
Den norske ULA-ubåten KNM Utvær deltok også i
Active Endaveur i Middelhavet, for å trygge frakten av
krigsmateriell i Middelhavet.

Norsk personell deltok i overvåkning fra luften i Natos
AWACS-fly over Tyrkia, i opptakten til angrepet på Irak.
Fredsbevegelsen kalte dette et indirekte krigsbidrag.

Britiske styrker som forberedte angrepet på Irak
lånte en del utstyr for elektronisk krigføring av det
norske Forsvaret. Blant det som ble lånt bort, var en
del kommunikasjons-jammere og en avansert norsk-
utviklet radar ved navn Arthur. Arthur er av de mest
avanserte styrkelokaliseringsradarene som finnes i ver-
den, og når den kobles til utskytningsramper for missi-
ler, kan den både slå tilbake og samtidig gjengjelde et
missilangrep straks etter at et fiendtlig missil er avfyrt
et stykke unna. Britiske militære hadde så god bruk for

Arthur i slaget om
Basra at forsvarsminis-
ter Kristin Krohn
Devold fikk et eget
takkebrev i sakens
anledning fra sin bri-
tiske kollega Geoffrey
Hoon.

Nammo på Raufoss
selger en rekke ammu-
nisjonstyper til USA,
blant annet den
omstridte MK211 som
sammenlignes med
dumdum-kuler.
Nationen har avslørt at
denne ammunisjonen
var i bruk i Irak.

Dynos sprengstoffa-
brikk på Sætre leverer
militært sprengstoff til
produksjon av det
amerikanske antitank-
våpenet Javelin, som
var flittig i bruk i Irak.
Dyno leverer også
sprengstoff til anti-
panser-raketten
Hellfire, som benyttes
av de ubemannede
amerikanske angreps-
flyene Predator. Flyene
har blitt brukt i Irak
og ved en rekke anled-

ninger i Afghanistan og andre deler av USAs "krig mot
terrorisme".

Kværner Eureka i Lier leverer utskytningstårn (ALT)
for raketter i TOW-familien, et såkalt "guidet" anti-
panservåpen produsert av ulike fabrikanter i USA og
flittig bruk i Irak.

Simrad Optronics leverer lasersikter som kan monteres
på en rekke håndvåpen, og et eget datterselskap i
Storbritannia sørger for at både amerikanske og britiske
styrker bruker Simrads produkter. Det er all grunn til å
tro at siktene var i bruk på våpen i Irak. Selskapet leve-
rer også nattkikkerter til det amerikanske forsvaret.
Salget er stort og Simrad har et eget selskap i USA som
leverer mye utstyret, som dermed ikke vises på norsk
eksportstatistikk. 
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Angrepet på Irak hadde et langdrygt forspill.
Noe av det som skjedde, var en spesiell
demonstrasjon den 6. februar 2003, da 15 nor-
ske kirkesamfunn omringet regjeringskvartalet

og sang fredssalmer. De bad, i dobbelt forstand, om at
Bondevik skulle sørge for at Norge ikke deltok i den
forestående krigen.

De ble ikke bønnhørt. I alle fall ikke helt.
I månedene før angrepet, foregikk ikke bare en

intens tautrekking om resolusjoner i FN, men også en
omfattende styrkeoppbygging i Iraks naboland.

Hvordan ble hele denne krigsmaskinen flyttet til
Gulfen? Soldatene kom for det meste med fly, noe med
krigsskip. Mye ble fraktet med hangarskip. Og resten?
Store deler av utstyret til de mer enn 200.000 soldatene
ble fraktet i containerskip og spesialbygde ro/ro-skip,
som frakter kjøretøy.

Slike skip er en viktig del av den norske handels-
flåten. Blant de ivrige tilbyderne av frakttjenester til
den enorme styrken som var under oppbygging, fantes
Oslo-rederiet Actinor, med skipet Antares, og et datter-
selskap av Wilh. Wilhelmsen.

Wilhelmsen har registrert noen av sine ro/ro-skip i
USA, i et selskap de eier sammen med svenske
Wallenius. Rederiet som kalles American Roll-on Roll-
off carrier (ARC), disponerer skip med spesialbygde
dekk for spesielt tunge militære kjøretøy.

For å kunne inngå lukrative og omfattende avtaler
om frakt av krigsutstyr med US Army, har ARC meldt
sine fem skip til krigstjeneste. Da USA forberedte angre-
pet på Irak, måtte ARC utsette en ny planlagt frakte-
rute til Middelhavet og gjøre sine skip klare for våpen-
frakt.

De sendte to skip som nylig hadde skiftet navn.
Navnene de fikk var Liberty og Independence.

– Det kaster jo litt av seg, det er klart. Ellers hadde 
vi ikke gjort dette, uttalte Wilh. Wilhelmsens talsmann
Hans Christian Bangsmoen i en kommentar til dette,
men han ville ikke utdype hva overskuddet av krigs-
innsatsen hadde blitt.

Lang liste med bidrag
I en oversikt over de norske krigsbidragene kunne mye
blitt tatt med. Man kunne sett på Oljefondets omfat-
tende kjøp av amerikanske statsobligasjoner i ukene og
månedene etter at USA økte sin statsgjeld for å finansi-
ere det forestående angrepet. Det ville antagelig vært
en rimelig kobling, men vi holder oss til mer materielle
krigsbidrag.

Vi skal heller ikke ta for oss i detalj det amerikanske
krigsmateriell som var forhåndslagret i Norge, og som
ble hentet ut rett før krigen startet, og fraktet til
Gulfen. Det var jo tross alt amerikanernes utstyr…

En ny kontingent norske spesialstyrker reiste til
Afghanistan et par uker før krigen mot Irak. De dro
også et par uker før det var meningen at de skulle star-
te oppdraget sitt i Afghanistan. Forsvaret avslo å kom-
mentere spekulasjonene om de dro før tiden for å 
avløse amerikanske soldater som klargjorde seg for 
krigen i Irak.

Fire norske missiltorpedobåter i Hauk-klassen ble
sendt for å vokte skip med såkalt strategisk last i
Middelhavet under Natos Operation Active Endaveur
samtidig som USA angrep Bagdad. 
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En venn å stole på
Norge deltok ikke i krigen mot Irak. Det blir sagt å være blant de viktigste
seierne til KrF og Venstre i regjering. Til å ikke delta, er imidlertid de 
samlede norske bidragene til krigen svært omfattende. Her er et forsøksvis
overblikk, og noen tanker om hvorfor George W. Bush nevner Norge i
samme åndedrag som England og Polen.

Tarjei Leer-Salvesen

Norske spesialstyrker MTB-eskorte brukt i Middelhavet Ubåten KNM Utvær på eksorteoppdrag Norsk AWACS-personell over Tyrkia Radar og elektronisk krigføringsutstyrt ble
lånt bort

MK211, ”dumdum”-ammunisjon fra
Nammo 

Dynos sprengstoff i Javelin-raketter, laget
på Sætre

Kværner Eurekas utskytningstårn for TOW-
raketter



tropp, et lag som er spesialister på biologisk og kjemisk
krigføring og en gruppe soldater som er utdannet
mineryddere.

Det skulle bli flere forklaringsproblemer etter hvert
som månedene gikk. Ett av dem gjaldt mineryddingen.
Soldatene har kun ryddet én mine. Det viser seg at
miner ikke er et problem i Irak. Saddam Husseins regi-
me spredte nemlig ikke miner utover hele landet, slik
enkelte skapte inntrykk av at despoten hadde gjort. De
få minene som er der, ligger visstnok i ordnede mine-
felt langs grenseområdene. Behovet for mineryddere
var altså sterkt overdrevet. Muligens ble de sendt fordi
nordmenn lett assosierer minerydding med humanitær
innsats?

"Altfor humanitære"
Diskusjonen om Irak-styrken har til en viss grad blitt
dominert av hjelpearbeidere som synes det er et pro-
blem at de norske soldatene er for humanitære. De er
redd for konsekvensene dersom lokalbefolkningen ikke
skiller mellom soldater og bistandsarbeidere. Muligens
blir deres egen sikkerhet svekket av dette.

Men stemmer det at soldatene er så humanitære?
Hva er det de driver med, når de tilsynelatende bare

har ryddet én mine, reparert et par broer og planert
bakken for en fotballbane utenfor et nytt samfunns-
hus?

Styrkene i britisk sektor bruker i følge NTB halv-
parten av tiden på å bevokte seg selv. Og dessuten 
bruker de ganske mye tid på å være støtteapparat for
britiske patruljer. Britiske patruljer? Det er jo okkupa-
sjonsmakten, det. Ja, nettopp.

Enda en ting man kan lese om i soldatenes dagbok
på Forsvarsnett, er at et norsk team med spesialister på
ABC-våpen har rotet omkring i kjelleren til offiseren i
Baath-regimet som kalles "Kjemiske Ali". De fant ingen
kjemiske våpen der. Men hvorfor var de i denne kjelle-
ren? Forsøkte de å hjelpe okkupantene med bevis for
selve krigens begrunnelse?

Ukeavisen Ny Tid avslørte i november at de åtte nor-
ske offiserene som er utstasjonert i polsk sektor av Irak
har logistikk og helikopteradministrasjon blant sine
oppgaver. Disse soldatene er dessuten underlagt et
annet regelverk enn sine kolleger i britisk sektor. De
har ingen formulering i sitt avtaleverk som krever at de
skal avgrense seg til humanitære oppgaver.

Døråpner
Alt tatt i betraktning er det muligens ikke så overras-
kende at George W. Bush snakket så rosende om
Norges innsats i Irak i sin årlige tale til det amerikanske
folk: State of the Union (Rikets tilstand). 

Da USA fortsatt planla å la de lukrative kontraktene
til gjenoppbyggingen av Irak etter krigen være forbe-
holdt de landene som ytet en innsats i krigen, ble land
som Tyskland og Frankrike utelatt fra anbudene. Til
store protester fra de respektive lands næringsliv. Noe
mindre oppmerksomhet fikk det at Norge var på listen
over land som fikk være med i anbudene. Det norske
Utenriksdepartementet har hatt egne møter med
Pentagon og drevet lobbyvirksomhet for Statoil, Hydro,
Kværner og andre som vil være med til Irak. Og dørene
for norske bedrifter, de står på vidt gap.

Og hvorfor skulle de ikke det? Norge har vist seg
som en venn i nøden for det landet som er vår aller
nærmeste allierte.
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Uniteam på Alnabru i Oslo leverer militære spesial-
containere og beskyttelsesanlegg mot gass.
Storbritannia står på kundelisten og selskapet solgte
militære containere for flere hundre millioner bare i
fjor. Salget eksploderte i opptakten til Irak-krigen.

AME i Horten lager databrikker og sensorer til avansert
militært utstyr som kan brukes til å finne ut hvor fien-
den er og hva slags utstyr fienden har med seg. En vik-
tig del av utrustning for elektronisk krigføring, som var
sentral i den første delen av angrepet.

T&G Elektro på Stabekk eksporterer kabeldeler og
avanserte plugger, såkalte militære connectorer, til bruk
i krigføring både i luft, til sjøs og på bakken. Det er all
grunn til å tro at utstyret var i bruk på amerikanske
eller britiske våpensystemer i Irak.

Comrod eksporterer militære antenner til bruk både til
stridsvogner, krigsskip og taktisk permanent plassering
på land. Storbritannia og Kuwait står på kundelisten. 

Kongsberg Protech har levert våpenkontrollsystemer
til US Army de siste årene. Utstyret er relatert til bakke-
krigføring. Salget har eksplodert i forbindelse med Irak-
krigen.

Det Kongsberg-produserte sjømissilet Penguin brukes
naturligvis ikke på land i Irak. Men den amerikanske
marinen er en god kunde, og Penguin er et av våpnene
US Navy bruker i kontrollen av Persiagulfen.

Vinghøg på Nøtterøy leverer avanserte styrings-
teknologi for våpen på stridsvogner til USA. 

Nera leverer kommunikasjonsutstyr for kampfly. Også
Volvo Areo Norge leverer motordeler til blant annet 
F-16. I følge Global Security var disse flyene blant de
typene som ble benyttet under angrepet på Irak.

Kongsberg Defense Communication sørger for 
kryptert militært samband. USA og Kuwait er markeder

for selskapets nye utstyr. Den militære infrastrukturen i
Kuwait, som USA har brukt aktivt i angrepet på Irak,
har blant annet et kommunikasjonssenter som vedlike-
holdes av Kongsberg.

Akustikprodukter i Horten leverer utstyr som demper
sjokk-effekten dersom militære blir utsatt for bombar-
dement. De måtte framskynde et av sine prosjekter på
grunn av Irak-situasjonen. 

Wilh. Wilhelmsens amerikanske datterselskap, ARC,
stilte sine skip til disposisjon for den omfattende 
amerikanske styrkeoppbyggingen før krigen.

Actinor, et Oslo-rederi, leide ut et av sine skip til britis-
ke militære i forkant av krigen, også dette brukt i
styrkeoppbyggingen som skjedde før krigen brøt ut.

Soldater blir sendt
Så langt om krigens første fase. Mens alt dette skjedde,
er Norge offisielt overhode ikke involvert i krigen. Først
i mai 2003 blir det for alvor aktuelt å sende norske
styrker av gårde. Problemet er at FN ikke har gitt noe
mandat ennå.

I realiteten ble signalet om at Norge sender styrker
gitt før FN vedtok den første resolusjonen om USAs og
Storbritannias rettigheter og plikter som okkupasjons-
makter. Men styrken ble ikke sendt av gårde før etter at
både FN-resolusjonen og en egen avtale med britiske
myndigheter var på plass. De norske styrkene, om lag
150 mann fra Telemark Bataljon (en avdeling i FIST-H)
ble innrullert i et britisk ingeniørkorps kort avstand fra
Basra.

Et av de første forklaringsproblemene fikk regjering-
en da Klassekampen viste hvordan den militære
tilstedeværelsen i Irak ble finansiert over bistands-
budsjettet, etter framleggelsen av revidert nasjonal-
budsjett for 2003. (Siden har tidsskriftet Development
Today regnet ut av mer enn 60 % av krigsinnsatsen
siden den gang har blitt dekket med bistandsmidler).

Soldatene som ble sendt er en såkalt stormingeniør-
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T&G Elektro selger kabeldeler og militære
connectorer til all slags krigføring

Comrod eksporterer antenner for strids-
vogner og krigsskip

Kongsberg Protech selger våpenkontroll-
systemer for bakke-krigføring

Vinghøgs våpenstyringsteknologi brukes på
stridsvogner 

Ubemannede Predator-fly med Hellfire-
raketter har Dyno-sprengstoff.

Lasersikter fra Simrad Optronics til en
rekke håndvåpen

Uniteams militære spesialcontainere og
gassbeskyttelse

AME i Horten lager databrikker og militære
sensorer for fiendelokalisering

Wilh. Wilhelmsens skip Independence og
Liberty

Rederiet Actinors skip Antares Kryptert militært samband fra Kongsberg
Defense Communication

Neras kommunikasjonsutstyr brukes i en
rekke kampfly

Simrad Optronics nattkikkerter er en favo-
ritt hos det amerikanske forsvaret

Akustikprodukter i Horten selger militært
anti-sjokk utstyr

Kongsbergs sjømissiler Penguin brukes i
Persiabukta

Norske styrker patruljerer okkupert territorium

Klassekampen, hvor Leer-
Salvesen til daglig arbeider, er
kilde der ikke annet er oppgitt.


