1986: Da «blåreven» herjet i Vestfold

Saker og ting som
setter minnene i sving

Innkalling

lokalhistorie

Slike
innkallingskort ble benyttet i mange år i Forsvaret. De ble
brukt ved førstegangstjeneste, repetisjons- og mobiliseringsøvelser.
Arbeidsgiver måtte informeres omgående. Den økonomiske kompensasjonen
lå godt under vanlig lønn,
så mange tapte inntekt
under øvelser. En del arbeidsgivere utbetalte likevel full lønn mot at de fikk
overta øvelsespengene. Reisen til tjenestestedet ble dekket.
På baksiden av kortet sto det bl. a: «Håret kan være fyldig,
men ikke for langt. Skjegg skal være velpleiet». Under Øvelse
Blue Fox stilte 94 prosent av de innkalte til tjeneste.

Kanonene tordnet,
mitraljøsene smatret, jagerfly og
helikoptre hylte over
hodet på vestfoldingene dag etter dag.
Tusener av grønnkledde kravlet
og krøp overalt i terrenget, ikke minst i
Andebus og Lardals
dype skoger.
Øvelsen ende–
vendte dagliglivet.
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KONGEN TAKKER: Kong Olav takker kokkelaget for en utmerket lunsj. Ved Lønnskollen i Hof.
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ilitærøvelsen Blue Fox var
den største på en mannsalder i fylket vårt. En hel divisjon ble stablet på beina i
september det året, det vil si 15.000
mann (og noen kvinner). De skulle forsvare landet mot invasjon og landgang
fra havet. 9.000 allierte soldater deltok
i NATO-øvelsen kalt «Northern Wedding» (kom Norge til unnsetning) og
spilte fienden, mens den nasjonale forsvarsdelen altså ble kalt Blue Fox. I
noen hektiske uker fikk Vestfold 24.000
flere innbyggere.
Det er klart at en så stor øvelse satte
sitt preg på hverdagen til de fastboende i
Brunlanes, Larvik og Sandefjord og videre opp i landet mot Lardal, Hof og Andebu. Hovedveiene var fylt til randen av
militærkolonner, og skogsbilveier, stier
og tråkk gjort ufremkommelige for sivilister. Invasjonsstrender var rekvirert
for militært bruk.
Der var sperringer og kontrollposter i
veikryss, røde og hvite sperrebånd
satt opp ved kirker og gravlunder, naturog kulturminner og dyrket mark med
avling. Alt dette var «forbudt område»
for de stridende. Ellers var det meste
tillatt.

Det var alvor den gangen
Mye av dette høres fremmed ut for unge
ører. Men den kalde krigen var fortsatt
kald midt på 80-tallet, og det gjaldt å
sørge for at den ikke ble varm. SovjetUnionen var rustet til tennene og truet
Europa.
Forsvarsviljen var sterk i folket, og
mange ofret gjerne tid og penger for å
delta i øvelsen. Det sier noe om holdningen blant dem som ble innkalt at 94 prosent stilte til tjeneste.
Selv var jeg så heldig å ha en forståelsesfull arbeidsgiver, og naturlig nok var
det «Sjef Presse og Informasjon» for 1.

Fritid til sjøs
Kurong (Couronne) er en forenklet form for biljard og
ble ofte brukt ombord. Tok ikke mye plass for å spille, og
kunne spilles både inne og ute. Generelle regler: - Slå ned en
ring i din egen farge: Gratulerer! Du får et ekstraslag. - Slå ned
en ring i motstanderens farge: Uflaks! Turen går over til motspilleren. - En ring hopper over kanten. Legg ringen tilbake i
den lille sirkelen nærmest hjørnet der ringen hoppet over. Køringen faller ned i hjørnehullet. Uflaks! En ring i din egen
farge hentes opp og går tilbake til spillet. Legg ringen i sirkelen midt på brettet. Begge lagene fortsetter å spille til et av
lagene har fått ned alle ringene sine og vinner spillet.

SJEF PRESSE & INFORMASJON: Kaptein Bjørn Hoelseth hadde ansvaret for å informere norske deltakere og pressekolleger under
øvelsen.



divisjon som ble tjenesteområdet. Kaptein Hoelseth måtte først gjennomgå et
intensivt befalskurs på Trandum med
mye pugg, pistolskyting og lite søvn for
deretter å bli sendt ut i felten for å informere og veilede kolleger som dekket
øvelsen i mediene, samt opplyse de
15.000 nordmennene i divisjonen om
«krigens» gang.

Var kjent og ble kjent
Det fine med vernepliktsordningen vår
den gang var at mannskapene og offiserene kjente hverandre fra rekruttid og
etterfølgende repetisjonsøvelser.
De var vant til å samarbeide og visste
hvordan ting skulle gjøres. Ikke minst
gjaldt dette Brigade 3 (IR 3) på Kongsberg. Mannskapene var til dels godt
kjent i terrenget og kunne utnytte lokalkunnskapen.
Selvsagt deltok Heimevernet i viktige
roller. Ikke minst sto HV-mannskapene
sentralt under selve landgangsfasen, da
de skulle forsøke å stanse fienden på
eller nær strendene.
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Øvingsledelsen holdt til på Torp flyplass, mens vår divisjonskommando
flyttet på seg ute i terrenget tre ganger i
løpet av en uke.
Undertegnede tilhørte divisjonsstaben og kunne bevege seg fritt i «Stjerna»
som den ble kalt, få all nødvendig informasjon og oversikt over alt som skjedde
når og hvor.
Det var nødvendig for å kunne informere pressen. Norske og utenlandske
journalister fulgte øvelsen, men de
utenlandske ble eskortert fra APIC på
Park Hotel (Allied Press & Information
Centre).
Vårt «parti» under Blue Fox ble forresten forsterket av et kompani fra US Army
National Guard. De var en tilsynelatende rufsete gjeng, men du verden som de
tilpasset seg og oppnådde respekt!

Vennskap og forsvarsvilje
– Husker mye fra Blue Fox, ja, sier Werner Vik Hansen («Wærners Båtbu»). Jeg
var administrasjonsoffiser og bestyrte
«drosjesentralen» fra ballsalen på Grand

Hotell i Larvik. Vi skulle sørge for transport for de utenlandske offiserene når
de skulle gjøre seg kjent i øvelsesterrenget. Jeg tok blant annet med meg tre generaler opp til Ulabrand, senere også til
toppen av Mokollen.
Amerikanerne, britene og nederlenderne gikk jo i land i Ula (og Langeby)
med sine styrker. Det var ikke lett for
dem å forsere terrenget videre inn i landet, for HV og andre norske forsvarsstyrker hadde gravd seg godt ned og
bremset fremrykningen fra slagghaugen
i steinbruddet i Tjølling!
Et høydepunkt for Werner var da han
måtte hjelpe en amerikansk general til å
finne «Fritzøe flyplass» på østsiden av
Lågen. Generalen var ikke så god til å
lese kart.
– Dette var en minneverdig øvelse
som førte til tette bånd og livsvarig
vennskap blant dem som deltok, sier Øivind Evensen og peker bort til musikeren, trubaduren og komponisten m.m.
Ragnar «Sør» Olsen. De ble skikkelig
kjent med hverandre, den ene lagfører,

KONGEN INSPISERER: Til venstre generalmajor Arne I. Rosnes, helt til høyre oberst Ole J.

Silset.



den andre troppssjef og senere kompanisjef.
– Vi hadde ansvaret for TOW-systemet
(antitankvåpen), opererte nord for Gjein og
klarte blant annet å «skyte ned» et amerikansk helikopter, husker Olsen.
De amerikanske pilotene, som var veteraner fra Vietnam, var forbanna på nordmennene som gjorde utrolig mye ugagn for dem
med sin gode taktikk og kamufleringsevner.
Amerikanerne satt i gang et hissig motangrep, sinte som veps.
Noe alle tre fremhever, var de gode sambandssystemene og de dyktige stridsdommerne som ga oppmuntrende tilbakemeldinger.

Fikk respekt for nordmennene
«Fienden» ble altså spilt av landgangsstyrker fra Storbritannia, Nederland og USA –
nettopp de enhetene som skulle forsterke
forsvaret av Norge under et eventuelt krigsutbrudd.
Store flåtestyrker var involvert under amfibieoperasjonen. Kaptein Hoelseth fikk være
med på «debrief`en» etter Blue Fox og innsyn i evalueringen, og besøkte ett av de stør-
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ste krigsfartøyene i AMF-styrken i Larvik
havn. Der var konklusjonen klar: Enhver fiende bør tenke seg godt om før han forsøker
å invadere denne delen av Norge. Det var
den gang, i 1986.
Forsyningstjenesten var godt planlagt og
ekstrainntekter dryppet og rislet ned i lokalsamfunnet under øvelsen. Øivinds far, disponent Kjell Evensen i AS Thor Dahl, var
medlem av forsyningsnemnda og hadde
daglige store leveranser fra Thor Dahl Supermarked. Alt i alt gikk det med 42.000
brød, 500.000 kuvertpakker margarin,
160.000 beger syltetøy, 160.000 kartonger
melk (a 1/3) – alt i alt 225 tonn mat!
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