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SENIORTUR TIL KONGSBERG VÅPENFABRIK 31 AUGUST 2017

23 seniorer, 1 ungbror og 1 bussjåfør var på besøk ved Kongsberg våpenfabrikk sitt anlegg 

på Kongsgårdsmoen utenfor Kongsberg by.

Vi måtte identifisere oss med pass for å komme inn. Der ble vi mottatt av en veldig hyggelig 

og innsiktsfull guide som het Bjørn Boye Hansen. Han loset oss gjennom hva fabrikken 

lager, noe om teknologien, bakgrunnen og betydningen av valget av nytt jagerfly, og 

avsluttet med en rundtur i lokalene. Det hele i overkant av to timer.

Der bygges komposittpaneler til mange ulike typer fly, raketter og missiler. Og de tester og 

vedlikeholder girbokser til ulike typer helikopter. I tillegg tilvirkes ulike deler i forskjellig 

metall.

Alt basert på kompetanse, teknologi, nøyaktighet og «just in time» produksjon i ypperste 

verdens kvalitet.

Kjøpet av vårt nye jagerfly F-35 JSM har medført levering av et 20 talls paneler og deler til 

flyet, en kontrakt verd milliarder årlig og med et 30 års perspektiv. Hvis man klarer å holde 

oppe det høye kvalitet produktet. Konkurrenter finnes som hele tiden forsøker å komme 

inn og overta.

Likedan utsettes fabrikken daglig for hacker angrep for å komme til teknologien.

De er også stolte av å kunne levere raketten JSM som en hyllevare til bomberommet til F-

35 som et av få land som tilfredsstiller kravene. Under gjennomgangen la referenten merke 

til en liten unøyaktighet i sin beskrivelse av hvilke mål JSM ble brukt mot. Ikke mot folk sa 

han, men mot bygg og båter. Han burde sagt utelukkende mot militære mål. 

Etter besøket ved KV reise vi inn i gamlebyen i Kongsberg, og ble mottatt av våre brødre i 

losje 33 Sølvet.

De hadde forberedt besøket svært godt og stilte mannsterke opp. Først med en utførlig 

beskrivelse av losjens tilblivelse og historie ved eks Stormarsjall Olav Eggum. Deretter ble 

det servert lunsj med en veldig hyggelig prat over bordet som brødre, for deretter å 

avslutte med kaffe før hjemreise.

Hele turen var meget godt planlagt av vår gode bror Asbjørn Alstadsæter. Han var også 

kontaktmann mot både KV og losje 33 Sølvet. Asbjørn har vært ansatt ved KV og bodd på 

Kongsberg der han ble tatt opp i losjen.

Bussturen var svært behagelig og frister til gjentagelse ved et senere høve.

Ulf T Kolstad

Referent












