
Tale ved overrekkelsen av Krigsskolen Alumni sin hederspris ved 
avslutningshøytideligheten for Krigsskolekullet 2019-2022 

v/nestleder i KSA Siv Hamre Arntzen 

 

 

General, Flaggkommandør, Krigsskolesjef, Sjefssersjant, 

Dekan – ikke minst kjære avgangskadetter og alle oss som er 

samlet her i dag for å markere 3 års skolegang (og 1 

årsstudium) på Norges eldste høyere utdanningsinstitusjon – 

eldre enn både amerikanske Westpoint og britiske Sandhurst.    

                                 GRATULERER!  

 

Vær både stolt og ydmyk i dag. Stolt av alt dere har fått til, 

mestret, prestert, lært og tilegnet dere av erfaring og lærdom - 

sammen. Ydmyk overfor alt som venter, alt man ikke enda 

kjenner til – og som forhåpentligvis trigger nysgjerrighet, to 

store ører, påskrudde sensorer, og de gode spørsmålene.  

 

Det venter dere heldigvis mange utfordringer – og som jeg vet 

dere har fått erfare de siste årene: de løses neppe best alene. En 

har et nettverk rundt seg (som vi også ser her i dag); venner, 

makker, lag, kollega - avhengig av hva som må løses og 

skapes. Følelsen av et sterkt nettverk og samhold - og 

tryggheten det kan skape i til tider krevende situasjoner du skal 

kunne håndtere som offiser er viktig og hvertfall noe av det jeg 

opplevde var unikt i Forsvaret den tiden jeg var offiser. Og 

dette bygges ikke av organisasjonsmodeller eller prosedyrer – 

det bygges i mine øyne først og fremst av og med mennesker i 

et verdibasert og sterkt, mangfoldig nettverk.  

 

 

 

 

 



 

I den forbindelse har dere og vi også et stort og verdifullt 

nettverk som spenner seg utover Forsvaret. Dere er nå en del 

av en storfamilie bestående av om lag 4000 tidligere 

avgangselever ved Krigsskolen. Det nettverket heter 

Krigsskolen Alumni (tidligere Krigsskolens Venner), som jeg 

er nestleder i og representerer her i dag.  

 

Vi er en brobygger mellom tidligere krigsskolekadetter og 

dagens Krigsskole samt mellom Krigsskolen, Høyskolen og 

Hæren. Vi arbeider for at Krigsskolens posisjon og renommé, 

som er helt unik, skal bevares og styrkes. Og vi er et nettverk 

bestående av mennesker med lederutdanning fra Krigsskolen 

som har bredde i kompetanse, alder, erfaring og i tillegg til 

tjenestegjørende offiserer, består det også av en rekke tidligere 

offiserer som nå har eller har hatt sentrale lederposisjoner i 

privat næringsliv og offentlig sektor.  

 

Dette er også deres storfamilie, og jeg gleder meg over at den 

nå med dere er utvidet og økt sin verdi. Verdien av et nettverk 

øker med størrelse og utnyttelse av den samlede kapasiteten. 

Størrelsen er herved utvidet, og jeg håper dere vil ta en aktiv 

del i alumniet for økt utnyttelse - og således fortsetter å påvirke 

retningen slik dere gjorde med deres innspill da vi møttes på 

Linderud for ikke mange ukene siden – For verdi - den 

skaper vi best sammen. 

 

Krigsskolen Alumni deler årlig ut en hederspris, det er derfor 

jeg er her i dag: Ærefullt! Statuttene for denne understreker 

betydningen av at Krigsskolen ikke bare skal uteksaminere 

faglige dyktige offiserer og ledere, men også at et godt 

kadettmiljø bidrar til å skape holdninger som Hæren, 

Forsvaret og samfunnet nyter godt av. 



Som nestleder i nettverket er det en glede for meg å overrekke 

denne prisen til en kadett som har gjort en stor, frivillig innsats 

for samhold og verdibidrag i årene ved Krigsskolen. 

 

Juryen, bestående av kullets tillitsvalgte og avdelingsforstander 

innstiller til Krigsskolen Alumni sitt styre for beslutning.   

 

I årets avgangskull var det flere, svært gode kandidater som 

lever opp til intensjonene for prisen.  

 

Kadette som i år mottar Krigsskolen Alumni sin hederspris 

er…… Kadett Sivert Christiansen ! 

 
Sivert er ikke her tilstede i dag, så jeg får prate inn i kameraet 

her. Han er på sykehuset. (pause) Men det er en gledens dag: 

Han har blitt pappa! … 

 

Christiansen ble i 1.avd utpekt av tradisjonsbærerne til å lede 

kullets arbeid med valg av kullnavn. Han tok stort eierskap til 

prosessen og ledet kullet gjennom prosessen på forbilledlig vis. 

Gjennom å legge forutsetninger for det brede engasjementet i 

kullet i navnevalg, og den grundige prosessen som ble gjort var 

han en viktig brikke i kullets identitetsbygging fra start. Det 

var også med på å legge et svært godt grunnlag for å starte det 

videre arbeidet med kullets verdigrunnlag 

 

Som sjef for tradisjonsbærerne har han tatt en aktiv rolle, 

særlig for kadettenes bruk av T-10 (altså Gamle Krigsskolen), 

og han har utført sitt tradisjonsbærerverv godt over det som 

kan forventes. Gjennom det har han også bidratt sterkt inn i 

Stiftelsen Gamle Krigsskolen gjennom oppstartsfasen for å 

etablere godt samarbeid med Krigsskolen og Kadettsamfundet. 

Embetet har blitt utført på en meget god måte, og han har vært 

en markant stemme for kulturbygging. Hans virke har bidratt 

til å bygge samhold på hele skolen. I tillegg har han tatt på seg 

ansvar i Kadettsamfundet som sjef for KS Innovasjon i en 



periode hvor sosialt liv var svært krevende på grunn av 

pandemirestriksjoner.  

 

Christiansen har vært en stemme og bidragsyter for det sosiale 

og kulturelle livet på skolen, gjennom sterke bidrag til 

arrangementer og hans virke som tradisjonsbærer. Innad i 

kullet har han vist seg som en sterk bidragsyter til 

kulturbygging og samhold. Han tar ordet for å føre kadettenes 

sak oppover i organisasjonen på en ryddig og konstruktiv måte, 

og er en viktig meningsbærer i interne diskusjoner i kullet. 

 

Avslutningsvis fremheves han som en god representant både 

for kull Ruge og Krigsskolen når han har representert. 

 

I tillegg vil jeg si han utviser svært god vurderingsevne ved å 

være på sykehuset med sin lille og sine aller viktigste i dag. 
 

Gratulerer så mye igjen, Sivert. Først som pappa og dernest med 

hedersprisen. Vel fortjent! Lykke til på Rena.  


