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NATOs militerkomit6 giennom 7O f,r
Kjell Dragnes
NATq 2OL9.
ANMELDT AV ODD GUNNAR SKAGESTAD
Boken NATOs militarkomit6 gjennom Z0 5r er

fort i pennen av Aftenpostens tidligere mange8rige utenriksredaktor, n6 frilansjournalist
Kjell Dragnes. Han har her gitt seg i kast med
et tema som ikke umiddelbart synes 3 innby
til de store litterere bravader eller utfoldelser,

Desto mer fortjener forfatteren ros for 3 ha
h8ndtert stoffet med sikker h6nd, og for 3 ha
levert en tekst som ikke bare er velredigert og
gjennomgEende velformulert, men et produkt
som ogsS meget leseverdig.
Mens de fleste fikk med seg at NATO i fjor
feiret 7o-6rsjubil6um, gikk det kan hende
under manges radar at ogs6 organisasjonens

Militarkomite kunne runde en tilsvarende
milepael. Mens NATO - Atlanterhavspaktens
organisasjon - er en folkerettslig konstruksjon,

en forsvarsallianse og et politisk forum for
alliansens medlemmer, er Militerkomiteen et
arbeidsorgan hvor medlemslandenes militare
eksperter motes for 3 drofte fagmilitare
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sporsmEl, herunder NATOs strategi og taktikk,
med sikte pE 3 gi alliansens politiske organer

de best mulige og fortrinnsvis omforente
fagmilitare r6d.
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Et serskilt sendelag
Oppdraget med 3 representere Norge i NATOs
militere struKur tilligger vir Militaermisjon i
Brussel. Militarmisjonen er et serskilt sendelag, og inngir ikke i Norges Faste delegasjon
til NATO, men samarbeider med delegasjonen
og dens sjef {Norges NATO-ambassador),
Sendelagets leder har tittel som norsk militer

representant i Militaerkomit6en - i NATOsjargong hhv. "milrep" og "MC". Milrep'en er
Forsvarssjefens representant, med oppgave 6
fremme norske interesser i alliansen. Milrep'en
er, som forfatteren uttrykker det, Norges oyne,
orer og stemme i NATOs hovedkvarter, en
premissleverandor og et sendebud.

riK illustreft med bilder fra alliansens
historie, og er forsynt med et oversiktlig
Boken er

noteappa rat. Stoffet er disponert kronolo gisk,

to gjennomgiende, parallelle "soyler"
eller dimensjoner - henholdsvis de til dels
vekslende sakene som Militerkomit6en har
hatt p5 sitt bord opp gjennom 3rene, og de
personene {Milrep'ene} som Norge har veft
langs

representert ved. Dette har vaert et heldig grep.
Saks-d imensjonen ref ekterer de sikkerhetspo-

litiske utfordringer og de skiftende politiske
vinder og konjunkturer som har preget
NATO-alliansen opp gjennom dens 7o-5rige
tilvaerelse. Disse utfordringene presenteres
innenfor en ramme hvor bakteppet er de
dramatiske og til dels skjellsettende hendelser
som alliansen har gjennomlevet. Noen kjappe
stikkord: Suez og Ungarn hosten 1956, Berlinog Cuba-krisene i 1961 og 1962, invasjonen
i Tsjekkoslovakia 1968. Berlinmurens fall i
1989 og Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

Videre lrlATOs omorientering pE 1990-tallet
til "out-of-area"-engasjement og fredsoperasjoner. Samt. alliansens respons p5 det 21,.
Srhundres nye rystelser, med terrorbekjempelse og den endrede sikkerhetssituasjonen
i Europa etter Russlands anneksjon av Krim i
2014, og p6folgende krigforing mot Ukraina.
Hver ny krise har avdekket nye utfordringer og
avstedkommet nye runder med diskusjoner om

veivalg, strategier og struKurer.

Norske bekymringer
Sentralt fra et norsk st5sted er selvsagt de spesielle utfordringer som har gjort seg gieldende
for Norges vedkommende, herunder btde de
krav som vi har st8tt overfor fra vSre alliertes
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side og de krav og onskem6l som vi fra norsk
side har soK 6 fremme overfor alliansen. PB
1950-tallet var det viktig for Norge 6 motuirke
en svekkelse av NATOs s6rbare nordflanke,

herunder vinne forstielse for behovet for 5
styrke Nordkommandoen. VEre onskem6l vant

ikke alltid frem, og militert og okonomisk
kunne norske myndigheter tidvis fole seg som

et stebarn i NATO. En gienganger var norsk
pipekning av Nord-Norges strategiske betydning. P5 slutten av 1950-tallet og giennom
farste halvdel av 1960-tallet var den norske
atom- og basepolitikken et ankepunkt fra
NATOs side, idet denne politikken ikke ble
ansett som positiv for NATOs forsvarsevne.
USAs onske om en mer balansert byrdeford-

eling har vaert en stadig tilbakevendende
sak siden 1950-5rene. Typisk var folgende
erklering fra den amerikanske representant
i Militerkomitden: "Europeiske nasjoner bor
bidra med mer av sine ressurser for sin sikkerhet og forsvaret av Europa. En sammenligning
av prosentandelen av brutto nasjonalproduK
anvendt til forsvar og antall personer i uniform
pr tusen innbyggere i de ulike nasjoner, avslarer at USA berer en uforholdsmessig stor del

av byrden". Dette sitatet var fra juli 1966. og
temaet er som kjent like aktuelt i dag.

Persondimensjonen
Og parallelt med utviklingen av de saksmessige

utfordringene, finner vi i boken persondimensjonen: Den kronoloqiske presentasjonen av
vir Milrep'er. De blir presentert dels i sarskilte
"bokser", med portrettfotos og CV (dessverre
med hvit tekst pE blSgr6 bakgrunn), dels i
brodteksten for ovrig, hvor vi f6r et narmere
innblikk i deres befutning med Militaerkomit6ens
lapende saker.
Fra og med kaptein Andreas Andersen Kielland

Rygg og frem til v8r forrige Milrep, viseadmiral
Ketil Olsen.r har til sammen 22 hayere offiserer

innehatt dette vervet. Her finner vi en rekke
profilerte personligheter, som har satt sine spor
etter seg - i Militarkomit6en si vel som i sin
karriere i Forsvaret ellers. Frem til 1980-3rene
hadde alle v6re Milrep'er krigseriaring, senest
generalloytnant Rolv Eios 1984-1988, som var
med i Milorg som teniring.
Som talsmenn for

et lite land har mange

vSre representanter opplevet

i

motbakke

i

i

av

mStte slite
mote med land med storre

Viseadmiral Olsen fratrAdte ved iLrsskiftet 2AJ9-202A, noen fi uker etter at denne boken gikk i trykken. Han ble
etterfulgt av viseadmiral Louise Dedichen, som er vir n&veerende lvlilrep.
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kjattvekt. De har likevel gjennomg6ende
maktet 5 ivareta Norges interesser med en
tydelig stemme. Betydningen av fy'lilreo'enes
personlige egenskaper konrmer klart frem i
denne boken, Det gjelder hva angSr bide
forbindelsene og samarbeidsforholdet med
hjemmeapparatet samt relasjonene til deres
kolleger i IVlilitarkomiteen. tu1ye av arbeidet
i Militerkomit5en foreq6r uformelt, selv om
det holdes jevnlige moter der det fattes
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Til tross for bokens ringe tykkeise, beskjedne

format, talii'ike iilustrasjoner og generost
lufti ge sider, inneholder NATOs militaerkomite

gjennorn 7A Zr en irnponerende mengde
ver-d if

u

i

I i nfo rmasj

on o g nytti ge betra ktn

Dragnes har intervjuet en lang rekke Milrep'er
fra de siste 30 5r, og trekker den konklusjon at
de personlige forbindelser og ftililrep'enes personligheter har vart ytterst viktig for arbeidet
i I\,lilitaerkomit6en. En ulempe, som pEpekes
av flere av intervjuobjektene, har imidlertid
vert det store gjennomtrekket av andre lands
representanter ikomit6en (se spesielts.TT og
s.89 ). De fleste av vSre Milrep'ers kolleger siiter
visstnok bare i to 5r. Til sammenligning har
de norske Milrep'ene hatt en gjennomsnittlig
tjenestelengde pE 3 3r og 2 mineder.
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Natc-sertif iset1 kjetting
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han som avtroppende Milrep tok initiativ til
3 fE laget denne boken. Og, ikke minst, en
seriig honnar til fodatteren Kjeil Dragnes for
hans eminente gjennomfaring av prosjektet.

konsensusvedtak.
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Viseadmiral Ketii Olsen fortjener takk for at

Kun kr. 35O,- pr 5r.
(Se detaljer

6.
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