
Norge 
i

Verden



• Far, mann og sønn

• 8 års videreutdanning ute og hjemme

• Kald Krig & Operasjonsansvarlig

• Lagleder, Mellomleder og Toppleder

• Leder for Kompetanse og 
Utviklingsorganisasjon

• Fredsoperasjoner og Dialog

• Veteranleder

• Rådsleder Stiftelsen Arkivet

• Styret i Gunnar Sønstebys Minnefond

• Rådgiver Idrettsforbundet, Kirkerådet og 
Society Lab

• Frivillig i Røde Kors

• Friluft, Maraton, Troms til Oslo og Damaskus 
til Tiberius på sykkel

• Ikke superflink til noe, men litt god til mye.







Hva du ser avhenger av hvor du står!



BRYTNINGSTID

• Klimaet. 1,5 – 2,0 – 2,5. Forsinkelse og tipping points => Tilpassing nå! 

• Storkrig? Klassisk? – Sammensatt? => Det uforutsette!

• Sikkerhetsarkitekturen hangler (NATO – OSCE – Europarådet - FN)

• Demokrati vs Autokrati - Vestlig sivilisasjon?

• Norsk sikkerhetspolitikk (Hjemme vs Ute – Alene – USA - Norden)

• Godt utgangspunkt! (Tekn, Demografi, Utd, Vaksiner, Kunnskap)

• Norsk Beredskap (Bosetting – Selvforsyning – Ekstremvær - Forsvar).



PS! Novaja Semlja



Hva har vi lært?
• Mennesker fremfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen.

• Ekte KOMPETANSE oppstår der kunnskap og erfaring 
møtes med felles Risiko. “You fight as you train”. 

• Levende verdier.

• Å dele usikkerhet gir styrke, også hos ledere.

• Gi meg  ulydige soldater!

Det starter og slutter med deg selv og grunnmuren i

Lokalsamfunn.



Norge og Verden er din arena for utradisjonelle aktiviteter! 

https://www.flaamzipline.no/




Ønsker å prøve og feile, finne hvordan selv

- Verdiorienterte

- engasjerte, motiverte og grundige

- krav til åpenhet, fleksibilitet og personlig frihet

- hva og hvorfor er viktigere enn hvordan

- forventer tydelige beslutninger samt ærlige og direkte    

tilbakemeldinger

- at du viser svake sider og ber om direkte 

tilbakemeldinger vil være viktig for å motivere.

For å høste innsatsvilje må vi så tillit.

GENERASJON Z (96-10)



PS! Heve blikket.
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