
Foreningens medlem Knut Bjerke er utdannet offiser i Sjøforsvaret. Her forteller han om sin 

første tid til sjøs i 1968. 

 

KNM ”Skudd” i 1968. Legg merke til at fartøyet på det tidspunktet ikke hadde ”Penguin” 

raketter om bord 

 

Storm-klasse kanonbåt KNM ”Blink” med full utrustning. Fra utstillingen i 

Sjømannsforeningens lokaler under Kystkulturuka 

KNM ”Skudd” var det første fartøy jeg seilte med etter endt utdanning som offiser i 

Sjøforsvaret. En iskald novemberdag embarkerte jeg kanonbåten KNM ”Skudd” på Harstad 

havn. Riksrevisjonen hadde avdekket at den forrige Skipsintendanten hadde vært involvert i 

uregelmessigheter og jeg ble beordret til å overta som Skipsintendant på to dagers varsel. 

Jeg fikk lugar sammen med tre andre offiserer og ikke minst eget kontor. Skipsintendantens 

kontor var konstruert slik at valsen på en Remmington skrivemaskin skulle kunne gå fra det 

ene skottet til det andre. Det ble min arbeidsplass i nesten to år. 

KNM ”Skudd” inngikk i 22 MTB skvadron som var fast stasjonert ved Olavsvern utenfor 

Tromsø.  Den var sjøsatt i november 1966 og var derfor et relativ nytt og moderne fartøy.  



Skvadronen hadde sitt primære operasjonsområde fra Kirkenes til Bodø. Dette var midt 

under den ”kalde krigen” og en del av oppdragene gikk ut på å avdekke om russiske spioner 

ble landsatt i Norge. Dette medførte nøye gransking av fjorder, sund og viker i Nord Norge. 

For meg ble dette også en rekke naturopplevelser som jeg aldri glemmer. 

 
MTB skvadronen på tokt 

 
Skvadronen er samlet og klar til dyst 

 

Et av søsterfartøyene til KNM ”Skudd” - KNM ”Blink” ligger i dag ved Marinemuseet i Horten. 

Miniatyrmodell av KNM ”Blink” var utstilt i foreningens lokaler i forbindelse med 

Sjømannsforeningens arrangement i Kystkulturuka. 

Jeg viser i denne sammenheng til linken WWW.miniatyrskip.no som gir en god beskrivelse av 

Storm-klasse kanonbåter hvor KNM ”Blink” var bygg nr.2 av 20 bygde båter. 

 

 

http://www.miniatyrskip.no/

