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Kjære pårørende, familie og venner.
Starten på vår deltakelse i SNMG 1 har blitt litt annerledes enn planlagt. Vi ankom Brest i Frankrike
som først tenkt og startet integreringen med de andre fartøyene i styrken. Som jeg skrev til dere i
forrige brev så fikk vi ombord styrkesjefen Kontreadmiral Edward Cashman med et team på 5
personer. Han skrøt veldig av den mottakelsen og vennligheten som han og teamet fikk når det kom
om bord.
Samtidig som vi var i Brest så startet den russiske marinen en av de største øvelsene vi har sett etter
slutten av den kalde krigen. Etter deres feiring av Marinens dag i St. Petersburg, deltok over 50
fartøyer og flere fly på den russiske øvelse Ocean Shield som strakte seg fra Østersjøen til
Kolahalvøya. Fra Russisk side var hensikten å forsvare Russland med bruk av styrker fra Nord-,
Østersjø-, Svartehavs- og Stillehavsflåten samtidig. De planla også skyteøvelser utenfor Norskekysten
i internasjonalt farvann. Det var dermed naturlig at vi ikke skulle til Norfolk i USA som planlagt, men
tilbake til Norges om en del av den stående NATO styrken for å overvåke den russiske storøvelsen.
Etter avgang Brest så satte vi kursen nordover og har operert i området fra Skagen til Nordkapp
gjennom de første ukene som del av SNMG1. Russiske styrker var meget profesjonelle i møte med
oss og andre NATO styrker. Det ble utvist en gjensidig respekt for hverandre. KNM Thor Heyerdahls
tilstedeværelse og besetningens profesjonalitet har blitt lagt merke til både av Forsvarets operative
hovedkvarter og HQ MARCOM, som er NATOs maritime hovedkvarter. Vi var en av mange
bidragsyterne til å bringe norsk forståelse for nordområdene til NATO etter hvert som det russiske
scenarioet utviklet seg. Av den grunn har det vært for noen av dere lite å høre fra deres kjære. Det
har vært en ønsket situasjon fra oss om bord, slik at vi kunne utnytte fartøyet best mulig.
Mot slutten av forrige uke så satte vi kursen mot den amerikanske østkysten. På veien besøkte vi Jan
Mayen, en øy vest for Norge, med 28 fastboende. Besøket ble en milepæl for mange i besetningen og
alle som ville fikk lov å gå i land. Vi fikk stempel i passene som beviser at vi har vært på en meget unik
vulkanøy som er en del av Kongeriket Norge.
Så langt har vi jobbet hardt og blitt lagt merke til, og vi skal fortsatt være synlige som gode
ambassadører for Norge og NATO i hver havn og på sjøen som del av SNMG 1.
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