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Trondheims siste general er uenig i at den del av Forsvaret som har kun rent 

nasjonale oppgaver skal svekkes så sterkt som det nå legges opp til.  Sivile 

myndigheter, særlig politiet, vil i framtida  ha et økt behov for støtte fra 

Heimevernet og Forsvarets spesialavdelinger ved for eksempel terroraksjoner og 

naturkatastrofer. 

Men Kjell Narve Ludvigsen presiserer at han er svært glad for at han ikke lever i et 

samfunn der generalene bestemmer. Stortinget vedtok10.juni 2004 å legge om 

Forsvaret fra et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar, særlig til internasjonal bruk og 

en kraftig omorganisering av Forsvaret. Det innebar bl.a., mot Forsvarssjefens råd, 

nedlegging av Landsdelskommando Sør- Norge (LDKS) i Trondheim som ble 

opprettet for to år siden. Samtidig ble stillingsvernet til offiserene fjernet.  Etter 3 

dagers sørgetid samlet Ludvigsen sine 45 medarbeidere. Lojalt la de sammen en 

strategi for hvordan nedlegging av kommandoen skulle skje. Å ta vare på sine dyktige 

medarbeidere har vært et svært viktig hensyn for generalen. Pr. 12 mai, da den 

formelle ansvarsoverføringa skjedde, hadde 30 av de 45 fått seg ny jobb. Sjøl har han 

sagt at han ikke vil forlate sin plass i Trondheim før den fulle avviklinga skjer den 1. 

august i år. Etter dette er han villig til å ”ta hvilken som helst stilling” han måtte tilbys 

for å bidra til at Forsvaret lykkes på sin nye veg. 

Kjell Narve Ludvigsen er kjent for å si det han mener til sine overordnede. Det har 

tydeligvis ikke hindret en meget rask karriere. Som sersjant i året 1966/67 syntes han 

at soldatene ble behandlet dårlig. Han ville forandre på dette og søkte Krigsskolen. 

Seinere ble det bl.a. Hærens Fallskjermjegerskole, NTH, Hærens stabsskole,US Army 

Command and General Staff College og NATO Defence College. I 1989 ble 

Ludvigsen oberst. Men så tok det 8 år før neste opprykk til brigader. Det hadde, sier 

han, sammenheng med at han, da han i 92/93 var norsk kontigentsjef i FN-styrken i 

Sør-Libanon, uttalte at israelerne var okkupanter og var et lovlig mål i henhold til 

Folkeretten. Det ble slått stort opp i pressen. Han ble ikke refset, men måtte forklare 

seg for Forsvarssjefen og FNs hovedkvarter. 

Kjell Narve er fra Fredrikstad, men trives godt i Trondheim. Han har gått 4-5 år på 

NTH, var oberst her i 4 år og siden 1999 DK-sjef og LDKS-sjef med generalmajors 

grad.. Han er gift med Herdis fra Evenes (der familien for øvrig har ei fin hytte). 

Sammen har de to døtre. I tillegg har han tre døtre fra et tidligere ekteskap. Han er 

mye opptatt av sine barns liv og utvikling. Familien bygger nå på huset i 

Jonsvannsvegen. Hvis han skal jobbe videre i Norge, så ser han helst for seg pendling. 

”Til nå har kona flytta med meg overalt. Men nå kan hun få bestemme om det blir 

flytting”. For generalen er det viktig å holde seg i god fysisk form for det hjelper han 

til å holde koken i jobben. Derfor trener han sin 100 kilos kropp 15 ganger i måneden, 

ofte sammen med kona. 58-åringen løper nå 3000 meteren på ca 13 minutter! 

Frustrasjoner løper han av seg og er ikke sur når han er heime, ifølge kona.. 

Kjell Narve innrømmer at hans 5 døtre har inspirert han til å bidra til kvinnenes inntog 

i Rotary og til reell likestilling i samfunnet. Han kom inn i Rotary i 2000 og 

prioriterer Rotary-møtene svært høgt. Der får han atspredelse og impulser, kunnskap 

om mange emner og møter interessante mennesker. 

 

 


