
FORSVARSSJEFEN INNTAR ARENDALSUKA 

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen har en variert og imponerende bakgrunn fra Forsvaret. Ikke bare har han bred 
erfaring fra Hæren, HV og fellesoperativ tjeneste, han har også deltatt aktivt i flere skarpe operasjoner som leder for de 
norske spesialstyrkene. For dette er han tildelt Krigskorset med sverd, Norges høyest rangerte stridsdekorasjon.

Politikere og forsvarets kvinner og menn lytter når forsvarssjefen taler, selv om flere ønsker seg et forsvar som er bedre tilpasset den sikkerhets
politiske situasjonen. Kristoffersen har et utradisjonelt syn på Forsvaret og klare visjoner for Forsvarets videre utvikling.

Under Arendalsuka 2019 gjennomførte Forsvarsforeningen et «entilen»intervju med daværende forsvarssjef, Haakon BruunHanssen.  
Vi gjentar suksessen, denne gang i samarbeid med 12 andre forsvarsorganisasjoner.
Vi forventer spennende nytt om hvordan forsvarssjefen vil møte de mange og krevende utfordringene i årene som kommer.

Clarion Hotel Tyholmen, sal A Norges Forsvarsforening, i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte 
 organisasjoner. Tirsdag 17/8 2021 12:00 – 13:30

MØTENE STREAMES PÅ
https://www.facebook.com/

forsvarsforeningen/

 

Etter fire begivenhetsrike og krevende år som 
forsvarsminister overtar Frank BakkeJensen 
 stillingen som fiskeridirektør. Møt en åpenhjertig 
forsvarsminister på tampen av perioden som 
statsråd.

Nå, når hans periode som forsvarsminister går 
mot slutten, har BakkeJensen sagt seg villig til å 
la seg intervjue om sine erfaringer gjennom fire 
år preget av såvel fremgang som retrett på 
 enkelte områder.

Blant stikkordene for denne åpenhjertige sam
talen med tidligere generalsekretær i Norges 
Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth, er den 
tiltagende spenningen mellom stormaktene, 

 regjeringens langtidsplanarbeid, etableringen av 
en ny lov om Etterretningstjenesten og andre 
spørsmål knyttet til sivil og militær sikkerhet, uro 
rundt oppkjøpet av Bergen Engines, den utvidete 
forsvarsavtalen med USA, anløp av allierte atom
drevne ubåter, en fremoverlent nordområde
politikk  og problemstillinger knyttet til utviklingen 
av NATO mot 2030.

Arendals Sjømandsforening, 
 Tyholmen, salongen Norges Forsvars-
forening, i samarbeid med 12 andre 
forsvarsrelaterte organisasjoner. 
Mandag 16/8 2021 16:00 – 17:00

HVA VIL POLITIKERNE MED 
FORSVARET?
Får vi en ny regjering denne høsten? Uansett vil vi se en endret sammen
setning av Stortinget, og flere politikere står klare til å videreføre arbeidet 
med å utvikle Forsvaret.

Norges Forsvarsforening har invitert representanter for de toneangivende partiene på 
 Stortinget for å diskutere hva de mener skal til for at vi skal få et forsvar som svarer til de 
skjerpede sikkerhetspolitiske utfordringene. Her er det mange svar og mange forsikringer.

Men er politikerne når alt kommer til alt interessert i å gi tilstrekkelig prioritet til vår 
 sikkerhet i konkurranse med helse, velferd og andre goder? Tar politikerne egentlig 
 konsekvensene av forsvarssjefens helhetlige råd som han gir til regjering og storting 
hvert fjerde år? Eller er forsvarspolitikk å håpe på det beste og stole på at våre allierte 
kommer oss til unnsetning?

Hvis du ønsker et relevant norsk forsvar så er det bare å møte opp på Tyholmen hotell 
torsdag under Arendalsuka! 

Clarion Hotel Tyholmen, sal A 
Norges Forsvarsforening, i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte 
organisasjoner. Torsdag 19/8 2021 12:00 – 13:30

Følgende organisasjoner står bak møtene:
Befalets fellesorganisasjon, BFO
Det frivillige Skyttervesen, DFS
Institutt for Forsvarsopplysning, IFO
Luftmilitært Samfund, LMS
Norges Forsvarsforening, NFF
Norges Lotteforbund, NLF
Norges offisers og spesialistforbund, NOF
Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, NVIO
Norsk TotalforsvarsForum, NTF
Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF
NTL Forsvar
Parat forsvar
Sjømilitære Samfund

KRANSNEDLEGGELSE 
VED FORSVARSSJEF 
EIRIK KRISTOFFERSEN
Mandag 16. august kl. 17.15 – 17.45 leg
ger forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen 
ned en krans på krigsminnesmerket i 
Arendal.

Etter initiativ fra Arendal Forsvarsforening 
ble det på 70årsdagen for fredsslutningen 
reist et krigsminnesmerke over falne fra 
dengang Arendal kommune og Barbu 
kommune under 2. verdenskrig. Arendals
området var et av de stedene i Norge som 
hadde flest sjøfolk i handelsflåten under 
krigen. Minnesmerket består av fire 
 bautaer med navnene til de 117 som falt. 
De fleste omkom på sjøen.

Christian Anton Houens plass 
utenfor Trefoldighetskirken 
Mandag 16/8 2021 17:15 – 17:45

EN AV STATENS VIKTIGSTE OPP
GAVER ER Å BESKYTTE LANDET OG 
BORGERNE MOT OVERGREP UTEN
FRA. Å SVEKKE FORSVARET ER Å 
SVIKTE DENNE OPPGAVEN.

ARENDAL FORSVARSFORENING, 
 NORGES VETERANFORBUND FOR 
 INTERNASJONALE OPERASJONER 
(NVIO) AGDER  NORSKE RESERVE
OFFISERERS FORBUND AVD. NEDENES 
– ARENDALS SJØMANDSFORENING  
DISTRIKTSRÅDET HV08 AGDER OG 
 ROGALAND

Besøk oss på stand 49 
v/Syrdalens hjørne 
under Arendalsuka!  
Du finner oss her: 

Sammen med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner er 
Norges Forsvarsforening tungt representert under Arendals
uka. Møt forsvarsminister Frank BakkeJensen, forsvarssjef 
Eirik Kristoffersen og hør hva politikerne vil med Forsvaret. 
Du finner oss også på stand nr. 49 på Sam Eydes plass, og du 
kan delta på den høytidelige seremonien på Anton Houens 
plass ved Trefoldighetskirken, der forsvarssjefen nedlegger krans 
på krigsminnesmerket i Arendal. I samarbeid med  distriktsrådet 
HV08 markerer vi 75årsjubileet for Heimevernet.

Det er gratis adgang på alle arrangementer.

FORSVARET FÅR STOR 
 OPPMERKSOMHET UNDER

ARENDALSUKA

FIRE KREVENDE ÅR SOM FORSVARSMINISTER

Anniken Huitfeldt, Ap Hårek Elvenes, H Liv Signe  
Navarsete, Sp

Christian Tybring 
Gjedde, FrP

Professor Janne 
Haaland Matlary, 

innleder

Her finner du link til 
arrangementene:
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