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 spesialstyrkene i afghanistan 

HER  
BOMBES  
TALIBAN
Denne fulltrefferen fra et B-52 bombefly  
reddet norske spesialstyrker ut av et kraftig  
bakholdsangrep fra Taliban. Nå avsløres endelig 
sannhetene om de norske soldatenes livsfarlige  
operasjoner i Afghanistan. 
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SPESIALJEGERE: Her fra en mobilitetsoperasjon i 2003. 

« I 60 graders varme var opp-
pakningene ofte 100 kilo tunge.

Tekst: Harald Grevskott
Foto: Fra boka «Våre hemmelige soldater»

D
 e norske spesialstyrke-
ne er på Taliban-jakt. 
Sammen med afghan-
ske soldater gjen-
nomsøker de en 
landsby et sted i Za-
bul-provinsen. Jakten 

er resultatløs. Ingen Taliban- 
ledere er å finne. 

I stedet er det nordmennene 
som snart er de jagede. Avdelingen 
avslører og unngår en rekke forsøk 
på bakhold, men fjellene kryr av 
Taliban-soldater. Fellen strammes 
rundt nordmennene. I Dah Cho-
pan bryter det løs. Ilden hamrer fra 
fjellsidene. Bakholdsangrepet er 
kraftig. 

Styrken er ofte delt i to enheter. 
Den ene underenheten kommer nå 
den andre til unnsetning. Men si-
tuasjonen er alvorlig. Det handles 
raskt. Nordmennene ber om fly-
støtte. En amerikansk B 52 kom-
mer inn og dropper sin dødelige 
last etter de norske anvisningene. 

Fulltrefferen redder styrken fra 
tap og takket være årvåkenhet og 
kløkt unngår avdelingen flere bak-
holdsangrep. 

Vi Menn kan her presentere hit-
til ukjente historier og detaljer fra 
spesialstyrkenes operasjoner i Af-
ghanistan.

Utsatt for flodbølge
Etter terrorangrepet 11. september 
2001, startet USA operasjonen 
«Enduring Freedom» så tidlig som 
i oktober 2001. Den første norske 
spesialstyrken ankom Afghanistan i 
januar 2002.

Før avreise ble det etablert en 
felles spesialstyrke, bestående av 
både marinejegere og spesialjegere. 
Styrken ble samtrent på Rena.

Skvadronen utførte viktige re-
kognoserings- og observasjonsopp-
drag og ble ofte løftet inn i fiendtlig 
område med helikoptre. Forholde-
ne var svært krevende. Gradestok-
ken kunne vise 60 grader, og opp-
pakningene var ofte 100 kilo tunge.

Den første deployeringen viste 
at det var utfordrende å ha en fel-

les styrke med marine- og spesial-
jegere, da disse er trent på hver sin 
måte. Siden har Marinejegerkom-
mandoen og FSK reist hver sin 
gang.

I 2003 opplevde Marinejeger-
kommandoen en svært dramatisk 
situasjon, som ikke involverte 
kamphandlinger.

Avdelingens kjøretøyer beveget 
seg i et uttørket elveleie. I et nær-
liggende område hadde det nylig 
vært et kraftig regnvær. Marken 
var så knusktørr og hard at vannet 
ikke trakk seg ned i jorden. Der-
med kom plutselig en gigantisk 
flodbølge ned elveleiet.

Bølgen tok med seg flere kjøre-
tøyer, men til alt hell ble det ingen 
skader på personell.

Kort etter skulle den norske 
styrken gjennomsøke en landsby 
sammen med afghanske soldater, 
på jakt etter Taliban-ledere.

Avdelingen avslørte flere forsøk 
på bakhold fra Taliban-soldatene. 
Men ved Dae Chopan i Zabul-pro-
vinsen kom de likevel ut for et al-
vorlig bakhold.

Styrken er ofte del i to enheter, 
og den ene underenheten måtte 
komme den andre til unnsetning. 
Det ble også bedt om flystøtte. Et 
amerikansk B-52 bombefly ble satt 

– Dette er den beste gjengen 
du kan ha med deg. De er nøye 
selektert og er det aller beste vi 
har i Forsvaret i dag.

Det sier brigader Torgeir Grå-
trud om de norske spesialsoldate-
ne. I dag er han øverste sjef for 
landets spesialstyrker.

Men brigaderen er også den offi-
seren innen spesialstyrkene som 
har flest deployeringer som styrke-
sjef i Afghanistan. I tre perioder 
har han ledet en FSK-avdeling i det 
krigsherjede landet (se egen 
ramme). 

Spesialstyrkene har alltid vært 
omgitt av hemmelighold og mys-
tikk. Nå lettes det på sløret for før-
ste gang.

15. august lanseres boken til 
kommandørkaptein og historiker 
Tor Jørgen Melien. Han har skre-
vet et omfattende verk om de nor-
ske spesialstyrkenes historie helt 
fra 1940 og fram til i dag.
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spesialstyrKene
Innbefatter i dag to avdelinger: 
 

n  Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkom-
mando(FsK)/Hærens jegerkommando.

n  FsK utdanner fallskjermjegere, også kalt spesialjegere, mens  
Marinejegerkommandoen utdanner marinejegerne.

våre hemmelige  
soldater
n  Utgis på spartacus forlag 15. august. 

Forfatter er kommandørkaptein og 
historiker Tor jørgen Melien (bildet).

n  Forfatteren har fått fri tilgang til  
Forsvarets arkiver, personell og  
veteraner fra spesialstyrkene.

n  Bokens kildemateriale er i stor 
grad gradert, og vil ikke bli  
avgradert på lenge.

n  Bokens manus er imidlertid 
kontrollert og er i sin helhet 
avgradert.

n  pågående operasjoner er 
ikke identifisert, og  
moderne operasjonstek-
nikker og konsepter er 
ikke avslørt.

n  personellets identitet 
er ikke avslørt, bort-
sett fra avdelings- 
sjefenes.

OPPDRAG FULLFØRT:  
Marine- og spesialjegere har 
nettopp fullført et oppdrag  
i Afghanistan i 2002. 

TEST:  
Spesialjegerne tester de 
sorte flammehemmende 
klærne ved at soldatene satte 
fyr på hverandre.

Bolles unike innsats
I 2005 var marinejegerne på rekog-
noseringsoppdrag i de svært farlige 
Helmand- og Oruzgan-provinsene. 
Alfa skvadron ble ledet av den dyk-
tige orlogskapteinen Trond André 
Bolle.

Det var for innsatsen i denne pe-
rioden at Bolle skulle motta krigs-
korset med sverd post mortem i 
2011. Avdelingen opererte gjerne 
sammen med afghanske styrker.

Allerede den andre natten ble 
skvadronen utsatt for et overras-
kelsesangrep fra Taliban ved den 
lille byen Musa Qaleh. Kamphand-
lingene foregikk i 15 minutter og 
skvadronen påførte Taliban tap og 
drev dem på flukt.

Seks dager senere forsøkte Tali-
ban å nedkjempe den ene troppen. 
Den andre troppen kom til unnset-
ning under Bolles ledelse.

Men like etter gikk Taliban på 
nytt til angrep i et omfattende bak-
hold, denne gang på den samlede 
styrken. Det måtte mange timer 
med manøvrering, narretiltak og 
begrenset stridskontakt til, før den 
norske styrken kom seg velberget 
ut av området.

Styrken var senere på jakt etter 
en Taliban-leder ved Bagran. To 
biler ble skadet og måtte taues det 
siste stykket. Taliban-lederen unn-
slapp så vidt, men hadde sannsyn-
ligvis bare vært noen få meter fra 
marinejegerne.

Under retretten ble flystøtte 
brukt for å holde motstanderne på 
avstand. Etter å ha forsert en 
meget krevende rute i 18 timer,  
til dels i mørket, lyktes styrken i å 
komme ut av området uten tap.

I midten av desember oppholdt 
skvadronen seg i Khuni-dalen på 
jakt etter Taliban-ledere, men ble 
utsatt for angrep. 

Ved tilbaketrekningen måtte av-
delingen gjennom et trangt pass, 

inn og slapp en bombe for å redde 
styrken fra tap.

Flere forsøk på bakhold ble unn-
gått takket være årvåkenhet og 
kløktige valg. Men operasjonen 
viste at forholdene i dette pashtu-
nerområdet var blitt betydelig far-
ligere enn tidligere.

«COUNTER NARCOTICS»: Spesialsoldater  
i Afghanistan under en operasjon i 2009.  
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norsKe spesialstyrKer i afghanistan
i Tor jørgen Meliens bok er norske spesialstyrkers bidrag i Afghanistan 
for første gang avgradert og samlet. Her er listen som aldri tidligere 
er publisert:

periode: styrke: sjef:
Under Usas ledelse, 
i sør-afghanistan:
januar–juli 2002 Marinejegere/ oberstlt. Karl egil Hanevik 
 spesialjegere 
April–juni 2003 spesialjegere oberstlt. Karl egil Hanevik
juni–okt. 2003 Marinejegere Kommandørkapt. john Helgesen
juli–nov. 2005 spesialjegere oberstlt.Torgeir Gråtrud
nov. 2005–feb. 2006 Marinejegere Kommandørkapt. Rolf inge Roth

Under isaf,  
i Kabul-området:
Mars–sept. 2007 spesialjegere oberst Torgeir Gråtrud
Mars–juni 2008 spesialjegere oberst Torgeir Gråtrud,   
  deretter oberstlt. joar eidem
juni 2008–jan. 2009 Marinejegere Kommandørkapt. chr. Harstad
jan.–okt. 2009 spesialjegere oberstlt. joar eidem til mai,  
  deretter oberst Dag Garshol
April 2012–des. 2012 spesialjegere

BEREDT: Et medlem av  
spesialstyrkene retter  

geværet mot en bygning som 
brukes av opprørere, nær 

åstedet for et angrep  
i Kabul i april 2012.« Fallhøyden  

er stor hvis man 
mislykkes.
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PÅ VAKT: En norsk soldat fra 
NATO-styrkene sikter mot en 
bygning okkupert av militante 
under en skuddveksling  
i Kabul.

der Taliban hadde satt opp et bak-
hold.

Marinejegerne forsto dette, og 
rekognosering identifiserte fienden 
i en hule i fjellsiden. Jegerne åpnet 
ild, og første 40 mm-granaten traff 
målet. Et A-10-fly ble også utkalt og 
beskjøt målet, hvorpå skvadronen 
kunne passere trygt gjennom pas-
set.

I hele perioden viste Bolle en ek-
sepsjonelt god vurderingsevne som 
gjentatte ganger reddet styrken fra 
tap. I begrunnelsen for tildelingen 
av krigskorset med sverd het det at 
hans innsats var «klart i overkant 
av det som kan forventes også av en 
skvadronssjef».

Bolle ble drept søndag 27. juni 
2010 under tjeneste i ISAF. Han var 
en del av en motorisert patrulje 
(Military Observation Team, 
MOT) på et ISAF-oppdrag i byen 
Almar i Faryab-provinsen da kjøre-
tøyet han satt i, ble rammet av en 
veibombe, også kalt IED.

Forskanset seg i bank
I 2007 overtok ISAF-kommandoen 
over styrkene i Afghanistan. Norge 
ble igjen bedt om å stille med spesi-
alstyrker.

Oppdraget besto nå i større grad 
av militær assistanse, som opplæ-
ring, men det var også en rekke of-
fensive operasjoner.

I Lowgar-provinsen ble et bolig-
hus identifisert som forberedelses-
sted. Under rekognosering ble løyt-
nant Tor Arne Lau-Henriksen skutt 

på kloss hold, og Norge mistet en 
spesialjeger.

– Det er mange krevende  
vurderinger og avveininger som 
hele tiden må tas i denne jobben. 
Vi vil ikke miste noen av våre, spe-
sielt med tanke på de som blir  
sittende igjen, sier Torgeir Gråtrud, 
som den gang var sjef for styrken.

Spesialjegerne bidro kort etter i 
en aksjon for å befri en gravid, tysk 
kvinne, som ble tatt som gissel av 
en kriminell bande.

Gråtrud satte også i gang utdan-
ning av en egen afghanske sikker-
hetsstyrke, TF24. I fortsettelsen 
opererte nordmennene sammen 
med denne styrken.

Før valget i august 2009 trappet 
Taliban opp terrorvirksomheten. 
19. august forskanset opprørere 
seg i en bank i Kabul. De ble ned-
kjempet av TF24.

Men det var fortsatt udetonerte 
granater og selvmordsinnretninger 

i lokalet. Med stor fare for eget liv 
klarerte kaptein Jørg Lian og hans 
makker bygningen for eksplosiver. 
I 2011 mottok Lian utmerkelsen 
krigskorset blant annet for denne 
innsatsen.

Slik beskriver Gråtrud hvordan 

det er å være en del av en spesial-
styrke: – Man er sammen 24 timer  
i døgnet, og er på risikofylte og 
skarpe oppdrag der man er helt av-
hengig av å ha full tillit til hveran-
dre. Dette gir et helt spesielt sam-
hold og kameratskap, sier brigade-
ren.

– Det kreves også fleksibilitet og 
erfaring for å gjennomføre kom-
plekse operasjoner i områder med 
mange ukjente faktorer, tilføyer 
Gråtrud, som er stolt over at styr-
kene har fått mye skryt.



9Nr. 33  2012

tror på mer åpenhet
Det ligger i spesialstyrkenes natur at minst mulig informasjon skal 
komme offentligheten for øre. All informasjon som er offentlig 
kjent, vil kunne brukes av potensielle fiender og personellets sikker-
het avhenger av anonymitet.

– jeg tror mer åpenhet kan bidra til å avlive noen myter, sier  
forfatter av Våre hemmelige soldater, Tor jørgen Melien, som 
mener det tidligere bare er kommet fram bruddstykker av  
styrkenes historie.

– Dette er et forskningsbasert verk. Flere operasjoner er for  
første gang fremlagt i sin helhet. jeg har også fått intervjue perso-
nene som faktisk var med, sier Melien.

Brigader Torgeir Gråtrud (bildet under) er sjef for spesialopera-
sjonsavdelingen i Forsvarsstaben og har fulgt Meliens arbeid tett.

– Det har vært viktig for oss å få en historiebok som beskriver  
situasjonen slik den faktisk har vært. Det jo ofte mye synsing om 
oss i mediene, sier Gråtrud, som skryter av Meliens bok.

– Han har gjort en veldig fin og grundig jobb. jeg er veldig godt 
fornøyd med resultatet, sier brigaderen.

tØffe  
forhold
n soldatene opererer 
under svært tøffe forhold. 
Temperaturen kan variere 
fra kuldegrader til 60  
varmegrader. Det kan gå 
med 7–8 liter vann daglig, 
noe soldatene må bære 
med seg.
n Våren 2002 skulle de  
norske styrkene overvåke et 
område på avstand og opp-
rettet op-er i fjellene. Men 
lokale gjetere tråkket ofte 
rett inn i postene. Dermed 
måtte de stadig flytte, ellers 
ville Taliban fort bli kjent 
med posisjonene.
n Under en etterforsyning 
fra et amerikansk helikopter 
i 2005/2006, løste ikke fall-
skjermen seg ut, og lasten 
gikk i bakken bare noen 
meter fra marinejegerne. 
senere holdt de seg klokelig 
på større avstand ved slike 
dropp.
n en av de viktigste opp- 
gavene til de norske styrke-
ne, har vært opplæring av 
den afghanske sikkerhets-
styrken, cRU. etter å ha 
hørt historien om norske 
spesialsoldater, ble avdelin-
gen omdøpt til TF 24, etter 
nr. 24 Kjakan sønsteby.
n i Kabul-området var den 
norske styrken involvert i 
kampen mot narkotika.  
på 5–6 oppdrag i 2009  
destruerte spesialjegerne 
rusmidler til en gateverdi  
av en milliard norske  
kroner.

ANGREPET: Fra dette stedet 
åpnet Taliban ild mot marine- 
jegerne i 2005. Foran ser man  
etterlatte våpen, og i bak-
grunnen skimtes nord- 
mennene.

de falne
ti norske militære er drept i tjeneste i afghanistan. to av disse 
har deltatt i spesialstyrkene: tor arne lau-henriksen og  
trond andré Bolle.

navn alder grad død styrke
Tommy Rødingsby 29 Grenader 2004 Telemark bat.
Tor Arne lau-Henriksen 33 løytnant 2007 FsK
Kristoffer sørli jørgensen 22 Grenader 2007 Heimevernet
Trond petter Kolset 29 Kaptein 2009 etterretningstj.
claes joachim olsson 22 Vognfører 2010 Telemark bat.
Trond André Bolle 41 orlogskapt. 2010 Kystjegerkom.
christian lian 31 løytnant 2010 Kystjegerkom.
simen Tokle 28 Fenrik 2010 Kystjegerkom.
Andreas eldjarn 21 Kvartermester 2010 Kystjegerkom.
siri skare 52 oberstlt. 2011 luftforsvaret

Trond André Bolle Tor Arne lau-Henriksen
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– Det viser at det vi trener på er 
riktig, og at det menneskelige ma-
terialet er bra. Å lykkes med slike 
operasjoner, krever enorm nøyak-
tighet. Fallhøyden er stor hvis man 
mislykkes, sier Gråtrud.

harald.grevskott@egmonthm.no


