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Det er stort ansvar og et ærefullt verv
jeg har blitt valgt av dere til å forvalte,
og utvikle NVIO videre. Ansvaret det
innebærer å lede Norges desidert
største veteranorganisasjon er noe 
vi i det nye forbundsstyret, og
sekretariatet gleder oss enormt til. Vi
har et stort ønske om å være et aktivt

forbundsstyre og et sekretariat som ønsker å bidra og gjøre en
god jobb på vår vakt. Å utvikle NVIO er et lagarbeid der vi som 
organisasjon går i samme retning i samme takt og jobber for de
samme målene til våre veteraners beste.

La meg meg være helt klar på at det er ute i lokallagene den
viktigste jobben gjøres. Jobben til forbundsstyret og sekretariatet
er å støtte lokalforeningene i å skape best mulig forutsetninger til
å planlegge og gjennomføre aktiviteter for den enkelte veteran og
deres familier og pårørende. Jeg ønsker tettere dialog med lokal-
foreningene og en større tydelighet på hva vi sentralt kan bidra
med av støtte til lokallagene. Det fine med dialog er at det kan gå
begge veier. Det skal vi sammen utnytte til fulle. 

Tilskudd til drift og aktivitet får NVIO bevilget gjennom forsvars-
departementet. Forsvarets veterantjeneste (FVT) forvalter til-
skuddsordningen på vegne av departementet. Vi må som
organisasjon fornye og utvikle oss. Jo flinkere vi er til å planlegge
og gjennomføre relevante aktiviteter som bidrar til rekruttering og
en helhetlig ivaretakelse av veteraner, jo større er sannsyn-
ligheten for tilskudd. Aktiviteter der lokallagene går sammen om å
planlegge og gjennomføre bør utvikles videre. Det vil føre til at vi
når ut til nye og yngre veteraner som inkluderes i aktiviteter og
verv lokalt, så vel som sentralt. 

Det sivile samfunnet som veteranene møtte når de kom hjem fra
internasjonale operasjoner på -80 og -90-tallet var annerledes
enn dagens samfunn. Derfor er jeg så opptatt av viktigheten av
balansen mellom eldre og yngre veteraner blant våre medlemmer.
Å bygge broer, dele erfaringer og utvikle NVIO i takt med det
samfunnet vi lever i dag. 

Forbundsstyret hadde sitt først styremøte i 20.-21. mai der
mange viktige saker ble diskutert og besluttet vedrørende veien
videre. Noen av temaene som ble diskutert var:
Regionalisering ift mer aktivitet i lokallagene, kommunale veteran-
planer, bedre utnyttelse av den enkelte veterans kompetanse og
erfaringer, rekruttering av kvinner og yngre veteraner, bedre ut-
nyttelse av teknologi, helhetlig plan for kommunikasjon, utvikling
av NVIOs handling og strategiplan. Alle temaer som forbunds-
styret og arbeidsutvalget skal jobbe videre med utover høsten.
Landsmøtet i 2019 er besluttet gjennomført i Oslo på Akershus
festning. 

Neste år er det 40 år siden etableringen av UNIFIL. Jeg vet det
jobbes sentralt med planen for gjennomføring av denne viktige
markeringen der over 20 000 veteraner tjenestegjorde. Jeg for-
venter at regjeringen hedrer og anerkjenner våre veteraner på en
verdig måte 8. mai 2018. 

Den 6. juni blir evalueringen av tiltakene i oppfølgingsplanen i 
tjeneste for Norge fra 2014 lagt frem. Jeg ser frem til og er spent
på hvilke funn og hva regjeringen anser for å være veien videre 
ift å ivareta, anerkjenne og følge opp våre veteraner. 

Dette er et felles ansvar regjeringen har ift tverrsektoriell sam-
arbeid og samhandling. Mye bra er gjort på flere områder som
ivaretakelse og anerkjennelse av våre veteraner. Der anerkjenn-
else har kommet lengst. Mens det på andre områder fremdeles
gjenstår mye arbeid herunder mekanismer for å måle graden av
implementering av de sektorovergripende målene. Dernest bedre
systematikk og informasjon i oppfølging og status av tiltak og mål
i planen. 

Jeg registrerer videre at kommunene i for liten grad har tatt inn-
over seg oppfordringen fra regjeringen om å utarbeide kom-
munale eller interkommunale veteranplaner. Dette til tross for at
veteraninspektøren har sendt ut et gjennomarbeidet og meget
godt grunnlag for utvikling av kommunal veteranplan iht tiltak 14 i
oppfølgingsplanen. Her er det forsvinnende få suksesshistorier
fra kommunene der veteranene og deres familier bor. Med tanke
på veteranenes erfaringer og kunnskap og at mange veteraner i
nyere tid er grundig selektert er vi å anse som en ressurs i
samfunnet. På dette området har vi sammen med regjeringen og
kommunene en stor jobb å gjøre. 

Ikke glem vår logo som er en sammenhengende strek der vi er
lenket sammen i et fellesskap med et sterkt kameratskap,
samhold og styrke der vi er er rause, støtter og viser omsorg
for hverandre. 

Jeg vil takke alle dere dedikerte veteraner som jobber og står på
for veteransaken og veteranene våre. Tusen takk skal dere ha!

Avslutningsvis vil jeg igjen takke for tilliten som forbundsstyret og
jeg er blitt vist og ønske alle veteraner og familier en riktig god
sommer! 

VETERAN 2-2017: FASTE SPALTER

32 17. mai med 
australske veteraner

Her om dagen banket det tre australske
veteraner på døren til Norges Veteranforbund
for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avdeling
Ofoten.
.

33 Veterantreff i 
Skibotndalen!

Det er herleg å berre slappe av, nyte god mat
og sjå kysten av Vestlandet frå sjøsida frå
Stavanger til Bergen.

34 Arne Strøm 95 år
Torsdag 23. mars fylte den eneste gjenlevende
krigsseileren i Narvik, Arne Strøm, 95 år. 
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04 Klar for nye tak
I slutten av april gjennomført NVIO landsmøte. Det er tre år siden sist, og
NVIO går nå inn i den nye landsmøteperioden med ny president og flunkende
nytt styre.

06 Aktivitet, dialog og samarbeid
- Først og fremst må jeg takke for den store tillitserklæringen det er å bli valgt
til et så viktig verv. Oppfølging, ivaretakelse og annerkjennelse av veteranene
våre er noe jeg virkelig brenner for, sier NVIOs nyvalgte president, Dag Magne
Lunde.

11 Kontrollfreaken
På landsmøtet ble David Eilertsen valgt som ny leder i kontrollkomiteen. David er en
kar fra NVIO Østfold som ikke tar seg nær av å bli kalt «kontrollfreak» og som jobber
daglig med skattekriminalitet. Også sliter han med å si «nei» når det er snakk om
dugnadsarbeid. 

15 – I dag feirer vi friheten
Frihet er ikke noe vi har fått gratis. Friheten og alle de som har kjempet, og
fortsatt kjemper, for den er kjernen i feiringen av frigjørings - og
veterandagen, 8. mai.

22 Tildelt Norges høyeste utmerkelse
På frigjørings- og veterandagen 8. mai ble marinejeger Ken Andersen tildelt Krigs-
korset for sin innsats. I flere år har han jobbet for å gjøre afghanske sikkerhets-
styrker bedre rustet i kampen mot terrorisme.

24 Verdens vakreste  eventyr
Cowboystøvet ligger i munnviken. De røde indianerfjellene reiser seg i det
fjerne. Åtte stater venter på asfalt mange har reist før oss. Historien ligger i
grøftekantene. Og vi skrever over en hest på to hjul. Vi er klare for the kicks.
On Route 66.

29 Den etiske veteranen 
Til tross for at filosofen Adam Smith levde for 250 år siden, ble han igjen
småkjendis etter finanskrisen. Men har han også noe å tilføre debatten om
dagens veteraner? Ja, mener Erik Dokken.

12 Rockeveteranen

GR
ØNT PUNKT 

Kjære veteraner

PRESIDENTEN

daglunde@hotmail.com
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et grunnlaget det avtroppende
styret, og mange styrer før dem,
har lagt er solid. Fundamentet står
støtt. Britt, jeg har ringt deg før, og

det kommer jeg til å gjøre igjen. Vi skal ta
med oss all den kompetansen og erfaringen
vi kan inn i det nye styret, sier pårtroppende
president Dag-Magne Lunde, og takket av-
troppende styre med Britt T. B. Brestrup i
spissen, for innsatsen.
Med seg i har Lunde fått det som muligens

er NVIOs yngste styre noensinne.

.Anerkjennelse var et tema på første dag.
Det ble gjort endringer i NVIOs handlingsplan
og strategiplan for at fokuset på anerkjenn-
else skulle bli enda tydligere.
– Dette er et område som allerede er godt
dekket, men jeg tror vi med denne lille end-
ringen har fått til en viktig presisering og satt
dette enda litt mer under lupen, sier medlem i
landsmøtets redaksjonsråd, Einar Ulleberg.

President
Dag-Magne Lunde

Visepresident
Lars Finstad

Styremedlemmer
Christian Ytterbøl, Bjørn Jomar
Rundhaug, Einar Ulleberg, Sivert Svane
og Geir Dolonen-Marthiniussen.

Vararepresentanter
Geirhild Snildal Engen, Knut Erik

Jørgensen, Lars Hallanger, Jan Lars
Haugom og Ulf Hjortdahl Anderssen.

Kontrollkomiteen
David Eilertsen (leder), Tor Munkelien
og Kaare Granå. Vara: Svein Dyrvik.

Valgkomiteen
Geir Bjerke (leder), Erik Ødegård, Arve
Rovik, Halfdan Larsen og Ulf Berg-
strøm. Vara: Reidar Bjørn Melhuus og
Per Olav Solheimsnes.

Følgende personer har blitt
valgt av NVIOs landsmøte:

D
TEKST OG FOTO: HEGE KOFSTAD

I slutten av april gjennomførte
NVIO landsmøte. Det er tre år
siden sist, og NVIO går nå inn i
den nye landsmøteperioden

med ny president og
flunkende nytt styre.

Etter en lang møtedag samlet landsmøtet seg
til festmiddag. Æresmedlem Vigar Aabrek
takket for maten og trakk linjene helt tilbake
til veteranene fra 1814. – Vi skal huske inn-
satsen til alle dem som har gjort det mulig for
oss å sitte her i dag, sa Aabrek.

På dag to var kontigent et av de viktigste og
mest omdiskuterte temaene. Landsmøtet be-
sluttet å heve medlemskontigenten fra 300
kroner i året, til 400. De ekstra 100 kronene
skal uavkortet brukes til å bygge opp et
reservefond.

Forrige landsmøteperiode var på tre år. Det
ble imidlertid besluttet å gå tilbake til to-års-
perioder. Dirigent Roy Hovdan ledet lands-
møtet effektivt gjennom møteplanen, og
deltakerne kunne takke for seg en time før
planen.

KLAR FOR NYE TAK
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ørst og fremst må jeg takke for
den store tillitserklæringen det er å
bli valgt til et så viktig verv. Opp-
følging, ivaretakelse og anner-

kjennelse av veteranene våre er noe jeg
virkelig brenner for. Jeg er veteran selv og
har hatt gleden av å jobbe med veteraner
tidligere. Jeg ønsker å bidra til å innrette og
utvikle NVIO for dagens og morgendagens
utfordringer, sier han. 

Som ingeniør er han opptatt av å bygge. -
Gode bygg må ha et godt fundament å stå
på og det har NVIO i aller høyeste grad. Det

finnes så mange kompetente, erfarne
veteraner som ønsker å være med å bidra
både sentralt og ute i de 58 lokallagene
NVIO har. Den viktigste jobben jeg, for-
bundsstyret og sekretariatet gjør er å legge
til rette og støtte lokallagene i arbeidet med
å rekruttere, aktivisere, følge opp og an-
erkjenne veteranene der veteranene bor. Vi
skal være en relevant aktør og en pådriver
og et klart talerør mot våre politikere og be-
slutningstakere i forsvaret, samt alle
departement og sivile instanser som har et
ansvar og en plikt til å følge opp, ivareta og
anerkjenne våre veteraner, sier Lunde.

19. og 20. mai møttes det nye styret for å
avholde sitt første møte. For Lunde er det
viktig «å holde momentum oppe», som han
sier. For å få til det vil han fokusere på dialog
og samarbeid både diagonalt og vertikalt -
og på kryss og tvers. 

- Lokalavdelingsledere og andre med er-
faring, politikere, andre veteranorganisa-
sjoner – alle må vi ha god kontakt med, en
god dialog, og så må vi lytte, sier han. 
Lunde ble valgt under NVIOs landsmøte.
Med seg til å navigere NVIO-skuta har han
fått det som muligens er NVIOs yngste

styre noensinne. 
- Det er viktig for meg å fortsette fokuset
på yngre veteraner og deres familier. Vi har
en potensiell medlemsmasse blant dem,
som vi må ta tak i, og skape et større tilbud
for. Det er også en klar målsetting å få flere
av medlemmene til å bli aktive ute i lo-
kallagene. Da er det et godt utgangspunkt
med et såpass ungt styre. Men det skal
også sies at yngstemann er 40, så vi har
fortsatt en vei å gå. Men den veien har vi
begynt på.
Han understreker at man også trenger de
eldre veteranenes innsikt og erfaring. P

    

Det er stikkord for
NVIOs nyvalgte
president, Dag-
Magne Lunde. 

NVIOs nye styre fra venstre: Einar Ulleberg, Geir Dolonen-Marthiniussen, Bjørn Jomar Rundhaug, Dag-Magne Lunde, Sivert Svane og Lars
Finstad. Christian Ytterbøl er ikke tilstede. 

- Den viktigste 
jobben er å legge 
til rette og å støtte 

lokallagene i arbeidet
med å rekruttere, 

aktivisere, følge opp og
anerkjenne veteranene

der veteranene bor.

,,
TEKST OG FOTO: HEGE KOFSTAD

F

AKTIVITET, DIALOG 
OG SAMARBEID 

Lunde oppfordret lokalforeningene til å kontakte forbundsstyret og fortelle hva de ønsker bistand til. 
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QQ  –Vi trenger både de eldre, som har
gjort, og gjør, en formidabel innsats i for-
bundet og i lokallagene; og vi trenger yngre
veteraner som kan bidra med nye per-
spektiver og erfaring for å utvikle veteran-
arbeidet videre. Det er balansen som er litt
skjev nå, og derfor må vi få inn flere yngre
veteraner. Mange av dagens unge
veteraner anser ikke seg selv som
veteraner fordi de fortsatt er yrkesaktive.
Forsvaret har gjort en stor jobb de siste åre-
ne med å profilere seg selv som arbeids-
plass. Ungdom i dag ønsker å komme inn i

Forsvaret, sånn har det ikke alltid vært. Jeg
tror det er en bølge vi også kan surfe på.
Dette er unge selekterte, ressurssterke
mennesker, med ambisjoner og ønske om
å bidra, også når de kommer hjem. Men vi
må i større grad ha aktiviteter som favner
denne målgruppa. Det gjelder både
veteranene selv og familiene deres. Vi må
se helheten i det å være veteran. Det er
ikke bare den enkelte veteran som tar en
belastning og bidrar når man sendes ut i
internasjonal tjeneste. Det er også familien
og de pårørende som tar ansvar og holdet

skuta flytende på hjemmebane.  Vi må ikke
glemme det, sier han. 

Lunde understreker så ofte han kan at det
er gjennom de 58 lokallagene aktiviteten,
tilbudene og interessen må skapes. 
– Det er der veteranene bor,  vi kan en-
gasjere, aktivisere og nå ut til nye
medlemmer og deres familier. Det er slik 
vi fornyer oss. NVIO skal ha noen store
signalarrangementer, men de viktigste 
arrangementene er lavterskelarrange-
mentene, som kanskje ikke trenger å koste

så mye verken av energi for de som arrangerer,
eller penger. Grilling, fisking, turer i skog og
mark og temaer som interesserer er noen ek-
sempler. Og vi må ha flere aktiviteter rettet inn
mot veteranfamilier, særlig barn og unge. Jeg
tror også det er viktig at styret er representert
på mange av aktivitetene rundt om 
kring. 

Det er ikke for å kontrollere, men snarere an-
erkjenne gode arrangementer, og informere litt
om hva styret og sekretariatet kan bidra med av
støtte, sier han. Det nye styret har fått kritikk P

Ungdom i dag ønsker å
komme inn i Forsvaret, sånn
har det ikke alltid vært. Jeg
tror det er en bølge vi også
kan surfe på. Dette er unge
selekterte, ressurssterke
mennesker, med ambisjoner
og ønske om å bidra, også
når de kommer hjem.
Vi må ha flere aktiviteter
som passer dem.  

,,

Dag Magnar Lunde
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eg utdannet meg til økonom før jeg
avtjente førstegangstjenesten i
hjembyen min Fredrikstad. Jeg likte
året i Forsvaret så godt at jeg søkte

meg til FN-tjeneste like etter at jeg
dimitterte. I mai 1995 reiste jeg ut i UNIFIL
XXXV og trivdes så godt i Libanon at når jeg
ble tilbudt recap takket jeg raskt ja, sier
Eilertsen.
I Norbatt var han stasjonert i Kp. A tropp II
(Blatt). 
- Da jeg kom hjem fra Libanon utdannet jeg
meg til revisor, og startet etter siste ek-
samen å jobbe som ligningssekretær ved
Frogn likningskontor i 1998. I skatteetaten
trives jeg meget godt, og har blitt der siden.
Nå jobber jeg som spesialrevisor i Skatt øst,
avdeling for skattekriminalitet. Jeg jobber
også som høgskolelektor ved Høgskolen i
Østfold og universitetslektor ved Norges
Miljø- og Biovitenskaplige universitet, hvor

jeg foreleser i skatt og avgift. Dette arbeidet
ser jeg på som svært givende, sier han.
Med Eilertsens bakgrunn er det kanskje ikke
så overraskende at han endte opp i i NVIOs
kontrollkomite.

–Jeg har værtmedlem i NVIO Østfold siden
1998 hvor jeg begynte som leder, men har
flest år i styret som kasserer. Jeg ser på
meg selv som en bidragsyter, og sliter med å
si “Nei” når det er behov for dugnadsarbeid.
Når man ønsker å brette opp ermene og ta i
et tak, er det jo greit å gå løs på en oppgave
man føler seg kvalifisert til. Som utdannet re-
visor, samt mange år i skatteetaten, kan man
godt kalle meg en “kontrollfreak” uten at jeg
tar meg nær av det. Jeg føler at tiden som
geværman i Libanon og å være veteran i lo-
kalforeningen min gir meg noe, og da vil jeg
gjerne gi noe tilbake til fellesskapet i NVIO.
Oppgaven kontrollkomiteen i NVIO har er

viktig, da midlene som finansierer driften er
basert på medlemskontingenter og bidrag
fra velferds-Norge. Det er viktig å kontrollere
at disse midlene blir brukt på en riktig måte,
det vil si. den måten som styret og
sekretariatet har fått i oppgave av Lands-
møtet å forvalte midlene på. Det er ikke bare
den økonomiske biten som kontrollkomiteen
skal kontrollere, men også at vedtak er
basert på NVIOs planer, for eksempel
strategisk plan og handlingsplanen, blir 
gjennomført.

–Jeg gleder meg til å stifte bekjentskap med
de øvrige medlemmene av kontrollkomiteen,
men først må vi gi styret litt tid til å feste seg
og stake ut kursen, så det passer vel greit
med et møte i kontrollkomiteen like over
sommeren, sier Eilertsen.

KONTROLLFREAKEN
På landsmøtet ble David Eilertsen valgt som ny 

leder i kontrollkomiteen. David er en kar fra NVIO Østfold som ikke tar 
seg nær av å bli kalt «kontrollfreak» og som jobber daglig med skattekriminalitet.

Også sliter han med å si «nei» når det er snakk om dugnadsarbeid. 
TEKST: SIRI ROOSEBOOM DE VRIES    FOTO: PRIVAT
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Lars Finstad – Vise-president
Nestleder i NVIO Oslo
Har vært i Libanon, Bosnia/Jugoslavia, Kosovo og Afghanistan.  Til
sammen litt over fem år, de to første stedene som offiser, de to sis-
te som politimann.
Jeg ønsker å jobbe for å redusere “de og vi” tankegangen som jeg
synes tar for mye plass og ønsker også å jobbe for å rekruttere
yngre medlemmer.  Vi må ikke bli den nye Linge-klubben.

Christian Ytterbøl
Medlem i NVIO Oslo
Har vært i Bosnia, Kosovo og tre turer til Afghanistan.
Mitt viktigste fokus er på å bidra til at veteraners kompetanse og
anerkjennes i næringslivet

Bjørn Jomar Rundhaug
Leder i NVIO Trøndelag
Har vært i Libanon FMR kontingent 23, 26 og 31.
Jeg ønsker å fokusere på anerkjennelse og rettigheter
for veteraner. 

Sivert W. Svane
Nestleder i NVIO Aust-Agder
Har vært tre kontigenter i UNIFIL som geværmann og pi-mann. 
Jeg vil fokusere på å få flere medlemmer, øke aktivitetene i lokal-
foreninger som sliter, og få inn yngre veteraner.

Einar Ulleberg
Leder i NVIO Troms
Har jobbet i forsvaret siden befalsskolen i 1980, og tjenestegjør nå
i stab Operasjonsstøtteavdeling Hæren på Bardufoss.
Har vært i UNPROFOR, Bosnia, Kosovo og Sudan.
Mitt fokus vil være å medvirke til at de kommunale veteranplanene
implementeres. NVIO (og andre veteranorganisasjoner) vil være en
naturlig støttespiller for kommunene.

Geir  Dolonen – Marthinussen
Leder i NVIO Kvinnherad
Vært geværmann i kontigent 29. 
Jeg vil fokusere på aktiviteter ute i lokalforeningene på laveste nivå,
samt å gjøre det lettere for små foreninger å få støtte og hjelp.

QQ for mangelen på kvinner. – Den
kritikken forstår jeg veldig godt, og er
helt enig i. Vi har bare en kvinne i styret,
og det er for dårlig. Å få frem flere kvinner
er noe vi kommer til å jobbe helt konkret
med i landsmøteperioden. Jeg har
snakket med Geirhild, og vet hun også har
en del tanker om dette, sier Lunde.
Geirhild Snildal er styrets eneste
kvinnelige medlem.

Kvinneandel og hvordan man skal få med
yngre veteraner var også temaer for
styrets første møte. –Jeg tror alle som var
på møtet satt igjen med en god følelse,
det er en oppegående gjeng som virkelig
ønsker å bidra gjennom styrevervene vi
har fått. Hele styret er nytt, og det kunne
vært en ulempe, men jeg opplever det
som positivt. Det er friske krefter, mange
spennende perspektiver, engasjement og
ny giv, sier han.

Selv er skiensmannen 49 år, og har vært
yrkesoffiser i 25 av dem. Til sammen har
han vært ute i åtte år, og har båret den
norske uniformen i Libanon, Bosnia,
Ungarn, Kosovo, Makedonia, Etiopia,
Eritrea, Sør-Sudan og Afghanistan. Lunde
har sett massegraver og vært først på
skadestedet etter massakrer. Han også
opplevd å få egne soldater skutt og
skadet på oppdrag i Afghanistan. 
– Det å være veteran innebærer ofte at
man sitter på en del bagasje i form av er-
faringer. Det er jo også det som binder
oss så sterkt sammen. Jeg er stolt over å
ha kunnet dra ut og representert landet
mitt. Det er en ære, sier han. 
Til daglig jobber Lunde i avdeling for
sikkerhetspolitikk og operasjoner i For-
svarsdepartementet. Tidligere har han
også vært seksjonssjef i veteranavdel-
ingen i Forsvarsstaben. Men han er ikke
redd for interessekonflikt når han skal
fronte NVIOs krav overfor departementet
og Forsvaret.
–Jeg ser ikke det som noe problem,
snarere tvert imot. Det gjør ikke
departementet heller. I min nåværende
stilling arbeider jeg med helt andre typer
saker. Jeg mener det er positivt å ha
kjennskap til hvordan prosessene
fungerer på strategisk nivå. Erfaringen jeg
har gjør at jeg har gode forutsetninger til å
bidra til å utvikle NVIO i arbeidet med å
styrke samfunnets anerkjennelse og
ivaretakelse av veteraner som har tjenes-
tegjort på vegne av nasjonen vår i interna-
sjonale operasjoner. Det er det vi alle
jobber for, sier Lunde. 

DETTE ER DET NYE NVIO-STYRET

Vararepresentanter:
Geirhild Snildal Engen, Knut Erik
Jørgensen, Lars Hallanger, Jan Lars
Haugom og Ulf Hjortdahl Anderssen.
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- Da jeg skrev låten følte jeg umid-
delbart en assosiasjon med tøft liv.
Jeg vet at det er mange tunge
skjebner der ute og de trenger

også en sang og ikke bare «rosa sky»-his-
torier.
Jeg brenner for å gi veteraner sin fortjente
annerkjennelse og dette er det jeg er best
på, så da var det naturlig for meg å bidra
med denne låten. 

I høst inviterte NVIO og Guz veteraner til å
delta i musikkvideoen til «Tougher than you».

Videoen ble spilt inn på Akershus festning
og resultatet er en video som viser glimt av
hvordan det er å tjenestegjøre ute. Alle som
er med i videoen er veteraner, og alle bilder
som vises er fra veteranenes egen tjeneste.  

Musikk har vært en viktig del av Eddies liv,
helt siden han var en liten gutt.
- På ungdomskolen begynte jeg å spille gitar
og i band gjennom fritidsklubben på Roms-
ås.
For å være ærlig, så var det hovedsakelig
fordi jeg sugde i fotball og noe måtte jo jeg

også gjøre for å imponere damene, ler han,
og forsikrer oss om at det funka. 

Siden harmusikken blant annet tatt ham til
finalen i Melodi grand prix og til Stjernekamp
på NRK. I tillegg til utallige konserter på
mange store scener i inn og utland. 
Men til daglig jobber Eddie fortsatt i For-
svaret, og har selv vært ute en rekke ganger. 
Guz er opptatt av og fronte musikken og
ikke seg selv. Å ønsker ikke å si så mye om
hvor han har vært og hva han har gjort der. -
Hensikten med musikken til veteranene er

ROCKE-
VETERANEN
Edwin Gustoff er forsvarsveteranen og rockemusikeren, som er mest kjent
under musikernavnet Eddie Guz og for å være vokalist i The Carburetors og
Chrome Division. Ved siden av bruker han musikken til å hjelpe veteraner
som trenger det. Fordi veteraner hjelper hverandre når det trengs. 

TEKST: HEGE KOFSTAD
FOTO: FMS

at den skal handle om alle, og ikke meg. Jeg
ønsker ikke på noe måte å fremstå som det
ene eller andre blant veteraner, men heller
en som alle andre, sier han. 

- Det er jo noe som alltid er et godt minne fra
mine operasjoner, nemlig kameratskapet og
samholdet der ute. Det er klart at noen opp-
levelser er mer brent fast enn andre, og noen
av de er selvfølgelig litt vanskelig og dele
med andre sivile, sier Guz.
Mange av låtene har han skrevet mens han
har tjenestegjort ute. 

- Jeg har skrevet utallige låter der ute.
«Among friends» er en av dem. Den handler
om å bli dumpet ved avreise, og er en selv-
opplevd historie. Den er selvfølgelig ikke god,
og særdeles klisjeaktig. Men så tenker jeg at
hadde det ikke skjedd, så hadde jeg aldri
møtt hun jeg er gift med i dag. Hell i uhell,
kan du si. 

En annen låt han har skrevet ute er «I dont
belong here». Den handler om at vi
mennesker alltid fremstiller livene våre bedre
enn det de faktisk er. Som for eksempel i P

D Det er jo noe 
som alltid er et 

godt minne fra mine 
operasjoner, nemlig
kameratskapet og
samholdet der ute.

,,
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QQ  møte med gamle venner, ekser og på
sosiale medier. Denne låten har samme
tematikk som «A Good hart gone bad». 

-Da jeg jobbetmed vernepliktige pleide jeg
alltid å stille soldatene mine spørsmålet om
hvem som var den vakreste kvinnen i verden.
Jeg fikk alltid en lang oppramsing av kjente
skuespillere og artister. Jeg pleide å gi de en
hard tanke tilbake. Den vakreste kvinnen i
verden er eksen din første gang du ser
henne med ny kjæreste. Å, hun er så blid!
Jeg legger ikke skjul på at jeg skriver sanger
om våre mørkeste sider og stunder, men jeg
liker å gjøre det med et glimt i øyet.
Jeg er overbevist om at våre dårlige sider er
like viktig som våre gode. In the end så er det
det som gjør oss menneskelige. Når jeg gjør
konserter med disse låtene er jeg helt ærlig

om mine egne opplevelser og deler mine his-
torier. Og jeg har aldri påstått at jeg er den
snilleste gutten i klassen, sier han.

Men selv om han kanskje ikke var den
snilleste i klassen er altså veteraner noe han
brenner for. I tillegg til å donere en sang til
Stiftelsen veteranhjelp, spiller han ofte på
veteranarrangementer. Som for eksempel på
NVIOs landsmøte. Han ønsker også å stille
opp på lokale veterantreff å holde minikon-
serter.  Eddie Guz har en brannfakkel:

- Det er ikke alle veteraner som sliter, og det
er ikke en direkte sammenheng mellom å
reise ut og få senskader. Men det er noen av
oss som sliter, og de skal vi ta vare på.
Sammen skal vi minnes de som ga alt. Ingen
veteraner er mer veteran enn andre.

Sammen skal vi dyrke livet og gleden og de
gode minnene, og ikke sorgen, sier han. 

Fakta
Sangen «Tougher than you» kan lastes
ned fra Itunes. Pengene går direkte til
Stiftelsen veteranhjelp. Du kan også se
videoen på Youtube. Alle som er med i
videoen er veteraner. 
Vil du at Eddie Guz skal komme og
spille på et veterantreff eller et annet
arrangement, ta kontakt med Vibeke
Strand på vibeke.strand@nvio.no, for
mer informasjon.  

Jeg legger ikke 
skjul på at jeg
skriver sanger om
våre mørkeste sider
og stunder, men 
jeg liker å gjøre 
det med et glimt 
i øyet.

,,

Frihet er ikke noe vi har fått gratis. Friheten og alle de som har kjempet, og fortsatt
kjemper for den, er kjernen i feiringen av frigjørings - og veterandagen, 8. mai.

SAKEN FORTSETTER PÅ DE NESTE SIDENE. 

– I DAG FEIRER VI FRIHETEN
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TEKST: HEGE KOFSTAD
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å hovedarrangementet på Akers-
hus festning hadde Tysklands-
brigaden et spesielt fokus i år, en
markering av at det er 70 år siden

de reiste ut. 
– I år hedrer vi spesielt de 50.000 norske
soldatene fra Tysklandsbrigaden. For 70 år
siden reiste de første ned. Til et utbombet
land. Og et krigstrøtt folk. Ikke for å vinne
krigen, men for å sikre freden, sa stats-
minister Erna Solberg.
Det ble også reflektert i den årlige
«soldatens tale», som i år ble holdt av tid-

ligere forsvarsminister og utenriksminister
Thorvald Stoltenberg (85). Han tjenes-
tegjorde selv i brigaden i 1950. -Tysklands-
brigaden banet vei for andre som senere
skulle ut i utenlandsoperasjoner, sa han.
– I dag feirer vi friheten og de verdiene vår
nasjon er tuftet på. Det er vår oppgave å for-
valte dem. Det er vårt ansvar å forsvare dem.
Og det er vår plikt å kjempe for dem om vi
må. Slik våre soldater har gjort, og gjør. Og
gjør hver eneste dag, sa statsministeren og
trakk linjene fra krigsveteranene til dagens
veteraner. 

Hans Majestet Kongen overrakte marine-

jeger Ken Andersen Krigskorset med sverd,
Norges høyeste utmerkelse. Marinejegeren
er tildelt Krigskorset for sin innsats under to
terrorangrep i Kabul i Afghanistan. Det ene
var angrepet mot Park Palace Hotel - det
andre angrepet mot boligen til en tidligere
guvernør.

Også en rekke andre Afghanistan-veteraner
ble hedret i en lukket seremoni. Samtidig
mottok elleve andre personer medalje for sin
innsats i Goražde de i Bosnia i 1995. Fire
av dem fikk Forsvarets innsatsmedalje med
rosett, mens de øvrige syv fikk Forsvarets
innsatsmedalje. 

Det var en kald mai-dag på Akershus fest-
ning, men NVIO avd Oslo holdt stand på
stand fra morgen til kveld. – Vi fikk snakket
med masse mennesker og informert om hva
vi holder på med, og så var det selvfølgelig
mange kjente innom og slo av en prat, sier
Kaare Granå. 

Solen hadde imidlertid funnet veien gjen-
nom skylaget da 60 veteraner på hjul syklet
gjennom iporten til festningen. «På hjul med
veteraner» er en årlig sykkeltur for å markere
frigjørings- og veterandagen 8. mai. Gjen-
nom ca. 100 km drar veteranene hverandre
med fra Forsvarets veteransenter til Akers-

hus festning.

Rittets eldste deltaker og veteran (snart
80) fikk ekstra skryt av Søreide. Hans Kris-
tian Haugen var i FN-tjeneste i Kongo i
1962 og -64, men deltok i rittet for første
gang i år.
– Jeg har vært veldig mye på hjul, i fjor
syklet jeg nesten 500 mil. Vi har hatt en fin
tur, sa en fornøyd Haugen.
Syklistene ankom Akershus festning etter
drøye åtte timer på turen som startet fra
Bæreia ved Kongsvinger klokken syv
samme morgen.  

P
,,– I dag feirer vi friheten 
og de verdiene vår nasjon er
tuftet på. Det er vår opp-

gave å forvalte dem. Det er
vårt ansvar å forsvare dem.
Og det er vår plikt å kjempe

for dem om vi må. 

ERNA SOLBERG

Syklistene i «På hjul med veteraner» er endelig i mål og har fått sine velfortjente medaljer. Tre veteraner på standen til NVIO Oslo.
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1      KRISTIANSAND, Roger Tvedten legger ned blomster.
2      LARVIK
3      KRISTIANSAND, Tale ved Odd Helge Olsen.
4      ODDERØYA, Saluttkanoner
5      MÅLSELV, Ordføreren holder tale
6      VÅGAN, Markering hos ordføreren
7      VATNELEIREN, Sandsnes
8      HARSTAD, Trondenes leir
9      OSLO, Thorvald Stoltenberg holdt soldatens tale
10    TORÅS FORT
11    TJØME, markering på Torås fort
12    BREVIK fikk blant annet besøk av Jonas Gahr Støre
13    OSLO, F.v. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, 
       krigskorsmotaker Ken Andersen, Statsminister Erna 
       Solberg og Forsvarsminister Ine Marie Eriksen 
       Søreide

14    BODØ
15    KONGSBERG
16    AKERSHUS FESTNING, Kongen ser jagerfly fly over 
       Akershus festning under feiringen av 8. mai. 
17    DRAMMEN, Kransnedleggelse på Bragernes 
       Kirkegård
18    JØRSTADMOEN, Ekstra fokus på veteranene fra 
       Tysklandsbrigaden. Til sammen 25 personer fikk 
       medaljer. De fleste fra Tysklandsbrigaden, mens noen
       fra UNIFIL, SFOR og KFOR.
19    BERGEN
20    HAVØYSUND
21    OSLO, Forsvarsministeren takker syklistene i På hjul 
       med veteraner, for innsatsen
22    HAMAR
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MARKERINGER I 
HELE DISTRIKTET
I Bergen og omegn markerte man dagen med 23 ulike ar-
rangementer rundt om i distriktet.

5. og 6. trinn på Hellen skole var med på minnemarkeringen på Hellen
fort. Elevene sang Nordahl Griegs dikt «Til ungdommen» og leste opp
Arnulf Øverlands legendariske vers av «Du må ikke sove». Tidligere
kommandørkaptein og kystartillerist, Odd Kjell Sunde (85) holdt tale
og ordene fra Øverlands dikt fant også resonnement her. –Fred, frihet
og demokrati er ikke noe man må ta for gitt, sa han. 

Blant taleholdere og kransenedleggere var blant annet statsråd Terje
Søviknes, kommandant Åsmund Andersen, ordfører Marte Mjøs
Persen og kommandør Per Kartvedt. I løpet av dagen kunne
hordalendingene også besøke Kronstad Hovedgård, kommunen
inviterte til mottakelse i Håkomshallen og dagen kunne man for ek-
sempel avslutte med Frigjørings- og nasjonal veterandagskonsert i
Bergen Domkirke.

Havøysund ligger på 71 grader nord og ca. 4,5 mil sør-vest
fra Nordkapp. - Her markerer vi 8. mai ved å legge blomster
på bautaen vår ved siden av Havøysund kirke, sier Gunnar
P. Jacobsen, leder NVIO avd. Havøysund. 

Bautaen er reist i takknemlighet til de av kommunens innbyggere
som ble rammet av krigens harde virkelighet. 
- Det en bauta over de som omkom på havet og på land i krigsårene,
og i tillegg så er det en minnebauta over de grusomheter befolk-
ningen ble utsatt for ved den tyske brente jord og tvangsevakuering
av Finnmark og Nord-Troms med en total ødeleggelse av landsdelen,
sier Jacobsen. Det området som ble lagt øde tilsvarer nesten en og
en halv gang Danmarks territorium. Det som ikke ble tatt av
flammenes rov, brukte de sprengstoff til å ødelegge, i tillegg la de
skjulte sprengladninger i brannruinene for å påføre de sivile som på
regjeringens oppfordring, hadde blitt igjen. I sør var det bare Telavåg
som ble rammet på samme måte. 

- Vi er ikke så mange til å markere, det kommer litt an på vær og vind,
i år så var det Havøysund kirke, Havøysund musikkforening og NVIO
avd. Havøysund som sto for arrangementet. Vi var tre veteraner til
stede, sier Jacobsen.

STOR 8.MAI MARKERING I
KRISTIANSAND
I Kristiansand ble årets markering den største her noens-
inne. Klokken 12.00 smalt det første av i alt 21 skudd fra
Lasaretthøyden på Odderøy Festning.    

Kristiansand Veterankompani sto oppstilt med flagg og faner, og hadde
for andre gang hadde besøk av irske venner og FN-veteraner.  Det er
også en tradisjon at en tropp fra danske Søhjemmeværnet  er tilstede
denne dagen,  og selvfølgelig  mange av byens skuelystne, beskriver Egil
Dåsvatn. Etter salutten ble det servert kake og kaffe på Kongeloftet.
- Vi har mye å takke dem for, alle som mistet livet i kampen for et fritt
Norge, sa pensjonert oberstløytnant Leif Andreas Thortveit, før det ble lagt
ned blomster på minnesteinen over falne i Kristiansandsområde under
2.verdenskrig. Det ble en verdig og høytidelig stemning på Kristiansand
kirkegård.
Det er allerede blitt en årlig tradisjon å samles ved Veteranmonumentet
Tresse. Ved årets arrangement var over 200 innbudte gjester og publikum
tilstede. Afghanistanveteran, kaptein Roger Tvedten, holdt talen ved
monumentet. 
De siste årene har Kristiansand Kommune invitert alle veteraner til mottak-
else i Rådhuset. I år var arrangementet et samarbeid mellom Kristiansand
Kommune, Forsvaret og NVIO. I alt 38 veteraner, først og fremst fra Tys-
klandsbrigaden fikk sine velfortjente medaljer denne kvelden. Mange
hadde med seg familiemedlemmer,  som var med å dele stolte øyeblikk.
Smil, glede og en ørliten tåre var å se i furete ansikter som nok har vært
ute «ei vinternatt» før.   

Veteraner fra Nord- og Sør-Trøndelag ble for første gang
hedret sammen i Nidarosdomen på frigjøringsdagen.

-Det er med stolthet og ydmykhet jeg representerer politikerne i
Nord-Trøndelag på denne første felles veteranmarkeringen, sa fylkes-
ordfører i Nord-Trøndelag, Pål Sæther Eiden.

60 veteraner fra Trøndelag var tilstede i Nidarosdomen denne dagen.
Til sammen var det over 300 mennesker som hadde stilt opp for å
være med å hedre veteranene. 
- Årets 8. mai er spesiell, og for første gang hedrer vi soldater fra hele
Trøndelag sammen. Det er en befrielse. Veterandagen er en av årets
viktigste dager. Det er mange som har ofret mye for at vi andre kan
leve i frihet og demokrati. Det er viktig å minnes alle disse, og vi må
aldri glemme historien, sa ordfører Ottervik.

Etter seremonien i Nidarosdomen ble veteranene og deres familier
hedret i Erkebispegården. Der ble det utdelt fylkesnål og kom-
munevåpen til veteraner som ikke har mottatt utmerkelsen tidligere.
Det var også markering ved krigsseilermonumentet ved Krigsseiler-
huset, NVIOs tilholdssted i Trøndelag. Veterankompaniet fra NVIO og
Luftforsvarets musikkorps deltok på markeringen, og det ble både
tale og kransenedleggelse.

HISTORISK I TRONDHEIM 

MARKERTE DAGEN 
71 GRADER NORD

HAVØYSUNDBERGEN

KRISTIANSAND TRONDHEIM

Ordfører Marte M. Persen taler
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På frigjørings- og veterandagen
8. mai ble marinejeger Ken
Andersen tildelt Krigskorset for
sin innsats. I flere år har han
jobbet for å gjøre afghanske
sikkerhetsstyrker bedre rustet i
kampen mot terrorisme. 

et er to spesifikke hendelser som
er grunnlaget for at han får Norges
høyeste utmerkelse, innsatsen ved
en eks-guvernørens hus, og inn-

satsen under hotell-angrepet  fem måneder
tidligere. 

Kabul 5. oktober 2015: Andersen står bak
en betongsøyle. Rundt ham hviner kuler i alle
retninger, og forsiden av betongsøylen er
nærmest skutt i filler. I kuleregnet vifter han
med armene, peker og dirigerer. Like foran
søylen har tungt bevæpnede selvmordsbom-
bere forskanset seg i en bygning. Det er
mørkt, og det brenner i nabohuset. De aner
heller ikke hvor mange terrorister det er, eller
om de har tatt noen gisler. Terroristene er i
ferd med å få overtaket. Like i nærheten har
en bilbombe gått av og såret flere sivile, også
barn. Slik beskrives situasjonen av Forsvaret.
Terroristenes mål er en tidligere anti-
talibansk guvernør, men han er ikke hjemme
idet terroristene skyter seg inn den be-
voktede husgården i Kabuls finere strøk. I

flere timer blir de stående i situasjonen. 
Bare fem måneder tidligere var Andersen
sterkt delaktig i å redde 49 gisler under et
terrorangrep mot et hotell i byen. Han ledet
en gruppe norske marinejegere som tok seg
inn i hotellet for å støtte afghanske sikker-
hetsstyrkene (CRU) og redde liv.  
Siden da har det blitt flere hendelser, og nå
står den norske marinejegerstyrken nok en
gang i ilden. De afghanske styrkene har
allerede fått mange sårede, og det blir klart
for alle at de trenger ekstra støtte fra sine
norske mentorer. Andersen får oppgaven
med å lede og koordinere offensiven.
Dette skjer midt på natten, og Andersen be-
skriver at de fokuserer på å få lagt mer press
på terroristene, isolere dem og re-etablere

CRU. 
Andersen må lede sine norske og afghans-
ke kollegaer, hele tiden under tung beskyt-
ning fra terroristene. Han legger nye
taktikker og reorganiserer. Andersens led-
else og innsatsen fra de andre marinejeger-
ne, har stor effekt. CRU får omsider over-
taket de trenger, og gradvis snur den fastlås-
te situasjonen seg.
En av terroristene utløser bombevesten han
har rundt kroppen, og en annen gjør det
samme en tid etter. CRU fortsetter presset,
og på morgenen sprenger en tredje terrorist
seg selv. Så blir det helt stille. Angrepet er
over. Tre døde terrorister. 

Etter nesten tolv timers kamp var resultatet
21 sårede CRU-soldater, en lettere såret
norsk marinejeger samt flere sårede sivile og
vakter. Men utrolig nok ingen drepte, utenom
de tre terroristene.
«Andersens heroiske fremferd har uten tvil
hindret tap av menneskeliv og ytterligere
skader på infrastruktur. Hans handlinger er i
tråd med de ypperste tradisjoner for militært
lederskap og heltemot», står det i medalje-
innstillingen.

Marinejegeren selv klarer ikke helt å ta
rosen innover seg. Han ser på seg selv som
en vanlig borger som er i Forsvaret for å
sikre stabilitet og fred.
– Det har ikke gått opp for meg ennå. Jeg er
bare en av mange som har deltatt i ope-
rasjoner i utlandet, og det er mange som
ennå er ute og gjør en fantastisk jobb. Jeg er
utrolig stolt på vegne av hele avdelingen, sier
Krigskorset-mottakeren til Forsvaret.no.TILDELT NORGES

HØYESTE UTMERKELSE
Fakta
Krigskorset med sverd er Norges
høyeste utmerkelse og kan tildeles
norske og utenlandske militære og
sivile, som under krig eller væpnet
konflikt på en særlig fremragende måte
har utmerket seg med personlig
tapperhet eller ved ledelse av avdeling
eller fartøy under kamp. 

Andersen mottar utmerkelsen for sin
innsats under to terrorangrep i Kabul:
Et angrep på et hotell 13. mai 2015,
og angrepet mot boligen til en tidligere
guvernør 5.–6. oktober 2015.

Andersen jobber i Marinejegerkom-
mandoen (MJK) og har flere utenlands-
oppdrag bak seg. Han har tjenestegjort
i Resolute Support Mission i Kabul
siden våren 2015. I oppdraget veileder
og underviser norske spesialstyrker de
afghanske sikkerhetsstyrkene, Crisis
Response Unit (CRU). 
Kilde: Forsvaret.no

D

Ken Andersen mottar Krigskorset med sverd.



Cowboystøvet ligger i munnviken. De røde indianerfjellene reiser seg i det
fjerne. Åtte stater venter på asfalt mange har reist før oss. Historien ligger i
grøftekantene. Og vi skrever over en hest på to hjul. Vi er klare for the kicks.
On Route 66. 

VERDENS 
VAKRESTE  EVENTYR
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august tar NVIO med seg 17
veteraner og fire ledsagere til
USA for å kjøre alle veiers
mor. 

- Dette har vært en drøm i lang, lang tid, sier
Terje Haaverstad, som skal delta sammen
med kona Anita. 

Terje har vært i Forsvaret i nesten 38 år og
har tjenestegjort blant annet på Balkan og i
Sør-Sudan. Anita er oppvokst på Garnisonen
i Sør-Varanger og har også vært med Terje
ut i lange perioder. - En kan si at turen er en
belønning til oss selv for «lang og tro tjenes-
te», ler de to. 

For dette er turen som har alt: Veteranene
får oppleve de rikeste, men også de fattigste
stedene i USA, de ekte amerikanerne. De får
se alt det beste av Hollywood, Las Vegas,
Grand Canyon, Texas, Chicago, cowboy-
rancher og indianerreservat. I 20 dager,
minst 25 grader, i garantert sol og blå
himmel får deltagerne se landskap som
likner på en tegneserie. 

- Det er som kjøre gjennom et levende,
4000 km langt museum, og det er nesten
ikke trafikk på de gamle fine Historic US
Route 66-veiene. Det er ingen reise som kan
sammenliknes med verdens mest berømte
kjøretur – som vi kaller verdens vakreste
eventyr. For det er det det er, sier Helge Njå.
Sammen med Stig Koteng, som tilfeldigvis
også er intops-veteran, skal Njå guide
gruppa gjennom Route 66.

Selv har han kjørt ruta 71 ganger. – Jeg
kommer aldri til å bli lei, sier Njå. På turen
skal veteranene blant annet på besøk
hjemme hos en norskættet cowboy, som
heter Curt Kelling . - Han ber oss på
skikkelig cowboymiddag og har lassoshow
med levende kveg. En stor opplevelse! Vi har
også besøk hjemme hos Zuni-indianere som
lager ekte indiansk mat for oss, og har
danseoppvisning . Deltakerne vil også kjøre
på gamle Route 66 hvor vi passerer gjennom
mange gamle ruiner fra glanstidene på 50-
60 tallet. De vil med andre ord få mye ame-

rikansk historie med seg 
underveis, sier Njå.

Anita og Terje gleder seg mest av alt til å
oppleve USA sammen med likesinnede.
- MC-folk og intops-veteraner er en uslåelig
kombinasjon for en garantert opplevelse for
livet. Jeg gleder meg enormt mye til å kjøre
stor Harley Davidson langs en historisk rute,
sier Terje. Og Anita gleder seg til å sitte
komfortabelt bakpå, og suge inn inntrykk. 
Selv om hele gruppa har noen grunn-
leggende ting til felles er bakgrunnen
allikevel forskjellig. –Vi har blant annet med
oss bilmekaniker, pilot, politifolk og helse-
personell. Dette viser hvor mange P
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Helge Njå i
Grand Canyon

Visste du at: 
Route 66 eller «The Mother Road»
som den også kalles, hadde en
meget viktig betydning i mellom-
krigstiden og under den 2. verdens-
krig. Harley-Davidsons motorsykler
har vært benyttet av det amerikanske
forsvaret  siden 1. verdenskrig. Nord-
mannen Ole Evinrude, som senere
ble kjent for å ha utviklet den første
påhengsmotoren, var også med på å
utvikle Harley-Davidsons første
motorsykkelmotor.

Fakta
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TEKST: ERIK DOKKEN

mith mente at alle handlinger
springer ut fra følelser, og moral
utspringer av menneskets evne til
å sette seg inn i det andre

menneskets sted, og vil vurdere om man vil
føle slik som han/henne (sympatier).
Mennesket vurderer egne og andres hand-
linger ut fra om en “upartisk betrakter” ville
godta de følelsene de har sitt utspring i. En
“upartisk betrakter”, er iht Smith ingen
virkelig person, men en moralsk stemme og
dialog alle mennesker har i og med seg selv.
Den moralske betrakteren, vitner til egne og
andres handlinger, og avgir umiddelbart
partiske samvittighets-dommer til seg selv,
eller upartisk anerkjennelse eller vrede over
andres handlinger. Denne evnen skal ikke
sammenlignes med fornuften, fordi etiske
følelser er verdibaserte og ikke nødvendigvis
rasjonelle.

Smiths observasjoner ble i sin tid til en ny
byggestein i både moralfilosofien og innen
erfarings basert psykologi. I utgangspunktet
ikke et verk som legger føringer for hvordan
mennesker bør handle. Denne teorien har

heller ikke eksplisitt med soldater å gjøre,
men Smith trengte referanser til sine morals-
ke teorier, og en av dem hentet han fra inter-
aksjonen mellom det sivile og militære liv. Og
her er han inne på ting som kan vurderes like
aktuellt i dag. Et kapittel godt inne i boken
heter: “Hvem besitter dydene” og med
underkapittel “selvbeherskelse”. Og det er
nettopp i dette kapittelet at Smith tar for seg
“krigeren”, den personen som etter krigs-
erfaringen, har hatt muligheten til å ha tatt til
seg dydene, og behersker dem uten at det
lages noe skuespill ut av det. 

Det er nok en folkelig forestilling i mange
land at livets harde skole, og erfaringer hvor
man har sluppet eller vunnet unna en opp-
lagt dødsfare, fører til en slags beundring og
sympati av andre. Ikke bare i Forsvaret, men
generelt. Forsvaret er kanskje den eneste
skolen hvor man er seg bevisst på at dette
skal trenes, fordi det dreier seg og å overleve
når man må drepe og andre vil drepe deg. I
det norske samfunnet, er vi som er eller har
vært i Forsvaret, ofte vært vant til å snakke
om anerkjennelse  som en ytre påvirkning i
form av ros, dekorasjoner, økonomiske

incentiver fra samfunnet, og kanskje mindre
om den indre ledelse og påvirkninger man
faktisk kan få ved å ha deltatt i krig. Mellom
linjene i Smiths tekster merker man at ver-
dien av et liv (individet) har dårligere vilkår
enn i dag. Det er liksom helt forventet at
mange vil dø for saken.  Hans observasjoner
er hentet i et samfunn hvor mange soldater
har vært i krig. Etter krigen, er vel og merke
det som mest opptar Smith, ikke som militær
avdeling, men fordi krigere er da tilbake til
samfunnet, og kanskje like integrert igjen
som enhver baker og smed i sine gamle
jobber. Et sted skriver han: 

Krig er den største skole, for å bygge opp og
utøve en god sjelestyrke. Døden er, som vi
sier, skrekkens Konge, og den mann som
engang har beseiret frykten for døden, vil vel
ikke senere så lett miste besinnelsen overfor
andre trivielle ubehageligheter. I krig blir
mennesker fortrolig med døden, og derigjen-
nom kurert fra den gjennomsnittlige konfor-
mitet, som vanligvis svake sjeler og uerfarne
blir karakterisert ved. Soldater betrakter døden
kun som et tap av livet, og noe som under
ingen omstendigheter fortjener en motvilje, P

Til tross for at filosofen Adam Smith levde
for 250 år siden, ble han igjen småkjendis
etter finanskrisen. Men har han også noe å
tilføre debatten om dagens veteraner? Ja,
mener Erik Dokken.

Cornwallis' overgir seg ved Yorktown i 1781, der amerikanske soldater  sang den britiske revolusjonerende sangen "verden slått opp ned".

QQ forskjellige funksjoner veteraner har i
samfunnet, men så har de altså det felles at
alle har tjenestegjort ute. Jeg er glad for at vi
har klart å engasjere og nå frem til en så
bred gruppe. Det gjør oss også godt utrustet
til å håndtere nesten enhver utfordring vi
måtte støte på underveis. Det er be-
tryggende, sier NVIOs forbundssekretær
Svein-Erik Malmø-Moen.
«Det er som å bli truffet av frosne erter fra en
sprettert hver gang de store insektene
treffer i panna. Det er prisen for å leve ut
eventyret. Å være på veien. Å være fri. 
Klank! Lyden av fra gearet som smeller inn
fra 2. til 3. er en god lyd. Det er lyden av
muligheter og eventyr. Lyden av akselerasjon
og den perfekte svingen. Lyden av en ekte
Harley. Gradestokken viser 45 grader. Willie 
Nelsons «I Was a Highwayman» og Bob
Dylans «Hey, Mr. Tambourineman» river i
ørene hver gang munnspillet akselererer
over gommene og pløyes ut gjennom Electra
Glidens høytalere. 
Solbrent. Svett. Sliten. Ville ikke byttet med
noen.»*

- Jeg er helt sikker på at dette blir en
hyggelig reise full av opplevelser, der
deltakerne tar vare på hverandre - men også
gir nødvendig «space» når det passer. Ame-
rikanere er veldig imøtekommende og åpne
mennesker dessuten, og det vil vi komme til
å merke veldig godt - gjestfriheten, at vi er
folk de er glade for at tar en slik tur langs en
rute som en gang var livsnerve i USAs
øst/vest, men som nå i stor grad lever av fri-
tidsreisende. Vi forventer, eller nei, vi er
brennsikre på at arrangøren med guide-

teamet i spissen leverer det «reklamen» sier:
opplevelsen for livet, sier Anita. 
- At vi reiser sammen med andre veteraner,
og ikke minst at noen har tatt med seg sin
bedre halvdel, er toppen av kransekaka. Det
er en garanti for samhold, og hvis noe skulle
skje er en i de aller beste hender. Reisen får
også et snev av å være «større enn oss selv»,
sier Terje. Han tror gruppa også kommer til å
møte andre veteraner langs veien. 
- Det blir spennende å se hva slags kontakt
vi klarer å få med andre veteraner, både på
tur langs Route66, og de som bor på de
stedene vi kommer til. Terskelen for å finne
tonen blant veteraner, norske som uten-
landske, er veldig lav, om det er noen terskel
å snakke om. Jeg har den fordel at Anita har
Forsvaret i sitt DNA, hun har vært med meg
som ledsager i fire år som Forsvarsattache -
en ubetalt “tilstand”, men med viktige opp-
gaver inn i et internasjonalt uniformert miljø.
Dessuten vet hun hva det betyr å sitte
hjemme og savne en som er ute i intops, noe
hun har gjort i tre kontingenter. Route-66
reisen vil markere en slags «rosinen i pølsa»
etter to lange liv i Forsvaret, hjemme og ute,
sier Terje.

If you ever plan to motor west,
Travel my way, take the highway that is best.
Get your kicks on Route sixty-six.

It winds from Chicago to LA,
More than two thousand miles all the way.
Get your kicks on Route sixty-six.

Now you go through Saint Looey
Joplin, Missouri,
And Oklahoma City is mighty pretty.

You see Amarillo,
Gallup, New Mexico,
Flagstaff, Arizona.
Don’t forget Winona,
Kingman, Barstow, San Bernardino.

Won’t you get hip to this timely tip:
When you make that California trip
Get your kicks on Route sixty-six. **
Pssst! NVIO har planlagt en ny tur i 2018. Er
du interessert i å bli med? Ta kontakt med
Svein-Erik Malmø-Moen på epost:
sem.moen@nvio.no eller på telefon
93023331.

*Utdrag fra «Den store norske Route 66-boken»

** Tekst fra sangen «Route 66» av Nat King Cole

Fakta
NVIO arrangerer i høst tur for veteraner
og ledsagere til Route 66 fra 31.
august– 18. september. 17 veteraner,
fire ledsagere og to guider fra
route66usa.info deltar. Turen gjen-
nomføres med støtte fra Forsvarets
veterantjeneste.
NVIO har planlagt en ny tur i
august/september 2018. Er du inter-
essert i å bli med neste år? Ta kontakt
med Svein-Erik Malmø-Moen på epost:
sem.moen@nvio.no eller på telefon
93023331.

DEN ETISKE
VETERANEN
S



Gode soldater, som tilber deres General og
stoler på han, marsjerer oftere i bedre stem-
ning og i munterhet til de tapte postene som
de aldri er ventet å vende tilbake i fra, som til
de stillingene de uten å nøle kunne fylle der
det verken er plager eller farer som venter på
dem. Så lenge de marsjerte i stilling av det her
sist nevnte, kunne de ikke føle noe annet enn
den innestengte følelsen fra de daglige plikter,
så trekker de seg altså mot de utsatte pos-
tene; da er de seg bevisst om å fullbringe de
edleste anstrengelser som mennesker over-
hodet er forventet å evne. De vet at deres
General ikke har beordret dem på disse ut-
satte postene, hvis det ikke var for sikkerheten
til styrkene og for nødvendigheten av å vinne
krigen. I glede ofrer de sine egen små ”eks-
istenser” på godt og vondt til fordel for en
større sak. De tar kjærlig farvel med sine
kamerater, som de ønsker alt godt og enhver
triumf for, og ikke bare med bukket hode, men
tvert imot ofte med de gledeligste rop og
jubler til enhver skjebnesvangre, men ærefulle
post som de er beordret til. 

Smith tilkjennegjør et usedvanlig sterkt bånd
soldater seg imellom, og til overordnede. Slik
er det også i dag innad i kampavdelinger og
innen feltsaniteten. Men det er nok ikke så
enkelt å redusere eller overføre alle krigs-
erfaringer på den måten som Smith forestilte
seg. Internasjonale operasjoner, er kom-
plekse manøvre satt i system hvor det i ut-
gangspunktet ofte ikke er ment å krige. I
ytterste fall, kun for å forsvare seg eller
andre. Når jeg tenker tilbake på Balkan
spesielt, bortsett fra taktiske vellykkede
enkeltoppdrag, så brakte ikke FN’s militære
intervensjon verken anerkjennelse eller
sympati. Det ble ansett som et kollektivt mis-
lykket forsøk fra vesten på å avverge noe
verre. Og FNs nasjoner, inkludert Norge, var
ikke forberedt på deltakelse i krig. Generalen
for FN-styrkene i Bosnia (BHC), kunne for
eksempel bli stoppet av paramilitære ung-
dommer med en rifle på en veipost, uten
mandat til å bruke makt for å komme videre.
Selvsagt en enorm seier og sikkert respekt
til parten som stod bak de antatte postene.
Srebrenica’s fall i 1995, når den Nederlands-
ke bataljonen ville forhandle uten å ta til
motmæle mot General Mladics styrker, ville
nok utløst en analyse også av Smith.
Kanskje den eneste muligheten for bataljon-
sjefen å beholde æren overfor sine soldater,
for de sivilie han skulle beskytte, for sin na-
sjon, for FN; ville vært en mer konsekvent
handling, og som siste utvei beordring av ild
mot Mladics styrker.  I stedet berørte denne
utslettende passiviteten ikke bare den
moralske selvfølelsen til soldatene, men hele
den nederlandske nasjonen på et fatalt vis.

Et “aldri mer” vi kjenner til fra 9. april 1940 i
Norge, har forsvarsplanleggingen, treningen
og utrustningen i Nederland gjenoppstått og
betydelig styrket i tiden etter. 1995 er-
faringene kan om man vil, beskrive anti tesen
av hva Smith prøver å beskrive, og slå fullt ut
i en slags antipati og fortvilelse fordi det er et
brudd med dydskontrakten. På tross av na-
sjonalt tap og anseelse, kan  personlige nivå
oppstå erfaringer som Smith beskriver på
denne måten:

De vinner også ut av erfaringene erkjennelser,
at mange såkalte store farer i livet, ikke er så
store som de i utgangspunktet ga inntrykk av,
og at det ofte taler en stor sannsynlighet for at
man med mot, handlekraft og konsentrasjon
kunne trekke seg ut av situasjonen med æren
i behold, tross av at det så håpløst ut i ut-
gangspunktet. Frykten for døden blir betydelig
redusert og tiltroen eller håpet, til å motstå
den, blir styrket. De lærer seg å utstå farer
med mindre motvilje. De har mindre omtanke
for angsten, som påkaller å ta seg ut av
farene, og vil nå i mindre grad miste besinn-
elsen så lenge de står oppe i farene.

Smith oppsummerer det hele slik: Denne
opptrente vanen til å forsake farer og døden,
er det, hva som gjør soldatyrket til aeresfyllt,
og hva den generelle oppfatningen av han
blant mennesker gjør han rangen verdig, som
overgår alle andre yrker overhodet. Gjennom
utrykket ”alle tiders Helt”, synes det under
omstendighetene, at soldaten har utøvet dette
yrket i tjeneste for landet på rasjonelt og
suksessfullt vis, og derved har utviklet en
fremragende karakterdannelse. 

Avslutning
Det er viktig å se at Smith observerer
etikken, det vil si den ideale beundringen og
respekten for krigerenes karakter, etter at
krigen er over.  Analogt at vi i dag snakker
om veteranenes anseelse generelt, og i
arbeidslivet spesielt.  Smith snakker ikke om
etikk i striden, men vi kan anta at det ligger
en forutsetning om at en rettferdig krig var
allmenoppfattet av det sivile samfunn også
på den tiden, hvis ikke ville Smiths obeserva-
sjoner ha hatt andre og kanskje negative
analyser. Man kan forstå Smith, ved at gode
krigsforberedelser og forutsetningene for et
vellykket personlig ettermæle, forutsetter et
godt Veteranarbeid. Dette er to sider av
samme sak! Et godt forberedt Forsvar på de
eventualiteter som kan oppstå, er en av de
fremste bud for å vinne en strid, men også
for moralen  i ettertid. Og når striden er
vunnet, uansett tap, vil de dydene som Smith
belyser, gjenspeiles hos soldatene ved for-
skjellige sympatierklæringer fra befolk-

ningen, derigjennom hos politikere. Det er
gjerne eksemplets makt hvor soldater (fra
menig til General) symboliserer den etiske
interaksjonen, gjennom planlagt eller
spontan deltakelse i den norske samfunns-
debatten. Et nylig kunst eksempel hvor kri-
gerens symbolske etikk trer frem, er i serien
Nobel, 4 episode.  En sterkt fysisk skadet
FSK offiser og Afganistan veteran, som uten
å beklage seg blir intervjuet i direkte sending
på NRK nyheter, sammen med Forsvars-
minister og en krigsreporter i VG. Styrken ble
både kritisert av FMIN og mediene (VG) for
subversiv krigerkultur og for å ha provosert
drap på fienden. Men offiserens modige
holdning, refleksjon og svar på tiltale, ble be-
lønnet med turnover av sympati fra seere. 

Den relative beskjedne krigsmoralteorien til
Smith, kan uttales og omskrives på andre og
mer nyanserte måter.  Men menneskets
natur, og hvordan vi i vår europeiske kultur
umiddelbart dømmer egne og andres hand-
linger, er nokså likt i dag, som i tidligere tider
på tross av en  ny humanistisk rettsorden.
Hvordan samfunnet oppfatter krigserfaringer
som et forbilde for vanlige menneskers liv, er
delte. I selvrealiserings tid, er det oppstått et
uttall av risikosporter og hobbier hvor over-
vinnelsen av angsten for døden er temaet.
Slike erfaringer kan likeså fremskaffe re-
spekt og beundring. Men det er kun soldater
som er trent og betalt for en mulig oppoff-
ringen av livet, for å beskytte samfunnets
verdier og suverenitet. Derfor virker moralen
teorien til Smith, i all beskjedenhet, å ha en
intuitiv positiv ladet kraft. Og til slutt er det en
balanse en hver stat må finne hos seg selv,
hvor det militære ikke blir uvesentlig og ute
av stand til å beskytte sin befolkning, ei heller
bli så sterkt at en militærmakt i eget land i
fredstid står for dør. Selvbeherskelse er kun
en av 4, men kanskje Smiths viktigste dyd.

QQ  enn overfor det som er verdt å begjære
ved livet. 

Med utgangspunkt i denne teksten, mener
Smith at: Et klokt menneske bør således være
i stand til, å gjøre det, som enhver soldat til
enhver tid er beredt til. 
Det er potensielt komplekst og kanskje feil å
videreføre en tolkning av Smith, til norske
forhold i moderne tid. Smith skriver verken
om skadde eller drepte soldater, ei heller
over en svekket moral som man kan fo-
restille seg herske ved et stort tap. For noen
få år siden, i dagspresse-debatten om verne-
pliktens fremtid i Norge, brukte noen i for-
eldregenerasjonen argumentet om at verne-
plikten var viktig å beholde, nettopp som en
dannelsesreise for barna, som har vokst opp
i en tid hvor autoriteter og samfunnets felles-
verdier har svake vilkår. FSJ svarte og viste til
at dette argumentet var forkastelig, fordi
man uvilkårlig utdannet soldater i henhold til
oppdragsstyrkene, og ikke for å demme opp
for et manko i samfunnsdannelsen. Det FSJ
imidlertid ikke diskuterte, men senere har
jobbet aktivt for, var at Forsvarets utdann-
else, trening, øving og krigserfaring, i stor
grad kan gi grunnlaget for en slik erfaring
som Smith snakker om for 200 år siden. Og
for å videreføre et slikt grunnlag, er det blant

annet iverksatt en egen Veterantjeneste. Og
Norge har satt fokus på kompetanse og an-
erkjenning gjennom tjenesten og støtter
veteranforeninger med spesialisering for
både friske og skadde soldater. Før den tid
satt man ofte igjen med et inntrykk av at
«etterkrigs»-soldater med tidligere intops-er-
faring, og spesielt fra Libanon, var en out-
sider og potensiell tikkende bombe. Man
hørte kun om disse menn på nyhetene når
noe galt hadde skjedd. Altså, veteraner eller
tidligere krigere, hadde en likegyldig eller
negativ assosiasjon i samfunnet.

Smith snakker om samfunn som har opp-
levd krig, og soldater som har vært i krig.
Han bruker begrepet “krigere” bevisst. Han
mener erfaringer fra krigen, lojalitet til fo-
resatte og kamerater, er credo for utviklingen
av moralske dyder som i neste omgang er
referanser for utvikling av et godt samfunnet.
Det ligger altså til grunn noen idealer på
tross av at dette hevdes å være teorier. Uten
direkte å henvise til, synes Smith allikevel å
referere til de fire kardinaldydene fra før kris-
telig tid i Grekenland: klokskap, mot, selv-
beherskelse og rettferdighet. Isolert sett kan
en dyd være etisk irrelevant, eller i verste fall
ende opp som noe annet enn en dyd.
Dydene er ofte vanskeligere å få tak i enn

for eksempel dødssynder som har sitt opp-
hav i kristelig tenkning. Om man vil studere
dyder, er det mange teorier, og Smith er
egentlig ikke filosofen man først bør søke
kunnskapen hos. Smith kun forutsetter, og
holder seg til premisser i kardinadydene. Han
gjør ingen forskjellsbehandling av sivile og
militære, men overført til soldaten, er det som
særmerker den dydige, at vedkommende
handler rett i en lunefull og ofte fiendtlig
tilværelse. Derav nødvendighet av evnen til å
dømme og handle rettferdig. Men rett-
ferdighet er tannløs uten styrke, og til det
trenger man mot. Det uhemmede motet kan
lett falle over i overmot eller dumdristighet.
Derfor trengs det også en god porsjon selv-
beherskelse. Men om selvbeherskelsen
rammer fullstendig, går den ofte over i
lammelse eller feighet, og det er opplagt
ingen dyd. Evnen til å skille mellom
situasjonene som skal møtes med mot eller
beherskelse, krever klokskap. Klokskapen
avgjør altså om man skal vise styrke eller be-
herskelse i stridssituasjonen, som svarer til
kamp, flukt eller taktisk tilbaketrekning. På
denne måten ser vi at kardinaldydene hører
sammen, og at det kan være ganske kom-
pliserte erfaringer som bringer mennesket
inn til å besitte dydene. Hva man har lært
bringer man med seg på alle andre områder
for resten av livet. Slik bruker Smith soldaten,
eller hva vi kan kalle ideal
krigeren/veteranen, som et referanse-
eksempel for andre i utøvelsen av en god
samfunnsmoral. 
Det var for Smith og sikkert også politikere
for 250 år siden, umulig å vitne til selve
krigen, død, ødeleggelser og seire. Krigen
skjedde i utmark og var Generalenes gebet,
og han var selvsagt også kriger, kanskje
den mest erfarne. Borgere observerte og
hyllet krigeren, og de som var heldig å kom-
me hjem og hadde vunnet kampene, eller
også de som hadde tapt, men overlevd.
Smith observerer at det for krigeren er mer
nødvendig å søke fravær av smerte, enn å
nyte gledene. Analogt til dette, vil en tilskuer
ofte anerkjenne en persons evne til å
moderere nytelser, mens han i enda sterkere
grad vil anerkjenne personens evne til å
bære og dølge smertene, når man vet de er
der. Smiths teorier har altså sammenheng
med vekselvirkningens moralske ryggmarks-
refleks blant sivile og militære samfunns-
borgerere. 
På Smiths tid, var religionskrigene friskt i
minne fra England og kontinentet. Og opp-
togene til de store feltslagene til Napoleon
rundt om i Europa på slutten av hans levetid.
Smith er tydelig imponert av det han har
kunnet observere, lest om eller har hørt av
andre når han skriver:

30 VETERAN // JUNI 2017 JUNI 2017 //  VETERAN 31

Fakta
Filosofen Adam Smith, kan faktisk
brukes som et bidrag i debatten om
veteraner og anerkjennelse. Adam
Smith (1723-1790) var en skotsk øko-
nom og filosof, og professor ved uni-
versitetet i Cambridge. Han skrev flere
bøker, og er etter finanskrisen i 2008
mest kjent for sitt verk “The wealth of
nations”. Men hans andre viktige bok
som er grunnlag for denne artikkelen,
var “The Theory og Moral sentiments”.

Adam Smith (1723-1790)
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NVIO OFOTEN:

Her om dagen banket det
tre australske veteraner på
døren til Norges Veteranfor-
bund for Internasjonale
Operasjoner (NVIO) avdel-
ing Ofoten. 

Jostein Pedersen og resten av
foreningen tok dem i mot med
åpne armer.
- Selvfølgelig! En veteran er en
veteran, om han er norsk eller
australsk. Menig soldat eller
general. Alle har gjort en innsats i
internasjonale operasjoner, og
det skal de ha anerkjennelse og
respekt for, sier han.

Daniel Robinson, Jack Barden
og Lex Reilly går Norge på langs,
fra Nordkapp til Lindesnes, og
ønsket å være akkurat i Narvik
på nasjonaldagen 17. mai.
- Det er mye historie i Narvik, fra
andre verdenskrig, sier Jack
Barden.

De var ikke forberedt på å gå i
borgertoget sammen med NVIO
Ofoten, men er veldig takknem-
lige for mottakelsen. 
De er alle tre veteraner fra krigen
i Afghanistan, og er påført
skader i tjenesten. De forsøker å
vise at mentale og fysiske skader
kan være utfordrende for
veteraner, men at det finnes en

vei videre. På turen samler de inn
penger til veldedigheten Team
Rubicon Australia.
- Du kan komme over det, men
du kan også akseptere at noen
ting kan du ikke gjøre lengre.
Men du kan gå framover i livet,
sier Jack Barden.
Borgertoget er en anledning for
alle byens lag, foreninger og
klubber å samle sine medlemmer
og vise seg for Narvik.
En av dem er Norges Veteranfor-
bund for Internasjonale Ope-
rasjoner (NVIO) avdeling Ofoten.
- Jeg har kommet til lokalene
våre i Gate 2, og så har det stått
veteraner og ventet utenfor, sier
Jostein Pedersen i forbundets

styre.
Lokalforeningen i Ofoten teller
62 medlemmer, men Pedersen
sier de har et medlemspotensiale
på over 300 lokalt.
- Vi tar vare på de som har det
tøft. De som sliter og ikke har det
greit når de kommer hjem til
Norge, sier Jostein Pedersen.
- Det er en kjent sak at Forsvaret
tidligere ikke var flinke til å ta
vare på veteranene. Men de skal
ha ros nå, de har begynt å bli
bedre, sier Pedersen.
Han forsikrer at alle veteraner fra
internasjonale operasjoner som
banker på døren til foreningen i
Gate 2 kan forvente en varm
mottakelse. 

17. MAI MED AUSTRALSKE VETERANER NVIOTROMS:

NVIO avdeling Troms
inviterer til treff for vete-
raner med familie på Hellig-
skogen i Skibotn-dalen, 1-3
september 2017. Muligheter
for ankomst 31 august og
avreise 4 september.

Program er under utarbeidelse,
men grovt tilbud og muligheter vil
være: 
fisketurer på Lyngenfjorden, fis-
ketur innland, bærplukking, Fin-
landtur, fottur til Treriksrøysa, be-
søk til den kalde krigs befest-
ningsanlegg “Frøy”, Lyngenlinja,
krigshistorisk vandring, foredrag,
feltkonkurranser, mm.
Quizzaften med høy stemning og
flotte premier lørdag. Aktiviteter i

fellesskap og muligheter for ak-
tiviteter på egenhånd.
Forlegning på kaserne (2-6
mannsrom).

Vi har som alltid på disse
treffene med oss mye god mat
og vi lager en god sosial ramme
rundt måltidene. I år så
planlegges det med egne kokker 
som skal skjemme oss bort!
Oppstillingsplass for bobil/camp-
ingvogn med strøm.
NVIO avd Troms kommer ut med
detaljert program så snart det fo-
religger. 
Annonsert i Veteran og/eller på
hjemmesider.
Foreningen vil tilrettelegge for
transport fra Tromsø og fra
Bardufoss for de som ankommer
med fly.
Vi ønsker allerede nå å ta imot
foreløpige påmeldinger for å
lodde interessen - Treffkontakt:
post@troms.nvio.no eller Einar
Ulleberg, Tlf: 47977060
En liten egenandel må påregnes.
Så - Velkommen til trivelige
dager i Nord-Troms!

VELKOMMEN TIL VETERAN-
TREFF I SKIBOTNDALEN!
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NVIO OFOTEN:

Torsdag 23. mars fylte den
eneste gjenlevende krigs-
seileren i Narvik, Arne
Strøm, 95 år. 

Arne har vært aktiv medlem i
NVIO siden 2014, og er en
trofast og engasjert deltaker på
«Tirsdagsåpent» i vårt medlems-
lokale i Narvik. NVIO avd. Ofoten
hedret Arne på dagen ved å
overrekke en blomsteroppsats

med gratulasjon fra foreningen.

Sjømannen
Arne reiste ut til sjøs allerede
som 16-åring i 1938, da han
mønstrert på D/S Germa fra
Kristiansand. Han var under lov-
lig alder for å mønstre på, og
måtte ha med skriftlig samtykke
fra sine foreldre. Arne var om
bord i D/S Germa da krigen brøt
ut, underveis fra Calcutta til
Hong Kong. Han fikk etter hvert
kjennskap til angrepet på hjem-

byen, og at panserskipene «Eids-
vold» og «Norge» var senket på
Narvik havn om morgenen 9.
april, der 295 mann omkom. Han
hadde ingen kontakt med
familien, og visste ingenting om
forholdene hjemme.

Krigsseileren – 
sterke opplevelser
D/S Germa ble satt i tjeneste for
Nortraship (Norwegian Shipping
and Trade Mission) og seilte for
de allierte. Arne byttet senere til

D/S Herma i rute på Grønland
med stykkgods. Han var også
om bord i M/S Ida Bakke og
M/S Høegh Silverstar, alle for
Nortraship.
Arne Strøm har opplevd en
tøffere ungdomstid enn de fleste
av oss. Etter opplæring som
skytter fikk han hyre som kom-
binert matros og skarpskytter om
bord i M/S Bonneville. Det ble
kun én tur med båten. De seilte i
konvoi på 57 skip med kurs for
England, jaget av 26 tyske
ubåter. 9. mars 1943 kl. 22:00
smalt det så voldsomt at båten
ristet i sammenføyningene. Bare
7 mann reddet livet, blant dem
Arne. Han husker ingenting fra
torpederingen til de ble reddet av
et eskorteskip på natta. Til
sammen 13 skip ble senket.
Torpederingen har senere alltid
plaget Arne, vonde minner som
dukker opp i sene nattetimer,
ting det ennå er vondt å snakke
om.
Arne fortsatte å seile etter hend-
elsen, og kom om bord som
skarpskytter på M/T Polarsol. På
vei til Syd-Frankrike lastet med
flybensin fikk de flyangrep fra
styrbord. To engelske skyttere
om bord fyrte av granater som
gikk av rett foran flyet, som skar
over til høyre og eksploderte inn i
en amerikansk Liberty-båt med
500 soldater og fullastet med
ammunisjon. Eksplosjonen var et
inferno av flammer, røyk,
ståldeler og nagler. Men M/T
Polarsol reddet seg unna på ut-
rolig vis.

Et mer normalt liv …
Etter avmønstring i 1945 var
Arne ferdig med livet til sjøs. Han
gikk yrkesskolen og fikk opp-
læring som sveiser og skjærer,
og har jobbet hos RKV Narvik i
38 år inntil pensjon. Arne giftet
seg med sin kjære Solveig og
fikk en sønn, men Solveig gikk
bort i 2006. Arne lever nå et rolig
pensjonistliv hjemme i Narvik.

JOSTEIN PEDERSEN

Kilder:     http://www.aktive-
fredsreiser.no/biblioteket/krigs-
seilere/arne_strom.htm 
http://www.warsailors.com/sing-
leships 

Foto: Kjell Tore Zimmermann, NVIO avd. Ofoten

ARNE STRØM, 95 ÅR!

NVIO har mistet en av sine eldste veteraner og mangeårige
medarbeider.
Lars Reiermark falt fra 5. april 2017, nær 80 år gammel.
Lars Reiermark har arbeidet for veteranenes sak i 50 år, fra han
i 1968 ble medlem av FN-befalets landsforening (FNBLF) og
allerede i 1970 gikk inn i styret. Han har aktivt fulgt vår or-
ganisasjons utvikling gjennom FN-Veteranenes Landsforbund
(FNVLF) og inn i dagens Norges Veteranforbund for Interna-
sjonale Operasjoner (NVIO), hvor han har arbeidet både lokalt,
sentralt og internasjonalt. Hans siste medvirkning var blant
Norges representanter på markeringen av Peace Keepers Day
på Kastellet i København i mai 2016.

Få kjente av erfaring veteranenes sak bedre enn Lars
Reiermark. Vi finner han allerede i 1960 i Kongo, i Opération des
Nations Unies au Congo (ONUC), denne misjonen fra FN-ope-
rasjonenes barndom. Allerede i 1965 er Lars Reiermark tilbake i
tjeneste for FN, da i United Nations Emergency Forc (UNEF),
FNs aller første fredsbevarende styrke som dannet skole for
fredsbevarende operasjoner. Neste internasjonale jobb var for
Røde Kors i Biafra, før vi (selvsagt) finner Lars Reiermark i 1978
i Norges første kontingent til United Nations Interim Force in 
Lebanon (UNIFIL).
Lars Reiermark har fulgt utviklingen av internasjonale ope-
rasjoner helt fra begynnelsen, og han har i skrift og tale fremmet
kunnskap og meninger.
Han har samlet sine erfaringer fra tjenesten i Kongo i boken
«Den vanskelige friheten» som ble gitt ut av Forsvarsmuseet i
2011. Han gir oss den historiske og politiske bakgrunn til- og
utvikling gjennom konflikten i Kongo, han beretter om den nors-
ke deltakelsen og om nordmenns personlige innsats i ONUC,
han følger utviklingen i Kongo videre frem til i dag, og han
trekker linjene frem til dagens internasjonale operasjoner.
Fra 2000 ble Lars Reiermarks kapasitet satt inn på fulltid for
veteranenes sak da han ble ansatt som informasjonssjef i
FNVLF. Hans fotavtrykk er vel bevart i Sjekkposten, dagens
Veteran, hvor han overtok det fulle redaktøransvaret i 2002. 
Alle veteraner står i stor takknemlighetsgjeld til Lars Reiermark
for arbeid han som pressemann og som medarbeider i NVIO har
gjort for at samfunnets holdning til etterkrigstidens veteraner i
de senere år har endret seg til anerkjennelse og forståelse.
Takk, Lars!

Britt Brestrup 
President NVIO      

LARS REIERMARK TIL MINNE

De siste årene har po-
lititroppene 7. mai lagt ned
en krans på bysten av Harry
Sødermann. - I år ble det
bare Thor Wik og Reidar
Andreas Berg som møtte
opp og hedret Norges-
vennen Harry Søder-
mann(1902-1955).

Han var sjef for Statens
Kriminaltekniska Anstalt i
Sverige.  Takket være ham ble
polititroppene en realitet. På
grunn av Sveriges nøytralitet
kunne ikke avdelingen kalles for
en norsk militær styrke.  De var
15.000 mann fullt utrustet med
lette og tunge våpen, samband,
biler og hester.  Fullt utdannet for

å kunne bistå ved frigjøring av
landet vårt. - Det ble heldigvis
ikke nødvendig etter tyskernes
kapitulasjon, men etter 8. mai
bidro vi i stor grad til å holde
orden i landet, og vi overtok
Akershus Fetning den 11. mai.  

Allerede i januar 1945 deltok
norske avdelinger i frigjøringen
av Finnmark, vi tok opp miner
ryddet veier, og bygget en stor
solid brygge i Hamnbukt, sier
Berg. Dette var eneste bryggen
hvor man kunne losse alt
materiell til gjenoppbyggingen av
det nedbrente Finnmark.  Søder-
mann var også meget aktiv
under og hjalp med frigjøringen
av alle fangene på Grini og

Møllergaten 19.   - Vi har meget
å takke Harry Sødermann for og
vi håper at NMKF vil fortsette

tradisjonen å hedre Harry Søder-
mann hver 7. mai  i mange år
fremover, sier Berg.

Vigar Aabre                                                           
Tidl. President FNVLF

HEDRET SØDERMANN 7. MAI
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dC teCh 
Knallpris på knallbra hodelykter 

aksess &
daylight 
25% rabatt i forhold til butikkpris
på Craft klær

eidskog lys 
10% på alt

hotel 
express norge 
50% på medlemskort

rønning 
treski as 
15% rabatt på alle skimodeller

Magnor 
glassVerks 
Fabrikkutsalg
20% rabatt på allerede rabatert 
fabrikkpris

nobels 
Fredssenter 
25% rabatt, barn under 16 år gratis

stiFtelsen 
arkiVet
Gratis omvisning i Gestapo-kjelleren

sandeFjord
paintball 
15% rabatt

Falstadsenteret
Inngangsbillett til honnør/student-
pris

justissektorens
kurs- og øVings-
senter (jkø) 
Rimelig overnatting i Stavern

lilleput reiser 
Diverse rabatter

brilleland 
10% på komplette briller og 
solbriller

utstyrs-
kontroll.no 
15% på ordinære varer

rib norge 
Spesialpriser på turer med RIB-båt

andre tilbud:
•  Tilgang til veteranhytta  i 
   Umbukta, se hjemmesiden til 
   NVIO Rana. 

•  Tilbud om scootertur med NVIO 
   Hamar.

•  Tilbud om laksefiske med NVIO 
   Alta.

Medlemsfordelene blir lagt ut fort-
løpende; følg med på hjemmesiden
for oppdateringer!

unike medlems-
fordeler til nVio-

medlemmer!
Mer inForMasjon Finnes 

på Våre hjeMMeside:

Vi er på Web og sosiale Medier

         

President 
Dag-Magne Lunde
Tel: 917 696 00
daglunde@hotmail.com

Visepresident
Lars Finstad
Tel: 992 899 35
larsfinstad@gmail.com

Styremedlemmer:
Christian Ytterbøl
Tel: 949 885 60
christian.ytter@gmail.com

Bjørn Jomar Rundhaug
Tel: 413 268 80
b-rund@online.no

Einar Ulleberg
Mob: 479 770 60
eulleberg@hotmail.com

Sivert Wille Svane
Mob: 908 982 62
sivert@skagerakbioenergi.no

Geir Dolonen-
Marthinussen
Mob: 418 736 38
gmarthin@gmail.com

Vararepresentanter:
Geirhild Snildal Engen
Knut Erik Jørgensen
Lars Hallanger
Jan Lars Haugom
Ulf Hjortdal Anderssen

Forbundsstyret 
i nVio 2017

Kameratstøtte
telefonen:

800 48 500

Husk

Forbundets høye beskytter:
Hans Majestet
Kong Harald V

Norges Veteranforbund for 
Internasjonale Operasjoner

Sekretariatet:
NVIO, bygning 60
P.B 1550 Sentrum

0015 Oslo
Telefon 940 12 200
post@nvio.no

Forbundets hjemmeside: 
www.nvio.no

Bankgiro 5082.07.40278 
Org.nr. 971 245 433
BIC: DNB ANOKK XXX

IBAN: NO 4850820740278

Generalsekretær:
Thor Lysenstøen
mobil: 990 92 481

e-post: thor.lysenstoen@nvio.no

Kommunikasjonsrådgiver:
Siri Rooseboom De Vries
Mobil: 480 61 996
siri@nvio.no

Redaktør:
Hege Kofstad

hege.kofstad@nvio.no
mob: 412 33 448

Leder kameratstøtte:
Knut Østbøll

Mobil: 911 76 351
e-post: kostboll@nvio.no

Økonomi: 
Anniken Johnsen
mobil: 94012201

anniken.johnsen@nvio.no

Rekrutterings- og
aktivitetsrådgiver: 
Vibeke Strand, 

mobil: 940 12 200 
e-post: vibeke.strand@nvio.no

Rådgiver Helse:
Christen Halle

Mobil: 94 01 22 00
halle@nvio.no

Forbundssekretær: 
Svein-Erik Malmø-Moen
Mobil: 930 23 331
sem.moen@nvio.no

Husk å melde 
adresseforandring 

til NVIO

Du finner oss på nvio.no, facebook, twitter og instagram.

@norskeveteraner @norges_veteranforbund
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Medlemsbutikk 
nvio.adprofil.no

Se flere flotte produkter i vår medlemsbutikk: nvio.adprofil.no

Beige bomullscaps med brodert VETERAN og norsk flagg brodert i fronten, 
tekst NVIO brodert bak og webadresse i pipingen i front på skjermen. 
Capsen leveres i onesize, med reguleringsspenne bak. 

Sort caps med NVIO- logo i front og webadresse brodert bak. 

Caps

Toalettmappe med NVIO logo

100,-

188,-

Sporty toalettmappe i tidsriktig slitesterkt 
vanntett materiale. Stort hovedrom og 
innvendig meshlomme. 
Hesteskoåpning 
på toppen. 
Leveres med 
NVIO logo. 

Gym/sko pose med trykk

Belte med gravert NVIO logo

Termokrus med logo

40,-

250,-

125,-

Gympose i format 
44 x 33 cm. 
Sort med trykk 
«Veteran og 
stolt av det». 

Stilig skinnbelte med stor spenne med laser-
gravert NVIO logo. Lengde: 120 cm.

0,25 liter termokrus i rustfritt stål. Sort utside 
med lasergravert NVIO logo. Mål: 7 x 7 x 15 
cm. NB! Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Sporty bag i vanntett og slitesterkt materiale. Stort hovedrom med lomme 
til verdisaker. 3 nettinglommer på innsiden. Lomme til navnelapp/merking. 
Velg mellom to størrelser: M; H=25 B=49 D=29 cm, 
eller L; H=30 B=64 D=34 cm. Kommer i fargene rød 
og grå. Leveres med trykk NVIO logo og VETERAN. 
Ønskes ikke VETERAN – vennligst skriv dette 
på bestillingsskjemaet.

460,-

540,-

Duffel Bag

Medium:

Large:

Ryggsekk-stropper som er klargjort for bruk på 
bagen. 

Ryggsekk-stropper til Duffel Bag

83,- Sendes til Aksess & Daylight AS, Verpetveien 30, 1540 Vestby. Kundetelefon: 64 98 05 10 

BESTILLING
Varene sendes som oppkravs sending ved kupongbestilling. Vennligst bruk blokkbokstaver.

ANTALL

ANTALL

ANTALL

ANTALL

VARENAVN

VARENAVN

VARENAVN

VARENAVN

FARGE

FARGE

FARGE

FARGE

STR

STR

STR

STR

FORNAVN

ADRESSE

POSTNR POSTSTED

E-POST(valgfritt) / TLF

ETTERNAVN

 

KOMMENTAR

Nr. 3-2017

Se også vårt AD gavesortiment i NVIO-shoppen http://nvio.adprofil.no/ 
Her har vi et spennende sortiment med mange forskjellige produkter. (Uten logo). 

Vi vil oppdatere med nye produkter fortløpende, så følg med.

Klistremerke ”Veteran”

V-hals genser, grå

Collegejakke

Klistremerke med norsk flagg

Klistremerke i format 10 x 7 cm med 
trykk «Veteran».

Klassisk V-hals genser produsert i ny-
delig myk og slitesterk Prima bomull. 
Det perfekte plagg både til skjorte 
og pique. Representativt, velkledd 
og komfortabel. Leveres med NVIO 
logo på venstre bryst.

Klistremerke i format 30 x 6 cm med trykk «Veteran og stolt av det».

Collegejakke i kraftig materiale og behagelig 
kvalitet. Unisex modell. Dekorasjonsømmer. 
Ett alternativ for dem som ikke liker hette. YKK 
glidelås. Frontlommer. 280 gr. 80 % bomull/ 
20 % polyester. Leveres i str. XS.- XXXL. Kommer i 
fargene kongeblå, sort, mørk grå, gråmelert, 
marine og rød. Leveres med NVIO logo og 
VETERAN på venstre arm. Ønskes jakken 
levert med kun NVIO logo, vennligst skriv 
dette på bestillingsskjemaet.

23,-

35,-

435,-560,-
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Returadresse: P.B 1550 Sentrum0015 Oslo

VETERANERHJELPER
VETERANER

Stiftelsen Veteranhjelp er opprettet for å kunne gi 
øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som 

befinner seg i en prekær økonomisk situasjon.
Vi har allerede hjulpet mange, men er avhengig av 

bidrag for å hjelpe flere veteraner.

Støtt oss med valgfritt beløp til konto nr. 7058 31 07302
Vipps kan også benyttes: 25550

Bilde: @instagramanders (Anders Nilsen)

Stiftelsen
Veteranhjelp


