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Protect
your capabilities

Saab developS and produceS

ARTHUR Weapon Locating System.
The combat proven radar is designed
for Force Protection and Counter
Battery Operations in full scale as
well as in asymmetric scenarios.
Force Protection in current operations is heavily dependent on
sophisticated sensors. ARTHUR is
The state-of-the-art Weapon Locating
System that makes a difference.

www.saabgroup.com
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ARTHUR is continuously improved
based on feedback from the field.
The latest verified developments
are focused on range, accuracy
and environmental improvements
and will significantly increase the
operational effectiveness all over
the world.

PLATFORMS

ground-baSed vehicleS

AdvAnTAge

threat detection

ScOPe

land

NORSK
ARTILLERI – TIDSSKRIFT
Etablert år 1900
Hefte 2 – 2012

INNHOLD

3
4
7
8
13
18
20
21
27
29
32
34
43

Redaktørens spalte
Foredrag om etablering av Regionfelt Østlandet
AOF sommerprogram
Saluttkurs nr 7
Batteri P i Halkavarre skytefelt
Referat årsmøte AOF
Møtereminder – Skibladner
Foredrag om spesialstyrkene
Artillerijegere på tokt i Trondheimsfjorden
Artillerimerket avslutning
Fagkurs Artilleri del I
Skråblikk på Forsvaret
Diverse info fra formann AOF

Forsidebildet: Porsangermoen

Foto forsiden:
Torbjørn Kjosvold - Forsvarets mediesenter

Norsk Artilleritidsskrift

3

NORSK
ARTILLERI – TIDSSKRIFT
Etablert år 1900

Ansvarlig redaktør:
Redaktør:		
Forretningsfører:

Oberst Tor Olav Øen
Major Arild Schjølberg

Redaksjonsadresse:
		
		
		

Redaksjon NAT
Artilleriskolen / HVS / Rena leir
Postboks 24
2451 Rena

E-post adresse:		
Telefon sivil:		
Telefon militær:		
Bankgiro:		

nat@artilleri.no
62 40 23 76
0502 2376		
1822. 22. 31805

Grafisk produksjon:
		
Ettertrykk:		

Operasjonsstøtte avdeling Østerdalen.
Grafisk avdeling, Rena leir
Kun med redaksjonens tillatelse

Annonser: Helside farger
1/2 side farger

kr 4.000,kr 2.000,-

Medlemskap i AOF inkl NAT
Årsavgift på kr 150,- betales inn på kontonr 0532.57.19372, Artilleriets
Offisersforening, c/o Rune Hoksrød, Landingsveien 44, 0767 Oslo.
Merknadsrubrikken på nettbank/bankgiro: Fullt navn og adresse.
Alternativ innmelding via mail til: Rune@artilleri.no
4

Norsk Artilleritidsskrift

Redaktørens spalte
Som redaktør må jeg starte dette nummeret med en beklagelse.
I forrige nummer av NAT kom vi i skade for å trykke en gammel artikkel av
Oberst (pensjonert) Gamst, angående Artilleriets historie.
Denne stod på trykk i nr 2/2011 og skulle følgelig ikke være med i nr 1/2012.
Videre er det noen som mener at saksgang rundt bruk av Artillerimerket av
1936 ikke er dokumentert på en god nok måte. I den forbindelse gis en redegjørelse for saksgangen i forbindelse med bruk av Artillerimerket av 1936
i dette nummeret.
Foran deg har du et fyldig nummer med blandt annet flere saker fra artilleriet
av i dag. Artillerijegere på tokt i Trondheimsfjorden og den lovede artikkelen
om skarpskyting med artilleri i Halkavarre skytefelt for å nevne noe.
Neste nummer av NAT er planlagt utgitt i løpet av september måned.
God sommer.

Arild Schjølberg
Redaktør
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Olav Sønsthagen – nå nærmeste nabo til Rena leir – forklarer nærmere om prosessen rundt at han
og en mengde andre grunneiere måtte avstå landarealer for at skytefeltet på Rena skulle etableres.

Foredrag om etablering av
Regionfelt Østlandet
Av Jan Petter Huseby - Formann AOF

Vi har registrert en del rundt tilblivelsen av skytefeltet på Rena tidligere,
men det vi da har fått har vært mye
den vinkling offiserer i Forsvaret har
hatt. For å få litt mer innsikt i andre
syn i saken og ikke minst alle de
øvrige prosesser som måtte til ifm
6
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skytefeltet, inviterte vi nærmeste
nabo til Rena leir – Olav Sønsthagen
til å fortelle oss litt mer om dette.
Han har avgitt store eiendommer
og derigjennom vært med på å gjøre
det mulig å etablere skytefeltet.
Og det var litt mer sammensatt enn

vi hadde sett for oss. Vi har imidlertid måttet forkorte foredraget vesentlig for å få det med i dette nummeret
av NAT (2-2012).
Området rundt Rena var før tilblivelsen av skytefeltet et konglomerat av
teiger, landstykker, samt et enormt
antall mindre jordlapper i alle mulige
vinkler og former. Kartet over status
før prosessen med nye oppdelinger
og tilhørende erstatninger så ut som
et lappeteppe: Et stort antall grunneiere hadde alle sine interesser å
ivareta, og jobben med å hensynta
alles ønsker i en omforent løsning
var ingen enkel sak. For hvordan skal
man egentlig verdsette beiterettigheter? Har du ingen dyr er dette
bare en tom rettighet, og har du
mange dyr er rettigheten verdt store
penger. Skulle man så anslå verdier
etter hvor mange dyr den enkelte
grunneier hadde akkurat da, eller
hvor mange han kunne tenkes å ha
senere? Nei, dette ble for komplisert
og for mange detaljer. Dessuten lå
jo slike spørsmål egentlig litt fram i
prosessen. For å komme i gang måtte
man tenke helt nytt.
Som en start ble det avgjort at arbeidet skulle deles i to større deler etter
tilhørighet mht kommunegrenser,
og som sagt så gjort. Videre tok man
den ene delen først, slik at man
kunne vinne erfaringer mht mulig
annen praksis i runde 2. Det kanskje smarteste trekket som ble gjort,

var at man tok utgangspunkt i hvor
skytefeltet var tenkt å ligge, og at
man deretter foreslo at grunneiere
kunne bytte åkerlapper, skog, beiterettigheter og annet mot hverandre
i kombinasjon med at det ble kjøpt ut
aktuelle områder til skytefeltet. Enkelte var bønder og trengte arealer
som var best mulig egnet for jordbruk. Andre grunneiere hadde avsluttet tidligere jordbruk og drev skog
– og de viste seg naturlig nok veldig
interessert i å bytte til eiendommer
de nå var mer interessert i enn de
arealene de allerede hadde. Og på
denne måten ble de nye tankene om
hvordan man kunne finne løsninger
faktisk en veldig god måte å gjøre det
på. Også fordi det ETTER prosessen
ble vesentlig færre eiendommer med
langt mer hensiktsmessige grensetrekkinger, på den måten at en
grunneier etter oppdelingsprosessen
som regel fikk en ev et par eiendommer som stort sett var i nærheten av
hverandre. Eiendommene hang med
andre ord både mer sammen, og var
i større grad plassert i samme område etter prosessen enn de hadde
vært før. Man kan jo bare tenke seg
fordelen det er å ha f eks jaktrettigheter i samme område, slik at man
slipper å reise mellom 5-10 plasser
for å utnytte sine eide arealer.
Tilsvarende er det store utgifter å
spare ved skogdrift dersom man slipper å reise rundt til mange små teiger
som ligger spredt – Bare flyttingen
av skogsmaskinene vil fort dra på
Norsk Artilleritidsskrift
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kostnader ift å kunne ta ut skog på
en eller et fåtall plasser.
De fra myndighetene som gjennomførte runde 1 var både raske, pragmatiske og effektive. Det kom raskt
til enighet rundt løsninger, og hele
prosessen tok noen få år. Erstatningsbeløpene ble definert etter nærmere
fastsatte regler, og gjorde at ingen ble
fornøyd, men man fikk i hvert fall et
beløp for det man mistet eller måtte
forsake. Det var bare så synd at de
som overtok i runde 2, satte mye
prestisje inn på å jobbe erstatningsbeløpene ytterligere ned. Dette
møtte ikke bare ville protester, men
avstedkom også vesentlig lenger
prosesser for siste del av arealforhandlingene. Det var jo klart at
ingen ville godta noe mindre i andre
runde enn de gjorde i første. Og når
man ser på det i ettertid så kan det
vel neppe ha vært formålstjenlig at
man i noen tilfeller oppnådde et par
prosent lavere erstatningsbeløp til de
som mistet eller måtte forsake noe de
hadde. Det ble tvert imot bare vesentlig større irritasjon, og en følelse av
oppgitthet over hvor mange runder
man måtte ta på hver enkelt sak for å
omsider komme i mål. Antagelig utgjorde merutgiftene til lønninger til
de involverte byråkrater langt mer
enn de skarve prosentene man
«vant» ved å bruke tid på å presse
ned erstatningsbeløpene et par
prosent.

8

Norsk Artilleritidsskrift

Olav Sønsthagen driver ellers utleie
og turistvirksomhet på nabogården
til Rena leir, og ønsker alle hjertelig
velkommen som gjester (innkjøring
i svingen rundt 500 meter før man
kommer helt opp til Rena leir). Forsvaret har også ved enkelte anledninger leid seg inn på gården
i forbindelse med mottagelser, møter
med videre.
Vi takker Olav Sønsthagen for et
interessant og opplysende foredrag
- Vi kjenner nå litt mer til andre
synspunkter rundt tilblivelsen av
skytefeltet enn det vi tidligere gjorde.
Takker så mye.

Jan Petter Huseby

Artilleriets

offisersforening

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjære Artillerivenn!
1.

SOMMERPROGRAM
Da fristen for NAT 1-2012 utløp, var fortsatt bare deler av AOFs sommerprogram klart, og det er grunnen
til at kun et foreløpig program kom ut i bladet du fikk i posten for litt siden. De fleste biter er nå falt på
plass, og med få unntak - Ikke endelig klart om Skibladnerturen går 16.06.2012 eller om den må fases inn
noe senere i rutebåt-sesongen til dampskibet - er nå programmet på det nærmeste klart. Flere av
utfluktene er som vanlig besøk til arrangementer som går både innenlands og utenlands. Vi tilstreber å få
noen av deltagerne på de enkelte turene til å skrive litt i NAT om opplevelsene etterpå.

2.

Felles for utfluktene er at påmelding må gjøres til sekretær Egil Bakke (mobil 9098 8543) ev til
formannen pr mail jan.petter.husebye@kongsberg.com ev pr mobil 9506 1496.

3.

Utfluktene er planlagt som følger:

4.

25.05: Nå fredag: Utflukt til Nord-Estland der re-enacters fra Finland, Estland, Russland, Sverige og Norge
deltar. Man fraktes ut i skogen med hestetrukne kjerrer og videre med vikingskip. Deretter sloss
man med stridsdommere tilstede. Hardt og utfordrende over flere dager. Deltagere må godkjennes.
27.05: Utflukt til Bogstad gård: Livet i gamledager med gamle uniformer, eksersis, salutt mv på
programmet. Ca kl 1200-1600 på Bogstad gård. Fri inngang. Dersom man ønsker å overnatte enkelt
på gamlemåten er det mulig. Hvis man ønsker 1800-talls mat kan det kjøpes. Se vedlagte brosjyre
09.06: Utflukt til Rygge: Livet i gamledager ca kl 1000-1500 – tilsvarende som på Bogstad gård, og et godt
alternativ til Bogstad dersom pinsehelga nyttes til andre turer. Se vedlagte brosjyre.
16.06: Skibladner-tur – NB! Dato ikke endelig fastlagt enda. Kan være at turen må utsettes 2-3 uker. Egen
møtereminder kommer senere.
06.07: 200års jubileum ifm slaget ved Lyngør.
06.07: Utflukten går over flere dager: 200års jubileum ifm slaget ved Gadbusch i Tyskland: Det siste
store slaget i den store nordiske krig hvor 6000 svenske soldater vant et slag over 12000 danske.
Et re-enactment arrangement med 3-400 deltagere fra flere nasjoner. Tyskere, finner og russere
deltar i tillegg til deltagere fra de nordiske land.
07.07: Tordenskiolds soldaters arrangement i Stavern. Gamle ekte seilskuter "sloss" mot landstyrker
med svartkruttkanoner og andre gamle våpen. Et arrangement som har meget godt ord på seg.
Egen møtereminder ifm Lyngør og Stavern senere.
23-26.08: 400års jubileum: Gruppen "Den skottske Fenniken af 1612" bestående av medlemmer fra
7 forskjellige avdelinger skal reise til Sel i Gudbrandsdalen og være med på "Skotteslaget".
Et kjempestort arrangement for å minnes Sinclair og "de bønder fra Vågå og Lesja og Lom som
tok skarpe økser på nakken". Egen møtereminder sendes ut ifm dette arrangementet.

Standard AOF matpakke, kaffe og twist deles som vanlig vederlagsfritt ut til forhåndspåmeldte på
innenlandsturer. Utenlandsturer har eget opplegg. Oppdatert info om turer – se www.artilleri.no
Har du noen spørsmål? Bare ring oss for avklaring. Og forøvrig - Vel møtt!
mvh
Styret

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Styresammensetning/Kontaktpersoner
Egil C Bakke, Sekretær, Vassbonnvn 1 i, 1410 KOLBOTN, Mob 9098 8543,
Rune Hoksrød, Sjef Saluttutvalget og kasserer, Landingsvn 44, 0767 OSLO, Mob 4120 9842,
Tom Sletner, Styremedlem, Øgardsvn 54 i, 1390 VOLLEN, Mob: 9052 0048,
Ulf-Omar Gjersøyen, Styremedlem, 2114 DISENÅ, Mob: 9070 8791

Jan Petter Husebye, Formann, Bekkelagsterrassen 21, 1177 OSLO, Mob 9506 1496,
Stein Auestad, sekretær Saluttutvalget, Kvernvn 26, 4120 TAU, Mob: 4106 4175
Ronny H Solsvik, Styremedlem, Sophiesv 1, 1540 VESTBY, Mob: 9226 6084
Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Artilleriets Offisersforening – Org-nummer 979 756 690 – Postadresse Vassbonnvn 1 i, 1410 KOLBOTN.

Web-site: www.artilleri.no
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Svartkrutt-kanon ble introdusert
som tillegg ved årets kurs.

Saluttkurs nr 7
27. - 28. april 2012
Av Jan Petter Huseby - Formann AOF

Det har rent noe vann i havet siden
2006. Og som i fjor går vi ikke fullt så
dypt inn i detaljer i opplæringen som
vi har gjort tidligere år – Men rett
skal være rett – kurset vurderes stadig som viktig av Forsvaret, og foreningen opprettholder kompetanse på
området salutt ved å fortsette denne
virksomheten. Dette borger for fortsatt drift, og det er allerede besluttet
at det blir kurs neste år også.
10
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Hvis vi ser på det første kurset, så
var det et godt kurs – så godt at
Forsvaret ønsket at vi skulle fortsette
med denne opplæringen for dem.
Hovedtrekkene i kurset er de samme
som fra begynnelsen, men gjennom
årene er det blitt lagt til litt og trukket
fra litt for å stadig få gjennomføringen av opplæringen bedre, innholdet
mer spisset og det praktiske mer
tilrettelagt.

Kursleder Oberst Rune Hoksrød åpner kurset.

Det blir lagt stor vekt på selvøvelse,
slik at det blir mest mulig tid til å lære
faget kanon. For det er gjennom den
enkeltes konkrete erfaring med å klå
og pelle på kanonen og kanondelene
slik at man kjenner dem inn og ut,
vet hvilke deler som hører til hvor og
hvordan at dette med ferdigheter sniker seg inn hos den enkelte. For det
gjør også noe med elevenes humør
og motivasjon når man merker at
man mestrer de oppgaver man er
satt til å gjøre etter at drill og drill har
gjort at ting sitter. Og selv om kurset
i og for seg ikke går over mer enn to
dager, så viser det seg at dette holder
mht å oppnå ønsket nivå på elevene.
Vedlikehold av kanon har også blitt

intensivert, ettersom det i fjor til fulle
ble klart hvor viktig vedlikehold og
tilstrekkelig garasjering er: Ved en
inkurie hadde noen kanoner blitt
stående ute noe tid før foreningen
overtok dem for å holde kurs, og det
var i siste liten at instruktørene fikk
alle kanonene klare til skudd det
året.
Målsettingen for kurset er at alle
salutter skal bli utført presist og korrekt, men det er også rom for andre
innslag. Nytt i år var muligheten til
å prøve skyting med gammeldags
munnladningskanon. Dette ble
veldig godt mottatt av kurselevene,
og vi tror at samtlige prøvde seg på
«gammelmåten».
Norsk Artilleritidsskrift
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Ob Rune Hoksrød holder formaning ifm kurset samt
minneord over kursets opprinnelige «far» Andreas
Jappus Rivertz, før taffelet skytes inn med kanon og der
skåles i Salut Aquavit fra kanonglass.
Ob Rune Hoksrød har fått overlevert saluttkanon etter at taffelet er skutt inn, og der er
skålt behørig med foreningens Salut Aquavit
fra kanonglass.
Fra Salutt-taffeltet.
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Norsk Artilleritidsskrift

Drill, drill og drill er det eneste som nytter når
alt skal sitte i fingene på alle.

Men saluttkurs er ikke bare kanontjeneste, eksersis, drill, drill, drill og
drill, samt fagopplæring og eksamens
skyting – det som er rundt kurset er
også en viktig del av det totale bildet.
Selv om ombyggingen oppe inne på
festningen er kommet godt i gang
(den gamle kaserna som nå bygges
om for 300 mill for å bli hotell er godt
underveis til å bli klar i løpet av 1-2
år), er likevel Kongsvinger festning et
meget egnet sted for gjennomføring
av denne utdanningen. Og salutttaffelet – denne gang holdt på Vinger
hotell – er et sentralt, sosialt element
i kurset.
Før vi gikk til bords, samlet kurslederen elever og instruktører utendørs, slik det har vært gjort hvert år.
Der fortalte han litt om de tradisjonene kurset har fått, og ga honnør til
kursets «far», kaptein Jakob «Jappus»
Rivertz. Så ble det skutt ett skudd –
det som kursstaben kaller Jappus’

salutt – med en helt ny bronsekanon,
før forsamlingen hevet sine glass
med saluttakevitt og var klar for
middag. Men først en overraskelse:
Bjørn-Harald Sørensen, som hadde
bygget kanonen, overrakte den til
oberst Hoksrød som gave, med begrunnelsen «det er for galt hvis ikke
saluttkurset skal ha sin egen kanon»
(!!).
Lørdag formiddag sto i skytingens
tegn, og med hundre skudd til
rådighet, ble det god anledning til
å øve. Vi tror også at vi den dagen
var vitner til en historisk begivenhet:
Svensker har nok skutt i Kongsvingerområdet tidligere, men så vidt vi vet,
var det første gang at svensker skjøt
med kanon FRA Kongsvinger
festning da Jonas Utbult og Bjarne
Flyborg fra Artilleriavdelningen i
Gøteborg bemannet førstekanon
under en niskudds salutt.
Vi noterer oss for enda et vellykket
kurs, og takker instruktørene (Terje
Marka, Jens Tore Alfei, Jan Erik
Barkald, Reidar A Daae, Bjørn
Harald Sørensen, Kai Wisting, Odd
Ulleberg, Rune Hoksrød og undertegnede) for engasjement og innsats.
Stor takk også til major Johan Rørvik
og kaptein Ola Tomter i Forsvarets
avdeling for kultur og tradisjon og til
major Finn Fleischer, Elisabeth Breibrenna og Peder Skog på Rena.

Jan Petter
Norsk Artilleritidsskrift
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Årets kursbilde.
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Batteri P i Halkavarre skytefelt
Av Grenader Mattias Eriksen - Batteri P

Klargjøring
Uke 16 2012. Batteri P driver siste
forberedelser for en øvelse på Rena,
hvor bombekasteren skal bli brukt for
første gang siden kanontroppen redeployerte fra Afghanistan i desember 2011.
Torsdag 19. april kaller batterisjefen
inn til møte med hele batteriet. Vi
samles i en av hallene til Batteri P for
en brief angående øvelsen som var
planlagt for uke 17. Der kan sjefen
fortelle oss at neste ukes skarpskyting
i Regionfeltet Østlandet utgår, og at

vi på mandag deployerer på nasjonal
beredskapsøvelse (NABE) til Porsangermoen. Der skal vi ut i feltet
Halkavarre og skyte både med
M109A3GNM og NM95 81mm BK.
Scenariet er en forlengelse av årets
«Cold Response» øvelse, og vi skal
inn å bekjempe en opprørsleir. Artilleribataljonen bruker hurtig reaksjons
styrken (HRS) sin, og lokaliseringsbatteriet har allerede satt i marsj og
skal virke som sensorer gjennom
helgen. Alt av materiell med unntak
av personlig pakning og bombeNorsk Artilleritidsskrift
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kastere skal ARTbn nord stille.
Materiellet blir transportert med TT
fra Setermoen, og skal stå klare for
overtakelse når vi ankommer på
mandag.
Torsdag og fredag fikk et annet fokus.
Kanon og OP troppen var midt i
klargjøring av alt de har av kjøretøyer. Nå var det bare å legge bort
momentnøkler og fettpresser, kontrollere personlig vinterpakning og utføre en grundig materiellberedskapskontroll på bombekastere, GPSer,
laser-avstandsmålere og personlige
våpen, for det blir ingen mulighet
for å dra inn til leir å bytte utstyr om
det skulle vise seg og ikke fungere
på denne øvelsen! Kommandoplassen/ILS – både for kanon og for
bombekaster – setter i gang med å
dobbeltsjekke at alt av blanketter,
reglementer og sikkerhetsmaler er
med, og kart over områder som for
de fleste er ukjente, klargjøres.

Deployering og overtakelse
Tidlig mandag 23. april blir Btt P busset til Gardermoen, og etter kort
venting stiger vi om bord på Hercules-flyet «NANNA» som skal frakte
oss til Finnmark. På Banak blir vi
møtt av BAS og NK bataljon som
ønsker oss velkommen til Porsanger.
Etter velkomsten er det å få tak i alt
utstyr, laste dette på lastebil og buss,
og komme seg til Porsangermoen.
Vel fremme begynner overtakelsen
av kjøretøy og materiell.
16
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Representanter fra batteriene på
Setermoen er til stede, satser er lagt
ut for telling og overkvitteringslister
blir gitt til oss nyankomne. Satser blir
dobbeltsjekket mot mangellapper,
kjøretøyene blir pakket opp og gjort
KTS. Forbruk blir også bestilt, da det
er støtte fra CSS-bataljonen, som
stiller forbruk, drivstoff og tungtransporten mellom Setermoen og Porsangermoen. Samtidig som klargjøringen pågår, mottar batterisjef og BO
ordre fra BAS og NK bataljon. Så
snart de er klare, drar rek-laget ut for
å rekognosere første stillingsområde.
Allerede her kommer det til syne utfordringene ved å trene på et ukjent
sted: rek tar tid, og det må gjøres
grundig. Ingen kjenner området, og
det brukes god tid for å sikre at man
har funnet et ordentlig stillingsområde. Videre utover kvelden blir
personlig våpen funksjonstestet og
innskutt. Etter en lang dag er personellet slitne, og det blir fort stille i hallen. For også å sjekke status på fysisk
form i HRSen, skal vi neste morgen
tidlig opp for å ha fysisk test før vi
ruller ut.

Operasjonen starter
Så snart løpingen er overstått og
idrettsantrekk er byttet ut med stridsutrustning, starter batteri P å rulle ut
gjennom et ammo- og forsyningspkt
som CSS-kompaniet har etablert.
Siden dette er en NABE- øvelse, skal
alt sjekkes, og alle avdelingsvåpen
må kontrolleres og funksjonstestes.
Alle kjøretøy med våpen drar på
skytebanen for skarpskyting med
MG-3 og 12,7 mitraljøse. Så snart
våpnene er ferdig skutt, bærer det ut
i batteriområdet. For kanonkommandører og mannskapet byr det på utfordringer å ikke bare kunne manøvrere etter lokale stedsnavn, men
og måtte navigere etter kart og
NAVPOS-systemet i vognene.
Skytingen med M109A3GNM starter
umiddelbart etter stillingsgang.
Artillerijegerne har monitorert
fienden siden søndag, og ildordrene
effektueres. OP-troppen manøvrerer
seg innover i feltet, og får link-up på
samband med jegerne. Etter hvert
overtar OP-troppen som sensorer, og
jegerne starter sin uttrekning.

Setermoen. Idet jegerne forlater GP,
har resten av bataljonen kun hatt
forbindelse med dem på samband.

På onsdag mottar batterisjefen et nytt
oppdrag om å bekjempe fienden i et
nytt område. Det nye området ligger
så nært stillingsområdet til batteri P,
at kanonene må byttes ut med BKrør. Dette innebærer også en utskiftning av personellet i ILS-vogna, noen
av grenaderene derfra skal bemanne
BK rør. Mens det ledes BK-ild, starter
artillerijegerne redeployering til

Vedlikehold
Etter siste skyting, begynner feltvedlikeholdet på kanonene og bombekasterne før innmarsj, alt av rør oljes
inn. Vel inne i vedlikeholdshallen er
det full telling av satser for å se at alt
er med tilbake, så tilbakekvitteringen
skal gå kjapt når utstyret er klart.
Utover kvelden går vedlikeholdet sin
vante gang, og fortsetter neste dag.

I ILSèn stikker flere hoder innom
utover dagen, mange er nysgjerrige
på forskjellen mellom ildledelse av
BK og kanon. For tiden brukes BMS
med FACNAV for å lede bombekaster, og det er ikke alle som har
sett dette før. Batteriet prøver også å
skyte med begge våpentypene samtidig, mot samme mål, ledet av samme
kommandoplass. Her benyttes det
en M109A3GNM og tre NM95 81mm
BK. KO-off mottar ildordren, og leser
ut og KO-assene leser tilbake – en fra
FACNAV og en fra ODIN. Drillene
sitter, og dette gjør at tempoet er
høyt, og skytedata kan fort sendes ut
til våpnene. Under denne gjennomføringen fikk vi besøk av HVUB kullet, som utdannes på GP. Mange av
elevene ga uttrykk for at de kunne
tenke seg å tjenestegjøre i artilleriet,
basert på omvisningen og skarpskytingen de fikk se.
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Etter hvert som stabstroppen er ferdig, gir de en hjelpende hånd til
kanontroppen som står med tre
kanoner og fire bombekastere. Når
vogner er ferdig, returneres de til Setermoen på tungtransport. Etter endt
vedlikehold og tilbakekvittering av
materiell, starter en prosess først i lagene, og så i troppene, med after-action rapporter (AAR). Alle erfaringer
skal høstes og viderebringes, da
dette er første gang bataljonen har
gjennomført et så omfattende NABE
opplegg. På kveldingen gjennomføres felles AAR for hele batteriet,
også med BAS til stede, som forteller
om sine erfaringer og observasjoner
fra øvelsen. Kvelden avsluttes med
en felles pizza middag.

Erfaringer
Halkavarre skytefelt har ikke hatt
besøk av norsk artilleri siden 93/94.
Feltet er stort, og har enormt brukspotensiale for både artilleri og fly, og
dette har vært en viktig seanse for
å bevisstgjøre at vi faktisk har slike
fasiliteter i Norge utenom de stedene
vi vanligvis bruker. Å ha et mangfold
i treningen ved å benytte flere områder, fører til bredere kompetanse,
da lendet kan gi forskjellige typer
utfordringer fra sted til sted. Eksempelvis er nedslagsområdene i deler
av Halkavarre mer kupert enn på
Setermoen og i Regionfelt Østlandet,
og korrigering av ild kan være en
utfordring hvis innskytingsgranaten
havner i en slukt.
Ukjent terreng gir utfordringer på
flere plan, rekognosering tar lenger
tid, og for skyts sin del ble utfordringer avdekket ved at ikke alle veier
var avtegnet i de digitale kartene
man disponerer i vogna. Samtlige i
batteriet fikk også en påminnelse om
at man ikke er kjent over alt, og man
er nødt til å være fokusert under
navigering.

Redeployering
Fredag går med til siste opprydding
i vedlikeholdshallen vi har disponert, før vi busses til Banak. Flyturen
tilbake går med chartret fly, før siste
etappe til Rena igjen går med buss.
Her låses alt utstyr vi har hatt med
oss, før man tar velfortjent helg.

Å øve eller operere med annet
materiell enn det man disponerer
til daglig, har i seg et element av
utfordring. BttP hadde kun med
seg bombekastere, personlig utstyr,
GPSer og noen BMS-maskiner til
Finmark, resten kom fra Setermoen.
Dette materiellet ble grundig sjekket
før avreise fra Rena, siden mye av
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dette var kritisk for å få gjennomført
bombekasterskytingene, men det er
alltid et usikkerhetsmoment med å ta
over andres utstyr, og man blir under
slike omstendigheter nødt til å klare
seg med det man har og blir tildelt.
Her var det gjort svært gode forberedelser fra de andre batteriene, med
komplette tellelister og mangellapper
for alt utstyr, og alt var lagt ut til gjennomsyn idet vi ankom vedlikeholdshallen på Porsangermoen. Dette
gjorde det raskt og ryddig å få kontroll på materiellet, noe som førte til
at rekognoseringsgjengen kunne dra
ut få timer etter at vi ankom leiren.
Avslutningsvis er det viktig for Btt P å
rette en takk til de støttespillerne som
gjorde gjennomføringen av denne
NABE-øvelsen mulig.
Flere instanser har gjort en fenomenal innsats for å sørge for at det har
vært mulig å gjennomføre denne
øvelsen.

Det rettes også en stor takk til CSSbataljonen som har stått for både
transport av tungt materiell, og
forsyningsstøtte under øvelsen.
Skytefeltadministrasjon og operasjonsstøtte på Porsangermoen må
også nevnes, som har stilt øvingsfelt
og fasiliteter i leir til rådighet.
Uten alle disse støttespillerne ville
det ikke vært mulig å få til denne
typen øvelse.
Til sist er det også godt å vite at vi
har en bataljonsjef som prioriterer
gjennomføring av denne type øvelser. Det er satt til side mye ressurser
for å få gjennomført øvelsen, og det
er en fjær i hatten at Artilleribataljonen er den første avdelingen
i Brig Nord som gjennomfører en
slik beredskapsøvelse. Som sådan
er Artilleriet i god tråd med det som
er gitt av styrende myndigheter,
hvor nasjonal beredskap nå står som
første prioritet.

For det første har alle batteriene i
Nord-Norge avgitt utstyr, som igjen
har ført til redusert kapasitet i deres
interne øving og utdanning.
BN-staben har stått for meget godt
forarbeid, innledende situasjon på
øvelsen var en veldig god forlenging av scenarioet fra Cold Response,
med noe som virket som en veldig
troverdig videreutvikling av hendelsene derfra.
Norsk Artilleritidsskrift
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Foredrag om spesialstyrkene er alltid populært!

Foredrag om spesialstyrkene
Av Jan Petter Huseby, formann AOF

Ettersom det er godt over 7-8 år
siden vi sist hadde foredrag om den
delen av spesialstyrkene som lenge
har hatt navnet Hærens Jegerkommando på Rena, var det egentlig på
tide å få en ny oppdatering her
12.04.2012. Dette er jo styrker som
man tradisjonelt vet lite om, men
som det etter murens fall, og spesielt
det siste tiåret har blitt vesentlig mer
åpenhet omkring. Ja, faktisk så mye

åpenhet at vi rett og slett skjønner at
vi lever i svært moderne tider: Få
dager etter at vi fikk dette foredraget,
ble det redegjort mer detaljert om
styrkenes oppbygning og eksakte
personelloppsett på TV (!) enn det vi
fikk under foredraget. Så da vet vi at
det er åpenhet som teller nå for tiden.
Vi konsentrerer oss her i artikkelen
om det vi fikk vite under foredraget,
enkelte steder presentert i litt runde
Norsk Artilleritidsskrift
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vendinger. I den første delen gås
det gjennom oppgaver og generell
bruk av styrkene, og i siste del ser vi
nærmere på den grundige seleksjonsprosess spesialstyrkene gjennomfører.
Spesialstyrkene opplyses å ha tre (3)
hovedområder av oppgaver:
A Spesiell Rekognosering (Special
Surveilance and Reconnaissance,
eller såkalt «SR») som går på Område
og punktoppklaring, Mållokalisering
(CTR), Rekognosering, samt Målvurdering etter effektpåføring (Battle
Damage Assessment),
B Offensive Operasjoner (Direct Action, eller såkalt «DA») som inkluderer bl.a Angrep på kritiske mål (personell og materiell), Avskjæring av
kritiske kommunikasjonslinjer,
lokalisering og uthenting av utpekt
personell eller matriell, ødeleggelse
eller nøytralisering av kritiske mål eller utstyr, frisetting av gisler og støtte
til stridsmessige redningsoperasjoner
(CSAR), samt
C Militær Assistanse (Military Assistance, eller såkalt «MA») som innebefatter bl.a Øving, oppsetting, støtte
og ev ledelse av motstands- eller
geriljastyrker, øving, oppsetting og
ev støtte av escape- og evasion-nett,
liasonering med partene i fredsstøttende operasjoner, støtte til fredsstøttende operasjoner, herunder støtte til
24
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egne styrkers sikkerhet, samt annen
øving, rådgivning og støtte.
Spesialstyrkene brukes generelt mot
mål av høy eller kritisk betydning, og
både kan og blir brukt effektivt også
i fredstid i ulike operasjoner. Det viktige for disse enhetene er at de må
settes inn meget tidlig dersom man
skal oppnå ønsket effekt. Det tar
nemlig tid å infiltrere over store
avstander uten å vekke oppsikt for
tilfeller der slik tilnærming er nødvendig, og det er virkelig store avstander det mange ganger kan være
snakk om: En vanlig «tur» kan etter
det vi skjønner fort komme opp i et
firesifret antall kilometer uten at vi
får noen detaljer rundt dette. Andre
ganger kan styrkene inngå mer som
en integrert del av en større kampanje, eller bli brukt ifm beskyttelse
av personell og forskjellige kapasiteter. En av de tingene som gjør det
veldig enkelt å både planlegge med
og bruke spesialstyrker, er at de har
svært lang utholdenhet og som oftest
er helt selvforsynt. Dette medfører
nær ingen behov for oppfølging mht
logistikk mv, og sambandsmessig er
de også godt forspent – slik at alle
meldinger til og fra går i orden. De er
også utdannet og utstyrt for å
kunne skyte med bombekaster, landbasert artilleri, skipsartilleri, samt forskjellige typer flybomber og annen
luftlevert innsats som vi ikke kan
ta alle detaljer om her. Ved å organisere seg med en sentral ledelse, og

et desentralisert system for både
planlegging og utførelse, får man et
meget effektivt apparat med stor
slagkraft. Og det sentrale her er altså
at kvaliteten på den enkelte spesialsoldat er så høy, at han fullt ut er i
stand til å utføre selvstendige oppdrag over svært lang tid alene eller
sammen med andre. Nettopp denne
høye kvaliteten er faktisk avgjørende
for at spesialstyrkene kan opprettholde en slik måte å organisere seg på.
Spesialstyrkene er også usedvanlig,
ja vi får vel si ekstremt godt trent til
å gjennomføre nær sagt hva det skal
være. På denne måten vet riktignok
ikke sentralledelsen nøyaktig alle
detaljer i enhver plan som legges og
detaljert nøyaktig hvordan oppdraget blir løst, fordi det er den enkelte
mann eller celle på bakken som
både legger planen og utfører den.
Ledelsen vet bare at oppdraget blir
løst, og det er jo faktisk det som teller
når man skal gjøre opp regnskapet i
ettertid.
Som nevnt ovenfor er altså en av
forutsetningene for å kunne organisere seg som de gjør, med en sentral
ledelse og en mengde «autonome
celler» som enten alene eller i samarbeid utfører alle typer oppdrag,
at kvaliteten på soldatene er utrolig
høy. Hvordan får de så til å utdanne
så til de grader gode soldater? Jo,
hemmeligheten ligger mye etter det
vi forstår i en særdeles grundig seleksjon. Og hvorfor gjør de så dette?

Jo, for det første vil man ganske raskt
avdekke om den enkelte søker er en
såkalt «wannabe» som bare har lyst
til å bli soldat i spesialstyrkene fordi
det høres artig, interessant og spennende ut. Wannebe’ere bakker ut
straks de møter motstand, eller etter
en liten stund. Kun de seriøse holder
ut, og det bare de man er interessert
i. Man gjennomfører full likestilling
mellom kvinner og menn, men oppdragene som spesialstyrkene skal
kunne gjennomføre er så harde og
krevende over tid, at det kun er
ytterst få kvinner som greier det. Vi
fikk under foredraget bl.a høre om
oppdrag i ukesvis i ørkenområder
med pakning på over 70 kilo (mesteparten er da vann for egen overlevlese), og om oppdrag på oljeplattformer der man med 35-40 kilo helt
nødvendig utstyr er nødt til å rappelere ned fra helikopter 30-40 meter
med kun hanskebeskyttede hender
som bremsekloss mot tauet for å
kontrollere farten nedover mot fast
grunn under føttene. Er man da for
veik i armene risikerer man regelrett å bli slått i hjel, så her nytter det
ikke å kreve respitt for at man ikke
er mann – Skal man være med når
det foregår, så er kravene som stilles
ufravikelige. Forsamlingen sitter med
nesten litt taus beundring og lytter,
og er for lengst fullt ut inneforstått
med at soldater i spesialstyrkene må
være i stand til det meste, enten det
gjelder å svømme et par kilometer i
kaldt vann eller å ta seg inn og ut av
Norsk Artilleritidsskrift
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Med fastspent sekk og fastspente ski må man ut i isvannet. Man blir bare berget hvis man ikke kommer
opp selv, og NB! Øvelsen gjennomføres langt fra folk og uten varmetelt i nærheten. Har du ikke pakket
sekken slik at klærne er tørre etter dukkerten, må du bare gå med alt det våte på deg i kulda. harde
bud for hardhausene. Bildet til høyre: Svømming nakne i isvann hører også med.

tungt befestede områder og komme
hel ut igjen. Det er med en viss
skrekkblandet fryd vi lar oss innvie
i deres seleksjonsrutiner og få høre
om eksempler på hva de må gjennom.
Videre poengteres det at grundig seleksjon i seg selv er både ønskelig og
dessuten meget ressursbesparende.
Får man først på plass en som passer i en stilling, kan vedkommende
være der lenge uten at det er behov
for å stadig finne nye. Man sørger
derigjennom for at operative krav
stadig opprettholdes og tilfredsstilles.
Videre bygger man samtidig opp den
26
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enkelte slik at han virkelig får et inntrykk av at det han er med på, er så
spesielt at svært mange andre aldri
ville ha klart å gjennomføre det.
Man bygger også gjennom øvelser,
kurs og utdanning underveis opp en
helt fenomenal avdelingsfølelse og
stolthet for det man driver med.
Spesialstyrkene gjør også tingene
helt annerledes enn i Forsvaret for
øvrig. Mens man under førstegangstjenesten lar nye soldater bli utsatt
for ferske sersjanter som sikkert er
flinke, men som ikke har all verdens
erfaring, gjør man det i befalsutdanningen en del annerledes – ref

reportasje fra befalsutdanningen på
Setermoen der vi intervjuet kullsjef
lt Andreas Sørum (se NAT 3-2011).
I spesialstyrkene gjøres det helt annerledes, men de har også ressurser
til å satse massivt og med tyngde
under all kursing og utdanning. Vi
erfarte på Setermoen at Lt Andreas
Sørum tok med seg befalselever på
kveldstid for å bringe opp de som lå
lavest an i poengscore mv, og gjennom dette fikk de som ble tatt tak i
en stor motivasjon i det videre – fordi
de greide det som ble krevet. Vi
skjønner for øvrig at ny kullsjef på
Setermoen viderefører dette gode
konseptet. Tilbake til spesialstyrkene
igjen gjør de det slik at det alltid er
de som kan ting best som får lov til
å undervise. Og når man da fra før
av vet at alle spesialsoldater har nær
ekstrem-utdanning på alle områder,
skjønner vi raskt at den utdanning og
ivaretagelse nye spesialsoldater får er
helt enorm.
For å komme så langt som til å bli
spesialsoldat, må du altså først gjennom en knallhard seleksjon, der alt
testes, og der seksjonskriteriene er
delt inn i en 7-trinns «identifiseringspyramide» (motivasjon, fysisk yteevne, psykisk robusthet, personlighet
og holdninger, trenbarhet, gruppetilpasning og til slutt lederegenskaper). Etter de innledende første
dager der hopetall av kandidater
faller fra, drar de gjenværende ut
med 50 pluss på ryggen (det er visst

vanlig at sekken senere under utdanningen veier rundt 70 kg på øvelsene
deres, og at en 50 kg sekk senere i
utdanningen regnes som LETT – Det
gir jo visse perspektiver for oss andre
vanlige dødelige).
Øvelsene legges til spesielt plukkede
områder som man har tatt ut etter nitidig rekognosering gjennom mange
år: Områdene er fuktige, myrlendte
og så godt som uten muligheter for å
være tørr på beina, uansett hvor godt
man eventuelt måtte pusse støvlene
eller emballere seg på annen måte.
Man kan jo selvsagt gjøre et forsøk
med en plastpose som ytterste sokkelag, men da blir man som regel
uansett raskere fuktig og våt enn om
man ikke har det. De fleste aspirantene har ikke hud igjen under beina
etter en del dager, og det er lov til å
gi seg når som helst. Men skal du bli
spesialsoldat, så må du bare fortsette
hit og dit over lange avstander i terrenget etter nærmere angitt ordre,
uavhengig av manglende hud på
råtne føtter. Tåler du ikke belastning,
smerte og alle typer forsakelse over
noe tid, har du ingen mulighet for
å komme gjennom nåløyet som
spesialsoldat. Klarer du ikke å gå 50
km på kort nok tid med 50 pluss på
ryggen, er du heller ikke god nok, og
må slutte. Man vet aldri hvor mange
dager man skal være ute på øvelse
de første ukene, ei heller når man
neste gang får mat hvis man i det
hele tatt får noe. Forsamlingen sitter
Norsk Artilleritidsskrift
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med ørene på stilker, og lurer på
hvordan aspirantene skal klare seg,
og om noen i det hele tatt greier seg
gjennom strabasene i opptaksukene.
Men som regel greier i hvert fall ca
20-30 seg årlig gjennom de første
harde prøvelsene. For i starten dreier
det seg mye om å meisle ut en helt
ny variant av de 10 bud på steintavler
i sin egen bevissthet mens man sliter
seg framover mot målet: Og hvert av
de 10 bud lyder: Jeg skal klare det!
Jeg skal klare det!
Men å greie strabasene i opptaksukene er bare en del av det hele.
Spesialstyrkene gjennomfører
mange harde kurs senere også, og

det er noen som faller fra utover i
året. Under et eget stridskurs blir de
bl.a satt på svært krevende fysiske
utfordringer: De testes da også for
kuldetoleranse, vanntoleranse,
mestring av klaustrofobi-prøver og
alle tenkelige utfordringer man kan
oppleve, evne til å klare seg uten
mat i lang tid osv osv. Mellom 10-20
spesialsoldater uteksamineres årlig
hos det som lenge har hatt navnet
Hærens Jegerkommando på Rena.
Mht ytterligere detaljer om spesialstyrkene – også om Politiets styrker
og marinejegerne – vises det til
reportasjen på TV.
Stor takk til Ingar Lund for et meget
interessant og givende foredrag.

Det er ikke bare ekstrempåkjenninger ifm kulde som testes. Man må også lære seg å overleve i jungelforhold, her fra andre siden av kloden. Man reiser dit det er nødvendig for å finne egnede områder for
treningsfelt dersom de ikke er å finne hjemme.

28

Norsk Artilleritidsskrift

Artillerijegere på tokt
i Trondheimsfjorden
Som en del av forberedelsene til
CR12 ble deler Artjeger troppen
sendt ned til Trøndelagsskysten for
å trene NGS (Naval gunfire support).
Sammen med personell fra MJV
(Marinens jegervåpen) gjennomførte
de en skarpskytingsøvelse med skipsartilleri i marinens skytefelt i Frohavet. Øvelsen var ledet av personell
fra MJV. På invitasjon stilte Lokaliseringsbatteriet med både vernepliktige
og vervede jegere som OP lag.
Hensikten med øvelsen var å trene
prosedyrer og for å etablere erfaringer med ildledelse fra marinens fartøy.
MJV sørget for nødvendig opplæring
og prosedyrer for artjegerne dagen
før skarpskytingen. Påfølgende dag
ble de fraktet ut til OP med en norsk
MTB. Etter en våt ilandsetting med
lettbåt, ble OP posisjonen etablert
på en liten øy i skytefeltet. Så snart
OP posisjonen var klar og nødvendig sikkerhet var etablert, startet
skarpskytingen i strålende solskinn.
Skarpskytingen var en suksess sett
fra artillerijegernes side. De fikk trent
både prosedyrer og ildledelse med
en ny plattform, under meget god
veiledning fra instruktører fra MJV.
Når skarpskytingen var over, ble
artjegerne fraktet inn til Brekstad
med fregatten Fritiof Nansen. Etter
endt dag var det stor enighet blant

artjegerne om at dette hadde vært
en nyttig erfaring og således styrket
deres kompetanse innenfor ildledelse. NGS er et nyttig verktøy og
ressurs som kan gi store fordeler i
operasjoner i kystnære strøk. For
å kunne beherske NGS er samtrening nødvendig. På initiativ fra
Kysteskadren og ArtBn ble dette løst
på en utmerket måte. Artillerister til
sjøs og på land, har mye erfaring og
kunnskap som kan komme begge
til gode. I denne omgang var det
artjegerne som fikk lov til å ta del
i denne treningen, og de håper at
dette kan bli en fast øving også
i framtiden.
Både norske og utenlandske fartøy
deltok på øvelsen. Sjøforsvaret stilte
med fartøy i Fritiof Nansen-klassen
og de nye fartøyene i Skjold-klassen.
De norske båtene er bestykket med
en potent 76mm automatkanon som
leverte rask og presis ild i målområdet. De utenlandske båtene som
deltok var bestykket med automatkanoner opp til 127mm.
Lokaliseringsbatteriet/Artbn ønsker
med dette å rette en stor takk til
Kysteskadren og MJV for en meget
lærerik dag på Trøndelagsskysten.
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Nedslag 76 mm maskinkanon

Norsk fregatt
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Avsluttende innlegg om Artillerimerket
av 1936
Av Jan Petter Huseby, formann AOF

Flere av leserne vi har vært i kontakt med har gledet seg over at Artillerimerket
fortsatt lever, men ettersom det oppstod noe misforståelser mht hva som skulle
være med i forrige NAT (nr 1-2012), ble både et skriv av 17.3.2011 som skulle ha
vært med samt denne korte oversikten likevel uteglemt. Ifm at flere har etterlyst
en samlet oversikt over saksgangen repeterer vi derfor dette kort her, og legger
ved skrivet som ikke kom med. Og så får vi si at det holder med dokumentasjon rundt merket i denne omgang:
Etter at saken om Artillerimerket av 1936 kom opp på Stae Barbara 04.12.2010,
skrev AOF et brev til GIH 17.3.2011 for å purre opp det lovede møte om saken.
(Dette brevet altså ble ved en feil ikke med i forrige NAT, og følger vedlagt på
de neste to (2) sider).
Etter flere purringer ble det fra GIH 14.6.2011 meddelt at saken ville bli håndtert av Ob Hagtvedt (Hærens koordinator for merker, flagg og faner). Møte ble
deretter avholdt 16.8.2011. Referatet fra møtet ble publisert i NAT 3-2011. AOF
anmodet deretter GIH om svar i saken. Svaret ble sendt 05.12.2011 fra GIH og
forelå hos AOF noen dager senere den 8.12.2011. Dette svarbrevet ble publisert
i forrige NAT (nr 1-2012).
Med dette skal dokumentasjonen i NAT både i 2011 og 2012 mht Artillerimerket være tilstrekkelig for å finne fram til aktuell informasjon rundt emnet for
ettertiden. Vi gleder oss stadig over at merket fortsatt lever!

Jan Petter
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Fagkurs Artilleri del I
Av Jens-Alexander Tande

Fagkurset som holdes ved Artilleriskolen på Rena er ment å gi kadetter
og utvalgte fra bataljonen større forståelse for artilleriet som system, da
innenfor begge ender av kulebanen,
for å legge forutsetninger for å kunne
tjenestegjøre som troppsjef. Årets
kurs er blitt slått sammen med BK og
kurselevene har noe felles undervisning, da spesielt innenfor OP- og ILS
tjeneste. Fagkursets første del holdes
på Rena før sommerferien og strekker seg over seks uker. Andre del av
kurset vil holdes på Setermoen over
sommeren og varer i tre uker. Da
skal kurseleven sertifiseres som ILSoffiserer, og godkjennes som gruppesjef og OP offiser.
Første del av kurset er delt inn i tre
hovedmoduler og avsluttes med en
kort øvelse hvor kurselevene får
praktisere det de har lært under de
forskjellige modulene skarpt. Første
modul tar for seg generell kunnskap
om kanon, M109A3GNM. Andre del
omfatter OP-tjeneste og siste del tar
for seg ODIN og rollen som ILSoffiser.
Under kanonmodulen fikk kursdeltakerne teoretisk og praktisk under34
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visning i kanonfaget. Dette innebar
veivisers plikter, hoveddeler tårn og
skrog, adskillelse av kile, rette- og
ladedrill og beltesplitt. Under adskillelse av kilen ble en ny måleenhet
utviklet, 3 Bjugn, hvor den ene kursdeltakeren klarte å knekke en skrutrekker i prosessen. Instruktørene ble
også satt på prøve når enkelte kurselever klarte å adskille deler fra kilen
som de aldri hadde sett før. Etter noe
feilsøking, klarte man å identifisere
hvor de hørte hjemme.
OP-modulen tok for seg teori og
praksis med bruk av FOI2000 og DM8
med ODIN. Her ble kurselevene drillet i ulike målangivelsesmetoder og
korreksjonsmetoder, og det var satt
av god tid til å teste utstyret i praksis.
Det må også nevnes at effekten av
seks rør i simulatoren WBS er overveldende og utrolig presis.
I ILS-modulen viste det seg at ODINs
brukergrensesnitt ikke passer for
alle. Etter gode og lange leksjoner
ble kurselevene til slutt trygge på systemet, og det må sies at det hjelper
når alt er på nett og det ikke kreves
fullt så mye trykking.

Fagkursets høydepunkt var den
avsluttende øvelsen med skarpskyting, det må her nevnes at effekten av
en kanon ikke var like spennende
som effekten av to eller kanskje fire
ville vært. Der igjen var det fornuftig
at skytset ble kjørt ut på TT slik at
vi i alle fall hadde det ene skytset.
Kurselevene var under øvelsen delt
inn i grupper hvor det rullertes mellom kanon, OP og ILS. PÅ kanon
fikk elevene prøve seg som kanonmannskap, og når andre ildordre er
12 lag fosfor med en helt fersk betjening får man virkelig testet seg.
I batteriets kommandoplass bekledde
kurselevene rollene som ratlf, ILS-ass

og ILS-offiser. I OP bekledde kurselevene stillingene som laser-ass, ratlf
og OP-offiser.
Et av høydepunktene under øvelsen
var skyting av fosfor. Øvelsen var
også en god arena for kurselevene
til å teste ut ferdighetene de har
ervervet seg under kurset.
Fagkursets første del er snart over,
og de fleste er nok svært klare for å
ta sommerferie og få slappet av før
fagkursets siste del starter oppe på
Setermoen etter sommerferien.
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«Et skråblikk på Forsvaret»
Av Jan Petter Huseby, formann AOF

Det hender det kommer mye godt
ut av å spørre foredragsholdere hva
de helst vil snakke om. Hvis man
bare antyder retning for temaer
man ønsker belyst, og angir anbefalt
lengde på foredraget - så ordner som
regel foredragsholder resten selv.
Så også denne gangen. Ettersom vi
hadde ønsker om flere temaer rundt
offisersyrket og tilstøtende forhold i
forsvarssektoren, hadde Pål Sævik
lagt opp foredraget den 15.03.2012
36
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som et slags «tapas-foredrag» med
mange «småretter» med informasjon.
Og resultatet ble derfor slik at vi fikk
litt info her og litt info der, slik at vi
egentlig aldri ble helt mette denne
kvelden. Og det har faktisk aldri
hendt oss før at foredraget som i alle
år har startet kl 1900 noen gang har
holdt på helt til kl 2132 (2 timer og 32
minutter) og at alle tilhørerne fortsatt
var meget tilfreds!

Pål Sævik orienterte meget grundig om mange forhold rundt offisersytrket, om embedsmann-titler,
befalsorganisasjoner og tilstøtende forhold fra 200 år tilbake og frem til i dag.

Hvis noen ellers holder på stort mer
enn en time eller halvannen bruker
de eldste å bli rimelig utålmodige for
å si det forsiktig, og har det en sjelden
gang skjedd at foredraget tidligere
har tatt oppunder to timer, gis det så
høylydte tilbakemeldinger om at det
må bli slutt at det da pleier å bli slutt
nokså umiddelbart og i god tid før
foredraget har rukket å vare to timer.
Vi skal jo ha vår «tariff-festede» kaffe,
brødskive og twist etterpå må vite.
Denne kvelden ble i så henseende
noe utenom det vanlige, der foredragsholder stadig fikk JA fra alle
når han jevnlig etter den første timen
spurte om vi ville at han skulle holde

på litt til. Siden foredraget ble meget
langt har vi av plasshensyn her
måttet forkorte det betydelig, dog har
vi i tillegg til del mindre sammendrag
tatt med en del «tørre facts og data»
rundt forskjellige forhold som kan
være greit å ha oversikt over.
Med utgangspunkt i profesjonen
offiser som for alvor ble litt fastere
i formen for over 200 år siden, ble vi
tatt med innom mange forhold rundt
offiserer, embedsmenn, befalsordninger og befalsorganisasjoner med
videre underveis i en 200 års reise
opp til våre dager.

Norsk Artilleritidsskrift

37

Å ha sitt daglige virke i Forsvaret har
alltid vært litt annerledes enn en
vanlig jobb. Selv om flere sivile jobber kan være rimelig spesialiserte og
i de fleste sammenhenger ansees
være en profesjon - (litt forenklet
definerer vi gjerne profesjon som en
heltidssyssel som er utført på basis
av en spesialisert teoretisk og vitenskapsbasert utdanning, med avsluttende standardisert eksamen) – har
det å jobbe i Forsvaret definitivt vært
regnet som en profesjon til tross for
at mangfoldet er meget stort innenfor etaten. For det er også en slags
«magisk dimensjon» ved Forsvaret –
det framstår som kvalitetsmessig veldig godt, men har samtidig i mange
år vært delvis lukket slik at mange
utenforstående har måttet forestille
seg resten utover det man ikke med
100% sikkerhet vet om er slik eller
sånn. Samtidig framstår offiserer ofte
i media og andre sammenhenger og
bidrar alle på sin måte til å gi et samlet inntrykk av at offiserer og offisersyrket er noe skikkelig, noe kvalitetsmessig godt og at man virkelig kan
være stolt av å jobbe i Forsvaret. Det
vel vel i sum og til sammen at dette
og andre inntrykk som Forsvaret
gir, til sammen gir en slags «magisk
dimensjon» i positiv forstand som
høster tillit og anerkjennelse. Og selv
om Forsvaret i våre dager er meget
åpent (forlengst tilstede på Facebook
mv), er det fortsatt noe litt på siden
av det øvrige arbeidsliv siden man
har veldig klare regler for det meste
38

Norsk Artilleritidsskrift

samt en stringent organisering av
virksomheten. Noe av årsaken til at
det å arbeide i Forsvaret også bl.a
sees på med en viss porsjon ærefrykt,
er at man i flere sammenhenger i
sitt militære arbeid tjenestegjør med
risiko for liv og helse i utsatte operasjoner. Så vi snakker nok om en profesjon ja, der profesjonsutdanningen
gir profesjonsutøveren monopol på å
utøve den aktuelle virksomheten, og
samtidig gir ham tilgang til et særskilt
og definert karrieremønster.
Går vi et par hundre år tilbake i tid
var embedsstanden på begynnelsen
av 1800-tallet en eksklusiv gruppe
som var bundet sammen av tette
sosiale, kulturelle og familiemessige
bånd. Mange offiserer var eller ble
embedsmenn i kraft av den militære
grad man innehadde eller oppnådde.
Andre vel ansette sivile kunne også
rett og slett bli embedsmann ved at
man fikk direkte plassering i forskjellige opprettede militære stillinger.
Rekrutteringen til embedsverket var
stort sett begrenset til personer fra
de øvre samfunns-grupper (Se bl.a
artikkel i NAT 1-2012 om Arendal
Borgelige Militaire ifm hvordan man
pekte ut embedsmenn i forskjellige
sammenhenger). Med innføringen
av parlamentarismen i Norge i 1884
skjøt utviklingen av vår militære profesjon fart, fordi krigsvesenet begynte
å få politisk legitimitet i Stortinget.
Men senere skulle det gå nedover igjen. Gjennom hele 1900-tallet har det

svinget fram og tilbake en del, men
de siste tiårene opp mot vår tid har
offiserene i stadig mindre grad fått
lov til å tilhøre embedsverket. Mens
det i svunne tider var slik at selv en
kaptein var embedsmann, er det
i dag kun de aller høyeste militære
grader tatt inn i varmen mht å få
kalle seg embedsmann (Brigader og
oppover). Og siden offiserer i våre
dager kommer fra alle samfunnslag
og ikke bare de øverste sosietetssirkler, er offiserer som sådan fortsatt
en profesjon som verdsettes høyt,
men ikke fullt så høyt som for over
100 og 200 år siden.
Helt siden 1750 og opprettelsen av
Krigsskolen (den gang «Den frie
mathematiske skole udi Christiania»)
har forholdet til staten i likhet med
andre etater vært regulert på ulike
måter, dog nokså forsiktig i starten. I
1804 kom det krav om underoffiserseksamen for ansettelse som underoffiser. I 1814 ble også formuleringer
om bl.a uavsettelige militære embedsmenn tatt inn i Grunnloven, og
i 1815 ble Krigsskole obligatorisk for
fast ansettelse i Hæren. Tilsvarende
ble gjort gjeldende ved opprettelsen
av Sjøkrigsskolen. Og slik var altså
starten på den begynnende profesjonaliseringen av den norske krigsmakten.
Først senere på 1800-tallet i 1871
kom det første helhetlige forslag til en
befalsordning. Her ble det foreslått

integrasjon av militær og sivil utdanning, og at offisers-utdanningen både
for hær og sjø skulle være noenlunde
lik. Men forslaget var nok veldig forut
for sin tid, så det ble bare avvist. Senere – i 1886 – ble Lov om underoffiserenes ansettelse og avskjedigelse
vedtatt, og i 1920 ble det nedsatt en
Forsvarskommisjon. Mandatet gikk
bl.a. ut på å vurdere forsvarsvesenets
fremtidige ordning under hensyntagen til Norges internasjonale forpliktelser og landets særegne forhold.
Videre skulle bl.a Hærens og flåtens
organisasjon, øvelser og befalets
stilling også vurderes. Det hele endte
med at kommisjonen anbefalte at
Forsvaret ble innskrenket til «det
minstemål som er forenlig med nasjonal sikkerhet». Etter dette kom det
i 1926 en Stortingsproposisjon om ny
hærordning der også prinsipper om
enhetsbefal og militær enhetsskole
ble tatt inn.
I 1927 fikk vi så en ny forsvarsordning som fortsatt baserte seg på et
grunnsyn omkring frykten for Sverige, og for å møte et ev slikt angrep
ble det utarbeidet en sammendragningsplan med sterk konsentrasjon
rundt Østlandet. Forsvarsordningen
innebar videre at Krigsskolens
nederste avdeling (12 elevplasser)
og underoffisersskolene ble nedlagt. Konsekvensen av dette var bl.a
sluttstrek for Forsvarets flerårige
allmen-utdanning og teknisk opplæring, noe som fikk betydning for
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hele samfunnet. Antallet tjenestegjørende befal ble redusert til et
minimum og en ordning med redusert lønn og tjenesteplikt ble innført
for overtallig befal. Tidligere ordning
med fastlønt befal i distriktstjeneste
ble fjernet og erstattet med ca 1100
vernepliktig lønnet befal. Og det var
etterdønningene etter disse grep og
også en rekke senere vedtatte «demonteringsvedtak» som gradvis men
sikkert bygget ned Forsvaret til området null. Slik kom det altså til at det i
fm krigens utbrudd den 9. april 1940
ble avslørt at vårt forsvar var så lite at
det tilnærmet var militært ubrukelig.
Den nasjonale bevissthet i befolkningen ga imidlertid støtet til en stor og
i mange tilfeller heltemodig innsats
på mange områder. I ly av massiv
tysk tilstedeværelse i Norge (450.000
tyske soldater på det meste) greide
man likevel å organisere militære
enheter slik at vi ved kapitulasjonen
i 1945 hadde til sammen ca 40.000
Milorg-jegere og ca 14.000 «svensketropper» i tillegg til et par tusen allierte soldater. Det nye frivillige Heimevernet vokste raskt til ca 100.000
mann, og søknadene til befalsopplæring var den første tiden helt overveldende. Men det ble likevel en
brytningstid, fordi det alltid er flere
måter å gjennomføre nybrottsarbeid
på når man starter fra scratch. Og
hvilken måte er så den beste? Det er
klart det var mange forslag her og at
det ikke nødvendigvis var lett å bli
40
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enige med en gang. Det eneste som
lå fast var at man ikke kunne stole
på politikernes løfter om «En forutseende utenrikspolitisk ledelse». Deri
lå ingen garanti.
Oppbyggingen av Forsvaret hadde
flere utfordringer, men de to viktigste
grunnene var nok at det ble gjennomført skifte i forsvarsledelsen og
et norsk løfte om bidrag til de allierte
okkupasjonsstyrkene i Tyskland.
De første årene var det således en
prekær mangel på yrkesoffiserer, og
flere nødgrep ble foretatt for å tette
de verste hullene: 70 vernepliktige
og utskrevne sjøoffiserer ble yrkesoffiserer, 28 vernepliktige hæroffiserer
ble yrkesoffiserer, 177 hærbefal som
hadde tjenestegjort hjemme og
ute under krigen fikk tilleggskurs
og ble yrkesoffiserer, og 60 flybefal
ble yrkesoffiserer uten krigsskole.
Videre la «krigseffekten» seg relativt
raskt. Etter bare noen få år viste
søknaden til befalsskolene en stadig
synkende kurve, og kritikerne hevdet
at enhetsbefalssystemet var årsaken
til Hærens personellmangel. Mange
mente at Hæren burde få «underbefal som var og ble underbefal og ikke
avanserte videre». (En ikke ukjent
debatt i våre dager – sirkelen er altså
fortsatt rund).
I 1957 fikk vi så en revidert befalsordning der bl.a a) Tilsetting og
avansement etter søknad ble avløst
av et utvidet beordringssystem,

b) Stortinget lot ordningen bli frivillig
pga tvil om hjemmelen etter Grunnloven, c) Befalsorganisasjonene frarådet sine medlemmer å godta ordningen, og d) Ordningen kollapset i
praksis og ble bare i noen utstrekning innført i Marinen.

løytnant innført for alt befal unntatt
yrkesbefal, d) normalopprykk til
kaptein for yrkesbefal ble innført, og
e) yrkesbefalet var på beordringssystemet opp til og med løytnants grad,
og på søknadssystemet f.o.m kapteins
grad.

I 1966 kom det en endret befalsordning der bl.a a) yrkesbefalet ble delt
inn i 3 bransjer og 4 avansementskretser, b) det ble innføring av beordringsplikt, c) antallet kontraktsbefal
ble økt, d) det ble innført ordning
med normalopprykk for respektive
kretser, og e) en ettårig offisersskole
ble opprettet (Befalsskolens Øverste
Avdeling (BSØA)).

I 2004 kom atter en ny befalsordning
der bl.a a) grunnleggende befalsutdanning (GBU) gjøres 2 årig, b)grunnleggende offisersutdaning (GOU)
gjøres 3 årig og gir samtidig Bachelorgrad, c) stabsskole I omgjøres til selvstudium med noen samlinger underveis, d) stabsskole II går inn på to
spor: Den ene som 1-årig som før, den
andre 2-årig med sivil mastergrad, og
e) Mht avansement gjøres endringer
til mye lenger tid i samme grad: Normalopprykk gis til sersjant etter GBU,
til fenrik etter 3 år som sersjant, til
løytnant etter 5 år som fenrik, til
løytnant etter bestått GOU, til høyere
grad etter søknad. Et sentralt Råd avgjør utnevnelser til og med oberstløytnant. Oberster (gruppe-1 offiserer) utnevnes av Forsvarsdepartement
et (FD), og brigaderer og høyere er
embedsmenn og utnevnes i statsråd.
Befalsordningen av 2004 innfører
også endringer mht hvor lenge man
kan stå i tjeneste i de ulike befalskategorier: Plikttjenestebefal står ut plikttjenesten, Midlertidig tilsatt befal/
kontraktsbefal kan stå i maks fire år,
Avdelingsbefal kan stå til fylte 35 år
og unntaksvis til fylte 38 år, og Yrkesbefal til fylte 60 år (aldersgrense).

I 1984 fikk vi en Revidert BefalsOrdning (RBO) der bl.a a) det ble innført
en 2-årig Krigsskole (KS-1) og en
3-årig Krigsskole (KS-2), b) Stabsskolen ble organisert i en 5 mnd stabsskole I og en 10 mnd stabsskole II, c)
yrkesbefalet ble værende på beordringssystemet kun opp til og med
løytnants grad, d) alt yrkesbefal fikk
normalopprykk til kaptein, e) yrkesbefalet kom over på søknadssystem
f.o.m kapteins grad, og f) ordningen
med vernepliktig og utskrevet befal
ble videreført.
I 1994 fikk vi en helt ny befalsordning der bl.a a) en ordning med 2-årig
KS-1 og 2-årig KS-2 ble gjennomført,
b) de forsvarsgrenvise stabsskoler ble
slått sammen, c) normalopprykk til
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Om vi ser litt på personellstatistikken
de siste 200 år, så har antall ansatte
i forsvarssektoren variert: I 1814 var
det 686 offiserer og 1409 underoffiserer, i 1817 var det 500 offiserer og
1.100 underoffiserer, I 1911 var det
861 fastlønte offiserer og 2341 underoffiserer i Hæren, I 1933 var det 470
stadig tjenestegjørende befal (Totalt
i Forsvaret!), I 1966 var det 11.175
yrkesbefal og 2.677 kontraktsbefal,
og i 1970 var det 9.645 yrkesbefal og
4.445 kontraktsbefal. Senere gikk
man over til årsverksstyring, der ett
årsverk var 1 (en) arbeidstager ansatt
i ett år i 100% stilling. Mht årverksrammene i Forsvaret samlet sett
både for sivile og militære, er tallene som følger: 2008: 16.400, 2010:
16746, 2012: 16971. Framover er tallene som foreløpig som følger: 2014:
17329, 2016: 17444.
Hva skal så Forsvaret være til for: Jo,
i regjeringens langtidsmelding for
2009-2012 heter det bl.a at «Regjeringens forsvarspolitiske hovedmål er
et forsvar som er i stand til å møte utfordringene i raskt skiftende omgivelser og verne om Norges sikkerhet,
interesser og verdier». Videre går det
fram her at Forsvarets kapasiteter
skal være utrustet og trent slik at de
er i stand til å gjennomføre høyintensive stridshandlinger i begrenset tid.
(Med høyintensive stridshandlinger
menes det evnen til væpnet strid mot
en likeverdig høyteknologisk eller
irregulær motstander med konven42
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sjonelle stridsmidler). Samtidig skal
militær tilstedeværelse i nordområdene gis høy prioritet. Videre har man
tatt inn over seg det gap som etter
hvert har oppstått mellom mål og
midler. Det heter derfor bl.a at «Som
følge av endringer i den sikkerhetsog forsvarspolitiske virkeligheten
oppsto en strukturell og økonomisk
ubalanse mellom Forsvarets faktiske
innretning og fremtidige behov, og
ikke minst mellom Forsvarets behov
og de faktiske bevilgninger som ble
gitt fra staten» (også omtalt som den
doble ubalansen som oppsto i etterkant av den kalde krigen). Nye formuleringer har også kommet til, og
iht Forsvarets Øverste Ledelse har
Norge kun to såkalte strategiske
instrumenter, nemlig fregatter og
kampfly. NB! Her er altså både Hæren
og U-båtene ikke nevnt. Man kan jo
spørre seg hva Hæren da skal betraktes som i det videre. Men Hæren
har i hvert fall fått rimelig voksne
oppgaver. Iht FDs iverksettingsbrev
for forsvarssektoren 2009-2012 skal
Hæren a) «…produsere fredsoperative og stridsklare avdelinger for bruk
både nasjonalt og internasjonalt i
fred, krise og krig, b) »Kjernen i Hærens kapasitet er evnen til å gjennomføre taktiske samvirkeoperasjoner i
hele konfliktspennet i en fellesoperativ ramme», og c) Brigadenivået skal
være rammeverket for samordning og
integrering av landmilitær innsats». Så
ambisjonene er i hvert fall i orden, selv
om målsettingene er rundt formulert.

Ser vi et øyeblikk på den utvikling
Forsvarets Øverste Ledelse (FØL)
har gjennomgått, synes det politiske
dilemma stadig å være gjenstand
for vurdering: Dersom man i FD
forandrer for mye for raskt eller
iverksetter andre bestemmelser som
Forsvaret oppfatter som uforsvarlig
eller lite heldig, risikerer FD «å sitte
igjen med Svarteper» dersom noe
går galt og man har holdt for stor
avstand til Forsvaret. Samtidig er det
alltid en viss fare med å organisere
seg «samlokalisert» med Forsvaret.
Når man fra tid til annen kommer i
situasjoner der militære argumenter
klart er sterkere enn politikernes
«jeg vil», så kan det oppfattes som
brysomt å ha «plagsomme» offiserer
for tett innpå seg. Derfor ser vi at
en «trekkspill-organisering» her har
vært løsningen også de siste tiårene:
I 1970 ble Forsvarsstaben (FST) nedlagt og Forsvarets overkommando
(FO) opprettet og samlokalisert med
FD på Huseby på Hovseter i Oslo. I
1987 ble samlokaliseringen brutt og
FD flyttet til Oslo sentrum. I 2003 ble
FO nedlagt og FST opprettet og samlokalisert igjen med FD i sentrum.
I 2006 ble nytt ledelsesbygg på Akershus festning klart og ble tatt i bruk. I
2011 flyttet deler av FD og FST ut av
ledelsesbygget på Akershus festning
og tilbake til Myntgaten 1 (gamle FDbygningen). Som følge av terroranslagene 22. juli 2011 kan betydelige
behov for alternative kontorplasser
for statsadministrasjonen medføre at

denne midlertidige del-utflyttingen
kan komme til å vare flere år framover. Mht det operative hovedkvarter
har det de siste årene vært flyttet fra
Kolsås til Jåtta og så videre til Reitan.
Seleksjon har også stått høyt på
dagsorden i Forsvaret etter år 2000.
For noen år siden begynte både
befalsskolene og krigsskolene å gjennomføre felles opptak og seleksjon,
for å få ut mer av dette enn man
tidligere fikk (se også artikkel om spesialstyrkene annet sted i dette NAT
2-2012 der spesialstyrkene understreker veldig betydningen av seleksjon). Status for årets Felles Opptak
og Seleksjon (FOS) for Krigsskolen
(FOS KS) som ble gjennomført på
Linderud i Oslo i uke 10, er som følger: Det var totalt 488 søkere hvorav
14 % kvinner til årets krigsskoleopptak. 367 søkere ble innkalt, 292 møtte
opp og 211 kandidater gjennomførte, noe som kan forklares ved at
Krigsskolen har skarp konkurranse
med alle de sivile utdanningsinstitusjoner. (Det samme gjelder for Luftkrigsskolen (LKSK) som har 48 plasser
hvorav ca 30 til årets søkere, og for
Sjøkrigsskolen som har ca 42 plasser).
Kunngjøringen av tildelte plasser ble
gjort i uke 13 i år, dvs før påske.
For Befalsskolen blir FOS BS gjennomført på Kjevik i uke 26-29 .
Planlagt kvote for Hærens befalsskole
(HBS) for kommende kull er 189
elever, en nedgang på 14 % fra inNorsk Artilleritidsskrift
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neværende skoleår. Dagens befalsskolemodell ble innført i Hæren i
2004/2005, og er organisert med en
skolestab på Rena. Mesteparten av
utdanningen skjer ute i bataljonene,
kun noen få utdannings-moduler
gjennomføres på Rena. Man har
måttet «prøve og feile litt» de første
årene før ordningen nå har stabilisert
seg på en måte som gir meget god
kvalitet på sersjantene.
Til slutt ble det kort repetert den
viktige betydning interesseorganiseringen var for utviklingen av de
moderne militære profesjonene. En
rekke organisasjoner har med de
beste hensikter i snart 200 år vært
med på å jobbe fram gode løsninger
i samarbeid med forsvarsledelsen og
også i noe utstrekning den politiske
ledelse. Ikke det at man har alltid har
vært enige i alt, men man har oppnådd bedre resultater for Forsvaret
og de forsvarsansatte ved å ha nettopp en konstruktiv meningsutveksling. Uten drøftinger, forhandlinger
og samarbeid hadde vi hatt dårligere
ordninger og en dårligere organisering enn vi har i dag. Og behovet var
kanskje aller størst i starten, da hele
6 befalsforbund ble etablert på snaue
75 år: Sjømilitære Samfund i 1835,
Vernepliktige sjøoffiserers forening
i 1895, Artilleriets offisersforening
i 1896 (vår forening som også er
formell eier av bladet du nå leser),
Den norske landsunderoffisersforening samme år i 1896 (senere Norges
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befalslag, i dag Norges Offisersforbund (NOF)), og Hærens Fastlønte
Offiserers Landsforening i 1909
(senere Krigsskoleutdannede Offiserers Forening KOL). Etter krigen kom
også flere til: Hærens Offisersforbund
i 1945, Befalets Fellesorganisasjon i
1957 (BFO paraplyorganisasjon for
11 forbund, frittstående forbund fra
1989). I disse dager ser man også
på mulig sammenslåing til kun ett
forbund i framtiden, i form av at BFO
og NOF muligens kan komme til å
slå seg sammen i noe som f.eks kan
kalles «Forsvarets fellesforbund» i
2014 (?). Det får tiden vise.
Stor takk til Pål Sævik for «tapas-foredraget» som satte rekord mht å holde
tilhørerne interessert på plass mye
lenger enn vi trodde var mulig.

Tilhørerne var meget fornøyd etter
foredraget.

Diverse info

1
2
3

4

Skibladner-turen kjøres to ganger (både 30.06 og 04.08) pga økte
etterspørsel. Frivilig tilleggstur etter båtturen til smaragdgruvene
i nærheten. (Se møtereminder annet sted i dette nummer av NAT
2-2012).

Artikkel om svartkrutt-kurset kommer først i neste nummer
av NAT (nr 3-2012) sammen med artikkelen om utflukten
til Tordenskiolds soldater i Stavern.

Med noe økende aktivitet, økende portopriser og stadig flere
medlemmer og artillerivenner som ønsker korrespondanse pr mail,
er vi i gradvis omlegging til kun utsending pr mail. Dette fordi det er
raskere, rimeligere og graden av gjenfinning av informasjonen
i ettertid er overlegen et papirark som kan forsvinne.
Hovedtyngden av informasjon som sendes ut heretter vil derfor gå
via mail. Du får selvsagt NAT i posten som vanlig, men øvrige papirer
vil søkes sendt pr internett. Møteremindere vil ogsågrad vis bli å finne
mer og mer på www.artilleri.no og også med en liten snutt
på Facebook. Med økende grad av bruk av mail vil vi få mindre
utgifter til porto, og samtidig noe mer mulighet til å gjennomføre
utflukter og turer til flere kanter av landet, tilsvarende som vi ifjor
dro f. eks til Rinnleiret.
Fint om du kan sende mail adressen din til styret@artilleri.no
dersom du ikke allerede får nyheter på mail.

De første utfluktene som nær utelukkende vil kunngjøres
på Iternettsidene og pr mail, er turene 6 og 7 juli til Lyngør
og Stavern.
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Har du forslag til hvordan vi i styret kan gjøre tingene bedre?
Nøl ikke - send forslag, kommentarer og innspill til
styret@artilleri.no
Du kan også foreslå utflukter som du ønsker at vi bør planlegge
med, så søker vi å få til det som flest ønsker seg i første omgang.

5

Kjenner du noen som du mener kunne ha glede av å være medlem
hos oss, f.eks noen i familien eller kjente? Bare ta kontakt med oss.
For 150,- i året får du 3-4 nummer av NAT og anledning til å delta på
en rekke utflukter og interessante foredrag. Dersom det er plasser på
Stae Barbara feiringen er det også en mulighet til å være med der.

Jan Petter
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Artilleriregiment nr 3’s
historie
kr. 50,-
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200,-

Porto kommer i tillegg.
Bøkene kan bestilles ved henvendelse:
Major Arild Schjølberg
Artilleriskolen / HVS
Postboks 24, 2451 Rena
Tlf.: 62 40 23 76
aschjolberg@mil.no
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