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Marthe S.
Stærkebye

Kjære lesere av Dogwatch!

Påtroppende
Redaktør

Nok et semester er godt i gang, og det er tid for årets første utgave
av Dogwatch. Tiden står ikke akkurat stille her på Sjøkrigsskolen
og plutselig var det min tur til å gi fra meg redaktørpennen. Jeg er
ydmyk og stolt over arbeidet vi i redaksjonen har fått til det siste
året. Bak hver eneste utgave ligger det utallige timer med hardt
arbeid og mye glede. En stor hyllest til dere som gang på gang er
med på å gjøre bladet verdt å lese. Jeg er helt sikker på at Dogwatch
vil fortsette å utvikle seg i stødig retning med Marthe i cockpiten.
Dogwatch er et av Sjøkrigsskolens viktigste uformelle talerør og
gir kadetter og ansatte en unik mulighet
til å bli hørt. Det er gøy å se at så
mange kadetter benytter seg av dette.
Denne utgaven byr på mye spennende
lesing! Du får blant annet en nærmere
introduksjon av Kull Den Ukjente
Krigsseileren og et innblikk i deres tokt
over Atlanteren. I tillegg kan vi by på
både gode kåseri, NAKA-propaganda og
krim - anbefalt pauseunderholdning.
Tema for denne utgaven er krigens krav.
Selv om vi går på en krigsskole er det
ikke alltid like naturlig å tenke på at
vi først og fremst er soldater som skal
virke i krig. Dette nummeret gir deg
flere ulike perspektiver på krigens krav
som jeg håper kan bidra til refleksjon og
diskusjon.
Med en stadig spirende skriveglede på
skolen er det gledelig å meddele at vi nå
samarbeider med diskusjonsforumet
Stratagem. Stratagem er et fagbasert
diskusjonsforum om Forsvaret for
alle unge profesjonelle som ønsker å
publisere og påvirke. Dogwatch vil bruke
forumet som publiseringsplatform, slik
at artiklene våre når enda flere lesere.
Sjekk gjerne ut www.stratagem.no
Da gjenstår det bare å takke for laget
og ønske deg god lesing. På vegne av
redaksjonen håper jeg bladet faller i
smak!
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Sjefen

har ordet...

Gode lesere av Dogwatch,
2019 er godt i gang. FHS Sjøkrigsskolen har fullt pådrag med aktiviteter på flere
steder. Det nye fine GOU 1, «Kull Krigsseiler», har i skrivende stund fint driv med
Statsraad Lehmkuhl vestover mot USA under øvelse «Sette Sjøben». De drevne
krigerne i GOU 2 og GOU 3 hadde fulladede batterier etter juleferien og er nå i
gang med videre studier rettet mot sine bachelorgrader.
På FHS Sjøkrigsskolen har vi fokus på akademia og knytningen til den maritime
operasjonskunst. Våre Logistikk-kadetter fra Hæren og Luftforsvaret rustes til
senere tjeneste i sine respektive grener. Ellers pågår det «staffing» for å være sjøklar
til gjennomføring av høstens Videregående Befalsutdanning (VBU). Skolen har
stødig og solid kurs gjennom et farvann der vi håndterer utdanningsreformen
(URE) og ordning for militært tilsatte (OMT).
Sjøkrigsskolens skolestab har det gode blikket i øyekroken. De tilpasser seg
endringer og jobber tett og godt sammen med FHS stab (fag, drift), samt øvrige
avdelinger i FHS. FHS er i ferd med å sette seg som en tung og sentral DIF som
leverer til kompetanse-anvender. FHS videreutvikler nå en solid strategi.
Vi leverer med god status i forhold til oppdragene vi har. Alt det vi gjør har en
link til å imøtekomme den militære profesjon, økning i den operative evne – ja
krigens krav. Vi bruker tiden godt mens vi kan, slik at en er klar til å fungere med
solide leveranser under krevende forhold.
Ved siden av hovedaktiviteter er det mye annet i horisonten: Ball, NAKA,
arbeidsmøte for europeiske sjøkrigsskolesjefer og regatta – for å nevne noe.
Tiden er tilmålt i skrivende stund – undertegnede hiver seg videre nedover på
oppdragslisten. Jeg takker redaksjonen for offensiv pågåenhet og knakende gode
leveranser.
God lesing, godt seilas!!

Bård Eriksen
Kommandør
Sjef FHS SKSK

Presidenten
har ordet...
Kjære venner av Valkyrien!
Da var det min tur til å skrive min siste spalte som president. Den siste tiden
har det vært veldig hyggelig å ønske GOU-1, Kull Krigsseileren, velkommen til
Bergen. Selv om det ikke tok lang tid før vi sto på kaia på skolen og ønsket de
lykke til på seilas, har vi rukket å gjennomføre UMC og skrevet de inn i Valhall
på en skikkelig måte. I skrivende stund begynner de å nærme seg USA og de ser
nok frem til noen velfortjente dager fri der.
Vi har også arrangert årets Generalforsamling og i lys av foreningens fremtid
er det gøy å se at det var så stort engasjement om stillingene i styret, spesielt fra
GOU-1! Det gjør at jeg ikke er i tvil om at foreningens fremtid er i gode hender
og jeg ser frem til å overlevere stafettpinnen til Anna og hennes styre når GOU-1
er tilbake i Bergen.
Året som har gått har vært meget spennende og utfordrende på mange måter.
Vi har fått være med å sette føringene for foreningens drift rundt en skole i
endring. Vi har fått gjennomført et ekstraordinært Ankerøl etterfulgt av Blotet
og dette ble en verdig markering av vår 120 år gamle forening. Jeg vil få benytte
anledningen til å takke alle jeg har fått lov til å jobbe med gjennom de to siste
årene i styret. Enten det har vært som ansvarlige for arrangementer, oppmenn,
styremedlemmer eller ildsjeler! En spesiell takk er også på sin plass til Thomas,
Kristoffer, Jørgen, Maiken, Amund, Kristoffer, Didrik, Martin, Tom Erik, Hanne
Sofie, Tor og Simen. Det har vært utrolig lærerikt å jobbe tett med dere. Vi fått
bryne oss på flere gode og noen litt lange diskusjoner. Dette har gitt meg mange
gode minner og erfaringer som jeg vil ta med meg videre.
Før vi er helt ferdige har vi imidlertid fortsatt noen punkter på agendaen og jeg
gleder meg til igjen å ta dere med til byen for å samle inn penger til Krafttak
mot Kreft, flere håpefulle skal få prøve seg på standup, vi skal arrangere
Lederskapssymposium og ikke minst ta med seieren hjem fra NAKA!
Tema for denne utgaven er Krigens Krav. Mange forbinder nok dette med
rekruttskolen og løping i gjørmeløype. Noen minner er forbundet med hat og
slit, samtidig er nettopp dette noe av det som er spesielt med den karriereveien vi
har valgt å ta. Mange vil også si at det er relasjonsbyggende å ‘’hate’’ litt sammen.
Dette er en påstand som jeg stiller meg bak.
Krigens krav kan, i ordets betydning, også trekke paralleller til den virkeligheten
vi, som norske offiserer, kan stå ovenfor i ytterste konsekvens som en del av
karrierevalget vårt. Uansett er det et spennende tema og jeg håper dere nyter
lesestoffet som Dogwatch-redaksjonen, med Hanne Sofie i spissen, har levert!
Takk for følget, lykke til videre og gi gass!
Berge Kierulf Prytz
President
EX UNITATE VIRES – Fra fellesskap kommer vekst
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Sjøkrigen sine krav – angrip
effektivt først!
Tekst
Foto

//
//

Tor Ivar Strømmen			
Hedvig Antoinette Halgunset		

OK/Sjømaktsavdelingen SKSK
Forsvarets Mediesenter

D

ogwatch sin redaksjon har utfordra meg til
å ytre nokre ord til kadettane om parallellar
mellom utdanning ein får på Sjøkrigsskulen og
tenesta ein vil møte som uteksaminert. Det vil eg
ikkje. I staden før vil eg gi dykk nokre tankar om
sjøkrig – tankar som synleggjer kva den einskilde
og profesjonen samla bør ha i bakhovudet som
generelle retningsliner i utdanninga og i tenesta.
Mange har skrive mykje og godt om sjømakt, men
oftast anten på eit strategisk-operasjonelt nivå, som ei
rein hendingshistorie eller berre ei god røvarhistorie.
Alt dette kan vere vel verd å lese, men lite av det
fortel noko særleg om dei krav sjøkrigen stiller til
dykk som aspirantar til å bli marineoffiserar, eller
om den røyndom som møter dykk i tenesta etter
dokker er ferdig på Sjøkrigsskulen.
Ein seier ofte at profesjonen vår skil seg frå andre
profesjonar gjennom at me sjeldan får utøve vår
profesjon. Me øver, trener og tenker om ein mogleg
framtid som me alle voner at aldri vil openbare seg –
krigen. Dette er sjølvsagt dels rett, men samstundes
feil. Sjømakt er eit verktøy som tener kongeriket
kontinuerleg og alltid gjennom fred, krise og krig,
men alle formar for sjømakt kviler i botn på vår evne
til å bruke øydeleggande makt. Det er dette aspektet,
valdsmakta, som er kjernen i vårt eksistensrasjonale,
og følgjeleg er det dette som bør ligge som kjernen i
korleis me tilnærma oss utdanning og teneste.
Vår marine har ein struktur med ibuande evner og
kapasitetar som kan brukast aleine eller i samspel
for å kontrollere bruken av havet. Vår rolle som
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marineoffiserar, uansett nivå og stilling, er å
sikre at potensialet i vår struktur kan omsetjast
mest mogleg effektivt i faktisk og ynskja effekt.
Kjernen i vår profesjon, i alle høve før me går inn i
fellesinstitusjonar og administrative stabar, er difor
taktikk. Det er gjennom taktikk me kan omsette
potensialet i vår struktur til faktisk effekt. Taktikk
er både ein kunst og ein vitskap. Det krevjar vidsyn,
fritenking, evne til abstraksjon, disiplin og innsikt.
Ein må vere nysgjerrig og evne å tenke både konkret
og abstrakt samstundes.
Enkelt forklart, så handlar ikkje sjøkrig om å drepe,
men om å senke skip, skyte på landmål og landsetje
folk, materiell og ressursar. Uansett kva me skal oppnå,
så er det gjennom skip og andre menneskjeskapte
installasjonar at havet kan utnyttast, vere ein trugsel
mot eller vere av verdi for våre samfunn. Følgjeleg,
uansett kor abstrakt me tenker, korleis me innrettar
oss og kva me skal gjere, så handlar sjøkrig i første og
siste instans om «skip». Sjømakt er å påverke stoda
på land gjennom å kontrollere kva som finn stad på
havet, blir ført fram over havet og levert frå havet.
I overskrifta har eg skrive «Angrip effektivt først».
Dette er på mange måtar essensen i sjøkrigen sin
taktikk og kjem av det Wayne P. Hughes kallar
«taktikken sine fem grunnsetningar»:

1. Sjøkrig er utmattingskrigføring kvar slitasjen
kjem frå suksessfylt bruk av eldkraft.

Sjøkrigen er utmattingsorientert fordi skip er ein
avgrensa ressurs som ikkje raskt kan erstattast. Er
eit skip først senka – så vil det ikkje kome til ein ny
kapasitet til erstatning raskt. Ei heller kan kapable
orlogsfartøy erstattast med alternative kapasitetar
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og oppnå det same. Mottrekka mot dette er primært
passiv og aktiv sjølvforsvarsevne og kapasiteten til
oppretthalde kampevne etter skade.

2. Speiding

Speiding, eller biletbygging om ein vil, er ein
avgjerande og integrert del i taktikken. Å engasjere
ein fiende føreset at du veit kvar han er. Speiding
samlar taktisk informasjon om fienden sine
posisjonar, rørsler, svakheiter, styrker og ideelt
deira intensjon. Mottrekka er informasjonstrygging,
kamuflasje, villeiing, sambands- og emisjonsdisiplin
og planting av falsk informasjon. Kjernen er at du må
kunne angripe fienden effektivt før han kan gjere det
same mot deg. At fienden ser deg før du ser han er
difor ikkje det viktigaste. Det viktige er om fienden
kan engasjere deg før du kan engasjere han.

3. Kommando kontroll

K2 er prosessen som omset biletbyggingskapasitet
og eldkraftpotensiale i faktisk levert makt.
Kommando etablerer kva trongen er, kontroll
omformar trong til handling. Kommando er sjefar,
stabar og kampopplysningshjelpemidlar. Kontroll er
samband, ordrar og doktrine. Mottrekka handlar om
å hindre ein frå å treffe avgjersler og å kommunisere
avgjerslene. Ein sjef nyttar K2 til fire aktivitetar:
eldgiving, sjølvforsvar, speiding og skjul. Fienden
gjer det same.

4. Manøver

Manøvrer er også ein taktisk prosess. Manøvrer
er aktiviteten som sjefar, gjennom K2, nyttar for å
gjennomføre speiding og eldgiving.
På havet er ikkje absolutt geografisk posisjon viktig,
det er den relative posisjonen oppimot fienden som

er viktig. Det er gjennom denne ein kan oppnå
ein føremon i eins speiding og i konsentrasjon av
eldkraft. Manøvrer er ein middel ein nyttar for å
kome i best mogleg posisjon for å levere effektiv eld.
I moderne sjøkrig er fartøya sine manøvrer mindre
viktig enn før, ettersom rekkevidde på våpen og
kapasitet på sensorar er enorm i forhold til den tid
og det rom ein manøver vil ta og bruke. Manøvrer
er likevel viktig, og særleg i kampsituasjonar som
inneber engasjement på kort avstand, og kvar den
relative posisjonen vil vere avgjerande for om ein
kan finne fienden og levere våpen effektivt først
– t.d.(til dømes, red.anm.) i kystsona og i antiubåt operasjonar. Manøvrer er ikkje det same som
mobilitet. Mobilitet handlar om kor raskt du kome
til eit operasjonsområde, kor lenge du kan vere der
og kor mykje og raskt ein kan løfte fram ressursar
og våpen som kan påverke stoda på land. Det er
aktivitet på eit operasjonelt og strategisk nivå.
Manøvrer handlar om å konsentrere offensiv eller
defensiv kraft, om å slå mot fienden raskare, og om å
beskytte eigne gjennom å unngå fienden sine våpen.
Det er taktikk.
Alt dette kan
grunnsetninga:

summerast

opp

i

den

femte

5. Sjøkrig er ein styrke mot styrke prosess som vil
innebere slitasje (tap) på båe sider samstundes.
For å sigre må ein difor angripe effektivt først.
Alt i sjøkrig på eit taktisk nivå handlar følgjeleg
om å senke skip og unngå bli senka sjølv. Fordi
moderne våpen har svært stor øydeleggingskraft, så
vil den som angrip effektivt først kunne senke det
vesentlege av fienden sine kapasitetar før desse kan
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gjere skade tilbake. Å angripe effektivt først er ikkje
det same som å angripe først. Skal eit angrep vere
effektivt, så må ein faktisk oppnå nøytralisering
av det alt vesentlege av fienden si slagkraft. Dette
er tilfelle både skip mot skip, og i flåte mot flåte
samanheng. Prosessane ovanfor er kva ein gjer for å
oppnå dette. Ein må ha eldkraft og overlevingsevne,
og ein må finne fienden og halde seg sjølv skjult.
Sjefen gjennom sin kommando etablerer kva trong
ein har og kva ein kan eller bør gjere, og gjennom sin
kontroll blir sjefen si trong omsett i handlingar – i
manøvrer for å speide og for å konsentrere offensiv
og defensiv slagkraft.
For å kome tilbake til utgangspunktet. Dykk skal
utdannast til sjøkrigarar. Dykk skal gjennom
dykkar handlingar i samspel med andre sikre at
norsk sjømakt bidrar til å fremje norske strategiske
interesser. Dette gjer dykk gjennom å bidra til god
taktikk – gjennom å sikre at me kan angripe effektivt
først. Sjømakt er sjølvsagt mykje meir enn berre
sjøkrig, men i botn på all sjømakt si påverkingsevne
ligg nettopp vår evne til sjøkrig. Så, om det er noko
dykk skal ha i bakhovudet gjennom all utdanning,
og i tenesta etterpå, så er det korleis dykk kan bidra
til å sikre at me kan angripe effektivt først. Skal me
lukkast med dette, så må ein tenke, byggje breidde i
kompetanse og heile tida søke å bli betre. Alt dette
går tilbake til det ansvar me som marineoffiserar har
tatt på oss.
Det ligg mykje i eit omgrep som ansvar, men
ei plikt til sjølv å alltid strevje for å bli betre er
8

sentralt. Dette handlar om å kunne bruke og forstå
teknologien og prosedyrar best mogleg. Ingen av oss
er verdsmeistarar, me kan alltid lære meir og bruke
teknologien betre. Og ettersom all menneskeleg
verksemd på havet er avhengig av teknologi, så er
teknologi og samspelet mellom teknologien og
miljøet kring ein alltid heilt avgjerande for god
taktikk. Grunnleggande kan me seie at på land tener
maskinane menneskja, på havet tener menneskja
maskinene. Ein kan ikkje tenke seg vekk frå faktisk
rekkevidde, virkemåte, tid og rom. Ein kan ikkje
eksistere på havet utan eit skrog som flyt og ei
framdrift som flyttar ein. Godt nok finnast ikkje – å
bli betre skal vere eins viktigaste målsetjing og må
styre eins val.
Ein må alltid erkjenne at utan fartøy, så kan korkje
du, mannskapet eller marinen gjere noko som helst.
Følgjeleg, sviktar du fartøyet, så sviktar du ikkje
berre andre og den rolle du har tatt på deg, men også
deg sjølv – jamvel din eigen fysiske tryggleik.

STRATEGISK SAMARBEID - FOR ET EFFEKTIVT FORSVAR
grieglogistics.no
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Homo Sapiens Bellicosus
Tekst // Håvard Sælemyr				
Foto
// Anette Ask 			
		Regnskogfondet

LOR 3
Forsvarets Mediearkiv

M

ye tyder på at vi mennesker har levd med
krigens krav som en konstant i mesteparten av
vår eksistens. Grunnen til at du som leser dette ikke
sitter og ser deg over skulderen i frykt for en plutselig
avslutning på livet er de siste års utvikling. Vår tid
er rett og slett ikke representativ for menneskeheten.
Jordbrukssamfunnet står for om lag 2 - 5% av tiden
vi har eksistert som anatomisk moderne mennesker,
og det er utviklingen av jordbrukssamfunnet som
har temmet oss som art; omtrent i like stor grad som
vi har temmet husdyrene.
Ved å studere samfunn som lever som om tiden stod
stille kan vi få et innblikk i hvilket miljø vi har levd
og utviklet oss i før jordbrukssamfunnet. Det er ikke
mange vinduer inn i en slik verden, og de få vinduene
som eksisterer blir mindre og mindre for hvert år
som går. Det er snakk om de mest utilgjengelige
områdene på kloden: junglene i Ny Guinea og i
Amazonas, hvor henholdsvis Jared Diamond og
Napoleon Chagnon har tilbrakt flere år av sine liv
for å dokumentere og studere urbefolkningen.
Ny Guinea har, inntil nylig, hatt omtrent 1000 språk.
Mange av dem er ikke beslektet. Til sammenligning
har Europa, med ti ganger så stort areal og enda
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større befolkning, ca 50 språk. De fleste språkene
våre er beslektet og har et felles utgangspunkt for
5-6000 år siden. Forskjellen er enorm; tenk deg
at Bergen, Oslo og Trondheim hadde hatt vidt
forskjellige språk, altså enda litt mer forskjellig enn
de er per nå. Hva er det som gjør dette mangfoldet
på Ny Guinea mulig? Svaret er åpenbart isolasjonen,
på samme måte som at fjell og fjord har skapt de
rareste dialekter og talefeil innad i landet vårt. Det
som er overraskende, er at på Ny Guinea er det ikke
jungelen i seg selv som er hovedårsaken til denne
isolasjonen.
Diamond beskriver Ny Guinea som en serie med
sosiologiske eksperimenter, hvor hver landsby
har sin egen politiske struktur, kultur, tradisjon
og språk. Det som derimot er felles for dem er
fremmedfiendtlighet. Det er en klar oppfatning at det
å våge seg inn på en annen stammes territorium er
livsfarlig; og dersom noen ukjente skulle våge seg inn
på ditt territorium, er det en selvfølge at de må bøte
med livet. Denne ekstreme fremmedfiendtligheten
finner vi også på den andre siden av kloden.
På grensen mellom Venezuela og Brasil har
Napoleon Chagnon utforsket og fulgt en stamme kalt
Yamomamö siden 1960-tallet. Stammen består av
om lag 250 landsbyer, hver med 70-200 innbyggere.
Landsbyene deler språk, tradisjoner og teknologinivå.
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Teknologien og levemåten er som i steinalderen, rett
før overgangen til jordbrukssamfunnet. Det vil si
at de lever delvis nomadisk. De etablerer «hager»,
hvorpå de flytter landsbyen sin når hagen er klar til
bruk. I motsetning til nomader, så flytter de ikke
landsbyen sin i den hensikt å følge en matkilde,
men på bakgrunn av gjeldende sikkerhetspolitiske
situasjon.
Hos Yamomamö er tillit omtrent som tyngdekraften,
den forsvinner kvadratisk med distansen mellom
landsbyene. Årsaken til dette er at det hovedsakelig
er blodsbånd som avgjør om en er til å stole på; jo
lenger ut i slekt, dess større er mistenksomheten.
Mistenksomheten er ikke ubegrunnet. Med stor
sannsynlighet planlegger nabolandsbyen a) å frarøve
deg kvinnene dine, b) å stjele tilbake kvinnene som
din landsby har frarøvet dem, c) hevnaksjon for
dødsfall i tidligere trefning.
Å være kvinne i denne verdenen er ikke en dans
på roser. Som om det ikke er nok å være et mål for
bortføring, er de også utsatt for mishandling av
sin egen mann. Mistenksomhet og sjalusi fører til
at menn som har vært ute av landsbyen i noe tid,
gjennomfører voldelige avhør med konen(e) sin for
å avdekke utroskap. Ofte resulterer dette i varige
skader.
Foruten å sikre seg reproduktive rettigheter,
slåss Yamomamö-folket av samme grunner som i
verdensordenen ellers: for å hindre nabolandsbyer i
å bli for sterke, eller fordi en allerede mektig nabo
viser tegn til svakhet. Midlertidige allianser mellom
landsbyer sørger for at en slik landsby som før har
dominert området, sakte men sikkert reduseres i
antall krigsdyktige menn og fruktbare kvinner.
Sakte og sikkert fordi krig i Amazonas ikke er som
krig ellers. Det foregår heller som småskala overfall.
En liten gruppe menn sniker seg til motstandernes
landsby og ligger i skjul i buskas og trær; når
morgendagen gryr skyter de det første og beste
målet som dukker opp. Deretter gjelder det å løpe
hjemover med hjertet i halsen før landsbyen får
stablet en kontaktpatrulje på beina. Med andre ord,
spesialoperasjoner er normen i steinalderen.

være aldri så sikker på at invitasjonen er en felle, så
vil det å avstå være like farlig, for da har man utvist
frykt.
Slik lever et helt samfunn med krigens krav, hver dag.
Menn, kvinner og barn. Allianser dannes og brytes
oftere enn en kadett skifter sokker. Dersom disse
samfunnene er representative for menneskehetens
naturtilstand, så har vi eksistert i et miljø som
oppfyller alle kravene til Sjøkrigsskolens idealøvelse:
komplekse, uforutsigbare og hurtig endrende
omgivelser. Da skal vi kanskje ikke klage når vi blir
forsøkt utsatt for det samme en sjelden gang. For
Yamomamö-folket sin del kan vi legge til et miljø
med reelle konsekvenser, hvor risikovurdering ikke
bare er en formalitet.
Tittelen på teksten er det vise krigerske mennesket.
Konflikt er i grunn det vi har brukt mye av vår visdom
på, både historisk og forhistorisk. Det organiserte
samfunn har gradvis temmet vår krigerske
innstilling. Det er ikke gitt at det vil vedvare. Det er
et prosjekt som kanskje best kan sammenlignes med
Sisyfos evige kamp i motbakke: når han nærmer seg
målet, må han begynne på nytt. Vi er tross alt, fra
naturens side, tilpasset til krigens krav.

Videre lesning:

Napoleon A. Chagnon 2013: Noble Savages

Jared Diamond 2002: the rise and falll of the third chimpanzee

Etter en slik hendelse lever den skyldige landsbyen
i frykt i lengre tid. De er skvetne og forventer et
overfall til enhver tid. Er de heldige har offerets
landsby konkludert med at det var noen andre som var
skyldige denne gangen. Dersom gjerningsmennene
ble oppdaget, kan det hende de flytter landsbyen flere
dagers marsj unna for å skape en buffer, helst med en
annen landsby imellom. Denne frykten gjennomsyrer
også all annen forbindelse med naboene. Handel, fest
og moro bærer på en bismak, for selv om en skulle
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Lederskapskonferanse i USA
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n morgen satt vi i spisemessen, King Hall, og
plutselig reiste en av jentene ved bordet vårt
seg og stelte seg oppå stolen sin. Deretter tok
hun en peanøttsmør-krukke (laget av plast), ropte
«BEAT ARMY» og smalt krukken mot pannen.
Hun ble buet på etter stuntet, fordi hun ikke klarte
å sprute peanøttsmør på noen av sine medkadetter.
Dette var helt normalt, og i løpet av denne frokosten
var det flere i denne endeløse spisemessen som utførte dette stuntet, til vår store glede og forfjamselse.
Vi var så heldige å få lov til å representere Sjøkrigsskolen ved
den årlige lederskapskonferansen på US Naval Academy
i Annapolis, som ble arrangert for 35. gang. Temaet på
konferansen var «inside out leadership – know yourself
first», noe som kort fortalt handler om å kjenne seg selv for
å klare å lede andre på en best mulig måte. Konferansen
var den største de har arrangert til nå, med ca. 400 eksterne
deltagere. Blant eksterne kadetter, var det nasjonaliteter
som Saudi-Arabia, Tyskland, Frankrike, Canada, og
England. Konferansen kunne skilte med svært meritterte
foredragsholdere, som for eksempel flere admiraler, en
tidligere astronaut, en pilot som tilbragte seks år som
krigsfange i Vietnam, og tidligere borgermester i New York,
Michael Bloomberg. Det var også en relativt jevn fordeling
med tanke på bakgrunn hos de forskjellige, da en del av
foredragsholderne hadde sivil bakgrunn, og ingenting
militært. Dette gjorde at man fikk flere perspektiver på de
ulike temaene som ble presentert.
Konferansens første dag bestod av et foredrag på et av de
større hotellene i Annapolis. Vi begynte med å bli delt inn i
kollokviegrupper. Disse gruppene bestod i all hovedsak av
de eksterne deltagerne, med en 2.års-kadett fra USNA som
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gruppeleder. Gruppene varierte fra high-school elever til
studenter fra ulike colleger i USA, kadetter fra andre land
og andre amerikanske krigsskoler.
I motsetning til de fleste eksterne deltagerne, bodde vi ikke
på hotell. Vi ble tildelt en «vert», og bodde på rommet til
denne verten gjennom konferansens varighet.
Skolen er inndelt i 30 kompanier, og vertene våre var
i det samme kompaniet. Det at vi fikk bo på rom med
amerikanske kadetter gav oss innblikk i kadetthverdagen
på USNA, og vi fikk ta del i deres rutiner. Vårt første
inntrykk av forskjellene der kontra vår hverdag kom
allerede etter en halvtime hos våre respektive verter; livet
på skolen er tungt forankret i tradisjoner og normer som
skal følges. De eldre kadettene har ansvar for å passe på
at førsteklassingene, Plebs, klarer å innfinne seg etter disse
normene og reglene. Det er nemlig sånn at når man går
førsteåret på USNA blir man kalt for det latinske ordet
«Plebs», som betyr plebeier på norsk. Til oppklaring,
en plebeier var i Romerriket betegnelsen på en borger
i underklassen eller en av lav sosial rang. Samtidig har
de også et ansvar for den skolemessige prestasjonen til
førsteklassingene i sitt kompani.
I begynnelsen av hver uke har de en oppsummering av
den forrige, denne oppsummeringen kalles «Blue and
Gold», og er de eldre kadettenes arena for å fremheve hva
førsteklassingene har gjort bra og dårlig, både idrettslig
og skolemessig. I foregående uke hadde de vært blant de
dårligste kompaniene på ukesluttsprøven, og de skulle
derfor få en straff. For å motivere dem til å gjøre det bedre
neste uke, ble straffen at de kun lov til fikk vende seg til
venstre. Hvis de da skulle til høyre, var de nødt til å snu
seg hele tre ganger. I tillegg måtte de rope «GO NAVY
SIR» eller «BEAT ARMY SIR» for hver 90 graders vending.

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien

De fikk heller ikke lov til å bruke skulderstroppene på
ryggsekkene, og måtte bære disse etter hanken på toppen.
Gjennom konferansens varighet begynte dagene våre
med frokost rundt 06:30. Spisemessen på skolen var en
opplevelse i seg selv; med en kapasitet på 4000 var det
trangt om plassen, og maten ble servert på bordene i
stedet for på en selvforsynings-buffet, slik som vi har det.
Det var samtidig kake eller annen søt gjærbakst servert
til frokosten, noe som gjorde at vi begge var glade vi bare
skulle tilbringe en liten uke der, slik at vi slapp å tenke i for
stor grad på næringsverdien av frokostene.
En merkelig tradisjon kadettene hadde var noe de kalte
«Wrecking week», som gikk ut på at de hadde en uke der
de kunne være bajaser. En morgen satt vi i spisemessen,
King Hall, og plutselig reiste en av jentene ved bordet
vårt seg og stelte seg oppå stolen sin. Deretter tok hun
en peanøttsmør-krukke (laget av plast), ropte «BEAT
ARMY» og smalt krukken mot pannen. Hun ble buet på
etter stuntet, fordi hun ikke klarte å sprute peanøttsmør
på noen av sine medkadetter. Dette var helt normalt, og
i løpet av denne frokosten var det flere i denne endeløse
spisemessen som utførte det samme stuntet, til vår store
glede og forfjamselse.
En annen ting som overrasket oss var at kadettene ved
USNA ikke trenger å ta bachelor/hovedfag i det de skal
jobbe med etterpå, slik som vi gjør på Sjøkrigsskolen. Alle
graduerer med en «Bachelor of Science», og har derfor et
gitt antall studiepoeng i matte og fysikk de må ta. De kan
ta hovedfag i engelsk og ende opp som en pilot i marinen. I
tillegg så kan man få skoleplass dersom man er veldig god
i en sport, som for eksempel amerikansk fotball, men alle
må få en anbefaling/nominasjon av en U.S representant.

Dette ville i Norge ha betydd at vi måtte ha en anbefaling/
nominasjon fra fylkesmann eller politiker for å kunne søke
på Sjøkrigsskolen.
I likhet med oss på Sjøkrigsskolen har de en form for
«skikkethetsnemd/skoleråd», men det praktiseres
litt annerledes. Med det menes, at dersom en kadett
eksempelvis blir tatt i å skulke mange timer kan hen få en
straff på 30 dager. Denne straffen går da ut på at man møter
opp i en form for aula, hvor de som er straffet skal marsjere
med våpen i firkantformasjon i én time hver dag i antall
dager du er straffet. Samtidig må de også stille både skap
og seng til inspeksjon tre ganger daglig, og i en hektisk
studiehverdag blir disse straffene en stor tidstyv. Da er det
straffende fjerde-års kadetter som har ansvaret for å lede
denne økten, samt at de må registrere, melde og sørge for
oppmøte. Plebsene har ikke mye fritid. I hverdagen må de
jobbe med skole fra 20:00-22:00, men mange sitter lenger
enn det. I de fleste helgene har de kun lov til å bevege seg
utenfor leir i tidsrommet 12:00-24:00, ellers må de bli på
skolens område. For hvert år de går der får de større og
flere rettigheter, som økt fritid og mulighet til å reise vekk i
helgene, samt at du får høyere lønn. Etter å ha gått på skolen
i to år må du signere en kontrakt på at du skal fullføre løpet
du har begynt på, samt plikttjeneste på fem år. Kadettene,
uansett trinn, får ikke lov til å oppbevare alkohol på leir.
En siste tradisjon vi synes er verdt å nevne, er at på deres
første skoledag går de inn hovedinngangen til Bancroft
Hall, det bygget der alle kadettene bor. Gjennom de
resterende tre årene får de ikke lov til å bruke disse dørene,
før de går ut av de samme dørene den dagen de graduerer.

Fra venstre: Vice Admiral Walter E. “Ted” Carter Jr.,
Ole-Martin Hansen & Hanne Habbestad

Konferansen var interessant, med spennende temaer og
foredragsholdere, men hvor mye vi lærte av de forskjellige
foredragene, er vi ikke helt sikre på. Vi fikk kun et grunt
inntrykk av den enkeltes tanker rundt ledelse, og det var
heller diskusjonene i kollokviegruppene i etterkant av
foredragene som gav mest utbytte. Kulturutvekslingen vi
fikk gjennom hele perioden, anser vi som svært verdifull.
Dette var rett og slett en veldig kul opplevelse som vi håper
flere får muligheten til å delta på neste år!
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Den Ukjente Krigsseileren
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nder 2. verdenskrig var det flere
heltemodige kvinner og menn som stod
på for Norges frihet og kampen mot Nazismen.
Bemerkelsesverdige prestasjoner ble i ettertid
utmerket med krigskors, heder og ære, men
ikke alle disse tapre prestasjonene har blitt
like anerkjent. Vi kjenner alle til krigsheltene
Gunnar «Kjakan» Sønsteby, den beinharde Max
Manus og Joakim Rønneberg, men hvem er Den
Ukjente Krigsseileren?
Før krigens utbrudd hadde Norge en av verdens største
handelsflåter, Nortraships-flåten. Mannskapet bestod av
tapre norske sjøfolk som mange gav sitt liv ute på havet. Disse
menneskene kjenner vi som «krigsseilere». Krigsseilerne
måtte holde motet oppe under den overhengende fare for å
bli torpedert av ubåter, bombet av fly eller sprengt av miner.
Til tross for dette krysset krigsseilerne Atlanterhavet gang
på gang under krigen for å blant annet sikre de livsviktige
forsyningene mellom Europa og USA. Handelsfartøyene
spilte en avgjørende rolle i å holde forsyningslinjene
åpne og gjorde det mulig for Sovjetunionen å holde oppe
kampen på østfronten.
Av 30 000 norske krigsseilere omkom rundt 5000 i
kampen mot Hitlers vrede. Allerede i 1941 varslet Admiral
Charles Dickens at «hadde det ikke vært for den norske
handelsflåten, kunne vi like godt ha bedt Hitler om hans
betingelser» og Winston Churchill påstod at norske sjøfolk
i handelsflåten var mer verdt enn 1 million soldater.
Det var derimot ikke alle som anerkjente Den Ukjente
Krigsseileren sin innsats på lik linje med de sentrale
statspersonene i England.
I 1945 kom freden som en lettelse for de mange krigsseilerne
som hadde vært vitne til et umenneskelig press til sjøs.
Velkomsten derimot, var ikke av den varme typen da
krigsheltene vendte tilbake til Norge. Etter seks års tjeneste

i en av krigens psykologisk verste krigssoner måtte de legge
fram attest for politiet for å bekrefte sin nasjonale holdning.
Deres belønning for den heltemodige innsatsen var å måtte
kjempe seg gjennom en administrativ hinderbane for å få
stemmerett, bolig, jobb og rasjoneringskort.
Krigsseilerne ble, uten å overdrive, behandlet som
flyktninger i eget land. Datidens statsminister Einar
Gerhardsen underkjente faktumet at norske sjøfolk faktisk
var i frontlinjene i en seks år lang verdenskrig – ansikt til
ansikt med tyske skipssjefer i E-båtflotiljene, ubåtsjefer
og piloter i Luftwaffe. Det var ikke før i 2013 at den
etterlengtede unnskyldningen og anerkjennelsen fra staten
til krigsseilerne kom - nesten 70 år etter deres heltedåder.
Ikke en dag for tidlig, spør du oss!
Denne innsatsen og dette uvurderlige felleskapet som
stod på i kampen mot Hitlers vrede er noe vi i GOU 1821 ønsker å hedre. «Krigsseilerne» har ikke nødvendigvis
noe med Forsvarets krigerkultur å gjøre, slik ordlyden i
navnet skulle tilsi. Navnet stikker dypere enn som så. Det
er verdiene og innsatsen disse menneskene har gitt for vår
frihet vi ønsker å hedre og være takknemlige for. Dette
er med på å gi oss motivasjon til den profesjonen vi er på
vei inn i. Det norske forsvaret er kun et virkemiddel i et
større forsvar, totalforsvaret. Som det var under den andre
verdenskrigen, er totalforsvaret mer enn noen gang viktig
for å sikre norsk suverenitet og frihet. Da er vi avhengig av
mer enn missiler og fregatter. Vi er avhengig av mennesker
– gode mennesker. Mennesker med vilje og mot. Innsatsen
til enhver krigsseiler trekker tydelige paralleller til
Forsvarets kjerneverdier; respekt, ansvar og mot, noe som
alle vi i kullet stiller oss sterkt bak. Hensikten vår er å gjøre
ære på hver eneste én av krigsseilerne. Selv de som ikke
har blitt navngitt i ettertid eller omkom under kampene,
og ikke har fått sin anerkjennelse for sine heroiske bidrag
for freden.
Derav kommer kullnavnet vårt: «Den Ukjente
Krigsseileren».
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«Johnsen for fulle seil»
En beretning om toktet med Statsraad Lehmkuhl
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y utdanningsreform har satt mange
endringer i sving og det skal vise seg at
Sjøkrigsskolen har hatt en åre med i planleggingen
av emnene. Vi har nemlig fått kjenne på
sjøsyke, orkan og Johnsens ledelsesteorier i
et innestengt klasserom på KNM Statsraad
Lehmkuhl. Mange tidligere kadetter vil nok
påstå at skolen kommer til å endre seg mye med
den nye utdanningsordningen, men pæreboka
er som fjell under isen. Vi er imidlertid glade
for at vi får oppleve det tradisjonelle og ærefulle
toktet med Bergens stolte skute. Jeg skal nå gi
dere et innblikk i hva som har preget vårt tokt
og hvilke utfordringer vi har møtt på. Samtidig
vil jeg prøve å formulere hva som ligger under
overflaten av eventyret og hvordan den nye
utdanningsordningen har påvirket øvelse «sette
sjøbein».
Plattformen «Statsraad Lehmkuhl»

Det som gjør toktet helt unikt er plattformen som
anvendes. Det er mange elementer i konseptet
som gjør potensialet for læringsutbytte svært
høyt. Arenaen for offisersutvikling, grunnlaget
for profesjonsidentitet og kultur, arbeid- og
bosituasjonen, og at disse skjer parallelt i et isolert
domene er faktorene som gir toktet dets effekt.
Om bord kan nesten alle Sjøforsvarets oppgaver
knyttes til oppdragsløsningen. Vi har etablert en
kadettledelse hvor vi praktiserer oppdragsbasert
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ledelse gjennom underavdelinger og skipsdetaljer.
Vi underviser i sjømilitær engelsk, ledelse og
sjømakt og sikkerhetsstudier. Dette gir en direkte
overføringsverdi til Sjøforsvaret. Vi hadde ikke hatt
det samme utbytte på Ulven eller Rena. Usikkerheten
er reell og oppgavene om bord må løses for å drive
skuta fremover. Arbeids- og bosituasjonen gjør at vi
skaper helt andre relasjoner enn på de fleste andre
arenaer. Alle forhold er tilrettelagt, og om ikke,
tilstede for å kunne utvikle seg selv til en bedre leder
og ikke minst et bedre menneske.

Utdanningsreformens baksider

Skal offisersutdanning ved Sjøkrigsskolen være en
profesjonsutdanning eller en høyskoleutdanning?
Spørsmålet er mer relevant i vår hverdag enn man
kanskje skulle tro. En av de større utfordringene
vi har støtt på underveis i toktet er i hvilken grad
vi skal prioritere den akademiske utdanningen
eller offisersutviklingen. Offisersutviklingen er en
sentral del av skolen og en forutsetning for å møte
Sjøforsvarets behov til offiserer. Samtidig er det
akademiske, som beskrevet i høyskolens studieplan,
avgjørende for å bli fremtidens akademiske offiser
etter ny ordning for militære tilsatte.
Det akademiske har alltid, og må også alltid være,
en sentral del av profesjonsdannelsen, men mange
opplever at kampen for studiepoengene skyggelegger
for karakter- og relasjonsbyggingen. Skal Lehmkuhl
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være et klasserom eller en plattform for ledelse? Jeg
mener potensialet er størst for offisersutvikling og
at hovedtyngden burde ligge i å skape en mest mulig
effektiv utviklingskurve for kadettene. Potensialet er
enormt!

lavere når vi stresser med innlevering av arbeidskrav.
Spørsmålet om hva man ønsker å oppnå blir igjen
reist.

Sjøkrigsskolen og høyskolen divergerer også i deres
intensjoner. SKSK ønsker helt åpenbart å bruke
plattformen effektivt for lederutvikling og dette gir
seg utslag om bord hvor dagene fylles opp med krav
og gjøremål (oppå arbeidskrav og undervisning). Jeg
mener timeprisen for leie av klasserom er for høy
til å ikke fokusere på hvilket potensial som ligger
i plattformen Statsraad Lehmkuhl – lederutvikling.

I forrige utgave av Dogwatch skrev jeg om hvilken
styrke den nye utdanningsordningen har –
Fellesperioden i 1. semester danner grunnlaget
for felles profesjonsidentitet og kultur på tvers av
forsvarsgrenene. En av observasjonene med luft
og hær var at vi i liten grad fikk en grenidentitet.
Statsraad Lehmkuhl derimot forankres i den dypeste
identiteten alle sjømenn og sjøkrigere har. Selve
«sjømaktes grunnlag», hvilket også er navnet på
emne 5 iht. studieplanen. Det samholdet vi skaper
her legger grunnlaget for de neste tre årene og
dermed for hele karrieren. Som en kadett utalte det:
«Dette må oppleves for å forstås».

Hva gjør toktet i år forskjellig fra tidligere

Det er ikke kun det akademiske fokuset som er viktig
når man vurderer årets tokt. Årstiden har også gjort
det mer utfordrende å gjennomføre undervisning.
Bølger, vind og sjøsyke gjør at potensialet for
klasseromsundervisning er særs lavere enn for
lederutvikling. Tøffe forhold på leg 1 og 3 gjør at
arbeidspresset øker på leg 2 over Atlanteren. Dette
har samtlige følt på kroppen. For mange er dette ens
første gang på sjøen og den mentale belastningen
har allerede en høy startverdi. Om fokuset heller
hadde ligget i lederutvikling hadde det harde
været fungert til sin hensikt, men slik er det ikke.
Resultatet blir at læringsutbytte og potensialet for
både offisersutviklingen og det akademiske blir

Profesjonsidentitet og kultur

Forståelse for hva vår kyststat er tuftet på. Hvordan vår
profesjon har blitt til og hva den består av. Tradisjoner,
terminologi og symboler – den kulturen sjønasjonen,
sjømakten og Sjøkrigsskolen representerer, bærer vi
med dette videre. Valkyrieemblemet i baugen er selve
symbolet på hvor dypt forankret dette toktet er i
sjøoffiserutdanningen. Det var om bord her historien
startet. Vi lærer å utføre arbeid slik sjømenn har
gjort århundrer før oss. Dette historiske perspektivet
er med på å danne vår sjømilitære identitet.
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Livet om bord

Andre uke i januar startet øvelse «Sette sjøbein»
med trinn 1 i taktisk maritim planlegging. Med ny
sjef for «Seksjon for veiledning, trening og øving»
skulle TAMP og operasjonsordre komme til å prege
øvelsen. Kadettene uten IMO 60 ble sendt på kurs,
mens resterende iverksatte forberedelsene. 22.
januar la vi fra kai, som de fleste kull før oss, uten å
ane hva som ventet. Jeg tror jeg allerede har fortalt
litt mellom linjene hvordan livet er om bord, men
jeg kan ikke komme utenom å fortelle om noen av
de mange fantastiske opplevelsene vi har hatt om
bord. Fra skogene rundt Heistadmoen til toppen av
masten på Statsraaden – en stor kontrast.
Det første legget var i stor grad preget av vær. Havet
er mektig. Den teknologiske utviklingen preger store
deler av hverdagen. Vår profesjon er ingen unntak,
men her på Lehmkuhl gjør vi arbeid på mer eller
mindre samme vis som for flere hundre år siden.
Dette har vi kjent på i vinterstormene i Nordsjøen
og gjennom den engelske kanal. Vi har derfor blitt
tvunget til å gå for maskin store deler av veien ned
til Tenerife.
I utløpet av kanalen seilte vi inn i periferien til et
lavtrykk med orkan styrke. Skipssjef Stein Forsdahl
påsto vi var verdens første til å bli undervist i ledelse
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i Biscaya i orkan. Begivenheten resulterte ikke bare
i fryd. Det var en del mindre ulykker, hovedsakelig
på grunn av tap av balanse. Dette var årsaken til at vi
måtte innom Madeira på veien sydover. Ellers knakk
noen stoler i klasserommet. Dette har gitt oss mange
erfaringer som vi vil ta med oss inn i videre tjeneste.
Gleden og stemningen var til å ta og føle på når vi
fikk vår første øl etter inspeksjon på Tenerife. Vi
lå på svai utenfor en liten fjellandsby i utkanten av
St. Cruz. Stjernehimmelen var praktfull og skuta
lå majestetisk til med opplyste master og syngende
kadetter.

Over Atlanteren

Leg 2 preges av gjennomsyret ledelse i hele
organisasjonen. Det er ingen grense for hvor mange
underavdelinger og detaljer dette skipet tåler. Det er
ikke langt i fra at alle i kvarteret har et kvartervis
ansvar for hver sin detalj. Trening, øvelser og møter
går på tvers av hvile, undervisning og vakter på
dekk. Mange har fått kjenne på de svært begrensede
24 timene i døgnet. Vi står selv for nærmere
alt av opplegg. Vi planlegger og gjennomfører
undervisning, forelesninger, lagsarbeid, trening,
brann og havari, styrkebeskyttelse, IKT, samband,
ledelsesutvikling og kadettloggbok. Sistnevnte er
skolens måte å møte kravene til STCW for å kunne
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ta bacheloren på to år. Den består av mange mål og
delmål vi må kvittere for at vi har utført.
I løpet av toktet har vi fire arbeidskrav med
påfølgende eksamen etter hjemkomst. Dette har
skapt et større press til egenstudie og har bidratt til et
behov for prioritering av kreftene. Kadettloggboken
er intet unntak. Her er en av de største lærdommene
for mitt vedkommende; hvordan løse et komplekst
oppdrag i et begrenset tidsrom. For å kompensere
for all studietid som opptar hjernekapasiteten vår
gjennomfører vi hver søndag velferdsarrangementer.
Det finnes ingen grenser for hvilke ideer som blir
gjennomført og alle har bidratt til en triveligere
hverdag om bord. En av de mer samlende aktivitetene
på vei over til USA har vært «maskinvaktene», eller
«romaskinvaktene». På 28 dager skal vi sammen ro
over 4072 nm. Godt tiltak, men jeg tror vi sier oss
fornøyd med én transatlantisk kryssing. Ellers venter
vi på havblikk og varslingsordre for bading. Vi har
dog fått saltvannsdusj på dekk, hvilket skapte jubel
og god stemning.
Takk til alle reflekterte samtaler med kadetter og
veiledere! Samt dere som stilte opp på kaien 22.
januar og sang oss av gårde! Nå venter siste etappe
hjem med mer teorier fra Johnsen. Vi returnerer nå
til Bergen med en større indre sjøkriger. Nå er det vi
som styrer skuta! Sees i Valhall!
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Mitt skip er lastet med

Maleri av senkingen av KNM Svenner under 2. verdenskrig.
Tekst
Foto

//
//

Erlend Juvsett			
Arkiv

OM-3

K

ryss av på listen for de
punktene ditt skip, billedlig eller solid, er lastet med og
oppfyller i dag:

☐☐
Proviant, fuel og reservedeler til en hel operasjon
☐☐
Kunnskap
og
kompetanse til å drive skipet trygt
fremover
☐☐
Velmente
tilbakemeldinger
☐☐
Evne og vilje til å bruke
ekstrem vold for å ta liv på
vegne av staten
Jeg kunne tenke meg å snakke
om det siste punktet, for det
gjør vi dessverre ikke tilstrekkelig på bygget innerst i
Sjøkrigsskoleveien i dag.
I skrivende stund er jeg inne
i mitt siste semester ved
Sjøkrigsskolen, og som mange
andre ser jeg frem til tjenesten
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som venter på den andre siden av sommerferien. «Er jeg
klar nå?» er spørsmålet som
dukker opp når euforien over
å snart fullføre 3,5 år med utdanning har passert. Uavhengig av bransje dukker nok disse spørsmålene opp, når nye
ferdigheter skal læres inn og
kompetansen skal settes på
prøve. Den største prøvelsen
på om utdanningen har fungert får man for fredens skyld
håpe ikke kommer, men det er
nå en gang en krigsskole vi går
på. Fartøyene vi skal bemanne
er tross alt ikke lastet med missiler og torpedoer an mass fordi de har godt av å få seg litt
frisk luft.

Det er ikke like naturlig å ta
opp dette mellom to innleveringer i termodynamikk eller
makroøkonomi og pannekaketorsdag. Bransjeutdanningen
er viktig for å få kompetansen
man trenger som besetning
for å drive et skip fremover,
og teamfokuset i førsteklasse
er like viktig for å sørge for at
den samme besetningen ikke
rakner i sømmene. Underveis
snakkes det for lite om at hele
beveggrunnen for dette er at
fartøyet i ytterste konsekvens
skal komme seg i posisjon for å
sende av gårde våpen som lager
et sant helvete i mottakerenden
– gjentatte ganger mens vi forbereder oss på mottiltak.

Det begynner å bli en stund
siden fellesåret i første klasse
hvor det var flere arenaer for å
diskutere tema som maktbruk,
miste kamerater og det å ta liv.

Sjøkrigsskolen som institusjon
belyser selv viktigheten av et
velutviklet moralsk kompass og
evne til å reflektere over sine
handlinger i kompendiet «Alle
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Fartøyene vi skal bemanne er
tross alt ikke lastet med missiler
og torpedoer an mass fordi de
har godt av å få seg litt frisk luft.

mann til brasene». Det gjelder
spesielt for oss sjøfolk når avstanden til fienden er så stor at
han som regel er et «track» på
en skjerm, som forsvinner i en
liten pikselsky når vi leverer effekt i målet. Alle eufemismene
i den forrige setningen som er
full i militær sjargong illustrerer også hvor langt vi går
for ikke å snakke direkte om å
drepe andre mennesker.
Den amerikanske forfatteren
og offiseren Dave Grossmann
tar for seg de enorme psykologiske kostnadene ved å ta liv
i sin bok On Killing, samt alle
sperrene et menneske må overkomme for å ta livet av et annet. Treningen man blir gitt
i moderne væpnede styrker
går en lang vei for å oppfylle
mange av disse kravene, men
det er likevel viet mange sider av boken til å beskrive hva

som skjer når soldaten ikke er
forberedt på å ta liv. Det ender
ofte med post-traumatiske
lidelser, et enormt tap for soldaten selv og for hans nasjon.
Enda verre er det om vi utdanner soldater som ikke trekker i
avtrekkeren når det er påkrevd
og berettiget.
I skrivende stund kan det leses
av forsvarets egne nettsider
at offisersutdanningen gir en
høyere militær akademisk utdanning og mange andre flotte
ord, men det nevnes ikke at
man først og fremst er en soldat – en kriger. Det får nå være
så, jeg har i det minste lært på
denne skolen at det ikke er mye
nytte å slenge en «håndgranat
full av problemer» inn i diskusjonen for å så stikke, så i tillegg
til dette innlegget har et par
forslag blitt lagt i noen andres
postkasser her på skolen. Jeg

håper at innlegget inspirerer
til å plukke opp de nevnte bøker, eller å sette seg ned med en
kamerat mellom to innleveringer på pannekaketorsdag og
reflektere over de vanskelige
temaene.
PS:
Den nylig lanserte boken “Om
norske og svenske soldaters
krigserfaringer fra Afghanistan” (Waaler, Larson, Nilson
2019) tar et dypdykk i temaet
jeg har tatt for meg, sett med
norske og svenske øyne. Jeg
kan ikke se for meg annet enn
at den er stimulerende og særs
relevant også for oss sjøkrigere.
Om noen fra staben leser dette:
har vi et par nye tillegg til pensum her? Mahan lærte meg å
“cap the T”, men lite om å ta liv.
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Den usynlige fiende
«Løs oppdraget - ta vare på dine medsoldater»
Dette mantraet setter forutsetningene for godt lederskap i dagens Forsvar, men klarer vi
å gjøre begge deler på en god måte om oppdragsløsning er hovedfokuset?

V

i har alle et ønske om at våre venner skal svare at
det går bra de gangene vi spør hvordan de har det.
Hva med den gangen det virkelig ikke går bra?
I løpet av vår karriere kommer vi dessverre til å oppleve
samtaler der våre medsoldater opplever depresjoner eller
tilsvarende livskriser. Det finnes sjeldent et fasitsvar for hva
man kan gjøre for å hjelpe noen i slike situasjoner. Noen
ganger er det ikke nødvendig at du og jeg som hjelper gjør
noe. Noen ganger finnes det tilstrekkelig hjelp i at en annen
person ønsker å lytte til ens problemer.
Hvordan har egentlig dine medsoldater det? Som
medmennesker og fremtidige offiserer burde vi tidvis
spørre oss: Er jeg god nok til å sette av tid til å lytte til dem
rundt meg? Tar jeg ansvar for å oppsøke personer som
skiller seg ut i mengden? Det kan være at nettopp du er den
første som har mot nok til å ta den vanskelige, men veldig
viktige samtalen med en av dine medsoldater. Nettopp
denne samtalen kan utgjøre en stor forskjell for akkurat
denne personen.

Som medmenneske og offiser er det avgjørende at vi
tørr å ta denne samtalen. Vi kan ikke anta at noen
andre tar samtalen for oss, det er den for viktig til.
Før eller siden vil man møte på personer med utfordringer
du og jeg som hjelper ikke klarer å håndtere. Noen
historier er også så sterke at de kan frata oss nattesøvnen.
Det kan derfor være viktig å huske på hva man blir fortalt
hver gang man er om bord i fly: Man må tilstrebe å ta på
egen maske før man hjelper andre. Det krever samtidig
karakter å vedkjenne til en medsoldat at man ikke er et
supermenneske. Det krever mot å fortelle et medmenneske
at eksempelvis en psykolog burde komme på banen, dersom
utfordringene vedkomne står ovenfor er for omfattende for
deg alene å kunne følge opp. Likevel kan din omtanke og
interesse utgjøre en enorm verdi for personen du hjelper.
Mennesket er og forblir Forsvarets viktigste ressurs.
Kampkraft lar seg ikke skape uten at vi som ledere klarer å
bidra til at det enkelte menneske som er våre side-, underog overordnede fungerer optimalt både fysisk og psykisk.
Kanskje burde man vurdere å døpe om vårt velkjente
mantra til «Løs dine medsoldater - ta vare på oppdraget»?
Tekst
Foto

// Kristoffer Fure					
// Henrik Røyne				

LOR 3
Forsvaret
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MKN årsmøte
Tekst
Foto

//
//

Andreas Bjørlo				
Torbjørn Kjosvold			

OM 2
Forsvarets Mediearkiv

J

eg klikket lystig hælene sammen da jeg ble
pekt på av redaktøren til å være Dogwatch sin
mann på Militært kvinnelig nettverks årsmøte
nå i januar. Et godt valg da jeg tross alt er
feminist, på samme måte som at jeg hverken er
rasist, homofob, eller noe annet ned den gaten.
For å kunne stille forberedt ønsket jeg å vite hva som rørte
seg i tidsånden hva likestilling og feminisme angikk. Derfor
gikk jeg inn på YouTube, tastet inn søkeordet “feminism”
og trykket på enter. (Søkeresultatet gav selvsagt mange
treff på feminisme, men også mye rundt temaet likestilling
av de som ikke identifiserer seg til å være hverken haneller hun-kjønn, såkalte “non-binary-genders”.) I løpet
av de neste timene ble jeg mer oppgitt enn håpefull. De
selverklærte likestillingskrigerene, som hadde flest views
på youtube, var høylytte og smakløse. De profesjonelle
kommentatorene var aggressive og kompromissløse.
Jeg bestemte meg for at det var på tide å begynne å snuse
igjen.
Etter en overraskende lang jakt etter å finne noen med
nikotin-poser inne på leir var jeg tilbake foran PCen. Den
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neste videoen var et klipp fra en episode av Skavlan, hvor
lederen for det svenske Centerpartiet og tidligere statsråd,
Annie Lööf, debatterte kjønnsforskjeller med en professor
i psykologi med over 20 års erfaring fra Harvard og
University of Toronto, Jordan Peterson. Saken de diskuterte
ser jeg meg nødt til å gjengi for å illustrere et viktig poeng.
Diskusjonen gikk ut på om menn og kvinner velger
forskjellige yrker fordi omgivelsene påvirker de forskjellig,
eller fordi det er biologiske forskjeller kjønnene imellom.
Finnes det relativt få kvinnelige bilmekanikere og
sivilingeniører fordi samfunnet forteller de at de må leke
med dukker og ikke med biler? Har vi så relativt få mannlige
sykepleiere og barnehagelærere fordi verden forteller gutta
at de er blaute pyser hvis de bryr seg om å vise omsorg?
Annie Lööf mente at forskjellene i størst grad ble forklart
av en stereotypisk ukultur, Jordan Peterson mente at det i
stor grad kunne forklares biologisk.
Slik alle vi feminister, ikke-rasister og ikke-homofober har
innsett så er det mange likheter i hva kvinner og menn
interesserer seg for. Vi innser også at det av egalitære
årsaker er nødt til, eller burde i alle fall være, en likhet i unge
kvinner og unge menns muligheter til å forfølge en karriere
innenfor sitt eget interessefelt. Professor Peterson kunne
melde at selv om det er store overlappende likheter mellom
kvinner og menn så er hva vi interesserer oss for, som alt
annet menneskelig, tilnærmet normalfordelt. Dersom du
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ser på den tynne ytterkanten av normalfordelingen så vil
du se at nesten alle mennesker som er hyper-interessert i
mekaniske ting, er gutter. Av alle som er hyper-interessert
i mennesker, så er den overveldende majoriteten kvinner.
Derfor vil vi, dersom man får velge yrke ut i fra interesse,
få flere mannlige enn kvinnelige ingeniører, og flere
kvinnelige enn mannlige leger og sykepleiere.
Så til poenget. Etter at Annie Lööf ble presentert med
disse resultatene av 25 år med forskning basert på svar
fra titusenvis av kvinner og menn fra hele verden, var
hun fortsatt hellig overbevist om at det var samfunnet sin
skyld at det finnes en ujevn kjønnsbalanse i enkelte yrker.
Problemet er ikke at Annie Lööf, og flere med henne, ikke
tror på vitenskap. Problemet er at dersom slike som henne
blir de høylytte talspersonene i kampen for likestilling, for
det er fortsatt en kamp, så blir saken møtt med lett skjult
hånlig latter.
En uke senere, MKNs årsmøte, Akershus festning. Frykten
fra youtube forduftet, så til de grader, som dugg for solen
i møte med foredragsholdere som Christina Stokkeland,
hovedlærer i lederskap ved Luftkrigsskolen. Stokkeland
poengterte at et av de viktigste verktøyene for å få respekt
er å inneha kompetanse. Hanne Kristin Rohde, tidligere
seksjonsleder i Oslo Politidistrikt, leverte inspirasjon som
traff på tvers av kjønn. Flere momenter fra Rohde resonnerte
godt i de fremmøtte. En rød tråd gjennom Rohdes foredrag
var oppfordringen til å se muligheter i utfordringer heller
enn å ta offerrollen. Spesielt to sitater beskriver filosofien
hennes gjennom karrieren i oslopolitiet:

“Jeg ønsker ikke å jobbe utfra et kampmodus. Jeg vil møte
verden med no force, det er mulig. Jo mindre kraft jeg
bruker, jo mer blir jeg hørt.”
“Jeg er ikke en kvinne som er et offer. Jeg er en kvinne med
muligheter. Tidlig i karrieren strebet jeg ikke etter å bli som
de (‘gutteklubben’ journ.anm.), selv om jeg ville være en av
de.”
Rohde avsluttet med å konkludere med at det er en seier i å
bli sterk på tross av omgivelsene.
Det er ikke så mye mer å si. MKNs årsmøte og de norske
kvinnelige lederforbildene var nøkterne, rasjonelle og
inspirerende - heldigvis flere lysår unna de ekstreme
feministene man kan forville seg bort i på youtube.

MILITÆRT KVINNELIG NETTVERK
Stiftet i 1989 under navnet Nettverk for
Kvinnelig Befal (NvKB) og endret navn til
Militært Kvinnelig Nettverk (MKN) i 2018.
MKN er et formalisert kontaktnett for
kvinnelig befal, elever ved Forsvarets
befalsskoler, vervede og reservebefal, samt
mannlige støttemedlemmer.
MKN har blant annet til hensikt å knytte
nærmere kontakt mellom medlemmene og
bidra til utveksling av erfaring og støtte.
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Kull Prestasjon

Et knippe kadetter på hyttetur midt i eksamensperioden. Alle besto eksamen med god margin.
Tekst
Foto

//
//

Kirstine Knudsen		 LOR-2
Privat

U

nder eksamensperioden
før jul publiserte NRK
en artikkel om «legedrømmen
som ble et angstmareritt» for
norske medisinstudenter i ØstEuropa. Artikkelen skildret
et
prestasjonspress,
hvor
studenter fortviler over å ikke
evne å tilegne seg alt av pensum.
Skildringene og erfaringene
var ikke ukjente for meg som
tidligere utenlandsstudent og
som nåværende kadett ved
Sjøkrigsskolen. Vi lærer at for
å kunne løse oppdrag, må vi
kunne ta vare på oss selv, og
de rundt oss. Slik ivaretagelse
mener jeg stammer fra blant
annet trivsel, og trivsel kommer
ikke fra et prestasjonsmiljø.
Det er en overgang å gå fra elev ved
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videregående skole, til student eller
kadett. Da jeg studerte i London var
det viktig for meg å bevise for meg
selv, foreldre, følgere på Instagram
og medstudenter at jeg var god. Helst
best. Jeg graduerte med enestående
karakterer, men om jeg i dag skulle
vært guide for noen i London by,
hadde visningsturen stoppet ved
porten til campus. For å oppnå de aller
beste karakterene, var jeg overbevist
om at jeg måtte legge meg til fornuftig
tid, trene før 07.00, sitte på lesesalen
10-12 timer hver dag og i hvert fall
ikke dra på fest. Det gjorde meg ikke
rik på annet enn A’er på et ark.
Det både NRK-artikkelen og jeg viser
til er de ekstreme ytterpunktene. Det
er ikke alltid sånn, for alle. Denne
artikkelen er fra én hærkadett sitt
ståsted, og det skal tydeliggjøres at
skildringene jeg vil vise til, ikke er
slik for alle kadetter ved Forsvarets
høgskole. Når det er sagt, er jeg sikker

på at mange vil kjenne seg igjen
i studie- og prestasjonspresset på
skolen. Det er prestisjetungt å gå på
Forsvarets Høgskole, med en velkjent
seleksjonsprosess som opptakskrav.
Jeg tipper det er flere enn mine
besteforeldre som er stolte av å ha
en kommende offiser i arverekken,
og denne offiserstittelen skal vi jobbe
beinhardt for.
Som kadett er det ønskelig å oppnå
gode teoretiske karakterer, samt evnen
til å være en dyktig leder i praksis.
Dette krever at pensum i samtlige fag
må forstås, ledermuligheter må tas og
ekstraarbeid, som for eksempel verv
kadettforeningene, må gjennomføres.
I tillegg, skal vi prestere på fysisk
eksamen og i det sosiale. Det er disse
forventningene og kravene jeg mener
kadetten selv er nødt for å vurdere. På
hvilket område kan, ønsker og evner
jeg å briljere? Ved å reflektere rundt
eget prestasjons- og ambisjonsnivå, vil
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en lettere evne å akseptere at en ikke
trenger å være best i alt.
Problematikken ligger i at rangeringer,
karakterer og øvrige prestasjoner
gjør at vi oppfatter andre, og oss selv
annerledes, og det er utfordrende
å ignorere. Fokuset og oppstyret
rundt prestasjoner kan og bør tones
flere hakk ned. Prestasjonspresset
forekommer på den ene eller andre
måten, og den verste formen er
kanskje den skjulte og ubevisste. De
færreste går bevisst inn for å skape et
press på andre, spesielt med tanke på
at vi responderer ulikt på forskjellige
kommentarer eller handlinger. Det
er muligens på dette område enhver
bør tenke seg om to ganger, for å
unngå unødig prestasjonspress blant
kadetter.
Når det er sagt, bør det også være rom
for å være stolt av gode prestasjoner,
og vi bør også evne å unne
medkadetter suksess på det ene eller
andre feltet. Dette er en utfordrende
balansegang, men det hele begynner
med bevisstgjøring og forståelse for
andre mennesker og seg selv. Det å
legge eget ambisjonsnivå noe ned
tror jeg er utfordrende for mange,
ettersom vi som regel ønsker å være
gode. Det er delte meninger om veien
til å bli en god offiser, og halvveis i
løpet evner jeg fortsatt ikke å sette to
streker under det svaret.
På den andre siden er det er faktum
at kadetter konkurrerer om ønskede
stillinger, og dermed kan det være
nødvendig å nå et ønsket karakternivå.
Ved slike tilfeller er kadetten selv nødt
for å vurdere hva en selv «vinner» på i
det lange løp. Om en ofrer mattetimene
for en langhelg med familien, er jeg
sikker på at kadetten blir en like god
offiser som de som valgte å ikke gjøre
det. Slike vurderinger og beslutninger
er viktige, men ikke enkle å ta på
egenhånd. Det blir heller ikke noe
enklere når omgivelsene har bestemte
forventninger til deg. Skolen kan
også skape et ubevisst studiepress, for
eksempel da LOG2 ved Sjøkrigsskolen
forhørte seg om muligheten til å delta

på øvelsen, Trident Juncture. Forslaget
ble avslått ettersom det ville medføre
at kadettene gikk glipp av nødvendig
utdanning. Ville ikke en OJT under
den største NATO-øvelsen siden
den kalde krigens opphør være mer
relevant og lærerikt enn forelesningene
vi eventuelt ville gått glipp av?
Motargumenter jeg har møtt når jeg
diskuterer prestasjons- og studiepress
med andre, er at offiserer i Forsvaret
bør evne å håndtere og takle slikt
hverdagslig press. Dette mener jeg
blir for snevert. Selvfølgelig skal vi
som kommende offiserer takle både
hektiske hverdager, forventninger
fra andre og skuffelsen over å ikke
få til noe vi svært gjerne ønsker
å klare. Det vi derimot heller bør
vinkle fokuset vårt mot, er hvordan
vi kan sørge for at kadetter ved
Forsvarets Høgskole trives mer under
utdanning. Trivsel kommer ikke fra
økt forventningspress. En relevant
presisering er at ingen har «skyld» i
at dette presset har oppstått. Verken
forelesere, skolen eller samfunnet er
ene og alene om tilfellet. Om noen,
kan vi som kadetter peke på oss selv.
Det er vi som kommenterer, handler
og velger.
Studietiden skal være en tid vi ser
tilbake på som givende, lærerik og
gøy. Vi skal bli gode på vårt fagfelt,
og likeså gode til å ta vare på de
rundt oss. Det er derfor viktig å bruke
studietiden til mer enn å kun jobbe
hardt med skolearbeidet. I tillegg til
å lære og forstå, bør vi tilbringe tid
med mennesker som gjør oss bedre
på en faglig eller sosial måte. Vi bør
reise om muligheten byr seg, og vi bør
bruke fritiden vår på aktiviteter som
øker egen trivsel i skolehverdagen. Å
ta valg som i utgangspunktet virker
ufornuftige, kan vise seg å resultere
i gode erfaringer, opplevelser og
minner. Det er dette, sammen med
forståelse for faget vårt, som gjør at vi
som kadetter vil gå ut i avdeling som
en ressurs, og ikke bare et navn på et
ark fullt av A’er.

Tenk om vi kunne melde oss av
verdensmesterskapet i vellykkethet.
-HM Dronning Sonja
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BFO UNG
TRYGGHET FOR DEG
SOM ER UNG I BFO
Det begynte med et ønske om å skape et konsept
for de unge, og fylle det med innhold som begeistrer!
BFO Ung er et nytt konsept i Befalets Fellesorganisasjon,
laget for å samle og ivareta unge medlemmer, på tvers av
grad og gren. Tross forskjellig farge på uniformen,
har denne gruppen mennesker mye til felles.

JOST
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Andreas Bjørlo				
Torgeir Haugaard			
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ette er betraktninger fra KK Tommy
Krabberød
og
kadett
Andreas
Angeltvedt, ført i pennen av Dogwatch.
Junior Officer Simulator Training (JOST) er
en samtreningsøvelse mellom bransjene, som
har til hensikt å gi kadettene forståelse av
bransjenes avhengighet av hverandre. Bransjene
planlegger sammen hvordan et oppdrag skal
løses av kadetter fra operativ marine på bro og
i operasjonsrommet sammen med elektronikkog dataklassen. Maskin- og logistikklassen fikk
utfordringer knyttet til sine respektive fagfelt.
Ifølge kadett Angeltvedt er JOST et stort steg i riktig
retning for SKSK. JOST er utviklet til å være et godt
produkt som gir god læring, men både stab og kadetter
har en vei å gå for å kunne utnytte simulatorrommet
til det fulle. Likevel sitter man igjen med en forståelse
av viktigheten av å forstå fartøyets sensorer og
effektorer, samt de muligheter og begrensninger de gir.

Man forstår også viktigheten av å si nei dersom man blir
tasket til en oppgave som burde gått til en annen bransje.
Dette er for å sikre at man har kapasitet til å faktisk
løse de oppgavene man må, for å kunne bidra med sin
nødvendige bit til helheten. Dette forutsetter at man
evner og våger å stille krav oppover i kommandokjeden:
“Dette må du ikke ta med meg, du må ta det med bro”.
For staben har årets JOST, i følge Krabberød, vært en
fruktbar erfaring, blant annet fordi samarbeidet ble
annerledes enn ved planlegging av ‘vanlige’ øvelser. Flere i
staben har lagt ned en betydelig innsats for å få de enkelte
øvelsesmomentene til å være sammenlignbare med driften
av et marinefartøy. Krabberød kan også melde at det at
GOU 3 hele veien var sporty og konstruktive virkelig
bidrog til at JOST, som øvingskonsept, har begynt å ta form.
Alt i alt er kadett Angeltvedt positiv til at JOST kan bli
SKSKs fremtidige vinneroppskrift for å gi kadettene en
viktig del av forståelsen man trenger før man embarkerer
et marinefartøy.

Kadett Angeltvedt påpeker viktigheten av å trene forståelse
av bransjenes avhengighet av hverandre. Gjensidig
forståelse på tvers av bransjene er nødvendig, og noe som
må øves mer jo mindre erfaring kadetter har fra tidligere
avdelinger i Marinen. For eksempel må man kjenne
hverandres behov, slik at man melder over samband den
informasjonen den andre trenger, uten at det blir spesifikt
etterspurt. Man må vite at andre vet hva vi trenger å vite.
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Å krige med hodet
Andreas Berger				
Jostein Hestdal			

OM 2
Forsvaret

rødrene mine seiler på Atlanterhavet og
flyr i Luftvåpenet og risikerer livet hver
dag, mens vi bare labber rundt her uten å
gjøre en dritt!
Det verbale angrepet kommer fra den unge assistenten til
Alan Turing; den homofile mannen som aldri hadde båret
et gevær, men som likevel av egen innsats skulle komme til
å avkorte andre verdenskrig med 2-4 år og spare millioner
av menneskeliv.
Mens allierte infanterister så fienden og krigen i hvitøyet
hver eneste dag, jobbet Turing og hans team med tenking,
synsing, grubling, i god avstand fra fronten og krigens sanne
ansikt. Lite visste Turing at på tross av at han var nærmest
uanfektet av krigen selv, var det få enkeltmennesker som
skulle bety så mye for de alliertes seier som nettopp ham.
Og han var ingen soldat. Han var ikke spesielt sterk,
disiplinert, karakterfast eller sosialt intelligent. Men han
tenkte ikke som alle andre, og han lot seg forføre av gåten
britisk etterretning aldri klarte å finne ut av selv: hvordan
knekke den tyske Enigma-koden? Ved å lage prototypen til
det vi i dag kaller datamaskinen, klarte Alan Turing etter
hvert å knekke Enigma. Gjennombruddet var sannsynligvis
det med mest betydningsfulle enkelttilfellet som hadde
mest å si for utfallet av krigen.
At det kan være lurt å krige med hodet, er det flere eksempler
på. Et av de er historien om den Trojanske hesten, der kløkt
og listighet gjorde at soldatene greide å komme innenfor
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et forsvarsverk som egentlig var ugjennomtrengelig med
ordinære metoder. At de klarte å tenke annerledes gav de
et fortrinn, og selve ideen, tanken, ble deres suksess. Sun
Tzu sa det på denne måten i kapittelet om offensiv strategi:
«Hundre seiere i løpet av hundre slag er ikke toppen av
dyktighet. Å overvinne fienden uten kamp er toppen av
dyktighet.». Å vinne uten kamp, altså på Turing-måten. Det
å kunne tenke annerledes og styre striden med et mentalt
overtak vil være spesielt viktig for en aktør i teateret som er
fysisk underlegen motparten. For den norske marinen vil
vi muligens ha mye å tjene på å ha en «Turing» i rekkene,
all den tid vi har lite å stille opp med når det kommer til ren
og skjær styrke- og maktprojeksjon.
Krig vil likevel i all overskuelig fremtid ha en fysisk
dimensjon, og våre idealer, før som nå, er de som er sterke,
raske, robuste og som går langt på Telemakos uten å bli
sliten. De største forbildene våre er gjerne de som har
vært i dødelig nærkamp i Afghanistan, eller som opplevde
krigens brutalitet for 70 år siden. Den gang var vi ikke
spesielt flinke med veteraner; Alan Turing tok livet sitt
etter å ha holdt ut ett år med kjemisk kastrering, idømt for
homoseksualitet.
Vi vet at vi trenger de beste, og vi kan regne med at vi
trenger en «Turing». Men hvordan gjenspeiler dette seg i
utdanningen av fremtidige offiserer? Hvem er egentlig de
beste? Ingen snakker om eller ser opp til folk som først og
fremst er annerledes; som er tenkere.
Eller?

Ocean deep – Mountain high
Tailor-made logistics support solutions
for complex operations in challenging
environments worldwide.

wilhelmsen.com/wgs

Fagbasert diskusjon om Forsvaret
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Militärhögskolan Karlberg
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n nordmann, en svenske,
en finne og en estlender
går inn på en bar. Dette er
ikke starten på en klassisk
nordisk vits, men snarere en
fantastisk helg som tre heldige
utsendte fra Sjøkrigsskolen
sent vil glemme. Lørdag
16.februar arrangerte nemlig
Militärhögskolan
Karlberg
i Stockholm til sitt årlige
Vinterball, og Sjøkrigsskolen
svarte på invitasjonen akkurat
i tide.
Et relativt mangfoldig utvalg ble
sendt fra Sjøkrigsskolen med
hele to kull og tre av seks linjer
representert ved undertegnede,
Herman Sandvik og Martin
Gitmark. Sistnevnte fant det for
godt å innfinne seg fredagen,
mens de to øvrige friskusene dro
bort torsdag formiddag for å bli
kjent med de andre utenlandske
delegasjonene. Av selve reisen er
det lite å bemerke annet enn at
jeg fort skjønte at jeg reiste med
en maskinist, ettersom Herman
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rutinert leverte en oppgave i
termodynamikk
på
telefonen
under innsjekken på Flesland.
At denne telefonen ble tapt (og
funnet etter litt) ved ankomst
Arlanda skal vi ikke snakke for
mye om.
Undertegnede og en småsvett
Herman med nyvunnen telefon
i hånden ble møtt av en svensk
velkomstkomité og landsmenn
fra Luftkrigsskolen som også var
invitert. Transport til hotellet
vårt fulgte like etter, og markerte
starten på en helg hvor vi virkelig
ble behandlet som VIPs! All ære
til
arrangementskomiteen
på
Militärhögskolan, det kan ikke
nevnes nok hvor profesjonelt
gjennomført helgen var og hvor
godt mottatt vi ble. Her må vi
bare ta litt lærdom av söta bror til
fremtidige arrangementer.
En ny runde
ventet etter
på hotellet.
kollegaer fra

med håndhilsning
en cowboystrekk
Våre utenlandske
hær og sjø var en

trivelig gjeng, og i god militær stil
bestod bli-kjent-runden av diverse
spørsmål om uniformer, skolegang
og tjenestebakgrunn. Svenskene
disket opp med en trivelig
middag på Naval Officers Club,
en gammel yacht i Stockholms
havn. Nordmennene ledet an en
ekspedisjon til Sturecompagniet
i Stockholms uteliv etter endt
program, noe som var mer
vellykket enn taxituren hjem. Etter
verdens raskeste kartorientering
av en maskinist kjørte taxien 20
minutter i stikk motsatt retning
av hotellet. En navigatør påpekte
denne besynderligheten, taxien
tørnet til resiprok kurs, og det
var generell enighet om at OM
kanskje hadde noe for seg likevel.
Fredagsprogrammet begynte med
guidet omvisning på det kongelige
slottet, før våre svenske verter
gav oss en omvisning i Gamla
Stan. En hyggelig lunsj avsluttet
dagsprogrammet med det som
skulle bli det første av mange
måltider med “svenska köttbullar”,

noe svenskene bedyret var en
tilfeldighet for å ikke fremstå
som stereotypiske. Nuvel. Martin
fikk linket opp med resten av oss
i timene som var satt av til fritid
og klesskifte. Sistnevnte trengtes,
ettersom det offisielle programmet
krevde fire forskjellige dresser,
og hotellet stilte med ett enkelt
strykejern til et titalls kadetter
med krøllete skjorter.
Fredag aften, i pent sivilt, ble det
avholdt mottakelse på Karlberg.
Her møtte vi resten av de svenske
kadettene som skulle delta på
ballet dagen etterpå, og det ble et
par gledelige gjensyn fra NOCA.
Gledelige møter ble det også da vi
fikk møte følget vårt. En svenske
med betydelig kommandostemme
skar gjennom summingen av
minglingen og beordret “alla
nordbaggar at rekke en hand
i været!”. Følelsen av å stå til
utstilling på et kjøttmarked var
høyst til stede da den første av de
svenske følgene erklærte “du må
være min!” under hilserunden.
Et program tilsvarende “Ball
Light”
fulgte,
med
formell
middag, danseundervisning og
cocktailfest. Av hensyn til neste
års representanter skal det ikke
sies for mye, annet enn at vals ble
ansett som allerede kjent og ikke
ofret en tanke under dansetimen.
En omvisning på Vasaskipet
kickstartet
lørdagen.
Vitser
om stabilitetslære ble selvsagt
slått, og norske sjøulker kunne
fortelle om seilskutelivet som
førstehåndskilder. En ny runde
med kamp om strykejernet fulgte
før vi stod klare i finstasen til å bli
kjørt til en helaften på Karlberg.
Svenskene leverte en ballopplevelse
med
de
obligatoriske
taler,
servering og fyrverkeri, men også
så mye mer. Man merker at de
tar sin 226 år lange tradisjon på
alvor, men også med humør og
samhold. Programmet var fylt til
randen, men det føltes aldri som

et hastverk. Og aldri har jeg vært
så vett i mess, uten at jeg var alene
om det etter francaisen. Svenskene
er glade i tradisjonene sine, store
som små, og det er ikke utenkelig
at vi kommer til å importere noen
av disse. Av avdelingssanger under
“loppet” hadde vi nordmenn ikke
så mye å bidra med, men fikk
til gjengjeld løftet taket med
shanty under en samling med
sjøkadettene i nattetimene.
En fornøyd norsk delegasjon ble
sendt avgårde til Arlanda søndag
formiddag, med gode minner
og nye bekjentskaper i sekken.
Kadettene på Karlberg leverte til
Over Norm, og Sjøkrigsskolen kan
bare håpe på å bli invitert neste år
også. Takk for dansen, og takk for
oppholdet!

FAKTA//
MILITÄRHÖGSKOLAN
KARLBERG

• Sverige har felles
offisersutdanning for alle grener
første studieår

• Karlbergs Slott ble bygget i 1634,
siden utvidet en rekke ganger
• Regnes som den eldste
kontinuerlige offisersskolen i
verden, som nå utdanner sitt 226.
kull uavbrutt siden oppstart.
• Staben påstår at slottet er
hjemsøkt av en rekke spøkelser,
og kadettene bruker kappe til
messuniformen. Forfatter mener
dette beviser at Militärhögskolan
er et skalkeskjul for det som
opplagt er den svenske versjonen
av Galtvort.

Nytt Valkyriestyre
Foto
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Jens Christian Hossmann
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VALKYRIEN S

PRESIDENT ANNA BJELLAND

Hovedmålet for neste år: Å vokse den siste centimeteren jeg skrøt på
meg under valgtalen i hvert fall.
Beskriv deg selv med tre ord: S. T. A.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Ville utfordret
spisepinneferdighetene hennes med en pokebowl med laks, avokado,
mango, vårløk, lime, chilimajones, soyasaus og ris.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Er helt klart en
klapper!
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... Grunnmurens
velvillighet til å dele ut «lederskapsutfordringer» til kadettene.»

VISEPRESIDENT SYNNE MJELVA
Hovedmålet for neste år: Være med på å gi SKSK noe annet enn bare en
skolehverdag.
Beskriv deg selv med tre ord: Blid, jovial og snill.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Byens beste sushi + et par
gode krus med mjød.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Klappe, dabber kun
ved spesielle anledninger.
«Sjøkrigsskolen er ikke det samme uten … Kaptein Meyer.»

EKSTERNANSVARLIG OLE JØRS
Hovedmålet for neste år: Knuse på med noen gode avtaler og knytte
bånd med resten av student-Bergen. Målet mitt er å gjøre folk fornøyd,
så må finne ut av hva de er giret på.
Beskriv deg selv med tre ord: Stilig, frekk og freidig.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Hun fikk biff. Og dessert for
å si det sånn.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Klappe. Noen ganger
så plystrer jeg når flyet lander også, det er enda vittigere.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... Fure.»

ØKONOMIANSVARLIG HENNING SKYMOEN
Hovedmålet for neste år er: Ta over et strammere budsjett enn Onkel
Skrue kunne drømt om.
Beskriv deg selv med tre ord: Skal ikke ut.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Tequila, type Patron. If she
takes it, she´s a keeper.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Den som klapper.
Dabbing er for de som ikke kan danse.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... kompetansen som
finnes i kullet.»
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LEDER VIL VERONICA HOLM-ERIKSEN

Hovedmålet for neste år er: Tights og operative tredemøller.
Beskriv deg selv med tre ord: Glad i mat.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Taco, hvis det blir på en
fredag.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Klappe, det gjør jeg
uansett fra før av.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... Cato Rasmussen.»

MESSEFORMAN KRISTIN L. BERG
Hovedmålet for neste år: Opprettholde gode tradisjoner i Valhall og
sørge for god stemning.
Beskriv deg selv med tre ord: Veldig dårlig humor.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Mjød eller en sabla god GT.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Skal innføre dabbeforbud i Valhall, så definitiv klapping.
«Sjøkrigsskolen er ikke det samme uten … Har vel ikke lov til å svare noe
annet enn Valhall!»

ORGANISASJONSSEKRETÆR CARL H. CORNELIUSSEN
Hovedmålet for neste år er: Gjennomføre en Valkyrie-reform i den
hensikt å spare 256 millioner kroner årlig uten å redusere kvaliteten på
tilbudene.
Beskriv deg selv med tre ord: Kjekk og barsk med store biceps.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Grillet Löwe.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Dabbe, enkelte ting er
bare for kleine.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... tomannsrom og vernepliktige vilkår.»

REDAKTØR DOGWATCH MARTHE S. STÆRKEBYE
Hovedmålet for neste år er: De sier det er vanskelig å hoppe etter
Wirkola, men jeg skal prøve!
Beskriv deg selv med tre ord: Stor i kjeften.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Et skikkelig etegilde henne
verdig!
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Dabbe, mamma sa
alltid at det er viktig å skille seg ut.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... kontrameldinger.»

!

B

m
la o

37

Dogwatch nr. 1 2019

LEDER FAGPOLITISK RÅD DANIEL E.
Hovedmålet for neste år er: Få inngravert navnet mitt på Valkyrienstyrekruset mitt.
Beskriv deg selv med tre ord: Det blir vanskelig ...
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Ravn.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Klappe, for man kan
jo bare slutte å fly hvis det blir for dumt.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... parole.»

LEDER KONTROLLKOMITÉ DIDRIK SEVERIN FASMER
Hovedmålet for neste år er: Nå som jeg har blitt sjef må jeg faktisk
begynne å lære meg loven.
Beskriv deg selv med tre ord: God, eventyrlysten og sporty.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Taco og mjød. Da ville
hvem som helst blitt fornøyd!
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Klapperen! Å dabbe
har jeg aldri gjort, syns Sollien ser så teit ut når han gjør det.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... Valkyrien.»

NK KONTROLLKOMITÉ ERIK AUGUST HOUGE
Hovedmålet for neste år er: Innføre et elektronisk stemmesystem som er
bedre og mer effektivt enn lappesystemet.
Beskriv deg selv med tre ord: Pussig, bedreviter og kjekk.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Norrøntaco, hun har
oppskriften.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Han som klapper.
Sjeldent galt med livsglede.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... tenåringer.»

LEDER ORDENSKANSELLIET SIMEN ASKELAND
Hovedmålet for neste år er: Gjøre en like god jobb som Tor.
Beskriv deg selv med tre ord: Blid, snill og grei.
Dette ville du servert Valkyrie på første date: Noe digg, Valkyrie fortjener
det beste.
Klappe når flyet lander eller dabbe når du snakker: Jeg klapper alltid når
flyet lander.
«Sjøkrigsskolen hadde ikke vært det samme uten ... halvannen times
lunsj.»
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Erlend Juvsett					
Illustrasjonsbilder
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Regnet striet ned utenfor og lagde et slør over
byen i det fjerne som lyste mot vinduet mitt.
Viften durte av gårde, men uten særlig effekt på
den tette luften i rommet. Opphopet av uløste
saker truet med å kollapse pulten, så det var
med en viss aktelse jeg valgte å slenge beina
nonchalant over hele sulamitten for så å lene
meg tilbake i stolen. «En tier for en sak som
lar seg løse, og ikke inneholder GM, GZ, KM,
KG eller andre to-bokstavsforkortelser», sa jeg
høyt til ingen spesielle tilhørere. Det blonde
bombenedslaget som så valset inn døren truet
med å gjøre både pult, stol og tankerekker
ustabile.
«Du er mannen jeg leter etter», erklærte hun mens jeg
rettet ut armen og gjenvant stabiliteten. «Selvsagt»,
svarte jeg drevent, uten den fjerneste anelse om
hvorfor redaktøren i den lokale sladreblekka var på
utkikk etter meg. «Jeg har en sak som må løses, og jeg
tror du kan hjelpe meg». Dette var perfekt. «Har du
hørt om BZ?», fortsatte hun. Jeg løftet et øyenbryn,
spørrende. «GZ?». Dette var ikke perfekt. «Nei, BZ.
Bravo Zulu», sa hun, «det forsvarsfolk alltid sier i
stedet for «gratulerer» eller noe annet normalt». Jeg
senket øyenbrynet igjen, lettet over at hun ikke stilte
seg i køen over de som ville ha meg til å regne ut
teoretiske størrelser på teoretiske skip. «Bravo Zulu
ja, en gammel klassiker. Hvorfor spør du om det?».
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Hun hadde business i blikket da hun fortsatte: «Jeg
trenger at noen – deg – finner ut hvorfor i all verden
man sier BZ i stedet for «gratulerer» i Marinen. Så
langt har ingen kunnet svare på det, og det hele
begynner å bli litt merkelig. Mystisk nesten!». Jeg
innså at jeg heller ikke kunne svare henne på stående
fot, men det var mest fordi jeg fortsatt satt. «Frøken,
du kan anse saken som løst. Du får svaret innen OMklassen går hjem for dagen, og det er ganske tidlig.»
Blondinen forlot lokalet, og jeg aktet ikke å la et
sekund gå til spille på denne to-bokstavsforkortelsen
som faktisk kunne løses. Jeg snudde meg
umiddelbart mot en tidligere landstillitsvalgt bak
meg i klasserommet. Han gav meg muligens svaret
på BZ-gåten, men det var på en blanding av fransk
og pompøst, som uansett ville blitt for lang for
denne teksten. Jeg hadde uansett så vidt begynt
etterforskningen, og gikk derfor i retning av jegernes
klasserom siden de er anerkjent for å gjøre en god
jobb, og dermed burde ha høstet mengder av Bravo
Zulu. Der var det dog ingen, og ettersom Nintendoen
var avslått og kjøleskapet tomt kunne jeg bare anta at
de ikke hadde vært der på en stund heller. Et øyeblikk
vurderte jeg å spørre elektroklassen, da de har ry på
seg for å være en skarp gjeng, men da måtte jeg brukt
betraktelig tid på å finne ut hvor de egentlig holder
til. Like fort som jeg kom på dem var de glemt igjen
(red.anm. EA?).
«Hvorfor kaste bort tid på denne gjengen som fortsatt
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g Bravo Zulu
leser?», spurte jeg meg selv retorisk, og fikk et rart
blikk av en kadett fra elektronikk- og datalinjen som
hadde forvillet seg tilbake på skolen i sjette semester,
og desperat prøvde å finne veien ut igjen. «Dette må
jo Sjefen med stor S vite!». Etter en runde på sjefens
kontor hadde jeg ikke fått grep om opprinnelsen til
BZ, men jeg nå kunne jeg i det minste alle sjøkartene
langs kysten på rams og innseilingen til Bodø utenat.
Nuvel, pågangsmotet stod fortsatt friskt. Jeg
forsøkte meg hos maskinistene, men det var umulig
å komme seg inn i klasserommet på grunn av alt
krimskramset rundt døren og utmerkelsene som
hang og slang der. “Det er vel fortjent, BZ” sa jeg,
usikker på om maskinistene skjønte selv de enkleste
taktiske koder. Taktiske koder, selvsagt! Jeg la
på sprang ned til selveste tempelet for taktiske
koder, Sjømaktavdelingen. Rutinert tok jeg to store
halvsirkler gjennom gangene der nede, og sparte
meg minst 20 minutter med uoppfordrede foredrag
om siste nytt i nordflåten og kinesisk verftsindustri.
De måtte oppdateres neste uke for å være relevante
uansett, så jeg gjorde et mentalt notat om å komme
tilbake da. Vel fremme kastet jeg mobilen i bosset,
og vokteren lot meg så få tilgang til NATOpublikasjonenes hellige gral, selveste bibelen: ATP 1.

høyt for meg selv, og høstet et skeptisk blikk fra den
bortkomne ED-kadetten for andre gang. På vei til
redaktørens kontor registrerte jeg at jeg hadde holdt
løftet mitt: OM-kadettene var akkurat begynt å gå
hjem, men mest for å holde tritt med LOG-kadettene
som allerede hadde tømt klasserommet. Jeg åpnet
døren inn til kontoret og begynte på utredningen
om BZ, men fikk knapt nok sagt Zulu før jeg så den
livløse kroppen liggende på dørken. BZ var malt i
blod over hele uniformen til redaktøren. Vi hadde
stilt spørsmål som noen ikke ville at vi skulle stille,
og saken var så vidt begynt. «Dette blir en lang dag»,
konstaterte jeg, og fryktet at jeg måtte bli på skolen
helt til middagstider.

Svaret var nedslående. BZ var simpelthen den siste
ledige to-bokstavkoden i et tabulert ordreverk, og
ble således brukt til å markere en gratulasjon etter
endt øvelse. «Er det virkelig så enkelt?», grublet jeg
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NAKA - Krigen mot de andre
krigsskolene er i gang

Tekst
Foto

//
//

Amund Fevang				
Jens Christian Hossmann 			

LOR 3 / Leder VIL
OM 2

N

AKA is coming! Sett fra et idrettslig
perspektiv så er dette krig. Så krig som
du får det. Det skal løpes, skytes, svømmes,
takles og slites. Det skal jubles og det skal
heies. Og det kommer til å koste både svette,
blod, stemmebånd og tårer. Muligens også
noen uheldige ankler eller knær. Det kommer
til å bli vondt, både for utøvere og nervøse
supportere. Men hva lindrer vel den dypeste
smerte bedre enn å jekke ned de eplekjekke
brøleapene fra Tigerstaden? Ingenting, absolutt
ingenting. Kan de jekkes ned? Uvisst. Men
kommer vi seirende ut av krigen mot dem og
Luftkrigsskolen tror jeg vi er et godt stykke på vei.
Hvordan vinner vi NAKA? Oppskriften på dette
er ganske enkel. Vi må trene. Vi må trene mer og
bedre enn Luftkrigsskolen og Krigsskolen. Som
Carl Von Clausewitz ville sagt det; For å få til det
middelmådige i krig må man prestere fremragende
under trening. Overføringsverdien til NAKA
er stor. Å spille futsalkamp mot 40-åringer i
bedriftsserien, eller å drive skytetrening uten press
kan ikke sammenliknes med nervene og presset
under NAKA. Det tror jeg samtlige som har deltatt
på NAKA tidligere kan skrive under på. Skolens
ære og stolthet avhenger av at hver enkelt av oss
presterer. Det kommer til å være musikk (E6),
heiarop (E6/ «Det er VI som er Krigsskolen») og
dansing (E6-dansen) fra samtlige skolers kadetter
tett på kamparenaene, som vil påvirke utøverne
i ulik grad. I tillegg vil motstanderne dine gjøre
alt de kan for å knuse nettopp deg og laget ditt.
Hvordan vinner vi NAKA? Ved at akkurat DU
møter på trening. I skrivende stund er det kun én
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måned til vi setter kursen mot Trondheim. Vi har
akkurat én måned igjen på oss til å sørge for at
vi vinner NAKA 2019. Det må stilles krav, trenes,
finpusses og terpes helt frem til avreise 4. april.
De skal ha det, Krigsskolen. De siste årene har
de vært bedre enn oss andre. Siden 1959 har
Krigsskolen 23 seiere, og de har nå vunnet NAKA
3 år på rad. Dette har de kun klart én gang
tidligere, i perioden 1977-1979. De er mildt sagt
lystne på å forbigå sin rekord. La oss for Guds
skyld spolere det. Luftkrigsskolen har totalt 20
seire i NAKA-historien, og er usedvanlig sterke
på hjemmebane. Av de 7 siste mesterskapene i
Trondheim så har Luftkrigsskolen stukket av
gårde med 5 seire, noe som er intet mindre enn
imponerende. Med flere tilgjengelige kadetter nå
enn tidligere er de nok sultne på sin første seier
siden 2013, som for øvrig også var i Trondheim.
Så er det oss da, Sjøkrigsskolen. Vi står med
totalt 16 NAKA-seiere. Sist i 2015 i Oslo. I år
mangler vi et helt kull (GOU 1) som er ute på
tokt. At vi mangler 1/3 av potensielle utøvere
er utfordrende, og det stiller høyere krav til oss
som er igjen på skolen. Vi må ta ansvar! Det er
vi som må møte på trening, selv om eksamen
og bachelor er rundt hjørnet for mange. De tre
siste NAKA’ene har blitt tapt på utrolig bitre vis.
Senest i fjor ble målforskjell (les: dommerfeil) i
siste fotballkamp, som siste idrett, avgjørende
for at Krigsskolen vant foran oss. Aldri mer.
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Bilder fra fjorårets NAKA før det ble klart at vi tapte på målforskjell (dommerfeil, red. anm.)
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RNNA BC på medaljejakt

Tekst
Foto

R

//
//

Kristoffer Broberg					
Jens Christian Hossmann		 			

LOR 3
OM 2

NNABC har i løpet av en toukers periode
deltatt med stafettlag på 4x500 meter
både under innendørs NM i roing og på
studentmesterskapet med meget gode resultater.
Først deltok guttene i innendørs NM på
hjemmebane i Bergen.
Det ble stablet på beina ikke mindre enn to lag,
og førstelaget tok en meget sterk andreplass,
samt at andrelaget i tillegg kapret femteplassen.
Tiden til førstelaget ble 5.33,6, og andrelaget
klokket inn på 5.50,2.
Under studentmesterskapet i Trondheim
skulle gutta opp og ta brodden av NTNU på
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hjemmebane. Med et par flere treninger i
kroppen presset de tiden ned til 5.32,8 og slo
NTNU med hele fire sekunder. Andrelaget
leverte også knallsterkt med en fjerdeplass med
tiden 5.53,6, kun slått av eget førstelag, NTNU
og Oslo Studentidrett. Dette lover godt for årets
utendørssesong, og studentmesterskapet på
Nordåsvannet som går av stabelen 4. mai.
Cox Jens Hossmann rodde 2000 meter under
studentmesterskapet i Trondheim og unngikk
sisteplassen som han så fint sa selv. En heroisk
innsats fra en som skal være god på å styre båten,
og ikke ro den selv.
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HUSFARORDENEN

Tekst
Foto

M

//
//

Magnus Gjærum Berge
Privat så til de grader

ED 3

akt er et begrep som kan
defineres på forskjellige
måter og som tar mange forskjellige former. Du har formellog uformell makt, kunnskapsmakt og erfaringsmakt. Ja,
makt har rett og slett så mange
former at du tvilsomt kan tenke deg til alle. I tillegg skal det
nevnes at makt fås på forskjellige måter; noe makt blir tildelt, og annet blir kjempet for i
såkalte maktkamper. I samfunnet er det noen få som tilhører
makteliten, de som styrer hva
som skjer og får sin vilje prioritert foran alle andre. I det lille
samfunnet på Sjøkrigsskolen er
det en liten maktelite som styrer både stort og smått i gangene de intetanende kadettene
trasker rundt i. Jeg snakker ikke
om Illuminati, Frimurerlosjen eller Valkyrienstyret, nei ei
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heller om Sjefen eller boligforvalter Linda. Jeg snakker om
Husfar på internat Borgen og
Sjøsiden. Hold deg fast, for her
kommer noen avsløringer om
den såkalte «puppet master» i
Wallemsviken.
Husfar, en stilling som i bunn og
grunn er et opptaksritual til en av
de minst omdiskuterte ordenene i
samfunnet, Husfarordenen. Det har
ikke blitt gjort noen gjennombrudd
i forsøket på å finne ut om denne
ordenen tjener noe høyere mål og
mening, men det er rimelig å anta at
de i bunn og grunn tjener seg selv og
sitt eget velvære. Tilbake til stillingen
som husfar. Hvert år går denne
stillingen i arv til én som er grundig
opplært, og innehar de evnene som
kreves for å styre kadettmassen dit
Husfarordenen synes best. For hver
gang en husfar tas opp i ordenen blir
det sendt ut en ny stillingsutlysning
«fra» boligforvalter Linda (les:
Husfarordenen), der det blir listet opp

en rekke egenskaper og evner som er
ønsket i stillingen. Etter å ha tatt en
nærmere titt på disse oppdaget jeg
at de virket noe ufullstendige, nesten
som om slutten av setningene var
fjernet fra utlysningen som gikk ut til
alle kadettene på mail. I faktaboksen
har jeg listet opp disse punktene, hvor
den manglende slutten på setningene
er lagt til i kursiv.
Det er verdt å nevne at husfar holder
en tilsynelatende lav profil. Som
beboer her på skolen i flere år nå
har jeg bitt meg merke i at husfar
sjelden kommer ut av rommet sitt.
Om det virkelig er der han bor vel
og merke. Det kan hende at han
egentlig har et hemmelig rom et sted
på leir, med gode fasiliteter, uten
køyesenger og ubehagelige sofaer. Jeg
skal innrømme at sistnevnte påstand
har lite bevis ved seg da det viser
seg at universalnøkkelen til vaktsjef
ikke fungerer på husfar sitt rom.
«Tilfeldighet?», spør du. Neppe. De få
gangene jeg har sett husfar i gangene på
forlegningen skal jeg innrømme at jeg

Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien

Bildene er lagt ved som bevis på Husfarordenens sluhet, her ved påtroppende Husfar som lager vafler til
kadettene på internat Sjøsiden, helt “gratis”. Foto: Privat.
ikke har noe å utsette på oppførselen
hans, han virker som regel blid,
medgjørlige, hjelpsom og interessert
i hva som foregår i min hverdag. Det
er nok verdt å nevne at han er mer
restriktiv og unnvikende i hva han
forteller om seg selv, da spørsmål om
dette ofte blir besvart med folkelige
fraser og kontra-spørsmål for å avlede
oppmerksomheten rundt sin hverdag.
Det er uten tvil viktig å ha gode
manipulerende evner i rollen som
husfar. Rollen innebærer jo, i hvert
fall i sin formelle form, en viss form
for ledelse. Og som vi alle vet, etter
noen år på bruket, så er ledelse evnen

til å få andre til å ville gjøre det samme
som du vil. Deler av ledelsespensumet
på skolen er til og med skrevet av
tidligere husfedre. Johnsen med
sine pærer har vært husfar ifølge
ubekreftede kilder, Andøl som på et
beleilig tidspunkt forsvant ut dørene
skal angivelig ha vært en husfar en
gang i tiden, men en av de eldste og
mest erfarne husfedrene vandrer enda
i gangene på skolen: Krabberød. Dette
er selvfølgelig vanskelig å bekrefte da
bevisene er fraværende, og det kun
er superenkel forskning som ligger
bak disse påstandene. Men som
Rema1000 har bygget sin merkevare
på, det enkle er ofte det beste. Og jeg

skal innrømme, jeg og har blitt holdt
for narr i flere år, lurt inn i skyggene
av simple triks som vaffelsteking og
restemat fra messa. Hvordan enklere
få godviljen til en kadett en gjennom
magen? Nei, det vil jeg si er den
letteste metoden. Denne artikkelen er
ikke ment som noen anklage, den har
ikke noe annet mål eller mening enn
å opplyse de kommende kadetter om
hvilket skrudd spill de er med på.
Ja, sann mine ord, dette er en advarsel
dere ikke bør ta lett på. Vokt dem for
Husfar!

EGENSKAPER HUSFAR BØR INNEHA
•
•
•
•
•
•
•

Har lyst til å bidra til et hyggelig bomiljø for deg selv og dine medkadetter slik at de ikke skaper
vanskeligheter eller ubehagelige situasjoner for ordenen.
Er pådriver og initiativtaker som får ting til å skje etter ordenens intensjon.
Evner å skape positive holdninger og godt samarbeidsklima slik at ordenen kan nyte godt av
intetanende kadetter arbeidsomhet.
Er handlekraftig, selvgående og evner å gjennomføre tiltak som gjør at kadettene får minst mulig
igjen for leien de betaler.
Trives med ansvar og har evne til å engasjere og motivere slik at ordenen ser at du hører hjemme i
det gode selskap.
Er samarbeidsvillig og fleksibel sammen med resten av ordenen med tidligere husfedre.
Har en positiv holdning og omgjengelig tone med kadettene slik at de ikke forstår hva som skjer i
kulissene på forlegningen.
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GOU 1

vaske dassen.”

Kadett Svendsen under The Greatest Showman: “Det er
mye følelser i disse krøllene her.”
Kadett Manger under leksjon om indre organer på
IMO60-kurs: “Du trenger jo faktisk bare en nyre. Den
andre kan du selge for en god penge.”
En sylfersk Kadett Vokac i salatdisken tidlig januar: “Jeg
har ikke peiling på hva dette er, men jeg tar det.”

Kadett Heggstad under wienervalsen på nyttårsball med
SMS: “Det her er jo bare dårlig rave.”
Skal bruke Kadett Haarr sin høyttaler under
fellesundervisning og det som kommer opp da den skulle
kobles til var “en stor svar dildo”. Hendelsen ble vist på
storskjerm for sikkerhets skyld.

VIL DATING

GOU 2

Kadett Lid til Roger i Inge Steensland: “Jeg har kun fått
små håndklær.”
Roger svarer hurtig: “Du som er 1.20 høy trenger vel ikke
større?”

Kadett Seilen: “Selvfølgelig treffe påsken dårlig i år og.
Palmesøndag på ein søndag... nei, vent...”

Kadett Svendsen: “Niplene til Husebø inviterer alltid til
kos.”

Kadett Hoel: “Hvem er det som har kastet makrell i
tomat i søpla i klasserommet?
Dette
er jo strengt tatt
Hei mitt navn
er Dag.
relegeringsgrunn.”

Branninstrukør forteller om kravene til å bli brannmann:
“Det er en mølletest som er kjempelett! Til og med jeg
klarer den, så da klarer hvertfall dere den!”
Kadett Trones: “Ja, men du ser utrolig bra ut da.”

Kadett B. Pedersen:
fører
man i FIF
rette.“Hva
Selv er
jeg student,
menhvis det er krig?
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U-planlagt Ø?”om
ikke lenge skal jeg ut i jobb,

Neste
D gwatch
Tema:

Kadett Manger: “Du vet hva de sier: en taper har en
unnskyldning og en vinner har en løsning.”

Jeg er enslig og på let etter den
da er det greit med noen som

I kjølvannet avhar
matteeksamen.
middagen klar når jeg komKadett Heggelund:
“Har Jeg
du er
sett
påog
løsningsforslaget
til
mer hjem.
snill
grei, og
eksamen?”
søker deg mellom 17 og 27.
Kadett B. Pedersen: “Nei, det er som å sjekke nettbanken
etter at man harLegg
værtmeg
på fylla.
Ikke om
noeduvits,
til på snap
er du får ikke
gjort noe med alt
det
negative
uansett.
”
keen på meg - @grillkongen1

UREDD

Skipssjef under omvisning på KNM Statsraad Lehmkuhl:
“Maskinistene skal være med i maskinrommet,
navigatørene skal være med i bestikket, og LOG... de skal

OM-2 kadett på IMO-80 kurs: ”Hva er det første som kan

Send ditt bidrag til

dogwatch@valkyrien1898.no
Frist: 20. mai 2019
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