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en senere tids sikkerhetspolitiske utvikling medfører 
blant annet behov for kortere reaksjonstider i Forsvaret, 
og forsvarsministeren har derfor bedt om et fagmilitært 

råd fra forsvarssjefen som leveres i oktober. 

Heimevernets 45 000 soldater gir en god utholdenhet og seighet 
i kraft av volum. Samtidig gir vår lokale organisering en svært 
høy reaksjonsevne. Jeg har nå identifisert fire satsningsområder 
som kan gi Heimevernet ytterligere økt operativ evne, samtidig 
som prinsippet om enkelhet ivaretas. Dette er innenfor leder-
kompetanse, moderne kapasiteter, lokal lagring av våpen og 
personlig bekledning og utrustning.

Kompetente sjefer er en forutsetning for å produsere operative 
avdelinger. Forsvaret har de senere år redusert antall befals- 
skoleelever kraftig. Dette medfører et økende underskudd på  
sjefer i HV-strukturen som jeg ikke kan leve med. Her må 
Forsvaret ta grep.

Dagens HV-avdelinger har en defensiv innretning med relativt 
lav ildkraft. I dag finnes det flere moderne våpensystemer på 
markedet som er enkle å operere og som kan innføres for å ska-

pe større ildkraft i våre avdelinger. Her tenker jeg eksempelvis på 
panserbekjempelsessystemer.
Den nåværende lagringsmodellen av personlig våpen uten tenn-
stempel og fjær er forvaltnings- og beredskapsmessig foreldet. 
For å forenkle forvaltning og øke reaksjonsevnen vil jeg etablere 
lokale avdelingslagre for personlig våpen og ammunisjon.

HV-soldatene vil på grunn av landsdekkende tilstedeværelse 
være de første til å gå i strid. Godt beskyttelsesutstyr er grunn-
leggende også for en moderne HV-soldat på områder som 
personlig våpen, skuddsikker vest og hjelm. Det er en etisk 
side ved å sørge for at de som setter egen sikkerhet på spill for 
befolkningen får det beste som finnes. Dette handler om respekt 
og anerkjennelse fra samfunnets side når dere som er sivile kles 
opp i uniform og gir dere i oppdrag å forsvare landet mot en 
væpnet og godt forberedt motstander.

Jeg vil også åpne opp for en differensiering av HV-styrkene på 
materiellsiden slik at de er tilpasset for å møte den mest sann-
synlige trussel. Samtidig skal vi huske på at det usannsynlige 
med stor sannsynlighet vil inntreffe og at vi derfor må ha en 
mental og organisatorisk robusthet for å håndtere det uventede.

Heimevernet er en militær beredskapsorganisasjon som iverk-
setter operasjoner innenfor korte tidsfrister. Dette krever lokale 
sjefer med riktig kompetanse og offensiv opptreden.

Den viktigste forutsetningen for å oppnå beredskapsklare avde-
linger er gode sjefer. Vi er avhengig av sjefer som tar initiativ og 
som finner lokale løsninger, slik at avdelingen kan melde «klar» 
innenfor gitte klartider. Heimevernet har svært mange gode 
sjefer i dag. Samtidig opplever vi et generasjonsskifte og har 
derfor behov for flere gode sjefer. Vi tilbyr blant annet militære 
lederkurs til HV-soldater med lederansvar fra det sivile. Dette er 

også noe som arbeidsgivere setter pris på. I tillegg ønsker vi oss 
flere vernepliktige med militær lederutdannelse.

Vår lokale tilstedeværelse gjør at HV-avdelinger med stor sann-
synlighet er de som møter en militær trussel først. Vi står opp 
mot trusler der det usannsynlige blir sannsynlig. Derfor trenger 
jeg enda flere kompetente HV-sjefer som kan ta initiativ, og som 
kan lede styrker under stor usikkerhet.

BLI LEDER I HV

Tor Rune Raabye 
   Generalinspektøren for Heimevernet
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Følg oss på PLAKATEN PÅ VEGGEN
Sakte, men sikkert beveger HV seg tilbake til 
røttene – nemlig som en beredskapsklar  
militær organisasjon, skriver Terje Øien  
Thomsen i sin faste kronikk. 

FOTO MARIUS KANIEWSKI

FORSIDEN f
Han slapper best av med madamen og kattene 
hjemme. I båten. Og i skogen med børsa. Møt 
sjefen for HV-08 Tor Mjelstad. 

FOTO MATS GRIMSÆTH

f09

NYE KJØRETØY
HV-12 har gjennomført kurs for de første  
beltevognførerne for å være i forkant 
når Heimevernet får tildelt en rekke nye 
kjøretøy fremover.

FOTO RUNE HAARSTAD

NYE UNIFORMER  
Det å kunne supplere noe gammelt med 

splitter nytt gir en god følelse. Omsider 
har soldatene i Hamar HV-område fått 

nye M-04 arbeidsuniformer.

FOTO CHRISTINA VANG

UTGIVER f

Facebook Instagram Twitter

NYTT VÅPEN
– MP7 er lett å håndtere og midt i blinken 
for oss, forteller kaptein Geir Ove Malvik i 
HVs sanitet. Maskinpistolen er nå på vei inn i 
Heimevernet. 

FOTO RUNE HAARSTAD
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HEIMEVERNET + FORSVARETS SPESIALKOMMANDO
Heimevernet kom tidlig i gang med gerilja- og patrujekurs; de første i 
1952. Kursene ble holdt på HV-skolene på Dombås og på Torpomoen i 
Hallingdal.

f28 f37
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f06KAMPEN OM TUNGTVANNET
– Med den historien navnet vårt har, blir vi litt 
rettere i ryggen når vi bærer patchen, forteller 
Jens Tore Aakre. Skogbruker i det sivile og 
løytnant i innsatsstyrke Gunnerside.

INNHOLD

f34
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SKAPER IDENTITET
Etter at NRK denne vinteren har vist tv-serien «Kampen om tungtvannet», har sabotasjeaksjonen 

på Vemork nok en gang fått oppmerksomhet. Det er gledelig for innsatsstyrke Gunnerside.
TEKST OG FOTO MARIUS KANIEWSKI

H I S T O R I E

Løytnant Jens Tore Aakre står nok en gang 
ovenfor det som under krigen var ett av de 
alliertes viktigste mål, nemlig tungtvannsfa-

brikken på Vemork. Den 43 år gamle skogbrukeren 
fra Drangedal har vært med i innsatsstyrke Gunner-
side i Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 
(HV-03) siden oppstarten i 2005 og bærer patchen 
med stolthet.

– Med den historien navnet vårt har, blir vi litt rette-
re i ryggen når merket er på. Det er heller ikke uten 
betydning at vi deler det nedlagteTelemark regi-
ments merke, vikingskipet, med Telemark bataljon. 
At to av de andre stolthetene i det norske forsvaret, 
kompani Linge og Telemark bataljon, deler noe med 
oss er identitetsskapende, forteller den engasjerte 
løytnanten.
 
EGET FORHOLD TIL AKSJONEN. For det er ikke før-
ste gang Aakre står ovenfor den tidligere fabrikken. 
Han har et sterkt forhold til sabotasjeaksjonen. I til-
legg til å ha fått fortalt historien fra noen av sabotø-
rene selv – Knut Haugland, Jens-Anton Poulsson og 
Joachim Rønneberg – har han også gått mesteparten 
av ruta fra droppunktet.

– Jeg har gått store deler av veien fra Skrykken, 
stedet hvor de landet, via Svendbu til Vemork i snø-
storm og «white out». Det ga meg en del refleksjoner 

rundt det Grouse og Gunnerside gjorde den gang, 
utdyper han.
 
Innsatsstyrke Gunnerside synes det er viktig å 
formidle historien til soldatene. Alle som møter 
på opptak til innsatsstyrken får høre historien om 
sabotasjeaksjonen og hvor den har fått navnet fra. I 
tillegg til dette holdt Jens-Anton Poulsson i 2006 et 
foredrag hvor han fortalte om aksjonen. 

I 2013 deltok rundt 20 av soldatene i innsatsstyrken 
på 70-årsmarkeringen for tungtvannsaksjonen, hvor 
Joachim Rønneberg var tilstede.
 
HISTORISK LÆRINGSUTBYTTE. Det er ikke bare 
historien som blir tatt vare på i innsatsstyrken, og i 
treningen og utdanningen ser løytnanten mye de har 
lært av sabotørene.
 
– Jeg personlig har lært mye av aksjonen. Rønneberg 
fortalte meg at da han plukket ut hvem han ville ha 
med i operasjon Gunnerside, tenkte han først og 
fremst på å finne folk som ville holde humøret oppe, 
også dersom det ble tøffe tak.

Soldatutdanningen de hadde i Kompani Linge var 
relativt ensartet, og som instruktør i kompaniet 
hadde Rønneberg førstehånds kjennskap til hvordan 
det egentlig lå an. 

– De tre beste tingene 
med å være i innsats- 
styrke Gunnerside er 
samholdet, utfordring- 
ene og opplevelsene, 
mener Jens Tore Aakre.

Løytnanten startet sin 
militære karriere i Luft-
forsvaret på begynnels-
en av 1990-tallet og 
hadde sin første op-
pkledning i Heimever-
net for 20 år siden. Etter 
dette har han blant 
annet en kontingent 
som grenader i Afghani-
stan, da som skytter i 
stormingeniørlag.

MOTIVASJONEN 

AFGHANISTAN

66HØST 2014  HEIMEVERNET 7VINTER 2015  HEIMEVERNET6 HEIMEVERNET VINTER 2015



Kampen om tungt- 
vannet (TV-serien):
Produsert av 
Filmkameratene
En sesong bestående av 
seks episoder
Regi: Per-Olav Sørensen

TV-SERIEN

samme gjaldt nok også for dem som tjenestegjorde i Kompani 
Linge.

FSK har også rettet det historiske blikket mot Heimevernet, fordi 
vi mener Heimevernet var den institusjonen som videreførte 
«håndverket» etter Kompani Linge. Linge-veteranene satt ikke 
rolig og ventet på at andre skulle ta initiativ. Britenes «fighting 
spirit» gjorde et sterkt og uutslettelig inntrykk på Linge-guttene 
under deres opphold i Storbritannia. Britenes holdninger smittet 
raskt over på guttene i kompaniet. «Linge-ånden» ble guttenes 
norske betegnelse på britenes «fighting spirit».  

Et konkret resultat av «Linge-ånden» så vi i 1949.  
Etter «krisevinteren» med kommunistkuppet i Tsjekkoslovakia i 
1948 og «vennskaps- og bistandspakten» mellom Sovjetunionen 
og Finland, ble den kalde krigen raskt veldig «varm». Situasjonen 
i Europa endret seg dramatisk og faren for en ny krig opplevdes 
som høyst reell. Med dette bakteppet krevde «Linge-karene» å 
bli innkalt på «repetisjonsøvelse». Deres erfaringer og ferdig-
heter som ble opparbeidet under krigen, måtte vedlikeholdes! 
Årsaken var like enkel som den var alvorlig; landet kunne igjen 
bli okkupert. 

Det er ikke usannsynlig at denne «repetisjonsøvelsen» høsten i 
1949 også fungerte som et forum hvor fremtidige løsninger ble 

år oppgave som tradisjonsbærere for Kompani Lin-
ge (KpL) forplikter oss til å ha kunnskap om hva som 
skjedde med personellet i KpL også etter krigen. Mange 

i KpL var i årene etter freden i 1945 opptatt av hvordan man 
skulle unngå et nytt 9. april. Nasjonens dyrekjøpte erfaringer 
fra aprildagene måtte det tas lærdom av. Veteranene fra KpL var 
derfor opptatt av viktigheten av å ha et sterkt og godt forberedt 
forsvar. Heimevernet ble den naturlige arena for deres bidrag til 
oppbyggingen av det nye Forsvaret.

Heimevernets etablering i desember 1946 er kjent for de fleste 
av oss som en videreføring av den militære motstandsbevegel-
sen som ble bygget opp under krigen under forkortelsen Milorg 
(militærorganisasjon). Oppbyggingen av Milorg ble i realiteten 
det første militærassistanseoppdraget (ma-oppdrag) til norske 
spesialsoldater. Oppdraget med å utruste, trene og organisere 
Milorg ble for mange i kompaniet deres viktigste bidrag under 
krigen. Med bakgrunn i den sterke tilknytningen «Linge-karene» 
fikk til Milorg, ble overgangen til Heimevernet åpenbar og helt 
naturlig. De følte seg «hjemme» i Heimevernet, ikke bare med 
tanke på deres innsats med å etablere Milorg, men også fordi 
Heimevernet hadde en solid forankring i folket. I tillegg, og om 
mulig det som virket mest tiltalende for Linge-veteranene, had-
de Heimevernet rom for ukonvensjonelle løsninger. Mange av 
dagens spesialsoldater er ikke spesielt militære av natur, og det 

HEIMEVERNETS ROLLE I NORSK 
SPESIALSTYRKETANKEGANG 

ETTER 1945 
Hvorfor skal Forsvarets Spesialkommando (FSK) interessere seg for Heimevernets tidlige historie?

TEKST FORSVARETS SPESIALKOMMANDO

H I S T O R I E

– Og der deler jeg Rønnebergs tro på at god stemning 
er roten til mye godt. Den som trives yter maks, og 
gjerne enda litt til både for seg selv og makkeren, 
forklarer Aakre.
 
Tv-serien som ble vist hver søndag i seks uker har 
samlet godt over èn million seere foran skjermen. 
Dette tror 43-åringen vil få flere til å søke seg til opp-
tak i innsatsstyrken.

– Jeg regner med at det har blitt googlet mye på Gun-
nerside siden nyttår og at seriens medieoppmerk-
somhet gir oss i innsatsstyrken økt søknadsmasse på 
neste opptak, håper Jens Tore Aakre.
 
GOD REKRUTTERING. Sjefen for Gunnerside, major 

Torleiv Nordhus, kan ikke med sikkerhet si at interes-
sen har blitt større etter tv-serien.

– Styrken har over tid hatt god rekruttering og har 
i det siste hatt en person som har jobbet godt med 
facebook-siden til styrken. Interessen har økt, men vi 
kan ikke med sikkerhet si at det er relatert til serien, 
utdyper sjefen.

Nordhus er også opptatt av å ta vare på historien.  

– Alle som tjenestegjør i Gunnerside har fått kjenn-
skap og lært om historien. Vi hadde også jevnlig 
kontakt med sabotørene, noe som har vært særdeles 
motiverende, avslutter han. 

Tilbake på Vemork hvor 
sabotasjeaksjonen ble 
gjennomført i 1943.

HISTORISK GRUNN

Heimevernet hadde et godt og tett samarbeid med Lingeklubben, 
som var en forening for personer som tjenestegjorde i Kompani 
Linge under andre verdenskrig.

Etter forespørsel fra daværende generalinspektør for Heimevernet, gene-
ralmajor Bernt Brovold, godkjente Lingeklubben 4. mai 2005 at HV kunne 
bruke operasjonsnavn fra SOE-operasjoner (Special Operations Executive) 
på de nyopprettede innsatsstyrkene i Heimevernet.

Dermed fikk innsatsstyrkene navn etter operasjoner som Kompani Linge 
deltok i. Navnene er lokale og operasjonene ble gjennomført i lokalområ-
dene til de respektive innsatsstyrkene våre.

– Navnene er vi veldig stolte over og vi er takknemlig for at Heimevernet 
får lov til å bringe historien om våre helter fra kompani Linge videre, sa 
daværende generalinspektør Bernt Brovold i Oslo Militære Samfund 6. 
november 2006. –Historiene skal aldri bli glemt.

Lingeklubben ble nedlagt i 2007.

HVs innsatsstyrker (3000 soldater):
HV-01: Polar Bear VI – Oslofjord heimevernsdistrikt 01
HV-02: Derby – Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02
HV-02: Bundle (SHV) – Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02
HV-03: Gunnerside – Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03
HV-05: Grebe – Opplandske heimevernsdistrikt 05
HV-08: Osprey-Varg – Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08
HV-09: Bjørn West – Bergenhus heimevernsdistrikt 09 
HV-09: Salamander (SHV) – Bergenhus heimevernsdistrikt 09
HV-11: Archery – Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11
HV-12: Rype – Trøndelag heimevernsdistrikt 12
HV-12 Waxwing (SHV) – Trøndelag heimevernsdistrikt 12
HV-14: Heron – Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14
HV-16: Claymore – Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16
HV-16: Anklet (SHV) – Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16
HV-17: Ida & Lyra – Finnmark heimevernsdistrikt 17

KOMPANI LINGE-NAVN PÅ HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER
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GERILJAUTDANNING 1952-1990
GERILJALEDERKURS
GERILJAKURS I - II
GERILJAKURS US-SF OG HV

Exercise «FLINTLOCK»
Felles spesialstyrkeøvelse for NATO. Øvelsen ble ledet fra den
engelske basen Scunthorpe. Hensikten var å drive 
opplæring av enkelte Nato-land sine lokale hjemmestyrker.
Øvelse «MOSKUS» var en del av «FLINTLOCK» hvor
US-SF deltok som instruktører for de norske HV-soldatene.
Amerikanerne startet øvelsene med fallskjerminnsetting i
øvelsesområde. Instruktørene på geriljakurset etablerte mottak 
og linkup med de amerikanske spesialsoldatene. 
Øvelse «MOSKUS» var igang.

GERILJALAND
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diskutert. Andre initiativ hvor Linge-menn var involvert, så også 
dagens lys i samme periode. Felles for alle disse initiativene var 
et sterkt ønske om å være bedre forberedt enn det de var i 1940. 
Parallelt med tiltakene iverksatt av Linge-personell fortsatte 
Heimevernet med sin oppbygning. Erfaringene nasjonen gjorde 
seg de kritiske aprildagene i 1940 og effekten av sabotasje og 
geriljavirksomhet fra «Milorgtiden», kom til å prege arbeidet i 
denne perioden. 

Heimevernet ble organisert slik at man raskt kunne mobilise-
re forsvarsstyrker mot overraskende angrep hvor som helst i 
landet, derav HV sitt gamle motto: «overalt alltid». En annen 
oppgave som ikke var fullt så offisiell, gikk ut på å drive geril-
jakrigføring. Denne formen for krigføring skulle Heimevernet 
ta i bruk når området var hærtatt og Heimevernet ikke lenger 
kunne drive sin tradisjonelle forsvarsstrid. Det var geriljakrig 
som forsvarsform som tiltalte veteranene fra KpL. 

Heimevernet kom tidlig i gang med gerilja- og patruljekurs; de 
første i 1952. Kursene ble holdt på HV-skolene på Dombås og 
på Torpomoen i Hallingdal. Aktører i Linge-miljøet var tidlig på 
banen og foreslo allerede i 1949 å etablere «spesialgrupper» 
rundt omkring i landet. Det tok allikevel litt tid før denne ideen 
fikk etablert seg i «systemet» og ting begynte å skje. Initiativet 
kom igjen fra Linge-miljøet, som nå begynte å «føle» alderen på 
kroppen. Spørsmålene var mange: «Hvem skal føre vår kom-
petanse og erfaring videre? Kan Heimevernet være med på å 
etablere slike spesialgrupper?  Skal vi etablere slike kurs- og 
treningssentre som vi hadde i Storbritannia?»  

For de fleste av veteranene i KpL var det åpenbart at Heimever-

net skulle stå for denne videreføringen. De var dessuten allerede 
godt i gang med geriljalederkursene sine. Selv om planene for 
å etablere HV-spesialgrupper forelå allerede i 1953, var det 
først i 1957 at planverket ble satt ut i live. Flere Linge-vetera-
ner var med som instruktører på de første geriljakursene, hvor 
hensikten var å utdanne personell som skulle inngå i de nye 
spesialgruppene i Heimevernet. Intensjonen var å bygge opp 
spesialgrupper som skulle lokaliseres rundt omkring i landet. I 
krig skulle lokalforsvarssjefene i de ulike distriktene dispone-
re Heimevernets spesialgrupper. Oppdragsformuleringen var 
ganske generell og er beskrevet slik i en krigsoppsettingsplan 
for spesialavdeling i HV: «Utføre spesialoppdrag som er særlig 
krevende, så vel fysisk som psykisk».

Heimevernet var tidlig ute med å formalisere og strukturere 
geriljautdanningen med utdanningsdirektiver i både gerilja- og 
patruljetjeneste. Linge-mannen Svein Blindheim var meget 
aktiv i dette arbeidet. I tillegg til å utvikle utdanningsdirektiver i 
gerilja- og sabotasjefaget, skrev han også en lang rekke artikler 
om de samme temaene i Heimevernsbladet. Tungtvannssabotør 
og Linge-mann Jens-Anton Poulsson ble etter eget ønske sjef ved 
HV-skolen på Dombås i 1954. Der fungerte han som sjef frem til 
1957. I denne perioden dominerte Linge-personell geriljautdan-
ningen i Heimevernet. Geriljalederkursene på Dombås pågikk 
for fullt i denne perioden. Fra 1958 utvidet HV-skolen gerilja-
utdanningen med et barmarkskurs i tillegg til vinterkurset som 
hadde pågått siden 1952.  

Geriljakursene som «Linge-karene» var med på å etablere, ble 
etter hvert meget populære. Selv om strukturen på kursene 
endret seg ved et par anledninger, var innholdet stort sett det 
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E Geriljakursene 
utdannet HV-soldaten 
i hvordan man skulle 
lage og bruke improvi- 
serte sprengladninger.

E KPL på Terningmoen 
høsten 1949.

IMPROVISERE

PÅ REP

E Kaptein Knut 
Trelvik i samtale med 
en amerikaner fra US 
SF. Trelvik var i mange 
år en institusjon når det 
gjaldt geriljautdanning 
i Norge.

KNUT TRELVIK

samme. Kursene fortsatte å være todelte, men fikk 
etter hvert betegnelsen geriljakurs I og II, hvor kurs 
I måtte være bestått før kurs II kunne gjennomføres. 
Hensikten med kursene var å utdanne personell til 
HVs spesialavdeling og da først og fremst ledere til 
disse avdelingene. 
Geriljakurs I kvalifiserte til NK og geriljakurs II kva-
lifiserte til stillingen som sjef ved en HV spesialavde-
ling. Hvor mange som gikk inn i HV-spesialgruppe og 
hvor mange som fortsatte som vanlige HV-soldater 
etter å ha fullført geriljakursene, har FSK ikke gjort 
noen studie på. 

Enkelte offiserer i den konvensjonelle Hæren karak-
teriserte aktiviteten på HV-skolen som røverstreker 
og bajaseri. Denne noe nedlatende holdningen fra de 
konvensjonelle styrkene er et kjent reaksjonsmøn-
ster. Britiske spesialavdelinger opplevde nøyaktig de 
samme holdningene under krigen. Hærens Jegersko-
le fikk gjennom flere tiår føle på kroppen den mang-
lende forståelsen for ukonvensjonelle løsninger fra 
den etablerte Hæren. Selv om skepsisen til aktivite-
ten på HV-skolen var synlig både politisk og militært, 
fikk geriljakursene ry på seg for å være meget gode. 
Det var ikke bare HV-soldater som deltok på kursene, 
marinejegerne spesielt, men også fallskjermjegere og 
annet befal i Hæren deltok. 

Den mest interessante endringen var amerikanernes 
store interesse og deltagelse på geriljakursene. Det 
var spesialsoldater fra 10th Special Forces Group 

som dukket opp på Dombås i september måned 
i 1970. Amerikanerne tilførte geriljakursene ny 
kompetanse, først og fremst i form av tung operativ 
erfaring. Folk gikk litt «stille» i dørene, spesielt de 
første årene når det gjaldt amerikanernes aktivite-
ter på Dombås. De fleste av dem var spesialister på 
antigerilja og erfaringene fra Vietnam-krigen dannet 
grunnlaget for denne kompetansen.

Amerikanernes engasjement på Dombås var en 
del av en større NATO-øvelse med operasjonsnavn 
«FLINTLOCK». Opplegget gikk i korthet ut på å drive 
ma-oppdrag mot heimeverns- og militsgrupper i uli-
ke NATO-land. «FLINTLOCK» går ennå, og oppdraget 
er ikke ulikt det opprinnelige. Det er en vesentlig 
forskjell; nå er det vi som reiser ut i verden og gjør 
den samme jobben som amerikanerne gjorde i Norge 
på 70- og 80-tallet. Selv om HV-skolen på Dombås 
var «våpenskolen» for geriljautdanningen i Norge, 
ble det avholdt geriljakurs og trening av HV-spesial- 
avdelinger også andre steder i landet. Ideene som 
Linge-karene lanserte og argumenterte for på slutten 
av 40-tallet, viste seg å være bærekraftige og gode. I 
denne perioden som vi nå har beskrevet, leverte Hei-
mevernet militære kapasiteter til forsvaret av landet 
som ingen andre kunne levere; små lokale strids-
grupper med et uforutsigbart operasjonsmønster.

Kunnskap om historien er verdiløs om vi ikke klarer 
å utnytte den. I arbeidet med å studere vår egen his-
torie, har vi oppdaget flere interessante treffpunkter 
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RUFSETE

i forhold til Heimevernet. Allerede i 1962, da Hærens Fall-
skjermjegerskole (HFJS) var i ferd med å etablere seg, dukker det 
opp dokumentasjon som sier noe om tankene rundt og fordelene 
ved å samvirke med Heimevernet. I et HFJS-skriv fra 1963 blir 
det beskrevet hva slags type spesialoppdrag «hopperne» kunne 
bli gitt. «Hopperne» var betegnelsen på dem som skulle komme 
til å bli fallskjermjegerne. Et av punktene som ble nevnt, var 
«ledelse av og forbindelse med HV-styrker». Videre var det å lese: 
«utbyttet vil øke ytterligere om slike spesialister (les «hoppere») 
blir øvet i sine oppdrag i fred og støttet av HV i krig.» 

Begrepet «styrkemultiplikator» benyttes i dag for å beskrive 
effekten av å kombinere en liten, men særdeles godt trent og 
utrustet kapasitet med en større gruppe soldater – soldater som 
ikke har det samme utstyret eller erfaringen, men som allikevel 
evner å omsette deler av den kapasiteten som spesialistene 
representerer for å løse et felles oppdrag. Begrepet styrkemul-
tiplikator ble selvsagt ikke benyttet på 60-tallet, men de snak-
ket allikevel om den samme effekten. Da HFJS startet opp med 
«forsøksutdannelse av fallskjermjegeravdeling» i 1965 med den 
hensikt å utdanne fallskjermjegere til Jegerkommando 1, nevnes 
igjen samvirke med Heimevernet som en del av oppdragsporte-
føljen. Samarbeid med Heimevernets spesialavdelinger nevnes 
nå på lik linje med de utenlandske. 

Fra tidlig på 70-tallet og frem til den kalde krigen gikk over i 
perestrojka og glasnost, var det et fungerende samarbeid mellom 
Heimevernet og Hærens Jegerskole/Jegerkommando 1. Det var 
først og fremst vår avdeling som hadde fordelen av dette. På sam-

me måte som Kompani Linge var avhengig av lokal støtte for å 
løse sine oppdrag i Norge under krigen, vil FSK være avhengig av 
akkurat den samme støtten i dag. Nå kommer vi inn på et begrep 
som var velkjent helt frem til ut på 90-tallet og for mange av oss 
nærmest en institusjon i Heimevernet på den tiden:  
«HV-kjentmann!»

FSK har planer om å øke antallet styrker på beredskap, blant 
annet for å utnytte potensialet som ligger i verneplikten. Arbei-
det er ennå i en tidlig fase, så en konkretisering er verken mulig 
eller hensiktsmessig, men vi ser blant annet tilbake i vår egen 
avdelingshistorie for å trekke lærdom av tidligere erfaringer. 
Dokumenter bekrefter at Heimevernet var en viktig samarbeids-
partner. Utallige tidsvitner kan også bekrefte et slikt samarbeid. 
Når «nye» planer skal legges, kan det hende at Heimevernet igjen 
dukker opp som en aktuell og naturlig samarbeidspartner.

Hvilke kapasiteter i Heimevernet vil være interessante for For-
svarets Spesialkommando? FSK er interessert i den delen av 
Heimevernet som har den kapasiteten vi selv ikke har, og som 
vi trenger for å kunne løse oppdrag i Norge. HV-soldater med 
inngående lokal kunnskap! På samme måte som «Linge-karene» 
var helt avhengig av et sivilt-militært nettverk for å kunne løse 
sine oppdrag i Norge under siste verdenskrig. Med andre ord; vi 
ønsker å børste støvet av HV-kjentmannfunksjonen. 

Hvordan ser vi for oss at den ideelle HV-kjentmannen skal være? 
Utgangspunktet er den alminnelige godt motiverte HV-soldaten 
ute i områdestrukturen. Han er mer opptatt av oppdraget som er 

gitt enn det utstyret han mener han trenger for å løse det. Han 
må kjenne sitt område virkelig godt, også de som bor der, helst 
et par generasjoner bakover i tid. HV-kjentmann må være sosial 
og omgjengelig og delta aktivt i lag og foreninger. Skal du lære 
å kjenne menneskene i den bygd eller bydel hvor du bor, må du 
være sammen med dem. Det er avgjørende for en HV-kjentmann 
å vite hvem han kan stole på i gitte situasjoner. Funksjonen som 
HV-kjentmann skal være en liten, men bevisst del i et ellers 
aktivt sivilt liv.

Hvordan ser vi for oss at en slik funksjon trenes og organiseres? 
Primæroppdraget til HV-kjentmann vil være å støtte norske 
spesialstyrker under oppdrag i Norge. En løsning vi ser for oss 

er HV-kjentmannsgrupper som forbereder mottak, bidrar under 
gjennomføring og støtter en uttrekning. Trening og utdanning 
må ta utgangspunkt i deres sivile hverdag. Metoder og prosedy-
rer må være enkle og mest mulig gjenkjennbar i annen normal 
sivil aktivitet. Et godt utbygd HV-kjentmannsnettverk vil også 
kunne støtte FSK i forbindelse med nasjonale beredskapsopp-
drag.         
På samme måte som Linge-menn støttet Heimevernet i oppstar-
ten av geriljautdanningen på 50-tallet, kan FSK støtte Heimever-
net i utdanningen av HV-kjentmenn i fremtiden. Skal FSK bidra 
i et slikt oppdrag, bør følgende erkjennelse ligge til grunn: «En 
HV-soldat blir ikke god av å øve fire dager i året. Han blir god om 
han lærer å tenke som en HV-soldat 365 dager i året.»   

«En HV-soldat blir ikke god av å øve fire dager i året. Han blir god om han 
lærer å tenke som en HV-soldat 365 dager i året.»     

E Trekk gjerne litt på 
smilebåndet når du ser 
disse litt smårufsete 
karene. Om du vil, ta på 
deg goretexdressen og 
test deg mot slike typer. 
Good luck!

E US SF på geriljakurs 
II. Den avsluttende 
øvelsen på kurset  
hadde betegnelsen 
øvelse «Moskus».

«MOSKUS»

1 2

1

2
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vi Heidi Hauge Fredriksen som arbeider som sanitetssoldat. 
Til daglig jobber hun også innenfor helse som sykepleier. Hun 
forklarer viktigheten med beredskap og reaksjonsevne.

- Beredskap vil si at man er klar når det trengs og gjelder og re-
aksjonsevne er hvor raskt man reagerer for å bli beredskapsklar. 
Det er alltid viktig å være rask, og det er derfor vi trener. 

Selv mener Fredriksen at med trening vil hun kunne bistå ras-
kere ved en eventuell krisesituasjon. Samtidig syns hun at det 
å være synlig i gatebildet er forebyggende mot at en eventuell 
hendelse skal oppstå. 

- Jeg føler at det norske Heimevernet gjennomgår en positiv 
utvikling. Vi trener oftere og er nok bedre rustet enn noen gang 
tidligere. Det er viktig at folk legger merke til denne positive 
utviklingen. 

Det å være på øvelse, synes Fredriksen er helt ok.

- Jeg har familie hjemme som jeg savner disse dagene. Samtidig 
er det fint å kanskje kunne være med på å utgjøre en forskjell 
her i Heimevernet en gang i fremtiden. Det å være i HV er en 
plikt, men man føler seg også litt privilegert som får være med 
på dette. 

TRYGT OG SOSIALT. Løytnant Dan Kaulum, troppssjef i området 
og som til daglig jobber i en gullsmedforretning, hevder at vik-
tigheten med treningen soldatene gjør er at de skal kunne løse 
oppdraget de er satt til.

- Vi er en avdeling som er noen lunde trent. Vi er klare til å bistå 
innenfor et begrenset omfang.

B eredskap og reaksjonsevne er to vesentlige stikkord for 
soldatene i Heimevernet. Det betyr at HV skal være klar 
til å sette opp styrkene sine på kortest mulig varsel og 

være i stand til å løse gitte oppgaver. Dette skal skje raskt og 
oppdraget skal utføres på en effektiv måte. 

ENGASJERT SOLDAT. HV-soldat Eirik Ottinsen jobber i det sivile 
ved Sykehuset Innlandet. Han synes det er spennende å være 
med på årets trening. Selv er det hans første HV-øvelse, men 
likevel føler han seg klar til å bistå raskt ved en eventuell krise-
situasjon.

- I hvert fall etter at denne øvelsen er ferdig, legger han til. 

Ottinsen er med i en vaktpatrulje som i en Mercedes-Benz 
Geländewagen (MB) kjører faste runder i sentrum for å passe på 
at alt er som det skal. 

- Det er viktig at sivilbefolkningen ser at militæret er på plass. 
Det kan skape en trygghetsfølelse, konstaterer han.

For HV-soldaten er viktigheten med treningen å øve på mulige 
scenarioer som kan oppstå, slik at en ikke møter helt blank der-
som man skulle bli kalt ut i en skarp situasjon. At Ottinsen trives 
i Heimevernet er det ingen tvil om.

- Dette er som sagt min første øvelse og jeg syns det er veldig ar-
tig. Vi får skutt litt og øvd på forskjellige hendelser. Det syns jeg 
er spennende. Det gir meg mye å være med i HV, forsikrer han.

EN PLIKT. På Hamar HV-områdes kommandoplass (KO) møter 

BEREDT TIL Å REAGERE
Onsdag 11. februar var soldater fra Hamar heimevernsområde å se i det sivile bybildet for å øve på 

objektsikring. Rådhuset og Statens hus var to av objektene i det sentrale Hamar heimeverns- 
soldatene skulle beskytte.

TEKST OG FOTO SYNNE NILSSON OG CHRISTINA VANG

O P E R A T I V  E V N E
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For Kaulum er det viktig å være synlig for sivilbe-
folkningen.

- Det skaper en trygghet på samme måte som med 
politiet. Synlig politi skaper trygghet, noe jeg føler 
vi også gjør ved å vise at vi er der. Dessuten gir det 
meg mye å være her. Jeg føler jeg bidrar i samfunnet, 
samt at det gir et påfyll rent personlig når det kom-
mer til det sosiale.

Rollen som HV-soldat trives han derfor godt med.

- Det går veldig greit å være i Heimevernet. Det er 
bare å komme seg over den første knekken, dag én, 
når du ikke er helt «grønn» i tankegangen. Det går 
seg til i løpet av dagen og da er det helt greit. 

VIKTIG TRENING. Major Reidar Melhuus trives godt 
i rollen som områdesjef. Han presiserer at nødven-
digheten med treningen er å være klar til å samle 
styrkene på kort varsel og være i stand til å løse 
oppdrag. 

- Det er et begrep som heter «train as you fight». 
Jo mer vi trener, jo bedre blir vi på det vi spesifikt 
trener for. Men trener vi på en ting, gjør det oss også 
bedre på å takle andre ting. 

For Melhuus er denne treningen ytterst viktig. I til-
legg til å bli beredskapsklar og være i stand til å løse 

oppdrag, sparer det dem for masse tid dersom de er 
inne til trening jevnt og trutt.

- I hvert fall årlig med hele eller deler av styrken, er 
min vurdering, konkluderer han.
 
- Planen om to år med full trening, ett år befalstre-
ning og deretter to år med full trening igjen synes til-
fredsstillende og vil representere et klart løft for HV.

IVARETAR SAMFUNNSSIKKERHETEN. Majoren 
understreker at synligheten til soldatene viser at 
Forsvaret er der og at Heimevernet er en del av det 
norske samfunn. 

- Vi viser at vi er der folk bor og ferdes. På den måten 
viser vi at oppdraget vårt er å beskytte mennesker 
og samfunnsfunksjoner. De ser at vi trener og på 
den måten ser de at vi er her, og vi er klare hvis det 
skulle bli behov for oss. 

- Får dere noen respons fra sivile?

- Jeg har snakket med noen vi har møtt og det er 
bare positive tilbakemeldinger. «Jøss, er dere ute? 
Så hyggelig.» Den gode responsen har også vært til 
stede når publikum har blitt bedt om å identifisere 
seg for å komme inn i ulike bygninger. Det er bare 
positivt. 

2

1

3
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E Eirik Ottinsen trives 
godt på sin første HV-
øvelse. Foto: Christina 
Vang

E HV-soldater trener 
på å sikre viktige sam-
funnsfunksjoner. Foto: 
Christina Vang

TRIVES

SIKKERHET

E Sanitetssoldat 
Heidi Hauge Fredriksen 
mener Heimevernet 
gjennomgår en positiv 
utvikling. Foto: Synne 
Nilsson

POSITIVT

1

2

– MØT SNAREST!
Onsdag 7. januar klokken 11 fikk innsatsstyrkesoldatene i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 
08 (HV-08) en melding om å møte snarest med uniform og utstyr på Kristiansand lufthavn Kjevik. 

Soldatene måtte dermed slippe alt de hadde i hendene og reise til flyplassen.

TEKST SYNNE NILSSON OG CHRISTINA VANG

O P E R A T I V  E V N E

BEREDSKAPS- 
TESTER HJEMLES I LOV 
OM HEIMEVERNET 
PARAGRAF 20 MED 
FORSKRIFT:

E Punkt 66. Innkalling 
til tjeneste utenfor 
normal arbeidstid skal 
så vidt mulig skje med 8 
dagers, dog ikke mindre 
enn 2 dagers varsel, 
såfremt ikke øvings- 
messige eller andre 
tjenestlige hensyn 
gjør det påkrevet med 
kortere varsel.
Slik innkalling kan skje 
skriftlig eller muntlig og 
skal angi tid og sted for 
fremmøte og tjenestens 
antatte varighet. 

Punkt 68. Den innkalte 
kan ikke unnlate å møte 
selv om innkallingen 
er skjedd med kortere 
varsel enn fastsatt i 
pkt. 66.

E Folk flest var på jobb 
da de fikk melding om 
oppmøte, og de første 
var på plass på Kjevik 
allerede klokken 12.15, 
forteller kaptein Rolf  
Meisner i Osprey-Varg 
til HV-bladet. Foto: Tore 
Ellingsen.

 
TRYGGHET OG KONTROLL. Oberstløytnant Even 
Sandland er sjef for analyse- og evalueringsseksjonen 
i Heimevernsstaben, og han er ansvarlig for å bestem-
me datoer for gjennomføring av beredskapstestene i 
HV-distriktene. 

– Hensikten med testene er at generalinspektøren for 
Heimevernet (GIHV) skal få en status på avdelingene 
sine, først og fremst hva gjelder beredskap og reak-
sjonsevne, forteller han. 

– Vi tester avdelingens evne til å kalle inn og sette 
opp styrken og iverksette oppdrag, men først og 
fremst innkallingsrutinene.

Når Øyvind Tvedt ikke er lagfører i innsatsstyr-
ke Osprey-Varg, jobber han som advokat. Da 
meldingen tikket inn på mobilen hans, satt 

advokaten i et rettsmøte.

INTERESSANT TEST. Bakgrunnen var at Osprey-Varg 
skulle gjennomføre en beredskapstest, som altså ikke 
ble varslet på forhånd. 

Tvedt mener det ikke er negativt å bli kalt inn på 
denne måten.

– Det gikk egentlig helt greit, forteller advokaten til 
HV-bladet og forklarer at han relativt raskt fikk vide-
resendt meldingen til resten av laget sitt.

Lagføreren synes det er interessant å teste reaksjons-
evnen til både seg selv og resten av laget.

POSITIVT. Hans Kåre Rasmussen har deltidsstilling i 
jegertroppen, og han har heller ikke noe imot å stille 
opp på så kort varsel.

– Jeg synes det er kjempebra med slike tester, sier 
han og forteller at han faktisk har savnet dette.

– Jeg har vært i Heimevernet i ni år nå og synes 
egentlig det er litt rart at vi ikke har hatt en slik test 
før nå med tanke på hvordan verdensbildet utvikler 
seg, mener Rasmussen. 
Begge innsatsstyrkesoldatene har stor motivasjon for 
å være i Forsvaret og mener at det absolutt gir dem 
noe å være i Heimevernet.

VARSLINGSRUTINER OG REAKSJONSEVNE. Hensik-
ten med testen er i følge major Trond Sandal, sjef for 
innsatsstyrke Osprey-Varg, å teste planverket for å se 
hvordan dette fungerer. I følge majoren er hensikten 
med testen å få løst de gitte oppgavene og å gjøre det 
på kortest mulig tid.  

TROPPSJEFEN
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KAMPHANDLINGER

E Norske og afghanske 
soldater i kamp mot 
Taliban under oper-
asjon Khawaja Kinti II. 
Soldater i strid opplever 
en rekke kroppslige en-
dringer som dunkende 
puls, endrede syns- og 
hørselsinntrykk og 
urolig mage. Dette er 
ikke tegn på at du er 
uegnet som soldat. Det 
er kroppens naturlige 
forberedelse på flukt – 
eller helst kamp.

B lir du beskutt som HV-soldat på vakt, skjer 
det noe med deg. Kroppen vil gjennom det 
autonome nervesystemet forberede deg på 

en av de tre f-ene; fight, flight eller freeze – eller på 
norsk: kamp, flukt eller frys, forklarer major Øyvind 
Erik Duguid Jensen som er militærpsykiater og sjef 
for Stressmestringsteam Trøndelag.

Kroppen din gjøres klar til kamp eller til å flykte.  
Hjerterytmen øker og man puster dypere og oftere. 
Musklene gjøres «klare». Man kan til og med kvitte 
seg med ekstra vekt (i tarm eller blære). Du har gjen-
nomgått en «forvandling» fra snekker til soldat – fra 
regnskapsfører til kriger.

Du gjøres klar til kamp – uten at du selv styrer det.

Dette er kroppens tilpasning til det tøffe livet på 
fortidens savanne med ville dyr og fremmede klaner 
på krigertokt. Det er sjelden at det moderne mennes-
ket møter dette fenomenet. Men de fleste av oss har 
kjent på økende puls under trening i maktanvendelse 
med filmskytebanen, eller når vi må holde tale i et 
bryllup. 

Fryktreaksjonen er altså en naturlig del av det å 
utsettes for noe truende, eller situasjoner som 
oppfattes som sterkt ubehagelige. Men det er når 
stresset og «det skumle» varer og du føler at du ikke 
kan gjøre noe med situasjonen at kroppens kampmo-

dus kan bli kronisk. Men det finnes mye du selv og 
din avdeling kan gjøre for å unngå dette. Det viktigste 
verktøyet har du kanskje allerede fått – du vet at du 
som HV-soldat kan møte slike reaksjoner og at de er 
helt naturlige.

Du er ikke feig når du «gjør i buksa» – du er kamp-
klar.

Historisk sett har det «å gjøre i buksa» eller pisse 
på seg vært forbundet med redsel og feighet. Men 
nå vet vi at dette rett og slett er kroppens måte å 
gjøre seg kampklar på og har ingenting med feighet 
å gjøre. Mot betyr ikke at man ikke er redd. Mot 
betyr at man overvinner denne frykten og fortsetter 
å løse oppdrag. Historien viser at mennesket tåler 
mye – hadde vi som art ikke gjort det hadde vi heller 
ikke befolket jorden i dag. Vi har frykt fordi det er en 
beskyttelsesmekanisme; en del av vårt «psykologiske 
immunforsvar». 

– Frykt er et livsviktig signal om at din eksistens er 
truet og at du umiddelbart må gjøre noe med det, 
forteller major Jensen.

Man kan trygt regne med at krig for de aller fleste av 
oss er så stressende og skremmende at det går bety-
delig ut over vårt funksjonsnivå. Nå er nok mennes-
ket som art litt mindre bygd for kamp enn vi gjerne 
liker å tro, men trening (drill!) kan gjøre at vi trenes 

STRIDSHANDLINGER – DET MEST 
STRESSENDE SOM FINNES

Blir du stresset av ventende oppvask? Får du høy puls når bilen bak deg tuter? Begynner du å 
skjelve litt når du må holde en tale? Forestill deg så hva stridshandlinger kan gjøre med deg og dine 

medsoldater i Heimevernet.
TEKST RUNE HAARSTAD

S T R I D S R E A K S J O N E R

MAJOR ØYVIND ERIK 
DUGUID JENSEN

E Major Øyvind Erik 
Duguid Jensen har 
tjenestegjort som mili-
tærpsykiater siden 1997 
og har erfaring fra både 
Kosovo og Afghanistan. 

– Mennesket som art er 
nok litt mindre bygd for 
kamp enn vi gjerne liker 
å tro, men trening – alt-
så drill – kan gjøre at vi 
læres opp til å reagere 
på en mer hensiktsmes-
sig måte. 

Bildet er tatt i FOB 
Ghowrmach i 2009.

opp til å reagere på en mer hensiktsmessig måte. Våpendriller er 
et eksempel på dette. Vi trener oss til å gå på «autopilot» – gjøre 
stereotype handlinger uten å tenke.

«OLD SERGEANT`S SYNDROME». Mange reaksjoner som typisk 
sees etter stressende hendelser kan forstås ut fra hormoner. 
Stresshormoner som adrenalin, noradrenalin og kortisol gir en 
aktivering. Det er viktig å huske at aktiveringen vedvarer etter at 
den utløsende faktoren er borte. 

– Hos soldater som har vært i utenlandstjeneste ser vi at det 
typisk tar to uker å «lande» etter redeployering, forklarer mili-
tærpsykiateren.
Etter andre verdenskrig regnet man med at halvparten av solda-
tene hadde stridsreaksjoner av varierende grad. I andre senere 
krigssituasjoner har man sett 20-25 prosent.

 – Vi har også sett akutte reaksjoner hos norske styrker i ope-
rasjoner utenlands, men det er ikke vanlig, i følge major Jensen, 
som selv har vært lege i Kosovo og i Afghanistan. 

– Jeg har sett to sikre observasjoner på ett år som lege i striden-
de avdelinger. 

STRIDSREAKSJONER. Fagmiljøene deler tradisjonelt sett psykis-
ke sammenbrudd i militær sammenheng inn i to typer: (1) akutt 
stridsreaksjon, som kommer brått på som akutt følelsesmessig, 
tankemessig og handlingsmessig kaos og (2) gradvis «militær ut-
brenthet» der en soldat etter langvarig belastning kan bli kynisk, 
fjern, amper, søvnløs, sliten og likegyldig. 

Dette er jo noe soldater har sett i uminnelige tider, og etter andre 
verdenskrig fikk det kallenavnet «Old Sergeant’s Syndrome». 
Reaksjoner er ikke til å unngå i en stridssituasjon og rammer 
ofte tidligere velfungerende mennesker. Men alle erfaringer viser 
at de ofte går raskt over ved rette hjelpetiltak. 
– Noe av det som kanskje er enklest og som vi vet fungerer er å 
prate om det, poengterer majoren. Soldater og krigere har gjen-
nom århundrene snakket sammen rundt leirbålet om det de har 
opplevd sammen. Dette fungerer også i dag.

Frykt gjør deg til en bedre soldat.

Frykt er en type psykisk stress. Belastningen under strid er 
såpass ekstrem at den innebærer en klar risiko for skade på 
den psykiske helsa, både kortvarig og langvarig. Dette kan igjen 
utvikle seg til kronisk psykisk sykdom. Samtidig har mennesket 
en sterk motstandskraft overfor belastninger. 

– Frykt gjør at man kan fungere noe bedre. Litt eksamensangst 
er bra for å prestere bedre, litt sceneskrekk er bra for en musiker 
eller skuespiller, men for mye frykt gjør at man ikke fungerer. 
«Jernteppe» kalles det i teateret, poengterer sjefen for Stress-
mestringsteam Trøndelag. 

– Dette er også relevant for soldater. En måte – kanskje den vik-
tigste, er å ha trent godt på forhånd. Drill redder liv og minsker 
frykt.
– Men mennesket er nok ikke helt tilpasset den moderne verden. 
Våre beskyttelsesmekanismer er tilpasset et liv i jungelen eller 
på fortidens savanne.

20 HEIMEVERNET VINTER 2015 66HØST 2014  HEIMEVERNET 21VINTER 2015  HEIMEVERNET



– ETTER MIN FØRSTE 
STRIDSKONTAKT KASTET JEG OPP

– Strid er som det meste andre her i livet, det er noe man tåler hvis man er godt forberedt, og det er 
like skummelt som alt annet som oppleves for første gang, forteller major Lars Thoresen som har 

mange kontingenter bak seg fra Afghanistan.

TEKST RUNE HAARSTAD

E Med tre ulike strid-
skontakter i Afghani-
stan bak seg har major 
Lars Thoresen i HV-08 
(Agder og Rogaland) 
med seg en unik 
erfaring.

MAJOR LARS 
THORESENS TO RÅD:

E Det er skrevet mye 
om hva som skjer med 
kropp og sinn i strid, 
men jeg har fokusert 
på dette:
Det å kunne jobben sin 
til fingerspissene og å 
trene jevnlig på den.
Debrief så raskt som 
mulig etter hendelsen.

UNIK ERFARING  

Samtale ved dagens slutt: Man setter seg sammen i naturlig gruppe (ofte lag 
eller tilsvarende) og tar en åpen samtale om hva som skjedde. Alle kommer til 
orde. Følelser og ros/kritikk er ikke det viktig: det er den gjensidige faktaut-
vekslingen sett fra den enkeltes ståsted som er det sentrale. Det blir naturlig 
å snakke sammen, ikke bare ved store hendelser
Kan være kort eller lang
Styrker samholdet
Gir lederen en anledning til å holde øye med – «bergenseren som sluttet å 
snakke»
Gjelder også om gruppen er to stykker!
Kanskje er dette også tilstrekkelig etter potensielt traumatiske begivenheter?
Dette er stressreduserende og styrker det sosiale felleskap
Sørge for felles / korrigert virkelighetsforståelse – Min første TIC, det vil si «troops in contact», endte 

bra. Jeg gjorde det jeg skulle, og alle kom helskinnet 
fra det. Men etter den første TICen begynte jeg å 
kaldsvette, for deretter å kaste opp, forteller han. I 
følge avdelingslegen var det helt normalt og ingen-
ting å bekymre seg for.

GJENKJENNE EGNE REAKSJONER. – De aller fleste 
har en eller annen fysisk reaksjon på sin første TIC. 
Det ble lettere etter TIC nummer to og tre. Jeg lærte 
meg å gjenkjenne mine egne reaksjoner og fikk etter 
hvert ingen merkbare symptomer utover ettervirk-
ningene av adrenalinrushet, forteller han.

– Det som for meg var den mest positive erfaringen 
fra det å være i strid var det at jeg hadde mestret, 
hadde fulgt prosedyrene og at jeg hadde klart å gjøre 
det som var min jobb i den gitte situasjonen. Drill og 
trening, muskelminne og godt utstyr gjorde at jeg 
ikke sviktet da det gjaldt, forteller major Thoresen 
som nå inngår i mobiliseringstillegget til HV-08.

INDIVIDUELL REAKSJON. Lars Thoresen mener 
at hadde han vært mindre forberedt, ville det ikke 
vært sikkert at han hadde klart å gjøre jobben sin i 
«kampens hete».  Da hadde det vært adskillig mer 
vanskelig å takle de fysiske og psykiske stridsreaksjo-
nene etterpå. 

– Poenget mitt er at alle får en eller annen stridsre-
aksjon, det være seg fysisk eller psykisk. Slik er det 
bare. Noen får en liten «høydare» av å ha overlevd, 
mens andre kan kjenne seg totalt utmattet av den 
fysiske og psykiske påkjenningen. 

– Reaksjonen er individuell og vil trolig formes av hva 
din bakgrunn er og hvor godt trent du er for striden. 
Noen kan få alvorlig psykisk skade av en TIC, mens 
andre valser gjennom treukersoperasjoner uten 
nevneverdige belastninger. 

• egenmelding om tap av kontroll
• sterk uro, skvetter og skjelver mye, panikk
• fysisk og psykisk lammelse, likegyldighet, sosial tilbaketrekking
• sinne, fiendtlighet og mistro
• taleforstyrrelser, hukommelsessvikt, uforståelig oppførsel
• personlighetsforandringer («bergenseren som slutter å snakke eller  
  inntrønderen  som begynner å snakke som en foss»)

SÅNN KJENNER DU IGJEN STRIDSREAKSJONER:

DETTE SKJER NÅR KROPPEN DIN GJØR SEG KLAR TIL KAMP:

Musklene strammer seg og er «klare» – inntil de stivner.
Man blir spent / skjelven / fomlete – inntil hjelpeløs.
Hjertet slår fortere / kraftigere – inntil «hamring».
Pusten går raskere – inntil hyperventilasjon.
Oppmerksomheten endres – fokuseres – inntil en ikke tar inn noe.
Magen blir urolig – inntil en «gjør i buksa».
Man må tisse hyppig – inntil en tisser på seg.
Blir tørr i munnen – inntil en ikke klarer å snakke / rope.
Får man disse reaksjonene er det altså ikke fordi man er feig eller uegnet som 
soldat. Det er kroppens naturlige forberedelse på flukt – eller helst kamp.

SLIK TAR DU SELV KONTROLL PÅ KROPPEN:

Våre følelser er vanskelig å påvirke direkte, men kan påvirkes gjennom 
våre tanker og handlinger.
Stressreduserende tanker kan fungere. Det kan virke banalt, men å minne 
seg på hvor godt man kan dette og hvor godt man har drillet er viktig:
«Dette er jeg godt forberedt på.»
«Dette er da ikke så farlig.»
«Dette får jeg til!»
«Firkantpust» eller «taktisk pusting» kan være hensiktsmessige teknikker.

DETTE KAN DU OG TROPPEN DIN GJØRE VED STRIDSREAKSJONER  
(GJENNOMFØRES PÅ LAVEST MULIG NIVÅ):

ABCD (altså vanlig førstehjelpsdrill først!)
Informasjon om hva som skjer (helhetsbilde!)
Ikke bebreidelser 
Ikke overomsorgsfull
Ikke forespeil evakuering
Behold troen på at soldaten kan bli bedre (70-80 prosent blir det!)
Bevar soldatrollen så langt råd er (under kommando, i uniform, med våpen)
Aktiviser med lettere tjeneste så raskt som mulig
Tilbake til tjeneste
Bryte unngåelsesadferd (unngåelse forsterker frykten)
«Få rytteren opp på hesten etter at han er kastet av»
Så raskt tilbake i felt som mulig

TRE HOVEDTYPER AV STRIDSREAKSJONER:

1. Langvarig og kraftig:
Krigsseilere, KZ-fanger, gisler
Ekstrem belastning, høy risiko for å bli drept over lang tid
Lite egenkontroll over situasjonen
2.  Kortvarig og kraftig:
Katastrofer. De varer relativt kort tid (sekunder til timer)
Stressymptomer, til dels kraftige, er normalt – kanskje så mange som  
90 prosent
3.   Langvarig og økt stressbelastning:
Soldat i skarpt oppdrag utenlands eller en HV-soldat i strid i Norge
Aktivering (naturlig tilpasning til situasjon med økt fare for livet)
En lett frykt og et visst stressnivå er normalt i en krigssone og vil gå over 
gradvis etter hjemkomst.

SÅNN GJENNOMFØRER DU DEBRIEF:

STRIDSREAKSJONER:

ARKIVFOTO: Alexander Sylte / Heimevernet
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TERJE ØIEN THOMSEN

E Terje Øien Thomsen 
(1967) har vært 
tilknyttet Heimevernet 
siden 1989 i tjeneste-
stillinger på alle nivå 
fra tropp, område og til 
avsnitt. De siste 10 år 
som områdesjef. Han 
har tidligere arbeidet 
med omstillingen i 
Forsvaret. I 1997 leverte 
han avhandlingen «Mer 
kunnskap til flere? - om-
stilling og kompetanse-
utvikling i Forsvaret». I 
tillegg har han gjennom 
sin stilling som første-
lektor i pedagogikk ved 
Høgskolen i Harstad 
blant annet vært fagan-
svarlig for utvikling 
av to av Forsvarets 
ledelsesprogrammer på 
høgskolenivå.
Han er fast skribent i 
HV-bladet.

FRA «PLAKATEN PÅ VEGGEN» TIL 
PARAGRAF 13 OG TILBAKE IGJEN?

- hva betyr dette for oss i områdestrukturen?

TEKST FØRSTELEKTOR TERJE ØIEN THOMSEN

K R O N I K K E N

I de  første tiårene etter andre verdenskrig sto 
folkeforsvaret sterkt, og Heimevernet ble sett på 
som en fugl Føniks etter arven fra Milorg. Under 

etableringen av Heimevernet sa man at «[…] Heime-
vernet skal ved plutselige overfall være på plass på et 
minimum av tid og søke å hindre fiendtlig framryk-
ning gjennom eget område og naboområdene […]» 
(St. meld 1945-45:32). Sjefen for Hæren, general-
løytnant Bjørn Christophersen, skrev i 1961 at «[…] 
Til sammen utgjør feltavdelinger og Heimevernet 
uatskillelige ledd i det landmilitære forsvar» (FR 5-1, 
pkt. 31). 

Dette som ofte kalles den første fasen i Heimevernets 
historie varte fra opprettelsen i 1946 og frem til cirka 
1970. Under den kalde krigens siste halvdel fra 1970 
og frem til 1992 hadde Heimevernet også klart defi-
nerte militære oppgaver. Disse gikk i hovedsak ut på 
å sikre mobilisering og beskytte infrastruktur.

I perioden fra 1992 til rundt midten av 2000-tallet 
rullet «glasnost»-bølgen over verden, og mye av 
Forsvaret fikk nye oppgaver eller ble bygget ned. 
For Heimevernet ble fokuset dreid fra «plakaten på 
veggen» («direktiver for militære befalingsmenn og 
militære sjefer ved væpnet angrep på Norge» fastsatt 
ved kongelig resolusjon 10. juni 1949) mot støtte til 
det sivile samfunn (HV-lovens §13). På den positive 
siden ble vi en håndgripelig ressurs for politiet og 
det sivile samfunn. Samtidig gikk mye militær tenk-

ning tapt – og forsvarsgrenene definerte på mange 
måter Heimevernet ut av Forsvaret. Det ble sågar 
snakket om å slå sammen Heimevernet og Sivilfor-
svaret – en debatt som ikke endelig ble lagt død før 
utgivelsen av NOU 2013:5 «Når det virkelig gjel-
der». Det er grunn til å anta at dersom NOU 2013:5 
hadde kommet ti år tidligere, så hadde konklusjonen 
muligens blitt en annen. I en historisk kontekst vil 
nok denne perioden bli stående som en parentes i 
Heimevernets utvikling – og forhåpentligvis som et 
lærerikt blindspor.

Gjennom de siste ti år har rendyrkingen av Heime-
vernet som militær enhet igjen vært i fokus og sakte, 
men sikkert har vi igjen beveget oss tilbake til røtte-
ne – som en organisasjon som skal være beredskaps-
klar og med kortest mulig responstid være i stand 
til å ivareta og sikre Norges territorielle rettigheter. 
Dette er noe mange har tatt for gitt, men uten å 
forsikre seg om at vi snakker om de samme fenomen 
når vi planlegger. Vi skal derfor se på hva som ligger 
i begrepene, før vi til slutt skal se hva dette betyr for 
oss som er i områdestrukturen.

Tidligere forsvarssjef admiral Torolf Rein definerte 
beredskap som det å være forberedt til innsats for 
å møte uventede kritiske situasjoner. Han sa videre 
at begrepet vanligst var brukt i forbindelse med 
militære og sivile tiltak som måtte utføres for å sette 
samfunnet i stand til å møte et eventuelt væpnet 
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innvirkning på. Mannskapene og befalet kan i utgangspunktet 
ha nødvendig kompetanse, men uten vedlikehold forvitres dette 
– og jo lengre tid uten kompetansepåfyll, jo lengre tid tar det å 
få avdelingen klar og flere ressurser trengs for å få dette til. Det 
blir litt som å kjøpe en ny bil uten å sende den til service, eller å 
ikke tegne brannforsikring på et hus fordi det statistisk sett er 
tvilsom at det vil brenne – til slutt kan det bli dyrt!

Samtidig er det hevet over enhver tvil at det er våre myndig-
heter som setter ambisjonsnivå og lager rammebetingelser for 
oss – og slik må det være. Vi er et verktøy for de lovlig valgte 
myndigheter. Dersom vi som befalingsmenn ikke kan leve med 
de rammer vi får, har vi i grunn bare ett valg og det er å tre til 
side. 

Som deltakere i områdestrukturen påligger det oss å gjøre 
myndigheter oppmerksom på situasjonen og mulige konse-
kvenser av den.  Når vi har kommunisert at vi vil trenge x-antall 
dager for å bli klar for ulike scenarier og at vi muligens også vil 
trenge utstyr (eksempelvis sikkerhetsutstyr som pr. i dag ikke 
finnes) for å kunne løse oppdrag som ligger i vårt planverk, så er 
det prinsipielt sett våre myndigheter som må ta ansvar for at vi 

ikke kan levere optimalt ut fra planer og overordnede ambisjo-
ner, men at man får det man er villig til å betale for.

I fredstid er dette noe det er lett å leve med – paradokset opp-
står dersom situasjonen eskaleres og myndighetene forventer 
at vi skal kunne løse oppdrag på kortere tid og med en høyere 
ambisjon enn det er tatt høyde for gjennom våre gitte rammebe-
tingelser. Som norske borgere og deltakere i områdestrukturen 
må vi være sikker på at våre myndigheter er bevisst på hvilket 
heimevern de ønsker, og at det tildeles ressurser i forhold til det. 
Dersom man bare er villig til å betale for en ansvarsforsikring, 
kan man ikke forvente å ha kaskodekning. 

Områdestrukturen vil selvfølgelig gjøre sitt ytterste for å bidra 
dersom en situasjon skulle oppstå, men det føles avslutningsvis 
riktig å minne våre politikere om Gossmannn ord: «You never 
rise to the occation in battle, you sink to the level of your trai-
ning» (David Gossmann, Lt. Col. US army).

I www.snl.no/beredskap
II www.stortinget.no/ 

angrep eller en trussel om et slikt. (Rein, 2013)(I). En logisk 
konsekvens av dette ble ifølge Rein å omtale beredskapsplan-
legging som å planlegge en omstilling av samfunnet fra freds- til 
krigsforhold (ibid).

I etterkant av terrorhendelsene 22. juli 2011 definerte davæ-
rende forsvarsminister Espen Barth Eide (2011)(II) responstid 
som et tidskrav om når en avdeling senest skal kunne stille 
klar til innsats på oppsettingssted. Tiden inkluderer oppmøte, 
oppsetting og oppøving – altså det vi tradisjonelt har omtalt som 
«klar til strid» (KTS). For oss i områdestrukturen betyr dette at 
responstiden nødvendigvis vil variere alt etter hvilken situa-
sjon som oppstår. Vi vil ha kortere responstid i forbindelse med 
§13-oppdrag enn ved skarpe militære oppdrag fordi det ikke er 
nok å ha møtt til tjeneste, for vi må også være i stand til å løse 
oppdraget før vi er klar.

Når tilstrekkelig mange av mannskapet har møtt er det i hoved-
sak to ting som avgjør når vi er klar til å løse oppdrag. Det ene 
er hvor gode planer vi har, og det andre er hvor godt trent vi er. 
Dersom vi har gode planer og er trent med tanke på disse, vil 
responstiden være kortere enn dersom planen er mangelfull 

(eller ikke treffer den oppståtte situasjonen) og avdelingen ikke 
har tilstrekkelig trening. Vi kan selvfølgelig ikke planlegge for 
alle situasjoner, men gjennom en tilstrekkelig øvingsstandard og 
ved å være kjent med høgre sjefs intensjoner vil vårt planverk 
likevel kunne fungere som prinsippskisser for andre oppdrag 
enn dem vi i utgangspunktet har planlagt for. 

Det som er verre å gjøre noe med er lite trente staber, tropper 
og lite oppdaterte kunnskaper hos mannskapet. Som militær 
sjef vil man alltid være usikker på om avdelingen er satt godt 
nok i stand til å løse oppdrag uansett hvor godt avdelingen er 
trent, og man vet at fasiten kun kan komme i møte med virkelig-
heten. Dersom avdelingen ikke er tilstrekkelig trent vil man føle 
seg enda mer mellom barken og veden for man kan ikke sende 
utrente mannskaper på skarpt oppdrag, men det forventes at 
oppdraget skal løses.

Sistnevnte situasjon vil på mange måter være en såkalt 
«Catch-22»-situasjon hvor vi som ledere nødvendigvis vil fatte 
en dårlig avgjørelse – simpelthen fordi det ikke finnes noen gun-
stige alternativer. En hovedutfordring er at disse avgjørelsene 
som oftest må basere seg på rammebetingelser vi ikke har hatt 

ARKIVFOTO ALEXANDER SYLTE

E Makkerpar fra 
skarpskyttertropp i 
innsatsstyrken.

HK417 

E 7,62 x 51 kaliber
Kikkersikte
Tofot
Vinterkamo

Les mer om denne 
tjenesten på våre 
nettsider.

SKARPSKYTTER
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P O R T R E T T E T

OPERATIV KONTORIST
Fra spesialkommandoen til «folkeforsvaret».

TEKST ERIK HAT TREM  FOTO MATS GRIMSÆTH
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Det har aldri skjedd før; at en toppleder fra norske 
spesialstyrker har søkt seg til jobben som distrikts-
sjef i Heimevernet. 47 år gamle Tor Mjelstad, oberst 
og sjef for HV-08 siden august 2014, har blitt den 
første. Han kommer fra jobben som nestkommande-
rende for Forsvarets Spesialkommando (FSK). 

KAMPFLYDRØMMEN SOM KRASJLANDA.  En militær 
yrkesvei et godt stykke utenom den opprinnelige 
planen.

-Det var F-16-pilot jeg skulle bli. Fra jeg var tolv år, 
hang det klistremerker av jetjagere på 
gutterommet hjemme på Osterøy, forteller Mjelstad 
til HV-bladet.

Han var nesten helt ferdig med pilotopptaket da 
beskjeden kom om at han var for lang i kroppen. Tre-
ningsflyene i USA var ikke bygget for så lange rygger. 
G-kompresjonen ville bli en for stor utfordring.

Men den lange kroppen skulle få nok av utfordringer, 
fysiske som psykiske, for et liv i Forsvaret ble uansett 
skjebnen og i 2008 ble Mjelstad stabssjef for Forsva-
rets Spesialkommando og i 2012 nestkommanderen-
de før han i 2014 søkte jobben som distriktssjef.

En overgang som ikke på noen måte ble kunstig eller 
vanskelig.

- Jeg var vant til at alle var rundt meg i hverdagen i 
FSK, mens nå har jeg en stor organisasjon med over 
6000 kvinner og menn å forholde meg til. Det er 
annerledes, sier Mjelstad og poengterer at han etter 
bare et halvt år jubler over sitt valg.

-Nå har jeg faktisk mer tro på rollen HV har som 
nasjonsbeskytter, sier han.

I FELT OG TELT. Han møter HV-bladet med FSKs 
berømte vinrøde beret, og spesialjegermerket er 
plassert på Mjeldstads høyre bryst.

Er målet at samtlige soldater nå skal bli uni-
formsmessige prakteksemplarer, som han selv, eller 
er bakgrunnen som operatør i en spesialstyrke så 
sterk at alle får tilpasse sin egen uniform? 

-Når det kommer til snakk om uniform opp mot 
uniformsreglementet, må jeg si det slik; at det er 
situasjonsbestemt. Felt er felt, og der må man gjerne 
tilpasse seg slik at jobben blir lettest å utføre på best 
mulig måte. Men jeg er veldig bevisst på hvordan vi 
oppfattes blant befolkningen, sier han og legger til:

- Jeg har stor tro på holdningsskapende arbeid. Ute i 
samfunnet skal vi være skikkelig og korrekt 
kledd. Det er jeg klar på, og den meningen sier jeg 
klart fra om. Jeg mener det er viktig alltid å si 
sin klare mening.
 
Og det er et stort lokalsamfunn Mjelstads soldater 
har som sitt ansvarsområde. HV-08 skal beskytte 
befolkning og viktig infrastruktur i Vest-Agder, Aust- 
Agder og Rogaland. Agderfylkene har til sammen  
300 000 innbyggere fordelt på 30 kommuner.  
Rogaland på sin side har over 450 000 innbyggere 
med størst konsentrasjon på Nord-Jæren der de to 
byene Stavanger og Sandnes er vokst sammen til en 
stor gryte. Hele 37 HV-områder, noe som er norsk 
rekord for en distriktssjef i antall områder, skal  
Mjelstad lede – og ikke minst utvikle stridsevnen hos.

Det skal han få til ved å sette til livs noen planer han 
med glede røper til HV-bladet.

-Blant annet ved å bruke de eldre områdesjefene 
som med tid og stunder skal gå av, til å overlappe og 

1

1 2
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E Overgangen fra ope-
rativ  til administrativ 
soldat har egentlig gått 
veldig bra.

KONTORIST

E Obersten liker å slå 
av en prat med staben 
sin.

SJEFEN

FAKTA

CV

1987: rekruttskole  
Luftforsvaret Værnes
1987: UB-kurs  
Luftforsvarets skolesenter 
Stavern (LSS)
1987-88: instruktør ved 
LSS
1988-89: instruktør ved 
Garnisonen i Porsanger 
(USK/ Gevkp)
1989-92: Krigsskolen 
Linderud
1992-93: troppssjef kp A, 
Garnisonen i Porsanger
1993-94: troppssjef kp B 
og bataljonens mobile  
reserve (BMR), UNIFIL 
Libanon 
1994-97: troppssjef stabskp, 
kp B og jegerkp, Garnisonen 
i Porsanger
1997-99: nk/troppssjef 
fallskjermjegertroppen, 
Hærens Jegerkommando
1999-00: spesialjegeropp-
tak og utdanning, Hærens 
Jegerkommando
2000-03: patrulje/nk 
innsatsstyrke/S-3, Hærens 
Jegerkommando
2003-05: avdelingssjef IS/
esk, Hærens Jegerkom-
mando
2005-06: operasjons- 
offiser (S-3), Hærens Jeger-
kommando
2006-07: stabsoffiser ved 
Hærens TRADOK (våpen- 
skole), Linderud
2007-08: stabsskole “CID/ 
Ecole de guerre”, Frankrike 
2008-11: stabssjef FSK
2011-12: sivil jobb, Mong-
stad
2012-14: nestkommande-
rende FSK
2014-dd: sjef Agder og Ro-
galand heimevernsdistrikt 

• Pendler til Lindås ved  
  Bergen hver uke
• Samboer og to katter
• Sjøliv, fiske og jakt på rype  
  og gås 
• Har ikke hoppet fallskjerm  
  på fem år. 

«Kontor og administrasjon. Det er området av min jobb hvor jeg vil minimere tidsbruken.»

støtte opp under de nye som kommer til, sier han og 
lover at hans egen tilgjengelighet skal være stor. 

De som har behov for å samtale eller rådføre seg med 
sjefen, skal kunne ringe, besøke eller skrive eposter.

SKAL TRENES SVÆRT GODT. I januar reiste gene-
ralinspektøren for Heimevernet (GIHV) rundt fra 
distrikt til distrikt og fortalte hva som blir virkelig-
heten for fremtidens heimevern. Fra og med i år skal 
mannskaper trenes to år på rad. Det tredje året skal 
befal og offiserer inn på egentrening. Generalmajor 
Tor Rune Raabye bruker velkjente metaforer og ord-
tak på sine reiser rundt om for å selge inn fremtidens 
treningsmodell:

«Middels godt trente soldater med godt trente sjefer 
gir gode avdelinger. Middels godt trente sjefer med 
godt trente soldater gir dårlige avdelinger. Derfor 
prioriterer jeg kursing av sjefer!» Dette sier Mjelstad 
ja takk til.

-To pluss én-modellen har jeg stor tro på, er hans 
korte og presise kommentar.

MELDER SEG PÅ KURS. Den nye sjefen for oljeho-
vedstadens væpnede styrker skal virkelig satse på å 
stimulere de flinkeste menneskene sine til å benytte 
seg av både kursrekke og riktig utvalgt enkeltkurs for 
sin stilling i organisasjonen.

Han har selv fått så mange tilbakemeldinger og for-
tellinger om den kurskvaliteten Heimevernet tilbyr 
at han selv føler behovet for å melde seg på enkelte 
kurs.

-Selv har jeg lyst å melde meg på Heimevernets 
veilederkurs, for det er så mye positiv omtale av det 
kurset at det frister veldig, sier han før han lover 

følgende til sine soldtater og befal:
-Kurs ja, det skal dere få lov å ta når dere ønsker det, 
og det er bare å fortelle hvorfor kurset er viktig for 
den enkelte. Kompetanseheving er noe jeg er veldig 
positiv til, sier han.  

Det ville muligens blitt sett på som en journalistisk 
unnlatelsessynd å ikke spørre en mann med snart 
30 års virke i det norske Forsvaret om hva alle disse 
årene har greid å gjøre ham mest kompetent på.

Det svaret kommer ikke raskt. Da kommer den 
folkelige, litt selvpiskende, norske flagellanten frem i 
obersten.

-Hmm, best og best til, ka du mene me det då? Æææ, 
nei ka ska eg sei, starter det.

Det gir i alle fall forventninger om at det snart kom-
mer en innrømmelse om enkeltferdigheter fra en 
karriere som fallskjermjeger, spesialjeger og jobber 
under høytrykk i Kosovo og Afghanistan. Kanskje vil 
han røpe ekstreme utholdenhetsferdigheter i kulde 
og fukt?

Svaret som kommer vil kanskje skuffe noen, men sett 
i lys av hans jobb som øverste leder vil glede veldig 
mange.

-Min beste militære ferdighet? Det er nok opera-
sjonsledelse for offensive operasjoner som 
infiltrasjon og eksfiltrasjon, sier han og setter opp et 
fornøyd ansikt.

For det er dette han har utdannet seg til og liker å 
gjøre. Lede en militær organisasjon i utførelsen av 
sin virkelige jobb. Derfor er det sider av distrikts- 
sjefsjobben som ikke er fullt så spennende for Mjel-
stad.
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-Kontor og administrasjon. Det er området av min 
jobb hvor jeg vil minimere tidsbruken, sier han.

Og det sier han godt tilbakelent i en halvveis kom-
fortabel besøksstol på sitt kontor i Vatneleiren i 
Sandnes. Kaffe i koppen fra en kaffemaskin i kontor-
landskapet hans stabskollegaer omtaler som helt grei 
kaffe. Obersten viser en avslappet og humoristisk 
holdning til det aller meste, selv om temaene er 
alvorlige og koster skattepenger.

-Ja, jeg har en forholdsvis avslappet holdning og lede-
stil. Men vi er militære og jeg forventer ikke 
noe annet enn at mine ordrer blir fulgt når de blir 
avgitt, sier han.
 
FSK + HV = SANT? Han vedgår at svært mange av 
operatørene og befalingsmenn i norske spesialstyr-
ker er rolige, lugne, humoristiske og tilbakelente 
gutter og menn.

 - Kan du ta med deg den stilen og filosofien til HV-08 
og dra nytte av den?

-Absolutt. Lederskapsfilosofien og utførelsen i FSK 
kan jeg ta med meg mye av og benytte meg av 
i Heimevernet for å nå mine mål om at vi skal få mest 
mulig ut av tiden under øvelser og sette oss 
gode mål om hensiktsfulle kurs og øvinger, sier han.

Og alder, militær bakgrunn uten befalsskole skal 
Mjelstad aldri bruke mot flinke folk som ønsker å 
bli utdannet gjennom Heimevernet. Flinke folk skal 
dyrkes og bygges opp til å gjøre en så god jobb som 
mulig. 

Han har selv en historie som forteller at ting er 
mulig. Da Mjelstad ville bli spesialjeger, hadde han 
etter den tids uskrevne regler tilbakelagt for mange 
fødselsdager og mottatt noen beskikkelser mer enn 
normalen.

-Jeg var kaptein da jeg tok frittfallkurset i Hærens Je-
gerkommando. Motivasjonen for å ønske opptak som 
spesialjeger var at jeg ville fortsette å bidra i en jobb 
som nasjonen har nytte av. Opptaket var i 1999 og 

jeg var 34 år. Til da den eldste som kom seg gjennom. 
Både alder og grad var egentlig i mot meg, men jeg 
søkte i to eksemplarer. Ett sendte jeg direkte og ett 
tjenestevei. Det som gikk tjenestevei, forsvant ut i det 
store intet, forteller han.
 
DEN SKARPE DEL AV HV-08. Blant sine 37 områder 
har HV-08 ett MP-kompani, stabsområde, sambands-
område og innsatsstyrken. Med en organisasjon på 
rundt 6000 mennesker fullt oppsatt innebærer det at 
det er et vidt militært spekter som skal fungere. 

-Det er visse likheter i min hverdag nå satt opp mot 
min forrige jobb, sier han og tenker på 
oppbygging av enheter som skal være hans knyttneve 
med stridsevne.

For de som skal utføre HV-08s skarpeste operasjo-
ner, må ha mange kvaliteter. Den fysiske blir testet 
både ved opptak og deretter én gang i året. Mjelstad 
kjenner nasjonens etablerte seleksjonsprosesser for 
spesialister særdeles godt. 

Hvem leter han etter?

-Jeg leter etter gode mennesker som har falt mellom 
to stoler. De må være i god form fordi det er 
helt relevant i en tjeneste som kan være fysisk kre-
vende. Fysikken din gjør deg mer robust for 
psykiske påkjenninger, sier han og forteller at han 
gjerne vil gjøre et arbeide for å spre idrettsglede i 
hele sin organisasjon.

-Om vi greier å stimulere og motivere til fysisk aktivi-
tet vil det gagne oss, er hans mening.
 
Og den dagen HV-08 ender opp med en situasjon der 
politiet ber om bistand i en skarp operasjon, hvor vil 
da en tidligere FSK-mann velge å legge sin kommand-
oplass; fra front eller et stykke unna?

-Da vil jeg plassere meg selv der jeg gjør best nytte, 
sier han og legger til at han mest sannsynlig vil være 
i tett samspill med politiets ledelse.

ARVEN.  Jobben som distriktssjef er tidsbegrenset. 

Tor Mjelstad er klar på at dette ikke er hans siste 
beordring. Han skal fortsette sin karriere i Forsvaret. 
Derfor skal de som kommer etter ham sitte med en 
solid og verdifull arv. 

-Arven etter meg skal være høy beredskap og opera-
tiv evne, sier han og HV-bladet kontrer med 
følgende innspill:

-Da må det vel ligge et uforløst potensial i å koble inn 
din tidligere arbeidsgiver i akkurat den 
prosessen?
 
-Ja, jeg har noen tanker om spesialstyrkene, og jeg 

skal jobbe for læring mellom spesialstyrkene og 
Heimevernet. Det ligger et stort samvirkepotensiale 
som vil gi en styrket stridseffekt, sier han.

Han er ikke alene om den tanken. Da GIHV møtte inn-
satsstyrkesjefer og områdesjefer i HV-11 i Ålesund 
23. januar, sa han:
-Spesialsoldatene sier det selv – at en lokalkjent 
fiende med våpen er en av de største fryktene man 
kan oppleve. Kontakten med Heimevernet som er 
lokalkjente og kjenner situasjon og terreng rundt der 
en eventuell operasjon eventuelt skal skje i Norge, 
er viktig. Spesialstyrkene søker seg nå mot oss i 
Heimevernet.

E Tor Mjelstad med 
sin vinrøde beret og 
spesialjegermerket på 
høyre bryst.

OPERATIV

TI KJAPPE:

NORD- ELLER SØR-
NORGE? Nord-Norge.

ØL ELLER VIN? Ja takk, 
begge deler. Alt til 
sin tid.

STOR FEST MED DINE 
100 NÆRMESTE ELLER 
EN PRIVAT MIDDAG 
MED MAKS SEKS 
PERSONER RUNDT 
BORDET? Da tar jeg 
heller en privat middag 
med mine fem gode 
venner. 

HVA FÅR DEG TIL Å LE? 
Festlige folk. Og det 
har vi heldigvis mye av 
i HV :-).

HVA FÅR DEG TIL Å 
GRÅTE? Tiden enkelte 
av mine lojale og gode 
medarbeidere må 
bruke til forklaring og 
rapportering når de 
egentlig allerede har 
gjort jobben.

NÅR SLAPPER DU 
AV – OG MED HVEM? 
Madamen og kattene 
hjemme. Med båten 
på sjøen. Og børsa i 
skogen.

YNDLINGSSYSSEL? Jakt 
og sjøliv. 

HVILKEN FILM SÅ DU 
SIST PÅ KINO? «Folk 
ved fjorden».

HVILKEN BOK LESTE 
DU SIST? Land- 
forsvarets krigsplaner 
under Den kalde krigen 
(generalmajor Gullow 
Gjeseth).

HVILKEN PERSON 
I KRIGSHISTORIEN 
SKULLE DU GJERNE HA 
MØTT? Fredrik Kayser 
og Kasper Idland. David 
Stirling hadde også 
vært meget interessant 
å møte.

«Det viktigste er å være forberedt på at det usannsynlige kan bli sannsynlig.»
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SPLITTER NYTT OG UBRUKT
Det å kunne supplere det gamle med splitter nytt er alltid en god følelse. Mandag 9. februar fikk 

endelig soldatene i Hamar HV-område nye M-04 arbeidsuniformer. 
TEKST OG FOTO CHRISTINA VANG

Det er en mild februardag og snøen lyser opp parkerings-
plassen foran Grindalsmoen depot ved Elverum. Utenfor 
depotet står en gjeng spente heimevernssoldater fra Ha-

mar HV-område. Dette er dagen da de endelig skal få oppgradert 
uniformsgarderoben med splitter nye M-04 uniformer i tillegg 
til M-75 feltuniformene som har fulgt dem i årevis. 

Soldatene står i kø for å entre depotet, en etter en, mens de 
skravler muntert om alt og ingenting. Den gode stemningen i 
gjengen er til å ta og føle på, og det er tydelig at de trives i hver-
andres selskap. 

Vel inne på depotet skriver soldatene seg opp på en liste og blir 
deretter sendt innover i bygget for å motta sin nye uniform, før 
de forlater stedet, vel vitende om at de til våren kommer til å 
ikle seg et mye mer behagelig plagg enn det de nå har på seg.

FORNØYDE HEIMEVERNERE. Jørgen Anrud Hagen og Christian 
Hansen er to av soldatene i Hamar HV-område som nettopp har 
mottatt sine etterlengtede M-04 uniformer. På instruks fra sin 
områdesjef, major Reidar Melhuus, skifter de om til de nye uni-
formene, for så å stille opp i en fotoseanse hvor de stolt kan vise 
frem de flotte plaggene. Det er tydelig at de begge er fornøyde 
med uniformene som sitter som støpt. 

Anrud Hagen forteller at han syns det er kjekt å få ny uniform.

– Nå om vinteren, når det er så kaldt, er det greit med dagens 
feltuniformer. Men når sommeren kommer er det mye mer 
behagelig å ha M-04.

Hansen smiler og nikker samtykkende. Ingen av gutta er sikre 
på hvordan de skal stå oppstilt under fotoseansen, men begge 
er medgjørlige når det kommer til føringer på hvordan de skal 
stille seg. De smiler og ler, og lever seg godt inn i rollene som 
fotomodeller.

GOD MOTIVASJON. Begge soldatene er enige i at det å få utlevert 
nytt utstyr bidrar til å øke motivasjonen for tjenesten deres i 
Heimevernet, samt forenkle oppgaveløsningen. 

– Det er alltid bedre med nytt utstyr i stedet for gammelt, fast-
slår Hansen.

Anrud Hagen understreker at det hjelper på motivasjonen når 
de slipper å dra på den gamle feltuniformen de har hatt siden 
førstegangstjenesten for 20 år siden.

 – Vi har det samme utstyret som for 20 år siden, for eksempel 
”Ludvigsekken.” Når vi får nye ting hjelper det litt.

Etter en vellykket fotoseanse går gutta for å skifte tilbake til den 
gamle uniformen og spaserer fornøyd ut av depotet med M-04 
under armen.

VERDSATTE SOLDATER. Inne i depotet står kaptein Øyvind 
Bakken som jobber som fungerende logistikkoffiser (G-4) i dis-
triktsstaben i HV-05 (Opplandske). Han mener at det betyr mye 
for soldatene å få utdelt nye uniformer. 

– Det kan bidra til at de føler seg litt mer verdsatt fordi de da 
bærer samme uniform som andre soldater i Forsvaret. 

Bakken er enig i at nye uniformer kan øke motivasjonen blant 
heimevernssoldatene.
– Ja, det gjør det absolutt. Alt de får av nytt utstyr motiverer dem 
mer enn det å ha gammelt og slitt utstyr.

Kapteinen spaserer inn igjen for å vente på de siste og forlater 
siden depotet med en gjeng glade og opprømte HV-soldater som 
skal tilbake til leiren og fortsette treningen, nå også med splitter 
nye uniformer.

2

1

1

2

E Områdesjef Reidar 

Melhuus er ansvarlig 

for at soldatene fra 

Hamar HV-område får 

utdelt de nye unifor-

mene.

SJEFEN OVERVÅKER

E Det er alltid bedre 
med nytt utstyr i stedet 
for gammelt, er Jørgen 
Anrud Hagen og  
Christian Hansen enige 
om. 

SPLITTER NYTT

U T S T Y R

M-04              

E Hæren benytter M-04 
og M-2000 som  
arbeidsuniform. M-04 
ble fram til begynnels-
en av 2009 ofte kun 
brukt som permuni-
form.

M-04, som for øvrig er 
nesten identisk med 
M-2000, har vært i bruk 
i Hæren og Heimev-
ernets innsatsstyrker 
siden 2006.

Kilde: Wikipedia
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MP7

E En maskinpistol fra 
tyske Heckler & Koch 
i kaliber 4,6 × 30 mm. 
Den ble designet 
på bakgrunn av et 
Nato-krav fra 1989 om 
en maskinpistol med 
høyere penetrasjons- 
evne i kroppspansring 
enn de da eksisterende 
maskinpistoler.
Konstruksjonen er 
kompakt og i plastma-
terialer. 4,6 mm-ammu-
nisjonen har en svært 
høy utgangshastighet, 
noe som gir stor effekt 
i målet.
Den passer inn i en 
klasse svært lette og 
kompakte finkalibrede 
maskinpistoler som på 
engelsk har fått navnet 
personal defence weap-
on (PDW).

BV-206

E Hägglunds BV-206 er 
en svensk-norsk produ-
sert beltevogn utviklet 
på 1980-tallet. I 2005 
i bruk i 35 land, blant 
annet det norske fors-
varet, der den erstattet 
Volvo BM BV202. 

BV-206 benyttes i 
flere versjoner som for 
eksempel bombekaster, 
sambandsbærer eller 
ambulanse. Vogna 
består av to separate 
deler og er rammestyrt 
ved at hydrauliske stag 
virker på leddet mellom 
vognene. Det er drift på 
alle fire beltene, som er 
av gummi. Den ekstra 
girkassa er utstyrt med 
lavserie. Personell- 
versjonen med to 
vogner kan flyte og har 
evnen til å ta seg over 
åpent vann dersom det 
gjøres noen forbere-
delser.

MP7 PÅ VEI INN I HV
Maskinpistolen MP7 skal på sikt avløse pistol som personlig våpen til selvforsvar og gi etterlengtet 

ildkraft og rekkevidde for en rekke spesialistfunksjoner som sanitet og samband.

TEKST OG FOTO RUNE HAARSTAD

ØKT MOBILITET I HV
Hvem har ikke gode minner fra Forsvarets beltevogn (BV-206) med taktisk transport av deg selv og 
laget ut på vinterøvelse? Den gode søvndyssende varmen du vet snart blir avløst av kulde og svette? 

Nå blir BV å finne også i HV.

TEKST OG FOTO RUNE HAARSTAD

U T S T Y R

U T S T Y R

D e første instruktørene i Heimevernet er nå 
kurset på Dombås av Hærens våpenskole. Et-
ter hvert skal HVs skole- og utdanningssenter 

(HVSKS) på Dombås ta stafettpinnen videre.

PERSONLIG SELVFORSVARSVÅPEN. – Våpenet er lett 
å håndtere og midt i blinken for oss i saniteten, sier 
kaptein Geir Ove Malvik som er Heimevernets fagan-
svarlige for sanitet. 

– Med dette våpenet vil også vi kunne forsvare oss 
selv på en helt annen måte enn med P-80 pistol, sier 
Malvik.

– Denne maskinpistolen har jo en praktisk skuddvid-
de på 200 meter. 

Våpenet kan også bæres i hylster på kroppen og er 
utrolig lite og hendig. 

H V-12 gjennomførte nylig kurs for de første 
beltevognførerne for å være i forkant når 
Heimevernet får tildelt en rekke nye kjøretøy 

fremover. Både beltevogner, snøskutere og ATVer er 
nå inne i planverket, og HV og Forsvarets logi- 
stikkorganisasjon (FLO) legger nå planer for denne 
innfasingen.

– Jeg har jo egentlig ikke tid til dette, smiler Bård 
Skogås, som har vært instruktør på BV-kurset.  
 
-Grunnen til at jeg bruker så mye av min tid på HV er 
at vi som avdeling hele tiden blir bedre. Nesten halv-
parten av innsatsstyrken har vært med siden starten 
for ti år siden. Denne kontinuiteten gjør at vi merker 
at vi blir bedre som soldater år for år.

SIVIL KOMPETANSE. – Målet er jo å være gode på 
det vi driver på med, sier sersjanten som driver eget 
transportfirma og har 33 års erfaring fra bransjen. 
I Rype er han vognfører og avdelingens kjøretøyek-
spert. Det er krefter internt fra innsatsstyrken som 
har planlagt og gjennomfører kurset. 

– Med sikte av typen aimpoint vil du også kunne tref-
fe det du skyter på, legger han til. Det blir nå i første 
omgang sanitet, sjåfører og sambandsfolk og en rekke 
spesialistfunksjoner som vil få våpenet. Men dette 
utredes nå, og fordelingen er ikke klar. 

FØRSTE INSTRUKTØRKURS. Dette første kurset på 
HVSKS hadde som mål å utdanne et knippe gode 
instruktører som igjen kan gjennomføre utdanning av 
nye instruktører til HV-distriktene.

Dette våpenet har allerede vært i bruk i Hæren en tid 
og med gode tilbakemeldinger. Instruktørene kom da 
også fra manøverskolen ved Hærens våpenskole. Selv 
om kaliberet er på beskjedne 4.6 mm, er gjennom-
slagskraften imponerende. 

Bård Skogås har vært i HV siden 1982 og har opplevd 
en enorm utvikling.

 – Det eneste som holder oss tilbake er bevilgningene 
til HV og budsjettene.

HÅNDPLUKKEDE KURSDELTAKERE. Deltakerne på 
kurset var hovedsakelig fra stabstroppen og sanitets-
troppen i innsatsstyrke Rype. 

– Dette er frivillige og håndplukkede karer som vi 
vet vil ha den nødvendige respekten for jobben som 
vognfører, poengterer Skogås.

Fenrik Roar Derås har vært gjennom noen hektiske 
dagers kjøring i sidehellinger og førstelinjes berging, 
for å nevne kun et par av mange momenter. Han har 
bakgrunn som grensejeger i Finnmark (GSV), men 
har nå vært i Rype noen år.

 – Det har vært en spennende og motiverende uke, 
sier Derås. 

E Løytnant Kristoffer 

Øien og major Kjetil 

Nygård fra manøver-

skolen ved Hærens 

våpenskole har nå 

utdannet de første 

instruktørene i HV for 

det nye våpenet.

HÆRENS VÅPENSKOLE
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SIGURD M. ASSEV 

E Sigurd M. Assev 

begynte som HV- 

ungdom i 1974, og 

har vært kontinuerlig 

med i organisasjonen 

siden. Han har vært 

NK område i 9 år og 

områdesjef i 11 år. 

Han gikk USK under 

førstegangstjenesten 

og var i mange år mo-

bilisert i IR7, og deltok 

på flere rep-øvelser. 

I det sivile er han 

førstelektor ved 

Universitetet i Agder 

og jobber der med 

nettverksdrift og 

sikkerhet.

D et er i alle fall klart at også norske HV-sol-
dater er mennesker, og det på både godt og 
vondt. La oss se litt på hvordan mennesker 

kan bli påvirket, og om det kunne tenkes at også nor-
ske soldater under de rette betingelsene kunne ledes 
til å begå krigsforbrytelser.

Denne kronikken er først og fremst rettet til ledere, 
men den kan med like stort utbytte leses av alle. 
Ledere har et ansvar for å lede og påvirke mannska-
pene i riktig retning. Det er derfor viktig at ledere 
er seg sitt ansvar bevisst, men det fratar ikke den 
enkelte et individuelt ansvar i slike saker.

VI LÆRER OSS Å GÅ OVER GRENSER. Det er ikke 
naturlig for mennesker å drepe hverandre, det gjøres 
først etter at man har lært seg det. Dave Grossman 
(1) sier at det finnes en undersøkelse som viste at 
bare 15-20 prosent av soldatene i andre verdenskrig 
siktet på en fiende og avfyrte skudd når anledningen 
bød seg. Siden, med bedre trening fikk man andelen 
opp til 50 prosent under Korea-krigen og videre til 
90 prosent under Vietnamkrigen.

Det betyr at med riktig trening kan man anta at vi 

klarer å bryte ned naturlige hindre for å begå vold-
somme handlinger. Og har man først brutt ned ett 
hinder, hva er det som hindrer en i å fortsette å bryte 
ned andre hindre. Hvis man ikke er bevisst, kan man 
derfor risikere å bryte ned alle hindre. Her kommer 
disiplin og refleksjon inn.

HVORDAN KAN VI PÅVIRKES? Jeg vil trekke frem 
tre klassiske forsøk som kan belyse litt hvordan vi 
påvirkes. De er brukt fordi de er godt kjent, og ikke 
nødvendigvis fordi de er regnet som det ypperste av 
vitenskapelig metode. Derfor vil jeg kort beskrive 
Aschs konformitetseksperimenter fra 1951; Milgrams 
lydighetsstudier fra 1963 og Stanford Prison Experi-
ment fra 1971. 

Ut fra disse undersøkelsene vil jeg prøve å reflektere 
litt over hvordan vi påvirkes, og hvordan vi som lede-
re kan være oss dette ansvaret bevisst.

ASCHS KONFORMITETSEKSPERIMENTER. Disse 
forsøkene gikk ut på å finne ut hvordan gruppepress 
påvirker våre meninger. Kort fortalt ble forsøksperso-
nene satt inn i grupper på sju, men de trodde at alle 
de andre seks var forsøkspersoner og ikke skuespille-

KUNNE ABU GHRAIB-SKANDALEN 
SKJEDD MED NORSKE HV-SOLDATER? 
Da Abu Ghraib-skandalen ble kjent i 2003 ble det ofte sagt at noe slikt ikke ville kunne hende med 

norske soldater. Mange vil kanskje også si at det i alle fall ikke kunne skjedd med norske 
HV-soldater. Men er dette så sikkert? 

TEKST FØRSTELEKTOR SIGURD M. ASSEV

H O L D N I N G E R ,  E T I K K  O G  L E D E L S E

re. Gruppene ble vist enkle sammenligninger, som vist på figur 
1. Alle svarte etter tur, og forsøkspersonen var den sjette som 
svarte. Noen ganger svarte skuespillerne rett, men oftest svarte 
de feil. Det viste seg at når svaret var feil, og fem andre hadde 
svart feil, ville 37 prosent av forsøkspersonene også gi det sam-
me svaret som de andre hadde gitt.

Noen svarte rett noen av gangene, men lot seg påvirke i mer 
eller mindre grad. Det var bare 25 prosent som aldri lot seg 
påvirke av gruppen til å svare feil (2).

Det viste seg også at forsøkspersonene hadde mye lettere for 
å svare rett hvis én av skuespillerne også svarte rett før dem. 
Under intervju etterpå var flere av forsøkspersonene ikke klar 
over at de hadde svart feil, de trodde på det de hadde svart. Men 
det var også flere som hadde konkludert med at de andre nok 
hadde rett, og derfor svarte som de andre.

Disse forsøkene viser at man kan lures til å tro at noe er sant 
selv om man ikke synes det selv. Men hvis én påpeker feilen, kan 
det gi støtet til at andre også ser at det er feil. Man kan bare ten-
ke seg reaksjonen da det lille barnet i H. C. Andersens eventyr, 
Keiserens nye klær, bryter ut: «Men han har jo ingen klær på».

MILGRAMS LYDIGHETSSTUDIER. Dette er en undersøkelse 

som prøvde å vise hvor langt man kunne få vanlige mennesker 
til å gå. Opprinnelig var tanken at man skulle vise at lydighet var 
noe som var særegent ved det tyske folk. Dette var noe mange 
feilaktig trodde etter andre verdenskrig. Forsøket gikk ut på at 
man averterte etter forsøkspersoner til et læringsforsøk. Ved 
fremmøte ble personene betalt og de ble tatt inn sammen med 
en skuespiller som lot som han også var forsøksperson. Det ble 
trukket lodd om hvem som skulle være «lærer» og hvem som 
skulle være «elev». Dette var rigget slik at forsøkspersonen 
alltid ble lærer. Skuespilleren ble så spent fast og det ble koblet 
elektroder på ham. 

Videre ble forsøkspersonene tatt med inn på et annet rom hvor 
det stod en «spenningsgenerator» – se figur 2. Der ble de fortalt 
at dette var et viktig læringsforsøk hvor de skulle straffe eleven 
med et sterkere strømstøt hver gang han svarte feil. Oppgavene 
var relativt enkle, men «eleven» var ikke særlig flink og svarte 
feil i stort sett tre av fire tilfeller. 

Alle forsøkspersonene gav opp til 300V støt. På dette nivået gjor-
de «eleven» opprør, han slo i veggen og sa at dette var så ille at 
han nektet å svare. Derfor ble de neste spørsmålene ikke besvart. 
Forsøkslederen sa at et manglende svar skulle sees på som feil 
svar og at forsøket måtte fortsette og at det var viktig at det ble 
gjennomført. 

E Viser Aschs linjer. 
Når skuespillerne sa at 
linje C var lik linje X, 
ville forsøkspersonen i 
37 prosent av tilfellene 
si det samme, selv om 
det var feil.

FIGUR 1:

SHOCK GENERATOR TYPE ZLB
DYSON INSTRUMENT COMPANY,
WATHAM, MASS
OUTPUT 15 VOLTS - 450 VOLTS

Answer:

A  B  C  D

15 30

SLIGHT SHOCK

45 60 75 90

MODERATE SHOCK

105 120 135 150

STRONG SHOCK

165 180 195 210

VERY STRONG SHOCK

225 240 255 270

INTENSE SHOCK

285 300 315 330
EXTREME INTENSE 

SHOCK
DANGER SEVERE 

SHOCK

345 360 375 390 405 420 435 450

XXX

E Viser en skisse av 
«spenningsgenera-
toren» som ble brukt 
i forsøket. Den gav 
ikke støt, unntatt 
prøvestøtet på 45V som 
forsøkspersonen fikk 
for at de skulle kjenne 
hvordan det føltes å 
få støt.

FIGUR 2:
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Av 40 forsøkspersoner var det én som nektet å gå videre og gi 
høyere strømstøt, og noen til stoppet etter hvert. Men hele 26 
(65 prosent) gav opp til 450V, som var maksimum spenning. Selv 
om forsøkspersonene gjorde som de ble bedt om, var det tydelig 
at flere følte sterkt ubehag ved å gjennomføre forsøket.

STANFORD PRISON EXPERIMENT. I dette eksperimentet ble det 
annonsert etter personer som ville delta i et fengselseksperi-
ment, og av de ca. 75 som søkte ble de mest normale og stabile 
personene valgt ut. De ble delt tilfeldig i ni fanger og ni fangevok-
tere. De som skulle være fangevoktere ble bedt om å lage regler 
for fengselet selv. Forsøkslederen Philip G. Zimbardo fungerte 
delvis som leder for fangevokterne. De som skulle være fanger 
ble arrestert av ordentlig politi, og de ble ransaket og behandlet 
som vanlige fanger inntil de ble overlevert til «fengselet». 

Det gikk ikke mer enn ett døgn før fangene gjorde opprør og 
nektet å gjøre som fangevokterne ville, og de holdt igjen døra så 
fangevokterne ikke kom inn i cella. Etter en stund fikk fangevok-
terne åpnet dørene ved å bruke brannslukningsapparater til å få 
fangenes hender bort fra døra. Denne episoden førte til at fan-
gevokterne ble sammensveiset som gruppe, og de fant ut at de 
måtte satse på en «splitt og hersk»-taktikk for å holde fangene 
under kontroll.

Fra da av ble fangene utsatt for mer og mer psykisk terror, de 
ble kalt ut av cellene på hyppige oppstillinger med opprop av 
nummer. Hvis noe var «feil» ble de straffet med push-ups og 
lignende. Etter bare 36 timer var én av fangene så skremt at han 
ville slutte, men dette ble først ikke trodd. 

Terroren eskalerte og etter seks dager ble forsøket avsluttet, og 
det var planen at det skulle ha vart i 14 dager. Fangene var da 
ikke integrerte, hverken som individer eller gruppe. Fire fanger 
(av ni) hadde da lettere psykisk sammenbrudd. Fangevokterne 
delte seg i omtrent tre like store grupper; de som syntes å like å 
være litt sadistiske og urettferdige i utøvelsen av makt; de som 
var like strenge, men rettferdige; og de som ikke var like strenge 
som de andre, men som gjorde fangene små tjenester. Zimbardo 
selv var så oppslukt av forsøket at han måtte få hjelp fra utenfor-
stående for å avslutte forsøket.

PÅVIRKNINGSFAKTORER. Zimbardo har siden skrevet en bok 

som heter The Lucifer Effect (3) hvor han trekker paralleller til 
Abu Graib og prøver å beskrive hvordan normale mennesker 
kan bli påvirket til å gjøre gale ting. Han har også en webside til 
boken, hvor han går gjennom hvordan mennesker kan påvirkes. 
Her beskriver han Cialdinis prinsipper for sosial påvirkning:

1. Konsistens
2. Gjengjeldelse
3. Sosial bekreftelse
4. Sympati
5. Autoritet
6. Begrenset tilgjengelighet

1. KONSISTENS: Dette tar utgangspunkt i at vi ønsker å fremstå 
som konsistente personer. Har vi slått inn på en vei kan det være 
vanskelig å innrømme at det var feil og snu. Hvis vi tar små steg 
om gangen kan mønsteret fange oss. Typisk påvirkning skjer ved 
å si: Har du sagt A må du si B. Hvis dette går for langt vil det ofte 
kunne føre til at vi rasjonaliserer og prøver å forsvare handlinge-
ne våre i stedet for å se at det var feil.

2. GJENGJELDELSE: Hvis vi får en gave vil vi gjerne gi noe tilbake. 
Lojalitet bygges ofte ved gjensidige tjenester. Ofte kan man gi 
en symbolsk gave og forvente noe større tilbake, slik man gjør i 
reklamesendinger med en «gratis» gave. 

En annen måte å utnytte dette på, er å kreve noe ekstremt som 
blir avslått. Så krever man noe mye mindre etterpå, og da vil 
mange føle at de har fått noe, og komme med innrømmelser selv.

3. SOSIAL BEKREFTELSE: Vi identifiserer oss ofte med en grup-
pe, og dette vil føre til at vi synes at det denne gruppen mener er 
det rette. Spesielt i usikre situasjoner vil vi ofte gjøre det samme 
som de vi føler oss like med. En leders eksempel vil her kunne ha 
meget stor effekt. Dette kan noen ganger utnyttes ved å referere 
til gruppen som de utvalgte, som kan gjøre ekstraordinære ting.

4. SYMPATI: Alle som har solgt lodd vet at det er lettere å selge til 
noen man kjenner godt enn til fremmede. Det er lettere å si nei 
til fremmede enn noen man liker. I grupper med godt samhold 
vil dette forsterke effekten beskrevet under 3. Svindlere er ofte 
flinke til å fremstå som sympatiske og de gjør alt de kan for at du 
skal like dem slik at du gjør som de ønsker.

5. AUTORITET: Vi har som regel et ønske om å gjøre det som er 
rett. Det betyr at vi gjør det en autoritet befaler. Hvem er da den 
rette autoritet, og hvordan er det med blind autoritet? Hvem er 
autoriteten og hvordan brukes den?

6. BEGRENSET TILGJENGELIGHET: De fleste ting er mer attrak-
tive hvis de er begrenset. Dette brukes mye i reklame hvor det 
sies at det er et begrenset tilbud. Men en følelse av tidsnød vil 
ofte virke på samme måten, man må handle nå.

Hvordan ble påvirkning brukt i forsøkene?  Hvis vi ser på de tre 
forsøkene i lys av hvordan påvirkningen virket på forsøksperso-
nene, kan vi kanskje lære litt om hvordan en leder kan få folk til 
å gjøre ting.

ASCHS KONFORMITETSFORSØK. Her er det tydelig at man har 
satset på effekten av gruppepress, det vil si punkt 3 i Cialdinis 
liste. Senere forsøk har vist at det kan være store forskjeller mel-
lom kulturer der individualisme er vektlagt i forhold til konfor-
mitet. I en del østlige kulturer var denne effekten mye sterkere 
enn i de opprinnelige forsøkene. Man skal imidlertid ikke bare se 
på dette som en negativ effekt. Hva er riktig: Å stå hardnakket på 
at man har rett, eller å gi seg og satse på konsensus og harmoni?

MILGRAMS LYDIGHETSFORSØK. Dette er egentlig et massivt 
påvirkningsforsøk. Forsøkspersonene ble betalt ved fremmøte, 
så de hadde noe å betale tilbake (2). De ble også bedt om å øke 
spenningen gradvis, de ble altså ledet inn i forsøket skritt for 
skritt (1). Forsøkslederen stod ved siden av forsøkspersonen, 
og det førte til at det var et sosialt press for å fortsette (3), og 
det var samtidig en autoritet (5) som ba forsøkspersonene om å 
fortsette. 

Det er ikke sikkert, men hvis forsøkslederen fremstod som en 
hyggelig person ville også sympati (4) kommer inn som en fak-
tor. De ble fortalt at dette var et viktig forsøk og derved ledet til å 
tro at de gjorde «det rette», altså at de gjorde noe godt (1,3,5,6). 

I tillegg var forsøkspersonen i et annet rom, og kommunikasjo-
nen foregikk ved at svaret ble gitt med lamper. Det førte til at 
det reduserte evnen til empati (-4) med skuespilleren. Vi ser 
altså at dette forsøket trykker på alle knapper det var mulig for 
å påvirke personer til å gjøre som forsøkslederen ønsket. Det er 
kanskje ikke så rart at mange da adlød.

STANFORD PRISON EXPERIMENT. Zimbardo mener at dette 
eksperimentet viser at folk lett tar på seg en rolle, som en uni-
form, og utfører den. Dette kalles internalisering av roller. En del 
forskere har stilt spørsmålstegn ved hvor lett folk internaliserer 
roller, blant annet er det pekt på at forsøkslederen selv deltok 
aktivt i forsøket og derfor påvirket resultatet sterkt. 

Alexander Haslam gjennomførte et lignende studium, BBC Pri-
son Study (4), hvor det kom frem at gruppeidentitet var meget 
viktig. Men også dette forsøket måtte avsluttes tidligere enn 
planlagt, så det er mye som tyder på at utviklingen fort kan gå i 
gal retning.

KONKLUSJON. Jeg har prøvd å vise at vi mennesker lar oss 
påvirke av omgivelsene og av de sosiale forholdene rundt oss. 
Vi er kanskje ikke så immune mot å gjøre gale ting som vi skulle 
ønske. Det er et noe kynisk uttrykk som sier at dyd kun er fravær 
av fristelser. Disse eksemplene har demonstrert at vi neppe kan 
si at det er utenkelig at norske HV-soldater kunne ha gjort noe 
galt i Abu Ghraib.

Men dette er voksne mennesker med en dominerende sivil rolle, 
og det gir dem noe mer moralsk ballast enn mange yngre og 
mindre trygge soldater normalt har. Likevel vil de fleste under 
visse betingelser kunne påvirkes til å begå forbrytelser. En viktig 
faktor vil alltid være lederen. Dette gjelder også i HV. 

Derfor er det viktig at alle vi som er ledere forstår at vi kan ha 
en meget stor påvirkning på våre mannskaper. Vi er også selv 
mottakelige for påvirkning og må være oss bevisste på hvordan 
vi påvirker ved vår egen oppførsel. Dette vil være ekstra viktig 
i kritiske situasjoner. Så ett av de største hindrene for at norske 
soldater skal begå ugjerninger er at vi sørger for å ha reflekterte 
ledere som er seg sitt ansvar bevisst.
 
(1) Dave Grossman: On Combat, 2008
(2) Hvis forsøkspersonene ikke ble påvirket i det hele tatt, svarte de rett i 
98 prosent av tilfellene
(3) The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, Random 
House, New York, 2007, ISBN 1-4000-6411-2 og følgewebsiden http://
www.lucifereffect.com/index.html
(4) http://bbcprisonstudy.org

E Viser fangevoktere 
og fanger i Stanford 
Prison Experiment. 
Legg merke til uni-
former og solbriller til 
fangevokterne. Bildene 
hentet fra http://www.
prisonexp.org/.

E Bildene viser forhold 
som innsatte ble 
utsatt for i Abu Ghraib- 
fengselet.

BILDER: ABU GHRAIB
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H EL, som står for holdninger, etikk og ledelse, er et pro-
gram Heimevernet har startet for å integrere holdnings- 
og etikkarbeid i trening etter overordnede føringer 

fra Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Ansvaret for å 
utvikle ulike HEL-tiltak ligger hos generalinspektøren for Hei-
mevernet med sjefsprest Elling Erichsen som sin rådgiver. 

– Noe vi har jobbet godt med i Heimevernet siden 2005 er et 
etikkprogram kalt RAM, det vil si respekt, ansvar og mot, fortel-
ler presten.

Majoren forklarer at det ofte har vært prestene som har under-
vist og vært etikkinstruktører for elevene, soldatene og mann-
skapene i klasserom. Dette endres nå.

– En ting er å sitte i et klasserom og lære, men det er en annen 
ting å omsette holdningene, verdiene og etikken i praksis. Som 
jeg sier, det er holdningene og verdiene som styrer beslutninge-
ne. Da må vi også trene på å ta gode beslutninger i praksis.

REFLEKSJONSHÅNDBOKEN. I 2014 ble refleksjonshåndboken 
gitt ut til militært personell. Den er skrevet for befal slik at de 
kan veilede soldatene sine på en god og korrekt måte. 

– Det jeg ønsker med denne boken er at man skal reflektere over 
det man trener på. Refleksjonshåndboken blir spredd i 2015 
og tas i bruk i trening og øving, i introduksjon og når man skal 
stoppe opp og reflektere.

Sjefspresten ønsker at sjefer og befal på alle nivå har boken med 
seg i lommen når de er ute i felt, og at de gjerne må forberede 
seg på forhånd.

– Boken kan gi innspill til sjefene på hva de skal reflektere over 

når det gjelder etikk og holdninger, nettopp for å skape bedre 
holdninger. For hvis du reflekterer over det du har gjort, så hus-
ker du det bedre. Og vet du hvorfor du skal gjøre det du gjør, blir 
du motivert, presiserer han.

GODT LEDERSKAP. Erichsen mener at holdninger og verdier 
er grunnlaget vi har med oss som mennesker for å ta de rette 
valgene. 

– Vi snakker om å skape gode holdninger. At vi skal ha de rette 
gode verdiene, mens det er verdiene som er basisen for å ta de 
gode beslutningene. 

Ledelse er også viktig.

– HEL er et lederansvar. God ledelse skaper gode soldater og i 
HV er det viktig med et godt lederskap for å få mer effekt ut av 
det vi trener på. 

ETISK DILEMMATRENING. Major Erichsen har et ønske om 
mindre etikkundervisning i klasserommet og mer praksis og 
refleksjon ute i felt. Dette er en av tankene bak refleksjonshånd-
boken.

– Presten kan bare vært ett sted på en gang. Men det finnes jo 
mange befal, så når alt befal som instruerer bruker refleksjons-
håndboken får vi reflektert mye mer enn om bare presten skulle 
hatt refleksjon i en time i klasserommet.

En annen måte å gjøre det på er gjennom etisk dilemmatrening. 
Presten fastslår at poenget ikke er å trene på noe ekstra i tillegg 
til det man trener på fra før, men å begynne å trene opp prestene 
til å være etiske controllere. 

VERDILØST UTEN VERDIER 
– Jeg ønsker at man skal reflektere over det man trener på. Dersom man vet hvorfor man gjør det 
man skal gjøre, blir man motivert, fastslår sjefspresten i Heimevernsstaben major Elling Erichsen.

TEKST OG FOTO CHRISTINA VANG

H O L D N I N G E R ,  E T I K K  O G  L E D E L S E

– Mens en militær controller etter en avsluttet case 
gir tilbakemelding for hvordan soldatene løste casen, 
skal presten gi tilbakemelding på Forsvarets kjerne-
verdier. Det er viktig å gi tilbakemelding på respekt, 
ansvar og mot, og det handler om å finne personer 
som har utvist akkurat dette. De blir trukket frem 
som eksempler for sine medsoldater, og sånn sett får 
satt fokus på verdiene og trent disse. Neste trinn er 
at befal som er veiledere også trenes i å gi den etiske 
tilbakemeldingen.

Majoren håper at med fokus på holdninger, verdier 
og etikk integrert i øvelsen, vil det gi en ekstra boost» 
for å trene på dette i tillegg til det soldatene ellers 
trener.

– Vi begynte med dette i 2014 og vil fortsette med 
dette i år, legger han til.

SJEFSANSVAR. I følge sjefspresten er HEL et sjefsan-
svar og at distriktssjefene har ansvar for at tiltakene 
blir gjennomført i sitt distrikt. I tillegg har sjefene 
ansvar for at refleksjonshåndboken blir brukt, at man 
har fokus på RAM og at man for eksempel kjører et 
verdiseminar. 

Ny i 2014 kom også Forsvarets fellesoperative dok-
trine (FFOD). Her uttrykkes det at en operasjon alltid 
vil ha en etisk dimensjon i tillegg til den rettslige, og 
at etiske vurderinger nå blir definert som sentrale i 
operativ virksomhet.

– Dette gjør at etikken er forankret i FFOD, avslutter 
Elling Erichsen.

Heimevernets befalsskole bruker refleksjonshåndboken 
aktivt.  

-Den er tatt godt i bruk, forteller major Lars Harald Blomkvist 
som er skolesjef. 

Presten på Heimevernets skole- og kompetansesenter har 
leksjoner med både befal og befalselever.  
 
-Den er et godt verktøy og brukes aktivt. 

– GODT VERKTØY

1

REFLEKSJONSHÅNDBOK
- holdninger og verdier

FORSVARET

Heimevernet

E Jeg ønsker at man 
skal reflektere over det 
man trener på, sier sjefs- 
presten i Heimeverns-
staben major Elling 
Erichsen.

E 1) Hensikt og bruk av 
refleksjonshåndboken
2) Generell refleksjon 
om tjeneste i HV
3) Fra individ til gruppe 
– gruppedynamikk
4) Erfaringslæring
5) HEL – holdninger, 
etikk og ledelse i 
tjenesten
6) Operativ ledelse – 
lederskap
7) Tjeneste og ope-
rasjon
8) Maktanvendelse
9) Førstehjelp

SJEFSPRESTEN

INNHOLD: 

Generalinspektøren for Heimevernets forord i 
refleksjonshåndboken:

- Denne refleksjonshåndboken er et av elementene 
i Heimevernets satsning på holdninger, etikk og 
ledelse(…) Arbeidet med bevisstgjøring og integrering 
av holdninger, etikk og ledelse er en viktig grunnpilar 
for at Heimevernet skal fortsette å VERNE, VOKTE 
og VIRKE(…) Som sjef og leder har du ansvar for å 
fremme gode holdninger og verdier, og forhåpentlig 
vil refleksjonshåndboken være en god støtte for deg i 
dette arbeidet.

Refleksjonshåndboken er allerede tatt i bruk flere 
steder.
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SJØLVMELDINGA

ET HELST: 
Ein fiskerett.

FELTRASJON ELLER 
FASTFOOD: 
Feltrasjon klart.

LIGG PÅ NATTBORDET: 
Om forsvarsplanlegging 
under den kalde krigen 

av Gullow Gjeseth.

ØVST ELLER NEDST I 
KØYESENG: 
Alltid oppe for oversik-

ta.

MÅ HA PÅ ØVING: 
Godt samband.

DÅRLEGASTE EIGEN-
SKAP: 
Litt mykje individualist.

SIST BESØKTE 
NETTSTAD: 
Aftenposten.

SER HELST PÅ TV: Urix.

KØYRER: 
Tolv år gamal MB Vito.

FERIEN: 
Syden, håpar på meir av 

Noreg etter kvart.

SISTE STREKK: 
Då eg på krigsskolen 
gjekk med hendene i 

lomma.

KAN INGENTING OM: 
Matlaging, men tar meg 
no på tak.

F rå april og eitt år framover vil oberst Solberg 
(50) vere stabssjef i UNMISS – FN sin misjon i 
Sør-Sudan. Hovudkvarteret ligg i Juba.

– Eg ser fram til dette oppdraget, det er første 
gongen eg er ute i ein multinasjonal FN-misjon. Men 
eigentleg passar det dårlig no, for dottera vår skal 
konfirmerast i mai, ho vart fødd då eg var i Kosovo. 
Vi har også ein son som er ferdig på befalsskolen til 
sommaren, han blei konfirmert medan eg var i  
Afghanistan. Då fekk eg «leave» ei kort helg. Og vi 
skulle ha tatt imot ein utvekslingselev samstundes 
som den tredje tenåringen i familien reiser til USA.

ANSVAR. Som vi skjønar er det kona Monica som 
har kontrollen på heimebane. Familien har bygd hus 
mellom dei to militærleirene på Bardufoss, men far 
har nok vore mykje ute på oppdrag. Dei siste tre åra 
har oberst Solberg vore sjef for HV-16, med kontor i 
Bjerkvik.

Heile Noreg hugsar Solberg frå ein NRK-serie frå 
Afghanistan fire år tilbake i tid. Då var han PRT-sjef i 
Meymaneh. Og han avviser at det å bli HV-sjef var ein 
nedtur:

– Det å vere distriktssjef i HV er ei av dei mest span-
ande utfordringane  som finst i Forsvaret. Og som i 
PRT-en har du eit territorialt ansvar. Du samarbeider 
med andre etatar som politimeisteren, fylkesmannen 
og PST, akkurat som i Afghanistan. 

– Fekk du mykje fanpost etter NRK-dokumentaren?

– Nei, men mange av dagens soldatar kjenner meg 
att. Det å ha eit TV-team på slep er veldig slitsamt, 
særleg i starten: Heile tida må du vurdere kva dei 
skal få vere med på. Eg frykta jo også ei negativ 

vinkling, men synest vel at resultatet blei veldig bra 
– serien viste kva PRT-en gjorde der nede, og kva 
slags utfordringar vi stod overfor, seier Solberg, som 
også har fått tilbakemeldingar frå foreldra til fleire av 
soldatane.

LES SEG OPP. Forutan frå Kosovo og Afghanistan har 
Solberg erfaring frå Tyskland. Når han snart reiser 
til Sør-Sudan, blir han nok meir stabsoffiser enn 
feltsoldat. 

– Det er 13 nordmenn i staben i dag i UNMISS, pluss 
nokre liaisonoffiserar som fylgjer partane. Sør-Sudan 
har ikkje vore mykje i mediebildet, det «eksploderte» 
for eitt år sidan og har ikkje blitt mykje betre seinare. 
Framleis er det harde kampar mellom gruppene. No 
driv eg og les meg opp på Sudan og har fått påfyll 
frå oberst Petter Lindquist, som var stabssjef for eit 
drygt år sidan. Den militære misjonen er berre ein 
liten del av ein større FN-innsats, understrekar Rune 
Solberg.

NOREGSMEISTER. Trønderen gjekk skilina på Heim-
dal vidaregåande, så befalsskolen i trønderhovudsta-
den, og då var det gjort. Framleis er 50-åringen ein 
god skiløpar. Han trur han har rekorden på Grenader-
rennet i Nordmarka: Med 5,35 timer vann han i 1988, 
det året då rennet var på 100 kilometer.

To år har han vore militær noregsmeister på ski, 
men i vinter har det blitt mindre trening på grunn av 
sjukdom. 

– Idretten har gitt meg mange gode vener og førte 
til at eg blei integrert i lokalsamfunnet då eg kom til 
Troms første gongen i 1989, seier Solberg, som no 
blir mellombels brigader.

LES SEG OPP PÅ AFRIKA 
Rune Solberg les seg no opp på eit nytt kontinent – og sin første FN-misjon.

TEKST TORBJØRN LØVLAND

M I N I P O R T R E T T E T
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Visste du at... 80 prosent av alt ferskvann på jordens er frosset som is eller snø. Det utgjør 12 prosent 
av jordens overflate.

Visste du at... et gjennomsnittlig snøfnugg faller i 5 km i timen fra himmelen.
Visste du at... frykten for snø kalles Chionophobia.

PASSGANG
E Ronny Fyhn Hansen 
i elegant passgang 
forserer lange snøkled-
de stepper i det kalde 
nord.   Foto: Jonny 
Karlsen, PIO HV-16.

SNØBLIND
 

Februar. I skrivende stund laver det ned snøflak på størrelse med Svalbard i 
oppkjørselen min. Lang historie kort; jeg hater vinteren! 

H U M O R

Jeg hater den kalde fine tiden, og jeg er møkk lei av 
å drives fra skanse til skanse med en snøskuffe, til 
jeg sitter med et hjerteinfarkt under et takras og gir 
etter for den deilige varmen som sprer seg i kroppen 
for første gang på et kvartal. Så jeg burde holde senga 
seks måneder av gangen. 

Av det overstående er det lett å konkludere med 
at det siste undertegnede bør beskjeftige seg med 
er skigåing. På rekruttskolen brukte de nøyaktig 
to dager på å konkludere med at jeg var sjanseløs 
i snøen, og flyttet meg umiddelbart fra et skispor 
på russergrensa og inn i en beltevogn i Harstad. 
Rekruttskolen var i juli. 

Problemet var at jeg ikke akkurat er Petter Solberg, 
så av frykt for høy verdi på TS-meldinger, satte kon-
gen meg opp på en BV fra sin bestefars regjeringstid. 
Den fungerte etter «15-2 prinsippet»; femten minut-
ters driftstid medførte to uker på verksted. 

Så det var rikelig med tid for sersjantjyplinger å sen-
de 79 Hansen ut på et par «natoplanker» så morkne 
at de sannsynligvis en gang hadde vært baugbord på 
en havarert sjark i et eller annet fjordhull. Dette ale-
ne ga traumer så sterke at jeg lovet meg selv å ikke 
bli sett død på et par ski på denne siden av evigheten.

Men så var det Kaggestad. Helsikes Kaggestad. 
Mannen som er roten til alt vondt for oss vandrende 
midtlivskriser på jakt etter trylleformelen som på 
mirakuløst vis skal forvandle totalt fravær av talent 
til toppidrettsutøvere. Problemet med Kaggestad er 
at han slenger ut treningsteorier med høyere takt 
enn et maskingevær. For supermosjonisten er han 
Messias, og helsikes Kaggestad, han har sagt at skal 
du bli god til å sykle, så må du gå langrenn. Så jeg går 
langrenn.

Langrenn altså. Selve manifestasjonen på nordmenn 
som verdens særinger. Symbolet på den eplesunne 
norske folkesjela. Nikkers, Kvikk Lunsj og røde kinn 
i endeløse silkespor mens blåswixen tilbyr spiker-
feste på veg mot en hvit fjelltopp badet i sol. Sukk. 
Piss meg i øret! Hvor ofte skjer dette? Hvem har ikke 
traumer fra en søkksvett sluddtur ikledd en to num-
mer for stor parkdress? Etter å ha jaget parkering i 
halvannen time, var det remjing i første antydning 
til stigningsprosent mens far bannet over ødelagte 
reimer på en pulk stappet med alt fra termos til 
mikrobølgeovn (bare ikke det ene skrujernet som 
kunne fikset den løse bindingen seks kilometer fra 
sivilisasjonen). 

Men jeg tør selvsagt ikke la være. Hva om alle andre 

gjør det? Hva om jeg er den eneste i «klasse talentløs 
40-50» som ikke går på ski? Så jeg legger av gårde. 
Det burde være overflødig å presisere; men jeg er to-
talt ubrukelig. Jeg eier ikke teknikk. Sliter seriøst med 
å koordinere armer og ben, og tar meg selv i å ende 
opp i passgang. Det er som om jeg henger på kanten 
av et stup med en isøks i hver hand og desperat prø-
ver å hugge meg tilbake til livet. Hadde det ikke vært 
for at det er permafrost oppe i dette isødet, så hadde 
jeg sannsynligvis funnet olje.

Som mosjonisttufser flest har jeg ingen perspektiver 
på utstyrsnivået i forhold til ferdigheter. Så jeg støv-
suger markedet. Og sparekontoen, for her snakker 
vi heroinpriser. Har du ikke det beste stoffet under 
skiene, så «er du sjanseløs på Vasa’n.» Nå er det ikke 
en sjanse i mørket for at jeg kommer til å stake meg 
gjennom halve Sverige med mindre nazistene dukker 
opp igjen, men det spiller liten rolle, her skal det 
smøres. Så sykkelboden fremstår halve året som en 
østeuropeisk amfetaminlab, og jeg tester alt. Det fin-
nes ikke antydning til trekk i surkebua, og masker er 
for kirurger, så jeg surrer rundt i seks måneder med 
kraftige hallusinasjoner. 

Vel ute på trening blir man parkert av alt fra super-
mosjonister til barneskoler på skidag. Det er greit, jeg 

lever med det. Men her finnes et fenomen du ikke fin-
ner på sykkelen. Det er nemlig slik at skisporten er el-
dre enn fjellene. Og her finnes altså mennesker som i 
følge statistisk sentralbyrå skulle vært død. Disse her 
har øvd siden de gikk på ski til lofotfisket i oljebukse. 
Med båten i ryggsekken. De senket selvsagt halve 
tyske flåten med en tollekniv, og har hundre vintre 
på isbjørnjakt. Alderen vet ingen, de har overlevd 
alt som er av barn og barnebarn, og kirkebøker, og 
gud vet hva. Disse gjenferdene med bein og gammel 
hud har en eller annen gang i løpet av tiden like etter 
Kristi fødsel lært seg å oppheve tyngdekraften. Så de 
svever to centimeter over skisporet. På sine splitkein 
1973. Problemet er at de ikke forstår konseptet doble 
spor. Så de må gaule «løøøype!» alt de mosegrodde 
lungene deres er gode for hver eneste gang de skal 
passere. Og de passerer hele tiden.

Det er mulig 79 Hansen ble en bedre infanterist av 
dette her i 1993. Det er til og med mulig det gir 79 
Hansen tjue sekunder på Birken i 2015. Men det får 
så være. Karbonplankene havner på sankthansbålet 
til sommeren.

Ahhh, sommer…

RONNY FYHN HANSEN

E Om forfatteren:
Jeg er enkel Tromsøvæ-
ring i eksil på landet. 
Høylytt, frittalende, 
for stor i kjeften, men 
langt fra selvhøytidelig. 
Glødende opptatt av 
sykkel, Liverpool FC og i 
følge min kone «utrolig 
mye annet rart». Står 
med begge bena i en 
absurd midtlivskrise 
som hittil har kostet 
meg en halv årslønn 
i sportsutstyr for en 
idrett man kan utøve i 
fire måneder av året her 
oppe på russergrensa. 
Gift med Anniken, som 
heldigvis besitter like 
dårlig humoristisk sans. 
Siste telling viser at vi 
har tre herlige barn i 
et avansert logistikk-
nettverk, med dobbelt 
så mange foreldre 
involvert. Jobber for 
bøndene. De siste ar-
beidsfolk. Dette er livet 
på iskanten.

iskanten.com
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Er det grunn til å tenke annerledes for et land?Beredskap for et hjem.
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Bak enhver form for beskyttelse finnes det et ønske  
om å verne om noe. Tanken bak et brannsluk-
ningsapparat er i prinsippet lik tanken bak et godt  
forsvar: Det handler om å beskytte seg mot det som 
kan gå galt. Men der brannslukningsapparatets   
oppgave er å verne om mindre områder, har Forsvaret 
oppgaver som spenner over 385.000 km2. 
 Et sterkt forsvar er ikke bare et spørsmål om 
militær kraft. Det er summen av de verdier og hold-
ninger som bor i hver enkelt av oss. Tusenvis av 
menn og kvinner har gjennom verneplikten bidratt 
til å verne om folk, land og naturressurser. Slik skal 

det fortsatt være når Norge innfører allmenn verne-
plikt med like rettigheter og plikter for kvinner og 
menn.
 Forsvaret har de siste årene omstilt seg til et 
moderne innsatsforsvar. Det betyr at færre kom-
mer inn, men de som gjør det får flere muligheter. 
Førstegangstjenesten gir i dag muligheter til å gjøre 
noe som er viktig for en selv, på et sted som er viktig 
for oss alle.
 
Les mer om allmenn verneplikt på forsvaret.no



LEDELSE I PRAKSIS
I ti dager i februar gjennomførte HV-05 et grunnkurs i lederskap for lagførere i områdestrukturen. 

Morten Stårvik var en av dem som deltok på kurset.

TEKST OG FOTO CHRISTINA VANG

K U R S

M orten gjennomførte førstegangstjenesten 
i Hæren på Skjold og Setermoen i opp-
klaringseskadronen, før han senere søkte 

seg på opptak til Grebe i HV-05. Her var han frem til 
2010, da han slet med å få tid til 25-30 øvingsdøgn 
i året med innsatsstyrken.  Etter litt omprioritering 
ble han overflyttet til Hedmarken HV-område og 
begynte som lagfører. 

– Her er jeg fortsatt. Jeg var også i Afghanistan i 
2006-2007, eller halvannen kontingent, legger han 
til. 

Nå er det grunnkurs som står for tur. Stårvik fortel-
ler at han har hatt ansvaret for et HV-lag hele tiden, 
men har manglet grunnkurset for blant annet å 
kunne få en høyere grad.

TAR SEG TID. I følge Stårvik har kurset gitt ham mye 
mer enn det han trodde han kom for.

– Jeg skjønte allerede første dagen at her var det 
muligheter for å lære mer. Det har vært veldig 
motiverende siden dag én med gjennomgang av 
kursopplegg og hva som ble krevd av oss. Forvent-
ningene mine har blitt oppfylt og mye mer.

Lagføreren ble dermed mye mer positiv til kurset 
enn det han var fra før. 

På spørsmål fra distriktssjef for HV-05, Per-Ivar 

Norman, om han ser noen relevans med å ta et mili-
tært kurs opp mot et sivilt, er Morten Stårvik svært 
positiv. 

– Helt klart. I min hverdag er jeg IT-konsulent. Jeg 
jobber med å presentere og selge inn løsninger, og 
det vi jobber med på dette kurset er utrolig relevant 
med tanke på instruksjonsteknikk. Vi har lært om 
instruksjonsopplegg og hvordan man skal te seg, og 
det er uhyre relevant for min stilling i hvert fall. 

Morten Stårvik er ikke sikker på hva et slikt kurs med 
tilsvarende innhold ville kostet i det sivile, men er 
sikker på at det hadde blitt ganske dyrt.

– Det er en viktig årsak til at dette er verdt å ta seg 
tid til.

Per-Ivar Norman er enig i dette.

– Det er et viktig poeng. Når man skal ha et grunn-
kurs i lederskap, ville som sagt et sivilt kurs kostet 
mye, og det er viktig å presisere. 

VELDIG GIVENDE. Motivasjonen til Stårvik for kurset 
er det å kunne utvikle seg som instruktør og bli en 
mer strukturert lagfører. 
 
– Jeg vil kunne formidle kunnskapen min på en bedre 
måte. 

Han understreker at han trekker mye lærdom av dem 

Områdesjef II

 3
Områdesjef I

 3
Troppssjef III

 3
Troppssjef II

 3
Grunnkurs lederskap

3

Lagførerkurs

– Fokus på han som 
underviser og hvordan 
man skal undervise
– Lederskap
– Viktighet av motiva- 
sjon og kommunikasjon
– Hvordan gi og motta 
tilbakemelding 
– Joharis vindu: psyko- 
logisk modell for å 
karakterisere ulike sider 
ved kommunikasjon
– Undervisningslære 
– MAKIE: motivere, 
aktivisere, konkretisere, 
individualisere,  
evaluere
– Instruksjonslære

KURSFORLØP: FULL 
KURSREKKE I HV

LEKSJONER PÅ GKL: 

INSTRUERER 
HVERANDRE

han er på kurs med og at det er svært interessant å høre om det 
de andre kursdeltakerne driver med.

– Vi hadde en runde med «Hva brenner vi for?» hvor alle måtte 
gjennomføre en leksjon om hva vi brenner for. Den var utrolig 
interessant. Du får et innblikk i hva som motiverer andre og hva 
som driver dem, samt et innblikk i hva slags ressurser du har 
rundt deg. 

På spørsmål om hvorvidt han har tid til et slikt kurs, ler lagføre-
ren.

– Ja, man tar seg tid til dette. Det er såpass viktig og såpass 
givende at det er ikke noe problem å ta seg tid til. Det føles ikke 
som om jeg kaster bort tiden her siden jeg sitter igjen med så 
mye.

ANBEFALES. I følge Morten Stårvik bidrar også kurset til at man 
kan vokse som menneske.

– Det er utrolig moro å se på progresjonen til enkelte her, som 
kanskje kommer litt famlende første dagen, og så er man «helt 
konge» på slutten. Det er nesten så du gråter en liten skvett, 
flirer han.

For Stårvik er dette utrolig motiverende i seg selv, det å se at folk 
vokser og tar tak i seg selv. 

– Man kjenner det selv at man blir mye tryggere på å stå foran 
folk, og du får verktøyene for å klare å gjøre det. Det er en liten 
gruppe, så det blir lettere å gi ærlige tilbakemeldinger, legger 
han til.

At kurset er verdt det, er det ingen tvil om.

– Kurset anbefales på det sterkeste. Det er et bra kursopplegg, 
med en veldig engasjerende oppstart. Veilederne er «gull». De 
ofrer seg, og det er ikke noe dødtid. Vi får alt det vi trenger og alt 
er lagt til rette for å vokse. Jeg har bare skryt, avslutter han.

NÅDD MILEPÆL. Oberstløytnant Per-Ivar Norman forteller at 
han som sjef for distriktet vektlegger å motivere områdesjefene 
til rekruttering av lagførere til kursene.

– Jeg snakker med områdesjefene som peker ut gode kandidater 
og motiverer dem til kurs.

I løpet av kurset har deltakerne fire leksjoner med økende van-
skelighetsgrad. 

– De bruker kveldene til å forberede seg og på dagen holder de 
leksjoner for hverandre. Deretter får de tilbakemeldinger av 
laget og veileder, forklarer Norman.

I følge oberstløytnanten er kompetansebygging en av de vik-
tigste grunnpilarene han baserer seg på når han skal bygge et 
operativt distrikt. Grunnkurs lederskap (GKL) og lagførerkurset 
er de viktigste byggesteinene. 

– I løpet av min tid her har vi nå nådd en milepæl ved at vi har et 
fullt GKL med 45 elever. Alle plassene er fylt opp. Områdesjefene 
har gjort en god jobb for å rekruttere!

E På grunnkurs led-
erskap har deltakerne 
leksjoner for hverandre.
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Seksjonssjef for personell og organisasjon i Heimevernsstaben, 
oberstløytnant Vigdis Osbak, forteller at Heimevernet har et årlig 
behov for om lag 1200 befal. 

Den «gamle» metoden med våpenet oppbevart i hjemmet endres 
til lagring på oppmøtested. Dette skal bedre reaksjonstiden og gi 
forbedret våpenkontroll og materiellforvaltning.

– HV får tilført en del befal, omtrent halvparten, gjennom utdanning ved 
befalsskolene/UB-kurs. Den andre halvparten kurser Heimevernet gjen-
nom egen kursrekke som begynner med grunnkurs lederskap. 

Nå jobbes det med en ny personell- og befalsordning for Forsvaret, der 
forsvarsgrenene dimensjonerer befalsutdanning i henhold til eget behov.

- Slik det ser ut med den nye personell- og befalsordningen, kan det være 
at forsvarsgrenene reduserer antall befalsskoleelever. Ideelt sett burde alt 
befal i styrkestrukturen ha gjennomgått GBU før overføring til HV, men da 
må produksjonen av befal i forsvarsgrenene dimensjoneres etter behovet 
det er i totalforsvaret for befal, avslutter Osbak. 

KURSING AV BEFAL I HV. HV-befal gis kurs ved Heimevernets skole- og 
kompetansesenter (HVSKS), Sjøheimevernets utdannings- og kompetanse-
senter (SHVUKS) eller i de elleve lokale distriktene.

Kursene som HV tilbyr bygger på en grunnstamme av militær kompe- 
tanse hos den enkelte i samspill med den enkeltes sivile utdannelse og 
erfaring.

Cirka halvparten av befalet i HV får kurs via kursplikten som soldater. Kurs- 
plikten defineres ut ifra paragraf 12 i HV-loven, som sier at en vernepliktig 
i tillegg til fredstjenesteplikt kan sendes på opplæring inntil tolv dager i 
løpet av en 3-års periode.  

For mer informasjon om kursing i Heimevernet, gå inn på  
hv.forsvaret.no under faneark «kurs».

Generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye, har på oppdrag fra 
forsvarsstaben utarbeidet et forslag til fremtidens lagring av våpen for 45 
000 soldater i de 251 HV-områdene og 15 innsatsstyrkene.

KORTERE KLARTID. Dagens lagringsmetode gjør det utfordrende å kunne 
løse enkle stridsoppdrag innenfor klartiden med et våpen uten tennstem-
pel og ammunisjon. Den nye løsningen for lagring innebærer at klartiden 
blir kortere. Ved oppmøte får soldaten utdelt et funksjonelt våpen sammen 
med ammunisjon og oppdraget kan iverksettes umiddelbart.

Steder hvor det ikke er mulighet for å opprette våpenlagre, vil våpen 

fortsatt lagres hjemme. Det jobbes nå med løsninger for forsvarlig lagring i 
hjemmet, hvor ett av forslagene er våpenstativ med lås. 
 
BRED STØTTE FRA LANDSRÅDET. Generalinspektøren har orientert arbeid-
sutvalget i landsrådet for HV om forslaget. 

– Etter en god diskusjon med mange forskjellige meninger, bestemte 
arbeidsutvalget seg for å støtte forslaget, forteller generalsekretær Jørgen 
Roaldset.

Generalsekretæren legger ikke skjul på at det er et følsomt tema.
– Det er fortsatt flere som argumenterer for fortsatt lagring hjemme. 
Landsrådet har nå bestemt seg for en prinsipiell endring og dette vil nok 
skape en bred debatt ute blant soldatene, og da spesielt de som har hatt 
våpenet lagret hjemme.

 TRENGER 1200 BEFAL ÅRLIG

NY PRAKSIS FOR VÅPENLAGRING

FOTO TORE ELLINGSEN
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HEIMEVERNETS NETTSENTER 
desken@hvnett .no

Heimevernet deler mer enn noen gang. Hver uke informerer og rapporterer vi 
fra HV-aktivitet, deler bilder og video. Våre presse og informasjonsoffiserer 

og sjefer i hele Norge leverer aktuelt innhold. Vil du være informert? 
Da anbefaler vi at du kobler deg på i dag. 

#facebook  #twitter  #instagram

Vi er nå aktive i en rekke 
sosiale medier og digitale kanaler



ET RELEVANT FORSVAR FOR 
FREMTIDEN

2014 har uten tvil vært et dystert år for europeisk sikkerhet, og det sikkerhetspolitiske landskapet i 
våre nærområder er kraftig endret.

TEKST FORSVARSSJEF ADMIRAL HAAKON BRUUN-HANSSEN

F A G M I L I T Æ R T  R Å D

R ussland har vist evne og vilje til å bruke militærmakt for 
å nå politiske mål utenfor landets grenser. De har økt sitt 
militære nærvær i Østersjøen, Svartehavet og i Nordom-

rådene, og NATO har utplassert styrker i Øst-Europa for å bero-
lige de østlige medlemslandene og samtidig markere solidaritet 
og samhold i alliansen. 

Russland har siden 2008 modernisert sitt forsvar, og det 
fremstår nå kvalitetsmessig bedre enn på mange år. Utviklingen 
av konvensjonelle langtrekkende missiler, moderniseringen 
av forsvarsgrenene og økt satsing på strategisk mobilitet gir 
en helt annen og forbedret militær evne enn tidligere. Denne 
militære evnen, den demonstrerte politiske viljen og de utviste 
handlinger er en tydelig påminnelse om at de varslingstider som 
må legges til grunn for vår reaksjonsevne ikke kan baseres på 
måneder og år, men dager og uker.

VIKTIGHETEN AV STABILITET OG FORUTSIGBARHET. Fredelig 
sameksistens og stabilitet i nord har vært Norges nordområde-
politikk og hatt implikasjoner for innretning og ambisjonen på 
vårt forsvar. Videre er stabilitet et premiss for å kunne utnytte 
de betydelige ressursene i området. Tilsvarende vil det være på 
russisk side. Vi har felles økonomiske interesser i å opprettholde 
stabilitet og forutsigbarhet i regionen. 

Stabilitet er blant annet resultat av vår evne til å minimere 
usikkerhet ved overvåking og dialog, sammen med konsekvent 
og fast opptreden innenfor rammen av internasjonal rett og 
bilaterale avtaler. Selv om Russland i dag ikke fremstår som en 
direkte militær trussel mot Norge, må vi forholde oss til både 

økt aktivitet og økt usikkerhet også i våre nærområder. For å 
opprettholde forutsigbarhet og trygghet krever dette økt tilste-
deværelse, økt overvåkning og evne til en fast, konsekvent og 
rettferdig suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Jeg har 
derfor allerede iverksatt tiltak for å øke militært nærvær på sjø-
en, i luften og på land i nord. Dette er ressurskrevende og uten 
tildeling av økte midler må jeg på kort sikt nedprioritere andre 
områder, herunder også annen operativ aktivitet. 

I tillegg til utfordringene i vårt nærområde er utviklingen i Midt-
østen og Nord-Afrika urovekkende. En rekke stater har meget 
svak statlig kontroll, noe som gir grobunn og friområder for 
både kriminelle og terrororganisasjoner. Det er politiets ansvar å 
forebygge og beskytte oss mot terror. Forsvarets største bidrag i 
kampen mot terror er å hindre deres utvikling i egne kjerneom-
råder med militære intervensjoner og militær støtte til politiet 
her hjemme.

STATUS. Statusen i Forsvaret er nå i hovedsak der gjeldende 
langtidsplan legger opp til at vi skal være. Men stram økono-
mi, noen endrede planforutsetninger og vanskeligheter med å 
frigjøre tilstrekkelige ressurser gjennom effektivisering, gjør det 
stadig mer utfordrende å opprettholde ambisjonen. På toppen 
av dette har altså den sikkerhetspolitiske situasjonen endret 
seg og det er behov for økt reaksjonsevne og tilgjengelighet 
på våre styrker. Dette medførte omprioriteringer i 2014, og vil 
måtte føre til ytterligere prioriteringer og vanskelige valg i nær 
fremtid. 

En av forutsetningene for å nå målene i langtidsplanen var 

at Forsvaret i fireårsperioden skulle effektivisere 
internt tilsvarende en samlet effekt på 640 millioner 
kroner innen utgangen av 2016. Halvveis i perio-
den kan jeg slå fast at dette er en meget vanskelig 
oppgave. Budsjettet er så stramt at for å håndtere 
uforutsette hendelser som sprekkdannelsene på F-16 
er jeg nødt til å balansere budsjettet ved å redusere 
aktivitet i alle deler av Forsvaret. 

LØSER DAGLIGE OPPDRAG GODT. Hjemlige operasjo-
ner pågår kontinuerlig, og gjennomføres på en god 
måte. Det er på sin plass å berømme alt personell 
som til alle døgnets tider året rundt gjør en formida-
bel innsats for å løse Forsvarets fredstidsoppgaver.  
Det samme gjelder i internasjonale operasjoner der 
vi får gode skussmål og norske soldater gjør en for-
midabel innsats i alle operasjoner og misjoner. Selv 
om antallet soldater ikke er så høyt for øyeblikket, 
er deltagelse i internasjonale operasjoner fremdeles 
viktig for Norges sikkerhet, både direkte og indirekte.  
Jeg opplever at våre ansatte og de som er inne til før-
stegangstjeneste har stort pågangsmot og er stolte av 
det arbeid som utføres. Jeg lar meg stadig imponere 
over den innsats som legges ned for stadig utvikling 
og forbedring innenfor den enkeltes ansvarsområde 
samt stoltheten for å holde sitt materiell «ship sha-
pe» og klart til bruk. 

UTVIKLINGEN FREMOVER. I fjor høst ga forsvarsmi-
nisteren meg oppdraget om å utvikle et fagmilitært 

råd om Forsvarets fremtidige utvikling. Det er de 
økonomiske utfordringene sammen med den nye 
sikkerhetspolitiske situasjonen som er hovedårsake-
ne til oppdraget. Men også teknologisk utvikling gir 
nye muligheter som er interessante i forsvarssam-
menheng. Her må vi utnytte potensiale for å opprett-
holde vår operative evne på enkelte områder til langt 
lavere investerings- og driftskostnader enn dagens 
løsninger. Utviklingen innenfor rombaserte systemer 
er interessant, likeså utviklingen innen autonome 
systemer. Det er nødvendig å se helhetlig på innret-
tingen av Forsvaret, men noen fastpunkter legges til 
grunn:
• Forsvarets ni oppgaver står uendret
• Forsvaret av Norge gjennomføres innenfor  
   NATO-rammen 
• Totalforsvarskonseptet videreføres
• Verneplikten ligger fast

SENTRALE UTFORDRINGER.  La meg dele noen 
sentrale utfordringer og dilemmaer som må adres-
seres i det fagmilitære rådet. Vi har ikke militære 
styrker fra andre nasjoner stasjonert på norsk jord. 
Med den antatt korte varslingstiden betyr det at 
førstelinjeforsvaret av Norge skjer med de deler av 
vårt innsatsforsvar som har kort reaksjonstid (dager/
uker). Reaksjonsevne koster, og skal midler frigjøres 
til økt reaksjonsevne må strukturen reduseres. 

Forsvaret er i tillegg redusert til et minimumsnivå 

POLITI OG HV VED 
STORTINGET
 
E Det er politiets 
ansvar å forebygge og 
beskytte oss mot ter-
ror. Forsvarets største 
bidrag i kampen mot 
terror er å hindre 
deres utvikling i egne 
kjerneområder med 
militære intervensjon-
er og militær støtte til 
politiet her hjemme. 
Foto: Geir Bøe
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innen de fleste disipliner. Det er allerede i dag en utfordring å 
opprettholde tilstrekkelig dybde i terskelforsvaret uten åpenbare 
svakheter som kan utnyttes av en aggressor. Økt engasjement i 
NATO kombinert med kortere varslingstid vil produsere flere sli-
ke svakheter. Redusert dybde i strukturen vil bety at vi må velge 
mellom nasjonal beredskap og NATO-engasjement.

Et førstelinjeforsvar må også ha en viss bredde for å kunne ta 
opp kampen i de domener der vi utfordres. Huller i bredden vil 
bli utnyttet. Samtidig står vi overfor nye militære kapasiteter 
som kan bli brukt mot oss, som for eksempel langtrekkende 
konvensjonelle presisjonsvåpen. Dette må vi evne å motstå. 
En redusert bredde vil innebære at vi må oppgi det balanserte 
Forsvaret, sårbarheten øker og enkelte oppgaver vil ikke lenger 
kunne løses tilfredsstillende. 

ØKTE DRIFTSKOSTNADER. En annen utfordring er stadig økte 
driftskostnader. Det fagmilitære rådet vil måtte balansere ambi-
sjon, struktur og ressursrammer. For å oppnå denne balansen må 
vi bli flinkere til å identifisere og vurdere alle sider av fremtidig 
kostnadsvekst, for å unngå å måtte jobbe kontinuerlig i en øko-
nomisk motbakke. 

Innenfor alle andre områder må de valgte virksomhetsmodeller 
utfordres for å se om det finnes mer økonomisk lønnsomme løs-
ninger for Forsvaret. Et viktig område blir å se ytterligere på hva 
totalforsvaret eller sivile aktører kan bidra med for å redusere 
Forsvarets driftsutgifter og/eller til å opprettholde nødvendig 
beredskap. 

I denne artikkelen har jeg rettet søkelyset mest mot de utfor-
dringene vi står overfor i fremtiden. La meg derfor gjenta at det 
er mye som er svært bra i Forsvaret og det legges ned mye god 
innsats. Personellet er motivert og aktiviteten er høy, treningen 
og øvingen er god, daglige operasjoner både nasjonalt og inter-
nasjonalt er så langt gjennomført tilfredsstillende. 

I det fagmilitære rådet skal jeg anbefale nødvendige tiltak for å 
bevare relevansen til Forsvaret i lys av de utfordringene jeg har 
beskrevet. Rådet skal overleveres forsvarsministeren 1. oktober 
i år, og det gjenstår fremdeles mye arbeid før vi kan peke på 
konkrete løsninger. Men det er ingen tvil om at en avveining mel-
lom ambisjon og ressurser blir helt sentralt. Jeg ønsker en bred 
debatt om Forsvarets fremtidige ambisjonsnivå og innretting 
velkommen i så måte.

Forsvarets største bidrag i kampen mot terror er å hindre deres utvikling i egne  
kjerneområder med militære intervensjoner og militær støtte til politiet her hjemme.

FOKUS
 

E Fokus-rapporten 

er etterretningstje-

nestens årlige vurder-

ing av terrorfare og 

situasjonen i ulike 

regioner av verden. 

Rapporten vurderer 

både geografiske og 

tematiske områder 

som anses å være 

relevant for norsk 

sikkerhet og nasjonale 

interesser. 

 

Fokus innehold-

er vurderinger av 

Nordområdene og 

Arktis, Russland, Kina 

og Asia, Midtøsten og 

Nord-Afrika, Afrika, 

Afghanistan og Pa-

kistan, internasjonal 

terrorisme og trusler i 

det digitale rom.

 

Rapporten er  

ugradert, i likhet med 

de tidligere utgavene 

siden 2011.

TRUSSELVURDERING
Etterretningstjenesten la fram sin årlige åpne vurdering, Fokus, 12. februar.

TEKST ANDERS FJELLESTAD

F O K U S

M ilitant islamisme er fortsatt den største 
terrortrusselen mot Norge og norske 
interesser.

Det er blant konklusjonene i Etterretningstjenestens 
årlige vurdering Fokus. Sjefen for tjenesten, general-
løytnant Kjell Grandhagen, la fram Fokus 2015 under 
en pressekonferanse i Oslo.

MILITANT ISLAMISME. I Fokus oppsummerer tje-
nesten status og forventet utvikling innen geografis-
ke og tematiske områder som kan ha særlig betyd-
ning for norsk sikkerhet og nasjonale interesser. Og 
som i fjor er det særlig utviklingen i Midtøsten og 
Sahel-beltet i Nord-Afrika som bekymrer. Regionen 
preges av sosial uro, mange svake stater og kon-
flikter. De er også hjemmebane for flere militante 
grupperinger, som ISIL.

– I løpet av 2014 har militante islamistgrupper styr-
ket sin posisjon, spesielt i Syria og Irak. Områdene er 
fristeder for trening og planlegging av terrorangrep i 
Europa. Utviklingen medfører at terrortrusselen mot 
Vesten, Norge og norske interesser i utlandet sann-
synligvis vil fortsette i 2015, sier Grandhagen.

RUSSLAND OG ARKTIS. Men det er ikke bare militan-
te islamister som vekker bekymring. Oppmerksom-
heten rettes også nord- og østover. Nordområdene og 
Russland står fortsatt i en særstilling for tjenesten.

– Nordområdene er viktige for oss, fordi de er viktige 
for Norge. De er også viktige for Russland, sier gene-
ralløytnant Grandhagen.

Etterretningstjenesten mener ikke at Russland i dag 
utgjør noen militær trussel mot Norge, men poengte-
rer at situasjonen i Ukraina har endret den sikker-
hetspolitiske situasjonen i Europa kraftig.

DIGITALE TRUSLER. Nettverksbaserte etterret-
ningsoperasjoner er en betydelig trussel mot norske 
interesser. Fremmed etterretning angriper løpende 
norske myndigheter og virksomheter, og operasjone-
ne blir stadig mer målrettede og teknisk avanserte.

– Russland og Kina er de mest aktive aktørene bak 
nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettet 
mot Norge. Trusler i det digitale rom vil ha høy prio-
ritet hos oss i 2015, sier Kjell Grandhagen.

Du kan lese hele Fokus på forsvaret.no

FOTO TORBJØRN K JOSVOLD 

E Nettsiden handler 
om å gjøre vetera- 
nenes historier kjent 
for befolkningen. 
Itjenestefornorge.
no handler også om 
åpenhet, aner- 
kjennelse og doku-
mentasjon.
100 operasjoner i 
over 40 ulike land 
er beskrevet på 
nettstedet.
Hittil er rundt 100 
historier delt. 
En moderator-
gruppe overvåker 
bidragene som 
kommer inn.
Mer enn 100 000 
norske kvinner og 
menn har deltatt 
i internasjonale 
operasjoner fra 1947 
frem til i dag.  

ITJENESTEFORNORGE.NO

Hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i 
internasjonale operasjoner. Nå samles historiene deres 
på et eget nettsted – itjenestefornorge.no. Bidra du 
også! 

– Veteranenes historier utgjør verdifulle stykker av Forsvarets 
historie som vi mener det er viktig å bevare for ettertiden, sier 
Forsvarets veteraninspektør Tom Guttormsen.

Alle veteraner fra internasjonale operasjoner inviteres til å 
dele sine historier, bilder, filmklipp og lydfiler. De har alle 
erfart og lært mye og har mange minner fra et innholdsrikt 
liv i felten.  
Veteranene kan selv publisere bidragene som skal bygge 

itjenestefornorge.no til å bli et unikt og spennende nettsted. 

– For å gjøre informasjonen håndgripelig og interessant,  
fokuserer vi på enkeltindividenes historier. Eksempler på 
bidrag kan være opplevelser fra hendelser som har gjort 
spesielt inntrykk, men vi er også svært interessert i de mer 
hverdagslige historiene, opplyser brigader Guttormsen.

Nettopp det å synliggjøre mer av hvordan det er å tjeneste-
gjøre ute er et viktig poeng med nettstedet. I tillegg til alle 
historiene som kommer inn, har Forsvaret beskrevet alle 
operasjonene i over 40 ulike land. På itjenestefornorge.no kan 
du lese om de ulike konfliktene og regionene de ulike opera-
sjonene har pågått i, og om de norske bidragene. 

VETERANHISTORIER PÅ NETT
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ET TRØBLETE UNGT LAND 
Ute i felten i Sør-Sudan, under et tre med soldater rundt ham, sitter den norske FN-offiseren Jan Ivar 

Hoff sammen med en ruset opposisjonsleder. Vedkommende setter øynene dypt i Hoff og sier: -Du 
skal dø! Du skal dø nå!

TEKST TORE ELLINGSEN FOTO JAN IVAR HOFF

E Jan Ivar Hoff har 
embarkert en båt på 
Nilen.

E FN-kjøretøy 
sammen med  det 
Sør-sudanesiske 
flagget.

E 1980-1981: 
Befalsskolen for 
infanteriet i Sør-
Norge, Kongsberg
1984-1985: 
Krigsskole I/  
Gimlemoen,  
Kristiansand
1990:  
Forvaltningsskole I, 
Halden
1996-1997: 
Stabsskole I, Oslo 
2000-2001: 
Stabsskole II, Oslo
2010:  
Forsvarets Høgskole 
/ sjefskurset, Oslo

NILEN

SØR-SUDAN

UTDANNING

U T L A N D

J eg er en enkel kar så jeg svarte at det er jo litt synd da, for 
nå sitter jeg jo og prater med deg. Jeg kunne tenke meg å 
fortsette den samtalen for vi har mye å snakke om. 

– OK, svarer opposisjonslederen.  – Men hadde du vært svart, 
hadde du vært mørkhudet, da hadde du vært død nå!

– Ja, det var jo flaks for meg at jeg er lys i huden og har norsk 
flagg på skulderen. Og så bra at vi kan fortsette samtalen. Du er 
jo en klok og opplyst mann som vet at Norge er med og bidrar 
med penger og hjelp til ditt land. Ser du bort fra at jeg sitter her i 
en FN-rolle er dette en god anledning for meg som en represen-
tant for mitt land til å kunne bidra tilbake med de ting som du 
forteller meg nå. Du har jo et budskap du vil frem med. 

Etter dette blir samtalen mer åpen og vennligsinnet, og det hele 
ender med at Jan Ivar Hoff og opposisjonslederen blir venner. 

BEREIST OFFISER. Oberstløytnant Hoff har en ekstremt tålmo-
dig kone. Det må du nok ha etter ti utenlandsmisjoner. Jan Ivar 
har i tillegg til Sør-Sudan tjenestegjort i Libanon, Bosnia, Irak, 
Afghanistan, Albania, Syria, Italia, England og Tyskland. Det blir 
mange måneder hvis du summerer opp, men det har vært en del 
av livet til yrkesoffiseren. 

Før han kom til Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 
arbeidet han i den operative søylen ved Forsvarets operative 
hovedkvarter, der han var med å planlegge Norges internasjona-
le oppdrag.

– Hvorfor har du en så stor trang til å reise utenlands?

– Det er spennende å følge opp det jeg selv har vært med og 
planlegge. Det mest krevende har vært det siste oppdraget i 

Sør-Sudan. Jeg har hatt mange oppdrag ute i røde soner, og det 
har vært en stor og lang «øvelse» i elendighet. Jeg har kommet 
inn på menneskene. Tidligere har jeg i jobbet i militærstaber. Nå 
har jeg vært tett på barn, ungdommer og voksne og blitt preget 
av mye død og elendighet rundt meg. Det er nok ikke å anbefale 
for alle å ta slike oppdrag.

– Jeg er heldig og sover godt. Jeg ligger ikke og tenker på alt som 
skulle vært gjort. Jeg har også alltid trent mye slik at jeg har mye 
overskudd. 

SIVILT-MILITÆRT SAMARBEID. I Sør-Sudan har Jan Ivar Hoff 
hatt en militær senior liaisonstilling der han har hatt ansvaret 
for ett liaisonteam på ca. 25 personer. Under oppdraget har Hoff 
hatt mye interaksjon med representanter på tilsvarende nivå 
som hjemme slik som fylkesmenn, politimestre, ordførere og 
andre militære avdelingssjefer i og utenfor FN. 

– Det har vært en del likheter med stabssjefsjobben i Heimever-
net så det har vært en artig opplevelse å se likheten.

– Hvordan har jobben vært?

– Teamet mitt har vært deployert ut i felt i fem forskjellige områ-
der. Med tanke på geografien, infrastrukturen og at veisystemet 
er borte under regntiden, hadde vi ofte transportutfordringer. 
Min største utfordring var hvordan jeg skulle ordne evakuering. 
Vi har operert i en sone der det har vært mye krigføring. Enkelt-
vis har medarbeiderne mine blitt beskutt flere ganger og den 
sivile FN-organisasjonen har blitt evakuert fra området.

– Oppdraget har vært veldig variert og horisonten i jobben 
har på mange måter vært uendelig. Ingenting var hogd i stein. 
Stort sett har jeg vært forbindelsespunkt mellom FN-misjonen 

i Sør-Sudan og aktører som er en del av Sør-suda-
nesiske myndigheter. Det kan være en guvernør, 
politisjef, ledelsen for den Sør-Sudanske regjerings-
hæren (SPLA) og opprørsstyrkene på generalsnivå. 
Det har vært ekstremt krevende. Du må jobbe lenge 
med de forskjellige aktørene for å bygge relasjoner 
og tillit. Du må være på plass når de ønsker slik at du 
etterhvert kan få gjennomslag for forhold du ønsker å 
ta opp og belyse.

SAVNET AV GENERALEN. – Etter en stund fikk jeg 
gode relasjoner og kom under huden på toppgenera-
lene. De er jo bare mennesker de også. De liker å slå 
av en spøk. De liker å snakke om andre ting enn bare 
de fagmilitære forholdene. Jeg er nødvendigvis ikke 
bare ute etter informasjon og disponering av styr-
kebidrag og så videre. Jeg er til for å gi en hjelpende 
hånd og for å skape fred.  

– Rundt juletider var jeg ute av området noen dager. 
En av seniorkommandantene i SPLA kalte inn til et 
stort møte. Det var stort oppmøte der FN hadde sivile 
og militære personer på plass. Det var en agenda og 
diskusjonene gikk ganske greit. Plutselig stoppet ge-
neralen. Alle så på hverandre. Han ville ikke fortsette 
møtet. Halve agendaen stod igjen, men møtet ble he-
vet. Generalen ville ikke fortsette uten nordmannen 
Hoff. Det er hyggelig å få den tilbakemeldingen, men 
det er synd at jeg må være til stede for at møtet skulle 
gjennomføres. Men artig på mange måter. Da jeg tok 
kontakt var gjensynsgleden enorm. 

«LITE BARN». – Sør-Sudan er i startgropen for å 
bli en nasjon. Det er som et lite barn på tre og ett 

halvt år. Et barn under oppvekst trenger mye støtte fra 
verdenssamfunnet for å videreutvikle seg. Jeg har veldig 
tro på de forskjellige hjelpeorganisasjonene som jobber 
ute i felt. Enorm respekt for selvstendige organisasjo-
ner. De gjør en usannsynlig fin jobb. Det ønskes hjelp av 
det militære FN, men det blir satt bremseklosser på oss. 
Vi er etter min mening til for å støtte den sivile delen av 
FN – for å kunne gi sikkerhet, bevegelsesfrihet og hjelpe 
til. Det er et ryddig og greit oppdrag. Men det blir litt 
hjelpeløst når vi ikke har de ressurser militært, som blir 
forventet av en militær avdeling.

– Vil du anbefale intops til dine kolleger i Heimevernet?

– Jeg anbefaler absolutt personell i Heimevernet 
å reise ut. Du må nok tenke gjennom hvordan du 
reagerer på situasjoner. Hva gjør du om du havner i 
en trafikkulykke og ser mennesker lide? Sitter det da 
i blodet, er du drillet til å handle? 

– Jeg har hatt episoder i Sør-Sudan der jeg kan si at 
jeg har reddet liv og den følelsen er veldig spesi-
ell. Det blir en rus ingen kan ta fra deg. Du svever 
bare. Jeg anbefaler intops spesielt i settingen der du 
jobber sammen med soldater fra andre land. Å jobbe 
sammen med så mange nasjonaliteter er en kjempe-
erfaring og opplevelse. Av teamet mitt hadde jeg 20 
forskjellige nasjoner med forskjellige kulturer. Har du 
mulighet og det passer med hjemmesituasjonen og 
med arbeidsgiver er det bare å søke!

Jan Ivar Hoff har mye i «sekken» etter disse opp-
dragene. Nå gleder han seg til å komme tilbake som 
nestkommanderende for HV-08 i Vatneleiren. 
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Stiftelsen veteranhjelp gjør det mulig å gi øyeblikkelig økonomisk
hjelp til veteraner og nærmeste pårørende, som er kommet i en akutt
økonomisk krise. Stiftelsen har allerede hjulpet mange veteraner og
pårørende. NVIO vil takke alle som til nå har bidratt;  den
medmenneskelige støtten er noe av det viktigste i veteranarbeidet.

NVIO gav en startkapital til Stiftelsen veteranhjelp, men stiftelsen er
avhengig av nye bidrag for å hjelpe flere veteraner. Vi oppfordrer 
derfor til å støtte oss i hjelpen til våre
veterankamerater og deres 
nærmeste pårørende.

Stiftelsen Veteranhjelp:
Veteraner hjelper veteraner

Vær med å gi ditt bidrag til Stiftelsen veteranhjelp! Valgfritt beløp kan innbetales til kontonr. 7058.31.07302

Stiftelsen Veteranhjelp
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