
HEIMEVERNET

HV I GRENSELAND
I tre måneder utførte områdesjef Inge Langrekken og 
HV-område hans grensekontroll langs svenskegrensa.

SIDE 20

ÅRGANG 73 - UTGAVE 1/2020 - HEIMEVERNSBLADET UTGIS AV KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN I HEIMEVERNET

Lagførerkurs i førstegangs-
tjenesten gir effekt i HV.

SIDE 48

«Uniform på jobben-dagen» 
4. desember.

SIDE 2

Opplæring på nytt 
sambandsutstyr.

SIDE 40



Sett av datoen 4. desember i år. Da ar-
rangeres «uniform på jobben-dagen» 
for første gang i Heimevernet. Dagen, 

som er frivillig å delta på, er for alle som 
tilhører Heimevernet og som har fått tilla-
telse fra sin sivile arbeidsplass til å bære 
uniformen på jobb. 

Også studenter oppfordres til å ta på seg 
uniformen 4. desember.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synlig-
gjøre for Norge hva Heimevernet er og 
hvilke personer som utgjør Heimevernet. 
Vi håper en slik dag vil skape interesse 
og entusiasme for HV, sier generalmajor 
Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

ØKE FORSTÅELSEN
De 40.000 soldatene i HV er i det daglige 
sivile, med den felles bakgrunnen at de 
har gjennomført førstegangstjenesten. 
Ved krise eller krig er det de som tar på 
seg uniformen og skal være med på å 
forsvare landet. 
– Til vanlig er ikke disse soldatene synlig 
da de ikke jobber i Forsvaret i det daglige, 
men har sivile jobber eller er studenter. Jeg 
tror «uniform på jobben»-dagen vil vise 
folk flest at Forsvaret gjennom HV fortsatt 
er landsdekkende og har et relativt stort 
volum med soldater med geografisk spred-
ning. Det vil igjen bidra til forståelse og øke 
interessen for Forsvaret og forsvarsviljen, 
sier HV-sjefen, og legger til:

– Kanskje Forsvaret igjen blir noe man 
snakker om rundt kjøkkenbordet, slik 
man gjorde før da «alle» måtte inn til 
førstegangstjeneste. Interesse og debatt 
rundt Forsvaret og Heimevernet er viktig.

VIKTIG RESSURS
Også ved sivile kriser, som for eksempel 
under korona-pandemien, har soldatene i 
Heimevernet vært gripbare og brukt for å 
hjelpe samfunnet.

– Vi vil at soldatene i Heimevernet 
skal bære sin uniform med stolthet, og 
håper «uniform på jobben-dagen» vil 
vise kollegaer, venner, familie og andre 
innbyggere i landet at HV er en del av den 

«UNIFORM PÅ JOBBEN-DAGEN»
For første gang i historien får soldater i Heimevernet mulighet til å ta på seg uniformen 

og bruke den i sin sivile jobb i anledning «uniform på jobben-dagen».

TEKST: Jonny Karlsen  FOTO: Staffan Claesson/Tidningen Hemvärnet ILLUSTRASJON: Helene Sofie Thorkildsen

nasjonale beredskapen. 
Og på den måten få 
annerkjennelse for den 
innsatsen man gjør som 
HV-soldat. Synlighet og 
anerkjennelse er viktig, 
sier Michelsen.

Dagen handler også om å synliggjø-
re for arbeidsgivere at den ansatte med sin HV-bak-
grunn er en ressurs, som kanskje gjennom Heime-
vernet har tatt ulike kurs som også kan brukes i den 
sivile jobben.

– Vi ønsker med dette å vise arbeidsgiver at de har en 
viktig nasjonal beredskapsressurs i sin organisasjon. 
HV-soldatene er ofte ressurspersoner med mye god 
kompetanse. HV håper «uniform på jobben-dagen» 
gjør at arbeidsgiveren i større grad verdsetter at de 
har en arbeidstaker som er viktig for den nasjonale 
beredskapen, sier Michelsen.

HV 75 ÅR
Ideen kommer fra svenske Hemvärnet, som arranger-
te «uniform på jobben-dagen» for første gang i fjor, 
med stor suksess. 
De har igjen hentet ideen fra England, der reservister 
en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb.

– Ideen har ligget på skrivebordet en stund 
også her i Norge, men vi synes at det i for-
bindelse med at HV er 75 år til neste år, så 
ville en god start på jubileet være å arrange-

re «uniform på jobben-dagen» også i Norge. 
Vi ser for oss at dette blir en årlig hendelse, 

sier generalmajoren.

Mer informasjon om «uniform på jobben-dagen» vil 
komme i løpet av høsten på nettsidene og i sosiale 
medier til Heimevernet. Det inkluderer hvordan man 
skal ta dagen opp med arbeidsgiver for å få til-
latelse til å ha på seg uniformen på jobb. 
Dagen er frivillig å delta på, men det 
oppfordres til at flest mulig slut-
ter opp om markeringen. Det er 
også viktig at uniformsregle-
mentet blir fulgt.

– Vi tror en slik dag vil gi 
Heimevernet mye positiv 
oppmerksomhet og håper 
så mange som mulig har 
anledning til å delta. Soldatene 
i Heimevernet skal føle seg stolte 
og med dette skjønne at de er en 
del av fellesskapet i Forsvaret, fastslår 
Michelsen.

HEMVÄRNET: 
29. mai 2019 arrangerte 
det svenske Hemvärnet 
for første gang «uniform 
på jobbet-dagen». 
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Koronapandemien har definitivt bidratt til at 2020 ikke ble helt som planlagt for noen av oss. Hva 
har så skjedd i HV, og hva skjer videre utover høsten? Da krisen var et faktum viste HV seg som et 
meget gripbart og relevant beredskapsverktøy. Kun timer etter at Norge stengte ned var de første 
HV-soldatene på plass til støtte for norske myndigheter. Totalt sett har HV bistått med cirka 14 500 
soldatdøgn så langt, en bistand vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på. Pandemien 
forårsaket av Koronaviruset har medført enorme menneskelige og økonomiske kostnader over hele 
verden. I Norge var vi raskt ute med strenge tiltak som så langt har bidratt til relativt få syke og 
døde. HV sin innsats har fått mye positiv omtale, og at HV-soldatene gjennom oppdragsløsning har 
bidratt til å berge liv er jeg overbevist om. Den innsatsen som er lagt ned der ute i hele HV-Norge er 
jeg utrolig stolt over, og HV har fått vist seg som den viktige beredskapsaktøren vi er for nasjonen  
hvis krisen skulle ramme.

Befolkningen trenger å vite at Heimevernet er til stede lokalt og heimevernssoldatene fortjener 
anerkjennelse for sin innsats. I år ønsker jeg derfor at vi starter en ny tradisjon knyttet til Heime- 
vernets årsdag 6.desember der alle heimevernssoldater inviteres til å stille på sin sivile jobb i  
uniform. Hensikten er å vise frem HV over hele landet, synliggjøre overfor arbeidsgivere  
hvilken ressurs de har i egen organisasjon samtidig som det er fokus på anerkjennelse for dere - 
heimevernssoldatene. I år er gjennomføringen planlagt 4.desember, da 6.desember faller på en  
helgedag. Les mer om dette på side to og tre.

Koronapandemien har medført store endringer i driften av HV sett opp mot opprinnelig plan.  
Allerede 11. mars ble all trening, øving og kursvirksomhet i Heimevernet utsatt. Tiltaket var viktig 
for å redusere mulig smittespredning og for å hindre unødvendig belastning på det sivile samfunnet 
i en krevende tid. HV er en viktig del av vår nasjonale beredskap, og vi må kunne operere i en  
nasjonal krise som denne. Helt nødvendig aktivitet som kurs, ny oppkledning av personell,  
omvæpning og årlig trening er derfor startet opp igjen. 

Usikkerhet er en naturlig konsekvens av et stort sykdomsutbrudd. Mange har kjent på usikkerhet, og 
det har jeg stor respekt for. Vi kan ikke helgardere oss mot smitte, men vi kan gjøre gode forberedel-
ser som reduserer risikoen. Aktiviteten vil selvsagt utføres med utgangpunkt i de til enhver tid  
gjeldende føringer fra både sentrale og lokale myndigheter. Å sikre HV som en fortsatt gripbar  
nasjonal beredskapsressurs er viktig og dermed hovedårsaken til at aktiviteten nå gjenopptas.  
Gjennomføring av aktivitet under strenge smitteverntiltak vil også sikre oss verdifull kompetanse 
som det kanskje kan bli bruk for i fortsettelsen av denne eller i fremtidige pandemier.

Det er mye fokus på å øke reaksjonsevnen og utholdenhet til HV, og dette jobber vi systematisk med 
i hverdagen. Konkrete eksempler er opprettelse av flere lokale lagre for både utstyr, våpen og ammu-
nisjon. Det er også gledelig at vi nå endelig har startet utrulling av nytt kryptert samband til områ-
destrukturen. Totalt er det 33 semitrailere med sambandsutstyr som skal ut til strukturen i løpet av 
de neste årene. Her gjør HV sin egen våpenskole på Dombås (HVSKS) en kjempejobb i innføringen. 

Jeg vil avslutningsvis takke alle HV soldater for den innsatsen dere har gjort for HV så langt i 2020 
og ser frem mot en annerledes, men viktig høst med mye aktivitet. Ønsker du å følge med på hva HVs 
ledelse driver med i hverdagen, følg gjerne Command Team Heimevernet på Facebook. 

Elisabeth Michelsen
Sjef Heimevernet
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OMRÅDETRENINGENE I 
KORONA-TIDER
Skal du på områdetrening i høst? Da vil du bli 
møtt med en rekke smitteverntiltak.

SAMARBEIDER OM LAGFØRERE
Soldater i førstegangstjenesten i Hæren har 
gått lagførerkurs i Heimevernet. Målet er at 
disse soldatene skal direkteoverføres til HVs 
områdestruktur etter førstegangstjenesten.
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I FOTSPORENE TIL KRIGSHELTER
Den 15 kilometer lange Bjørn West-marsjen 

hedrer soldatene som under 
2. verdenskrig kjempet i Matrefjellene.

HV-UNGDOMMEN SOM BLE HÆR-SJEF
Generalmajor Lars Lervik, som er ny sjef for Hæren, 

startet sin militære karriere som HV-ungdom. 

KOMPAKT TJENESTE
Førstegangstjenesten på 
Porsangmoen er i full gang 
med i underkant av 80 
soldater i regi av Finnmark 
heimevernsdistrikt 17. De har 
intensive måneder i vente.
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FORSIDEN
Vinger HV-område støttet politiet med grense-
kontroll på svenskegrensen i tre måneder. I 
bresjen sto områdesjef Inge Langrekken.
Foto: Samuel Andersen
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Da korona-situasjonen var på sitt verste i 
Norge fikk områdesjef Inge Langrekken (53) et 
oppdrag han ikke har opplevd maken til i sine 

25 år i Heimevernet.
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HV-01 har bistått med grensekontroll. Omkring 250 soldater løste 
oppdraget på en meget god måte. I samarbeidet med politi og toll 
har soldatene fremstått som meget gode representanter for Heime-

vernet. HV-01 har gjennomført grunnleggende lagførerkurs og troppsser-
sjantkurs, og innsatsstyrken har gjennomført beredskapstrening av nytt 
personell. Østfold utrykningsområde og innsatsstyrke Polar Bear VI skal 
gjennomføre årlig trening, og øvrige områder skal gjennomføre befalstre-
ning i høst. Det vil bli grunnleggende og videregående lagførerkurs i uke 48 
og 49. Soldatene som har vært inne til tjeneste sier at de føler seg trygge og 
godt ivaretatt med gjeldende smittverntiltak.

HV-02 hadde tilsammen åtte områder i innsats til støtte for politiet 
og Ullensaker kommune i mars og april. Områdene viste meget rask 
responstid, fleksibilitet og en stor personlig innsats av soldatene til 

tross for en meget usikker situasjon og trussel. Treningsplanen er endret 
og justert. Vi skal trene befalet i alle områdene under gode smitteverntil-
tak. Videre skal HV-02 omvæpne de siste områder til HK416 og konvertere 
alle MG-skyttere til det nye MINIMI maskingeværet. Kurs for nye lagførere, 
nestlagførere og troppssersjanter vil kjøres for å fylle opp for personell som 
avtakkes senere i år.

HV-03 fikk nytt områdesamband i juni. Dette gir økt kapasitet, og 
de er første distrikt som starter på utdanning og utrullering av det 
nye sambandet nå utover høsten. HV-03 er godt i gang igjen etter 

sommerferien med mottak av flere nytilsatte og oppstart av egen aktivitet. 
Etter ferien rykket Forsvarets høgskole inn på Heistadmoen for å gjennom-
føre fellesemnet for alle kadetter. Dette er en aktivitet HV-03 understøtter 
administrativt, HV-befal fra hele Norge tar del som instruktører i den grunn-
leggende utdanningen. Utover høsten står det trening av alle områder med 
prioritet på omskolering til HK416, og flere kurs for utdanning av troppefø-
rere. Det blir en hektisk høst, og gode smitteverntiltak er iverksatt. 

HV-05 bisto politiet med økt grensekontroll i forbindelse med 
Covid-19 i fra mars til juni. Dette oppdraget viste at vi er en relevant 
beredskapsaktør for det sivile samfunn. Utover høsten blir det viktig 

for oss å øve og trene de HV-områdene som ikke har fått trent i år, samtidig 
som vi ivaretar smitteverntiltak. I Innlandet fylke er det stort fokus på bered-
skap i rammen av totalforsvaret, og det er stor forståelse for at Heimevernet 
må trene, for å være den beredskapsaktøren vi skal være, selv i situasjoner 
hvor nasjonen sliter.  

HV-08 har i det første halvår hatt svært lite aktivitet og går en 
særdeles spenstig høst i møte. To store grunnleggende lagførerkurs 
i september og trening av alle 27 HV-områder i løpet av oktober 

og november gir mange utfordringer for staben. Videre gjennomfører 
innsatsstyrkene opptak for nytt personell. De har egne treninger, og driver 
rekrutteringsarbeid. Staben deltar på øvelse Polaris Gram i tillegg til de dag-
lige forvaltnings- og administrasjonsoppgaver, planarbeid og oppkledning 
av nytt HV-personell. HV-ungdommen har også sine aktiviteter gjennom 
høsten. En spennende nyvinning er oppstart av ny rekruttskole for vakt- og 
sikringssoldater i Vatneleiren fra oktober. Vel møtt til kurs, trening og øving.

HV-09 har fra slutten av mars til og med juli kansellert alle planlagte 
treninger. Etter sommeren har distriktet trent to HV-områder i 
august, og planlegger et ganske tett treningsprogram til og med 

november. Områdetreningene bærer preg av strenge smittevernregler, men 
erfaringene så langt viser at det er fullt mulig å få godt treningsutbytte selv 
om smittevernet prioriteres. Hver trening evalueres spesielt for å utvikle og 
bedre smittevernet for de påfølgende treninger. Da det er grunn til å tro at 
smittefaren vil følge oss, og gjennom hele neste år er distriktet opptatt av å 
ivareta beredskap og smittevern samtidig. HV-09 ser frem til en travel høst.

HV-11 har i løpet av første halvår 2020 vært vertsavdeling for allierte 
på vintertrening i Norge. Vi har gjennomført fem områdetreninger 
og en innsatsstyrketrening for deler av innsatsstyrken. I perioden fra 

mars til august har HV-11 fokusert på revidering av planverk, materiellfor-
valtning og kompetanseheving. Fra 15. august gjenopptok distriktet aktivi-
teten med tilpasning til enhver tid gjeldene smittevernbestemmelser. Det 
innebærer at resterende områdetreninger blir gjennomført i en forkortet 
utgave med spredning mellom troppene. Innsatsstyrken vil gjennomføre en 
trening og ett opptak. Troppssersjant- og grunnleggende lagførerkurs vil bli 
gjennomført, samt tilføring av nye mannskaper for å fylle styrkestrukturen.

HV-12 blir preget av omvæpning av 5500 trønderske HV-soldater 
til høsten. Nesten alle av høstens områdetreninger har dette som 
fokus. Ut går den gode gamle sliteren AG3 og dermed er en æra i 

Forsvaret over. Inn kommer MP7 og HK416. Dette er våpensystemer som er 
enklere å beherske og enklere å bli god på. Nå er innsatsstyrke Rype nettopp 
ferdig med å lære opp instruktørene fra områdestrukturen, de skal nå tilbake 
til sine egne HV-områder og utdanne sine medsoldater. Media har vært fulle 
av saker om at rotasjonsstyrken fra det amerikanske marinekorpset nå drar 
hjem. Nåværende kontingent drar hjem i oktober og blir ikke erstattet av en 
ny. Amerikanerne kommer fortsatt til å ha et kraftig fotavtrykk på Værnes 
og har allerede bestilt flere vinterkurs fremover. Det blir også noen skarpe 
oppdrag innen styrkebeskyttelse som vil løses av lokale HV-områder.

HV-14 har tatt, og foretatt, smittevern på største alvor siden 
pandemien startet i mars. En rekke øvelser, kurs og treninger har 
blitt utsatt. I løpet av høsten skal stort sett alle i HV-14 delta på en 

aktivitet i den hensikt å bedre vår operative evne. Vi er i høyeste grad en 
samfunnsviktig aktør, og da må vi ta det ansvaret på alvor. Poenget er be-
varing og styrking av vår operative evne i den hensikt at vi skal fungere den 
dagen det blir behov for oss. Alle sjefer i HV-14 fokuserer på å løse oppdrag 
eller være forberedt på det. 

HV-16 prioriterer denne høsten aktivitet som skal bedre eller vedli-
keholde operativ evne samtidig med et høyt fokus på Covid-19 trus-
selen og smittevern. Hovedaktiviteten til distriktet er tre lagførerkurs, 

fem områdetreninger, befalstrening for noen områder og øvelse av innsats-
styrken. I tillegg legges det mye arbeid i å opprettholde et godt samarbeid 
med totalforsvaret. På materiellsiden mottar HV-16 i løpet av september to 
semitrailere med nytt digitalt radiosamband. Instruktører fra alle områder vil 
bli kurset og disse vil igjen gi nødvendig opplæring til eget personell. Inn-
satsstyrke Claymore vil i september gjennomføre en øvelse der skarpskyting 
med samtlige våpen er hovedfokus. Videre er det trening på stridsteknikk opp 
til og med troppsnivå som blir gjennomgående under øvelsen. 

HV-17 var deltaker på øvelse Cold Response. Dette var en mile-
pæl for distriktet i 2020. Vi deployerte til Indre Troms med flyttbar 
kommandoplass og distriktsstab, sammen med innsatsstyrke Ida & 

Lyra med troppene i førstegangstjeneste. Innsatsstyrke Varg fra HV-08 ble 
underlagt. Deployering og etablering av kommandoplass ble suksessfullt 
gjennomført inntil Covid-19 satte stopper for øvelsen. Som en konsekvens 
av pandemien fikk vi i mars bistandsoppdrag med grensekontroll på grense-
overgangene til Finland. I juni ble vi satt i beredskap i forbindelse med den 
store vårflommen. I høst gjennomfører vi treningsperiode for halvparten av 
områdene våre. Tidligere i høst har vi startet med fagdager og planmøter. 

HVSKS har etter nedstengingen i forbindelse med Covid-19, startet 
opp for fullt igjen. Innen utdanning er høsten 2020 og hele 2021 
fokusert på troppeførerutdanning i et forsøk på å dekke nødvendige 

kompetansekrav. Avdeling for objektsikkerhet gjennomfører kontroller 
av balanserte sikringstiltak på Forsvarets objekter og bistår med støtte og 
veiledning. Dette er en kontinuerlig oppgave som bidrar til en enhetlig 
tilnærming og adekvat sikring av Forsvarets verdier. Utviklingsavdelingen 
ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) er sammen med 
AOF, den høyeste prioriterte avdelingen ved HVSKS på kort og midlere sikt. 
KOP-prosess (komplett organisasjonsplan), evaluering og erfaringshåndte-
ring, samt deltakelse i investeringsprosjekter og leveranser innenfor disse er 
av avgjørende betydning for utviklingen av Heimevernet. 

Om lag sju av ti stridende soldater i dagens forsvar bærer HV-merket på armen HEIMEVERNET:  OVERALT – ALLTID

LAGFØRERKURS: 
HV-16 arrangerte i 
september to grunn-
leggende lagførerkurs 
og ett videregående 
lagførerkurs.  
Foto: Jonny Karlsen

OMVÆPNING:  
HV-12 hadde i septem-
ber omvæpning, blant 
annet til MP-7 (bildet) 
og HK416. 
Foto: Rune Haarstad
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STRESSMESTRING
TEKST OG FOTO: Christian Riis

«Når timern piper har du tre sekunder 
totalt på å skyte to skudd mot venstre 
mål, og deretter ett skudd mot høyre 
mål. Avstand: 323 meter. Meld klar!»

Stemmen til Anders Jensen, avtroppende 
sjefssersjant i innsatsstyrke Gunnerside, 
levner ingen tvil. Skarpskytteren gjør en 
siste sjekk av kikkerten mens han puster 
rolig ut. Det pipes og skytes. I løpet av 
2,45 sekunder avfyres tre skudd som får 
stålplatene til å danse der fremme.

Scenen utspiller seg på Hengsvann skyte-
felt i nærheten av Kongsberg. Vi har kom-
met inn i teigen til HV-03, og er nå vitne 
til Heimevernets skarpskyttersamling 
for 2020. Det som for tre år siden startet 
som en lokal fagsamling for skarpskytter-
miljøene i fire innsatsstyrker har vokst 
til å inkludere deltagere fra hele Norge, 
inkludert hæravdelinger som 2.bataljon 
og Porsanger bataljon. 

Jensen forklarer at samlingen gjennom-
føres som en vennskapelig konkurranse, 

med høyt fokus på faglig utvikling, 
relasjonsbygging og erfaringsoverføring. 
Deltagerne kommer til et ferdig fasilitert 
opplegg hvor man skyter 27 ulike øvelser 
i løpet av konkurransens to dager.

– Det er viktig å gjennomføre skyteøvelser 
med fokus på operative og taktiske aspek-
ter for å få mest mulig realistisk trening. 
Det betyr at pulsen og stressfaktorene 
må opp, og deltagerne må bære og bruke 
det utstyret de normalt benytter under 
oppdrag, sier Jensen.

På toppen av tidspress og utfordrende 
skyteposisjoner kan vi legge til elementer 
som skiftende vær og vind, stor variasjon 
i skyteavstand, samt små stålplater helt 
ned til 20x20 cm som mål på 500+ meter. 
Dette presser skytterne til det maksimale 
av hva både de og våpensystemene kan 
levere av presisjonsild. 

Oppsetting og gjennomføringen av sam-
lingen driftes av personell fra innsatssty-
rke Gunnerside, med god støtte fra Hei-
mevernets skole- og kompetansesenter.

Følgende personer har fått HVs fortjenstmedalje i løpet av året: 
Oversersjant Gunn Eva Bye (Trøndelag heimevernsdistrikt 12), 
kaptein Olav Aalandslid (Telemark og Buskerud heimeverns-
distrikt 03), general Eirik Kristoffersen (forsvarssjef), kaptein 
Bertel Vonen (Oslofjord heimevernsdistrikt 01), løytnant Ronny 
Vestli (Oslofjord heimevernsdistrikt 01) og major Vidar Lind-
stad Fossmo (Heimevernsstaben).

HVs fortjenstmedalje kan tildeles militære og sivile personer, 
som på forskjellige vis har gjort en særlig stor og uselvisk inn-
sats for Heimevernets sak. 

Sjef HV har en meget restriktiv holdning for tildeling av medal-
jen. Lang og tro tjeneste i seg selv kvalifiserer ikke for tildeling 
av medaljen, selv om det kan være en viktig faktor. 

Det viktigste er hva vedkommende har tilført HV av innsats og 
verdi. Det vil alltid være en individuell vurdering som legges til 
grunn for tildeling.

Følgende personer er tildelt sjef HVs plakett i gull: Kaptein Jon 
Pedersen (Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14), kaptein 
Svein Riste (Opplandske heimevernsdistrikt 05), kaptein Tom 
Beev Hansen (Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08), major 
John Inge Vestnes (Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08) 
og flotiljemester Sven Are Bjelland (Oslofjord heimevernsdis-
trikt 01).

Gullplaketten tildeles av sjef HV til norske og utenlandske 
personer, så vel militære som sivile, som har gjort en særlig 
fortjenestefull innsats i eller for Heimevernet. Med særlig fortje-
nestefull innsats menes innsats over et lengre tidsrom.

Følgende personer er tildelt HVs plakett i sølv: Kaptein Børre 
Halkjelsvik (Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11), løytnant 
Sindre Dahle Kvalvaag (Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 
11) og kapteinløytnant Jon Fredrik Andersen (Trøndelag hei-
mevernsdistrikt 12).

HVs plakett i sølv tildeles norske og utenlandske personer, så vel 
militære som sivile, som har gjort en meget fortjenstfull innsats 
i eller for HV. 
Med særlig fortjenestefull innsats menes innsats over et lengre 
tidsrom.

Lagmannsretten har dømt Forsvaret til å etterbetale ferie-
penger til innsatsstyrkesoldater for tre år tilbake i tid. 

2. juni 2016 mottok Ombudsmannen for Forsvaret et krav fra en 
innsatsstyrkesoldat om feriepenger for sin tjeneste. Soldaten fikk 
medhold av ombudsmannen, men Forsvarsdepartementet valgte 
å anke avgjørelsen. 
Saken ble dermed anket til tingretten. Både Tingretten, Lag-
mannsretten og Høyesterett konkluderte med at soldater i 
innsatsstyrken har krav på feriepenger. 

Lagmannsretten dømte Forsvaret til å etterbetale feriepenger til 
innsatsstyrkesoldater for tre år tilbake i tid. 12. mai 2020 ble det 
utbetalt feriepenger for de dagene soldatene har tjenestegjort 
utover den lovpålagte heimevernstjenesten på inntil seks dager 

i året. Fremover får soldater i Heimevernets innsatsstyrker 
feriepenger.

I etterkant av avgjørelsen om å tilbakebetale tre år tilbake i tid 
ble det levert et gruppesøksmål mot Forsvarsdepartementet til 
Sør-Trøndelag tingrett for å få etterbetalt for hele perioden hver 
enkelt soldat har vært en del av innsatsstyrkene.
 
Tingretten kom imidlertid frem til at vilkårene for et grup-
pesøksmål ikke er infrid, og avslo gruppesøksmålet.

Da HV-bladet gikk i trykken var det politisk flertall på Stortinget 
for å utbetale feriepenger tilbake til oppstarten av innsatsstyrk-
ene. Dette blir trolig behandlet i forbindelse med statsbudsjettet 
senere i høst.

ERKJENTLIGHETER I HV

I løpet av 2020 har flere fått 
oppmerksomhet fra sjef HV.

TEKST: Jonny Karlsen

NYE ANSIKT SIDEN SIST

FERIEPENGER TIL INNSATSSTYRKEN
TEKST: Kristian Kapelrud

Oberst Thor Andreas Kårsten
Ny stilling: Sjef Oslo og Akershus  
heimevernsdistrikt 02
Alder: 46

Kårsten har tidligere jobbet innenfor 
etterretning og har vært bataljonssjef i 
Etterretningsbataljonen. Kunnskapen om 
beredskap og etterretningsarbeid er noe 
han ønsker å ta med seg til Heimevernet.

Oberstløytnant Knut Are Bakke
Ny stilling: Sjef Møre og Fjordane  
heimevernsdistrikt 11
Alder: 52

Bakke kom fra stilling som liaisonoffiser 
i Forsvarets operative hovedkvarter. – Jeg 
overtar et distrikt som er godt drevet og i 
en sunn utvikling. Det er en fornøyelse å få 
lov til å lede dette distriktet inn i fremtid-
en, sier Bakke. 

Oberst Jens Christian Junge
Ny stilling: Sjef Trøndelag  
heimevernsdistrikt 12
Alder: 53

Junge kommer fra stilling i Forsvars-
staben og har de siste 17 årene jobbet i 
etterretningstjenesten. – Å være sjef for 
5500 HV-soldater som sørger for bered-
skap lokalt blir et privilegium, uttalte 
Junge under sjefsskiftet. 

Brigader Morten Eggen
Ny stilling: Nestkommanderende/
stabssjef Heimevernsstaben
Alder: 53

Eggen var tidligere sjef Landkapasiteter i 
Forsvarsmateriell. Han har lang og variert 
tjenestebakgrunn fra inn- og utland. – Det å 
få jobbe med så mange kompetente   men-
nesker som i HV er et privilegium, sier han.
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På Kjeller flyplass  er 43 kvinner 
og menn på befalstrening  i regi 
av Oslo og Akershus heimeverns-

distrikt 02 (HV-02). Sersjant Kenneth 
Fossum (bilde) er en av dem som deltar 
på treningen. 

– Det har så langt gått veldig bra. Vi som 
er deltakere er blitt godt tatt vare på. Vi 
har fått utdelt antibac og alt er gjort i hen-
hold til de generelle smittevernreglene 
regjeringen har satt, sier Fossum. 

TILRETTELEGGER
Sjef for Sogn HV-område i HV-02, ritt-
mester Christopher Soelberg, er ansvarlig 
for at treningen er trygg og innenfor de 
strenge smitteverntiltakene.  

– Hva møter soldaten når de ankommer 
treningen? 

– Før treningen sender vi ut en god del 
informasjon på e-post. Blant annet fortel-
ler vi hvilke symptomer eller tilstander 
vi ikke ønsker at soldaten skal møte opp 
med, sier områdesjefen. 

Når soldatene ankommer treningen vil 
temperaturen bli målt og det vil bli stilt 
spørsmål om de har noen symptomer på 
forkjølelse. 

– Et viktig spørsmål å stille er om de har 
pårørende i risikogruppen. Da blir de 
sendt hjem. Ingen av de som møtte opp 

på denne treningen, har vi sendt hjem på 
grunn av dette.  I tillegg har vi vært mye 
mer romslig når det gjelder permisjon og 
det å slippe å møte opp på treningen. 

– Noen er i en vanskelig situasjon, enten 
ved at de er i en risikogruppe eller at det 
er utfordrende på arbeidsplassen. Da har 
de fått fritak, fortsetter Soelberg. 

TRYGT
Med strenge smitteverntiltak skal man 
holde avstand til andre lag, samtidig som 
man innad i laget skal bruke munnbind 
hvis det er situasjoner der man må være 
nærme hverandre. 

– Det kan være utfordrende når man 
jobber som et lag, innrømmer sersjant 
Fossum. 

– På trening er det viktig å opprettholde 
de kravene som er satt. Spesielt viktig 
er det med god avstand til hverandre og 
være flink til å vaske hendene, sier han.  

– Hva tenker du om konsekvensene av å 
kunne ta med smitte hjem? 

– Det er jo alltid en risiko, men jeg ser 
ikke det som en større risiko av å være 
her på trening. Jeg føler man er veldig 
nøye på det, på lik linje som i det sivile. 
Jeg ser ikke på dette som noe verre enn å 
gå på jobben. Så jeg er ikke så bekymret 
for det, sier Fossum. Med smittevernstil-

tak, trener befalet tre dager på flyplassen. 
De sover hjemme, og får ikke lov til å ta 
kollektivtransport til treningen. 

– Vi har delt lagene inn i smitteverngrup-
per, som gjør det enklere for oss å holde 
avstand. Som områdesjef holder jeg god 
avstand til lagene, slik at jeg ikke tar med 
meg smitte fra det ene laget til det andre. 
Derfor går dette veldig fint, sier Christop-
her Soelberg. 

MÅ IKKE GLEMME
Lagførerne og troppssjefene trener blant 
annet på strid i bebygd område. Det er 
likevel mye innenfor det feltet man ikke 
får trent på, fordi det krever at man er 
nær hverandre. 

– En meter avstand må følges opp. Hvis 
man ikke gjør det, så vil folk glemme. Det 
er viktig å minne hverandre på det, sier 
Soelberg. 

Han mener de har vært flinke gjennom 
øvelsen til å opprettholde smittevern-
stiltak, selv om én meter avstand ofte må 
minnes på. 

– Så lenge man som soldat opprettholder 
kravene regjeringen har satt som å holde 
god avstand og bruke antibac, er mye 
gjort, avslutter Kenneth Fossum. 

Les mer om smittevernsreglene til Heime-
vernet på side 29.

Oppdragene til soldatene forsvinner ikke selv om Norge er i en pandemi. 
Slik gikk det på befalstrening på Kjeller flyplass. 

 
TEKST: Helene Sofie Thorkildsen FOTO: Karoline Lillemo

SMITTEVERNET
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Korona-situasjonen har påvirket en hel verden. 
Også for Heimevernet har viruset betydd mye. 

TEKST: Jonny Karlsen FOTO: Heimevernet

Rykter begynner å svirre. På NRK sine 
nettsider står det at øvelse Cold Response 
er avlyst. Soldatene blir satt inn lagsvis på 
hvert sitt avlukke i et stort telt. Flere og 
flere soldater har sett nyheten og det er 
en svak summing i hele teltet. 

Det går rykter om at de høyere staber nå 
sitter i møte for å planlegge avviklingen 
av øvelsen. Så kommer beskjeden. Øvel-
sen er avlyst.

– Det var nesten litt synd, jeg startet å 
glede meg til oppdraget. Jaja, nå reiser 
jeg hjem i stedet, sier Øyvind Løvmo fra 
Narvik.

Han var ingeniørsoldat på Skjold under 
førstegangstjenesten og dimmet i 2015. 
Nå er han soldat i Nord-Hålogaland 
heimevernsdistrikt 16 og skulle deltatt på 
sin første øvelse i Heimevernet, storøvel-
sen Cold Response. Men han rakk knapt 
nok å møte opp til øvelsen før den ble 
avlyst. 

Årsak: Et virus med navn SARS-CoV-2. 
Kanskje bedre kjent som korona eller 
covid-19.

ØVINGSLEDELSE UNDER PRESS
Vi skriver datoen 11. mars 2020. Stats-
minister Erna Solberg varslet Norges 
befolkning om at i morgen vil det komme 
tiltak som ville være de strengeste og 
mest omfattende tiltakene i Norge i freds-
tid. Verdens helseorganisasjon (WHO) 

omdefinerte sykdomsutbruddet fra en 
epidemi til en pandemi, et utbrudd som 
er internasjonalt og ute av kontroll.

Det ble stadig registrert nye tilfeller av 
korona-smitte over hele landet, og mange 
tilfeller kunne spores til nordmenn som 
hadde vært på ferie i berørte områder i 
Nord-Italia og Østerrike.

Samtidig var øvingsledelsen for Cold 
Response under press. Rundt 14.000 sol-
dater fra USA, Storbritannia, Nederland, 
Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, 
Sverige og Norge var allerede på vei ut 
i felt for å delta på øvelsen. Det var ikke 
registrert at noen av soldatene var smit-
tet, utenom én soldat i Skjold leir en uke 
tidligere. 

Allerede 8. mars trakk Finland sine 400 
soldater fra øvelsen og 10. mars ba hel-
sedirektør Bjørn Guldvog Forsvaret om å 
vurdere om det var klokt å gjennomføre 
øvelsen.

STRENGT SMITTEREGIME
For Heimevernet var situasjonen ekstra 
vanskelig. Soldatene som møtte til øvel-
sen kom fra det sivile og skulle tilbake til 
det sivile livet etter øvelsen. Man ønsket 
verken at soldatene skulle ta med seg 
smitte inn til øvelsen eller forlate øvelsen 
med smitte. Derfor ble det innført et 
strengt regime for å unngå at soldatene 
skulle bli utsatt for korona-smitte under 
Cold Response-øvelsen. 
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Blant tiltakene var ekstra fokus på hånd-
hygiene, og råd om å unngå håndhilsing 
og klemming. Soldater med symptomer 
på sykdom fikk beskjed om å holde seg 
hjemme. Det samme gjaldt for de som ny-
lig hadde vært på ferie i berørte områder i 
Nord-Italia og Østerrike. Det ble også satt 
inn ekstra folk som skulle vaske og desin-
fisere aktuelle områder i leiren.

Til tross for dette var det mange som 
mente at det var unødvendig å avlyse øvel-
sen. Hovedsakelig fordi øvelsen var godt i 
gang og mange av troppene har vært ute i 
feltet og øvd i 14 dager allerede. 

UTE AV KONTROLL
Men hensynet til koronasmitten i sam-
funnet trumfet dette og på ettermiddagen 
onsdag 11. mars ble øvelsen avlyst.

– Det som er nytt nå, er at koronaviruset 
er ute av kontroll i samfunnet. Vi ønsker 
å bevare Forsvarets stridsevne slik at 
vi er i stand til å støtte samfunnet i en 
uoversiktlig periode som kommer nå, sa 
øvingsleder for Cold Response, general-

løytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsva-
rets operative hovedkvarter (FOH).

Dermed startet en kontrollert avvikling av 
øvelsen. Forsvaret ønsket å unngå store 
samlinger av personell og jobbet med å 
finne ut av hvordan dette kan skje på en 
ryddig måte.

Samtidig besluttet sjef Heimevernet at 
planlagt trening, øving og kursvirksomhet 
i HV utsettes på grunn av spredningen av 
koronaviruset.

MISFORNØYDE SOLDATER
I Trondenes leir i Harstad var det imidler-
tid litt murring blant noen av soldatene 
fra Heimevernet som hadde fått beskjed 
om at øvelsen var over. Flere mente at de 
ble samlet i for store grupper i idrettshal-
len i leiren mens de ventet på å få reise 
hjem, noe som kunne spre korona-smitte 
om noen hadde sykdommen. 

Samme dag var sjef Heimevernet, general-
major Elisabeth Michelsen, på besøk hos 
soldatene på Trondenes. Lite visste hun og 

soldatene at hun fire dager senere skulle 
få beskjed om at hun hadde testet positivt 
for koronaviruset.

– Fra torsdag kveld har jeg som sjef Hei-
mevernet vært i karantene på grunn av 
påvist koronasmitte hos nær medarbeider 
i Heimevernsstaben, skrev Michelsen selv 
på Facebook. 

– Dette påvirker ikke Heimevernets opp-
dragsløsning. Utstrakt bruk av teknologi 
og allerede eksisterende kommando og 
kontroll struktur med Heimevernsstabens 
Territorielle operasjonssenter og 11 dis-
triktsstaber sikrer at vi er operative, sam-
kjørte og klare til å bidra i vårt langstrakte 
land, uttalte sjefen for Heimevernet.

Heldigvis ble det ikke registrert i ettertid 
at noen av soldatene på Trondenes var 
smittet. 

MÅTTE I KARANTENE
12. mars. På talerstolen sto en statsminis-
ter tynget av stundens alvor.

8. mars: Finske styrker trekker seg fra 
Cold Response

11. mars: Øvelse 
Cold Response avlyses

12. mars: Statsminister 
Erna Solberg stenger Norge

14. mars: HV-soldater på 
plass på Gardermoen

– I dag kommer den norske regjeringen 
med de sterkeste og mest inngripende 
tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det 
er helt nødvendig.

Erna Solberg fortsatte med at vi ikke fikk 
dra på hytta, skoler og barnehager ble 
stengt, kultur- og idrettsarrangement ble 
forbudt og vi ble oppfordret til å jobbe 
hjemmefra, blant mye mer.

Blant tiltakene var også at nordmenn som 
kom hjem fra utlandet måtte i karantene. 
Utenlandske turister ble informert om at 
de må dra til hjemlandet eller være i 14 
dagers karantene i Norge. På Gardermoen 
ble det hektisk for Ullensaker kommune 
som hadde opprettet en mottakskontroll 
på hovedflyplassen.

HEIMEVERNET TRÅR TIL
Derfor kom det raskt en bistandsanmod-
ning om Heimevernet kunne hjelpe til 
med mottakskontrollen.

– Jeg begynte mobiliseringen ett minutt 
over midnatt. Klokken 05.00 var vi på 

plass og løste oppdrag på Gardermoen 
med styrker, sa områdesjef Petter Wil-
helm Olafsson i utrykningseskadronen i 
Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 
(HV-02).

– Det var selvfølgelig ikke noe problem å 
mobilisere soldatene mine. Det er en bra  
«spirit» i utrykningsområdet. Det viste vi 
under terroraksjonen 22. juli 2011, og det 
viser vi nå. Soldatene skjønner viktighe-
ten av dette tiltaket. Dette gjør meg som 
områdesjef stolt av soldatene mine.

Heimevernet er forberedt og trent til å 
bistå sivile myndigheter og klare til å bistå 
om samfunnet ber om støtte. 

HV er lokalt oppsatt og kan reagere svært 
raskt om situasjonen krever det – det til 
tross for at vi har for eksempel en pande-
mi i samfunnet.

MYE ROS FOR ARBEIDET
Det vanket etter hvert mye ros for arbei-
det Heimevernet gjorde på Gardermoen. 
Blant disse var Avinor, som lot seg impo-

nere over måten Heimevernet håndterte 
situasjonen.

– For Oslo lufthavn har det vært veldig 
viktig å ha et robust system for mottak 
av reisende og det har HV bidratt med på 
en fantastisk måte. Dere ønsker folk god 
tur med et smil og har gjort en vanskelig 
oppgave til deres egen på en måte som 
har virket positivt for de reisende. Deres 
ønske om godt samarbeid har også satt 
sine spor og inspirert våre folk i Avinor til 
å gi det lille ekstra, var tilbakemeldingen 
fra Avinor.

Og nå krevde smittesituasjonen i landet 
at Heimevernet kunne bistå enda mer til 
sivilsamfunnet. 14. mars kom det en ny 
pressemelding fra regjeringen. 

– Regjeringen vil stenge grensen for utlen-
dinger uten oppholdstillatelse i Norge. De 
vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i 
smittevernloven. I tillegg blir det innført 
midlertidig inn- og utreisekontroll på 
indre Schengen-grense, het det i presse-
meldingen.

AVLYST: 
Soldater leste på nett at 
øvelse Cold Response 
var avlyst.

1

SYK: 
Også sjef HV, Elisabeth 
Michelsen, ble smittet 
av korona.

3

HJEMREISE: 
Det ble en kort øvelse 
for Øyvind Løvmo (til 
høyre) fra Narvik.

2

PÅ GARDERMOEN: 
14. mars var HV-
soldater på plass på 
Gardermoen.

4

GRENSEKONTROLL: 
17. mars startet HV med 
grensekontroll

5
1 2 3 4 5
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– I den situasjonen vi er nå, må vi kon-
sentrere oss om å stoppe spredningen av 
smitte i Norge. Da er det helt essensielt at 
vi ikke importerer ytterligere smittefare 
fra utlandet, utdypet justis- og bered-
skapsminister Monica Mæland (H). 

HJELP PÅ GRENSEOVERGANGENE
Politiet fikk oppgaven med å stenge gren-
sen, men ganske raskt ble det klart at de 
trengte ytterlige ressurser til å hjelpe seg. 
Ikke lenge etter kom bistandsanmodnin-
gen via FOH til Heimevernet.

Oppdraget var å bistå politiet med deres 
oppdrag med grensekontroll på grense-
stasjoner over store deler av Norge.

På et vinterkledd Bjørnfjell nord i Nord-
land fylke, sto fire soldater fra Heimever-
net og voktet Norges riksgrense sammen 
med to fra politiet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får lov 
til å bistå politiet, fordi dette er en del av 

det vi skal gjøre dersom det blir krise. Jeg 
er stolt over å kunne bidra i den spesielle 
situasjonen landet er i nå, sa Steinar Lund, 
soldat i innsatsstyrke Claymore i HV-16.

Men det var ikke bare HV-16 som hjalp 
til med grensekontroll. Det skjedde langs 
stort sett hele grensen vår til Sverige og 
Finland. HV-02 drev med grensekontroll 
og vakthold ved karantenehotell på Gar-
dermoen lufthavn. Opplandske heime-
vernsdistrikt 05 patruljerte 45 grenseo-
verganger, Trøndelag heimevernsdistrikt 
12 og Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 
14 hadde grensekontroll på tre grenseo-
verganger hver, mens Finnmark heime-
vernsdistrikt 17 hadde grensekontroll på 
fem grenseoverganger. Etter en stund ble 
også Oslofjord heimevernsdistrikt 01 in-
volvert med grensekontroll på Svinesund.

MER ROS TIL SOLDATENE
– At vi nå yter bistand til politiet i forbin-
delse med utvidet grensekontroll er et 
godt eksempel på hva Heimevernet kan 

brukes til, uttalte en stolt sjef for Heime-
vernet, generalmajor Elisabeth Michelsen.

– Jeg er veldig stolt over den innsatsen 
våre soldater gjør i vårt langstrakte land. 
Det kommer utrolig mange positive tilba-
kemeldinger på den støttes som gis.

Blant de som takket Heimevernet for 
innsatsen, var Hans Kongelige Høyhet 
Kronprins Haakon. Kronprinsen ringte 
opp soldatene fra HV-02 på Skype hjem-
me fra Skaugum.

– Jeg synes det virker som dere i Heime-
vernet har løst oppdragene dere har fått 
til nå på en god måte. Det er godt å se. Det 
er jo også HV-soldater andre steder enn 
på Gardermoen. Så vet jeg jo at for mange 
av dere så er det et offer involvert. Mange 
av dere har kanskje familie og jobb hjem-
me som dere må prioritere ned på grunn 
av dette oppdraget, meddelte Kronprinsen.

Soldatene fortalte Kronprinsen om hva de 

gjør til vanlig, hvordan de ble mottatt på 
Gardermoen og om det gode samarbeidet 
med politiet.

– Jeg ble imponert over å høre om den ras-
ke responstiden deres. Jeg vil takke dere 
for det – både de av dere som er frivillige 
og til de som er ansatte, sa Kronprinsen i 
videomøtet.

UVURDERLIG HJELP FRA HV
15. juni var Heimevernets bistand til poli-
tiet over. Da hadde blant annet soldatene 
fra Vinger heimevernsområde i HV-05 løst 
oppdrag på 45 grenseoverganger kontinu-
erlig siden 17. mars fram til 15. juni.

– Politiet kunne aldri løst oppdraget på 
grensen uten Heimevernet, sa Johan 
Brekke, som er politimester i Innlandet 
politidistrikt da det ble markert at HV-05 
var ferdig med sitt historiske oppdrag 
med å bistå politiet med grensekontroll 
mot Sverige.
Han fikk støtte fra sjef Heimevernet.

– Dere har fått vist Heimevernets egenart, 
utholdenhet og hvilket formidabelt 
verktøy dere er. Det sa også forsvarssjefen 
da han var på besøk for noen uker siden. 
Heimevernet har fått et bedre omdøm-
me takket være dere, sa generalmajor 
Michelsen.

TAR OPP AKTIVITETEN IGJEN
Etter 15. juni har ikke Heimevernet hatt 
noen oppdrag med å støtte det sivile 
samfunnet, men står klar dersom en ny 
bistandsanmodning er aktuell.

Da HV-bladet gikk i trykken var smittesi-
tuasjonen i landet igjen litt økende etter 
at det var lav smitte gjennom sommeren. 
Regjeringen sier Norge skal åpne gradvis 
og kontrollert. 
Til tross for lokale utbrudd av smitte den 
senere tid, er den totale smittesprednin-
gen lav. Heimevernet vil selvsagt følge 
nøye med på utviklingen og til en hver tid 
forholde seg til råd gitt av Folkehelsein-
stituttet.

Trening og øving er grunnlaget for ope-
rativ evne. Derfor har sjef HV besluttet at 
aktiviteten i Heimevernet skal gjenopptas. 

HV skal også være klar til å bistå om det 
sivile samfunnet trenger det. 

HAR GODE SMITTERUTINER
Heimevernet har gode rutiner for å for-
hindre smitte og samarbeider tett med de 
lokale helsetjenestene. HV er forberedt på 
at nye råd og føringer kan medføre rasker 
endringer, inkludert kutt i aktivitet.

– I den pågående pandemien er HV fort-
satt et fleksibelt landsdekkende system 
som kan brukes til mange oppgaver når 
nasjonen krever det. Skarpe oppdrag vil 
fortsatt løses fortløpende. Trening og 
øving er selve bærebjelken i et operativt 
heimevern. 
Å sikre HV som en fortsatt nasjonal 
beredskapsressurs er viktig, og dette er 
hovedårsaken til at aktiviteten nå gjen-
opptas, fastslår sjef Heimevernet.

17. mars: HV starter 
grensekontroll

26. mars: HV får ros 
fra Kronprins Haakon

15. juni:  HVs bistand på 
grensen ferdig

August: HV gjenopptar 
vanlig aktivitet

September: ---->

HISTORISK:  
Ikke siden 1905 hadde 
det stått norske soldater 
på grensen mot Sverige.

1

STOLT:  
Steinar Lund var stolt 
over å bidra.

3

ROS:  
Kronprins Haakon 
roste innsatsen til 
HV-soldatene.

2

FORNØYD: 
Politimester Johan 
Brekke, var fornøyd 
med innsatsen til HV.

4

1 2 3 4
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Områdesjef Inge Langrekken og Vinger HV-område sto på vakt sammenhengende i  
tre måneder da smittespredningen var på sitt mest intense. 

 
TEKST: Stein Cato Nybakken FOTO: Samuel Andersen

OMRÅDESJEF I KRISETID
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– Tyvärr.. En eldre svensk kvinne og hennes venninne må gjøre 
vendereis etter at norske soldater fra Heimevernet har stoppet 
det intetanende reisefølget på Røgden – en grenseovergang 
mellom Grue Finnskog og Torsby. De to damene hadde bare 
planlagt en svipptur over grensen og til Gardermoen for å hente 
en bil. HV-soldatene forklarer vennlig, men bestemt hvorfor de 
ikke kan kjøre inn i Norge nå. Venninnene blir tydelig overras-
ket og sier de hadde forhørt seg med svensk politi om grensen 
var åpen. Beskjeden var at joda, det skulle gå bra, men turen 
endte altså her på Finnskogen. I løpet av de første dagene skulle 
det bli mange slike episoder. Informasjonen om utvidet gren-
sekontroll hadde ikke nådd alle og forvirringen rådet både hos 
svensker og nordmenn.  

Vi er i midten av mars og de fleste begynner nå å ane konturene 
av en krise, som ikke bare vil ramme hverdagslivet til vanlige 
nordmenn, men også vårt forhold til nabolandene. Soldatene 
fra Vinger HV-område vet ennå ikke at oppdraget de startet på 
dagen i forveien, skal komme til å vare i tre måneder. Utfordrin-
gene underveis skulle bli mange, og ved én anledning, direkte 
truende. Midt i alt står områdesjef Inge Langrekken (53) med et 
oppdrag han ikke har hatt maken til i sine 25 år i Heimevernet.

NORGE STENGES
– På kvelden fredag 13. mars forsto jeg at noe var i gjære og 
at vi trolig ville bli utkalt, sier Langrekken. Bare et par uker 
tidligere hadde han, som sjef i Vinger HV-område, dimittert 
soldatene fra årlig trening og minnet de på at det de har øvd på 
fort kunne bli en realitet.

– Og det ble det, selv om det ikke var akkurat dette jeg hadde i 
tankene, smiler han. 

Torsdag 12. mars annonserte regjeringen de sterkeste og mest 
inngripende tiltakene vi har hatt i Norge på 75 år. I et forsøk 
på å slå ned viruset ble store deler av samfunnet stengt ned. 
Skoler, barnehager, hoteller, barer og restauranter stengte over 
natten. Vanlige mennesker fikk livene sine snudd opp ned. Noen 
europeiske land var tidlig ute med å innføre grensekontroll og 

mange av oss regnet med at det bare var et tidsspørsmål før 
Norge måtte gjøre det samme. Og ganske riktig – to dager etter 
annonserte statsminister Erna Solberg en sterkere kontroll av 
landegrensene. Alle utlendinger uten oppholdstillatelse ble 
bortvist fra norskegrensen med hjemmel i smittevernloven. 
Samme dag ble soldater fra HV-02 plassert i grensekontrollen 
på Oslo lufthavn Gardermoen på forespørsel fra Ullensaker 
kommune. 

VINGER MOBILISERER 
Vi besøker HV-området i midten av mai når soldater og områ-
desjefen er drøye to måneder ut i oppdraget. Vinger HV-om-
råde sin ledelse og stab er satt opp på Kongsvinger festning. 
Paradoksalt nok et festningsverk som i sin tid ble bygget for 
å beskytte Christiania mot nettopp svenskene. Festningen 
har riktignok aldri vært i stridigheter og svenskene kom aldri 
lenger enn til østsiden av Glomma, men denne våren er det et 
usynlig virus og ikke svenske soldater som skulle stanses. 

Områdesjef Inge Langrekken er en erfaren HV-soldat. I kon-
torene området disponerer prøver han å kombinere Heime-
vernet med sin sivile jobb. Løsningen er blitt å dele dagen i to, 
men grenseoppdraget krever mye oppmerksomhet ettersom 
operasjonen går hele døgnet. Heldigvis har han en fleksibel 
arbeidsgiver som gjør todelingen mulig. Langrekken forteller 
ordren om å bistå politiet ikke kom som en overraskelse da den 
først kom.

– Ting gikk fort da det først startet, sier han. Fredag 13. mars 
fikk han varsel om at området hans kunne bli satt inn for å 
støtte politiet med grensekontroll. Da hadde politimesteren i 
Innlandet anmodet om bistand fra Heimevernet for å få kon-
troll over trafikken inn og ut av Sverige. 

– Jeg kalte inn staben og vi begynte å forberede oss mentalt 
på oppdraget vi regnet med kom. Mandag ettermiddag fikk vi 
muntlig beskjed, men tirsdag 17. mars klokken 10.30 ringte 
distriktssjefen og ba oss iverksette. Klokken 18.00 samme kveld 
rullet den første bilen fra oss ut i oppdragsløsning, sier han. 

På den korte tiden var biler klargjort og 
materiell fordelt. Avtaler og oppdrag var 
koordinert med politiet og patruljene 
orientert om situasjonen. HV-soldatene 
skulle bortvise, informere og gi karan-
tene. Kom de opp i truende situasjoner 
skulle de trekke seg ut og varsle politiet.

– Dette viser hvor viktig parallell plan-
legging er og at ikke ordrer og prosesser 
blir «sittende fast» lenger opp i systemet. 
Vi fikk beskjeden telefonisk og kunne 
starte planlegging før den skriftlige 
ordren kom.

Så var det en annen utfordring. Innlandet 
fylke alene har om lag 45 grenseover-
ganger til Sverige. Det utgjør halvparten 

av alle grenseoverganger i hele Norge. 
Åpenbart kunne hverken politiet eller 
Heimevernet bemanne alle disse til 
enhver tid. Løsningen ble å bemanne de 
største grensestasjonene i tillegg til at 
streifpatruljer sto kortere eller lengre 
perioder på ett sted før de kjørte videre 
til et annet. Du visste med andre ord al-
dri hvor du kunne møte på en HV-soldat 
eller politibetjent om du trosset norske 
myndigheter for å kjøpe billig alkohol og 
tobakk.  

FORSVARSBAKGRUNN
Å være områdesjef i Heimevernet er 
et verv som i ikke liten grad krever 
idealisme, dugnadsånd og vilje til å bidra 
inn i det lokale beredskapsarbeidet. På 

lik linje med sine soldater har område-
sjefen en sivil jobb, kompetanse og en 
lokalkunnskap som er uvurderlig når det 
kommer til å løse territorielle operasjo-
ner. De kjenner sine soldaters styrker og 
svakheter godt og kan reagere svært fort 
om situasjonen krever det. 

Da Inge Langrekken var ferdig med be-
falsskolen for Infanteriet i 1987 vurderte 
han å søke krigsskolen, men valgte i 
stedet studier ved BI. I dag er han Key 
Account Manager i et firma i Kongsvin-
ger der han bor sammen med kone og 
tre fotballspillende barn. Nå har han 
vært tilknyttet Heimevernet i ulike roller 
siden 1995 og sittet som områdesjef si-
den 2012. Mye har skjedd i HV siden han 

–Her er vi på fornavn med politi 
og tollere, og vi kjenner hver 

eneste vegstump som leder til 
og fra Sverige

Områdesjef Inge Langrekken 
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først kom inn, men han er ikke et øyeblikk i tvil om at dagens 
heimevern er bedre enn da han startet. 

– Vi er færre, men kvalitativt mye bedre og dette vervet gir meg 
mye. Med ett ben i det sivile og det andre i Forsvaret får jeg det 
beste fra to verdener. I HV er menneskene den viktigste res-
sursen. I området mitt har jeg snekkere, lærere og advokater 
som er inne til militær trening en gang i året. De tar med seg en 
lokalkunnskap og en erfaring som er helt unik. Her er vi på for-
navn med politi og tollere og vi kjenner hver eneste vegstump 
som leder til og fra Sverige. I en situasjon som vi opplever nå 
er det helt avgjørende for at vi skal kunne løse oppdraget. I 
tillegg har vi øvd på dette scenarioet sammen med politi og 
tollvesenet de fire siste årene, så dette hadde vi gode planer for 
allerede, sier Langrekken. 

Ettersom området var godt forberedt var det heller ikke van-
skelig å få tak i folk da bjella først ringte. Soldatene viste stor 
vilje til å bidra i den situasjonen landet var i og ingen trengte 
å bli beordret til tjeneste. Folk meldte seg frivillig, forteller 
Langrekken.

STOR OPPSLUTNING
– Da oppdraget kom begynte jeg å sende ut SMSer til soldatene 
for å finne ut hvem som var gripbare med en gang. Vi måtte få 
en oversikt over hvem som satt i samfunnskritiske stillinger 
eller som, av en eller annen grunn, ikke kunne møte av smitte-
vernhensyn. Til slutt satt jeg igjen med en liste som inneholdt 
flere navn enn det jeg egentlig trengte, sier han. Da mannska-
pene var på plass måtte det legges planer for hvordan de skulle 
løse oppdraget der smitterisikoen for soldatene var minimal. 
Makkerpar ble satt sammen og skiftordninger ble laget. 

– Vi regnet med at vi måtte stå i dette oppdraget over noe tid 

så det var viktig for oss å bygge utholdenhet også av hensynet 
til familiene som satt igjen hjemme. Vi valgte derfor å gå for 
åttetimers vakter, sier Langrekken. Noen valgte til og med å 
kombinere HV-oppdraget med sin vanlige jobb.

– Det var svært viktig for oss å spille på lag med arbeidsgiver-
ne. En lærer i mitt område hadde digital hjemmeundervisning 
på dagtid før han gikk på oppdrag for HV på kvelden. Folkene 
mine fant ulike løsninger, men det var aldri noe problem å få 
tak i nye. Da vi skjønte at oppdraget kunne bli forlenget, ville 
alle bli med videre, sier han. Halvveis inn i oppdraget hadde 
han bare brukt en tredel av styrken. Om så var, kunne Vinger 
stått til jul.

PÅ GRENSEN
Ett av Heimevernets oppdrag er å kunne bistå det sivile 
samfunnet i krise. Da Covid-19 utbruddet var et faktum og 
regjeringen vedtok en strengere kontroll av landegrensene, 
ba politidistriktene med grense mot Sverige og Finland om 
støtte fra Heimevernet. På det meste var 300 heimevernssol-
dater utkommandert fra Svinesund i sør til Neiden i Finnmark. 
Samtidig er Heimevernet først og fremst en militær organisa-
sjon under militær kommando. Det sender et sterkt signal å 
sette uniformerte soldater på grensen, noe som ikke har skjedd 
i Norge siden unionsoppløsningen i 1905. I de innledende 
timene av akkurat dette oppdraget ble det diskutert hvordan 
det skulle håndteres. Til slutt ble det bestemt at soldatene ikke 
skulle være bevæpnet og være godt synlig med gule vester. 

– Vi snakket om det og i denne situasjonen ville det sendt et feil 
signal om soldatene våre skulle bære våpen, sier Langrekken. 
Innledningsvis hadde soldatene i Vinger begrenset politimyn-
dighet. I praksis betyr det politimyndighet, men begrenset i tid 
og innenfor et geografisk område og Langrekken forteller om 

3

2

1

flere episoder soldatene har opplevd som utfordren-
de.

– Det har vært flere og noen har jeg vært vitne til 
selv. Da har jeg tenkt at jeg er glad for at det står en 
voksen og erfaren HV-soldat der, sier Langrekken. 
Han forteller at de har måttet håndtere alt fra per-
soner som åpenbart hadde kriminelle hensikter til 
kreative mennesker som gjør de utroligste ting for å 
komme seg til eller fra Sverige. 

– Det mest dramatiske var nok da det ble avfyrt 
skudd i det vi skulle parkere på et avsidesliggende 
gårdstun nær grensa. HV-patruljen valgte å trekke 
seg fort ut av området da det plutselig ble skutt en 

gang til. Det viste seg at eieren av eiendommen skjøt 
varselskudd. Han hadde ikke skjønt at bilene tilhørte 
Forsvaret, sier han. Personen ble tatt hånd om av 
politiet og heimevernssoldatene fikk også anledning 
til å prate med han etter hvert. 

TOTALFORSVARET
Alle små og store hendelser utfordrer soldatene 
på en ny måte, men Langrekken sier dette først og 
fremst har vært lærerikt for dem og de var nøye 
med å debriefe soldatene etter hendelser som kunne 
oppfattes som truende. 

– Vi fikk snakket oss skikkelig igjennom det. Jeg er 
opptatt av at soldatene mine skal ha det bra selv om 

OPERASJONSROM:
Fra Vinger HV-områdes 
operasjonsrom kan 
de følge patruljenes 
bevegelser i sanntid.

KART:
Vinger HV-område har 
ansvaret for å kontrollere 
halvparten av Norges 
grenseoverganger.

SMITTEVERN:
Smittevernet er viktig for 
den operative evnen.

1

2

3
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oppdraget er viktig og alvorlig. I tillegg har grenseoppdraget 
gitt mening for de fleste, sier han. Det å gjøre en viktig innsats 
for landet ved å forhindre smitte fra å komme inn ble nok 
oppfattet som mer meningsfullt enn endeløse øvelser preget av 
rutine og repetisjoner. 

I en situasjon som Covid 19-utbruddet må områdesjefen spille 
på alle han har rundt seg i lokalsamfunnet. Politiet, Tollvese-
net, kommunen og andre beredskapsaktører som har en rolle i 
arbeidet med å ivareta befolkningen må koordinere innsatsen. 
Ettersom Vinger årlig trener sammen med mange av disse, var 
mye av jobben allerede gjort.

– Likevel gjør vi oss noen erfaringer i samarbeidet med andre 
etater naturligvis. Vi har fremdeles litt å gå på når det gjelder 
informasjonsutveksling og åpenhet oss imellom. Jeg kunne øn-
sket meg et felles operasjonsrom, men dette ligger nok lengre 
frem i tid, sier han. Langrekken understreker at samarbeidet 
er godt og at spesielt politiet er flinke til å holde kontakt med 
HV-soldatene ute.

Å LEDE
En skarp operasjon som denne setter områdesjefens lederskap 
på prøve. I fred og normale tilstander vil lederskap i nedover-
bakke oppleves som uproblematisk og lett. Situasjonen endrer 
seg når det blir alvor. Langrekken på sin side har beholdt sin 
ledelsesfilosofi på å gi folk ansvar og frihet til å gjennomføre 
jobben slik de synes er best. Grunnlaget for det legges på årlig 
trening.

– Hvis du har rutinene på plass er mye gjort. Det hjelper 
selvfølgelig også å ha flinke folk rundt deg som brenner for 
oppgavene. Jeg ønsker ikke å blande meg for mye inn i hver og 
ens måte å løse oppgaver på. Du må ha tillit til soldatene og 
fagoffiserene og gi de rom til å finne løsninger. Så blir det min 

jobb å koordinere alle gode krefter og sørge for fremdrift i det 
vi gjør. Jeg er nøye med at alle skal ha den samme situasjons-
forståelsen og vet hva som er endringene siden sist de var på 
vakt. Det krever at vi etablerer noen møtepunkter hver eneste 
dag. For oss har det fungert bra, sier han. 

ROS
Vinger HV-område avsluttet oppdraget 17. juni. De var det 
HV-området som sto lengst i oppdrag og det er ikke utenkelig 
at de må ut på nytt om smittesituasjonen skulle forverre seg. 

Da soldatene skulle takkes av roste politimester i Innlandet 
politidistrikt, Johan Brekke innsatsen og samarbeidet med HV. 
Han fremhevet betydningen av at ressursene finner hverandre 
når landet utfordres.

 – Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Heimevernet. Det 
har vært sømløst og korte linjer mellom oss og dere, samt at 
vi har fått de ressursene som vi har hatt behov for. Vi hadde 
overhodet ikke klart jobben med de ressursene vi har selv, sa 
Brekke.

Da landet stengte ned i midten av mars besluttet sjef HV å 
utsette all trening og øving i Heimevernet. Etter sommerferien 
har Norge hatt flere lokale smitteutbrudd, men det er besluttet 
at Heimevernet skal gjenoppta aktivitet tilpasset koronasitua-
sjonen. 

HV er alltid beredt til å bistå om det sivile samfunn trenger det. 
Politiet i Innlandet har i hvert fall fått erfare hva Heimevernet 
kan bidra med om situasjonen endrer seg til det verre. 

– Det har de vel uttrykt noen ganger til oss også. Samarbeidet 
har vært bra fra dag én og de sier de er svært fornøyde med 
den innsatsen Heimevernet har gjort, sier Langrekken. 

–Vi har fremdeles litt å gå på når det 
gjelder informasjonsutveksling og 

åpenhet oss imellom.
Områdesjef Inge Langrekken 
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 Nå er det viktig at alle gjør sitt ytterste for å holde smitten unna Heimevernets treninger.  
 

TEKST: Rune Haarstad

IKKE SENK GUARDEN!

– Det er menneskelig å senke «guarden» når opplevelsen av 
trusselbilde avtar, sier sjefslegen i Heimevernet Andreas Hem.
– Vi ser nå en økende trend til lokale utbrudd som kan få kon-
sekvenser for gjennomføring av aktivitet i høst.

Trening og øving er grunnlaget for operativ evne. Det er derfor 
viktig at beredskapen opprettholdes, samtidig som pandemien 
tas på alvor.

VASK HENDA
Covid-19 har ført til mange gode planer i Forsvaret.

– Utfordringen er etterlevelsen av disse, som en nasjonal dug-
nad på individnivå, poengterer Hem, og utfordrer HV-soldatene 
til å følge de enkleste og mest effektive reglene for å unngå 
smitten.

– Mange gjør såpe- og spritvask feil. Det er viktig å vaske grun-
dig. 

Militærleirer og HV-treninger er sårbare. Ett påvist tilfelle kan 
gi mange i karantene, stengte leire og potensielt stor smittefare.

HOLD AVSTAND
– I tillegg til god håndvask har jeg tro på å holde avstand og hol-
de aktiviteten innad i faste grupper.

Gode planer er et sjefsansvar som tas alvorlig.

– Vi må hjelpe hverandre med å følge reglene. 

Covid-19 har lært HV å samarbeide bedre med sivile myndig-
heter. God dialog med kommuneoverlegen i distriktene er 
sentralt. HV øver stort sett i kommunene der personellet bor og 
kjenner til lokalt smittetrykk. Planene må utarbeides av distrik-
tene som kjenner sine områder best selv etter en felles mal.

 – Mye er gjort dersom hver enkelt av oss følger opp enkle og 
greie regler, poengterer Hem.

SLIK KAN DU OG DINE MEDSOLDATENE UNNGÅ COVID-19

• Ingen syke skal møte på jobb eller HV-trening

• God personlig håndhygiene

• Forsterket renhold med fokus på «kloring» av felles kontaktpunkter

• Kontaktreduserende tiltak - hvor viktigste tiltak er 1-meters-regel

• Unngå å ta på felles kontaktpunkter
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 Områdesersjant Christian Skjelbred (43) blei i 2009 kåra til ein av topp 100 leiartalenter under 40 år 
i Noreg. Då han studerte leiing i Japan, fekk han sansen for japanarane sitt fokus – kontinuerlig forbetring.

 
TEKST OG FOTO: Karoline Lillemo

TOPPLEIAR OMFAMNAR OR-SØYLA

Evna til å kunne forbetre seg er enormt viktig. Er det noko 
som er konstant i livet så er det forandringar, og det 
synest eg er spanande, seier Skjelbred.

Skjelbred fekk innkallinga til Heimevernet på rundt same tids-
punkt som kåringa. Då tenkte han mykje på kva han kunne ta 
med seg frå oljebransjen og inn i HV. Erfaringa derifrå er komen 
godt til nytte under den nye ordninga for militært tilsette 
(OMT) som no er sett i verk. 

ENDRINGSREISE
Ein av grunnane til at bergensaren blei nominert til toppleiar 
var jobben han gjorde med integrerte operasjonar i Odfjell Dril-
ling. Der innførte dei onshore supportsenter og videoteknologi 
for å kunne gjera kompetansen frå ekspertar lettare tilgjenge-
leg på plattformene. Dette var banebrytande i 2009.

– Før dette måtte ein fly ut eksperten til plattforma. Dette er 
tidkrevjande, og eksperten blir då kun tilgjengelig for den 
eine plattforma medan han er der. Ved bruk av videoteknologi 
kunne ein gjera kompetansen raskare tilgjengeleg på fleire 
plattformar, seier han.

Folk flest er mykje meir fortruleg med videoløysingar no enn 
dei var for rundt ti år sidan. I 2009 måtte Skjelbred jobbe hardt 
for å skape aksept for at dette var ei god løysing. Det var mykje 
motstand, fordi det var nytt. 

– Å innføre sersjantsøyla er også ei slik endringsreise. Det hand-
lar om å skape aksept og å byggja ein kultur som anerkjenner at 
den nye ordninga er ein bra ting, slår områdesersjanten fast.

SUKSESSKRITERIA
Områdesersjanten forstår at det kan væra ulike meiningar om 
OMT, men i Haakonsvern HV-område har erfaringa med ord-
ninga vore utelukkande positive. Han fortel om suksesskriteria 
deira.

– Fyrst og fremst har me ein usedvanleg dugande områdesjef 
Ronny Davidsen. Han er ein menneskjekjennar og er dugande 
på å formidle visjon og entusiasme. Vårt Command Team, i 
tillegg til nestkommanderande, fungerer godt i fellesskap. Me 
etterlever rollene våre slik som dei er beskrivne i det nye regle-
mentet, seier han. 

Skjelbred var ein av dei første områdesersjantane, noko som 
var ei spanande oppgåve han blei trigga av. 

– Eg har trua på det å få nærleik til soldatane, og nærleiken 
mellom røynsle og kompetanse. I tillegg til at sersjantsøyla får 
eit godt samarbeid med offiserssøyla, ytrar han. 

Områdesersjanten blir områdesjefen sin næraste sparrings-
partnar. Skjelbred si oppgåve er at sjefen sin intensjon blir satt i 
verk og etterlevs, og at han blir forstått ned til lågaste nivå. 

– Det har fungert godt, og me når måla våre. Det er eit godt 
samarbeidsklima mellom dei to søylene, og soldatane våre  
trivst. 
Me har eit relevant objekt, og alle våre 300 soldatar forstår at 
Haakonsvern er eit viktig objekt å trene på.  
Dette er noko som bidreg til høg motivasjon hjå soldatane, 
fortel han. 
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TO PRINSIPP
Skjelbred har to prinsipp han lever etter: Tydelegheit og om-
sorg. 

– Eg trur at menneskjer presterer best når dei kjenner på mel-
lommenneskeleg trivsel. Eg trur òg at denne type trivsel kjem 
med tydelege forventningar, men etterfølgt av overveldande 
omsorg, uttaler han.

Det at Skjelbred valde å takke ja til auka leiaransvar i Forsvaret 
som 40-åring, handla først og fremst om takknemlegheita for å 
bu i Noreg. 

– Med tanke på den bakgrunnen eg har, og erfaringa som leiar 
sivilt, så ynskjer eg å bidra med det eg kan for å få eit sterkast 
mogleg forsvar. At våre årlege treningar ved Haakonsvern er 
best moglege, seier han. 

Han har vore leiar sivilt i mange år, og i dag er Skjelbred leiar 
for digital transformasjon og rådgiving i IT-konsulentfirmaet 
Capgemini i Bergen. Då han som 28-åring blei administreran-
de direktør for eit nasjonalt golvselskap, var fokuset på det å 
vera tett på verdiskaping – å byggje verdiar i samfunnet. Skape 
arbeidsplassar, og det å våge å leia. 

– Som kristen så er eg glad i å lese i Bibelen og finn mykje 
inspirasjon til korleis eg kan vera ein god leiar. Jesus viser veg 
for godt leiarskap. Han har ekte omsorg for menneskjer, og er 
veldig tydeleg på sine prinsipp, deler områdesersjanten. 

FORUTSETNINGANE FOR EI BRA ORDNING
Det dei har lykkast med i Haakonsvern HV-område er at dei har 
tatt tak i rollebeskrivingane som fell på dei i leiarskapstriange-
let. Områdesersjanten tek tak i sine ansvarsområde, nestkom-
manderande tek sine og områdesjefen evner å delegere og kan 
fokusere på leiarskap, fortel Skjelbred. 

– Til dei som er negative til den nye ordninga, så anbefaler 
eg at dei må tora å implementere ordninga fullt og heilt, og 
å bruke rollebeskrivingane for å skape ei felles forståing om 
kva som ligg i dei ulike stillingane. Då får ein ei velfungerande 
offiserssøyle, sersjantsøyle og ein byggjer gode kollegiale miljø 
som spelar kvarandre gode, som samhandlar og som byggjer 
stridsevne, avsluttar han. 
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En forsiktig og høflig «ingeniør-
type» tar i mot oss ved det gamle 
skipsverftet på Øyrane i Førde. Det 

er sjeldent varmt i solsteiken utenfor, men 
idet han leder oss inn i de store arbeid-
shallene forsvinner lyset; og den nesten 
plagsomme heten.

Før vi får lov til å sette oss ned for en prat 

vil den unge, sympatiske og litt reserverte 
guiden vår vise oss rundt på anlegget. 
For her er det mye som skjer. Det utvikles 
F-35 flysimulatorer for Forsvarets forsk-
ningsinstitutt (FFI), her er Reodor Fel-
gen-klubb for skoleklasser og nyfikne små 
ingeniørspirer, og her er som ingressen 
antyder en masse roboter.
I dette forskningsmiljøet hos Høgskulen 

MED BLIKK FOR LEDELSE
Kybernetikk og stridsteknikk er så vidt forskjellig som det går an. Skulle man tro. Men for sjefssersjant 

Johannes Møgster er fellesnevnerne flere enn det man ser ved første øyekast.

TEKST OG FOTO: Børre Andreassen

- Jeg jobber med å 
programmere roboter til 

å oppføre seg slik man ønsker.

Johannes Møgster

på Vestlandet jobber Johannes Møgster 
til daglig. Han går i sivile klær og han ser 
tilsynelatende ut som en med hundre 
prosent bakkekontakt. Men bakom dette 
skallet aner vi en person med flere faset-
ter. Først tilbake til der alt startet:

– Jeg var vognfører på Rena under første-
gangstjenesten. Jeg minnes nok at kun 
en måned var virkelig spennende og de 
øvrige var nokså ensformige.

ET AVGJØRENDE MATTEKURS
Etter førstegangstjenesten ville Johannes 
videre. Han søkte Krigsskolen og i 
påvente av opptaket la han seg i selen for 
å styrke sine matematikkunnskaper. Det 
skulle vise seg å bli avgjørende for hans 
videre karriere.

– Jeg begynte å se på matematikk i et 
annet lys og fikk opp øynene for noe jeg 
tidligere syntes var vanskelig å mestre.

I stedet for å gå Krigsskolen, søkte Jo-
hannes ingeniørutdanning med nyvunne 
interesser for matematikkfaget. 

Etter gjennomført bachelorstudium 
i Førde, søkte Johannes seg videre til 
NTNU i Trondheim, tok en mastergrad 
og har etter diverse mellomstasjoner 
endt tilbake i Førde som stipendiat ved 
Høgskulen i en stilling som kombinerer 
forskning og undervisning. Men på inn-
siden bærer han uniform hele tiden.

– Etter litt frem og tilbake ble jeg til slutt 
kalt inn til Heimevernet. Det begynte 
trått. Jeg syntes det var vanskelig med all 
ventingen og slet nok litt med å se min 
rolle oppi det hele. Men jeg fant ut at ent-
en måtte jeg begynne å bidra for å gjøre 
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ting bedre, eller så kom jeg til å miste all 
motivasjon. 

FORNYET MOTIVASJON
Johannes valgte det første, deltok på 
lagførerkurs, troppssjefs-
kurs, sersjantkurs og inngår nå i det 
nyetablerte sersjantkorpset som sjefss-
ersjant i HV-området han tilhører i Møre 
og Fjordane heimevernsdistrikt 11. Og 
her kommer koblingen mellom kybernet-
ikk og stridsteknikk. Mellom roboter og 
HK416. Mellom studenter og soldater. 

– Ledelse er ledelse uansett, sier Møgster. 
De prinsippene jeg har lært om under-
visning, instruksjon og ledelse har jeg 
lært gjennom kurs og praksis i Heimev-
ernet, men jeg bruker de også i mitt sivile 
yrke. Som stipendiat ved høgskulen, 
møter jeg hele tiden ulike personer som 
jeg skal kommunisere med, fra studenter 
som skal undervises til næringslivsledere, 
politikere eller andre forskere som skal 
høre om prosjektene vi jobber med. I 
alle sammenhenger handler det om god 

formidling. Man må definere hvem man 
står foran, kjenne målgruppen og avklare 
deres standpunkt. Slik kan jeg tilpasse 
meg og sikre at budskapet når frem på 
en god måte, enten det er soldater eller 
professorer jeg snakker med.

Og god kommunikasjon gir grunnlag for å 
utvikle god samhandling, mener Møgster 
og fortsetter:

– I tillegg til kunnskap om god formidling, 
mener jeg det er mye å hente i det sivile 
på måten man i Forsvaret setter individ-
ualister sammen til å fungere i et team. 
Teambygging er jo noe jeg legger stor vekt 
på i mitt HV-område, og jeg tror noen av 
prinsippene er viktige også for å skape 
et godt studie- og forskningsmiljø ved 
høgskulen der jeg jobber.

En analytisk tilnærming til det meste
Men hvilken nytte har Forsvaret av din 
sivile kompetanse?

– Andre enn meg får svare på hva jeg 

har bidratt med, men befalsteamet i mitt 
område jobber nok mer systematisk enn 
noensinne med å planlegge, kartlegge 
status og evaluere aktiviteter. 
Vi skjønner det slik at excelarket aldri er 
langt unna, og alle skyteresultater logges 
og sammenlignes med tidligere skytinger. 
Den analytiske tilnærmingen som kjen-
netegner en ingeniørs fremgangsmåte er 
nok også noe som kommer Heimevernet 
til gode.

Hva er egentlig kybernetikk?

– Jeg jobber med å programmere roboter 
til å oppføre seg slik man ønsker. Her 
hos oss forsker vi nå på hvordan roboter 
kan lære seg bevegelsesmønstre ut fra å 
observere menneskelig atferd. For eksem-
pel kan en effektiv slakter lære bort sine 
ferdigheter til en robot ved å gjennom-
føre partering nok ganger til at roboten 
gjennom å studere bevegelsene kan være i 
stand til å gjøre det samme.

Dette høres ut som forskning som er in-

teressant langt utover Norges grenser, for 
ikke å si Førdes?

– Det er veldig spennende å være med 
på å skape et miljø for robotikk. Vi er 
nå tre stipendiater og vi er i gang med å 
bygge lab, og robotikk er nå inne som del 
av ingeniørutdanningen på Høgskulen i 
Vestlandet. Vi tror først på å styrke lokale 
undervisningsmiljøer og næringsliv, men 
det kan absolutt være noe som storsam-
funnet og verdenssamfunnet vil høste 
frukter av på litt sikt.

ROLLEN I HEIMEVERNET ER VIKTIG
– Jeg har prøvd å tenke litt over hva som 
kjennetegner Johannes. 

Ordene kommer fra hans nærmeste leder 
ved forskningslaben Eli Nummedal. Hun 
har gradvis innsett at hans tilknytning til 
Heimevernet er viktig for ham.

– Det er ikke snakk om å stille spørsmål 
ved om han ønsker seg fritak fra tjenest-
en. Han er tydelig på at dette er viktig for 

ham og da ønsker vi ikke å legge hin-
dringer i veien. Dessuten tror jeg egentlig 
at rollen i Heimevernet er med på å 
definere ham litt som menneske, som om 
det ligger noen verdier der og preger ham 
i det daglige.

Og Johannes bekrefter:

– Dette er et verdivalg for meg. HV er noe 
jeg har lyst å gjøre skikkelig. Det var noe 
jeg prioriterte også da jeg studerte ved 
høgskolen. For meg fungerte det som en 
god avveksling fra det litt passiviseren-
de studentlivet. I Heimevernet er folk 
avhengig av at jeg har gjort jobben jeg 
skal gjøre, at jeg stiller opp, forbered-
er meg og gir soldater og befal et godt 
treningsutbytte. Arbeidet i HV virker i 
så måte skjerpende på meg og har helt 
klart en overføringsverdi til hvordan jeg 
selv ønsker å oppleves, når jeg står foran 
studentene på høgskulen.

HELHETSPERSPEKTIV ER VIKTIG
– Det er fort gjort for oss forskere å gå i 

«ingeniørfellen», tilføyer Nummedal. 

– Det å ha et helhetlig perspektiv på hva 
man holder på med, sin egen rolle og 
forståelse av hvordan man når fram til sitt 
publikum , der tror jeg Heimevernet og 
Forsvaret har gitt Johannes noen fordeler. 
Å ha folk med annen organisasjonserfar-
ing er jo bra i seg selv, spesielt når det gir 
en evne til å se ting i en større sammen-
heng, mener Nummedal.

– Vi har et fantastisk spennende forsk-
ningsmiljø innen robotikk som er knyttet 
til studiet her ved høgskolen, og det vi 
holder på med her er nok ganske unikt. Vi 
kommer tett på forskere, men også tett på 
unge mennesker, skoleklasser, næringsliv 
og politikere. 

– I dette spekteret er det menneskelig 
samhandling som blir nøkkelen og ikke 
bare ingeniørkompetanse. Jeg tror faktisk 
at Johannes som heimevernsbefal har 
skjønt dette i større grad enn de fleste av 
oss.

– Teambygging er jo noe jeg legger stor vekt på i 
mitt HV-område, og jeg tror noen av prinsippene 

er viktige også for å skape et godt studie- og 
forskningsmiljø ved høgskulen der jeg jobber.

Johannes Møgster
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Korporal Volden 
sender livstegn 
fra felten

 
Til avdeling kunstfag Fagerlia videregående skole. 

Jeg går nå inn i siste del av kurset hvor vi er inne i en tre døgns øvelse ute i 
telt. Sov under åpen himmel i natt, omringet av Romsdalsalpene og stjerneklar 
himmel. 
 
Jeg har fått innvilget en time sivil kontortid i dag, den brukes ute i leir mens resten er og 
trener stridsdrill. Lunsjbordet er klargjort, kaffevannet kokt opp og havregrynsgrøten står 
til godgjøring til laget er tilbake. Forsvarets treningsfelt på Åndalsnes ligger midt i områdets 
mest populære tur- og rekreasjonsområde. Akkurat nå smeller skuddsalvene (ikke skarpt, 
men lyden er reell) mens det 50 meter unna meg løper glade seksåringer i en retning og i en 
annen retning klargjør en kroppsøvingslærer for orientering.
 
Jeg har litt sansen for hele greia. Kurset er veldig bra lagt opp og instruktørene har veldig 
gode «pedagogiske skills». Selv om utsagn som «tillit er bra, men kontroll er bedre» ikke helt 
hva jeg tror er lurt å lede etter, har jeg godt av å utfordre meg i denne bobla. En boble som 
ikke er helt ulik kunstfagene vi jobber med hver dag på skolen. Det trenes på ferdigheter 
om igjen og om igjen. Vi gjør masse gruppeoppgaver og må by på oss selv, og sjefen her inne 
snakker om å spille hverandre god, være raus, tørre å gjøre feil osv. Mye har nok skjedd i 
Forsvaret. Pedagogen John Dewey har fått en liten vri her inne og;
 
«learning by børning»
 
Men folka er kanskje det fineste. Et skikkelig tverrsnitt av det norske folk. På min gruppe har 
ingen gått på kunstutstilling, vært på en klassisk konsert, sett dans eller gått på teater. Men 
etter hvert som vi løper, roper til hverandre, hjelper hverandre og blir slitne sammen skjer 
det noe. Folk jeg mest trolig aldri ville oppsøkt i mitt sivile liv viser seg (selvfølgelig) å være 
rause, kloke, varme og veldige intelligente folk. De har bare helt andre omdreiningspunkt enn 
meg selv. 
 
Jeg kommer til å huske Erik fra Todalen som jeg synes minte om Ludvig i Flåklypa i starten, 
og som ikke ble mindre lik ettersom han ble forkjølet (Red. anm. kurset var før koronaut-
bruddet) og trakk frem munnspillet i leiren her om dagen. Eller Egil som akkurat har blitt 
pappa og som mens han tok makkersjekk på flått etter en ti-timers baskerunde i lyngen lurte 
på hvordan det var å være homofil. Eller instruktør Sæter som stoppet undervisningen og 
parkerte en soldat som kom med kvinnenedlatende utsagn. Eller Audun, den yngste i laget, 
som på første dag fikk beskjed om å ta navneopprop. Han sto med ristende hender og skjelven 
stemme, like etterpå forteller han at han håper kurset kan gjøre han modigere i møte med 
nye folk.
 
Det er en egen boble militæret også. Da jeg hadde førstegangstjenesten min i militærpolitiet i 
Belgia hadde jeg en norsk general som sa at det fine med verneplikten er at vi får inn så mye 
ulike folk. Også de som er kritisk til systemet. Jeg tror vi har godt av å boble oss med andre 
enn våre egne bobler også. Om ikke, mister vi vidsyn og utsyn. 
 
Gleder meg til å se dere igjen. Kommer enten innom på slutten av dagen torsdag eller fra 
morgenen fredag.

Med ønske om en fin dag.

Endre Volden
Avdelingsleder Kunstfag
Fagerlia videregående skole
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Utskiftningen 
av sambands-
systemet vil 

modernisere Heimever-
net. På Heistadmoen er 

det nye sambandet på plass og 
sambandsbefal i Telemark og Buskerud 
heimevernsdistrikt 03 (HV-03) er godt i 
gang med å bli kjent med det nye utstyret.

FOKUS PÅ OPPLÆRING
Hensikten med kurset er at sambands-
befalet skal lære å bruke utstyret, for så 
å kunne lære det videre til soldatene i 
områdene.

Kurset er en fagsamling med alle sam-
bandsbefal i distriktet og det blir arran-
gert hvert år. Klasserommet på Heistad-
moen er overfylt av radioutstyr, ivrige 
kursdeltakere får opplæring på hver 
enkelt del på det nye sambandsutstyret.

Sverre Arneberg Fredriksen (39) fra 
Drammen er en av dem som skal lære 
opp soldatene i områdene fremover.

– Det kommer til å bli ganske lett å lære 
det videre. Det virker som soldatene og 
troppene er veldig motivert til å få utle-
vert nytt utstyr, sier Fredriksen. 

LETTERE FREMOVER
Soldatene i Heimevernet har lenge trent 

med utdatert sambands-
utstyr, enkelte ganger 
også uten utstyr. Frem-
over vil det bli lettere å 
løse oppdrag og det blir 
bedre trening med det 
nye sambandsmateriellet. 

Soldatene slipper å jobbe 
med utstyr som er tungt å 
bære, og som det er van-
skelig å få nye deler til. 
Opplæringen fremover vil bli brukt til å 
lære basisfunksjonene i det nye samban-
det, istedenfor å bruke tid og krefter på 
vedlikehold av utstyr som har feil. 

– På tidligere treninger og øvelser har 
vi ikke fått tid til å reparere utstyr som 
er blitt ødelagt. Å få tak i nye deler til 
det gamle sambandet har vært vanske-
lig fordi det har vært så utdatert, sier 
Fredriksen. 

PRAKTISK BETYDNING
Det har vært et krav for Heimevernet at 
sambandet skal være autonomt, det vil 
si helt uavhengig av kritisk infrastruktur 
som elforsyning og IP-nettverk. Det er 
viktig at sambandet alltid virker, også når 
intet annet virker. 

Oppgraderingen skal dekke behovet 
for sambandet fra område til tropp, og 

fra tropp til lag. Fredriksen mener det 
er viktig å ta i bruk det nye sambandet 
raskt, og bruke det mye slik at alle lærer 
seg det.

SAMBAND TIL ALLE 
Alle distrikter i Heimevernet vil i løpet 
av 2021 motta det nye, moderne og 
kommersielle radiosambandsmateri-
ellet. Leveransen består av nær 15 000 
digitale mobile radioer til ugradert bruk i 
Heimevernet. 

HV-03 er det første distriktet som mottar 
komplette leveranser fra Forsvarsmateri-
ell. Målet er at alle heimevernsområdene 
skal få dekket behovet for samband. I 
løpet av de neste månedene blir det en 
total utskiftning av sambandssystemene, 
og en opprustning som skrur bered-
skapen på samband til 100 prosent i 
områdene. 

TEKNOLOGISK SKIFTE
Nå går HV fra gamle analoge sambandssystem til moderne digitale radioer. 

TEKST OG FOTO: Helene Sofie Thorkildsen 
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I ONKEL SINE FOTSPOR 
Jostein Revheim kikkar opp mot fjella som breier seg i Stordalen. Han tenkjer på korleis det såg ut her for 75 
år sidan. Hans eigen onkel, Sigmund Revheim, kjempa tappert mot tyskarane i motstandsgruppa Bjørn West.

TEKST OG FOTO: Karoline Lillemo  HISTORISKE BILETE: Bjørn West Museet 

Jostein står ved Stordalen Fjellstove og ser deltakarane på 
årets Bjørn West-marsj kome i mål. Den 15 km lange marsjen 
er til for å heidre soldatane som kjempa i desse fjella. Ein 

viktig marsj for lokalbefolkninga, soldatar og slektningar av dei 
som kjempa oppe i Matrefjella. Planen til Jostein var å delta sjølv 
i år, for aller fyrste gong, men berre dagar før marsjen skadar 
han beinet sitt. Trass i det ynskjer han å væra ved mållinja for å 
sjå på saman med sonen sin. 

HEIMSØKT I DRAUMANE 
Jostein er soldat i innsatsstyrke Bjørn West som er oppkalla etter 
motstandsgruppa, og kjenner kanskje litt ekstra på arven han 
bringar med seg inn i dagens forsvar. Han brukte mykje tid med 
onkel Sigmund og fekk høyre mange historier om han sin versjon 
av hendingane under krigen. Dei to kunne snakke om det meste. 

Noko heldt han likevel for seg sjølv. Jostein fortel at Sigmund 
ofte sov hos dei på garden dei vaks opp på. Det var lytt gjennom 
veggane, og Jostein kunne høyre onkelen sin skrika og brøla når 
han sov. Tyskarane heimsøkte han i draumane, men det var noko 
som aldri skulle bli snakka om. 

FORFALSKA BLINDTARMSBETENNELSE 
Sigmund døydde i 2002 og tok mykje historie med seg. Noko av 
historia blir fortald vidare til nære og kjende, og noko skreiv han 
ned i eit skriv berre månadar før han døydde. 

Han gjekk befalsskulen, men blei seinare politi i Bergen, kor han 
tenestegjorde store delar av krigen. I 1944 laug han på seg ein 
blindtarmsbetennelse for å kjøpa seg tid til å røma frå tyskarane, 
då han trudde han blei oppdaga for å ha gjeve ut illegale passer-
setlar. Han drog då opp til Matrefjella for å bli med i motstands-
gruppa Bjørn West. Her var han instruktør for rekruttskulen ved 
Kringlebotn gard. 

KRIGEN ER KOMEN TIL MATREFJELLA 
28. april 1945. Dei neste seks dagane vil det bli blodige kampar 
i Matrefjella inst i Masfjorden. Bjørn West-styrken som har bygd 
seg opp i løyndom der oppe vil tape seks mann. I nattestider tar 
ein tropp på 15 tyskarar av frå Matre for å sjekka ut fjellområda 
og stølane der. Tre av dei tar ei anna rute og går innover fjellet 
Klaven. 

Berre eit par dagar før kom rundt 50 ungdomar til Kringlebotn 
gard for å få våpenopplæring. Ved rekruttskulen trur dei enno 
at dei er trygge. Tilfeldig blir det observert bevegelsar på andre 
sida av vatnet. Dei skjønar straks at det er tyskarar. 

Befala blir einige om at det er for 
tidleg å sende ut ungdoma-

ne og tek saka i eigne 

hender. Arnold Mathiesen samlar eit lag med befal og spring 
langsetter det kilometerlange vatnet i ein valdsam fart. Blant dei 
sju er Sigmund Revheim. 

DET FYRSTE ANGREPET 
Dei spring over stein og ur, gjennom skogen og langsetter vatnet. 
Framme på andre sida spreiar laget seg og søkjer dekning. Mat-
hiesen får ikkje gøymd seg i tide og blir drepen.

Sigmund fortel: «Eit stykkje lenger unna i lia kom eg til ein stor 
stein der eg trefte Ragnvald Totland som søkte dekning. Like 
etter dukkar det opp eit framand hovud rett framføre meg. Det 
var neimen ikkje mange meters avstand. Eg skaut fort og 
hovudet kom ikkje opp att.»

På same tid står ein annan tysk soldat lengre oppi ura og skyt 
mot dei to. Revheim ser røyken frå våpenet hans og observerer 
ein heilfigur bak nokre buskar. 

Revheim ser ned på Totland – Totland er blitt treffen i skuldra 
og seier han treng hjelp til å kome seg tilbake til basen. Sigmund 
lova å kome tilbake med hjelp så snart det var mogleg. 

Revheim sit og observerer lendet så godt han kan, men det var 
slutt. Ikkje fleire tyskarar, ikkje fleire skot. Mannskapet inne ved 
Kringlebotn gard får Totland i sikkerheit med båt over vatnet. 

Men kampane er langt frå over. 

EIT EVIGVARANDE MINNE
29. april 1945. «No venta me på nytt angrep og denne gongen 
var det min tur med nytt lag på sju mann. Midt i organiseringa 
av vaktlaget blir ein mann observert oppi snøfonna, og denne 
mannen måtte ikkje koma ned til oss. Eg tok med meg to mann», 
skriv Revheim. 

SIGMUND REVHEIM
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HISTORISK:
Soldatar i motstands-
gruppa Bjørn West 
kjempa i eit vanskeleg 
område med bratte 
fjellsider og kupert 
terreng. 

REKRUTTLEIR:
Kringlebotnvatnet med 
Klavefjellet som går 
langs etter det. Garden 
ved enden av vatnet 
brukte Bjørn West som 
rekruttleir. 

PATRULJELØP: 
Eit lag frå innsatsstyrke 
Bjørn West på patrulje-
løpet under årets Bjørn 
West marsj i Matrefjella. 
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3

Farten oppover var stor, men mannen på snøfonna forsvann. Dei 
går tilbake for å fortsetje organiseringa, men det gjekk ikkje etter 
planen. 

«Brått ser eg tre tyskarar ligga rett framfor meg. Det vart eit evig-
varande minne å sjå dei liggjande der med geværet på høgre sida 
klar til bruk», fortset Revheim i skrivet. 

Tyskarane er opptekne med å speida over terrenget, men 
snur seg og ser Revheim i det han stoppar opp. Dei reagerer 
med enorm fart, og det same gjer Revheim. Han byrjar å skyte 
punktvis frå høgre til venstre, alle tre vart trefte. 

«Alle dei andre i vaktlaget gjorde det einaste rette – stakk av. 
Heilt ukjende med nye våpen og den uhyggelege situasjonen me 
var komne oppi. Men Narve Tindeland vart verande att.» 

Revheim og Tindeland ser mange tyskarar på veg opp frå dalen, 
men tenkjer at det må vera fleire igjen rundt dei. Dei treng hjelp. 

Tindeland spring for å prøve å få tak i folk, men når han forsvinn 
inn i skogkanten, smell det frå same plass. Eit skot treffer han, 
men han prøver sjølv å forbinde skotsåret. Igjen blir han oppda-
ga, blir skutt og døyr. 

Revheim er no åleine. 

DET ENORME OVERLEVINGSINSTINKTET 
«Eit skot kom som eit nedslag like framfor føtene mine. Jord og 
grus spruta oppover meg, men eg høyrde ikkje skotet – høyrsla 
var borte.» 

Sigmund kastar seg ned for å få tyskarane til å tru at dei hadde 
treft han. Han var no åleine mot eit ukjend tal med tyskarar. Han 
set i gong med framsprang og kjenner lufttrykk av skot rundt 
seg. Han stuper over ein stein og høyrer at fleire skot treff den. 

På veg attende spring han forbi Jakob Åsheim som var ein del av 
laget hans. Han har òg falle på slagmarka. Sigmund har ikkje tid 

til å stanse for lenge og dreg vidare over elver og fossestryk. Han 
kjem tilbake til Kringlebotn gard, men alle andre er dratt. Han 
finn ryggsekken sin og spring vidare. 

Lengre inn i fjellet finn han dei andre. Rundt om i Matrefjella vil 
kampane fortsetje i fire dagar til, men enn så lenge kan Sigmund 
endeleg få pusten tilbake. 

ÅNDA SOM VEKKJAST 
23. august 2020. Jostein ser tenkande ned på våpenet han fekk 
behalde frå onkel Sigmund. På undersida er det rissa inn tre stre-
kar, ein for kvar tysk soldat Sigmund meinte han drap. 

– Det er så viktig at me ikkje gløymer. Eg fekk høyre historiene då 
eg var ganske liten. Kva dei gjorde, kva som skjedde. Det er ting 
som er viktige å få fram i lyset, og slaga er ein del av den historia, 
fortel Jostein. 

Jostein har kome i prat med fleire av dei som kjempa i Bjørn 

West. Fellesnemnaren for alle, er at dei snakkar om det motet dei 
fekk. Den innsatsen dei følte på då dei kjempa for landet sitt. 

– Det vekkjer ei ånd i folket til å delta på noko større enn ein 
sjølv. 
Kampvilja – den er eg så enormt imponert over. Dei bar tung 
ammunisjon, mat og alt som var, opp til fjells. Det var eit slit frå 
ende til annan, uttaler han. 
 
STOLTHEITA
Etter å ha tenestegjort i Kosovo gjennom 2000 og 2001, blei Jos-
tein innrullert i områdestrukturen i HV-09. Han påpeiker at han 
likte seg der, men hadde behov for eit enda høgare tempo. Då blei 
innsatsstyrken eit godt alternativ. 

– Eg må seie at eg er veldig stolt av å vera med i Heimevernet og i 
Bjørn West. Eg føler me gjer ein viktig jobb. Å gå i onkel Sigmund 
sine fotspor, både bokstaveleg og biletleg, har ein stor verdi for 
meg, avsluttar han. 
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KJERNEN I FORSVARSVILJEN
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier Heimevernet er kjernen i Norges forsvarsvilje. Derfor er det viktig at 

HV-soldatene får trene hvert år med det materiellet de trenger, sier han.   

TEKST: Stein Cato Nybakken  FOTO: Forsvaret

Da Eirik Kristoffersen tiltrådte som ny forsvarssjef 17. august, 
var han den første i den stillingen som hadde bakgrunn som sjef 
Heimevernet. Forventningene er naturlig nok store når ny sjef 
tiltrer, men Kristoffersen var tidlig ute med å helle kaldt vann i 
blodet på alle med en forventning om snarlige forandringer. Til 
Forsvarets egne nettsider uttalte han:

– Jeg har vært tydelig på at jeg nok kommer til å skuffe folk som 
har særdeles høye forventninger til meg. For jeg kommer ikke til 
å klare å innfri alle forventninger – i hvert fall ikke på kort sikt.
Det er riktignok bare gått et drøyt år siden Kristoffersen overlot 
kommandoen over Heimevernet til Elisabeth Michelsen, men 

han er like klar nå – som da på hvilken rolle HV skal ha i Forsva-
ret og samfunnet. 

– Heimevernet er en desentralisert ressurs som er tilgjengelig 
i fred, krise og krig. Den rollen Heimevernet har i det lokale og 
regionale beredskapsarbeidet er limet i totalforsvaret, sier han 
og minner om at historien er full av hendelser der vi som nasjon 
er blitt overrasket. 

– 9. april, murens fall, borgerkrigen i Jugoslavia, 11. september, 
22. juli og nå Covid-19 er alle eksempler på at vi er blitt overras-
ket. Heimevernet er over hele landet og har en kompetanse og 

lokalkunnskap som gjør at de kan settes 
inn fort der de trengs, sier han.

FORSVARSEVNE
Så, for å gripe tak i et poeng som stadig 
trekkes frem når fremtiden til HV 
diskuteres - størrelsen på 
Heimevernet. Er det stort 
nok for å håndtere de 
oppgavene Kristof-
fersen mener blir 
viktige i årene som 
kommer?

– Jeg vil bestandig 
hevde at vi må ha 
et større forsvar. 
Akkurat nå er det viktig 
at de 40.000 soldatene 
som er i HV får trent årlig og 
at de har det utstyret de trenger. 
Alt dette må være på plass før vi even-
tuelt snakker om en utvidelse. Innenfor 
landmakten er oppbyggingen av Hæren 
viktigere for meg nå enn en utvidelse av 
både Heimevernet og spesialstyrkene, 
sier Kristoffersen. Derimot er han klar 

på at Heimevernet har en særdeles viktig 
oppgave i det han kaller «gråsonen».

– HV er den viktigste ressursen vi har i 
det vi kaller «gråsone-trusler». Det vil si 

der det er uklart om det er pågående 
stridshandlinger eller om vi 

er i dypeste fred. En slik 
ressurs er vi helt av-

hengig av i et forsvar 
som er blitt mindre 
på land- og sjøsiden. 
Der fellesoperasjo-
ner med Hær, Sjø 
og Luft er kjernen i 

vår forsvarsevne, er 
Heimevernet kjernen i 

forsvarsviljen, sier han.

LANDMAKTEN
Forsvarssjefen er også tydelig på 

at Hæren og Heimevernet er to sider av 
samme sak, med forskjellige oppgaver.

– Det er viktig at Hæren og Heimevernet 
ikke blir for like. De skal fremdeles utfylle 
hverandre med et heimevern over hele 

landet og en struktur som virker opp til 
kompaninivået. Når det kommer til mer 
sammensatte operasjoner, så er det Hæ-
ren sin jobb å gjøre det. Heimevernet skal 
være stolt av den strukturen og egenarten 
de har og ikke prøve å organisere seg likt 
som Hæren. Det viktigste i Heimevernet 
er menneskene, sier han.

Da Kristoffersen tiltrådte, la han samtidig 
frem en liste på fire punkter han ønsker å 
prioritere fremover. 

• Et verdibasert forsvar
• Beredskap
• Evne til samvirke
• Utvikling

– Alle disse punktene treffer godt inn i 
Heimevernet. Vi skal sette våre verdier 
høyt for å utvikle forsvarsvilje, vi skal 
være beredskapsklare og virke som ett 
forsvar. For at Heimevernet skal utvikle 
seg, må HV se nye måter og utvikle seg på. 
Neste år kommer en studie fra Forsvarets 
forskningsinstitutt som vil gi noen svar 
på dette, sier han. 
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22 JULI:
HV-02 Derby holder 
vakt rundt Stortinget 
etter terror bombingen 
i Oslo 22 juli 2011.

TILSTEDEVÆRELSE:
Heimevernsoldater fra 
HV-03 på sosialpatrulje 
i Hønefoss sentrum. 

KORONA: 
Soldater fra HV-02  
støtter det sivile 
samfunn med for-
skjellige oppgaver på 
Gardermoen flyplass i 
forbindelse med  
Korona utbruddet.

FORSVARSSJEF EIRIK KRISTOFFERSEN

46 HEIMEVERNET / HØST 2020 47HØST 2020 / HEIMEVERNET



Det er for få lagførere i Heimevernet og 
målet er at disse soldatene fra første-
gangstjenesten skal direkteoverføres 
til HVs områdestruktur for å fylle dette 
gapet. Kurselevene er soldater i første-
gangstjenesten fra Hans Majestet Kongens 
Garde (HMKG), Forsvarets Fellestjenester 
(FFT) og Cyberforsvaret (CYFOR). 
 
De fleste er halvveis i førstegangstje-
nesten. Ved at de nå får kompetanse som 
lagførere kan de i tillegg benyttes i le-
dende menigfunksjoner i sine avdelinger 
resten av tjenesten. 
 
HEIMEVERNET VAR UKJENT
Hedda Sofie Berge (FFT) visste ikke hva 

hun gikk til, og Heimevernet var ukjent. 
Det hun visste om HV før kurset var 
basert på fortellinger fra andre soldater i 
førstegangstjenesten. 

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke had-
de det beste inntrykket av HV før kurset. 
Jeg fikk høre at HV er en gjeng med slitne 
førtiåringer som har børsa klar hjemme. 
Bare det at HV har innsatsstyrker var helt 
ukjent for meg. Nå har jeg et helt annet 
inntrykk, og jeg gleder meg til å være en 
del av organisasjonen, sier Berge smilen-
de. 
 
I starten av kurset ble soldatene utfor-
dret på mye de i utgangspunktet ikke var 

komfortable med å gjøre. Berge forteller 
at det sitter langt inne å skulle rope ordre 
til noen og forvente at de gjør det du sier. 
 
– Det å stå foran en gruppe fremmede og 
presentere seg kan være vanskelig nok i 
seg selv. Første dagen jeg kom hit hadde 
jeg nok svart nei på spørsmålet om jeg 
ser frem til å bli lagfører. Nå er jeg mye 
tryggere i rollen og tror jeg kan bli en god 
leder, sier Berge. 
 
Hun er imponert over veilederne på lag-
førerkurset som på kort tid har gitt dem 
mye god læring. De holdt seg i bakgrun-
nen for å observere, og kom med kon-
struktive tilbakemeldinger til soldatene. 

 SAMMEN OM NYE LEDERE 
Midt i regnbyger og svermer av mygg står rundt 30 motiverte soldater på Heimevernets skole- og 

kompetansesenter på Dombås. De er kurselever ved Hærens og Heimevernets første felles lagførerkurs.

TEKST: Karoline Lillemo  FOTO: Karoline Lillemo og Kristian Kapelrud

HEDDA SOFIE BERGE

DOSKI TATAR CHOOLY

– De har gjort en helt formidabel jobb. Der 
og da kan det være litt vondt å høre at 
man ikke gjør ting like bra som 
man hadde tenkt, men man 
lærer av det og blir bedre, 
sier Berge.

UTEN TVIL EN 
VIKTIG UTDANNING
Doski Tatar Chooly 
(HMKG) ønsket å bli 
tryggere på å lede et lag, 
og motivasjonen for å del-
ta på kurset var høy. Chooly 
forteller at han har fått høyere 
selvtillit gjennom de ti dagene han har 
vært hos HVSKS. 
 
– Det jeg kommer til å huske best er selve 
lederutdanninga, og de forskjellige må-
tene man kan lede et lag på. Jeg har ikke 
nødvendigvis vært så sikker på meg selv 
når det gjelder å lede andre. Etter denne 
utdanninga føler jeg at jeg mestrer det på 
en god måte, sier Chooly. 
 
Chooly forteller at han ikke visste hvordan 
Heimevernet fungerte før kurset. Må alle 
inn? Er det opptakskrav og kan man søke 
seg inn?

– Nå skjønner jeg mer hva Heimevernet 
går ut på og forstår helheten i organisa-

sjonen. Jeg ser også hvorfor dette 
kurset er viktig i forhold 

til at HV har behov for 
lagførere i strukturen. 
Det er uten tvil en viktig 
utdanning og et viktig 
kurs. Jeg er gleder meg 

til å bli lagfører i Hei-
mevernet, det er noe jeg 

ser frem til, forteller han. 
 

GLEDELIG Å SE DE FØRSTE 
ELEVENE

Den samme dagen som Koro-
na-pandemien traff Norge 
og landet ble stengt ned, 
satt sjef Heimevernet, 
Elisabeth Michelsen på 
kontoret til daværende 
sjef Hæren Eirik Kris-
toffersen. Den dagen 
ble de enige om at de 
skulle teste ut et lagfører-
kurs som et fellesprosjekt 
for å fylle på med lagførere i 
Heimevernet.  
–  I dag er det veldig gledelig at vi er på 
HVSKS og kan se de første elevene. Solda-

tene virker til å være kjempefornøyd, sier 
Michelsen. 
 
Sjef Heimevernet tror at dette kurset er 
noe Heimevernet kommer til å fortsette 
med videre.

– Vi vil nok se en evaluert versjon av kur-
set i samarbeid med Hæren, og andre som 
har førstegangstjeneste av denne typen, 
sier hun. 
 
Daværende sjefssersjant Torleiv Nordhus i 
HV besøkte også kurset sammen med sjef 

Heimevernet. 
 

– Vi må gjøre de lure 
tingene for å sørge for at 

vi får nok lagførere til 
HV, og dette er ett av 
de tiltakene. Dette er 
første gang dette kurset 

gjennomføres, og vi må 
finne ut hva som var bra 

med det vi gjorde nå, og 
hva som kan forbedres. Vi 

kan ikke bare gjøre det som gag-
ner Heimevernet, men det som gagner 

hele Forsvaret. Det blir det en bra tjeneste 
og gode soldater ut av, avslutter han. 
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FRA HV-UNGDOM 
TIL SJEF FOR HÆREN

Da generalmajor Lars Lervik som 16-åring tok på seg uniformen for første gang som HV-ungdom, så han aldri 
for seg at han noen år senere skulle bli sjef for Hæren.

TEKST: Jonny Karlsen FOTO: Frederik Ringnes

Nei, det tenkte jeg ikke. Det kan jeg 
garantere deg, ler Lervik før han 
fortsetter:

– Det var ganske nylig at tanken om at jeg 
skulle bli sjef for Hæren dukket opp.

SMAK AV MILITÆRET
25. juni i år overtok Lervik som sjef Hæ-
ren. Han erstattet general Eirik Kristoffer-
sen, som er ny forsvarssjef. Kristoffersen 
kom fra jobben som sjef Heimevernet da 
han ble sjef for Hæren, mens Lervik kom 
fra jobben som sjef for Brigade Nord. 

Men det betyr ikke at Lervik er helt uten 
erfaring fra Heimevernet.

– Jeg var tre år i HV-ungdommen i Sunn-
dal kommune på Nordmøre før jeg startet 
i Forsvaret. For meg var HV-ungdommen 
en mulighet til å smake litt på det militære 
livet. Det var artig, med mye fokus på sky-
ting, feltløp med mer. Jeg fikk også gleden 
av å være med på HV-ungdommens lands-
konkurranse på Dombås, forteller Lervik.

Lars Lervik er 48 år gammel og startet 
sin militære karriere ved Befalsskolen for 
kavaleriet i 1990. Han har en svært bred 
erfaring fra Hæren.

GOD PÅ SAMARBEID
Lervik har ledet på alle nivåer fra lag til 

brigade. Blant annet har han vært sjef for 
Telemark bataljon og Brigade Nord. Lervik 
har også flere ganger deltatt i internasjo-
nale operasjoner.

Den nye sjefen for Hæren har gjennom 
tidligere jobber i Forsvaret inntrykk av at 
Hæren og Heimevernet allerede samar-
beider godt.

– Samarbeidet har utviklet seg sakte, men 
sikkert over mange år. Noe av nøkkelen 
til det er at når vi nå lager planene for 
krise og krig igjen, så er det helt tydelig at 
en sterk hær og et sterkt HV er ekstremt 
viktig. Og at de to er komplementære, for 
å bruke det begrepet, sier Lervik.

TRE HOVEDLINJER
Det er spesielt innenfor tre hovedlinjer 
Lervik mener Hæren og HV skal samarbei-
de om i fremtiden:

1. Innenfor den operative virksomhetsde-
len så vil Hæren og HV måtte fortsette å 
planlegge, koordinere og utvikle samar-
beidet hele tiden. 
2. Lervik vil samarbeide enda tettere 
for å utnytte hverandres skoler, Hærens 
våpenskole og HV-skolen på Dombås. Han 
mener det er potensiale til å få mer ut av 
de to skolene.
3. Hær og HV må samarbeide innenfor 
personellområdet. HV består av mye 

hær-folk. Lervik har en ambisjon om å 
bidra med noen av de beste offiserene og 
befalet til å bekle nøkkelposisjoner i HV – 
og tilsvarende så håper han også at han da 
får noen av de beste folkene i HV tilbake 
til Hæren for å bidra med den kompetan-
sen de har fått i HV.

Til det siste punktet, så sier Lervik at HV 
har fått et bedre omdømme og at det der-
med er blitt litt mer attraktiv for hærfolk 
å jobbe der.

TETT SAMARBEID I NORD
I Finnmark, med Finnmark landforsvar 
(FLF), er det et spesielt tett samarbeid 
mellom Hæren og HV. Lervik mener det 
samarbeidet er viktig, men ikke for å gjøre 
hær og HV likere.

– Gjennom FLF må vi sørge for at vi 
utnytter de gode sidene til de forskjellige 
aktørene. Litt sånn som «godfot-teorien»: 
HV-17 skal bli bedre på å gjøre det de 
gjør. Grensevakten og Porsanger bataljon 
skal bli bedre på å gjøre det de gjør. Og 
sammen vil det gi det oss den effekten 
vi skal ta ut i FLF. Hensikten er å utvikle 
særegenhetene og gjennom det få til et 
effektivt samvirke, fastslår Lervik. 

Hva mener HV-sjefen om samarbeidet 
- bla om!
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Det sier generalmajor Elisabeth Michel-
sen, som er sjef for Heimevernet. Hun er 
enig med hærsjef Lars Lervik (se forrige 
side) om at samarbeidet mellom HV og 
Hæren er bra og at det stadig blir bedre.

– Jeg støtter det Lervik sier om at gjen-
nom de siste årene så er merkevaren Hei-
mevernet bygd sterk og god. Det virker 
attraktivt å jobbe i HV og man får uttelling 
karrieremessig. Det viser også søknade-
ne på nøkkel- og karrierestillinger, sier 
HV-sjefen. 

FLYT AV SOLDATER
Michelsen er svært fornøyd med at Hæren 
og HV har fått et tett og godt samarbeid 
vedrørende flyt av soldater fra første-
gangstjeneste direkte over til Heimever-
net. Hæren og HV er blitt enig om at alt 

personell fra grensevakta og kongevakta 
i Garden skal gå direkte over til Heime-
vernet. 

– Vi har også fått etablert et samarbeid 
med utdannelse av soldater i Hærens 
førstegangstjeneste som gir effekt for 
Heimevernet. Som for eksempel det lag-
førerkurset vi gjennomførte på HV-skolen 
i juni. 

– Samtidig har vi fått løst opp styrkestruk-
turen til Hæren slik at vi får frigjort i år 
400 soldater fra Finnmark som kan gå 
rett inn i styrkestrukturen i HV, forklarer 
generalmajoren.  
 
KOMPLEMENTÆRE
Michelsen sier videre at det jobbes syste-
matisk for å forbedre effekten av hele ver-

neplikten, blant annet hvordan geografi 
og andre kriterier bør ligge til grunn ved 
innkalling til førstegangstjeneste. 

– Når det gjelder den operative virksom-
heten er vi enige om at vi skal være kom-
plementær. Det vil også gjenspeile seg i 
hvordan vi utvikler Finnmark landforsvar. 
Jeg likte det Lervik sier om godfot-teori-
en. Det er en bra beskrivelse av det. Det 
er ingen risiko for at vi skal slå sammen 
Hæren og HV. Vi er komplementær og skal 
bygge videre på det, fastslår Michelsen. 

I tillegg har sjef Heimevernet den siste 
tiden hatt møter med sjef Luftforsvaret og 
sjef Sjøforsvaret for å diskutere det ope-
rative samarbeidet og ikke minst flyten av 
soldater fra deres forsvarsgrener til HV 
der det er relevant.

HJELPER HVERANDRE FREMOVER
– Plattformen må være lik – soldater med grunnferdigheter i bunnen. Det er det som binder 

Hæren og Heimevernet sammen. 

TEKST: Jonny Karlsen FOTO: Forsvaret

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER!
FØLG, LIK OG DEL

@heimevernet @heimevernet @heimevernet

52 HEIMEVERNET / HØST 2020 53HØST 2020 / HEIMEVERNET



TIL TOPPS SOM SPESIALIST
Heimevernets nye sjefssersjant har klare tanker om det nye spesialistkorpset

 med seg fra Forsvarets spesialkommando.

TEKST: Jonny Karlsen FOTO: Forsvaret

Den 42 år gamle Gjert Grave tok denne høsten 
over som ny sjefssersjant i Heimevernet. 
Grave har det meste av sin militære 

karriere vært i Forsvarets spesialkommando 
(FSK).
 
– Grunnen til at jeg søkte jobben er at 
Heimevernet er en interessant plass å 
jobbe. Oppgavene som sjefssersjant er 
spennende og utfordrende, sier Grave og 
fortsetter: 
 
– Jeg ønsker å ha påvirkning på utviklingen av 
HV, noe jeg kan gjøre gjennom fag- og sersjant- 

linja som jeg har ansvar for. Det klarer jeg ikke alene, så 
her er det viktig at vi jobber som et samlet team og 

drar i riktig retning. 
 

Grave er født og oppvokst i Drangedal 
kommune, i en liten bygd som heter Tørdal. 
Oppveksten der var preget av jakt, fiske og 
friluftsliv, samt at han var aktiv innenfor ski 
og fotball. Da var det kanskje ikke unaturlig 

at Grave endte opp blant de beste soldatene 
Norge har.

 
ENKEL OVERGANG

I FSK er spesialisering av soldatene noe som har 

foregått i flere år og da den nye ordningen 
for militært ansatte (OMT) ble innført 
i hele Forsvaret 1. januar 2016, var det 
stort sett bare å skifte distinksjoner fra 
offiser til other ranks (OR) for mange i 
FSK. De var allerede spesialister.
 
– Spesialstyrkene er delt inn i fagfelt. Du 
blir veldig spisset inn mot det fagfeltet 
du blir tildelt i stilling. Og den kan du ha 
over lengre tid. Endringen til OMT hadde 
ingenting å si kommandomessig eller 
jobbmessig. Alle visste at de var spesialis-
ter, mens for eksempel troppssjefen, som 
var utdannet på krigsskolen, var offiser, 
sier Grave.
 
Innen utgangen av 2020 skal OMT etter 
planen være ferdig implementert i hele 
Forsvaret. Grave mener likheten mellom 
FSK og HV kan gjøre det enklere å få OMT 
ferdig innført også i HV.
 
– Her har vi fagfeltene både i område-
strukturen og i distriktsstabene. Derfor 
tror jeg det er uproblematisk å gå over fra 

å være offiser og rett inn i en OR-stilling, 
sier Grave, og utdyper:

I RUTE
 – Jeg oppfatter at det allerede er et skille 
på hvem som er spesialister og hvem som 
er offiserer i utgangspunktet. Da er det 
lett å konvertere over. Det blir mer natur-
lig for den enkelte også, sier Grave. 
 
Han har god forståelse for de som fortsatt 
ønsker å være offiserer. 
 
– Men om de ikke har den kompetansen 
de trenger for å konkurrere seg til offiser-
stillinger, så er man i utgangspunktet en 
spesialist, fastslår Grave.

COMMAND TEAM
Sjefssersjanten og sjef Heimevernet utgjør 
det som kalles Command team. Slik skal 
det være på alle nivåene i Heimevernet. 
 
– Command team er et lojalitetsbasert 
partnerskap mellom sjefen og sjefsser-
sjanten. For meg så er det sjefen som 

utøver den formelle kommandoen, så er 
det sjefssersjanten som tydeliggjør og 
prioriterer sjefens intensjon, sier Grave, 
 
Akkurat nå er det en stående ordre på 
høring om ansvar og oppgaver i Command 
team i HV. 
 
– Der har vi gått gjennom ansvarsforhold 
fra troppssjersjant opp til distrikstsser-
sjant, sier Grave.
De fire fokusområdene til sjef HV er 
standardisering og forenkling, fornying og 
utvikling, desentralisering og synlighet og 
anerkjennelse. 
 
– Sjef HV er i ferd med å gi ut en strategi 
for utvikling av HV mot 2030, med de fire 
fokusområdene. Jeg kommer til å under-
støtte disse, samt løfte HV til å være bedre 
rustet til å være beredskapsklar i 2021. 
– Det er også viktig for meg å ha en god 
dialog med sersjantene i distriktene og 
reise rundt å se hva status er. Jeg ønsker å 
være synlig, tydelig og tilgjengelig, fastslår 
Grave. 

FAKTA

Navn: Gjert Grave

Stilling: Sjefssersjant i  
Heimevernet

Utdanning: Førstegangs- 
tjeneste, befalsskole, 
utdanning i Forsvarets spesial-
kommando, kvalifiseringskurs 
på krigsskolen, Expeditionary 
Warfare School i USA.

Tjenestebakgrunn: 
2. bataljon, Telemark bataljon, 
17 år i ulike stillinger i FSK, 
FOH, utenlandstjeneste fra 
Kosovo (KFOR 3) og seks 
kontingenter i Afghanistan 
for FSK.

Utmerkelser: St. Olavs- 
medaljen med ekegren, 
Krigsmedaljen og Forsva-
rets innsatsmedalje med to 
rosetter.

Sivil status: Gift, to barn på ni 
og 13 år, bosatt i Elverum.

SJEFSERSJANT HV GJERT GRAVE
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For at HV-strukturen skal få den 
kompetansen som trengs til å gjøre 
jobben Heimevernet er satt til å 

gjøre, krever det dyktige instruktører på 
Heimevernets skole- og kompetansesenter 
(HVSKS). Dette er motiverte og engasjerte 
mennesker. De trives i rampelyset. Ikke 
nødvendigvis for å fremheve seg selv, men 
for å dele av sin kunnskap og viten, slik at 
Heimevernets soldater får med seg kunn-
skap og holdninger på veien. Vi har tatt en 
prat med tre av dem.

– Hva er det som gir motivasjon og på-
gangsmot for å være instruktør på kurs ved 
HVSKS?

– Hovedmotivasjonen er forventningsfulle 
og motiverte soldater, er de enige om.

En annen tanke som slår dem er at dette 
er kompetanseheving til den spisse enden 
av HV. At det skal deles på kunnskap med 
dem som skal omsette dette i praksis. 
Kunnskapsutveksling med noen som skal, i 
ytterste konsekvens, kunne ta liv. Det setter 
store krav til veileder og instruktør.

– Vi må forstå hva vi skal formidle og 
hvordan vi skal formidle budskapet. Vi må 
være ærlige, respektfulle og ydmyke i en 
slik situasjon, sier de.

VARIASJON
Både Torgeir Sæteren, Jon Haanshus og 
Knut Hammerhaug synes det er spennende 
med den store variasjonen av elever på 
kursene. Her er sivile og militære. Lærere, 
siviløkonomer, fiskere, brannmenn, helse-
arbeidere og vinduspussere. Elevmassen 

er et speilbilde av samfunnet. Det gjør at 
kursbefalet strekker seg litt lengre, for at 
elevene skal få en positiv opplevelse. 

– Hvordan er miljøet ved skolen og hvorfor 
har du valgt å jobbe akkurat ved HVSKS?

– HVSKS er arbeidsplassen der alle prater 
med alle. Alle anstrenger seg for at våre 
oppgaver skal bli løst på best mulig måte, 
forteller Torgeir Sæteren. Han tilføyer at 
man som ansatt ved skolen har stor inn-
flytelse på sin egen arbeidssituasjon og at 
man jobber med varierte oppgaver. 

OBJEKTSIKRING
Skolen er også ansvarlig for å utvikle HV 
i tråd med sjef HVs intensjon. Utviklings-
avdelingen ved skolen ivaretar støtte til 
Forsvarets anskaffelses- og utviklingspro-

SLIK SKAPER SKOLEN 
EFFEKT

Hvordan er det å være instruktør for cirka 1200 HV-soldater hvert år? 
Bli kjent med tre av de som hver uke deler av sin kunnskap for å øke 

operativiteten i Heimevernet.

TEKST: Morten Angvik-Kristiansen FOTO: Øystein Vårdal

sjekter. Avdelingen produserer direktiv, 
reglement, håndbøker og veiledning i drift 
av HV innen spekteret fred, krise og krig.

Heimevernet fikk i 2018 fagansvaret for 
objektsikkerhet. Dette blir forvaltet av sjef 
HVSKS. Synergien mellom fagansvaret, 
utviklings- og utdanningsvirksomheten 
ved HVSKS styrker både den forbyggende 
sikkerheten i Forsvaret generelt og opp-
dragene til Heimevernet spesielt.

1200 ELEVER ÅRLIG
– Hva bidrar skolen med for å skape effekt 
for Heimevernet?

– Effekten ser man i styrkestrukturen. Sko-
len leverer godt gjennom kursvirksomhe-
ten. Skolen produserer om lag 1200 elever 
i året gjennom ulike kurs og returnerer 

RETTELSER OG TILLEGG TIL KURSKATALOGEN FOR 2020-2023:

Tillagt/Kansellert/Endring Kursnavn Merknad

Tillagt Grunnleggende operasjons-
planlegging (GOP) for 
Heimevernet

Målgruppen er personell i 
P-/S- struktur fra HV-distrikt 
og HV-stab med planfunksjon.

Kansellert Geriljakurs 2020 Venter på godkjenning.

Endring Fagkurs II Objektsikkerhet 
Plan

Flyttet fra uke 42 til uke 49.

kompetente befal tilbake til strukturen. 
Skolen bidrar også til ivaretagelse av egen-
arten til HV og det skiller skolen fra resten 
av landmaktdomenet, forteller de.

– Skolen har overtatt ansvaret for evalue-
ring og erfaringshåndtering i HV, og det vil 
styrke utviklingsarbeidet som skolen skal 
levere i de kommende årene. 

Dette er Knut veldig klar på. Han påpeker 
også at skolen i større grad må vise tilste-
deværelse på øvinger og treninger for å 
kunne dra med seg erfaringer og slutnin-
ger inn i arbeidet med håndbøker og andre 
reglement. 
For det er under slike forhold at gode 
intensjoner og overordna planer sammen-
faller til et vellykket produkt. 
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Forventningene mine til førstegangs-
tjenesten er å se hvor mye jeg kan 
tåle før det virkelig ikke går lenger, 

sier Ingrid Renna (19).  
 
ANNERLEDES TJENESTE
Førstegangstjenesten på Porsangmoen er 
i full gang med i underkant av 80 soldater 
i regi av Finnmark heimevernsdistrikt 
17 (HV-17). Major Eivind Kvernmo, sjef 
for innsatsstyrke Ida og Lyra i HV-17 og 
ansvarlig for HVs førstegangstjeneste, ser 
frem til å bruke seks måneder på å utdan-
ne soldater som skal rett inn i område-
strukturen når de dimitterer. 

Soldatene lærer grunnleggende soldat-

ferdigheter og vil få fagutdanning rettet 
mot tjenesten i Heimevernet. Det 
blir intensive måneder som 
krever stor egeninnsats.

– Det er noe utdan-
ning vi ikke får tid 
til å gjøre, som for 
eksempel nærkamp, 
fordi det har vært 
mangel på instruk-
tørkompetanse. Det 
er synd fordi det burde 
vært prioritert, sier 
Kvernmo. 

Heimevernet utdannet flere soldater 

på ett år med seks måneders tjeneste 
istedenfor tolv. De får også mer 

igjen av verneplikten etter  
tjenesten og fordelen 

for Heimevernet er at 
soldatene er lengre 

ute i områdene. 

ET BEHOV
På Porsangmoen 
tilrettelegger de 

utdanningen for hver 
kontingent. Soldatene 

blir utdannet ut ifra hvor 
de kommer fra. Dermed blir 

det sett på hva slags behov og 
mangler HV-17 har i områdestrukturen. 

SAMARBEID:  
Rekruttene driller på 
hurtig bivuakk. 

1

FELT:  
Rekruttene på 
Porsangmoen noterer 
flittig under leksjon.

2

MAJOR EIVIND KVERNMO

I kullet som er inne nå, er det satt fokus på utdanning av blant 
annet kanonskyttere, geværskyttere, men spesielt sambandssol-
dater. 

– Når det gjelder tilpasning til områdestrukturen, så kommer vi 
med innspill på hva vi trenger i strukturen. Spesifikt innenfor 
skarpskytter, lagfører og nestlagfører, sier områdesjef Thor Hal-
vard Olsen i Sør-Varanger HV-område. 

Olsen gleder seg spesielt til å få frisk og ung kompetanse inn i 
områdestrukturen. 

– Jeg tror de nytilførte soldatene vil bli en stor ressurs for oss, 
legger han til. 

LITE DØTID
De seks månedene soldatene går gjennom er ganske kompakt. 

Det er lange dager, intensivt og samtidig fokus på soldaten hele 
tiden. 
De har i større grad lengre dager enn det man ellers ville hatt i 
en avdeling i over ett år. Soldatene har ofte tjeneste etter mid-
dag, gjerne tre til fire ganger i uka. 

– Vi bruker ikke tiden på mye unødvendig, dermed blir det lite 
døtid. Alt som trengs er pakket inn på den korte tiden de er der, 
sier Kvernmo. 

ET GODT FORHOLD
Soldatene er allerede fire uker inn i rekruttskolen og ser frem til 
å lære mer i førstegangstjenesten, samtidig som de ønsker å bli 
bedre kjent med seg selv. 

– Jeg tror vi vil forstå etter hvert hva det vil si å være sliten. Å 
kjenne på den følelsen når du endelig kan legge deg i sengen din. 
Man setter ekstra pris på tingene man tar for gitt, smiler Sara 
Dørmænen (19).

– Etter noen uker så har man kommet inn i det å være en soldat 
og det handler om å kunne presse seg selv, legger Daniel 
Torkildsen (19) til. 

Selv om utdanningen er kompakt på seks måneder, merker sol-
datene at motivasjonen stiger når de ser rask fremgang, samtidig 
som de synes at utdanningen er gøy og spennende. 

– Det er positivt at vi utdanner soldatene selv i HV-17, da får de 
en relasjon til Heimevernet helt fra starten av. De kjenner struk-
turen og de kjenner Heimevernet, derfor så vil de være gode 
ambassadører for Heimevernet, avslutter Kvernmo.

2

3

På seks måneder skal soldatene i Heimevernets førstegangstjeneste 
få en militær utdanning tilpasset behovet i HV-17s områdestruktur.

 
TEKST OG FOTO: Helene Sofie Thorkildsen

KOMPAKT SOLDATUTDANNING

1

SPENTE:  
Rekrutter i HVs 
førstegangstjeneste, 
f.v Daniel Torkildsen, 
Sara Dørmeinen og 
Ingrid Renna.

3
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