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Deres Kongelige høyhet, Admiraler, Ærede gjester!
Først og fremst vil jeg overbringe en hilsen fra Sjef Sjøforsvarets Skolesenter
(Kongelige Norske Marine) KNM Tordenskjold Kommandør Heide Krøke, og
ønske oss alle til lykke med feiringen av Viseadmiral Peter Wessels
Tordenskjolds 325 år dag. Likeså vil jeg overbringe gratulasjoner til Selskapet
Danske Tordenskiold – Venner i anledning dette 50 års (HALVTREDS ÅRS)
jubileum.
Hjemme i Norge har vi i helgen som var, og litt på forskudd, allerede feiret vår
felles Sjøhelts fødselsdag, med arrangementet TORDENSKJOLDS NATT. Dette
arrangementet har blitt avholdt i 38 år. Og - i nesten like mange år, har en
ansatt ved KNM TORDENSKJOLD blitt slått til RIDDER AV TORDENSKJOLDs
ORDEN, ved den høytidelige og tradisjonsbundne seremoni som er
høydepunktet ved TORDENSKJOLDS NATT. Også i år, ble en offiser funnet
verdig av TORDENSKJOLDS RIDDERRÅD og hedret i påsyn av så vel kolleger som
riddere og ektefeller. Tordenskjold selv, var selvfølgelig til stede slik ritualet
påkrever.
I dag - og like før den fine Festgudstjenesten og den verdige kransnedleggelsen
vi var med på, så ble der oppe i Norge avholdt en meget høytidelig
FANESEREMONI. I Håkonshallen i Bergen, har Hans Kongelige Høyhet
Kronprins Haakon på vegne av Hans Majestet Kong Harald V, overlevert en
VÅPNENFANE til Sjef KNM Tordenskjold. I fjor fikk alle fanebærende avdelinger
i Sjøforsvaret sin fane overrakt av Hans majestet Kong Harald V på Akershus
Festning i hovedstaden. I år og for noen timer siden har altså KNM
Tordenskjold mottatt sin.
Da sjef KNM Tordenskjold overtok fanen av Hans Kongelige Høyhet Kronprins
Haakon, sa hun:
«Deres Kongelige Høyhet. Som Sjef KNM Tordenskjold kan jeg forsikre Deres
Kongelige Høyhet om at avdelingen vil holde sin fane høyt i ære, og at fanen
skal minne oss om den plikt vi har til å stå samlet og enige om å forsvare Konge
og Fedreland»
En STOR DAG for KNM Tordenskjold!

2

En stor dag har det også vært for min kone, Anita og meg selv. Det å kunne
representere KNM Tordenskjold her i København, er noe jeg ser på som en stor
ære.
Og - Det er gjenforeningens sanne glede vi føler, når vi nok en gang har fått
mulighet til å treffe våre danske venner og kolleger igjen – og det i samme
kontekst, som da vi var her for fem år siden.
Den mottagelse og varme vi ble møtt med, den hyggelige stemning dere skapte
og nå igjen skaper rundt deres gjester, er noe vi aldri vil glemme.
- Som man sier oppe i Bjerg-Landet: Det er deilig å være Norsk i Danmark!
Som Marineoffiser, er jeg meget stolt av å kunne bære TORDENSKJOLDS
VÅPENSKJOLD på min uniform. Jeg ser på det som en ære og et privilegium. Vi
benevner oss selv som TORDENSKJOLDS SOLDATER – med rette!
«Tordenskjolds soldater», som uttrykk, er dessverre ikke like godt kjent blant
mine landsmenn, som det en gang var.
I den moderne tid har nok ikke dette uttrykket vært i bruk, men vi kjenner det
igjen… ja, helt siden splittelsen i 1814, er der kjennetegn:
Hurtig, kompakt og potente avdelinger, med liten bemanning, men dog stor
slagkraft.
Danmark og Norge har i dag ikke mange marinefartøyer, men de er hurtige,
kompakte og potente, og har kapasiteter innen mange krigføringsområder inkludert evne til rask forflytnings og transformasjon. Ja, så vel IVER
HUITFELDT- Klasse, som de norske NANSEN - Klasse fregatter, har fått
demonstrert sine kapasiteter under så vel ved piratjakt i OPERASJON
ATALANTA som ved uttransportering av Kjemiske våpen fra Syria under
OPERASJON RECSYR.
Selv var jeg fem måneder med i OPERASJON RECSYR, blant annet som Militær
Sjef på det nær 300 meter lange, 66.000 tonn store norske transportskipet MV
TAIKO. Skipet hadde samme oppgaver som ARK FUTURA, men seilte under
orlogsflagg, med militær sjef og militær tilstedeværelse om bord. Blant annet
10 mann fra KNM Tordenskjold. Da MV TAIKO forlot Middelhavet og vår dansk/
norske styrke (TG 420.01), i begynnelsen av juni i fjor, for avlevering av den
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syriske lasten i Finland og USA, ble skipet satt direkte under Sjef Søværnet
Operative Kommando. Vi «Tordenskjoldere», var således «tilbake i dansk
tjeneste» helt til all last var avlevert. Vårt tokt avsluttet etter 226 døgn, i Texas
den 9. juli 2014. Jeg selv kom hjem til Norge 15. juli 2014 - fem dager før
Admiral Trojann offisielt erklærte OP RECSYR som over! Operasjonen var fra
mitt ståsted et eksempel på et utmerket samarbeid mellom våre to nasjoner.
Et utmerket samarbeid med det Danske Søvernet, opplever jeg også i min
DAGLIGE TJENESTE som sjef for Sjøforsvarets Sikkerhetssenter, som er et
speilbilde av Havarikursus og Sersjantskolen oppe ved Frederikshavn. Vi har i
15 år samarbeidet for en sikrere hverdag for våre skipsbesetninger gjennom
erfaringsutveksling, årlige instruktørsamlinger og jevnlige møter på sjefsnivå.
Nettverksbygging og faglig påfyll og felles utfordringer er alltid på agenda når vi
treffes. Alt i alt et utmerket samarbeid!
Så - I dag kjære venner, har vi i felles akt og under kyndig ledelse av jubilanten
Selskapet DT-V, demonstrert at vi verdsetter vår HØYT AKTEDE, ALLTID ÆREDE
Viseadmiral TORDENSKJOLD. Gjennom markeringer her i Danmark og i Norge
synliggjør vi ved handling og tradisjon at vår sjøhelt Peter Wessel Tordenskjold
også EVIG MINNES!
Jeg takker nok en gang for at vi får ta del i denne verdige og fine markeringen
her i København. Og nok en gang ønskes jubilanten til lykke med sine
HALVTREDS ÅR.
Før jeg går ned fra talerstolen, vil jeg be Admiral Lars Kragelund om å komme
frem for ta i mot en ydmyk hilsen i form av KNM Tordenskjolds CREST.
TAKK!

