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Dagen har blitt 

lengre
siden vintersolverv.
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Gratulerer så mye! Du ble kåret til 
beste rekrutt i konkurranse med om 
lag 500 andre. Hvordan klarte du 
det?
– Jeg har konkurranse-
instinkt, er en veldig positiv 
person og så har jeg vært 
seriøs i det jeg gjør her i 
Sjøforsvaret, helt siden 
første dag i vernepliktspe-
rioden min, som begynte i 
januar.

Vår det målet ditt å bli 
beste rekrutt?
– Nei, jeg visste ikke at det 
var en slik kåring, engang.  
Jeg bare sto på fra dag én og 
gjorde mitt beste både når det 
gjaldt fysiske og teoretiske 
prøver, gjorde det jeg fikk beskjed 
om å gjøre, var pliktoppfyllende og 
prøvde å samarbeide på best mulig 
måte med de andre rekruttene. Sam-
arbeid er jo en viktig del av det å være 
i Forsvaret.

Hvordan ble du klar over at du var blitt 
kåret til beste rekrutt?
– Det var under permoppstillingen 
for alle rekruttene i både Sjøforsvaret 
og Luftforsvaret, etter fullført 
rekruttskole, at navnet mitt plutselig 
ble lest opp, helt uventet.

Premieres beste rekrutt på noen 
måte?
– Jeg fikk et armbåndsur med «beste 
rekrutt» gravert inn. Det var veldig 
gøy og stor stas!

Hva tenker du om at det bare har vært 
én eneste kvinne før deg som har klart 
det samme?
– Det er artig å vise at det går an. Jeg 
håper dette motiverer andre jenter til 
å stå på fra første dag når de skal 
avtjene verneplikten sin.

Hvor mange andre kvinner var det 
blant rekruttene du konkurrerte mot?
– Det vet jeg ikke helt. De er blitt 
flinke til å rekruttere jenter i Sjøfor-
svaret, men flertallet der er likevel 
fortsatt gutter.

Det har vært mye snakk om overgrep 
og seksuell trakassering i Forsvaret, 
etter at det ble offentligjort en under-

søkelse om mange voldtekter og vold-
tektsforsøk. Kontreadmiral Louise K. 
Dedichen har også fortalt om flere 
ubehagelige hendelser, til Dagsavisen. 
Har du opplevd lignende ting?
– Nei, absolutt ikke. Ingenting. Jeg 
ble valgt til tillitsvalgt i troppen jeg 
var i, og fikk derfor vite mye om 
mange forskjellige ting, men jeg var 
ikke borti noe som handlet om tra-
kassering eller overgrep som tillits-
valgt. Det er et stort fokus på å unngå 
slike ting både på Madla (Luftforsva-
rets og Sjøforsvarets rekruttskole i 
Stavanger) og på Håkonsvern (Sjøfor-
svarets hovedbase i Bergen), hvor jeg 
er nå, blant annet ved foredrag for 
alle rekruttene og på andre måter.

Hva gjør du på Håkonsvern?
– Jeg tar kurs for å bli radiooperatør, 

mest sannsynlig på en båt. De fleste 
stillingene er der, selv om jeg trolig 

blir stasjonert på Håkonsvern ut 
vernepliktsperioden.

Du er fra Rakkestad i Indre 
Østfold, et stykke fra sjøen. 
Hvorfor ble det nettopp Sjø-
forsvaret for deg?
– Jeg ville til Sjøforsvaret 
fordi jeg syntes det hørtes 
interessant ut, og så liker 
jeg å komme meg ut og se 
verden.

Hva slags videre planer har 
du når førstegangstjenesten er 

unnagjort?
– Jeg vet ikke helt ennå. Veien 

blir litt til mens jeg går, men jeg 
liker meg godt i Forsvaret og kanskje 

blir det til at jeg fortsetter her.

Hvilken bok har betydd mest for deg?
–  Jeg vet ikke helt...

Hva gjør deg lykkelig?
– Når jeg omgås personer som betyr 
mye for meg.

Hvem var din barndomshelt?
– Mamma!

Hva misliker du mest ved deg selv?
– Jeg er kanskje for snill, og derfor 
risikerer jeg å bli litt utnyttet.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Da spiser jeg massevis med sjoko-
lade.

Hva er du villig til å gå i  
demonstrasjonstog for?
– Likestilling for kvinner i andre 
land. Her i Norge begynner det å bli 
bra når det gjelder likestilling, synes 
jeg.

Er det noe du angrer på?
– Det er det alltid, men...

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?
– Med bestevenninnen min. Vi er 
veldig flinke til å løse problemer 
sammen.

 ■ TOR SANDBERG
tor.sandberg@dagsavisen.no

Camilla Kjeve (19)
Den andre kvinnen som noensinne er 

blitt kåret til beste rekrutt i Sjøforsvaret, 
hele 12 år etter at det første gang 

skjedde. 

Danket ut alle gutta


