har fått sitt første hangarskip, nummer to er
snart klart og nummer tre er under bygging. Kineserne
bygger mye fortere enn alle andre. Hangarskip nummer to
var klart for sjøprøver bare 26 måneder etter at kjølen ble
strakt. Samtidig har antallet havgående fartøy i US Navy
sunket til 238. Den amerikanske marinen har også en mye
høyere gjennomsnittsalder for sine skip enn det kineserne
har.
US Navy har fremdeles overlegenhet når det gjelder
atomdrevne jaktubåter (SSN/SSGN), med 55 mot Kinas
ni. Men antallet vil synke i US Navy fordi en stor del
av produksjonskapasiteten snart vil gå til å bygge nye
strategiske ubåter (SSBN). Samtidig utvider Kina sin
kapasitet for å bygge både SSN og SSBN meget kraftig.
Skriver vi denne trenden fram noen år vil Kina kunne
utfordre USA globalt, og ikke bare regionalt som i dag.
USA må snart sette i gang meget drastiske tiltak om en slik
utvikling skal unngås.
For det tredje er europeerne relativt godt stilt. På papiret.
Det betyr at det bygges, eller planlegges for, nok skrog til
å fornye og opprettholde de europeiske flåtene på samme
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Det vil ikke være mulig for vestlige sjømakter å dominere
alle verdens hav slik britene og amerikanerne mer eller
mindre har gjort i over to hundre år

nivå som i dag. Men i mange europeiske land, deriblant
Tyskland og Spania, er tilgjengeligheten på fartøy svært lav.
Tyskland har for eksempel seks ubåter, men i lange perioder
har bare en av dem vært operativ. Et annet problem er at
europeerne er ganske fragmenterte i trusselvurderingene
sine. Middelhavslandene er naturlig nok bekymret for
utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika, mens land i
øst og nord-øst er bekymret for Russland. I tillegg har
Storbritannia og Frankrike, som har de mest kapable
flåtene, også forpliktelser og interesser globalt. Begge de
gamle stormaktene holder betydelige styrker i Det indiske
hav og deltar regelmessig i store øvelser i Stillehavet.

Hva betyr så dette for Norge? Vi tror at Russland vil ha
mye større interesse av å kunne bruke Norskekysten i sine
strategisk defensive operasjoner i framtiden. Derfra vil
ubåter og korvetter kunne nå mål langt sør i Europa og ut
i Atlanterhavet. Vi tror også at US Navy vil bli stadig mer
bundet opp i å balansere økende kinesisk makt i Stillehavet
og kanskje også i Det indiske hav. Det samme vil delvis
være tilfelle for britiske og franske styrker. I en konflikt
med Russland vil NATO-landene ved Middelhavet og
Svartehavet ha nok å gjøre med å håndtere russiske styrker
der. Det er altså grenser for hvor mye hjelp Norge kan
forvente å få.

For det fjerde holder store deler av den russiske marinen
på å gå ut på dato. Storparten av fartøyene ble bygd ferdig
før 1995, en stor andel er bygd på 1970- og 1980-tallet.
Russland har fremdeles store ambisjoner, men mangler
penger og produksjonskapasitet. Russland vil få betydelig
færre store, havgående skip og færre atomdrevne ubåter.
Men antallet moderne korvetter og konvensjonelle ubåter
vil antakelig øke dramatisk de neste årene. Mer enn 60
korvetter av seks ulike klasser er nå i tjeneste, under bygging
eller i bestilling i Admiralitetsverftet i St. Petersburg. Vi tror
for eksempel at Nordflåten kan ha 12 Kilo- og Lada-klasse
ubåter allerede rundt 2025, mot bare seks slike ubåter i
dag. Vi tror også at antallet nye korvetter i Nordflåten vil
kunne nærme seg 20 fram mot 2030. Det betyr at Russland
vil få en kystnær flåte som vil være avhengig av støtte fra
landbaserte luftverns- og sjømålsmissiler. Samtidig skal
man huske at Nordflåten bare er en av fire-fem russiske
flåter, og alle trenger nye fartøyer. Nordflåten representerer
ikke på noen måte en overveldende styrke i forhold til de
oppgavene den skal utføre.

Vår foreløpige konklusjon er altså at Norge vil stå
«nesten alene i nord», men at også de russiske styrkene
vil være begrenset. Vi tror at den aller beste måten å
møte Norges maritime utfordringer på er å utnytte de
hjemmebanefordelene som Norskekysten gir dem som
kan operere der. I tillegg må Norge regne med å bidra
til operasjoner og nærvær andre steder. Norge er tross
alt en sivil sjømakt med globale interesser. Snart skal
forsvarssjefen presentere et nytt fagmilitært råd. Vi håper
at han klarer å balansere disse ulike hensynene. Og vi
håper at politikerne vil gi ham de nødvendige økonomiske
rammene for å få dette til. Vi håper...
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Ståle Ulriksen			
Torbjørn Kjosvold			

Høyskolelektor ved SKSK
Forsvarets Mediearkiv
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Verv et medlem!
Vi setter stor pris på at du som NOF medlem
anbefaler oss til dine kollegaer og for å gi deg
noe tilbake belønnes du i form av vervepremier.*
Velg NOF sekken eller Oakley brillene, alternativt
så gir en verving inntil 600,- kr å handle for hos
følgende leverandører.

NOF sekk
1 Verving
Verdi 1.000,- kr

Oakley M-Frame 3.0
2 Vervinger
Verdi 1.299,- kr

DIN MAKKER – HVER DAG

* Betalende medlemmer gir 1 poeng, 1-års lærlinger og vernepliktige elever og kadetter
gir 0,5 poeng. Vervepremier må tas ut mens du er stadig tjenestegjørende NOF medlem.

NOF medlemmer får nå en av Norges beste boliglånsrenter gjennom LO FAVØR
En av Norges beste renter
på førstehjemslån
I Norge er det mange som ønsker å eie
sin egen bolig. Det er en stor investering,
og det første boligkjøpet er krevende for
mange. Vi er derfor stolte av å kunne tilby
en av Norges beste renter på førstehjemslån til medlemmer som skal kjøpe
sin første bolig.
z I dag er renten fra 2,25 %.
z Priseksempel: Nominell rente 2,25 %, effektiv rente 2,34 %, 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 633.978,- Totalt kr 2.633.978,-*
z

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og depotgebyr.

En av Norges beste boliglånsrenter for deg som er
under 34 år
Boligmarkedet kan være utfordrende for
unge, og spørsmålene er mange: Hvor
mye får jeg låne? Hvor mye må jeg spare?
Hva har jeg råd til? Kan jeg få et lån jeg
kan leve godt med? Vi har derfor framforhandlet en av Norges beste boliglånsrenter for deg som er under 34 år.
z I dag er renten fra 2,32 %
z Priseksempel: Nominell rente 2,32 %,
effektiv rente 2,41 %, 2 mill. o/25 år.
Kostnad kr 655.114,- Totalt kr 2.655.114,-*.
z

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og depotgebyr.

Gode betingelser på boliglån
for deg som er over 34 år
Boligkjøp er en av de største investeringene vi gjør, og siden boliglånet gjerne er
større enn andre lån, spiller renta en stor
rolle. På vegne av over 900 000 medlemmer har vi derfor framforhandlet nye og
bedre renter på våre boliglånsprodukter.
z I dag er renten fra 2,50 % når du låner
inntil 75 % av kjøpesummen.
z Priseksempel: Nominell rente 2,50 %, effektiv rente 2,60 %, 2mill. o/25 år. Kostnad kr 710.528,- Totalt kr 2.710.528,-.*
z

*Samlede kostnader omfatter renter, etablerings-, termin- og depotgebyr.

R

Kadettene som går på ny ordning har fått nye uniformer,
distinksjoner og titler, for å nevne noe, MEN det var ikke
nok! Linjene de går på har også fått nye navn!
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FORVIRRA? PUGG DENNE!

Det er selvfølgelig sannsynlig at det kommer endringer,
eller at noe av dette er feil, MEN nå kan du navigere trygt
videre i Dogwatch, enda mer forvirret enn før.
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Fremtidens sjøoffiserer

Hva skiller de nye offiserene fra de gamle?
Hvilken grunnpakke har de og hvilken rolle skal de fylle?

F

remtidens beslutningstakere må svare til
fremtidens utfordringer. Forsvaret har de
siste fire årene realisert en større reform – «Ny
ordning for militær tilsatte» (OMT). Denne
skal gjennom offiser/spesialist-søylene øke den
operative evnen gjennom rett kompetanse på
rett sted. Forsvarets høgskole har fått oppdraget
med å reformere samtlige utdanningsløp for å
underbygge denne nye ordningen. For fremtidens
sjøoffiserer starter dette på Sjøkrigsskolen,
hvor alle linjene har fått nye navn. Hensikten
med artikkelen er å trekke frem de vesentligste
endringene i utdanningsløpet og hvordan dette
vil forme fremtidens sjøoffiserer.
Offisersutdanning i bunn
Sjøkrigsskolen tilbyr per 2019 fem utdanningsløp.
En operativ-, tre tekniske- og en logistikklinje. Alle
bygger på de samme prinsippene for offisersbygging
som tidligere, og har et stort fokus på at dette skal
skje i rammen av hele kullet. Profesjonsutdanningen
starter felles med en praktisk modul på
Heistadmoen, fortsetter med det akademiske på
Linderud og avsluttes med bransjeutdanningen på
Sjøkrigsskolen. Dette gjør at kadettene har med seg
noen nye inngangsverdier til bransjeutdanningen
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enn tidligere. Leder for undervisningskontoret på
Sjøforsvarets navigasjons- og kompetansesenter,
Henning Sulen, tror nettopp dette vil være en
merkbar forskjell på fremtidens sjøoffiserer.
Sjømakt og militær navigasjon
Den operative linjen på Sjøkrigsskolen har byttet
navn til «Sjømakt og militær navigasjon». Faget
«Militær praktisk navigasjon» er tilnærmet likt som
tidligere, men det har blitt kutt i taktikk og sjømilitære
operasjoner, matematikk, og fysikk. Den vesentligste
endringen i utdanningsløpet ligger derimot ikke
i emneplanene. Navigatørutdanning er kortet ned
med ett semester, hvilket kompenseres med høyere
arbeidsmengde over de gjenstående to årene. Dette
har tvunget undervisningen til å effektiviseres, noe
som i utgangspunktet ikke trenger å være negativt
for produktet. Modningstiden har dog blitt kortere,
men på den andre siden har det blitt en mer naturlig
rød tråd i bransjeutdanningen. Kadettene på ny
ordning har allerede fått gode tilbakemeldinger
på progresjonen etter ett semester med praktisk
navigasjon sammenliknet med tidligere kull.
Kadettene får også godkjent fartstid fra toktet med
Statsraad Lehmkuhl, hvilket muliggjør nedkortingen
av utdanningslengden.
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Marineingeniør
De tre tekniske linjene, «elektro», «maskin», og
«våpensystemer, elektronikk og data» har overordnet
de samme krav til sertifikat og ingeniørgrad som
tidligere. Utdanningslengden er likevel kortet
ned ett halvt år. Det er derimot ikke så mye av det
tekniske innholdet som forsvinner ettersom det
påløper et halvår med kurs og verkstedsopplæring
etter uteksaminering og befalsskolen er en del av
offisersutviklingen. Nina Kristin Wahlund, tidligere
seksjonssjef for sjømilitær teknologi, har arbeidet
tett på utdanningsreformen. Hun påpeker at
Sjøkrigsskolen utdanner offiserer til de første årene
om bord, og at utdanningen danner grunnlaget for
effektivt systemopplæring om bord. Våpenlinjen
fokuserer i høyere grad på taktikk og sjømilitære
operasjoner enn tidligere, samt praktisk opplæring.
Elektrolinjen gjeninnfører stabilitetslære slik at de
ferdigutdannede kan seile med dispensasjon som
maskinmester på mindre fartøyer. Maskinlinjen har
derimot tilnærmet det samme tekniske innholdet
som tidligere, men med mindre tid tvinges skolen
til å samkjøre en del utdanning. Dette kan gi
gode synergier, som for eksempel «Junior Officer
Simulator Training», som gjennomføres på tvers av
bransjene.
Militær logistikk
Logistikkutdanningen ved Sjøkrigsskolen likner i
det store og hele på den tidligere modellen. Lasse
Elvemo, hovedlærer i logistikk, har også hatt en
sentral rolle i utdanningsreformen. Han forteller at
«(…) de vesentligste endringene er joint-fellesskapet
over alle tre år, samtidig som utdanningen er litt
mer spisset mot kjernevirksomheten logistikk.»
I LOG-2 gis kadettene en metodisk innføring
i logistikk, med mindre fokus på økonomi enn
tidligere. Undervisningen leveres digitalt av
Høyskolen i Molde. I LOG-3 fordyper kadettene
seg i mer virksomhetsstyring og «Military Supply
Chain Management». Elvemo er overbevist om at
ferdigutdannede logistikkoffiserer vil sitte igjen
med tilstrekkelige gode forutsetninger for å løse
fremtidens oppdrag.
«Hva er offisersrollen?»
Et mye stilt spørsmål i forkant av OMT og
utdanningsreformen. Tidligere har jeg vært av den
oppfatning at det var viktig for oss fremtidige offiserer
å tydelig forstå offiserens og spesialistenes nye rolle.
Hvilken rolle skal vi fylle? Det jeg nå innser er at det
er «vi» som må forme denne rollen, for at dette skal
kunne bli fullstendig definert. OMT vil aldri bli fullt
realisert før de nye offiserene og spesialistene har
fått noen år i virke og funnet sin rolle. Fremtidens

offiserer, sammen med alle relevante andre, må
bygge den nye militære ordningen til det den er
ment å tjene – Forsvarets operativ evne.
En fellesoperativ utdanning
Behovet for samhandling, samvirke og «samtenke»
har aldri vært mer aktuelt. Dette reflekteres i
fellesemnene på Heistadmoen og Linderud, med
grunnleggende profesjonsfag, og femte semester
med grunnleggende fellesoperasjoner. Disse vil uten
tvil skape en felles kultur og profesjonsidentitet,
som vil øke den operative evnen. «Kullet» har blitt
utvidet til alle tre krigsskolene. Dette fellesoperative
fokuset, ikke bare ved fellesemnene, men gjennom
hele utdanningen, blir en av de største styrkene ved
de nye offiserene.
Satser på unge offiserer
En annen vesentlig og i øyenfallende forskjell fra
tidligere kull er gjennomsnittlig alder. Det er tidlig
å konkludere, men mine påstander er at å rekruttere
rett fra videregående vil gi en rekke fordeler; Det
akademiske sitte friskere i minnet, kadettene blir
mindre farget av tidligere løsninger, og de vil tilføye
innovative tanker og ideer som bryter med det
etablerte. På den andre siden kan det påstås at de
nye offiserene ikke innehar like mye tjenesteerfaring
eller dybdekompetanse. Jeg tror det handler mer om
hvilken rolle offiseren skal ha i den nye ordningen,
og hvordan denne rollen blir fylt.
Vi kommer om dere vil eller ikke
Fremtidens offiserer er spesialisert på å ikke
tenke uttømmende. Vi blir oppfordret til å være
nysgjerrige, søkende og kritiske. Vi lærer hvordan
vi kan lære best mulig, stille de riktige spørsmålene
og være mer nyanserte. Dette er forutsetninger for å
kunne møte fremtidens utfordringer i nye domener.
Til alle dere av «den gamle skolen» som tviler på
oss nykommere; Vi er i det store og hele de samme
offiserene som dere. Vi er litt annerledes, med en
annen bakgrunn og erfaring, men vi er de samme
menneskene og har de samme verdiene. Jeg tørr å
påstå at vi, etter fullført sjøkrigsskole, kommer til å
bli minst like dyktige og kapable til å løse fremtidens
oppdrag som dere, men vi må gjøre det sammen! Vi
gleder oss til å samarbeide og sammen bygge den nye
militære ordningen.
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Carl Hermann Corneliussen 				
Henrik Skåtun 				
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NOCA 2019

F

or et eventyr! Først og fremst må jeg gi en stor
takk til hele Kull Eva (samt luringene fra Kull
«Den Ukjente Krigsseileren» som snek seg med)
som gjorde turen til Kalmar til den fantastiske
opplevelsen det ble. Sist, men ikke minst, en stor
takk til utøvere, oppmenn og supportergjengen
som tok med gullet hjem for sjette år på rad.
NOCA er mye mer enn idrettsarrangementet
som kommer frem på bildene. NOCA dreier seg
om forståelse for de øvrige, nordiske nasjonene
og kjennskap til deres offisersutdanning og
sikkerhetspolitiske syn. Delegasjonene har i
etterkant av NOCA økt forståelse for hverandres
utdanning og sjøforsvar, noe som er viktig
dersom vi skal opprettholde et godt samarbeid
på tvers av nasjoner.
NOCA 2019 ble arrangert i Kalmar. Militærbyen
Kalmar har historie tilbake til 1500-tallet da
Kalmarregimentet holdt til i byen. Regimentet var
aktivt helt frem til 1927 da det ble avviklet. Fra
1942 og frem til 1972 holdt Kalmar flylotilje på
Törneby/Öland, før denne ble lagt ned. I dag er
flyplassen brukt til sivil utdanning av yrkespiloter,
i tillegg til at et og annet fly med kadetter fra Norge
lander der. Onsdag morgen dro hele delegasjonen
fra Sjøkrigsskolen med friskt mot! Vi fløy direkte
til Öland flyplass, vest for Kalmar og ble busset
videre til Stagneliusskolan i Kalmar sentrum. Noen i
delegasjonen var så heldige å kjenne svenske, danske
og finske kadetter fra NOCA 2018 mens andre
benyttet den første dagen til å bli kjent med nye
venner og ikke minst få seg en velfortjent munnmett
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(oversatt fra Finnmarksdialekt betyr dette en kald
øl). På årets NOCA ble det arrangert et faglig seminar
før lunsj og idretter på ettermiddagen (og ikke minst
feiring på kveldstid). Torsdag startet med løpelaget
og Herman «Gjert» Sandvik i spissen. Ydmykt skal
det meddeles av løperne slo de andre nasjonene med
intet mindre enn syv, 14 og 21 minutter da tidene
ble lagt sammen! Fotballen med Andreas Hellesnes
i front gjorde rent bord og vant alle kamper. Her må
det nevnes at mange av våre løpere stilte også på
fotballbanen – er det én ting norske kadetter kan, så
er det både å løpe og spille fotball.
Fredag stod svømming og volleyball for tur. Svenskene
hadde et formidabelt svømmelag og vant til stor glede
for publikum på hjemmebane. Uavhengig av det, har
Jørgen Gade-Lundlie sin innsats som oppmann vært
upåklagelig og jeg er helt sikker på at han tar gull
neste år. Heldigvis gikk volleyballen bra. Etter en
noe opphetet diskusjon mellom leder VIL, Veronica
Holm-Eriksen, en dansk idrettsoffiser og vår egen
Kjartan Sildnes, ble det klart at vi fikk spille med vår
innhankede alumn Kristoffer «Smash» Fure, nøye
selektert av oppmann Karianne Askevold. Som med
fotballen gjorde volleyballaget rent bord og man kan
vel ikke si annet enn at det var fantastisk å se det
velsmurte maskineriet på banen.
Selvom mange av idrettene er offisielle og teller på det
sammenlagte resultatet, er det én konkurranse som
er i en kategori for seg selv – VIKING CHALLENGE.
Premien er et solid stykke stål, smidd i formen av et
sverd. Evnen til å yte under press, ha det ubehagelig,
være våt og ikke minst samarbeide med kløkt og
presisjon er stikkord som beskriver årets Viking
Challenge.
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Maria Brønlund har gjort jobben med seleksjon,
opptak og trening i forkant – og for et arbeid! Gutta
fra MASKIN stilte uhyre godt forberedt. De gjorde
det skulle og de vant hele øvelsen med god margin
til stor jubel!
Med tre av fire dager unnagjort var det urovekkende
jevnt mellom Norge og Sverige. Lørdag var det
klart for Naval Combat Course og tautrekking.
Svenskenes utrolig høye nivå gjorde de til meget
solide motstandere. Herman «Gjert» Sandvik har
også vært oppmann for NCC og med det grunnlaget
som var lagt ga det oss en andreplass. Svenskene vant,
Finland og Danmark kom på henholdsvis tredje og
fjerde plass. På dette tidspunktet hadde både Norge
og Sverige 17 poeng sammenlagt – delt førsteplass.
Den siste disiplinen som gjenstod var altså tautrekk.
I år var tautrekking avgjørende øvelse. Dermed var
det klart at den nasjonen som vant tautrekkingen
også ble de som tok med gullet hjem. Finalen stod
mellom Sverige og Norge. Å beskrive Sjøkrigsskolen
sin innsats, tynnslitte nerver og jubel er vanskelig,
men jeg vet bildene til Henrik sier mange tusen

ord. DET BLE GULL TIL SJØKRIGSSKOLEN! FOR
SJETTE ÅRET PÅ RAD!
Avslutningsvis vil jeg gi stor honnør til Henning,
Kirstine, Iver, Veronica og Henrik i staben som
har planlagt gjennomføringen for den norske
delegasjonen. Dere har vært helt fantastisk flinke
og uten dere hadde det ikke blitt det samme! Jeg vil
takke for muligheten jeg fikk til å være sjef og det var
en stor ære å ta imot trofeet sammen med Veronica
på vegne av Sjøkrigsskolen og Kull Eva. Til slutt vil
jeg komme med en refleksjon til de av dere som er i
en situasjon hvor dere får muligheten til å være sjef
eller ta ekstra ansvar i utdanning eller tjeneste: grip
muligheten! Da Karl-Didrik Festvåg fikk ros som sjef
for vel gjennomført NOCA med Kull Kayser tenkte
jeg at «det der er ikke noe for meg». Men det var det!
Lykke til, Den Ukjente Krigsseileren – jeg håper det
blir norsk gull for syvende år på rad!
Tekst
Foto

//
//

Jens Christian Hossmann					
Henrik Skåtun				

OM 3
MV 2
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Vil du være med å fremme et
stridsdyktig Sjøforsvar?

Vil du styrke Sjøforsvarets korpsånd og
kameratskap?
Har du noe på hjertet og ønsker å bli hørt
av beslutningstakere på høyt nivå?
Ønsker du å vite mer om aktuelle saker i og
for Sjøforsvaret?
Vil du bygge nettverk på tvers av alder, grad
og organisatorisk tilhørighet?

Da er Sjømilitære Samfund noe for deg!
Bli medlem nå på www.sms1835.no
og følg oss på Facebook

Bli medlem* av
Forsvarets Personellservice
og få mange gode fordeler.
FP kan tilby:
- Sparekonto
- Lån
- Forsikringer
- Nettbank/Mobilbank
- Rentefri nedbetaling
på kjøp hos Funif
- Rabatter hos Esso

* Medlemsvilkår

Forsvarets Personellservice
For mer informasjon og vilkår se vår hjemmeside: www.fp.no
eller kontakt oss på: Tlf. 21 07 57 00, e-post: fp@fp.no

Kjære kadetter
T

emaet i Forposten er denne gang
«innovasjon», og i Dogwatch er det
«fremtiden». Dette er to temaer jeg mener kan
knyttes sammen. Jeg tillater meg derfor å skrive
felles til dere.
Innovasjon – nyvinning! – gjør at vi må tilpasse og utvikle
oss. Utviklingen går kontinuerlig. Verdier i befolkningen
forskyves og endres over tid. Mennesket har nå tilbakelagt
en historisk unik periode hvor innovasjon har gjort det
mulig å forbruke mye av jordens ressurser på svært kort
tid. Vi har i denne perioden ikke hatt verdier som har
bidratt til å ivareta planeten vi lever på godt. Dette er en
debatt som kan vekke sterke følelser hos mange.
Klimanektere vil hevde at klimaet alltid har endret seg. Det
kan de ha rett i, men forskningen viser at utviklingen går
betraktelig raskere enn normalt, og at dette i stor grad er
menneskeskapt. I tillegg til de raske klimaendringene ser
vi at Amazonas brenner og verdenshavene fylles med plast.
Dette vil påvirke fremtiden med tanke på hvilke områder
som trenger innovasjon, men også hvordan våre verdier
må endres når det kommer til forbruk og resirkulering.
Det store spørsmålet er hvor lenge jorden vil være
bærekraftig for oss som bor her. Fremtidens kamp om
ressurser kan bli tøff. Det er åpenbart at endringene er i ferd
med å få store sikkerhetspolitiske konsekvenser. Samtidig
vies det lite oppmerksomhet til dette i de sikkerhetspolitiske
miljøene og norsk forsvarsplanlegging. Ledergruppen ved
FHS mener det er behov for forskning som systematiserer
og analyserer det vi allerede vet, men som også skuer inn i
en nær fremtid.
Den globale oppvarmingen gjør at somrene blir lengre og
varmere slik at isen i Arktis smelter. Om én generasjon
vil antakelig isen i Arktis være borte. Grønlandsisen vil
smelte og renne ut i havet. Dette vil få enorme globale
konsekvenser. Ifølge våre forskere ved Institutt for

forsvarsstudie, kan norsk sikkerhetspolitisk perspektiv
på utviklingen i nordområdene først og fremst ses i
sammenheng med tre trekk:
- Teknologiinnovasjon gir helt nye tilganger til og
muligheter i områdene som åpnes opp grunnet
klimaendringer. Ny satellitt-teknologi som muliggjør
overvåkning, kommunikasjon og navigasjon baner vei for
nye aktører.
– Økonomi- og ressurs situasjonen endres raskt.
For eksempel endres forutsetningene for de globale
logistikksystemene, og det at fiskestammene flytter
seg stadig lengre mot nord utfordrer de eksisterende
forvaltningssystemene. Dette vil kreve at nye avtaler må
fremforhandles mellom nasjonene. Økt tilgjengelighet
åpner dessuten opp for utvinning av naturressurser på
tidligere utilgjengelige steder.
– Geopolitisk sett vil stormaktsinteressene slå inn i
nordområdene på helt andre måter enn i dag. Dette vil ha
direkte sikkerhetspolitiske konsekvenser for Norge og det
norske forsvaret.
Forsvarets høgskole vil derfor starte opp et forprosjekt
som systematiserer og analyserer disse utviklingstrekkene
og de sikkerhetspolitiske implikasjonene. Dette vil bli en
aldri så liten akademisk, sikkerhetspolitisk innovasjon. Og
ikke minst vil et slikt prosjekt kunne stille fremtidsrettede
spørsmål om noe vi vet vil kunne ha avgjørende betydning
for norsk og global sikkerhet i tiårene fremover.
Jeg takker snart av som sjef FHS. Det har vært spennende,
morsomt og interessant. Spesielt synes jeg det vi har fått til
innen utdanningen de siste årene er starten på noe bra. Om
det ikke er en innovasjon, så viser det i hvert fall at vi evner
å tenke nytt. Å kunne tenke nytt gjør oss bedre rustet til å
møte fremtiden.
Med vennlig hilsen
Louise K. Dedichen
Kontreadmiral
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Kjære kull
«Den Ukjente Krigsseileren»

eg ble både glad og rørt da jeg leste at dere
tok kullnavnet «Den Ukjente Krigsseileren »,
og jeg har flere grunner for min begeistring.
Først, jeg ble en meget god venn av Admiral Thore
Horve. Sist gang vi var sammen på Stiftelsesmiddagen til
Sjømilitære Samfund i Horten, sa admiralen: «Egil Jørgen,
jeg begynner å bli gammel, du er ung. Lov meg en ting,
glem aldri de som kjempet og gav oss et fritt Norge.» Det
lovet jeg, og jeg har forsøkt å holde ord.
Grunn nummer én er at jeg fikk gleden av å lede gruppen i
Sjømilitære Samfund som fikk reist en rekke minnesmerker.
Det ene er minnesmerke for Shetlandsgjengen, symbolisert
ved kapteinløytnant Leif Andreas Larsen. Det neste jeg var
med på var NORDSTJERNEN, minnesmerke over de 515
omkomne sjøfolkene som var en del av handelsflåten og
marinen, fra Bergen. Krigsmoderen på Nordnes er en takk
til alle mødrene som passet hus og hjem når mann og barn
var ute og kjempet, eller satt i fengsel. Av andre er det nå en
byste av admiral Herlofson, som står på Sjøkrigsskolen, og
en byste av orlogskaptein Sveen, som står utenfor kontoret
til Sjef Marinen, som kan nevnes. Begge fikk krigskorset to
ganger. Sist er statuen av Per Hysing Dahl, symbolisert med
kaptein Per Hysing Dahl, som en takk til de som kjempet
i luften.
Grunn nummer to er mer personlig. Vi har passert 8. mai,
og det er en spesiell dag for meg. Min far var en ekte W-Lseiler (Rederiet Westfal-Larsen, red.anm.). Han mønstret
ombord som annenstyrmann på Spinanger da hun ble
levert fra F. Schichau Danzig, den 21. desember 1927. Han
rykket opp til førstestyrmann etter kort tid. I 1939 hadde
han vært ute i tre år og skulle hjem på ferie. Bestyrelsen i
Bergen (W-L) syntes at kapteinen ombord var litt flyktig
og ville ha han på land «til tørk». Min far ble spurt om han
ville overta. Han var da 39 år, en ung kaptein den gangen.
Han takket ja.

Hele krigen seilte han mest mellom USA og UK med olje.
De klarte å unngå torpedering frem til 15. januar 1945, da
fikk de en torpedo i maskinrommet, og fem maskinister
omkom:
- Maskinist Lars Bø
- Motormann Nicolai Lindtner Olsen
- Motormann Gunvald Uliksen
- Motormann Lars Vestvik
- Lettmatros Brian Kildahl Larsen
Spinanger var i ballast fra Londonderry til Greenlook. Hun
ble truffet i posisjon CLYDE LIGT, rett utenfor Glasgow.
En fregatt fra RN (Royal Navy, red.anm.) forsøkte å slepe
Spinanger til et verksted i Glasgow, men hun var for tung,
da hun lå dypt i sjøen. Med en stor slepebåt gikk det
bedre. Jeg tillater meg å berømme sjømannskapet for at de
klarte å redde båten. Det var Ubåten U 482 med Graf von
Matuschka som traff de. Dagen etter ble ubåten senket av
RN, alle omkom. Spinanger ble reparert i Glasgow. Jeg fikk
fri fra skolen og bodde ombord i flere måneder. Min far
fortsatte å seile Spinanger til 1948, da ble han inspektør hos
Westfal-Larsen. Han var ombord i Spinanger i 21 år, det må
man si er en trofast rederiseiler.
Så tilbake til 8. mai 1945, da fikk min mor og jeg vite at
min far hadde overlevd krigen. Han kom hjem med
Bergensfjord fra UK, min mor og jeg fikk komme om bord.
Siden det var ni år siden jeg hadde sist sett han, kjente jeg
ikke min far.
Avslutter med å skrive at min far var stolt da jeg begynte på
Sjøkrigsskolen. Han sa at de følte det alltid var trygt og godt
når de så splittflagget i tildelt eskorte. Han likte imidlertid
ikke at jeg ble ubåtoffiser/sjef.
Hilsen
Egil Jørgen Eikanger
Stolt Æresmedlem
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Det var en gang...
En fortelling du ikke vil gå glipp av
8. november på Sjøkrigsskolen

BLOTET
9. NOVEMBER

Foto: Henrik Skåtun
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KADETTENS NÆRMESTE
FREMTID
For kadettene ved Sjøkrigsskolen kan det virke noe fjernt å graduere fra skolen og ta fatt på pliktårene.
Likevel går tiden fort og plutselig er tiden som kadett ved Sjøkrigsskolen over. For mange venter det nye
rutiner og en ny hverdag som en ikke har noe kjennskap til. Hva som faktisk venter i plikttjenesten har
tidligere kadetter fra kull Kayser 2015-2018 prøvd å sette noen ord på.

MARINEINGENIØR MASKIN - JONATAN CHRISTOPHER MONASØNN HUSEBYE
Etter Sjøkrigsskolen er det mange nye utfordringer som møter deg i avdeling, det være om du har gått maskin eller en annen
linje. Jeg graduerte for litt over et år siden og ble som 5. maskinist på fregatt overrasket over hvor mye nytt jeg måtte lære
meg på kort tid. Jeg fikk med en gang mye ansvar og diverse roller skulle bekles, herunder ansvar for drift av ulike systemer
og en ledende rolle under brann og havari. Som skipsteknisk på fregatt får du fort et innblikk i forskjellige typer systemer,
dette være seg alt fra gassturbin til et behandlingsanlegg for svartvann, som helhetlig gir deg en bred teknisk forståelse.
Sjøkrigsskolen gir deg mye teori, derimot får man utviklet seg gjennom det praktiske ute i avdeling i mye større grad. For
eksempel å gjennomføre en rutine på Food Waste (matavfallshåndtering) var noe jeg ikke kjente til fra før og heller ikke visste
at fregattene hadde. Da blir det viktig å søke informasjon hos de som kan det, øvrige maskinister, matroser, men også menige.
Er det en ting som er viktig å ta med seg ut i avdeling er det evnen til å balansere «å lede»,
og samtidig lære av de under seg.

MARINEINGENIØR VÅPENSYSTEMER, ELEKTRONIKK OG DATA - KARL MARTIN AARSRUD
Etter endt utdanning i juni og en god sommerferie startet min karriere i Marinen og 1. Korvettskvadron i august 2018.
Kadetten som «bare» hadde hatt ansvar for seg selv og utdanningen de siste årene på Sjøkrigsskolen skulle nå få ansvar
for viktig materiell i Norges forsvar. Jeg har vært i jobb i ett år og lært utrolig mye om systemer og operasjoner, men
også mye om meg selv. Hverdagen kan være hard og brutal, men også behagelig og utrolig fin. Jeg har fått lov å se vår
fantastiske kyst fra Mandal i syd til Kirkenes i øst. Besøkt blant annet Nordkapp, Vardø, Svolvær og Reine. Fått meg
løpeturer på steder jeg sannsynligvis aldri ville vært, og toppturer på ski med fantastiske kollegaer. Samtidig har det
vært lange og tunge vakter med minimalt av søvn. Kalde tider på dekk med banking av is og snø, og venting på at «langskipene» skal bli klare for å øve med oss. Likevel blir ofte dette glemt etter kort tid og overdøvet av de gode opplevelsene.
Det beste med hverdagen i 1. Korvettskvadron er de dyktige kollegaene man jobber med hver dag. I tillegg er ingen dag
lik, og man lærer mye forskjellig.
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MILITÆR LOGISTIKK - RUNA LEIFSETH LILLEJORDET
Jeg gikk ut fra logistikklinja på Sjøkrigsskolen våren 2018 og var så heldig å få plikttjenesten til MARCSS, marinens eget
logistikkvåpen. Som blodfersk løytnant, logistikkoffiser og innkjøper var det mye som skulle læres på kort tid. Helst
i går. Det er ikke alltid forventningene til dem «der ute» står helt i stil til det vi lærer «der borte»(på Sjøkrigsskolen).
Vi lærer lite praktisk logistikk på Sjøkrigsskolen, men som logistikkoffiser er det forventet at jeg skal kunne lastsikre
en container, anskaffe fuel og ferskvann, men også dra en blomsterbukett og «hvit dame» opp av hatten med 30
minutters responstid. Med 20 personer i klassen min, gikk vi ut i 20 vidt forskjellige funksjoner. Spekteret er stort
og det sier seg selv (trodde jeg) at vi ikke har mulighet til å lære oss alle detaljene på skolen. Heldigvis får vi noen
verktøy til å likevel kunne få et godt (nok) resultat når man etter tre år med mye teori tar fatt på plikttjenesten.
Det tar antakelig ikke lang tid fra man går ut fra SKSK til de første utfordringene dukker opp. Telefoner som
«Hei, hotellet vi ba deg bestille er på andre siden av England fra der vi dykket opp...?» og «Jeg står et sted mellom
Molde og Ålesund og er tom for fuel…?» Men det er slike utfordringer som gjør jobben og faget interessant.
Med Sjøkrigsskolen i bagasjen, en god dose kreativitet, tålmodighet og en ydmyk holdning,
tror jeg ingen kadetter trenger frykte sin nærmeste fremtid – plikttjenesten!

SJØMAKT OG MILITÆR NAVIGASJON - JOHANNES HAUG STEINHOLT
Kull Kayser graduerte med brask og bram, og glassene ble hevet. Endelig var vi ferdige med lesing, pugging, læringsmål og eksamener. Trodde vi. Etter sommeren ble vi møtt på våre respektive avdelinger, av avdelingssjefer, skolesjefer og skipssjefer. De ønsket oss varmt velkommen og lykke til med denne kursperioden
vi nå skulle begi oss ut på. Denne varierte litt fra våpen til våpen, og varte fra mellom én til åtte uker. Ikke
noe vi hadde tenkt noe særlig på, den junidagen, da vi hevet glassene våre for vår siste eksamen noensinne.
For et år vi har hatt likevel. De fleste ble kastet rett ut i Trident Juncture, noen i SNMG1 og SNMCMG1, noen dro til FOST
og oppnådde høyeste karakter et fartøy noensinne har oppnådd og noen har stått på bro og manøvrert en fregatt helt inn i
iskanten mens isbjørnen lusket rundt dem. Noen har fått sneket seg nærmere et amerikansk hangarskip enn man trodde var
mulig, kun med et lite periskop i overflaten og andre har fått oppleve verdens vakreste skjærgård, i verdens raskeste krigsskip.
Alle har hatt et utrolig innholdsrikt år, og gyver nå tungt avgårde på det neste. Til dere som nå snart er ferdige; masse
lykke til, vi gleder oss til å jobbe med dere!

MARINEINGENIØR ELEKTRO - MARTIN TANDE
Livet som elektro og automasjonskadett på Sjøkrigsskolen og 3. elektriker på ubåt er to veldig forskjellige liv. Fra å sitte i et
klasserom med en PC og utallige skolebøker mens man prøver å løse en vanskelig teorioppgave eller jobbe med bacheloroppgave, er nå hverdagen en helt annen. Som ny på ubåt bruker man mye tid på opplæring i funksjoner og ulike roller om
bord. Det settes høye krav til alle nye som kommer og arbeidsmengden er stor i starten. Det er desto mer gøy når man får det til.
Jobben som trikker på ubåt går stort sett ut på å fungere som operatør av systemene om bord. Det legges mye vekt på å bli klarert i de forskjellige funksjonene. Kunnskapene og studievanene som jeg opparbeidet meg på Sjøkrigsskolen har kommet godt med i lesingen til bronsevinge, og generell forståelse av tekniske
systemer. Som trikker på ubåt gjør man også diverse vedlikeholdsrutiner og driver med feilsøking på anlegget.
Her merker jeg at bachelorgraden ikke hjelper spesielt mye, men heller praktisk erfaring med generell skruing og jobbing
på anleggene om bord. Dette er derfor ferdigheter som tar tid å etablere.

Foto // Theodor Oberstad Schei 		
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STRATEGISK SAMARBEID - FOR ET EFFEKTIVT FORSVAR
grieglogistics.no

VELG KOL FORDI
Vi mener at utdanning skal lønne seg, både lønnsmessig og tjenestemessig. KOL er i en
unik situasjon som kan jobbe mot dette målet, siden vi har en homogen medlemsmasse.
Kadetter, oﬃserer med krigsskole (OF) og
sivile/militære med langtidsutdanning i en
organisasjon – Krigsskoleutdannede
oﬃserers landsforening.
KOL ER
en partipolitisk nøytral tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Akademikerne.
Akademikerne er den raskest voksende og
nest største hovedsammenslutning i staten.
Vi ivaretar dine interesser både i sentrale
forsvarspolitiske spørsmål og i den sentrale
og lokale utviklingen av dine lønns- og
arbeidsvilkår.

Vi slipper normalt å ta hensyn til medlemmer med helt ulike interesser. Som største
tjenestemannsorganisasjon under Akademikerne i Forsvaret representerer vi i de ﬂeste
sammenhenger alle akademikerorganisasjonene i Forsvaret.

FOTO: Forsvaret / Torbjørn Kjosvold

KOL TILBYR:
• Rask og pålitelig medlemsassistanse.
• Særdeles gode bank- og forsikringsordninger (gjelder også i INTOPS) i
Danske Bank og Gjensidige.
• En time gratis juridisk rådgivning hos
KOLs advokat.
• Gunstig avtale ved kjøp av bil – se våre
hjemmesider.

Jo ﬂere medlemmer vi blir, desto større
gjennomslagskraft vil vi få. Meld deg
inn i KOL i dag. Det kan du gjøre via
våre hjemmesider www.kol.no.
FOTO: Forsvaret / Jonas Selim

FOTO: Forsvaret / Henrik Rõyne
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Burger-Madsen kårer
kystens beste burger
M

ats Helle har fått kallenavnet Burger-Madsen
ettersom han spiser burger oftere enn han
oppdaterer klokke og logg. Vi har alle blitt spurt av
Burger-Madsen om vi joiner mækkern etter middag
eller blir med på shellburger etter kveldsseilas. Nå
er det på tide å finne ut om han er verdig tittelen
Burger-Madsen og han har derfor fått i oppgave å
kåre kystens beste burger under Øvelse Troms.
Tekst

//

Troll-Kåven og Burger-Madsen

BERGEN - INSIDE

Alle kadetter har tatt turen innom Inside rett ved Fløyen
for å lade opp til en kveld på byen. Det skal dog nevnes
at vi kanskje ikke burde valgt Inside en lørdagskveld,
men for OM-kadetter går dagene ofte i surr. Det
største plusset er at Inside er meget forsvarsvennlig
med 20 % rabatt på burgerne. I tillegg serverer de en
egenbrygget APA, men som de dessverre ikke kunne
servere grunnet at «den var ødelagt». Dette er ikke
første gang en finnmarking er nektet servering. Særdeles
kraftig minus på testresultatet. Etter å ha ventet langt
om lenge i triste, mørke og trange lokaler som minnet
om en scene fra Das Boot, dukker vår Fyllaburger med
halapeños og Burger Inside endelig opp. Burger-Madsen
fikk store øyne og uttalte raskt at: «Det her er jo en
albinoburger! Det er første gang eg har sett en burger
hvitere enn Alf på Skjold midt i mørketiden». BurgerMadsen løftet bestemt en fettsvær paprikaskive: «Eg
skal faen meg ikkje ha noe paprika på burgeren min.
Paprika på burger er like galskap som et kystvaktskip
med Greenpeace på dekk! Jævla vegetarburger.» Her er
vi offer for snikvegetarisering og vi forlot mer sultne
enn da vi ankom. Selv om Inside skuffet BurgerMadsen, kommer han til å måtte ta turen igjen for å
nyte 20 % rabatt ettersom det er den eneste oppegående
burgersjappa i Bergen og omegn. Etter Inside måtte vi
ta turen til mækkern slik at Burger-Madsen fikk temmet
sultfølelsen. Det ble også lovet mangodip, men den
var jo like tilstede som en veileder på Canadian Day.
Oppsummert:
+ Forsvarsrabatt på 20 %
+ Trivelige messepiker
- Diskriminering av finnmarkinger
- Snikvegetarisering
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HARSTAD – BURGER-MADSEN SPESIAL

Da vi ankom Harstad ble Burger-Madsen beordret av
skipssjef om å diske opp burgere à la Burger-Madsen
til besetningen. Det lovet dårlig for burgeraften da Jens
«Bikkaren» Hossmann klarte å miste grillristene i sjøen
under losseoperasjonen. Dessverre skal det bli verre da
Burger-Madsen overtok med et slapt tak i grillklypa og
startet burgerflippingen. Besetningen trodde ikke det
kunne bli verre, men det ble det da burgerne var servert.
Dette var for besetningen en grusom burgeropplevelse,
og vi var like forberedt som en sykepleierstudent som
har slått opp telt utenfor Valhall.
Oppsummert:
+ Burger-Madsen prøvde i hvert fall
- Burger-Madsen var kokk
- Kjøttet var gått ut på dato

VÆRNES – MAX

Alle kjenner Max så det er ikke noe poeng i å bevilge
masse spalteplass til en anmeldelse av Max. Vi kommer
alle til å ta turen innom Max på Værnes pga. udugelige
personelloffiserer som bestiller melkeruter uten like
når vi skal til nord. Heldigvis tilbyr Max autonome
messepiker som tar seg av bestillingen via DOS som gjør
det meget behagelig å få i seg en burger. Kvalitetsmessig
er burgeren både mer eksklusiv og bedre enn mækkern
og Burger King. Ikke minst er Burger-Madsen meget
fornøyd med muligheten til å få avokado på burgeren.
Avslutningsvis har de et tappetårn dekket av is, som gjør
at uansett hvor fyllesjuk man er får man lyst på en iskald
Heineken.
Oppsummert:
+ Autonome messepiker
+ Rask realitetsbehandling av bestillingen.
+ Billig
- Mange trøndere

Skipssjef Sulen utnevner Burger-Madsen til burgeransvarlig for Øvelse Troms med tilhørende patch.

Spis aldri burger i galla.
- Burger-Madsens beste råd

Fotograf: Jakob Østheim

BUNKRINGSBURGER I FLORØ

Er det en ting som er sikkert, er det at OM-kadetter
aldri klarer å beregne ETA. Siste dag av Øvelse Troms
var intet unntak, og da vi ankom Florø for bunkring og
middag lå vi milevis bak skjema. Løsningen ble at det
ble bestilt burgere som stod klare på kaia da vi skulle
bunkre. «Hva er vel bedre enn å få servert burger idet
trossene er i land, samtidig som hjelpemennene tar
seg av bunkring?» kom det fra Burger-Madsen idet han
tok første jafs av burgeren. Til Burger-madsens store
fortvilelse var burgeren vassen, kjedelig og uten søtpotet
fries.Videre presiserte han at dette er prisen man må
betale for å få servert burgere på kaia under bunkring,
samt at diesellukten kan ha påvirket burgeropplevelsen.
Oppsummert:
+ Stod klar på kaia med burgerne
- Vassen og kjedelig
- Burgerne smakte diesel
- Altfor liten

Foto: Veronica Holm-Eriksen
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VALKYRIESTYRET
2019/2020

NÅVÆRENDE STYRE HAR FØLGENDE
INTENSJON FOR SIN PERIODE:

Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant
foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale
samholdet i kadetthverdagen.
Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet og kommunikasjonen
mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles
plattform for kadettforeningene.
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Bergen Bysykkel til
Sjøkrigsskolen

Tekst
Foto

//
//

Kirstine Knudsen		 LOR 3
Henrik Skåtun
MV 2

D

et er 87 stasjoner med
1687 låser, og 800 bysykler
spredt rundt i Bergensområdet.
Daglig sykles det rundt 3000
turer til og fra skole, jobb og
andre fritidsaktiviteter. Den
sørvestligste, og nærmeste,
stasjonen befinner seg hele
3,5 km unna Sjøkrigsskolen,
og blir dermed et ugunstig
valg for de forsvarsansatte.
Bergen bysykkel har i 2019 økt
betraktelig, og flere lar bilen
stå til fordel for det grønne
alternativet. Er det ikke på tide
at vi på Sjøkrigsskolen gjør det
samme?
Miljøpartiet De Grønne gjorde et
brakvalg med 9,8% i Bergen under
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget
2019. Et tydelig miljøsignal ble sendt
fra befolkningen, og fokuset har i
stor grad dreid seg om at «Nok er
Nok». Bilistene er lei av økningen
av bomstasjoner, og bruker mye
tid og energi på ønsket om å senke
prisene eller fjerne stasjonene
fullstendig. Bompengefrustrasjonen
kan dempes ved at flere utdanningsog arbeidsplasser får tilgang på
bysykkeltilbudet, og en ideell løsning

kan være å sette opp flere stasjoner for
bysykler.
Ny utdanningsordning har resultert
i yngre kadetter. Yngre kadetter som
ikke alle kan kjøpe seg leilighet i
sentrum eller BMW i fargen imperial
blau. Det oppstår i større grad et
behov og ønske om å komme seg
vekk fra stedet man både studerer,
trener og bor på, slik at en kan få litt
nye impulser. Ikke et vondt ord om
Lyderhorn, men akkurat det fjellet
forbindes med storsekk for mange
kadetter, og nordligere byfjell kan
gjerne friste mer. Da kan en ideell
løsning være å kaste seg på en bysykkel
inn til sentrum, etter endt arbeidsdag
eller i helgene.
Transportmulighetene fra Gravdal
til Bergen sentrum er noe begrenset,
dersom du ikke er så heldig å eie en
bil. Det er 900 meter til nærmeste
bussholdeplass. 900 seige meter
i Bergensregnet og 900 kjedelige
meter dersom bussen er forsinket
og det blir springmarsj for å
rekke morgenparolen. Sykkelstien
derimot, er tilrettelagt langs hele
Laksevåg, og tid fra Sjøkrigsskolen til
Puddefjordsbroen er målt å være 15
minutter. Så kan en argumentere for
at antall oppholdsdager på Vestlandet
ikke lokker særlig til økt sykkelbruk.

I så tilfelle er svaret enkelt; dra
hjemmefra femten minutter tidligere,
ta på regntøy og ta en varm dusj når
du kommer frem. Bytt sokker og
drikk vann.
Christoffer Bakken Åkre, som
er byplanlegger i Construction
Management
svarer
på
artikkelforfatteren sitt engasjement i
en epost:
«Om det er aktuelt å bygge stasjon
helt ute ved Sjøkrigsskolen er enda
ikke bestemt. Dette vil i såfall bli den
ytterste stasjonen vår, og derfor være
mer krevende å vedlikeholde for vårt
driftsteam enn stasjonene som er
nærmere sentrum. Vi ser dog at det
er et sterkt ønsket tilstede og at det
med tiden definitivt kan være aktuelt
å utvide bysykkelsystemet i retning
Laksevåg. Når det kommer til stykket
er det opp til kommunen å avgjøre
om de synes det er hensiktsmessig
å utvide bysykkelsystemet i retning
Sjøkrigsskolen allerede neste år, eller
om dette er noe som bør avventes. Det
utredes hvorvidt utvidelse av systemet
i retning Laksevåg er hensiktsmessig.
Vi kan med andre ord ikke komme
med konkrete lovnader angående
stasjon til Sjøkrigsskolen, men dere
er med i tankene våre og er oppe til
vurdering.»
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GARPC

Hvem redder
deg hvis du får
hjertestans nå?

Kampanjetilbud på
Norges mest solgte
hjertestarter!
NORGES MEST SOLGTE HJERTESTARTER!
• Passer privatpersoner og alle typer bedrifter.
• Svært brukervennlig, med norsk tale.
• Robust og vedlikeholdsfri. Tåler fukt og støv.
• Den fremste teknologien innen defibrillering.
• CE og FDA godkjent.
• Markedets beste garanti på hele 10 år.

NÅ9.990,a
Eks mva. 12 488 inkl. mv

veske.

Tilbudet inkluderer bære

Bestill i dag!
Tlf: 56 12 37 00

Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | Telefon: 56 12 37 00 | E-post: post@rodekorsforstehjelp.no

illustrasjonsfoto: shutterstock

Hvert år dør mer enn 2500 personer
i Norge av plutselig hjertestans.
Mange flere kunne overlevd med en
hjertestarter.

Dogwatch nr. 3

2019

Jeg valgte meg den
«tøffeste» graden

Tekst
Foto

//
//

OK Cato Rasmussen
Private bilder

				

KNMT NAVKOMP

J

eg har blitt «utfordret» av Dogwatch til å skrive
ned mine tanker om fremtiden i Sjøforsvaret,
samt hvilke valg jeg har tatt for å ende opp der
jeg er nå i min offiserskarriere.
Litt historikk og litt om valg
Jeg har alltid vært glad i båter, og var tidlig ute og grislet,
og lærte meg å håndtere små båter. Vi kjøpte en gammel
dorry, som vi bygget om og brukte til turbåt. Bortsett fra at
den noen ganger gikk varm, og andre ganger hadde diverse
vannlekkasjer, hadde vi mye glede av tiden på sjøen. Jeg
tror også mine foreldre kranglet litt pga. den båten ... Noen
år etter bygget vi en hel båt på 34 fot, med en marinisert
lastebilmotor og flybridge. Det var diverse hendelser og
historier knyttet til den båten også. En ferie hvor vi hadde
reist med båten fra Ulvik til Bergen, hadde min bror på 4 år
og min mor fått nok av båtlivet. Etter en slags diskusjon, ble
det bestemt at jeg og en kompis, begge 16 år, skulle bringe
båten tilbake til Ulvik, mens resten av familien skulle ta
tog/buss.
Jeg kan ikke huske at jeg ble forevist en risikovurdering. Vi
to følte oss som konger på havet, og fosset innover Hardangerfjorden. Det gikk utrolig nok bra, og vi ble en erfaring
rikere. Diverse båter senere, et middels karakteroppgjør
fra Voss Gymnas i baklommen, og verneplikten i Belgia
unnagjort, tenkte jeg at det var kult å bli advokat, og ble
innrullert på UiB. Dette varte i 11 måneder. Det var utrolig kjedelig å sitte på lesesalen med knusktørre jussgreier,
hvor det eneste jeg tenkte var: «HVOR ER SALTVANNET?
HVA VIL JEG DRIVE PÅ MED? SITTE OG TRYKKE PÅ
EN SKRIVEMASIN?»
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Jeg dro til Horten og befalsskolen for Marinen, fikk pliktår
på 24 MTB skvadron, så 2 år på SKSK, og deretter mange
år på MTB, hvorav ca. 4,5 år var som skipssjef. Årene som
skipssjef inneholdt mye gøy og action, men omsider etter
mye hardkjør med masse seiling ble jeg far! Det eneste som
var synd med å bli far, var at min datter var livredd når jeg
kom hjem fra sjøen ... Kanskje jeg måtte få meg en jobb
der jeg kunne være litt mer med familien? Men Marinen
trengte meg, og det gikk ca. 2 år til før jeg kom meg på
land. Så ble jeg far på nytt, og denne gangen var det litt
mindre frykt å spore hos den sist ankomne arvingen!
Hva nå? Mine foresatte gav meg beskjed om at jeg måtte ta
LMOPS (Landkurs i maritime operasjoner, red.anm.) for å
bli divisjonssjef og skvadronssjef på MTB. Valgte jeg det? I
mangel på noe bedre begynte jeg på LMOPS, og etter 6-7
måneder fikk jeg beskjed om at en annen skulle bli divisjonssjef, uten LMOPS ... Jeg liker ikke å bli hold for narr,
så jeg søkte om permisjon, og jobbet tre år sivilt. Det var
et godt valg.
Jeg tenkte meg nøye om etter tre år. Skulle jeg fortsette sivilt eller velge å gå tilbake til Sjøforsvaret? Tiden var kommet for å ta valget. En svært grinete avdelingsleder der jeg
jobbet sivilt gjorde det enkelt for meg, og jeg returnerte til
Sjøforsvaret. Akkurat denne oppførselen til nevnte avdelingsleder har jeg også brukt mye som et eksempel i jobben
som veileder på SKSK og instruktør innen menneskelige
faktorer. Hvordan ønsker fremtidens offiserer å fremstå
som ledertyper? Hvordan påvirker dere de rundt dere, og
evner dere å motivere og inspirere menneskene dere skal
lede og bruke mye tid sammen med?
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Som sagt var jeg nå blitt far for andre gang og storkoste
meg med mer tid med familien, seilbåt i Gravdal båtforening, kort vei til jobb, mange interessante arbeidsoppgaver
og gode kollegaer. Jeg tenkte at dette var et meget godt valg.
Men jeg skjønte også raskt at dersom jeg ville gjøre en vertikal karriere var ikke navkomp (Navigasjonskompetansesenter, red.anm.) stedet. Heldigvis for meg hadde ledelsen
i Sjøforsvaret ved flere anledninger sagt at det er like bra
med en horisontal karriere. Ønsket jeg av hele mitt hjerte å
ukependle for å få en stripe til? Ære være de som gjør den
jobben, men jeg valgte det bort.
Jeg har ved flere anledninger valgt å si fra om ting som engasjerer meg, f.eks. KVIKK-saken med misdannete barn
gjennom 11 år og utvelgelse av skipssjefer i Sjøforsvaret
siden 2005. Dette har nok irritert endel mennesker, men
som jeg skrev til kullet som ble uteksaminert nå i sommer:
«Dere må ikke bare være uredd under en skuddveksling,
men hver dag tørre og velge å være uredde. I dagligdagse
situasjoner hvor noen må ta ordet, må dere mene noe. Dere
er kadetter nå, men om kort tid må dere fortsette «kampen» i Forsvaret og skape bedre åpenhet og god dialog nedover, til siden, og oppover i systemet.»
(Frem-) tiden som kommer kan bli spennende
Skal vi leie Olavsvern? Skal vi få bedre mal for tjenesteuttalelser? Hvorfor er det ikke må-krav til å forhøre seg
med de som blir ledet når man skriver en TU, slik at lederegenskapene kan vurderes? Hvordan velges dere ut til å
komme på en karriereliste? Hvorfor er det krav til VOU
(videregående offisersutdanning, red.anm.) for kom-

mandørkaptein-stillinger i Sjøforsvaret, men ikke til det
samme i Hæren? Hvor lenge lønner det seg å jobbe ombord, eller i en stilling, før man hopper videre? Blir man
automatisk en god topp leder, bare man har mange nok
ulike stillinger?
Dersom denne fremtiden skal bli hakket vanskeligere hvert
år mtp. byråkratiske hindre blir jeg bekymret. For mange
år siden overtok SKSK vår kjære og tøffe traktor fra et nedlagt kystfort. Etter mange års trofast tjeneste skal den nå
kasseres. Dette viser seg å by på store og kanskje kostbare
utfordringer. Min siste intel er at det trolig må komme over
én fra Oslo for å forsikre seg om at den skal kasseres, og
deretter stemple et skjema. Men først må den inn i våre
papirer ... Det tok over to år å skaffe ny kran på kaien vår
her på SKSK. Er det blitt for omstendelig å kjøpe inn utstyr
til Forsvaret? Stoler man mindre og mindre på offiserene?
Er kontrollbehovet for stort?
Jeg håper at dere som nå er kadetter kan, så fort som mulig,
klare å implementere eller «finne opp» ulike system innenfor de ulike bransjene, som ytterligere forbedrer operativ
ytelse. Teknologien blir i fremtiden mer og mer fancy, og
de ulike «hjelpemidlene» krever mer og mer opplæring for
å kunne brukes optimalt. Folk kjører biler med store skjermer på dashbordet, samtidig som de sender SMS til hverandre. Jeg tror fremtiden for dere i Forsvaret stiller store
krav til god vurderingsevne, kritisk sans, og mot/vilje til å
si fra om ting dere mener kan gjøres enda bedre. Ta gode
valg!

Kysten vår, og fastlandet i Norge, er det samme som før.
Med de beste ønsker for fremtiden!

- Cato Rasmussen

KNM Rask , 24 MTB Skvadron – 1993 (havets skrekk...) unge
lovende – 29 år – skipssjef

Ett av mange problemer
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Ship o hoi,
og en flaske med saft!

Tekst
Foto
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Haakon Monsen					
Henrik Skåtun				
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en 25. august stevnet sjørøverskipet
Statsraad Lehmkuhl ut i Vågen med nesten
200 små og store pirater fra Kirkens Bymisjon
og barn fra Haukeland sykehus. Barna kom i
sine flotteste sjørøverkostymer, og med øyne så
store som tallerkener fikk de være sjørøvere for
en dag ombord på Bergens stolthet, Statsraad
Lehmkuhl. Det var duket for et vaskekte
sjørøvertokt!
Stemningen var elektrisk da vi gikk fra kai. Alle som var
store nok til å svinge et sverd, svingte det med den kraften
de hadde. Helst rettet mot en kadett eller to. Med andre ord
måtte enhver sjørøver ombord være klar for en fekte-kamp.
Det tok ikke lang tid før det gikk rykter om en fiendtlig
sjøbjørn med planer om å borde og stjele skatten gjemt
på skuta. Skuespillansvarlig, Wodel Rugahiye, hadde satt
det største barnet av oss alle, Kristen Kvalheim, i rollen
som «Kaptein Kvalheim.» Kvalheim skuffet ikke da han
engasjerte alle og enhver. Da sjøbjørnen bordet ledet han
motangrepet ved hjelp av 100 skrikende barn. Da slaget var
vunnet og skatten sikret ble de slemme piratene behandlet
som seg hør og bør; de måtte gå planken! Én etter én gikk
de i vannet til barnas enorme jubel.
Etter et sjøslag er det ingenting som pølser og lek. 10 ulike
matbutikker i sentrum hadde donert mat slik at alle, både
store og små, kunne spise seg mette. Aktivitetsansvarlig,
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Kristine Lyssand, som egentlig skulle male barna med
ansiktsmaling, ble istedenfor brukt som et levende lerret.
Etter flere timer med lek, moro og mat var det tid for å
stevne inn i Vågen igjen. På vei inn hadde Kommandanten
på Bergenhus Festning gjort klar en salutt som satte et
perfekt punktum på et vellykket tokt.
Det tradisjonsrike toktet er en forlengelse av «Øvelse Sette
Sjøbein» som kadettene i Kull Den ukjente krigsseileren
gjennomførte på Statsraaden i vinter. Sjøkrigsskolen og
Statsraad Lehmkuhl har et tett samarbeid som kadettene
og skolen setter enormt stor pris på. Aktiviteter som denne
er et av mange gode minner og erfaringer dette gode
samarbeidet gir.
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KAFO LOKALSTYRE
Kastet ut på dypt vann?
KAFO hjelper deg å holde hode over vannet

F.V. Ole - Martin Hansen, Siri Aamodt, Silje Brandal Coughlan, Julie Fladby Birkeland (NL)
Nils - Endre Lerø, Kjell Kristian Netland, Carl Hermann Corneliussen (Styreleder)

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien

www.valkyrien1898.no

Hensikten med hjemmesiden er å skape en
relevant informasjonsplattform for
kadettene i hverdagen. Vi er avhengig av
dine innspill til forbedringer!
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Hilsen fra Heistadmoen

hip O’hoi! Nå er Linderud og ikke minst
Bergen i vårt sikte. Kadett Lord Larsen og
jeg, kadett kjekkere-enn-og-fetteren-til-OleJørs Lynum skal gi et lite innblikk i hvordan
livet på Heistadmoen er.
Heistadmoen, Bestemoen, Furumoen, Få-Oss-Vekk-HerI-Fra-Moen, Det-Eneste-Vi-Gjør-I-Helgene-Er-Å-Drikke-På-Privat-Nightclub-Moen... Ja, kjært barn har mange
navn. Heistadmoen, ikke «The Big Apple» akkurat.. Riktig,
det går sikkert an å skrive en hel artikkel om dette i seg selv...
Viktigere! Det går fremdeles kadetter rundt på Heistadmoen leir, oppe ved Skuddheim og på Hengsvann
skytefelt uvitende om hva medkadetter og en selv heter. Vi har trasket rundt i ukesvis uten navnelapper og
patcher. Katastrofalt, er det ikke? *Host, host* Luft.
Videre, så var den første arbeidsuken på 20 dager uforglemmelig. Det eneste dette resulterte i var en særdeles våt
gapahuk og parkeringsplass. Med dette mener vi naturligvis fester, og byturer, hvor 80% av den «lønna» går med
på alkoholdige enheter, på Privat bar - samt taxiregninger.
Ettersom flere har opparbeidet seg en større form for
paranoia har Kongsberg nå plutselig fått 207 nye optometristudenter. Kanskje dette bør være kullnavnet vårt?
Hvordan har «rekrutten» vært så langt?
De aller fleste har enten vært inne til førstegangstjeneste eller vært ansatt i Forsvaret tidligere, så rekrutten er for de fleste kjent. Likt som i fjor stiller totalt
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uerfarne også. De imponerer stadig vekk; om det så er
i stridsdriller, kunnskap, vask osv. Lista er lang, og arbeids- og læringsviljen skal det iallfall ikke stå på!
Det varierende erfaringsnivået skaper en utrolig flott arena
for læring. Der de erfarne har mulighet til å dele, samt de
mindre erfarne til å suge til seg mest mulig. Det mange har
satt pris på er å få ta del i undervisningene. Kadetter får holde
leksjoner, være HI’er, og HJI’er – som gjør at det føles eget.
Vi påvirker vår egen læring, og bidrar til en felles utvikling.
Ukene til nå har vært svært innholdsrike, med stort fokus på grunnleggende soldatutdanning. Vi har hatt flinke
instruktører fra Heimevernets avdeling Derby, Våpenskolen og 3. Avdeling Krigsskolen. Alle dere i Bergen (Europas regnhovedstad) vet jo at Ting Tar Tid i Forsvaret...
Jada, det har også tatt tid på Heistadmoen – og ja; mange
har selvfølgelig irritert seg over dette her også. I starten følte mange at ting ikke var helt på stell. Det føltes ut
som at de ikke hadde forberedt seg noe særlig. Noe som
skapte forvirringer hos oss kadetter, men nå er samtlige
fornøyd med å ha fått ny pc og aktive Peltor hørselsvern.
Hva ser vi frem til?
I skrivende stund er vi i 8. uke av Heistadmoen og mange
ser frem til en mer akademisk hverdag i Tigerstaden. Innbyggerne i Kongsberg er nok i alle fall mer enn klare for at
207 kadetter, eller optometristudenter på godt norsk, snart
setter kursen mot hovedstaden for så å forsvinne over vidda.
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Selv om samtlige i 1.avd. omtrent står ferdig pakket i porten ut av Heistadmoen tar vi også med oss mange gode
minner i bagasjen; I alle fall fem messelunsjer som ikke
måte vike for FR, Privat bar, FR, Gaustatoppen med 20 fantastiske meter sikt utover den norske fjellheimen, da kadett
Herbrandsen som NK i feltuken ropte at det var høy lys- og
lyddisiplin med et slikt volum at dere i Bergen kanskje også
hørte han, FR og den gangen vi mistet luftkadett Overå i
grottesystemet på Skrim.
Fra spøk til alvor vil nok de fleste være enige om at vi sitter
igjen med mange gode erfaringer, minner og ikke minst
gode vennskap etter disse ni ukene på Kongsberg. Opplegget har uten tvil vært vinklet inn mot hæren, men vi
vil tørre å påstå at etter utallige timer med refleksjonsoppgaver har et bilde av en overordnet mening sakte men sikkert blitt malt. Det har vært noe unikt med den muligheten
til erfaringsdeling på tvers av grener som vi har fått her.
Enn så lenge, gleder vi oss stort til å sette kursen vestover for å slå oss sammen med alle dere andre sjøkadetter
på Sjøkrigsskolen, og ikke minst til å teste sjøbeinene på
Lehmkuhl. Forhåpentligvis har vi innen den tid fått både
patch og navnelapp.

En vanlig hverdag for osss
06:00 - 08:00		

Revelje, vask, KTS, oppstilling

08:00 - 11:00 		

Undervisning/leksjoner

12:00 - 15:00 		

Undervisning/leksjoner

17:00 - 19:00		
			

Svært varierende: 			
Undervisning,LU, refleksjoner

20:00 - 00:00		
			

Svært varierende: 			
Undervisning,LU, refleksjoner

Tekst
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Even Lynum & Johnny Larsen		
Privat				

GOU1
GOU1
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Tegnekonkurranse
Fremtidens skip

1. Plass
«SHARKBOAT» av Oda Storholm, ME 2
Kreativitet: Skipet er kreativt utformet som en hai, noe som
vil kunne ha en avskrekkende effekt på fienden. Dette kan
være en smart idé for fremtiden.
Utførelse: Tegneren utviser gode tekniske ferdigheter når
det kommer til utforming. Det er lagt stor vekt på detaljer
på skipet, noe som hever båtens utseende. Skygge og farge
er brukt på en realistisk måte.
Innsats: Her er det lett å se at innsenderen har lagt ned hardt
arbeid i tegningen, både når det kommer til kreativitet og
utførelse.

2. Plass
«SJØ-INF» av Endre Lothe, Hæren Operativ
Kreativitet: Det ser ut som at skipet er utformet slik at vannet
brytes på en meget god måte, noe som er hensiktsmessig.
I tillegg er det lagt til rette for stor fleksibilitet. Dette med
tanke på alle vannscooterne som operer fritt rundt båten,
og landingsmulighet for helikopter (?) på dekk.
Utførelse: Tegneren viser her at han er teknisk god med
gråblyanten. Noe farge kunne gjort tegningen hakket
mer spenstig, men upåklagelig skyggelegging gjør likevel
tegningen levende.
Innsats: Flott at Hæren også ser viktigheten av fremtidens
skip!

3. Plass
«OLD BUT GOLD» av Markus Eliassen, LOG 2
Kreativitet: Designet på båten fremstår som noe kjent,
og noen har kanskje sett lignende skip i historiebøkene.
Likevel får tegneren fram et personlig preg på tegningen
slik at skipet skiller seg noe fra de eldre modellene. Kanskje
fortidens skip er fremtidens skip?
Utførelse: Det kommer tydelig fram at det er et skip som er
tegnet. Samtidig hadde litt mer skygge og farge gjort seg.
Innsats: Tegningen nådde ikke helt opp i konkurransen
sammenlignet med mesterverkene over. Likevel holdt det
til en sterk 3.plass!

Tekst
Foto
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Siri Aamodt					
Private tegninger

LOG 2

MASH 2019

Foto // Jens Christian Hossmann
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Kjenning! Hvor mange
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I forrige utgave hadde vi med en ubåt av Akula-klassen, men
i fasiten var denne benevnt som en Yasen-klasse. Dette
stemmer ikke og en årvaken Erlend Juvsett var raskt ute og
poengterte at dette var en Akula-klasse. Feilen skyldtes at
Reuters hadde merket bildet som en Yasen-klasse. Vi
beklager på det sterkeste og dette er direkte flaut at vi ikke er
mer kildekritisk, samt oppdaget dette selv. Vi skal videre gå
gjennom våre interne rutiner for å forhindre at dette skjer igjen.
Vi tar ikke under noen omstendigheter selvkritikk for
hendelsen.
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W

DETTE MÅ DU FÅ MED
DEG I HØST!
05. Oktober

Academy Night Race

07. Oktober

SKSK Karusellen - Del 1

17. Oktober

Besøk Løvåsen sykehjem

28. Oktober

SKSK Karusellen - Del 2

08. November

Ankerøl i regi av OM3

09. November

Blotet

12. November

SKSK Karusellen - Del 3

19. Desember

Juletrefest i Valhall

W

Neste
D gwatch
Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien

Tema:
AVDELINGSFØLELSE
Send ditt bidrag til

dogwatch@valkyrien1898.no
Frist: 18. november 2019

