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Forord 
Denne oppgaven er et resultat av en dyp interesse for både historie og heimvern, den er 

også et resultat av mange menneskers tålmodighet. Min veileder Ole Kristian Grimnes 

har vist stor fleksibilitet i forhold til en hovedoppgavekandidat som i tillegg jobber 

mer enn fulltid innen andre felt.  Hans kommentarer har alltid vært presise og ytterst 

fruktbare. Fra forsvarets stabskole har jeg fått fruktbare kommentarer rundt 

tilnærmingen til doktrineutvikling og doktrineforståelse. Mange av personene 

intervjuet under arbeidet med oppgaven viste også stor interesse. Til de av dem som 

var så ivrige at de ringte sent på kvelden for å komme med kommentarer og var flaue 

over det, jeg satte også pris på det. Fire personer kommer i særstilling, Thoralf 

Reinsnes, tidligere skolesjef ved Dombås, som viste en dyp interesse for emnet, Arne 

Volden, som hjalp meg å spore opp gamle manus som mange sa ikke eksisterte lenger, 

Trond Tollerud, et levende leksikon på heimevernet, og Tor Arne Nyøygard, som 

gjentok Voldens bedrift og fremskaffet historiske reglement. Jeg har også satt pris på 

kommentarene fra Magnus Sanberg. 

 Jeg må også takke Colin Mcinnes ved Aberystwyth, University of Wales, for at 

han gav meg et utenlandsk perspektiv på heimevernets virksomhet, og for 

opplysninger om hvordan analysen rundt sovjetiske spesialstyrker hadde utviklet seg 

på et internasjonalt plan.  I tillegg må jeg trekke frem min egen familie, min mor og 

far, som avsatte tid til å korrekturlese.  
 

 

 

Oslo den 27/10 2004 

 

 

 

 Stig Jarle Hansen 
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Definisjoner
016 avdelinger: Heimevernets spesialavdelinger. Avdelingene er bedre trenet og bedre utstyrt 

en vanlige heimevernsavdelinger. 

 

AG-3: Dagens standardgevær i heimevernet. Et 7.62 automatisk gevær konstruert av Heckler 

& Koch.  

 

Avsnitt: Den avdelingen i heimevernet som var nærmest bataljon kommandert av en major. I 

perioden som studeres hadde avsnittet mellom 200 og 900 mann. Avsnittet hadde mellom to 

og seks områder under seg.  

 

Carl-Gustav: 84 millimeter rekylfri kanon av svensk produksjon.  

 

Doktrine: Bruken av ordet doktrine er uklar og forskjellige meninger forekommer i 

forskjellige verk. Her taes Forsvarets stabsskoles definisjon ”Grunnleggende læresetning for 

utvikling og bruk av militære styrker til støtte for nasjonal målsetting” som et utgangspunkt, 

men fokus vil også være på mer detaljerte læresetninger. I oppgaven vil doktriner både 

omfatte læresetninger som beskriver ny bruk av heimevernets styrker og mer detaljerte 

læresetninger som nasjonalt beskriver hvordan dette skal gjøres. 

 

Distrikt: Heimevernet er inndelt i 18 distrikter. Et distrikt har flere underordnede avsnitt. 

Distriktet er en administrativ enhet, den vil avikles i krig, hvor hæren overtar det 

administrative ansvaret. Her vil distriktene refereres til under betegnelsen HV og det bestemte 

nummeret distriktet har. Slik vil Stor- Oslo heimevernsdistrikt skrives HV02.Tre siffer 

indikerer at man beskriver et avsnitt i distriktet markert av de to første sifrene. 

 

Geværmann: Den vanlige heimevernsoldaten, vanligvis utstyrt med AG-3.  

 

Geværgjeng: Den delen av et heimevernslag som består av geværmenn. 

 

Hv- geværtropp: Standardkomponenten i heimevernet. Innen denne perioden besto den 

vanligvis av 3-4 geværlag og en troppstab, mellom 30 og 38 mann. 
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Geværlag: Geværlaget er den vanligste enheten i gevær troppen. Den består i dag vanligvis av 

en geværgjeng og en MG gjeng.  

 

Lagfører: Korporal som leder et lag. 

 

Landsrådet: Et nasjonalt råd der sivile organisasjoner deltar, og hvor alle spørsmål om 

heimevernet av prinsipiell og ikke kommandomessig art legges frem.  

 

M72: Lett panservernsvåpen. Betjenes av en mann. 

 

Mg- gjeng: Den delen av geværlaget som har ansvaret for maskingeværet. 

 

MG-3: 7.62 millimeters maskingevær. I dag standard maskingeværet til heimevernet. 

 

Objekt: Et definert avgrenset område som er viktig for sivile eller militære myndigheter, hvor 

det er planlagt å iverksette spesielle tiltak som overvåkning, avpatruljering eller objektsikring. 

 

Objektsikring: Taktisk oppdrag på tropps, eller område nivå som har til hensikt å hindre 

overtagelse eller ødeleggelse av et objekt. 

 

Område: En heimevernsenhet med 53 til 250 mann og kvinner. Beskrives her med fem siffer, 

de tre første indikerer distrikt og avsnitt. 

 

PVRK: Panservernsrakettkaster, panservernsvåpen. 60 eller 88 millimeters rakettkaster som 

fungerte som panservern i heimevernet. 

 

SIBO: Strid i bebygde område. Rettingslinjer for strid i hus og bygater.  

 

Spetsialnoye Nasnacheniye (SPETSNAS): Russiske spesialstyrker, en betegnelse som dekker 

mange forskjellige kategorier. Her vil betegnelsen brukes om enheter beregnet for 

dybdeoperasjoner og sabotasje. 

 

Taktisk nivå: Anvendelse av militære styrker for å utføre oppdrag for å nå militære 

målsettinger. Nasjonalt representeres nivået av avdelinger under forsvarkommandoen. 
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Kapittel 1:                                                             
Innledning 

 

 
Hvorfor studere heimevernet? 

For mange er heimevernet den gråe trofaste sliteren blant våpengrenene i det norske 

forsvaret. Heimevernet er på mange måter den våpengren som er nærmest vanlige 

mennesker.  Gjennom sine årlige repetisjonsuker og sin spesielle organisering synes de 

så mye bedre enn de andre våpengrenene.1  Heimevernet mangler mye av det 

støtteutstyret som de andre våpengrenene har. Hovedstridsmiddelet i heimevernet er 

verken stridsvogn, jetjager eller fregatt, men ofte mange av de menneskene du gikk på 

skole sammen med.  

Denne studien vil ta for seg heimevernets og dets politiske overhoders forsøk på 

å bygge opp et doktrinegrunnlag i en periode der heimevernet hadde kommet seg inn i 

relativt faste former. Den tar for seg perioden 1970-2000, fra heimevernstaben ble en 

del av forsvarets overkommando til sekelskiftet, en periode med rivende utvikling. På 

syttitallet ble store deler av heimevernet trent på å stoppe angrep fra en større fiendtlig 

styrke. På åttitallet fokuserte man mer på trusselen fra fiendtlige spesialstyrker og 

beskyttelsen av sivile/ militære installasjoner mot sabotasje. På nittitallet kom 

utrykningstyrkene, de tungt utrustede hurtigreaksjonstyrkene som aktivt skulle 

oppspore og nedkjempe fiendtlige spesialstyrker.  

I dag er heimevernet en viktigere våpengren en noensinne, og i skrivende stund 

større enn hæren ved en mobilisering. På grunn av nedleggelsene i forsvaret er 

heimevernet den eneste våpengren representert i alle kommuner. Heimevernet er også 

den eneste våpengren som kan mobilisere avdelinger av bataljons størrelse på kort 

varsel, noe som er spesielt viktig ved flyktning og miljøkatastrofer i nordområdene. 

Våpengrenens store betydning gjør at en studie av hvordan retningslinjene for denne 

våpengrenen blir trukket opp blir meget aktuell, slike former for retningslinjer er 

doktriner og taktiske direktiver, som denne studien skal studere. 

 

 

 
1 I de lokale heimevernsnemndene sitter lokalpolitikere og det lokale befalet sammen, de forskjellige lokale avdelingene blir 
også koordinert med de lokale kommunene slik at man kan reagere sammen ved naturkatastrofer. 
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Doktrineutvikling 

Ordet doktrine er omdiskutert og meningen er flertydig. Det er avledet av det latinske 

ordet doctrina, som betyr læresetning. En militær doktrine er i sin enkleste form en 

samling fastsatte læresetninger. Forsvarets stabskole definerer doktrine som: 

 

Grunnleggende læresetninger for utvikling og bruk av militære styrker til 

støtte for nasjonale målsettinger. De er retningsgivende, men krever 

vurdering når de skal anvendes.2

 

En øket bevisstgjøring omkring begrepet doktriner kom på 90 tallet. I juni 1995, kom 

”Forsvarssjefens grunnsyn for utvikling og bruk av norske styrker i fred, krise og 

krig”.  Dette dokumentet signaliserte en overgang til manøverkrigsføringskonsept. 

Arbeidet med å utarbeide felles prinsipper og utrede hvilke praktiske følger disse 

prinsippene skulle få bidro til økt fokus på doktrineutformingsprosessen. Dette 

arbeidet ledet til slutt til Forsvarets fellesoperative doktrine, utgitt februar 2000. I 1995 

ble det igjennom forsvarets stabsskole også etablert et nytt solid fagmiljø. Utviklingen 

fortsatte med opprettelsen av Hærens transformasjons- og doktrinekommando 

(TRADOK), 1. Januar 2004. 

Denne oppgaven vil fokusere på doktriner som en type grunnleggende 

læresetninger. Doktriner vil her bety læresetninger som beskriver hvordan styrker skal 

brukes og hva de skal brukes til, og som gjelder for heimeverns avdelinger i alle 

landsdeler. Doktrinene må derved være approbert av instanser med landsdekkende 

autoritet for hele heimevernet, det være seg forsvarets overkommando/ 

heimevernstaben eller politisk myndighet.   

Det er mange eksempler på grunnleggende læresetninger for disponering og 

bruk av tropper innen heimevernet før 1995. Forskjellen var at man ofte utviklet dem 

uten å referere til dem som doktrine, ofte ble de en del av stortingsproposisjoner eller 

som direktiver, reglement og manus godkjent av generalinspektøren.   

Å studere doktriner og taktiske direktiver blir viktig av to grunner, den første 

grunnen er å studere hvilke endringer i retningslinjer og læresetninger for anvendelse 

av militære avdelinger som faktisk fant sted, den andre grunnen er å finne hvorfor de 

 
2 Forsvarets stabskole 2000a: 13. 
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fant sted. Slik kunnskap blir verdifull både rent historisk og som kunnskap for de som 

skal utforme doktriner i fremtiden.  

 

 

Problemstilling og avgrensning. 

Oppgaven vil benytte seg av teoriene til de tre omdiskuterte statsviterne Barry Posen, 

Jack Snyder og Elisabeth Kier, og generalen William Evans for bedre å forstå 

prosessen bak en doktrineutvikling. I tillegg til dette vill teorien til forsvarets 

stabskole, slik den er skildret i forsvarets fellesoperative doktrine, benyttes. 

De overnevnte teoriene legger til sammen hovedvekt på seks variabler: 

Kulturelle forutsetninger, læring, individuelle interesser, systemforandringer i det 

internasjonale samfunn, sivil innflytelse og teknologiske forandringer. 

Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvor viktige var hver av disse variablene 

med tanke på doktrineutvikling i Heimevernet i perioden 1970 til 2000. Oppgaven vil 

også undersøke om andre faktorer var viktige. 

I 1970 flyttet Heimevernsstaben inn sammen med de andre våpengrenene på 

Forsvarets overkommando, Huseby. Heimevernet var kommet inn i mer faste former, 

barndommen var over. Slik blir en studie av doktrineutvikling i perioden 1970-2000, 

ikke en studie av en våpengren i en oppbyggingsfase, men av en 

doktrineutformingsprosses i en moden og stabil militærorganisasjon med egne 

tradisjoner og historie. Dette gjør at våpengrenen blir mer sammenlignbar med andre 

militære organisasjoner og gjør slik caset mer interessant.  

Gjennom disse tretti årene har det vært en økning i heimevernets 

egenproduserte reglement, og en forandring i fokus og organisasjon. En studie av fasen 

blir slik en studie av forandringer. Oppgavens hensikt er nettopp å studere prosessen 

bak en type forandringer, forandringer i doktriner. I denne sammenhengen vil også 

doktriner som ikke ble noe av, tilfeller der grupper forsøkte å presse igjennom 

forandringer uten å lykkes, studeres. Slike mislykkede doktrinefremlegg vil være 

viktig for å forstå hvilke faktorer som forhindret doktriner fra å bli innført. 
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Retningslinjer for kildebruk 

Studien bruker forandringer i nasjonale retningslinjer for bruk av 

heimevernsavdelinger for å identifisere en doktrineforandring. Slike retningslinjer må 

være sanksjonert av en institusjon med nasjonal myndighet, slik som forsvarets 

overkommando/heimevernstaben eller politisk myndighet. Kilder som offisielt 

beskriver slike retningslinjer, slik som stortingsinnstillinger, innstillinger fra 

forsvarskommisjoner, sentralt gitte manus (MS), feltreglementer (FR) og utdannings 

direktiv (UD), vil bli studert. Militære organisasjonskart for avdelinger, såkalte 

krigsoppsetningsplaner (KOP), ble studert for å identifisere hva forandringen innebar. 

 Men oppgavens hensikt er også å finne historien bak forandringene. De 

ovennevnte kildene er offisielle dokumenter som vil ha en interesse av å forsvare sin 

egen legitimitet, faktorer som kan ha påvirket forandringen men som ikke virker 

legetime vil derfor ofte ikke bli nevnt. Intervjuer, studier av diskusjoner i 

høringsnotater, artikler fra heimevernsbladet og bøker om heimevernet utgjorde 

grunnlaget for analysene av årsakene til doktrineforandring.  

Under intervjuene ble en uformell intervjuguide benyttet, Det var på forhånd 

notert ned noen spørsmål som skulle besvares. Men intervjuguiden ble utformet 

hermeneutisk, som et samvirke mellom spørsmål, respondent og konklusjoner. Slik 

kunne man vektlegge andre momenter enn de som ble beskrevet i intervjuguiden hvis 

respondenten selv bidro til dette.3 Respondentenes svar influerte også intervjuguidens 

oppbygning under senere intervjuer. 

Intervjuobjektets nærhet til beslutningene ble også tatt hensyn til. 

Førstehåndskilder der intervjuobjektet har vært vitne til initieringen og utformingen av 

en ny doktrine, har blitt tillagt mer vekt fremfor andrehånds kilder, der intervjuobjektet 

har fått opplysningene fra noen andre.   

Kilder kan ha svakheter, offiserer sentralt i doktrineutformingsprosessen kan 

overdrive viktigheten av eget arbeid, de kan avstå frå å gi opplysninger om faktorer 

som blir sett på som mindre legetime og de kan overdrive resultatene. Forskjellige 

intervjuobjekt vil også ofte ha forskjellige oppfatninger om hva som foregikk. 

Oppgaven tilstreber å bøte på slike svakheter ved kilde triangulering, individer med 

forskjellige roller, og derved forskjellige interesser i forhold til 

doktrineutformingsprosessen vil bli intervjuet, resultatene fra forskjellige intervjuer vil 

 
3 Se Olsen 1994. for en mer utførlig beskrivelse av hermeneutikk. 
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bli sammenlignet. De forskjellige intervjuobjektenes utsagn blir slik sammenlignet for 

å triangulere mellom dem.4 Konsistensen mellom kildene ble sammenlignet for a å 

evaluere deres troverdighet.  

Oppgaven bruker også en del jubileumsbøker som kilder, og den benytter 

artikler fra heimevernsbladet. Også her er kildekritikk viktig og primærkilder, det 

første stedet en opplysning blir nevnt, vil bli tillagt vekt fremfor sekundærkilder, der 

opplysningene er hentet fra andre kilder.5  

Slike kilder kan allikevel gi et for positivt bilde av heimevernet. Jubileumsbøker 

er skrevet for å feire en organisasjon, slik vil kritikk ofte være dempet. 

Heimevernbladet kan også presentere for positive bilder av heimevernets virksomhet. 

Avisen ble i perioder internt kritisert for å gi et for positivt bilde av tingenes tilstand og 

kan slik gi et for enkelt bilde av doktrineutformingsprosessen og gi en for snill 

beskrivelse av resultatet.6 Disse kildeskjevhetene bøtes på ved å bruke andre kilder for 

å korrigere inntrykkene, slik som interne stabsnotater, og intervjuer av omtalte 

personer. Diskusjonspaltene i heimevernsbladet, hvor temperaturen til tider var ganske 

høy, kan også sette fokus på kontroversielle meninger og andre måter å se ting på. 

Som bemerket av nåværende våpenoffiser ved Heimevernsskolen Dombås, Bengt 

Fasteraune, var også kommentarer på debattsidene aktivt brukt for å korrigere gamle 

doktriner, og for å få frem nye ideer.7  Debattspaltene kan slik også ha hatt innvirkning 

på doktrineutformingsprosessen. 

 

 

Utforming 

Oppgavens kapittel to vil presentere Evans, Kier, Snyder og Posens tanker rundt 

doktrineutforming, samt rådende norsk tenkning på området. Dette kapittelet vil også 

presentere opprasjonaliseringene. Kapittel tre vil presentere heimevernet og dets 

særegenheter i forhold til de andre våpengrener. Kapittelet vil også gi et bilde av 

rammebetingelsene og doktrine tenkningen som preget heimevernet ved inngangen til 

perioden som skal studeres, dette for å gi leseren et utgangspunkt som forandringene 

kan sammenlignes med.  

 
4 Yin 1994: 93. 
5 Jeg vil bruke Ottar Dahl (1996) som grunnlag for metodiske retningslinjer. 
6 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/ 2003 
7 Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/ 2004 
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Kapittel fire, fem og seks presenterer forandringene i læresetninger og taktiske 

retningslinjer gjennom perioden som skal studeres.   

Kapittel fire tar for seg perioden 1970 til 1984, en periode der heimevernet, var 

på vei til å bli en reserve hær som hadde tunge sperrestillinger, noe som ble formalisert 

gjennom et vedtak i stortingskommisjonen av 1974, men som ble presset frem 

nedenfra. Kapittelet studerer også hvordan forsøket på å omdanne heimevernet til et 

geriljaforsvar ble mislykket.  

Kapittel fem studerer mellomperioden 1984 til 1992. Perioden begynner med 

stortingsinnstilling 230 (1983-1984) av 21. mai 1984, som ofte blir regnet som 

dokumentet som opprettet heimevernets spesialstyrker. Opprettelsen av 

spesialstyrkene bidro også til å sette fokus på trusselen fra fiendtlige spesialstyrker, 

som igjen bidro til fornyet fokus på objektsikring og forandret fokuset på 

doktrineutviklingen i heimevernet. 

I 1992, fikk Dombås hovedansvaret for læremidler. Den 1. Januar 1993 ble 

heimevernsskolen formelt en våpenskole. Man fikk nå en stilling ekstra til utvikling av 

reglement og et klart mandat til å utarbeide nye reglement, utdanningsprogram og 

lesehefter for heimevernet.8 Kapittel seks studerer perioden fra formaliseringen av 

Heimevernsskolen Dombås rolle i forhold til læremidler og fortsetter til millenniets 

slutt. Denne perioden var heimevernets andre gullalder for utvikling av taktiske 

direktiver. Direktivene ble nå flere, men grunnleggende læresetninger forandret seg 

også. Fokus gled fra krig, over på heimevernets oppgaver i fasen før krig brøt ut.  

I hvilken grad teoriene forklarer forandringene vil bli drøftet i kapittel syv som 

også vil konkludere oppgaven. 

 

 
8Våpenskoleseksjonen/HVSKD 1993:1 
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Kapittel 2:                                                                                                               

Hvordan skapes doktriner? 

 
Læringsprosesser, samfunnsprosesser og teknologiforandringer  

Den ideelle målsetningen for en doktrine, eller taktiske retningslinjer, er å gi 

retningslinjer som skal hjelpe en forsvarsmakt til å nå sine mål på en best mulig måte. 

For å oppnå dette må en analytiker kjenne fienden, forsøke å forutsi hans handlemåte 

og nyttemaksimere bruk av egne ressurser. Man vil studere det politiske, 

samfunnsmessige og økonomiske grunnlag, men også mer militærfaglige variabler 

som utvikling i våpenteknologi og militærteori. Et viktig ledd vil være å forsøke å 

estimere den mulige trusselen. Sist men ikke minst vil erfaringer fra de siste militære 

operasjoner spille inn.  

Norske militærteoretikere ved forsvarets stabskole kaller samspillet mellom 

disse for doktrinehjulet.1  Utviklingen av doktriner sees på som en prosess hvor 

revalueringer av teknologiforandringer, samfunnsforandringer, militære øvelser og 

utenlandske militæroperasjoner foregår kontinuerlig. Institusjonen som ivaretar denne 

revalueringen på permanent basis skal være forsvaret selv.2  Dette er på mange måter 

en tradisjonell militær tilnærming som mange doktrinemakere har brukt tidligere. Et 

eksempel kan være den tyske generalen Heinz Guderian. I hans ”Achtung Panzer” 

beskriver han hvordan samfunnsmessige og økonomiske forandringer leder til 

teknologiske forandringer som gav nye kapasiteter. Slike kapasiteter kunne utnyttes, 

hvis man oppdaget hvordan, hos han gjennom analyse av hovedsakelig første 

verdenskrig, men også erfaringer fra øvelser.3  Gjennom denne fremgangsmåten 

utformet han doktriner for den tyske hær. Et tradisjonelt syn vil slik se på 

doktrineutforming som et resultat av en bevist evalueringsprosess, der man bruker 

tilgjenglig informasjon for å utlede retningslinjer. Forandringer i viktige eksterne 

forhold, slik som i samfunnet eller internasjonalt vil raskt føre til doktrineendringer, så 

fremt ikke erfaringer fra tidligere kriger og øvelser eller teknologiske begrensninger 

stopper det. Nye viktige erfaringer fra kriger, ny teknologi og systematisk evaluering 

 
1 Forsvarets stabskole 2000a:15 
2 Forsvarets stabskole 2000a:18, i Norge er dette nå Hærens transformasjons- og doktrinekommando (TRADOK), som ble 
opprettet 1. Januar 2004. 
3 Guderian 1999:16. 
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av øvelser vil ha samme effekt, så fremt samfunnsmessige eller internasjonale forhold 

ikke begrenser forandringsmulighetene. Forsvarets offiserer vil i de fleste tilfellene stå 

for doktrine forandringer. 

Den amerikanske generalen William Evans fremhever en av de ovennevnte 

faktorene, den teknologiske utviklingen, som spesielt viktig.4 Han fremhever en 

interaksjon mellom teknologi og doktrineutvikling som har foregått siden steinalderen. 

Fra utviklingen av den dobbeltbuede buen i det gamle Egypt, gjennom oppfinnelsen av 

kruttet, til flyet og interkontinentale missiler, ny teknologi har alltid blitt inkorporert i 

nye våpen, som igjen har ført til en forandring i taktikk.5    En forsvarsmakt med 

muligheter for eksperimentering og kvalitetskontroll vil se mulighetene i ny teknologi, 

disse mulighetene vil da utnyttes. Unilaterale beslutninger eller internasjonale avtaler 

kan ikke stoppe denne teknologiske prosessen.6  

For Evans vil ikke doktrinehjulet, selve evalueringsprosessen, være en årsak til 

doktrine forandringer.  Når de teknologiske forutsetningene forandret seg vil nye 

doktriner komme uansett. Blitskrigdoktrinen blir slik et resultat av oppfinningen av 

bilen og stridsvognen, doktriner for atomkrigføring et resultat av oppfinnelsen av 

atombomben. Den som forårsaker endringene blir slik aldri de militære, eller 

politikerne, det blir oppfinnerne, offiserene bare rasjonelt tilpasser strukturen til 

førstnevntes oppfinnelser. Slik vil Evans være forskjellig fra det tradisjonelle synet, 

han trekker frem teknologi på bekostning av de andre faktorene.7

Evans, Guderian, Forsvarets stabsskole og de fleste militære teoretikere har det 

til felles at de ser doktrineutforming som en prosess der man maksimerer de 

tilgjengelige resurser for å oppnå nasjonale målsetninger. Militære reagerer på sine 

omgivelser og forsøker å finne løsninger på forandringer i dem på best mulig måte. 

 Den klassiske militærteoretikeren Sun Tze (1989) hevder at man må kjenne seg 

selv for å unngå å komme til skade i krig.8 Spørsmålet blir om man kjenner seg selv 

hvis en hevder at doktrineutformingsprosessen er en ren maksimeringsprosess for å 

oppnå nasjonale målsetninger? 

 
 

 
4 Evans 1976: 40-41. 
5 Evans 1976: 40-41. 
6 Evans 1976:46. 
7 Det er interessant å sammenlikne dette synet med Guderians. Det kan virke som om Guderian har et strukturelt syn på 
teknologi, hvor Evans ser på teknologi som den bakenforliggende variabel for samfunnsutvikling, ser Guderian 
samfunnsutviklingen som bakenforliggende variabel for teknologien. Guderian 1999: 24 
8 Sun Tze 1989: 11. 
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Elisabeth Kier: (U)kultur og doktriner 

I 1909 kom en fransk militærstudie frem til at den franske infanteriuniformen var 

farlig. Den røde buksen infanteristene brukte gjorde franske soldater til relativt gode 

mål. Det franske infanteriet var pinlig klar over dette og ville fjerne plagget.9 Da 

innstillingen ble publisert i pressen oppstod det et ramaskrik. De parisiske avisene 

mente at utseende til de franske soldatene ville bli ødelagt, noe av stoltheten i den 

franske hær ville forsvinne. Politikere grep fatt i saken og forslaget ble til slutt trukket. 

Da første verdenskrig tok til, gikk fortsatt den franske infanteristen rundt som levende 

målskiver i sine røde bukser.  

Det er vanskelig å forstå dette valget ut fra teknologi eller militære og 

økonomiske kapasiteter. Man kan si at valget var styrt av nasjonale målsetninger, man 

satte da fransk stolthet over et mål om lavere tapstall på slagmarken. Hvis man velger 

denne siste forklaringen dukker et nytt spørsmål opp, hvorfor var stolthet over fargen 

på buksene så lite viktig for de andre stormaktene? De fleste vil vel være enige i at 

geopolitiske forskjeller i liten grad kan forklare dette. Noen vil si at kulturforskjeller 

kunne forklare dette, men hva er da kultur? 

Ann Swindler (1986: 279), en sosiolog som inspirerte Elisabeth Kier, definerer 

kultur som ”Et sett av underbeviste forutsetninger, som er så tatt for gitt at de virker 

som en naturlig, unektelig og usynlig del av verden”. I forsvarsstrukturer er det mange 

slike underbeviste forutsetninger, det utvikles et eget språk med utrykk som ”vinter, 

under, lang” og et utall av faste ritualer som skaper felles referanserammer.10

Organisasjonskultur er et mektig hjelpemiddel for den som vet å bruke det, og 

forsvarsorganisasjoner har tradisjonelt sett vært oppmerksom på dette.  En 

forsvarsmakt vil forsøke å opprettholde felles underbeviste referansepunkter og dra 

nytte av felleskapsfølelsen opparbeidet gjennom tradisjoner.  Men i følge Elisabeth 

Kier gir organisasjonskulturen ikke bare instrumentelle effekter. Når løsninger blir 

standardisert, handlinger ritualisert og felles referansepunkter utviklet kan også enkelte 

løsninger, noen mål og enkelte handlemåter bli fjerne og vanskeligere å se. Den 

amerikanske statsviteren Elisabeth Kier trekker frem de engelske kavaleristene i 

perioden 1920-1940 som et eksempel på hvordan organisasjonskultur kan påvirke 

taktiske valg.11  Sentralt stod det engelske ”Gentlemans offiser idealet”. Engelske 

 
9 Porch 1981:184. 
10 ”Vinter, under, lang” betyr fortsvarets lange underbukser. 
11 Kier 1997: 88-139. 
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offiserer hadde forbud mot å snakke fag under middag. Teoretiske studier og 

diskusjoner ble vurdert lavere en polo og revejakt. Karakterbygging ble sett på som 

viktigere en tekniske og praktiske ferdigheter. Av de 377 sider i kavaleriets 

treningsmanual fra 1924 var kun 8 sider om våpenkunnskap og 28 sider til trening i 

militære operasjoner.12 Disse faktorene økte motstanden mot teknisk og 

doktrinemessig nytenkning og diskusjon.   

Organisasjonskulturen vil også påvirke utformingen av nye doktriner, den vil 

påvirke alle strategier og retningslinjer for å nå mål. Organisasjonskulturen gjør at det 

blir lettere å velge en fremgangsmåte som er nær organisasjonens kulturelle tradisjoner 

fremfor en annen som virker mer fremmed. Kier illustrerer dette ved å argumentere at 

den franske hærens tradisjonelle nedvurdering av vernepliktige infanterister bidro til at 

man valgte statisk forsvar istedenfor bevegelseskrig, dette trass i informasjon fra 

utlandet som tilsa at det siste var den beste løsningen.13 Enkelte løsninger ble mentalt 

definert bort av organisasjonskulturen. 

Kier fremhever spesielt at en organisasjons kultur ikke er det samme som en 

nasjons kultur og at forskjellige organisasjoner innen en forsvarsmakt kan ha 

forskjellige kulturer.14

Begrepet kultur er vanskelig å bruke i samfunnsforskning. Kulturen kan være 

konstruert med hensikt for å fremheve visse mål, kultur kan også komme av de 

underliggende kapasitetene som en organisasjon har til rådighet. Denne oppgaven vil 

forsøke å ta hensyn til denne innvendingen, men det må fremheves at kultur kan være 

et interessant analyseobjekt selv om det er intensjonelt konstruert eller basert på 

kapasiteter, kultur kan føre til virkninger som ikke var intensjonelle eller 

kapasitetstyrte selv om den selv er sterkt påvirket av slike forhold.15

 

 
 
 
 
 

 
12 Kier får støtte fra Liddell Hart, på dette punktet, han hevder at det britiske kavaleriets tradisjon og organisasjonskultur 
stoppet innovasjon. Liddell Hart 1950: 198. 
13 Kier 1997: 40-88. 
14 Kier 1997:19. 
15 Erik Hobsbawn trekker frem ideen om nasjonalstaten og nasjonalisme som en intensjonell konstruksjon for å mobilisere 
ressurser, men som fikk uintenderte følger. Hobsbawn 1995. 
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Jack Snyder: bias og organisasjonsinteresser 

Under andre verdenskrig iverksatte den britiske bombekommandoen bombing av hele 

boligkvartaler i tyske byer. Sir Arthur Harris, øverstkommanderende for 

bombekommandoen, argumenterte med at de massive ødeleggelsene doktrinen 

forårsaket ville demoralisere tyske sivile som ville sette press på regjeringen.16 Mange 

av offiserene i bombekommandoen trodde at en slik fremgangsmåte kunne vinne 

krigen, men dette skjedde ikke. Bombekommandoen hadde tilgang til både historiske 

erfaringer og etterretningsrapporter som bekreftet at doktrinen ikke virket, men disse 

opplysningene ble ignorert.17 Faktorer offisielt betegnet som viktige i den norske 

doktrineutviklingsprosessen, slik som erfaringer, samfunnsmessige forhold, 

teknologisk kapasitet ble ikke tatt hensyn til.  En forklaring kan være at doktrinen gav 

bombekommandoen en enestående posisjon i forhold til rivaler i det britiske forsvaret. 

Bombekommandoen ble organisasjonen som kunne vinne krigen og dette kunne gi 

både prestisje og penger. 

En teoretiker som har studert hvordan organisasjoners egeninteresse virker inn 

på doktrineutforming er statsviteren Jack Snyder. For han er selvinteresse på egne 

avdelingers vegne en viktig faktor i doktrineutformingsprosessen.18  Teknologi, 

organisasjonskultur, historiske erfaringer og læringsprosesser vil påvirke, men de 

analytiske resultatene vil ofte hovedsakelig være resultat av egoistiske 

avdelingsinteresser.  Doktrineutvikling blir en strategi for å fremskaffe mer resurser, 

for å få større organisasjonsmessig volum eller øke egen prestisje.  En annen viktig 

form for avdelingsinteresse kan være å bevare organisasjonens status quo og selvbilde, 

også denne kan virke inn under doktrineutformingsprosessen.19

 Doktrinemakerne er ofte ikke selv bevist på at de prioriterer sine egne 

interesser, slik påvirkning skjer indirekte via noe Snyder kaller bias. Bias betyr i dette 

tilfellet at man underbevist strukturerer situasjonsoppfattelsen for å velge den 

løsningen som passer ens egne interesser best.20  Det er viktig å understreke at bias er 

forskjellig fra ren ønsketenkning, det er snarere en modifisering av tilgjenglige 

opplysninger for å fremme egeninteresse.   

Organisasjonsinteresse er heller ikke viktig i alle situasjoner. Viktigheten av de 

avdelingsinteressene som står på spill virker inn på styrken av biaset, dess viktigere 
 

16 Black 2000: 262. 
17 Black 2000: 262. 
18Snyder 1984: 24. 
19 Snyder 1984: 104. 
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organisasjonsinteresser, dess mer bias.  Når bevisbyrden mot biaset øker, vil biasets 

styrke avta.21  Snyder hevder likevel at alt i alt vil egeninteresse være veldig viktig for 

å forstå hvordan offiserer tenker for å utforme doktriner. 

 

 

Barry Posen: Innovative sivilister og stagnerte militære organisasjoner 

I mellomkrigstiden eksperimenterte tyskerne med store pansrede formasjoner. 

Mobiliteten til disse avdelingene ble prioritert, de var ikke ment å bare være rene 

gjennombrudds avdelinger, men de skulle også operere bak fiendens linjer. Skaden på 

fienden kom ikke nødvendigvis av de tap som fienden ble påført, men gjennom 

ødeleggelsen av moral og kommandolinjer.22  

Heinz Guderian var en av pionerene på området, som tidligere nevnt analyserte 

han historiske erfaringer, erfaringer fra øvelser og den nye teknologien. Men prosessen 

med å få vedtatt den nye doktrinen var ikke så enkel, han møtte stor motstand fra sine 

overordnede.  Guderian hadde støttespillere, men senest i 1940 var hans stilling i 

hæren så svak at han og meningsfellene hans var isolerte.23 Den tyske 

overkommandoen ville benytte seg av en modifisert Schlieffenplan istedenfor et 

samlet panserangrep.  I denne situasjonen ble blitzkrieg doktrinen reddet av en 

tidligere korporal ved navn Adolf Hitler. Adolf Hitler hadde også tidligere grepet inn 

for å støtte blizkriegsdoktrinen når høyere offiserer ville stoppe utviklingen.24 Det 

store paradokset var at det måtte en ekstern til for å presse vernemakten til å 

implementere blitzkriegsdoktrinen, selv om doktrinen var utformet av militære. Det 

virker som Guderians analyser av teknologi, krigserfaring, militære øvelser og andre 

samfunnsmessige faktorer ikke i seg selv var nok for å frembringe et doktrineskifte. 

 Den amerikanske statsviteren Barry Posen bruker organisasjonsteori for å 

forklare hvorfor.25 Organisasjoner utvikler rutiner for å håndtere hendelser, ofte kalt 

standard operasjonsprosedyrer (SOP). Standard operasjonsprosedyrer blir ekstremt 

viktige i en militær organisasjon, operasjonsprosedyrene skal fungere under press og 

må drilles til man kan dem utenat. De som kan drillene blir belønnet, mens de som 
 

20Snyder 1984: 24.  
21 Snyder 1984: 213. 
22 Fuller 1956: 381. 
23 Fuller 1956: 387-388; Guderian 1952: 97. Erick Von Manstein og Karl Von Rundstedt var initiativtakeren bak planene for 
Ardenneroffensiven i 1940, Guderian kommenterte og så igjennom planverket. Den ferdige planen ble sendt til Brauchitch 
som nektet å sende den videre til Hitler. Manstein ble utnevnt til korpskommandant, dette innebar et møte med Hitler. 
Manstein videreformidlet da sine ideer og Hitler gjorde de til basis for operasjon Gelb, angrepet på Frankrike.  
24 Guderian 1952: 97.   
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ikke kan drillene kan bli straffet. Virkningen kan bli at standard operasjonsprosedyrer 

blir brukt lenge etter at en teknologisk utvikling har gjort den umoderne.   

Dette blir forsterket ved et annet kjennetegn på organisasjoner, det at de prøver 

å minimere usikkerhet. En måte å gjøre dette på er å beholde de gamle 

operasjonsprosedyrene fremfor å bytte dem ut med nye og mer usikre alternativer. 

Man har også en tendens til å konstruere et trusselscenario der motstanderen alltid 

handler på en måte som er forventet.26  

Slike faktorene vil for Barry Posen hindre innovasjoner, men under enkelte 

forhold vil innovasjon allikevel finne sted. En organisasjon som feiler grovt, ved at 

den gjør en feil som truer organisasjonens eksistens, vil måtte ty til innovasjon for å 

bøte på skadene. En organisasjon vil også kunne forandre operasjonsprosedyrer for å 

øke i volum. Slik innovasjon blir allikevel mindre vanlig, det finnes utallige andre 

strategier som kan følges for å oppnå det samme målet. Organisasjoner vil innovere 

når man har misfornøyde klienter. Hvis det er en militær organisasjon det er snakk om, 

er klientene de sivile ledere. 

Barry Posen tilhører realistskolen innenfor statsvitenskap, han ser på verden 

som et sted der stater tenker på overlevelse og der en stat er usikker på hva slags 

hensikter en annen stat har. For Posen er det politikere og sivilister som blir påvirket 

av disse faktorene, de vil være åpne for nye usikkerhetsmomenter i den internasjonale 

strukturen og vil tvinge den militære organisasjonen til innovasjon.  Sivile vil ikke ha 

kunnskapen til å fremsette hele doktriner, de må alliere seg med militære, men disse 

militære vil ikke få gjennomslag for sine ideer uten sivil støtte. Alle initiativ til 

doktrineforandring tatt på nivåer som sivile ikke har oversikt over vil bli slått ned på 

av egne organisasjonsmedlemmer. Slik vil prosessen som skaper nye doktriner bli et 

samspill mellom marginaliserte militære grupper og politikere. Organisasjonskulturen 

vil bare spille inn som et hinder for innovasjon, erfaringer fra tidligere kriger vil bare 

spille inn hvis åpne men marginaliserte offiserer greier å overbevise politikere om 

deres viktighet. Teknologien blir ikke en faktor som driver utviklingen, men blir ofte 

drevet frem av nettopp doktrine forandringer. 

 

 

 
25 Posen 1984: 44. 
26 Posen 1984: 45. 
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Sammenfatning og operasjonaliseringer  

General Evans og de fleste militære hevder at en doktrine utformingsprosess vil være 

styrt av en rasjonell kalkulasjonsprosedyre der man tar sikte på å maksimere resursene 

til fordel for statens interesser. Snyder forutsetter også at planleggerne i en militær 

organisasjon vil maksimere nytten av tilgjengelige ressurser, men med andre mål. 

Hensikten vil være et ønske om stabilitet eller vinning på organisasjonens vegne. En 

slik hensikt trenger ikke å være bevist, men vil allikevel spille inn på valg.  

Elisabeth Kier skriver innenfor en konstruktivistisk tradisjon, der 

beslutningstakere er påvirket av organisasjonskultur som igjen gjør at man ikke ser 

enkelte løsninger.  Her er det en likhet mellom Kier og Posen, begge fokuserer på 

institusjonalisering av begreper innenfor militærvesenet, og at dette skaper ”skylapper” 

som forhindrer militær innovasjon. Forskjellen blir at Posen hevder at sivile ikke er 

påvirket av disse organisatoriske skylappene i samme grad som militære. Kier vil 

derimot hevde at sivile er like påvirket av sin bakgrunnskultur som militære og at 

militære vanligvis er bedre til å utforme doktriner en sivile. Kier hevder at teknologi 

vil kunne påvirke doktrine  valg, men at effekten av en slik påvirkning vil bli influert 

av organisasjonens kultur. Posen vil hevde at ny militærteknologi ofte følger av nye 

doktriner og ikke motsatt 

Elisabeth Kier vil forvente at doktrineutformingen i heimevernet kunne komme 

som et svar på eksterne hendelser eller teknologisk utvikling. Men at 

doktrineutformingen ville bli formet av våpengrenens organisasjonskultur. Snyders 

teorier synes å medføre at heimevernet skulle ha forandret doktriner for å få mer 

resurser, eller for å maksimere gevinsten for sine ledere. 

Posen vil forvente at lite eller ingen doktrineforandringer vil forekomme uten at 

den er initiert av politikere.27

Ut fra tilnærmingen fra forsvarets stabskole skulle mann vente at forandringer 

vil bli initiert av forandringer i teknologi, lærdom høstet fra internasjonale konflikter, 

forandringer i internasjonal militærteori eller forandringer i det internasjonale 

systemet. Forandringene vil være de beste, gitt den informasjon og de ressurser 

beslutningstakeren har til rådighet.28

 
27 Dette gjelder som tidligere nevnt ikke i krigstilfelle, men heimevernet har ikke vært i krig ennå. 
28 Man kunne her konstruert hypoteser og teste de deduktivt (eventuelt med en kritisk test), jeg har valgt å ikke gjøre det. 
Mange konstruktivister kritiserer den hypotetisk deduktive metoden (Kier 1997) og teoriene er overlappende, noe som 
umuliggjøre en kritisk test. Jeg har valgt å ta hensyn til disse momentene. 
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En forandring i doktrine vil i denne oppgaven bli operasjonalisert som en tillegging av 

nye oppgaver til heimevernet eller innføringen av nye retningslinjer for å løse gamle 

oppgaver. Slik vil opprasjonaliseringen ligge tett opp til definisjonen av doktrine som 

grunnleggende læresetninger for utvikling og bruk av militære styrker.29  Det 

forutsettes også at en slik tillegging av nye oppgaver eller innføring av nye 

retningslinjer er godkjent av en institusjon med den nødvendige nasjonale autoritet, 

slik som forsvarets overkommando/heimevernstaben eller politisk myndighet. 

Retningslinjene må være landsdekkende. 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Forsvarets stabskole 2000a: 13. 
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Kapittel 3:                                                                                                          

Organisasjonsmessige særegenheter og doktrinemessig 
fundament 

 
 
 
Organisasjon  

Heimevernet består av sjøheimevern, landheimevern og luftheimevernsavdelinger.  

Organisatorisk er heimevernet delt inn i 18 distrikter. Dette er en ordning som er like 

gammel som heimevernet selv og distriktsgrensene kan spores tilbake til inndelingen 

av Milorg under krigen. Distriktets hovedhensikt er styrkeproduksjon og utdanning og 

det vil bli avviklet ved et krigsutbrudd, hæren vil da overta kommandoen.

 Heimevernets største operative avdeling er avsnittet. Et avsnitt tilsvarer ca en 

bataljon i størrelse (350-960 individer). Avsnittet hadde i perioden 1970 til 2000 et 

klart definert geografisk ansvarsområde.1 Et avsnitt består av områder, en type 

avdeling som grovt sett tilsvarer et kompani med 50-200 mann. Ved inngangen til 

perioden vi skal studere, hadde også denne typen avdelinger egne geografisk definerte 

ansvarsområder.  

Heimevernet har mange trekk som gjør at det har større kontakt med det sivile 

samfunn enn resten av forsvaret.  Først og fremst kommer dette av at offiseren og 

menige er til daglig sivile. Organisasjonen har også et særegent rådssystem som øker 

kontakten. Distriktet har et råd der sivile organisasjoner deltar, et slikt råd eksisterer 

også på landsbasis.2 Alle saker av prinsipiell betydning og som ikke var av 

kommandomessig art skal legges frem for disse rådene.3 Et annet organ som bidrar til 

øket kontakt mellom politikerne og heimvernet var heimevernsnemndene, der 

politikere sammen med representanter for politimyndigheten er med på å avgjøre 

hvem som kan bli heimevernsoldat. 

 
1 Et avsnitt var før 1952 kalt krets og fungerte mer som et administrativt nivå slik som distriktet er det i dag. Brox 1996: 54. 
2 De første organisasjoner som ble representert i distriktsrådet var Idrettsforbundet, det frivillige skyttervesen, det offentlige 
sivile luftvern, Norges rød kors, Norsk folkehjelp, Arbeidernes faglige landsorganisasjon, Norges Industriforbund, Norges 
Bondelag og Norges fiskarlag.  De samme organisasjoner, pluss ungdommens fellesnemnd, fikk deltagelsesrett i Landsrådet. 
Senere kom norske Norges Lotteforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norske Reindriftssamers Landsforbund. 
3  Brox 1996: 11. 
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 Rådene og nemndene gav heimevernet en bred kontaktflate mot det politiske 

liv og mange kjente rikspolitikere, et eksempel er Ronald Bye, som har hatt verv i 

dem.  

 Heimevernet har også kontakter til de andre våpengrenene som ikke går via 

tjenestesvei. Heimevernets ungdomsgrupper skapte mange rekrutter for befalskolene i 

de forskjellige våpengrenene. 

 

 

Røttene 
Allerede mens norske styrker var basert i Storbritannia begynte man å planlegge 

heimevernet. Den 18. september 1941 ble kommandørkaptein Gunnar Hovdenak 

oppnevnt som formann i et utvalg som skulle vurdere tiltak for å bygge opp det norske 

forsvar. Komiteen baserte seg hovedsakelig på erfaringer fra aprildagende i 1940. 

Norge trengte en styrke som kunne støtte mobilisering, forhindre sabotasje og 

nedkjempe fiendtlige fortropper.  Innstillingen fra denne første komiteen og fra flere 

påfølgende utvalg la en del av grunnlaget for heimevernet.4   

En annen del av grunnlaget ble lagt gjennom et ønske om å kanalisere 

motstandsbevegelsens forsvarsinteresse på en positiv måte for slik å forhindre 

paramilitære organisasjoner. Milorg hadde utdannet en god del av de årskullene som 

var tiltenkt heimevernet, men det hadde også skapt personlige nettverk og tiltakslyst 

som man fryktet skulle få uheldige utslag. Marerittet var selvstendige grupper som 

drev med militær trening utenfor regjeringens kontroll. Det ønskelige var å kanalisere 

tiltakslysten inn i det nye heimevernet.5 Heimevernets første generalinspektør, 

Hansteen, fikk en eksplisitt instruks om å ”Knytte forbindelser med de tidligere 

hjemmestyrker og andre interesserte kretser for å danne distriktsorganisasjoner i 

Heimevernet”.6 Det var også hjemmestyrkenes råd som om kvelden den 1. oktober 

1945 innkalte til det første diskusjonsmøte om heimevernet. Hovedoppgavene ble satt 

til å beskytte lokale krigsviktige objekter mot overraskende fiendtlige handlinger, 

fokus ble lagt på forsvar mot angrep og ikke mot sabotasje.  

Forbindelsen mellom Milorg og heimevernet ble enda sterkere da Mons 

Haukeland, tidligere milorgsjef i Bergen, ble generalinspektør for den nye 
 

4 Dett skjedde lite umiddelbart etter utvalgets innstilling. To år etter fulgte Forsvarssjef Wilhelm von Tangen Hansteen frem 
en lengre generell utredning om forberedelsene til gjenreisningen av forsvaret, hvor tråden ble tatt opp. Den 7. september 
1945 ble Hansteen utnevnt til den første generalinspektøren for Heimevernet.   
5 ”HV 1946-71”: Jubileumsbilaget til Heimevernsbladets nr 11, 1970, Nasjonalbiblioteket. 
6 Skriv av 5. juni 1947 til distriktene, Riksarkivet. 
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våpengrenen, 11. august 1946. Mange av heimevernets befal kom også fra kompani 

Linge.7 Dette var ofte folk som hadde blitt utdannet som gerilja og 

sabotasjeinstruktører. Slik kan det sies at det heimevernet hadde to sett med grunnlag 

for sine taktiske retningslinjer, et offisielt utviklet i Storbritannia der heimevernet 

sikret mot kupp og overraskelsesangrep, men også et uoffisielt sett fra Milorg, med 

geriljadoktriner som overlevde gjennom kontinuitet i personell.  

Det tidlige heimevern opererte ikke som hæren, oppgavene ble løst med små 

avdelinger, ofte på størrelse med et lag, ca ni mann. 

 

 

Utstyrs og personellmessig utvikling 

Rundt 1969 kom det en omorganisering av heimevernets geværtropp, den nye typen 

tropp skulle teoretisk ha samme gevær, Ag 3, som hæren. Den hadde kun to 

maskingevær og hadde slikt sett mindre ildkraft enn hærens tilsvarende oppsetning. 

Selv om håndvåpnene og maskingeværene nå skulle være relativt moderne, betydde 

den nye strukturen på mange måter en svekkelse i kapasitet, de tunge maskingeværene 

forsvant, to av troppens maskingeværer forsvant og det samme gjorde Energa 

geværgranatene, panservernet. 

 Slik kan man si at heimevernet på mange måter gikk inn i perioden med en 

svekket evne til å føre selvstendig kamp, men en styrket evne til å samarbeide med 

hæren. 

Antallet støttevåpen i heimevernet var lite, men sterkt økende mot 1970. 

Støttevåpnene var spredt over flere områder. Et begunstiget område ville vanligvis ha 

en bombekastergruppe, et panservernsrakettkasterlag og et kanonlag, , men ofte hadde 

man mye mindre utstyr. Eksempelvis var 8 av 18 områder i Hv 14 uten noen form for 

støtteavdelinger. Det sterkeste området i distriktet hadde derimot en 

bombekastergruppe, en panservernsrakettkastergruppe og to selvstendige 

mitraljøselag.8

Heimevernet var også preget av personellmessige problemer. Befalet var 

gammelt, etterutdanningen av befal var for liten. Mens hæren silte offiserskandidater 

 
7 En av de mest kjente var Max Manus, som ble områdesjef; Opplysningene om heimevernets opprinnelse er hentet fra 
Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001. 
8 Utdanningsrapporter fra distrikt 01-18 . 01-18 1968/ H-1862/68. Forsvarets bortsetingsarkiv. 
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på sine kurs hadde heimevernet ofte for få kandidater. I enkelte tilfeller prøvde ivrige 

områdebefal å tvinge soldater til å ta kurs.  

Utdannelsen var et minimum, man kunne rykke opp til sersjant etter 3 måneders 

rekruttskole, 24 dagers repetisjonstjeneste, 12 av de som lagfører, og lagførerkurs og 

troppsjefskurs, de to siste  på til sammen 28 dager. Dette var nok ikke normalt, men 12 

måneders førstegangstjeneste som lagfører, og det 14 dager lange troppsjefskurs 1, var 

relativt vanlig vei. Man var oppmerksom på problemet som lå i befalsutdanningen og 

derfor ble Tj 20-5-1, ”Utdannings og  Karriereplan I Hv”, en standard for sammenheng 

mellom stilling og grad utarbeidet. Men den praktiske gjennomføringen av dette gikk 

tregt og den korte utdannelsestiden for befal utdannet i heimevernet vedvarte.9 

Soldatene i heimevernet holdt på å bli bedre utdannet, tilsiget av infanterirekrutter 

øket, men mange hadde fortsatt bakgrunn fra marine, flyvåpen og intendanturtjenester. 

 

 

Arven fra Milorg: Geriljataktikk og doktriner 

Et vanlig område kunne også ha en spesialgruppe tilknyttet. Spesialgruppene var på 

mange måter den taktiske arven fra Milorg, oppdrag var geriljakrigføring og 

mannskapet skulle være håndplukket. De første planene for slike grupper hadde blitt 

utarbeidet etter et kurs for tidligere Kompani Linge soldater, ved forsvarets skyte og 

vinterskole. Ved de manøvrer som dannet slutten på kurset var det lagt opp en 

samøvelse med heimevernet hvor heimevernsgruppene opererte til siden for fiendens 

fremrykkingslinjer. Disse gruppene ble ledet av Linge befal og kombinasjonen viste 

seg effektiv.10 Heimevernets første generalinspektør, Mons Haukeland, henvendte seg 

til hæreledelsen for å formalisere dette, da hærledelsen ikke svarte satte man i gang 

med utdannelsen på egen hånd. Generalinspektøren benevnte til å begynne med slike 

styrker som utrykningsavdelinger. Men benevnelsen geriljagrupper ble også brukt.11 

Fra 1954 kom hæren og en del kompani Linge veteraner med i planarbeidet.  I mars 

1958 kom den første krigsoppsetningsplanen. Fra 1960 fikk man også tilbud om å 

trene personell i USA. Hæren beholdt fortsatt sin skepsis. Gruppene voldte 

generalinspektørene Bangstad (1958-66) og Nygaard (1967-1977) store problemer, de 

hadde håpet på å få overført personell fra hæren men fikk det ikke, det var også 

 
9 Tj 20-5-1” Utdannings og  karriereplan i heimevernet” 
10 ”Spesialavdelinger i Heimevernet”, skriv av Herluf Nygaard, forfatterens egen samling. 
11 Spesialavdelinger i Heimevernet”, skriv av Herluf Nygaard, forfatterens egen samling. 
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vansker med å få det riktige utstyret. Man tilstrebet en relativt lav gjennomsnittsalder 

men oppnådde det ikke og personell manglet.12 Geriljakursene ved heimvernskolen 

Dombås, som formelt skulle utdanne personell til denne typen krigføring, ble meget 

populære og mange områder øvet geriljataktikk på eget initiativ.  

Det ble også utarbeidet et eget direktiv.13 MS 20-190 ”Gerilja” var basert på en 

artikkelserie i heimevernsbladet.14 Manuset var veldig detaljert og beskriver ting som 

skjul av depoter, forskjellige formasjoner for geriljakrigføring, og nærkamp og 

teknikker som var ubeskrevet i hærens publikasjoner. 15 Manuset inneholdt ideer fra 

kampene i Jugoslavia, hellas og Sovjet under annen verdenskrig og fra Mao-Tse-tungs 

verker.16  

Hæren hadde få direktiver på området. Heimevernets kompetanse på fristrid var 

imponerende, dels kunne de dra veksel på erfaringene til befal fra noen av de beste 

Norske fristridssavdelinger fra krigen, slik som Bjørn West, som hadde ført en 

glitrende kamp mot tyskerne i 1944-45 med en imponerende kampstatistikk. Mange 

politikere, den mest fremtredene var kanskje stortingsrepresentant Inge Bartnes, mente 

at gerilja var framtidens stridsform og at man måtte kanalisere penger fra andre deler 

av forsvaret over til slike stridsformer.17  Gerilja som stridsform hadde også stor gehør 

blant offiserene i Heimevernstaben og fremtredene offiserer ved heimevernsskolen. 

Generalinspektør frem til 1966, Ole Jakob Bangstad, hadde eksempelvis forsvart 

gerilja og partisanstrategier allerede i 1948, betegnende nok i heimefrontens avis, 

Verdens gang.18 Definisjonen av begrepet var åpen, kaptein Per Ottestad definerte 

geriljasoldaten som ”En soldat som ikke kjempet i regulær stridsenhet, men er 

kontrollert av dem”, slik kunne det virke som skille mellom fristrid og gerilja var 

uklart for mange.19 Men kommentarene og eksemplene brukt av befalet som skrev om 

emnet etterlot liten tvil om hva de ville ha, gerilja soldater som kunne sammenliknes 
 

12 Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001. 
13 MS 20-190 ”Gerilja”. Formelt fikk den benevnelsen manus og ikke direktiv, dette for å unngå en lang 
godkjennelsesprosses. 
14 Det må ikke forveksles med leseheftet fra heimevernsbladet med amme navn. hovedsakelig skrevet av Yank Levy, en 
veteran og eventyrer som hadde kjempet under Laurence of Arabia og Sherif Husein under første verdenskrig. Dette 
leseheftet ble, selv om det ble trykket opp separat i et større opplag aldri approbert av noen sentral instans, hyppig lest. 
Leseheftet var meget detaljert, kanskje inspirert av dets fargerike forfatter. Levy tjenestegjorde som befal i de internasjonale 
brigader i Spania og deltok også i deler av den meksikanske borgerkrigen. Han hadde under andre verdenskrig blitt instruktør 
for det Britiske Heimevernet. Heftet var inspirert av russisk partisanvirksomhet i årene 1941-42.  I tillegg til dette dro 
leseheftet veksel på verk av Basil Liddel-Hart og Ord Wingate. Levy (ukjent) 
15 Et eksempel på en slik teknikk var ”menuetten” en angrepdrill  der et lag angrep fra en vinkel, mens fire andre lag lå i 
reserven. Under neste sekvens angrep et annet lag fra en annen vinkel. Slik roterte han helt til alle lagene hadde angrepet og 
fienden var i villrede hvor angrepet kom fra. Hentet fra MS 20-190 ”Gerilja”, (MS 20-190, gikk for øvrig som føljetong i HV 
bladet.) 
16 MS 20-190 ”Gerilja”,110-117 
17 Heimevernsbladet, januar 1970. 
18 Ulateig 1998: 52 
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med Titos partisaner. Et av de første geriljakursene hadde sågar Generalløytnant 

Kveder fra den jugoslaviske generalstaben som foredragsholder, i et foredrag der han 

beskrev erfaringene fra Jugoslavisk partisanvirksomhet under annen verdenskrig.20 

Fristridsøvelser for hele områder var ikke uvanlige og i 1968 øvet et helt 

Luftheimevernsområde , LHV026, fristrid ved Krokskogen.21  

 
 
Ettervirkninger av den første gullalder  
 
Perioden 1950-63 hadde vært Heimevernets første gullalder når det gjaldt 

doktrineutvikling. Man hadde produsert en stor mengde med særtrykk og manus. Ofte 

var dette artikkelserier fra heimevernsbladet som etter publisering ble distribuert som 

offisielle manus fra heimevernstabens side, slik hadde heimevernsbladet en aktiv rolle 

i formidlingen av doktriner. Flere av de gamle manusene behandlet emner som hærens 

utdanningsdirektiv i liten grad tok opp, slik som vakthold og sikring, og ble faktisk 

brukt av hæren for å dekke dens behov.22  

Det kan allikevel synes som om at bruken av dem ble nedtonet frem mot 1970, 

de ble blant annet fjernet fra generalinspektørens oversikt over reglementer i 1970.  

Grunnene for dette lå delvis i historien bak særtrykkene. Særtrykkene var kommet for 

å bøte på den kolossale mangelen på reglementer etter krigen. I 1970 begynte de å 

trekke på årene. Det hadde vært mange organisasjonsendringer. Føringsteknikkene var 

også forandret.  

Men mange manus ble også brukt lenge etter at de var fjernet fra 

generalinspektørens liste. Noen ordre om makulering ble aldri gitt og flere, sågar i 

heimevernstaben, fortsatte å bruke dem.  Bruken av dem varierte mellom distriktene, 

HV 06 var et av de distriktene som holdt mest trofast på det gamle. HV 14 kan igjen 

være et eksempel på det motsatte. Av 29 reglementer i bruk under øvelser i 1970 var 3 

produsert av eller for heimevernet. Disse reglementene synes til gjengjeld å ha vært 

relativt hyppig i bruk over hele landet. De tre var alle MS fra den første gullalderen, de 

var MS 20-128 ”Posttjeneste og Vakthold”, det tidligere beskrevne MS 20-190 

”Gerilja” og MS 20-153 om førstehjelp.  

 
19 Ulateig 1998: 53. 
20 Ulateig 1998: 56. 
21 Heimevernsbladet, januar 1968. 
22 Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001 
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MS 20-128 ”Posttjeneste og vakthold” hadde blitt utgitt av heimevernet selv i 

1955. ”Posttjeneste og vakthold” var på mange måter enklere enn hærens tilsvarende 

reglement, det sa lite om den rent fysiske utformingen av postene. 

Vaktavløsningsrutiner ble ikke nevnt og vaktinstruksen var mindre spesifikk. Til 

gjengjeld var vekten lagt på veikontrollposter, vakthold av bruer og vakthold rundt 

hus, noe som var mer aktuelt for heimevernet. En annen forskjell var den store vekten 

som HV manuset gav på lagførerens rolle.  

Heimevernsbladet gav en alternativ kanal som aktivt ble brukt til 

taktikkopplæring når man følte at manusene hadde blitt utdaterte, men på slutten av 

syttitallet skjedde det ikke lenger at slike artikler ble distribuert som nye manus. 23  De 

få nye som kom var innholdsmessig avskrifter av hær reglementer.24  

Alt i alt hadde heimevernets egen produksjon av taktikk og doktriner blitt 

svekket frem mot 1970, det var liten eller ingen produksjon av doktriner. Doktrinene 

for bruk av heimevernet hadde stivnet.  

 

 

Hærens diskusjon av nasjonale retningslinjer for bruk av Heimevernet 

De offisielle målsettinger for bruk av heimevernets oppgaver ble utformet i 

Stortingsproposisjon 90 (1953) og innstillingen fra Eriksen-utvalget i 1964. Eriksen-

utvalget konkluderte med at forsvarets mobile ledds oppgaver burde løses av felthæren 

mens de stasjonære ledd burde løses av heimevernet. Heimevernet ville kunne brukes 

til vakthold og sikring, observasjonstjeneste, trafikkregulering, grensevakthold, 

utrykkingstyrker, kommandosamband og erstatningspersonell til hæren.    

Rammene ble også til en viss grad lagt av distriktskommandoene, som var 

indirekte oppdragsgivere gjennom sine regimenter. I Landforsvarsanalysen av 1965 

fikk de forskjellige distriktskommandoer anledning til å komme med kommentarer i 

forhold til heimevernets oppdrag, muligheter og behov. Kommentarene var 

forbausende uensartet. Distriktskommando Østlandet hevdet at den korte kurstiden for 

heimevernsbefal, den høye gjennomsnittsalderen, og kun 50 timers tjenesteplikt per år, 

begrenset heimevernets praktiske muligheter for oppdrag. De advarte mot bruk av 

heimevernsavdelinger i bekjempelse av luftlandestyrker og la liten vekt på fristrid som 

 
23 Intervju med Sigurd Melhus, 28/08 2001 
24 De var allikevel drastisk forskjellige i form. Manusene hadde ofte en sammenhengende, nesten skjønnlitterær, historie, 
hvor opplevelsene til heltene skulle illustrere taktiske poeng. 
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noen mulighet for heimevernet. Distriktskommandoen var utvilsomt den mest negative 

til Heimevernets bruksområder, men trakk frem heimevernets muligheter i 

grensetjeneste og som ”logistikkpersonell i Hæren”. Distriktskommando Sørlandet 

fulgte oppdragene skissert i stortingsproposisjon 90, men la spesielt vekt på forsvar 

mot luftlandsetning og mot amfibieangrep. Det ble spesielt påpekt at avdelingene som 

skulle gjøre dette måtte ha støttevåpen. De nevnte også geriljakrigføring og 

sprengkommandoer blant egne behov. Distriktskommando Vestlandet fremhevet 

vakthold og sikring av mobiliserings depoter, nøkkelpunkter, rene sperrestillinger, 

dekningstyrker for flyplasser og Sjøforsvarskommando Vestlandets installasjoner. 

Sprengkommandoer ble definert som et eksplisitt behov. Reserver (utrykkingstyrker), 

ble også sett på som viktig. Heimevernet ble definert som landsdelens kuppforsvar. 

Distriktskommandoen var i denne sammenheng misfornøyd med opplæringen. 

Distriktskommando Trøndelag vektla oppklaring som kanskje det viktigste av sine 

oppdrag. Den ivret for å begrense bruk av tyngre skyts i heimevernet på grunn av kort 

opplæringstid og dårlig opplæring. Distriktskommandoen hadde ingen behov for 

sprengningskommandoer. Distriktskommando Nord Norge meldte behov for mer 

personell og trening på fristrid og oppholdene operasjoner.  

Disse uttalelsene skulle vise seg å få høyst varierende innflytelse på 

øvelsesmønsteret i de forskjellige avdelingene. De nordligste distriktene skilte seg ikke 

overraskende ut. I HV 17 var det eksempelvis ingen vakthold og sikringsøvelser. 25  

Øvelser med hærens avdelinger var hyppige, det samme var fjell, vinter og 

observasjonspost øvelser. Når man kom sydover ble objektsikringsøvelser vanligere, 

hvis man tar HV 14 som eksempel, brukte man i gjennomsnitt 20 % av øvelsestiden på 

dette de tre siste årene før 1970. Rammene for dette var lagt i generalinspektørens 

direktiv for opplæring i heimevernet 1969-70, der man fastsatte at 1/3 av øvingstiden 

skulle brukes til øving på objektet. Uttalelsen ble senere moderert, og i noen tilfeller 

ignorert.26 Det var også vanlig at man øvde laget i forsvar når man øvde objektsikring. 

Objektsikring anno 1970 hadde mye til felles med en sperrestilling, man skulle stoppe 

en større styrke i å besette objektet. Ingen av de hyppigst brukte taktiske 

retningslinjene, verken fra heimevern eller hær, behandlet den juridiske forskjellen 

mellom vakthold i krig og vakthold i fred, noe som er viktig for avdelinger med 

militære vaktoppdrag i fredstid, og som senere skulle bli sterkt betonet. 

 
25 Øvingsdirektivene fra heimevernsdistriktene er fremskaffet fra særtrykksamlingen i Nasjonalbiblioteket. 
26 Heimevernsbladet, mai 1972. 
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Heimevernets operasjoner i større forband    
I perioden 1968-1970 ble det gjennomført en del spesielle øvelser der heimvernet 

opererte i store og relativt tunge avdelinger. En slik øvelse var Madla-Sola HV 

områdes øvelser den 22-26 mai 1968, hvor området fungerte som pansergrenaderer for 

kavaleriet. Den store ”Big Fox” øvelsen på Østlandet var en annen slik øvelse, men 

mer spesiell i den forstand at Østmarka HV område alene angrep en regulær 

infanteribataljon. Under den første angrepbølgen hadde heimevernet stor suksess, og et 

kompanihovedkvarter og en tropp infanterister ble dømt ut, men ved det andre 

angrepet var infanteribataljonen forbredt og fikk flystøtte, denne gangen var det 

heimevernsavdelinger som ble dømt ut. Øvingslederen og sjef for FDI 4, Oberst Kiil, 

ble så imponert at han trakk frem opptreden i større forband som en meget aktuell 

fremtidig bruk av HV. Natos nordkommando var mindre positive, de pekte på det de 

tolket som svakheter i stabsarbeidet og samarbeidet mellom hær og heimevern.27 ”Big 

Fox” hadde krevd spesialinnsats av HV befalet, som hadde blitt sendt på kveldskurs 

ved krigskolen. Kveldskursene bestod av fire timer i uka igjennom seks uker og gav 

opplæring i patruljer, angrep og forsvar. Heimevernet fikk også utlevert ekstrautstyr, 

16 manns telt og kamuflasjeantrekk fra Forsvarsdistriktet.   

 

 

Heimevernstaben flytter 

Den 15. oktober 1970 ble Heimevernsstaben omorganisert i en stabsoppsetning 

tilpasset Forsvarets overkommando. Den bestod nå av to store avdelinger, personell og 

organisasjonsavdelingen. Organisasjonsavdelingen bestod igjen av et organisasjons og 

utdanningskontor. Disse to siste var instanser som skulle spille direkte inn på 

doktrineutviklingen i heimevernet.  

Flyttingen til Huseby innebar at Heimevernet ble underlagt en forsvarsjef, den 

tidligere direkte kontakten med forsvarsdepartementet ble svekket. Enkelte hevdet 

også at atmosfæren ble forandret, alt ble mer organisert og saksbehandlingsstilen ble 

mer formell. Tidligere hadde ofte alle saksbehandlere kunnet være involvert i en sak 

som ofte kunne bli drøftet i plenum. Nå hente dette sjeldent.  Til gjengjeld fikk man en 

oppjustering av grader i Heimeværenstaben. 

 
27 Heimevernsbladet, mai 1968. 
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Oppsummering: Trender mot 1970 

Utviklingen rundt 1970 gikk mot et heimevern der tempoet i taktikk og 

doktrineutvikling var skrudd ned, mens det i perioden 1950-1960 var stor 

egenproduksjon, hadde den nå blitt mindre og i større grad innholdsmessige avskrifter 

av hærens tilsvarende reglementer. 

 Heimevernets avdelinger hadde fått mindre slagkraft på troppsnivå, men 

utstyret var blitt likere hærens. Antall støttevåpen var fortsatt lite, men økende. 

Heimevernsbefalet var gjennomsnittlig gammelt, soldatene hadde kort utdannelse, men 

det siste holdt på å forandre seg når flere 12 måneders rekrutter kom inn i systemet. 

 Hæren hadde forskjellige syn på hvordan heimevernet skulle brukes, men en del 

var positive til at man kunne bruke det i større forband og enkelte øvelser viser en 

trend i denne retningen. Samtidig sto den doktrinemessige arven fra Milorg fortsatt 

sterkt, og geriljaøvelser var populært i hele organisasjonen. 
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Kapittel 4:                                                                                     
Heimevernet, infanteriets lillebror?                                      

(1970-1984) 
 

 

Geriljadebatten; et mislykket forsøk på doktrineendring 

Man skulle tro arven fra heimevernets forløper Milorg ville gjøre det lett å forandre 

heimevernets fokus mot mer geriljabaserte oppgaver. Høyere offiserer i heimevernet 

hadde relativt ofte erfaring fra motstandsarbeidet under krigen.. Heimevernet ble av 

enkelte Natooffiserer også sett på som den ideelle organisasjon til å løse gerilja og 

fristrids oppgaver.  I desember 1969 holdt sjefen for nordkommandoen, general 

William Walker, et foredrag for høyere militære på Kolsås, hvor han hevdet at: ”Etter 

min mening ville det norske HV med dets språkkunnskaper og kjennskap til lokale 

forhold være en ideell løsning på hvordan man kunne utvikle dette begrepet”, begrepet 

var her geriljastrid. 1  William Walker så for seg gerilja operasjoner som var støttende 

for felthærens, men også avdelinger som opererte helt selvstendig. Walkers 

geriljastyrker var heimevernsavdelinger under sentral kontroll, men opererte som ”et 

gitterverk av små lag, hver på seks mann, utstyrt med håndvåpen og et effektivt lett 

panservåpen”, ”Etter å ha slått til bryter laget kontakten før fienden har tid til å reagere 

og holder seg på et forbredt skjulested inntil støvet har lagt seg og et nytt angrep 

foretaes”. 2 Han behandlet også et stadig tilbakevendende argument i geriljadebatten, 

frykten for represalier mot sivilbefolkningen. Slike represalier kunne reduseres til et 

minimum via isolasjon fra det sivile samfunn. Gerilja avdelingene skulle for Walker 

forsynes, dels via selvberging, dels via Hæren. Walker fremhevet spesielt at 

geriljataktikk var en av mange mulige og nødvendige strategier, gerilja måtte ikke for 

noen pris gå på bekostning av felthæren.  

Det virket som om heimevernet i praksis utdannet geriljastyrker til operasjoner 

som sammenfalt med Walkers syn, med fokus på selvberging og uavhengighet av det 

sivile samfunn. Man hadde et eget veldig prestisjefylt kurs i geriljakrigføring ved 

Heimevernsskolen Dombås. De norske elevene ble forbredt på å sette droppsoner for 

 
1 Foredrag av William Walker, mandag den 7. desember 1970, ved Oslo Militære samfunn. 
2 Foredrag av William Walker, mandag den 7. desember 1970, ved Oslo Militære samfunn. 
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mottak av alliert hjelp og de lærte å slakte. De kunne også dra veksel på et godt 

samarbeid med amerikanske elitestyrker, ”Green Berets”. Green Berets 10 Special 

Forces (SF) Group, stasjonert i Bad Tolz, Tyskland, deltok fra 1970 og framover ofte 

som instruktører på geriljakursene.3 Green Berets var trenet i å instruere partisaner, 

mange av elitesoldatene holdt også instruksjoner på Norsk.4 Instruktørene ble ofte  

flydroppet for å øke realismen i øvelsene.5  

De norske deltagerne gikk tilbake til sine mer tradisjonelle oppdrag når de kom 

til hjemdistriktene, men mange ville ha en enda sterkere dreining mot et geriljaforsvar, 

en av disse var heimevernsbefal Anders Sanvig. Han skrev i en artikkel i 

Heimevernsbladet i 1974 at ”Gerilja er en stridsform som passet godt for norsk lynne 

og lende. Våre vidstrakte skogs og fjellområder, dype fjorder og daler egner seg 

ypperlig for den taktikk som med hell har vært praktisert mot franskmenn og 

amerikanere i Indokina”. Sandvig hevdet at et lett miltsforsvar, basert på 

geriljaprinsippet ville være billigere og mer uavhengig av energiforsyning, som Yom 

Kippur krigen i 1973 hadde vist kunne være sårbar. Han hevdet også at et 

geriljakonsept skulle kunne absorbere minst ti fiendtlige soldater for hver 

heimevernssoldat satt inn.6 Sandvig skilte seg her helt klart fra Walker, hans 

geriljaforsvar var ikke lenger et supplement, men hovedbestanddelen i forsvaret. 

Sandvigs syn var delt av mange på venstresiden i Norsk politikk. Partier som 

Sosialistisk Valgallianse (Sosialistisk venstreparti fra 1975), Rød valg allianse og 

sågar Norsk kommunistisk parti hadde alltid sett med blide øyne på heimevernet.7 Det 

ble sett på som en folkemilits, til en viss grad fri for militarismen til resten av 

forsvaret. Inspirert av Vietnam-krigen og også geriljataktikken utformet av Mao, 

prøvde politikere som Arent M, Henriksen og Arne Kielland, sistnevnte medlem i 

stortingets forsvarskomité i perioden 1975-1977, å forandre heimevernets doktriner, 

sågar hele forsvaret, bort fra et nektelseskonsept og over på et geriljakrigskonsept.8 

Mange i heimevernets øverste ledelse var meget skeptiske, både til General Walkers 

modererte versjon og til den mer ekstensive versjonen som kom til utrykk gjennom 

Sandvigs artikkel i Heimevernsbladet. Walkers selvforsyningsideal ble sett på som en 

illusjon, en geriljaavdeling måtte være avhengig av det sivile samfunn.  Den 

 
3 De hadde deltatt på kurs ved Dombås allerede fra sekstitallet. 
4 Ulateig 1998: 99 
5 ” Heimevernsbladet november 1972 
6 Heimevernsbladet mars 1974. 
7 Unge Viljer 1947: 27. 
8 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01 2002; Intervju med Arne Kielland, Heimevernsbladet januar 1976. 
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humanistiske tradisjonen i Norge gjorde geriljaavdelinger sårbare for 

massedeportasjoner av sivile, de sivile ville ikke tåle presset og kunne komme til å 

angi gerilja avdelingene. Avskrekkingseffekten ble sett på som tvilsom, et totalt 

geriljakonsept ville kunne signalisere et ønske om å begrense forsvarsutgiftene og slik 

ødelegge avskrekkingen. Et annet fremtredende og tungt argument brukt av den 

sentrale ledelsen på Huseby var at navnene i heimevernet var kjent for en eventuell 

fiende. De mente at man måtte anta at han kjente til slike navn gjennom studier av 

lokalavis, telefonkataloger og gjennom lokale femtekolonister. En eventuell fiende 

ville ha muligheten til å foreta represalier mot geriljaledernes familie og også likvidere 

lederne selv. Det tyngste argumentet, hevdet av heimevernsstaben og en del av 

distrikts og avsnittsjefene på Østlandet, var at man, også i følge Maos lære, måtte gå 

over til faste fronter på et eller annet tidspunkt, gerilja kunne ikke vinne store og 

avgjørende slag.9  Debatten gikk høylytt. Frontlinjene var på ingen måte definert av 

tidligere bakgrunn, Den gamle ”geriljakrigeren” Knut Haukelid, veteran fra tungtvanns 

aksjonen på Vemork og sjef for HV 02 i Oslo, var en av de argeste motstanderne.10

 Temaet ”Geriljakrig” ble ansett som så viktig at det ble utredet på et meget 

tidlig stadium av Forsvarskommisjonen av 1974. Det første bidraget kommisjonen gav 

til debatten var en klar definisjon av begrepet gerilja som: ”Gerilja er Krigføring uten 

fast avgrensede frontlinjer. Små avdelinger utfører angrep mot forsvarerens rygg og 

flanke”, ”uansett virksomhet og aktivitetsnivå er geriljaens fremste særpreg at den kan 

slå til midt i fiendtlig kontrollert område og at det ikke finnes fronter eller sikre 

områder”.11  Kommisjonens arbeid er illustrerende for heimevernets politiske 

innflytelse. Heimevernets mann i kommisjonen, Wiggo Ryhjell, riktignok bare 

medlem av kommisjonens sekretariat, hadde solid bakgrunn fra forretningslivet og var 

vant til forhandlingssituasjoner. Han kunne flyte på sympati fra det tradisjonelt 

forsvarsskeptiske AUF og SV. Som han selv sa: ”Arent M Henriksen (SV) og Bjørn 

Hall-Hofsø (AUF), var mine beste venner”.12 Ryhjell fikk overbevist de to om farene 

ved en geriljakrig, og den politiske støtten til et geriljakrigsbasert totalforsvar bortfalt 

mer eller mindre. Kommisjonen kom frem til at Walkers påstand om muligheten for en 

geriljabevegelse uavhengig av sivilbefolkningen var en illusjon, den slo fast: 
 

9 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01 2002; Artikkel av Pål Thysness i Heimevernsbladet juni 1974. 
10 Wiggo Ryhjell forteller en historie fra et foredrag på Kolsås, holdt av en av Ord Wingates Chinditer, en tidligere veteran 
fra Burma, som priste geriljakrigens fortreffelighet. Sjefen for stor Oslo 02, Knut Haukelid kritiserte foredragsholderens 
synspunkt og foredragsholderen forsøkte å parere han med å bruke sin egen erfaringsbakgrunn, han spurte Haukelid hvor 
hadde erfaringene sine fra. Hvorpå Haukelid svarte, Geriljakrig, han hadde jo bakgrunn fra Milorg.   
11 NOU 1978:9: 59 
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”Sivilbefolkningen er geriljaens livsgrunnlag”.13 Manglende mulighet for 

styrkekonsentrasjoner og vanskelighet i overgangen mellom geriljastrid og 

konvensjonell strid, en overgang som måtte komme før full frigjøring, var argumenter 

som ble vektlagt i forsvarskommisjonens konklusjon. Slike argumenter var blant annet 

basert på lærdommer fra Vietnam.14 Et annet argument var at det geriljabaserte forsvar 

manglet evne til å støtte Nato allierte og til å bidra til FNs fredsbevarende operasjoner.  

Men fra venstrepolitikerne kom viktige tillitserklæringer til heimevernet, Arent 

M Henriksen ville avskaffe hele hæren og innføre et heimevernsbasert forsvar, ikke 

gerilja basert, men med evne til både styrkeansamling og geriljaoperasjoner, implisitt i 

dette lå også en stor overføring av materiell til heimevernet, Carl Gustav ble nevnt og 

sågar det tyngre TOW anti tank systemet.15  Marinen og Kystartilleriet skulle bli 

beholdt og styrket, men Luftforsvaret skulle rustes ned. Dette siste innlegget ble 

stående som en parentes og fikk heller ingen støtte fra heimevernets øverste offiserer. 

Men indirekte medvirket også dette til forandring av heimevernets særpreg. Selv om 

hovedenheten fortsatt skulle være laget, skulle heimevernet settes i stand til store 

styrkeansamlinger med tyngre våpen, noe som igjen krevde mer sentralisering og 

større avdelinger.  

Geriljadebatten, hadde blitt avgjort, de politiske støttespillerne var nå borte. 

Argumentet for et forsvar helhetlig basert på et geriljakonsept hadde også tatt fokus 

vekk fra en kombinasjonsløsning der Heimvernet skulle ha blitt trenet for 

geriljaoperasjoner i spesielle situasjoner der dette var påkrevd. Forsvarskommisjonen 

fastslo klart at: ”Heimevernet er ikke et geriljaforsvar”.16    

Debatten kan likevel ha hatt innvirkning, midt på syttitallet, ble det gitt ordre 

om og prioritere fristrid under øvelsesvirksomhet. Denne typen stridsform ligger 

kanskje nærmest gerilja, så nær at det hersket stor forvirring om den praktiske 

forskjellen.17 De hemmelige spesialgruppene fortsatte også sin geriljarelaterte 

virksomhet, og ble gjennom en ny krigsoppsetningsplan kraftig styrket. Disse 

spesialgruppene var organisasjonsmessig meget spesielle og inneholdt fortsatt et stort 

antall veteraner fra krigen. En av dem, gruppe Base, kan brukes som illustrasjon. Base 

ble ledet av Petter Røed, tidligere leder for Aksjonskommando 13, en avdeling som 
 

12 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01/2002. 
13 NOU 1978:9: 60 
14 NOU 1978:9: 61 
15 NOU 1978:9: 278-279 
16 NOU 1978:9: 61 
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hadde utført 102 sabotasjeaksjoner under annen verdenskrig. Gruppene ble øvet 

ekstensiv og en del av dem, spesielt de i Oslo distriktet, fikk dra veksel på resurser 

både fra hæren, marinen og luftforsvaret.   

Men spesialgruppe betydde nødvendigvis ikke geriljagruppe. Spesialgruppenes 

oppgaver var sammensatte, mulige oppdrag kunne være dybdeoppklaring, sabotasje 

bak fiendens linjer, jakt på fiendtlig nøkkelpersonell og ildoverfall. I spesialgruppenes 

krigsoppsetningsplaner fra syttitallet er det å ”danne kjernen i en geriljagruppe” bare 

en liten del av de mulige oppdragene.18  Enkelte ting tyder likevel på at tilknytningen 

til slike oppgaver kunne være sterkere enn indikert i krigsoppsetningsplaner.  Mange 

øvelser, slik som øvelse ”Black Beauty”, i Stjørdal- Levanger i 1974, var spesiallaget 

for å gi spesialgruppene trening i selvstendig strid. Under ”Black Beauty” valgte 

spesialgruppene selv ut sine mål og opererte fritt.19  I følge en av Ronald Byes 

anonyme kilder hadde også flere av spesialgruppenes ledere sentral plassering i ”The 

Rock” et sentralt og hemmelig gerilja og sabotasjenettverk.20 Heimvernsoffiserer som 

tidligere nevnte Per Rød skulle ha sentrale oppgaver i dette nettverket, og det er ikke 

overraskende hvis spesialgruppene inngikk i disse planene. Slik kan gerilja debatten til 

en viss grad ha vært en dupliseringsdebatt, forsvarerne av geriljakrig som et 

supplement til resten av forsvaret, kan faktisk ha foreslått å organisere noe som 

allerede eksisterte, og som allerede hadde en viss tilknytning til heimevernet. Det kan 

allikevel synes som om forsvarskommisjonens avvisning av konseptet geriljakrig bidro 

til at ideen om et vanlig HV lag som drev med partisanvirksomhet døde på syttitallet. 

Begrepet gerilja forsvant fra offisielt bruk i 1980. 

Fremlegget fra politikere om en doktrineforandring til fordel for 

geriljavirksomhet er interessant.  I følge teoriene til Jack Snyder, som hevder at 

doktrineendringer ofte er en funksjon av egeninteresse, skulle forslaget hatt god sjanse 

til å bli populært innen heimevernet. Selv om det var støtte på lavere nivå, og blant 

Nato offiserer som William Walker, var det liten støtte blant høyere 

heimevernsoffiserer. Noen synes det var en god ide, men de var så få at de holdt en lav 

profil. Heimevernsoffiserer hadde også en nøkkelrolle i å overtale SV politikerne til å 

trekke støtten til forslaget, de argumenterte i dette tilfellet aktivt imot et forslag som 

ville øke budsjettrammene til heimevernet. Man kan argumentere for at forslagene var 
 

17 Se for eksempel ”Møre og Romsdal HV- distrikt 11: Øvningsbestemelser for Øvingsåret 1975”, Nasjonalbiblioteket; 
Intervju med Rittmester Sigurd Melhus 28/08/2001 
18 Skriv fra GIHV 15, mars 1973/ H-1867/73/ HVST, Forsvarets bortsetningsarkiv. 
19 Brox 1998: 123. 
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så radikale at det skremte de etablerte offiserene, men disse kom ikke engang forslaget 

om doktrineforandring i møte. Offiserene foreslo ikke mellomløsninger som også 

kunne ha styrket heimvernets budsjettmessige andel av forsvarsbudsjettet. 

Til Snyders forsvar kan man si at heimevernet forsvarte sin essens, de forsvarte 

heimevernets egenart mot forandring. Men arven fra Milorg var en del av denne 

egenarten, den var en del av heimevernets kultur. Slik kan det synes som om Snyders 

teori passer dårlig for å illustrere utviklingen av gerilja debatten. Elisabeth Kiers 

teorier får også problemer, organisasjonskultur virker å hatt mindre effekt enn hun 

hevder. Veteranene fra Milorg var en viktig del av heimevernet og mye av 

organisasjonskulturen hadde definitivt sitt opphav i denne geriljaorganisasjonen, men 

``geriljakrigere`` som Knut Haukelid var motstandere av forslaget. 

William Evans kommer ikke svekket ut av dette eksemplet, men ikke styrket 

heller. Evans forutsier en forandring i doktriner ved en forandring av teknologi. I dette 

tilfellet var det ikke noen forandring i teknologi, men det ble ikke noen forandring i 

doktriner heller. Barry Posens teorier er på en måte i samme situasjon, det var sivile 

som tok initiativ til doktrineforandring, de baserte sine antagelser på hendelser i 

Vietnam og andre steder i verden. Men rasjonell argumentasjon fra 

heimevernsoffiserer overbeviste dem om at forslaget var dårlig, slik kan det synes som 

om Posens forutsetninger om at innovasjon kommer utenfra kan være riktig, men at 

det ikke nødvendigvis var bedre forslag politikerne kom opp med. 

Det virker som om doktrinehjulet beskriver prosessen godt, der politikere og 

offiserer, gjennom analyser av samfunnsmessige forhold, av utenlandske kriger og av 

nasjonale kapasiteter, kom frem til et resultat i felleskap.  Men dette synet kan neppe 

sies å representere den store doktrineforandringen på sytti tallet. 

 

 

Kunsten å ”orge” doktriner 

Syttitallet skulle bli stridsgruppenes tiår, stridsgrupper som ofte ble drevet som hær 

bataljoner, i visse tilfeller sågar med egne luftstyrker og pansertropper.  Oppdragene 

hadde ikke forandret seg, bare måten de ble løst på. Denne forandringen ble 

formalisert gjennom arbeidene til forsvarkommisjonen av 1974. I praksis betydde dette 

 
20 Bye og Sjue 1995: 182-183. 
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at retningslinjer for nasjonal bruk hadde forandret seg, man hadde en 

doktrineforandring. 

Det kan argumenteres med at hele prosessen ble styrt av en økende tilgang til 

moderne utstyr og derved en økning av handlingskapasiteten, og at utviklingen slik 

støttet teoriene til William Evans. Syttitallet var tross alt perioden hvor AG3, MG 3, 

MG 34, M-72, Vhf 6, NM-16 vernemaske og kryssremmer ble innført i større antall.21 

Annet utstyr, slik som stålhjelmer, ble standardisert. Dette argumentet er nok riktig, 

men reiser også spørsmål.  

Tidligere hadde heimevernet blitt avspist med de våpensystemene Hæren ikke 

ville ha, nå fikk de våpensystemene omtrent samtidig eller like etter hæren. Det nye 

våpensystemet Carl Gustav ble gitt til heimevernet nesten samtidig som det ble gitt til 

hæren. Maskingeværet, MG3 kom nesten med en gang til heimevernsavdelinger i 

Nord. AG3 ble også innført relativt fort.22 Hvorfor skjedde dette?  

Noen grep som Heimevernstaben tok, slik som standardiseringen av 

befalsutdanningen gjennom TJ 20-5-1 i 1969, bidro til å redusere hærens skepsis til 

heimevernet. Tilsiget av hele 114 heimevernsbefal utdannet gjennom et kvoteprogram 

på forsvarets befalskoler i perioden frem til 1976 kan ha hatt en liknende effekt. 

Overføring av 12 måneders rekrutter og en senkning av gjennomsnittsalderen på befal 

gjennom aktiv rekruttering var også håndgrep som gjorde at heimevernet fremsto som 

en mer seriøs organisasjon.23  Men signalene ovenfra og ned, også de fra hæren, 

var ofte forvirrende og forklarer ikke hele denne utviklingen. Overføringen av utstyr 

på begynnelsen av syttitallet møtte motstand, Sjøforsvarskommando Sørlandet ville till 

og med fjerne AG3 etter at den var innført.24   

For å forklare økningen må man se på heimevernets organisasjonskultur. 

Grasrot initiativ, og dugnadsinnsats skulle få store følger. Heimevernstabens forsøk på 

å kontrollere slike lokale initiativ skulle også få en helt sentral innvirkning, både i 

denne perioden og sågar senere. Mye av doktrineutviklingsprosessen i heimevernet var 

av en spenning mellom en kjerne, heimevernstaben, noen ganger skolen på Dombås, 

og initiativ på grasrotnivå. Doktrineutforming var ofte et forsøk på og kontrollere 

grasrotinitiativ, et resultat av et ønske om å kontrollere og regulere. Forskjellige 

kontrollstrategier resulterte ofte i forskjellige doktrine resultater. 
 

21  Heimevernsbladet desember 1972; Heimevernsbladet juni 1977; Heimevernsbladet februar 1977 
22  Breidlid, Oppegard og Torblå 1990: 355 
23 Under Herluf Nygaards tid som generalinspektør ble befalsmangelen redusert fra 3000 til 1000 mann, dette trass i en 
økning av mobiliseringstyrken i heimevernet. Heimevernsbladet, september 1977. 
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På begynnelsen av syttitallet var det heimevernets grasrot som var på 

offensiven. Grasrotinitiativ spilte inn både på hvordan våpen ble fremskaffet og til 

slutt hvordan doktrineendringen oppsto.  Sentralt står et begrep, å ”orge”. 

Opprinnelsen til ordet lå i følge Andreas Hauge i tyske fangeleiere under krigen og 

betydde ganske enkelt ”å stjele fra øvrigheta”.25  Begrepet skulle komme til å bety mye 

mer en dette, det skulle henspeile på det å fikse utstyr ved hjelp av et utall uformelle 

strategier. Strategien sto sterkt i Oslo distriktet, der mange områder hadde en tradisjon 

i å skaffe seg materiale ved å gå via kjente på depotene, ved å henvende seg til venner 

og kjente i det sivile samfunn, ved å selge etterlatt tysk krigsimatriel og ved å bytte 

heimevernstjenesteplikt mot materiale eller dugnadsinnsats.26  Andreas Hauge 

illustrerer dette i sin bok om Fornebu Nærforsvar, han skriver om den første tiden på 

40 og 50 tallet: ”Området fikk også sin egen lastebil. Schram skaffet det til en 

symbolsk pris a krone 1. Hauge skaffet en tysk stridsvogn som skulle ut i skytefeltet 

som skytemål på Terningmoen på Elverum. En annen stridsvogn ble orget på 

Trandum. Begge var av typen PZKW 1, bevæpnet med to maskingeværer. De ble satt i 

stand på verkstedet til Lysaker kjemiske fabrikk på dugnad, delvis av karer som 

arbeidet på verkstedet. En tysk halvbeltebil, pansret, ble orget på Hærens 

våpentekniske korps i Lørenveien.”27 Dette hadde også betydning for 

oppsetningsplanene til avdelingene.  Første fikk det ikke betydning for de teoretiske 

krigsoppsetningsplanene, men i praksis fikk man avdelinger med en helt annen ildkraft 

en den offisielle krigsoppsetningsplanen skulle tilsi. I andre omgang, som blir nærmere 

beskrevet senere, skulle sentralledelse godkjenne den nye strukturen i håp om å 

kontrollere initiativene. 

Et annet viktig aspekt var de spesielle lojalitetsbånd, eller eventuelt fraværet av 

dem, mellom heimevernsbefalet, resten av forsvaret og politikerne. Offiserene i 

Heimevernet følte at de var frivillige, de fryktet ikke for en fremtidig karriere i 

forsvaret. Dette betydde at de dermed i mye større grad kunne protestere offentlig og 

sågar true med å bruke sivil ulydighet. En ny generasjon med offiserer, ofte uten de 

båndene som krigen hadde skapt mellom offiserer og stat, skulle benytte seg av dette 

aktivt.  

 
24 ”Skriv”, B/hv09/522/74/B/Bhv09/rwg/ksw/316, Forsvarets bortsetningsarkiv 
25 Hauge 1995: 5. Heimevernets første stridsvogner var antagelig tyske PZKW 1 
26 Hauge 1995. 
27 Hauge 1995: 6. 
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Heimevernsbefalet hadde også ofte uformelle kanaler til politikerne og de hadde 

en viss sympati, de ble sett på som ildsjeler som ofret seg for en sak, som tidligere 

beskrevet var dette til dels sant.  Dels var gruppene politikere og heimevernsbefal 

overlappende, viktige syttitalls politikere som Ronald Bye, Arne Kielland, og Kåre 

Kristiansen var begge deler. Mange i heimevernet var klar over dette, og mange i 

hæren likeså, forbindelsene mellom politikere og heimevernsbefal ble sågar enkelte 

ganger brukt som trussel i saker hvor hæren var uvillige til å yte støtte.28  

Strinda aksjonen skulle komme til å spille en nøkkelrolle. Distriktskommando 

Trøndelag hadde tidlig på sekstitallet gått inn for å organisere Heimevernet i 

kompanier for å løse sperreoppgaver bedre. Befalet i Hv område 12403- Strinda 1- gav 

utrykk for at da skulle de også være utstyrt som et vanlig geværkompani. Hærens 

overkommando, gikk sterkt imot forslaget om organisering i kompanis størrelser, men 

Strindabefalet sto på sitt, uansett organiseringen. Mange virkemidler ble tatt i bruk. På 

slutten av februar 1963 holdt Folk og Forsvar en konferanse om forsvarsspørsmål i 

Trondheim. Forsvarsministeren, som var til stede, ble argumentatorisk satt til veggs av 

et Strindabefal, fenrik Per Juul.29 Heimevernets lokale distriktssjef Kristin Asen var en 

skjult sympatisør.30 Strinda aksjonen ble også, uoffisielt og indirekte, støttet av 

heimevernstaben. Heimevernstaben valgte å støtte et lokalt initiativ, dels fordi man 

synes det var positivt, dels fordi man mente at man kunne ha en form for kontroll hvis 

man gjorde det, et mønster som senere skulle gjenta seg.  

Aksjonen var på mange måter en suksess, man avsluttet etter at offentlige 

instanser kom med framlegg om tilføring av tyngre våpen til heimevernet. Strinda 

aksjonen viste at grasrot initiativ nyttet. Dette skulle sette presedens, men 

grasrotaksjonenes kjerne skulle være i Oslo. Taktikken var i liten grad å lage offentlig 

furore med oppslag i avisene, det var i større grad og ta seg til rette og komme med 

høylytte protester på møter. I enkelte tilfeller også å true aktivt med bruk av 

politikernettverket.   

Sakene som ble fremmet på denne måten var ikke nødvendigvis bare ønsker om 

mer materiell, men også ønsker om organisasjonsendring, fortrinnsvis økning av 

avdelingers størrelse og tillatelse til å operere med kompaniforband innenfor 

heimevernsområder. Herluf Nygaard satte fingeren på utviklingen når han sa: ”Du 

 
28 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01/2002. 
29 Brox 1998: 137. 
30 Brox 1998: 139. 
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kom på områdeøvelse et år, så var de ikke mekaniserte, det neste året så hadde de 

kjøretøy”.31 Østmarka HV område var i så måte en av de første som gjorde seg 

bemerket, trass i protester fra generalinspektørene, hevdet de flere ganger at de hadde 

en organisasjon som gjorde det naturlig å sammenlikne dem med en lett 

infanteribataljon, noe som til dels stemte.32 I 1973 hadde de både egen transporttropp 

og egen velferdsoffiser, ettervært fikk de et meget aktivt militærpoliti. Men også andre 

Osloavdelinger pekte seg ut på grunn av initiativene de tok. Stor Oslo vest avsnitt 024, 

nøt godt av et gode som infanteribataljoner kunne misunne dem, de hadde egen 

flyving. Flyvingen var organisert rundt ildsjeler og piloter som ble betalt for flytimene 

og vedlikehold ble ytet av lokale flyselskap. Tilsvarende flyvinger dukket også opp i 

HV 06. I tilfelle HV 024 støttet man seg riktignok på et arbeidsutvalg som 

generalinspektøren for heimevernet nedsatte i 1972. Men dette var igjen en form for 

sanksjon av et fait accompli`, planene hadde blitt utarbeidet lokalt lenge før. HV 024s 

flyving var operativ, de fungerte meget bra og deltok i mange manøver, både i 

nærstøtte og rekognoseringsoppdrag.33

Heimevernsavdelingenes styrke lå også på det sosiale plan. Julebord og sosiale 

sammenkomster virket sosialt integrerende, ikke bare på avdelingens mannskaper, 

men på resten av de inviterte som ofte inkluderte FDI sjefer og lokale politikere. 

Heimevernet drev, kanskje uten baktanker, med nettverksbygging. Dette bidro i mange 

tilfeller til en økning i resurstilgang, HV 024 fikk eksempelvis gratis råderett over det 

gamle rådhuset i Sandvika.34         

Det finnes utallige tilfeller av organisering som i praksis trosset forsvarets 

forordninger. Asker HV området ble eksempelvis organisert i kompanier med 

støtteropper, både bombekaster og pvrk, sambandstropp, sanitetstropp og 

sprengningstropp, dette på tross av råd fra heimevernstaben, som riktignok 

motstrebende godtok det. Dette møtte også motstand fra Forsvarets overkommando.35 

 
31 Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001 
32 Heimevernsbladet juli 1973. 
33 Det lokale forsvarsdistrikt var meget positivt og flyvingen eksiterte antakelig uformelt minst til 1977. Utvalget som 
behandlet saken i 1972 kom frem til at det var ønskelig å etablere to flyvinger. Den ene flyvingen, med seks fly, skulle 
etableres under HV 02 på Fornebu, den andre, fire fly, skulle legges til Kjeller og HV 04. Penger ble aldri bevilget og tiltaket 
ble stoppet av flyvåpenet som var redd for duplisering av oppgaver, selv om det ikke fantes tilsvarende oppdrag for 
luftforsvarets avdelinger.  HV 06, som ikke hadde blitt nevnt av GIHVs utvalg, startet opp sin virksomhet først, oppildnet av 
et forslag Generalmajor Christie kom med under et foredrag i det Militære Samfunn der han foreslo et luftens Heimevern. 
Han tenkte seg en ordning der sivile småfly ble plassert i Heimevernet ved mobilisering. Allerede under Minuttman øvelsen i 
1972 fløy to Cesnaer til støtte for 06, fløyet av HV befal og betalt fra distriktets egen kasse. Flyene viste seg meget effektive 
til rekognosering og 06 opprettholdt sin uformelle flyavdeling under øvelser. I 1975 toppet aktivitetene seg i et forsøk på å 
forsyne flere tropper luftveien. Heimevernsbladet desember 1972; Heimevernsbladet august 1975, Nasjonalbiblioteket; 
Heimevernsbladet oktober 1977. 
34 Heimevernsbladet mars 1974. 
35 Heimevernsbladet november 1974. 
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Forsvarsdistrikt 4, under Oberst Kiil var derimot meget positive, FDIet så på 

heimevernet som en form for substitutt infanteri og hadde ivret for sammenslåingen av 

mange heimevernsområder i 1969, noe som i sin tur åpnet veien for større 

avdelinger.36 Allerede i 1969 var områdene i stor Oslo 024 organisert i tre kompanier, 

stabskompani, og støttekompanier.37 Offisielt var disse kompaniene bare ”flere HV 

tropper på samme sted”. Alternativt ble det benevnt som ”et rent administrativt 

forenklende tiltak uten taktiske implikasjoner”, men reelt fungerte de som kompanier.  

Det må nevnes at heimeverenstaben, som et forsøk på å få dette inn i ordnede former, 

lanserte KOP 21-2/1 HV kompaniet i 1976.38  

Grasrotinitiativ tvang forandringer frem, men de ble sanksjonert for å få bedre 

kontroll med dem. Dette var et mønster som gikk igjen, det sterkeste eksemplet var 

kanskje heimevernets egen ”kavalerieskadron” på Fornebu.   

Historien om ”kavalerieskadronen” begynner i 1972, når Andreas Hauge så seg 

lei på det dårlige flyplassforsvaret på Fornebu, og sendte inn et brev til 

forsvarskommando syd, som nylig var blitt opprettet på Holmenkollen. Kommandoen 

var ny og åpen for ideer, saken ble overført til Oberst Einar Kiil ved FDI 4, den samme 

Kiil som tidligere så positivt hadde omtalt Marka HV område under ”Big Fox” øvelsen 

i 1969, som støttet Asker områdets organisering og som hadde stilt seg så positiv til en 

økning av heimevernet og tilføring av nyere våpen.  

Hauge kjente Kiil fra tidligere repetisjonsøvelser. Hauge måtte også forhandle 

med Wiggo Ryhjell, sjefen for det overordnede avsnitt, for å få mer enn en tropp tildelt 

til å utføre oppgaven. Etter gjentatte møter med Knut Haukelid, sjef for HV 02, fikk 

han et helt område. Via rykter fikk han høre at luftforsvaret hadde 400 12,7 mitraljøser 

som skulle til destruksjon. Man fikk 20 av dem, stativer ble bygget av kjente på 

Gardermoen flyplass. 

 Hauge oppdaget tidlig en strategi som skulle bli vanligere og vanligere utover 

syttitallet, dess mer egeninnsats som ble lagt inn, dess mer penger kunne man påregne 

og få i støtte sentralt. Ekstra kvitteringer ble også produsert for å holde budsjettene 

store.  Behovet for pansrede kjøretøy var stort da mangel på dekning vanskeligjorde 

evakuering av kjøretøy og transport av sårede. Via personlige kontakter fant man ut at 

det sto 44 White panserbiler på Hovmoen arsenal ved Lillehammer som alle skulle til 

 
36 Heimevernsbladet februar 1969. 
37  Heimevernsbladet februar 1969. 
38 ”KOP 21-2/1 HV kompaniet”, 8646/76/B/HV 02/ovs/ksw/316, Forsvarets bortsetningsarkiv. 
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opphogging. De ba om 20 av dem, men hæren, personifisert ved oberstløytnant 

Marienborg, forsvarets materielltekniske korps, prøvde aktivt å stoppe prosessen.39  

Igjen vant Heimevernet ved å gå utenom tjenestesvei og rett på politikersjiktet, 

Andreas Hauge gikk rett på statssekreter Thorvald Stoltenberg i 

Forsvarsdepartementet. Heimevernstaben var henrykt over tiltaket og spanderte 40 

7.62 millimeters coltmitraljøser på panserbilene. Gamle maskeringsnett, som i 

utgangspunktet skulle ødelegges, ble lagt til side for heimevernet og brukt på 

panserbilene.40 Snarøya HV- område , område 02503 ble en HV mitraljøse eskadron, 

sågar med rett til å bære kavaleriets sorte bereter og kavalerisnor. 

Avdelingen eksisterte uformelt i et ca år, men ble til slutt sanksjonert av 

heimevernstaben. Den første krigsoppsetningsplanen som ble sanksjonert er 

illustrerende.41 Krigsoppsetningsplanen var en minimalistisk løsning, men med en 

moderat utvidelse av ansvarsområde og muligheter for fremtidig ekspansjon. Denne 

første signerte krigsoppsetningsplanen var således en blanding av fait accompli` og et 

forhandlingsutspill. Man ville sanksjonere avdelingen gjennom de rette kanaler, 

samtidig gjøre det billigst mulig, men med muligheter for utvidelse. Taktikkmessig var 

også krigsoppsetningsplanen et kompromiss, avdelingen skulle angripe til fots, 

eventuelt forsterke støttepunkt. Transport av sårede og forsyninger, som hadde vært 

viktig til å begynne med, var nå bare en mindre del av oppgavene. Strategien virket, 

avdelingen ble sanksjonert av Brandsæter og Rash fra heimevernstaben.42

Den nye avdelingen ble understøttet av Oksenøya HV område, område 02501, 

med to vakttropper, pionertropp, MP tropp, tung mitraljøsetropp, ABC tropp, 

Sambandstropp og Sanitetstropp med lege, i alt 350 mann i noe som lignet på et 

stabskompani. Fornebu HV område ytet infanteriet, hele to kompanier av tre tropper, 

støttet av en 106mm rekylfri kanon tropp. Aktiv virksomhet ovenfor Dragonregimentet 

på Hamar (DR 2) gjorde at 60 dragoner ble overført til heimevernet. I 1976 ble alt 

dette sammenfattet i det nye HV avsnittet 025. Der det tidligere hadde vært stasjonert 

en tropp var det nå rundt 800 mann med flere spesialiserte avdelinger enn en vanlig 

infanteribataljon. Mitraljøse eskadronen skulle snart også få oppdrag utenfor Fornebu-
 

39 Argumentene var at man manglet reservedeler, dette argumentet ble fremsatt samtidig som man la reservedelene ut til 
auksjon, 9 tonn deler alt i alt. 
40 Hauge 1995:24. 
41 Den bestod av en eskadronstab, og tre mitraljøsetropper. Eskadronstaben hadde en stabsgruppe og en trengruppe, som 
hadde 3 motorsykler og 2 Volvo feltvogner til rådighet.  Den hadde en leder, en nestkommanderende som også var 
administrasjons offiser og hadde 13 befal, 17 korporaler og 107 menige. Den hadde tre tropper, hver bestående av en 
troppstab i panserbil og tre andre panserbiler. I tillegg til dette hadde man tilgang til 6 panserbiler som ikke var tatt med i 
krigsoppsetningsplanen.  
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landet, som utrykkingsavdeling til potensielle luftlandingssteder.43 I 1976 opererte 

man med en mekanisert kampgruppe satt opp rundt disse avdelingene, til bruk for 

markørvirksomhet.44 Eksempler på liknende tiltak var ikke uvanlig. Wiggo Ryhjell 

avsnittsjef i 024 kjørte ildoverfall på hele avsnittet sitt på Heistadmoen og hadde felles 

øvelser med 600 mann. 

Slike initiativ var imponerende men skapte også problemer. Dels minket de 

heimevernets egenart. Heimevernet ble, gjennom bruk av infanteriinstruktører på 

taktisk nivå, gjennom større avdelinger og gjennom overtagelse av tungt 

hærmaterialet, vesentlig mer lik på hæren. Det var også et kontroll problem. 

Heimevernstaben og HV 02 hadde store problemer med å vite hvordan de skulle 

kanalisere lokale initiativ, slik at de ikke skulle mistet kontrollen.  

Med Per Ilsås overtagelse av sjefstolen i HV 02 i 1974 kom den 

løsningsstrategien, som skulle prege syttitallet, på banen.  Ilsås koopterte, han slo seg 

sammen med de mest aktive avsnittssjefene, noen uformelle avdelinger ble lagt ned, 

men mange ble standardisert.  Generalinspektør Herluf Nygaard var også tilhenger av 

en liknende strategi, begge hadde latt seg imponere av hvordan grasrot initiativ hadde 

skaffet utstyr til avdelinger, men begge ville forsøke å få dette inn i mer ordnede 

former. Gamle uformelle organisasjonsmåter ble standardisert gjennom 

krigsoppsetningsplaner. ”Gulleroten” i standardiseringsprosessen var at 

krigsoppsetningsplanene gav rekvisisjonsrett, et argument brukt av standardiseringens 

ivrigste forsvarere for å få områdene til å ta planene seriøst.45 Samspillet mellom 

sentrum og grasrot i heimevernet fikk følger for utviklingen av nasjonale doktriner, 

gjennom koopteringsteknikker ble elementer som kom fra grasroten gjort til nasjonale 

retningslinjer. Disse nasjonale retningslinjene ble kontrollert av heimevernstaben og de 

mest spekulative elementene fra grasroten ble fjernet. Men heimvernstaben valgte 

likevel å la mange grasrotinitiativ få gjennomslag, man forsøkte slik å belønne og 

kontrollere initiativ.  

De mest aktive heimevernsoffiserene fra grasrotnivået ble brukt i 

utredningsarbeidet. Wiggo Ryhjell, den meget aktive sjefen for heimevernsavsnitt 024 

ble slik heimevernets representant i forsvarskommisjonen av 1974. Det siste skulle ha 

stor innvirkning på heimevernets videre utvikling. Ryhjell hadde utstrakt erfaring i 

 
42 ”Hv mitraljøseeskadron”, 55639/74/HVST/org1/OK/KT/¨316.4: Forsvarets bortsetningsarkiv. 
43 Hauge 1995: 30 
44 Heimevernsbladet, juli/august 1976. 
45 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01/2002. 
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forhandlingsvirksomhet, han var initiativrik og villig til å improvisere, han hadde også 

en utstrakt foretningsteft, dette skulle heimevernet bli belønnet for.  Ryhjell hadde 

andre faktorer på sin side, den gamle generalinspektøren for heimevernet, general 

Bangstad, var nå generalinspektør for hæren. Bangstad hadde i sin tid kjempet for en 

sammenslåing av lokalvern og heimevern. Han mente at det siste ikke lå mye tilbake 

for det første.46 Ledelsen i hæren og heimevernet var slik nærmere en noen gang. 

Likeledes kunne Ryhjell dra veksel på sine ”politiske” befals kolleger, politikere med 

bakgrunn fra heimevernet, lederen for kommisjonen, Ronald Bye var jo en av disse. 

Ryhjell brukte aktivt sin erfaring med å ”Orge”, og forteller hvordan han prøvde å få 

Carl Gustav til Heimevernet: ” Hærens materialkommando fortalte at det ville koste en 

formue å innføre Carl Gustav i Heimevernet, jeg visste at de forsøkte å blåse opp tallet 

men besluttet meg for å stoppe deres agitasjon. Carl Gustav systemet inneholdt en 

avstandsmåler som kostet nesten like mye som resten av kanonen, jeg skjøt inn en 

kommentar: Heimevernet trenger jo ikke denne, vi slåss i stillinger forbredt på 

forhånd, vi kan måle opp avstandene på forhånd! Dette argumentet vant kommisjonens 

medlemmer over på min side. Jeg visste at om noen år ville vi suksessfullt kunne 

argumentere med at når vi først hadde våpenet kunne man likegodt skaffe til veie 

avstandsmåleren”.47  

Hvis man, som denne oppgaven ser på doktriner som grunnleggende 

læresetninger for utvikling og bruk av militære styrker til støtte for nasjonale 

målsettinger, gjorde forsvarskommisjonen også et klart doktrinevedtak. Læresetningen 

om heimevernets organisering, som igjen skulle være diktert av nasjonale mål, ble 

forandret. Heimevernet kunne nå operere i tyngre formasjoner. Forsvarskommisjonen 

av 1974 hevdet: ”Heimevernet bør nå ikke unntaksvis, men der hvor forholdene ligger 

til rette for det kunne gies oppgaver som krever innsats av hele områder (Kompani/ 

Kompani grupper) eller spesielle stridsgrupper”.48 De hevdet også at ”Den utvikling 

som har skjedd innen en angripers metoder og teknisk utstyr bør føre til at 

overskuddsmateriale blir tilført Heimevernet, slik at HV med større effektivitet og 

moral kan møte de utfordringer de står ovenfor”.49  Slik skulle heimevernet også få 

mer utstyr. 

 
46 Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001 
47 Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01/2002. 
48NOU 1978:9: 61 
49 NOU 1978:9: 61 
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 Kan internasjonale forhold ha spilt inn? Kommisjonen fastslo at de hadde blitt 

påvirket av ekstern utvikling i angripers metode og våpen, uten å henvise til hva. 

Begrunnelsen ble ikke redegjort for, og virker merkelig i forhold til de utviklingstrekk 

kommisjonen pekte på, nemlig en forventet økning i lagets kapasitet, noe som skulle 

peke mot mindre enheter, samtidig som den organisasjonsmessige utviklingen, og 

deres eget vedtak gikk i den motsatte retningen. Et annet trekk var at man estimerte at 

man hadde en øket varslingstid i forbindelse med et angrep, som igjen ville gjør hurtig 

mobilisering mindre viktig, og igjen virke mot en ekspansjon av heimevernets rolle, 

deres spesialområde var jo nettopp hurtigmobilisering. Den generelle styrkning av den 

russiske Nord-flåten på begynnelsen av syttitallet pekte også i en annen retning, den 

pekte mot en styrkning av andre våpengrener som mer effektivt ville kunne bekjempe 

marine og amfibiestyrker. Hvis man skulle nedkjempe amfibiestyrker ville den økte 

varslingstiden innebære at hæren, med sitt bedre utdannede befal og sine støttevåpen, 

ville ha fordeler fremfor heimevernet.  

På den annen side gjaldt dette ikke alle hærens avdelinger. Det er viktig å bite 

merke i begrunnelsen forsvarskommisjonen kom med for sitt vedtak. Kommisjonens 

tremannsutvalg konkluderte at: ”Den kvalitetsmessige forskjell mellom lokalforsvarets 

to komponenters lokale feltavdelinger og Heimevern- er minsket til fordel for 

heimvernet”.50  Generalinspektør Nygaard og hans forgjenger Bangstad hadde hele 

tiden argumentert helt korrekt med at lokalvernavdelingene var dårligere trenet en 

heimevernsavdelingene, de var sjelden øvet, det kunne gå mange år mellom 

repetisjonsøvelsene. Heimevernet kunne øve hyppigere og de hadde kortere 

reaksjonstid.51 Den korte utdannelsestiden for heimevernsbefal og mangel på utstyr var 

argumentene de ble møtt med. Det siste argumentet var for så vidt relativt svakt. 

Lokalvernavdelingene var i utgangspunktet meget svake støttevåpenmessige, og hvis 

lokalvernavdelingene hadde blitt overført ville utstyret bli ledig for heimevernets 

oppsetning. Befalsproblemet var et større problem, på sekstitallet hadde heimevernets 

befal vært gammelt og dårlig utdannet, på syttitallet var det bare dårlig utdannet, men 

også mye hyppigere øvet en lokalvernsbefalet.    

Bangstad hadde i mellomtiden skiftet rolle, han hadde 1/11 1971 blitt 

generalinspektør for Hæren. Bangstad hadde forandret rolle, men ikke forandret 

mening. Slik var hæreledelsen antakelig mer vennlig innstilt til en slik overtagelse en 

 
50 Heimevernsbladet april 1978. 
51 Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/ 2001 



 46

                                                          

noensinne tidligere. Forsvarskommisjonens innstilling var en seier for både Bangstad 

og Nygaards syn, selv om det ikke ble fastslått at heimevernet og lokale feltavdelinger 

var like bra kvalitetsmessig, ble det fastslått at de ble likere og likere. Kvalitetshevning 

i forhold til lokalvernet ble i sin tur brukt som premiss for selve doktrineforandringen, 

men generalinspektørene fikk ikke viljen sin, de to ble ikke slått sammen.  

Men hvis man studerer selve forhandlingsprosessen finner man også andre 

bevegergrunner. Sammensettingen av kommisjonen blir igjen et nøkkelpunkt, 

heimevernsvennene Arent M. Henriksen og Bjørn Hall- Hofsø som til dels ville ha 

heimevernet som en erstatning for hæren, formann og heimevernsbefal Ronald Bye. 

Heimevernets mann, Wiggo Ryhjell, inntok en aktiv rolle, og kunne dra veksel på sine 

nære bånd, venstresiden støttet heimevernet og han hadde også støtte fra reservebefalet 

i heimevernet.  Det er interessant og se hvilke heimevernsavdelinger som ble besøkt av 

kommisjonen, det var de nye og store avdelingene i Stor Oslo, de besøkte den 

selverklærte infanteribataljonen Øst marka HV området, og de besøkte Makrellbekken 

heimevernshus.52 Det synes som om heimevernet, gjennom kanalisering av personlig 

initiativ og gjennom aktiv bruk av sine resurser, som også besto av et politisk nettverk, 

greid å få igjennom mange av sine saker.  

Det var ingen kompromiss eller erstatning for tapene heimevernet gikk på da de 

avsto fra å støtte forslaget om et geriljaforsvar, det ble aldri diskutert.  

William Evans argumenter virker lite relevante i forbindelse med denne 

forandringen. Man hadde en teknologihevning i heimevernet, men dette ga i liten grad 

forandringen, kommisjonen av 1974 konkluderte med at det var lagets stilling som var 

styrket, men åpnet samtidig for sterkere avdelinger.  Det ligger et element av 

doktrinehjulet i prosessen som ledet frem til vedtaket, det ligger i diskusjonen rundt 

lokalvern- heimevern. Bangstad og Nygaard hadde mange gode argument på hendene. 

Heimevernet hadde hyppigere øvingsfrekvens en lokalvernet, de hadde raskere 

reaksjonstid. På den annen side hadde heimevernet mye dårligere utdannet befal. 

Bangstad og Nygaards sammenlikning av de to komponentene ble premiss for 

doktrineforandringen, men det ledet ikke til en sammenslåing av lokalvern og 

heimevern. Argumentasjonen kunne faktisk ha ledet til en styrkning av lokalvern, som 

jo allerede hadde spesialisert seg på sine oppgaver, det skjedde ikke. Andre faktorer 

må ha influert diskusjonen. 

 
52 NOU 1978:9: 3 
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Det virker også som erfaringer fra utenlandske kriger ikke hadde noen effekt, 

erfaringer fra øvelser ble brukt strategisk av de forskjellige våpengrenene. 

Doktrineforandringen var slik ikke noe resultat av en rasjonell prosess mellom ny 

læring, samfunnsmessige faktorer, teknologiske faktorer, erfaringer fra utenlandske 

kriger og øvelser. 

Posens teorier har forklaringskraft, men på en litt forskjellig måte en forventet. 

Deler av forsvaret, heimevernet, tok kontakt med eksterne politikere for å få igjennom 

vedtak. I tillegg hadde heimevernet et ekstensivt politikernettverk gjennom sitt 

rådssystem, og stor velvilje fra venstresiden i norsk politikk. Forslaget kom fra dypet 

av heimvernet, det ble ikke stoppet av heimevernsledelsen, som bare forsøkte å 

kanalisere tiltakslysten. Posen peker på marginaliserte grupper innen forsvaret som tar 

kontakt med politikere for å få forandringer, gruppen i dette tilfellet måtte ha vært 

heimevernet som helhet, men det er viktig at også generalinspektøren for hæren, som 

riktignok også var tidligere generalinspektør for heimevernet, var enig i forslaget. Om 

de sivile var mer fremsynte enn den militære ledelse, slik Posen hevder, er ikke 

fastslått.  Posens teorier bidrar allikevel til å sette fokus på de nære forbindelsene 

mellom heimevernet og det politiske liv. 

Definisjonen av målene, målet om tyngre avdelinger, gikk imot det man skulle 

forvente seg av en organisasjon med heimevernets bakgrunnshistorie, kulturen fra 

Milorg definerte ikke målene.  Men kultur kan kanskje ha hatt innflytelse, det å ”orge” 

var også en del av heimevernets organisasjonskultur. Slik kan det synes som strategien 

for å nå målene var påvirket av organisasjonskultur, noe som Kier trekker frem i 

teoriene sine. 

Jack Snyders teori om hvordan organisasjonsinteresser står i høysete virker 

mest relevant. Heimevernet valgte å promotere en doktrine som ville legitimere en 

økning i volum av heimevernets avdelinger. Det synes som om Snyders teori har best 

forklaringskraft.  

Det er historisk viktige aspekter som ikke blir fanget opp av noen av teorien. 

Interaksjon mellom grasrot og sentralledelse i heimevernet hadde ofte følger for 

heimevernets doktrineutvikling. Forandringen ble til en viss grad presset frem av 

avdelinger i Oslo og deres grasrotinitiativ. Grunnen til at disse initiativene ikke ble 

slått ned på var at man ønsket å bruke tiltakslysten til noe positivt. Ved å gi litt etter 

for grasroten, kunne man også begrense de mest uheldige aspektene av utviklingen, 
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man kunne også fremme tiltakslyst og øke avdelingsstoltheten, noe som kom klart 

frem i mange av de nye store avdelingene. Slik resulterte en bestemt kontrollteknikk 

over grasroten, en teknikk som gikk ut på å kooptere for å kontrollere, spisformulert, i 

nye doktriner.  Spenningen mellom sentralledelse og grasrot, og sentralendelsens 

ønske om kontroll blir en viktig faktor som spiller inn på doktrineutviklingen. 

 I tilfellet med fremveksten av de store heimevernsavdelingene virker det som 

om Snyder har best forklaringskraft, men at Kier, Posen og tradisjonell militær 

tenkning rundt doktrineutvikling også belyser elementer av prosessen. Det virker i 

tillegg som om spenningen mellom sentralledelse og grasrot, og sentralledelsens 

strategier for å kontrollere grasroten også hadde innflytelse. 

 

 

Sjøheimevernet følger på 

Sjøheimevernet skulle også få avdelinger av større størrelse, men dette ble ikke 

sanksjonert av noen forsvarskommisjon. Denne utviklingen var presset frem av 

marinen. Ideen var at heimevernet overtok skip og personell som hadde tjenestegjort 

på disse skipene og derved var øvet for slik tjeneste. Etter dette fikk man 

repetisjonsøvelse, noe som bidro til å opprettholde stridsevnen. Slik kunne Norge greie 

å opprettholde troverdige mobiliseringsavdelinger som kunne løse kampoppdrag til 

sjøs.   

Utviklingen begynte i Nord Norge, der fire Kvalsundklassen landgangsbåter ble 

bemannet av heimevernet i 1974. Kontreadmiral Hans B. Gundersen, sjefen for 

Østlandet sjøforsvarsdistrikt, tok så initiativ til å opprette den tyngste 

heimevernsavdelingen noensinne, 27 motortorpedobåt skvadron. I begynnelsen ble 

avdelingen bestående av torpedobåten Teist og Laks, bemannet av 

sjøheimevernsområde 122, og de fikk ettervært hele seks fartøy.53 Utviklingen og 

økningen i heimevernets tunge sjøforsvarsavdelinger gikk ikke upåaktet hen, i 

november 1978, foreslo Heimevernsbladet å øke tyngden i heimevernet, de ville 

inkludere kystfort, men dette målet ble aldri nådd.54

 Sjøheimevernets forandringer, ble aldri formalisert og hadde et preg av ad- hoc 

tiltak.  

 
53Heimevernsbladet november 1977; Heimevernsbladet november 1979. 
54 Heimevernsbladet november 1978. 
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Denne forandringen av retningslinjer på et taktisk, og meget lokalt, nivå var på 

mange måter et produkt av en doktrinehjul liknende prosess hvor lokale 

marinekommandanter hadde evaluert øvelses resultater. Det hadde lite med 

bransjeinteresse å gjøre, det var marinen som foreslo forandringene som økte 

heimevernets materiellmengde.  Siden tiltakets opprinnelse lå utenfor heimevernet kan 

man heller ikke trekke frem organisasjonskultur. Sivile spilte ingen rolle i prosessen, ei 

heller teknologiforandringer. 

  

 

 

Resultatet: Heimevernet anno 1982 

På 80 tallet møter vi et heimevern med krigsoppsetningsplaner som lignet på hærens, 

og med et personell med høyere erfaring og bedre utdanning en i de tidligere tiårene. 

Heimevernet ble nesten en hær i miniatyr, vekten kom mer og mer over på 

sperrestillinger og på et regulert invasjonsforsvar.  

Heimevernstroppen drev generelt med objektsikring, men de drev ofte en form 

for objektsikring som minnet mer om landforsvar. Man trente ofte på å forsvare 

objektet mot regulære mekaniserte infanteriforband. I tillegg til dette var det nå store 

heimevernstyrker som var blitt plassert i sperrestillinger, i noen tilfeller med 1000 

mann eller mer. Disse stridsgruppene minnet om hæreavdelinger, med både planer og 

utstyr for å kunne foreta både motangrep og dybdeforsvar. I 1986 ble eksempelvis 

deler av HV 06 øvet i forsvar av Drammen. Hensikten med øvelsen var å stoppe parti 

Orange som angrep langs E18 fra Vestfold. Øvelsen var langt i fra noen vanlig 

sperreøvelse, avsnittsjef Ole Horn valgte å angripe. Avsnittsjef Horn kan gjøre dette 

vitende om Heimevernets disponeringer i område. Styrkene i Drammen inngikk i 

denne perioden som en liten del av et mye større nettverk. HV 06 første 

sperrestillinger på E18 lå så langt syd som like syd for Holmestrand 30 kilometer 

unna. De hadde også en kraftig sperrelinje syd for Drammen, basert på gamle tyske 

feltstillinger og et fjellterreng.55 Fienden var som tidligere nevnt ofte estimert til å 

være regulære Sovjetiske hær divisjoner, sovjetiske luftlandestyrker, og sovjetiske 

marineinfanteri.  

 
55 Heimevernsbladet, august 1986. 
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Dess lengre vest man kom i landet, dess mer vekt ble lagt på trusselen fra de to 

siste faktorene. Tenkte man objektsikring, tenkte man stort sett på forsvar mot tunge 

infanteriangrep.  Fokuset på sperrestillinger ble reflektert i Heimevernsbladet, som 

fortsatt formidlet en del av de taktiske doktrinene som heimevernet brukte.56  

De store utstyrsprosjektene igangsatt etter vedtaket gjort av forsvarsomisjonen 

av 1974 kom inn i oppsetningen. I 1979 hadde heimevernet også fått en 

tilleggsbevilgning som muliggjorde trening på M72 i Sør Norge, og de begynte sakte 

men sikkert å bli innført i syd, i nord hadde de kommet allerede i 1975.57 I 1982 kom 

en ny bølge med 106mm rekylfrie kanoner. Slike våpensystemer, såkalte kategori II 

våpen, var i tyngste laget for heimevernet siden de behøvde trekkvogner og 

tilleggsutstyr som heimevernet ikke var oppsatt med. I mai 1982 fikk eksempelvis 

Rolvsøy 106 millimeters rekylfrie kanoner, problemet var at disse kanonene er for 

tunge til å transporteres med det utstyret Rolvsøy, eller for den saks skyld hele 

heimevernet har, så hæren måtte stille med trekkvogner.  På initiativ av sjefen for 

Forsvarsdistriktet ble et av naboområdene samtidig utstyrt med førti millimeter Bofors 

i rollen som sperreskyts.58 Flere skulle komme til også utenfor HV 01. Sandnes 

heimevernsområde fikk senere samme år også 106 millimeters kanoner, de greide også 

å sette opp Willis jeeper til og derved transportere kanonene selv. ”Dersom det skulla 

verta krig er heimevernet dei fyrste til å forsvare landet mot en eventuell inntrengar”, ” 

Det nyttar lite å kjempa mot stridsvogner med gevær”, hevdet områdesjefen. Igjen var 

det heimevernets rolle som bekjemper av invasjon som sto i fokus.  Det kraftigste 

våpenet tilgjengelig i stor utstrekning i Heimevernet, Carl Gustav 84 millimeter 

rekylfri kanon, ble innført fra åttitallet, i 1985 begynte fordelingen av 760 Carl 

Gustaver.59 Disse erstattet de gamle åttiåttemillimeter og femtisyvmillimeters rekylfrie 

kanonene som tidligere hadde vært i bruk, men sistnevnte ble ofte gitt videre til nye 

avdelinger. 

En annen tilvekst er nye HV ``panser`` avdelinger, Nordkapp HV område 

(17303) får eksempelvis en M24 `Chafee` stridsvogn som ble hyppig brukt, videre ble 

75 millimeter kanontårnet til m24 ofte tatt av og brukt i faste stillinger, spesielt i HV 

 
56 På begynnelsen av 80 tallet ble krigshistorie brukt aktivt for å gi råd og vink for hvordan heimevernet skulle forsvare seg. I 
juni 1980 brakte eksempelvis Heimevernsbladet artikkelen: “Kampen ved Leirlien bro”, som viste hvordan nordmenn hadde 
stoppet tyskerne i 1940.56 Det historiske eksempelet ble brukt som en illustrasjon på hvordan en heimevernsavdeling kunne 
stoppe en fremrykkende fiende.  
57 Brox 1996:159. 
58 Saugestad 1996: 145. 
59 Heimevernsbladet, mai 1985. 
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avdelinger med tilknytning til Lyngen linjen.60 Et viktig punkt i forbindelse med 

bruken av m24 og m 24 komponenter, men også 106mm, er at hæren hele tiden 

beholdt vedlikehold og transportansvar. Mye av det nye utstyret innebar i praksis at 

hæren og heimevernet ble mer integrert, tunge heimevernsavdelinger ble enten mer 

avhengig av hæren, eller de ble avhengig av dugnad.  

Doktrinen om større avdelinger innebar også et behov for nye direktiver som 

spesifiserte hvordan man skulle gjøre bruk av avdelingene. Det første store prosjektet 

var heimevernsbefalshåndboka. Ideen hadde Knut Østby kommet med mens han 

fortsatt var utdanningssjef ved heimevernsstaben i 1973. Den skulle bestå av opptrykk 

av artikler som tidligere hadde stått i Heimevernsbladet, men ble senere mer 

omfattende og kom til å omfatte en del nye temaer.61 Resultatet ble ”Felthåndboken for 

Heimevernsbefal (FH)”, og innholdet sier noe om fokuset til heimevernet tidlig i 

perioden 80-1991.  To kapitler, hadde direkte tilknytning til sperrestillingsoppgaver, 

mens ingen av kapitelene fokuserer på objektsikring alene.62  Slik var felthåndboken 

basert tett på hærens tilsvarende materialer, og var på mange måter et høydepunkt i en 

trend der undervisningsmaterialet i heimevernet hadde blitt mer og mer i samsvar med 

hærens. 

Arbeidsmåten illustrerer også fremgangsmåten som var vanlig ved produksjon 

av reglement og utdanningsdirektiv tidlig på åttitallet. Det vanligste var at 

organisasjonskontoret avdeling to, ble bedt av generalinspektøren om å finne aktuelle 

personer til en faggruppe som skulle utrede en sak. De aktuelle personene ble ofte 

plukket ut via tidligere bekjentskaper. Ofte var dette kjenninger fra hæren, personer 

som man hadde møtt enten på skoler eller på stående avdeling, som kanskje senere 

hadde havnet på distrikt eller avsnittsnivå i heimevernet, eller som hadde fortsatt sin 

karriere i hæren. Man prøvde aktivt å tilstrebe en geografisk fordeling, men 

utvalgsprosessen skapte allikevel problemer, mange følte at det var et skille mellom 

distrikt og avsnitt og at mange av de som ble plukket ut på distriktsnivå hadde lite 

 
60  Heimevernsbladet, oktober 1983; Heimevernsbladet, mars 1984. 
61 Når Østby ble general inspektør tok han igjen opp ideen. Et utvalg med kaptein Ola Hellin. (HV06), kaptein Kåre 
Breidablikk (HV01). Major Birger Lilheim (HV11) og kp Jarle Skogvold (HV 15) ble nedsatt, i tillegg ble kaptein Peter 
Drejer ved HV staben faglig koordinator, den som holdt tømmene fra Heimevernstabens stabens side. Boken skulle bestå av 
16 særtrykk, men endte opp med 14. Særtrykkene var Organisasjon, eksersis, sikkerhetsbestemmelser, undervisning, ABC 
beredskap, Våpen, Soldaten i Strid, Kart og kompass. Troppens stridsteknikk, Oppklaring og panser, Miner og Feltarbeid. 
Samband. Transport, Sanitet og Hygiene. 
62 Felthåndbok for heimevernsbefal (FH), privat samling 
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erfaring fra en heimevernsavdeling på lavere nivå, videre ble det få innspill fra 

områdene som nådde frem.63   

I enkelte tilfeller var det folk innen heimevernsstaben som sto for hele 

prosessen, et eksempel er Torkel Røstads grundige ”HV troppen i sperrestilling”. Her 

er fienden en fremrykkende russisk panseravdeling, men muligheten for bruk av 

luftkavaleri ble også vurdert. Røstads artikkel var rett på sak, den bruker teknisk språk 

tatt rett ut fra hærens tilsvarende manualer. Hærbegreper som VODKA , en huskeregel 

som presenterer stikkord for lendevurdering, blir introdusert.64 Allikevel ble hensynet 

til heimevernets noe svakere utstyrsituasjon tatt hensyn til og den beskrevne 

sperrestillingen blir konstruert på den måten at den er mindre avhengig av støttevåpen.  

 

 

 

Heimevernet får taktisk ansvar, men trenden snur. 

Hæren var på begynnelsen av 80 tallet blitt meget skeptiske til utviklingen i 

heimevernet. Det var en generell holdning at forsvarskomisjonen av 1974 hadde gått 

for langt. Mange hæroffiserer var irriterte og mente at kommisjonens støtte til 

heimevernet var et resultat av at kommisjonen hadde vært preget av heimevernets store 

politiske styrke.  

De avdelingene som tidligere hadde vært relativt vennligsinnede til tanken om 

store heimevernsavdelinger, begynte å snu. Dette gjaldt også, forsvarsjefen. I 

forsvarssjefens betenkning av 1982 stadfestet han at heimevernet skulle være 

organisert på troppsnivå.65  Videre ble dette synet delt av mange innen 

heimevernsstaben. Torkel Røstad i heimevernstaben mente at dette var det var det 

mest realistiske, selv om han med forsvarsjefens godkjenning åpnet opp for bruk av 

kompani gjennom sitt direktiv for anvendelse av landheimevernet i 1982. Andre slik 

som Johannes Lunder, på organisasjonskontoret var mer positive, men så helt klart 

begrensningene. Han hadde selv erfaring fra motsatt side og hadde sett hvordan 

heimevernet opererte i kompani under en øvelse med Brigade S. på midten av 80 tallet, 

hans erfaring var at det gikk, men bare så vidt. ”Vi hadde en del øvelser med HV som 

kompani forband, midt på 80 tallet, hvor Hv opptrådte i kompanienhet”, ”Det fungerte, 

 
63 Intervju med Torkel Røstad, 12/09 2003. 
64 Vodka står for: Viktig lende, Observasjon og skuddfelt, Dekning og skjul, Kunstige og Naturlige hinder, Adkomstveier. 
65 Forsvarsjefens betenkning 1982, privat samling 
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men jeg hadde store problemer”.66 Men allikevel var han for mer territorielt ansvar til 

avdelingene. Utstyrssituasjonen skulle nå gjøre dette mulig, i tillegg hadde man også 

fått et spesifisert kurs som skulle lære områdebefal til å opptre i stabsfunksjoner. Fra 

1982 introduserte man et bearbeidet avsnittskurs som ble gitt navnet ”Stabskurs for 

befal ved område og avsnittstaber”.67  

Ola Berg, generalinspektør fra 1981, var klart profilert på området, og hadde et 

positivt syn på bruken av større heimevernsforband.  For han var det et moral 

spørsmål, Heimevernet måtte ikke bli sett på som sekunda, og et viktig middel for å 

unngå dette var at heimevernet måtte kunne opptre i forband, ikke bare stå på vakt og 

sende en melding eller behandle en såret.68 Dette var ikke bare en sentral mening, 

distriktssjefer utrykte senere lignende tanker.69  

Heimevernet skulle, gjennom et siste tiltak før utviklingen begynte å snu, bli 

enda mer lik på hæren, de skulle få taktisk ansvar. Igjen var det, langt fra tilfeldig, 

HV02 som skulle lede an i utviklingen. HV 02 hadde, som beskrevet tidligere i 

kapitelet, allerede driftet avdelinger på bataljons størrelse, de presset også på for 

utvidelse av ansvarsområdet.  

Dette skulle få følge, I 1982 ble det nedsatt et utvalg som skulle endre på 

retningslinjene for anvendelse av HV i krig, et helt distrikt skulle gå over fra 

tradisjonell objektspreg, til, ifølge daværende sjef for 02,”Infanteristrid”.70 I utvalget 

satt Oberst Singstad, som var sjefen for Distriktskommandoen, sammen med han satt 

sjefen for HV 02, Arne O. Dalen, resultatet av deres arbeid var den såkalte Oslostudien 

der Heimevernet overtok ansvaret for forsvaret av Oslo. I 1987 ble 

distriktssjefstillingen for stor Oslo gjort til en oberst II stilling. De andre 

distriktssjefene i landet var i 1985 blitt oppgradert til oberstløytnant, men fikk nå 

formelt en lavere rang.71

Var dette resultatet av forandringene i eksterne forhold? Tilsynelatende kunne 

det virke slik. I motsetning til begynnelsen av syttitallet, hadde det på begynnelsen av 

åttitallet vært en økning i landgangskapasiteten til Sovjet, ledsaget av en svekkelse av 

det svenske forsvaret kunne synes å lede til en forandring av ansvarsforholdet hvis 

dette igjen kunne styrke forsvarsevnen av Oslo. Men dette blir kategorisk benektet av 

 
66 Intervju med Johannes Lunder 12/09/2003 
67 Brox 1996:163. 
68 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/ 2003 
69 Heimevernsbladet, november 1988. 
70 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/ 2003 
71 Brox 1996: 277. 
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en av de viktigste deltagerne i komiteen.72  En hovedgrunn som ofte ble skissert var at 

hærens styrker som kunne brukes i et forsvar av Oslo var små, hæren var fraværende. 

Men slik hadde situasjonen vært lenge, hærens styrke i Oslo hadde vært relativt 

uforandret i over 20 år. Men hvis man sammenlignet hæren og heimevernet ble 

situasjonen annerledes, det relative styrkeforholdet mellom de to hadde forandret seg. 

Heimevernet hadde bygget opp en tung og sågar pansret knyttneve i form av en del 

relativt fleksible avdelinger som blant annet Østmarka, og Fornebu og satt på reserver 

som ikke hæren hadde mulighet til å mønstre. I tillegg til dette kom det aktive 

befalskorpset i Oslo inn som en faktor. På åttitallet eksperimenterte man aktivt og 

øvelsene inneholdt endel momenter som ikke hadde blitt gjennomført på lenge. I 1983 

gjennomforte mann den første mobiliseringsøvelsen i Oslo på over 30 år, med hele 

1400 heimevernsmannskaper i aktivitet.  

 Men når Arne O. Dalen ble bedt om å gi en begrunnelse for dette valget pekte 

han på at det var et resultat av kontinuerlig arbeid for et større og sterkere HV 02. 

nedskjæringer i hæren hadde ingen ting med det å gjøre.73   

Oppfatningen i forsvarets overkommando var at oppdragsgiverne tok initiativ, 

som Fredrik Bull Hansen utrykker det” De operative sjefene så på dem som en 

integrert del i felt, [det var] aldri tvil om at operative sjef gav oppdragene”.74 

Operative sjefer var i dette tilfellet formelle sjefer på distriktskommandoene, men 

disse sjefene hadde blitt kurtisert over flere år, dels jevnlig blitt invitert til øvelser og 

sosiale tilstelninger, dels blitt imponert over hva de aktive offiserene i 02 kunne få til.  

Men avdelingene ble offer for sin egen suksess, man ønsket ofte mer sentral kontroll 

med de tunge avdelingene, og noen av ”kronjuvelene”, de tunge avdelingene som ble 

opprettet, ble overført under sentral kommando. Andreas Hauge på Fornebu mistet slik 

sin nest tyngste avdeling, mitraljøse eskadronen, til HV 02 i 1982.75

Paradokset var at Oslo studien slik var begynnelsen på slutten for disse store 

avdelingene, den betydde mer sentral kontroll av de mer selvstendige og tunge 

heimevernsavdelingene i Oslo. Anonyme offiserer i heimvernstaben antydet at dette 

også var en av grunnene til omstillingen.  

 
72 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/2003 
73 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/2003 
74 Intervju med Fredrik Bull Hansen 18/12.2003 
75 Hauge 1995: 57. 
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I følge Andreas Hauge erklærte Oberst Singstad at omfordeling av resursene var 

grunnen for Oslo studien.76 Slik kan det synes som om det taktiske ansvaret var en 

måte å få kontroll over de tunge avdelingene som oppstod på 70 tallet og få overført 

utstyr til steder som var mer taktisk fornuftig. Men dette innebar at de som fremskaffet 

utstyret mistet kontrollen over det. Slik var dette et brudd med noen av strategiene som 

generalinspektør Herluf Nygaard hadde brukt, man koopterte ikke lenger for å få 

kontroll, men kontrollerte mer direkte. 

Denne siste forandringen støtter også opp om Snyder og Kiers teorier, 

organisasjonsinteresse driver forandringene, men organisasjonskultur spiller inn på 

hvordan organisasjonene utarbeider strategier. Elementer av doktrinehjulsprosessen 

synes også å ha vært involvert, man pekte på eksterne forandringer som hadde funnet 

sted og man hadde et forhold i Oslo hvor heimevern hadde flere styrker enn hær, men 

det var igjen et resultat av initiativ for å øke organisasjonens størrelse, som kom fra 

heimevernets grasrot. Utviklingen understreker også det særegne paradokset til 

heimevernet, hvordan historien til heimevernet ble en historie om forskjellige tiltak fra 

sentrum av organisasjonen for å kontrollere grasroten. 

 

 

Heimevernet 1970 til 1984: trender, doktriner og årsaker 

Heimevernet var i perioden 1970 til 1984 preget av en trend fra lettere mot tyngre 

avdelinger. Det virker som om bias, underbevist tendens til å jobbe for en økning av 

egen struktur, betydde mest for heimevernets doktrineforandringer i denne fasen. Men 

dette er en sannhet med modifikasjoner. En slikt underbevist tendens, av Snyder kalt 

bias, forklarer verken hvorfor man motsto fristelsen til å velge en geriljastrategi eller 

hvorfor man gjorde sjøheimevernet tyngre. I disse tilfellene virker det som den 

tradisjonelle modellen med doktrinehjulet i mye større grad kan ha spilt inn, 

doktrineutformingsprosessen virket som en læreprosses. Det er viktig å påpeke at også 

tilfellene med åpningen for økning av størrelsen på heimevernsavdelinger, og med 

tildelingen av taktisk ansvar til HV 02 hadde også slike elementer i seg.   

Elisabeth Kiers teorier, som fokuserer på organisasjonskulturen, her det å 

”orge”, virket inn på doktrineutforming, men bare som en strategi for å følge 

resultatene av bias. Det er viktig å understreke at et slikt bias hadde mange positive 

effekter, det gav avdelingsstolthet, det skapte gode avdelinger der hvor det før ikke 
 

76 Hauge 1995: 57. 
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hadde vært noen ting. Det gav også heimevernet en fordel ovenfor andre våpengrener, 

som ikke var forbredt på slike taktikker. 

 Posens teorier setter fokus på viktige elementer. Deler av forsvaret, 

heimevernet, tok kontakt med eksterne politikere for å få igjennom vedtak. I tillegg 

hadde heimevernet et ekstensivt politikernettverk gjennom sitt rådssystem, og stor 

velvilje fra venstresiden i norsk politikk. Men Posen peker på marginaliserte grupper 

innen forsvaret som tar kontakt med politikere for å få forandringer. Gruppen i dette 

tilfellet ville ha vært heimevernet som helhet, forslaget om større 

heimevernsavdelinger kom fra dypet av heimvernet, det ble ikke stoppet av 

heimevernsledelsen, som bare forsøkte å kanalisere tiltakslysten. Det er viktig at også 

generalinspektøren for hæren, riktignok en tidligere generalinspektør for heimevernet, 

var enig i forslaget om en åpning for tyngre heimevernsavdelinger. Om de sivile var 

mer fremsynte enn den militære ledelse, slik Posen hevder, er ikke fastslått.    

Grasrotinitiativene på syttitallet vanskeligjorde også sentralplanlegging, det 

skapte også behov for en spesiell koopteringsstrategi fra heimevernstabens side. Valg 

av strategier for å kontrollere grasrotinitiativ, man valgte i perioden dels å kooptere for 

å slå ned på de mest spekulative initiativene, samtidig som man prøvde å ta vare på 

initiativene, var meget viktig. Sentrale doktrineutspill kom ofte som svar på 

grasrottiltak som man prøvde å kontrollere. 

 En viktig følge av utviklingen var styrkningen av avsnittet, fokuset på å styrke 

avsnittet, blant annet ved introduksjonen av nye kurs, som igjen skulle innvarsle en 

renessanse for doktrine utvikling i heimevernet. Tiltakene for å sette avsnittet i stand 

til bedre å håndtere større avdelinger skulle få spillovereffekter på andre områder. 
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Kapittel 5:                                                                                                               

Spetsnas og spesialstyrker ,   en mellomfase 
 (1984-1992) 

 

 

Spetsnas: effekten av eksterne doktrineforandringer  

På midten av 80 tallet fikk man en forandring i nasjonale retningslinjer for bruk av 

enkelte heimevernavdelinger. Man skulle begynne å konsentrere de beste 

mannskapene i en styrke som skulle bekjempe fiendtlige spesialstyrker. Denne 

doktrineforandringen hadde sitt utspring i et annet lands doktrineforandring. 

På begynnelsen av syttitallet begynte den Sovjetiske generalstaben en 

revurdering av spesialstyrkenes, spetsialnoye nasnacheniy (SPETSNAS), rolle i det 

sovjetiske forsvaret. Det vestlige flyvåpen ble sett på som teknologisk overlegene og 

sabotasje ble sett på som et middel til a forandre dette og ble endel av Sovjets nye 

dybdeoperasjons konsept. Nøkkelordet ble ”taktisk overraskelse”, under en initialfase, 

det vil si før krigen hadde offisielt brutt ut, skulle man slå til med sabotasjeaksjoner. 

Spetsnas skulle generelt forsøke å utjevne Natos teknologiske fordel ved a angripe og 

sabotere kommando, kontroll og kommunikasjonsanlegg på et tidlig tidspunk. Man 

skulle skape uorden i Natostyrkene allerede før de møtte frontlinjestyrker fra 

Warszawa-pakten. Dette resulterte i dannelsen av et Spetsnaskompani på 135 mann 

per sovjetiske arme, et regiment i hvert opprasjonsområde, en brigade i vært 

militærdistrikt og i hver flåte.1  

 Spetsnas taktiske avdeling var laget, 4-6 mann, som opererte opptill 1000km 

bak fiendens linjer. En spetsnassoldat skulle i teorien kunne beherske det språket som 

man snakket i det landet han skulle settes inn i, men på grunn av begrenset 

undervisning var det relativt tvilsomt at språkferdighetene var høye.  De ble sentralt 

rekruttert av Glavnoe razvedyvatel'noe upravlenie (GRU), generalstabens 

etterretningsorgan, før de ble fordelt til avdelingene.2

 
1 Speznasbrigaden ville ha en krigsoppsetning på 1300 mann men ville i fredstid bare ha rund 900, av disse ville 80-90 være 
grenaderer med drap på politiske ledere som hovedoppgave. 
2 Eksistensen av spetsnasavdelinger ble holdt hemmelig, rekrutteringen var lukket, offiserer ble rekruttert via sosiale nettverk, 
menige ble hentet fra vanlige rekruttskoler, dette gjorde at reorganiseringen og funksjonene til spetsnasavdelingene var lette å 
holde hemmelige. 
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  Avdelingene ble holdt hemmelige men opplysninger lakk ut. Briten Chris 

Donnelly ved the Soviet Studies Research Centre på Sandhurst var en av de første som 

behandlet dette emnet grundig og skulle komme til å få innvirkning på Natos 

planlegging.3 En annen bok av avhopperen Vladimir Bogdanovich Rezun, også kjent 

som Viktor Suvorov, skulle også komme til a bli viktig.4 I 1982 skrev han boken 

”Inside the Soviet Army” der han i retoriske vendinger beskrev Spetsnas og deres 

utdanning. Boken ble senere sett på som unøyaktig og et retorisk og politisk innlegg 

som må forståes som et partsinnlegg i den siste runden i den kalde krigen.5 Selv om 

dette gjorde at mange var tvilsom til boken, og at man så den som ren propaganda, 

skulle den, sammen med en artikkel av samme forfatter i ”International Defence 

Review” i 1983, komme til å figurere i debattene i heimevernet.  Bruken av Spetsnas 

styrker i Afghanistan skulle også bli viktig for den videre debatten, men argumenter 

baser på inntrykkene fra denne krigen kom mest til å forekomme på grasrotnivået.6

Viktigst var kanskje observasjoner av fremmende ubåter i både Norge og Sverige.7 

Den svenske Ubåtskommissionens rapport om Hårsfjärden episoden i 1982 kom til å 

påvirke politikere. Kretser i Norge så med stor interesse på at svenskene offisielt 

drøftet om dette kunne ha vært Spetsnas.8 Hendelsene i Sverge kom til å sette 

sovjetiske spesialstyrker på politikernes agenda, spesielt i uformelle diskusjoner. 

 Hva slags innvirkning hadde alle disse hendelsene på heimevernstaben? I 

årsskiftet 1979-1980 begynte man å fatte økt uformell interesse for sabotasjetrusselen, 

noe av dette kom av opplysninger Ola Kaldager, sikkerhetskonsulenten, hadde fått fra 

forsvarets etterretning og sikkerhetstjeneste. Men mye av aktivitetene og 

 
3 Donnelly 1980. 
4 Vladimir Rezun var en tidligere major i GRU og hadde jobbet fire år i Genev som etterretningsoffiser for han hoppet av i 
1978 
5 ”Innside the Soviet Army” var full av machoisme og innholdt mange krigsoppsetningsplaner som beskrev meget godt 
utrustede sovjetiske divisjoner som senere skulle vise seg å være fantasi. 
6 Spetsnas eller Spetsnas lignende avdelinger i Afghanistan ble ofte diskutert. Mest kjent var deres innsats i en relativt tung 
spesialoperasjon mot Hafizulla Amin, Afghanistans president. Men det er viktig a å understreke at dette ikke var vanlige 
Spetsnas tropper, dette var gruppene ”Zenith” og ”Grom” (Torden) under KGB kommando, og de besto antagelig av hel 
profesjonelle soldater, såkalte ”Alfa Spetz”, under kommando av KGB majorene Romanov and Semenov. Et annet og meget 
spesielt trekk ved Spetsnas opprasjonene i Afghanistan var at Amins regime frivillig hadde latt Sovjetiske tropper utplasseres 
i Afghanistan før invasjonen, mange afghanske avdelinger hadde også Sovjetiske rådgivere. Sovjetiske soldater holdt 
strategiske posisjoner for invasjonen, Amin trodde sågar at det var terrorister som angrepet hans palass og at Sovjet ville 
hjelpe han å slå ned angrepet Dette skulle ikke gå norske offiserer og politikere forbi, og Afghanistan eksemplene skulle bare 
bli vektlagte i retoriske sammenhenger. ; Grau 2002. 
7 Som Utö episoden i Oktober 1980, Hardanger episoden samme år og sist men ikke minst den såkalte ”Whisky on the 
Rocks” episoden, der den Sovjetiske ubaten U 137 gick på grund i Gåsefjärden utanför Karlskrona 1981. Senere kom også 
andre ubåt episoder som Hardangerfjorden 27. april−6 mai, Januar 1983, Andøya Juni 1983 og I Tystfjorden 1984.   
8SOU 1983:1 ;  Bildt 1983: 168.  “Nyhetsbuletin”, 1000 GMT 23. Januar 1986. P1, fra Stockholm Internationale nyheter. 
Bulletinen siterer kommandør Gjoran Frisk, talsmann for den svenske marinen: "Our security policy has failed. Foreign 
submarine units appear in our waters almost irrespective of Swedish efforts . . . from Haparanda to Stromstad”.  
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kommentarene kom igjen fra HV 02, der dette synes generelt å ha vært et argument for 

økning av resurser til å løse oppgaver.9  

Heimevernets 016 avdelinger hevdes generelt å være et resultat av 

forsvarskomiteens diskusjoner i forbindelse med stortingsinnstilling 230 (1983-1984) 

av 21. mai 1984.10 I stortingsmeldingen konkluderte stortingets forsvarskomité med at: 

“Fiendtlige sabotasjeavdelinger trolig ville bestå av topptrente elitesoldater med meget 

gode kunnskaper om sine mål. Forsvarsledelsen fikk derfor i oppdrag å utrede behovet 

for styrker med spesialutdannelse, som kunne bidra til å motvirke sabotasje og 

terrortrusselen. Innstillingen skrev videre ”at en vurdering av trussel må i komiteens 

mening likeledes ta med i betraktning de økte muligheter en motstander har til a skape 

kaos og panikk ved et eventuelt krigsutbrudd. Også her er den teknologiske utvikling 

en viktig faktor. Samtidig er dette et felt hvor sovjetunionen har spesielle 

forutsetninger, blant annet gjennom oppsettelsen av spesialavdelinger, Spetsnas, hvis 

oppgave nettopp er å skape forvirring og kaos på motstanderens omrade. Både vårt 

sivile samfunn og forsvaret har blitt kompliserte og sårbare. Vi må derfor regne med at 

en motstander vil sette mye nettopp på å sette den sentrale administrasjonen og 

sentrale kommandomyndigheter ut av funksjon.”.  Det var tydelig at forsvarskomiteen 

tok de nye sovjetiske spesialstyrkene på alvor. Vi ser også at komiteen mente at 

teknologiske forandringer i samfunnet førte til at trusselen hadde økt. Videre fortsatte 

stortingsmeldingen: “I lys av denne trusselen bør heimevernets oppgaver, resurser og 

utrustning vurderes nærmere med tanke på a sette heimeverns avdelinger bedre i stand 

til a sikre vitale og sivile objekter I en krigsituasjon”.11 Dette synes å støtte Barry 

Posens teorier, sivile politikere tok beslutninger for å forandre doktriner, militære 

forble konservative og greide ikke å tilpasse seg nye trusler. Men en slik overfladisk 

behandling blir alt for enkel. 

Den første faktoren som må trekkes inn er rollen aktive heimevernsoffiserer 

spilte i behandlingen av stortingsmeldingen. En av komiteens medlemmer hadde to 

hatter, Hans J. Røsjorde, var i tillegg til å være politiker også kaptein og områdesjef på 

Stord.12 Høyres representant, Thor Knudsen, som var den første som offentlig fremmet 

forslaget om å bruke heimevernet til å møte den nye sabotasjetrusselen. 13  Han hadde 

nær forbindelse med sin egen statssekretær Oddmund Hammerstad. Oddmund 
 

9 Intervju med Arne O. Dalen 16/09/2003 
10 Brox 1996: 105 
11Stortingsinnstilling 230 (1983-1984):12, Stortingsarkivet
12 Intervju med Hans J. Røsjorde 15/04/2004 
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Hammerstad hadde igjen to hatter, han var politiker, men han var også områdesjef for 

Universitetet HV område. Som en av de første krigskole utdannede områdesjefene 

kom han i en særstilling. Hans område var i følge Ola Berg en av de første områdene 

som drev med oppgaver av den typen heimvernets spesialtropper senere skulle drive 

med.14  

To heimevernsoffiserer hadde slik mer eller mindre direkte innflytelse ovenfor 

formuleringen.  Innflytelsen besto ikke av lobbyisme for heimvernet, men gjennom 

den fordelen de hadde i kunnskap. Heimevernsoffiserene hadde en bakgrunn som 

gjorde at de hadde stor viten og kunne levere relevante argumenter.15 

Heimevernsløsninger kan ha kommet mer naturlig, gjennom representanter som var 

vant til å tenke som heimevernsbefal, eller gjennom representanter som hadde nære 

forbindelser med slike. Disse offiserene leder også til problemer for Posens teorier. 

Posen hevder at sivile i mye større grad var i stand til å se nye trusler, men noen av 

beslutningstagerne var både sivile og militære på en gang. 

En andre faktor var den nære forbindelsen mellom komiteen og 

etterretningsvesenet. Fremskrittspartiets representant, kommandørkaptein Bjarne 

Erling Ytterhorn hadde nære forbindelser med etterretningsvesenet, og ble en viktig 

agenda setter innenfor komiteen.16 Igjen var det offiserer som tok initiativ til en 

forandring, offiserer med fortsatt gode forbindelser til forsvaret. 

En tredje faktor som kom til å spille inn var lobbyvirksomhet ovenfor 

komiteens medlemmer, ikke fra heimevernet, men fra tidligere medlemmer av 

forsvarets egne spesialstyrker.  Reserveoffiserer med bakgrunn fra jegertjeneste 

agiterte for at de fortsatt kunne bruk kunnskapene sine, etter at de hadde sluttet og godt 

over i det sivile, og ivret for å opprette slike avdelinger. 17 For at disse skulle kunne 

delta, måtte reserveavdelinger utgjøre en basis. Men reserveoffiserene fremhevet at 

spesialavdelinger måtte være reserveavdelinger som øvet relativt hyppig og slik kunne 

opprettholde det nødvendige kunnskapsnivået.  De som drev reserveavdelinger med et 

hyppigst øvingsmønster var heimevernet, slik nøt også heimevernet godt av 

offiserenes lobbyvirksomhet.  

 
13 Stortingsiterperlasjon i forbindelse med stortingsinnstillingen, Stortingsarkivet 
14 Intervju med Ola Berg 26/01/2004 
15 Telefonintervju med Oddmund Hammerstad 17/04/ 2004 
16Den viktigste eksterne hendelsen som ble drøftet var faktisk stasjoneringen av den 76 Sovjetiske luftlandedivisjonen i 
Pskov.  Intervju med Hans J. Røsjorde 15/04/2004, telefon intervju med Oddmund Hammerstad 17/04/2004 
17 Intervju med Hans J. Røsjorde 15/04/2004, telefon intervju med Oddmund Hammerstad 17/04/2004 
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I dette tilfellet spilte doktrinehjulet og historiske erfaringer klart inn på 

evalueringen, det var en forandring i sovjetisk doktrine som, riktignok nesten ti år etter 

forandringen, ledet til en doktrineforandring.  

Det var formelt sivile som tok initiativ, slik støtter hendelsene Barry Posens 

teorier om doktrineutvikling. Men få offiserer var uenig i uttalelsen. Alle politikerne 

var heller ikke nødvendigvis bare politikere, man hadde aktive reserveoffiserer i 

komiteen, også fra heimevernet. Barry Posen hevder at marginaliserte grupper av 

offiserer som jobbet for doktrineforandringer kunne alliere seg med politikerne, men 

de nevnte offiserene var ikke marginaliserte. I dette tilfellet besto effekten kanskje 

heller av at grupper av offiserer som hadde bedre tilgang til politikerne bedre kunne 

påvirke agendaen. Disse gruppene var henholdsvis etterretningsvesenet og 

heimevernet, til en viss grad reservebefal fra forsvarets spesialstyrker.  Heimevernets 

nettverk gav igjen fordeler, men bare gjennom at man fikk satt fokus på heimevernets 

fortrinn for å løse oppgaven.   

Den sterke bevisstheten rundt Spetsnas og dets historie blant komiteens 

medlemmer gjør det naturlig å tro at historiske erfaringer var meget viktige. 

Forklarningsmodellen som virker som sterkest i dette tilfellet er den tradisjonelle 

doktrinehjulsmodellen, historiske analyser, opplysninger fra Sverge og heimevernets 

kapasiteter hadde klart en hovedeffekt, men heimevernets evne til nettverksbygging 

spilte også inn. I dette tilfellet kan også Evans fokus på teknologi ha spilt inn. 

Forsvarskommisjonen hevdet at teknologiutvikling var viktig, men dette var en sivil 

teknologiutvikling som hadde gjort samfunnet mer sårbart. 

 

 

HV 016, utforming og utvikling 

Selve vedtaket i forsvarskomiteen var viktig, det ga generelle retningslinjer om en ny 

måte å bruke heimevernet på, men ingen spesifiserte retningslinjer.  

Noe av initiativet til utformingen av det som ble hetende 016 avdelingen var et 

resultat av samspillet mellom den nye forsvarsjefen, generalløytnant Bull-Hansen, som 

tiltrådde i juli 1984, og generalinspektør Ola Berg.18 Bull-Hansen hadde, mens han 

jobbet i etterretningen, blitt bombardert med opplysninger fra etterretningens kilder, 

 
18 Bull Hansen, som i 1984 ble utnevnt til general, hadde tidligere erfaring med heimevernet, han hadde som underoffiser 
også vert med på å organisere bruk av stridvogner i Heimvernet, det dreid seg om tsjekkiske stridsvogner av typen 38t som 
man hadde gravet ned for å bruke deres trettisyv millimeter kanoner til flyplassforsvar; Intervju med Fredrik Bull Hansen 
18/12/2003 
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samt fra Britisk etterretning, og fra tysk etterretning.  Hurtigheten som Sovjetiske 

dybdeoperasjoner var forutsett å skulle skje i, og det tidlige tidspunktet de skulle settes 

inn på, før krigsutbruddet, bekymret han. Når han jobbet som sjef for forsvarets 

etterretning i perioden 1977 til 1979 hadde han opplevd en periode der opplysningene 

om Spetsnas, ”taktisk overraskelse” og dybdeoperasjoner begynte å strømme inn”. 

Selv om han i perioden 1979 til 1984 jobbet med andre ting, tok han allikevel med seg 

dette inntrykket inn i rollen som forsvarsjef i 1984. 

 Ola Berg hadde blitt konfrontert med spørsmål om hvordan en skulle takle 

spesialstyrker allerede fra sin tiltredelse i 1982, men han hadde også andre 

bekymringer.19  Han var bekymret for moralen til heimvernet, som tidligere nevnt 

prøvde han aktivt og bedre selvtilliten i sin egen organisasjon.20 Igjen ville han at 

Heimvernet ikke skulle bli sett på som sekunda vare, og en strategi for å unngå dette 

var å tildele heimevernet nye oppgaver. Han formidlet dette synet til forsvarssjefen 

som sa seg helt enig, nye oppgaver ville kunne bedre heimvernets moral.21  Ola Berg 

hadde også offiserer innenfor egen organisasjon som mente at trusselen fra 

spesialstyrker hadde blitt tatt lite alvorlig. Den viktigste innflytelsen kom igjen fra 

Oddmund Hammerstad, statssekretær, men også områdesjef i universitetet 

heimevernsområde i Oslo, et område som hadde blitt pålagt anti- spetsnas oppgaver av 

FDI 4. Hammerstad var selv ikke bevist involvert, men hans løsninger fungerte som 

eksempler. Oppdraget hans, taktikken hans, og det at han brukte så mange frivillige til 

å løse det, hadde blitt tatt ad notam av mange heimevernsbefal.  

 Sammen kom Bull-Hansen og Berg frem til de første spesifikke retningslinjene 

for de nye, såkalt HV016 avdelingene.22 I 1987 utarbeidet Bull-Hansen et direktiv for 

opprettelse og utrustning, man skulle ha en prøveperiode frem til 1990. Man fikk også 

en offisiell begrunnelse at heimevernet skulle få denne oppgaven, deres hurtige 

mobiliseringsevne og deres lokalkunnskap.23 Tidspresset man fikk over seg medførte 

en viktig beslutning, man innså at man ikke kunne grunnutdanne det nye personellet. 

Heimevernet besluttet derfor å basere seg mest mulig på tidligere fallskjermjegere, 

marinejegere og minedykkere.24  

 
19 Intervju med Ola Berg 26/01/2004 
20 Han fikk kong Olav til å kalle heimevernet den fjerde våpengren for å styrke avdelingsmoralen; Intervju med Johannes 
Lunder 12/09/2003 
21 Intervju med Fredrik Bull Hansen 18/12/2003 
22 Intervju med Fredrik Bull Hansen 18/12/2003 
23 Brox 1996: 178. 
24 Intervju med Ola Berg 26/01/2004 
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Opplæringen av de fem elementene ble i den tidlige fasen preget av mangel på 

koordinasjon og mye forvirring. Som Thoralf Reinsnes hevdet: ” det var vanskelig for 

dem å strukturere seg, det var jo et sprudlende hav av initiativ i alle retninger og 

kryssende meninger”.25 Øvelser ble holdt som den sentrale ledelsen ikke viste om, og 

de nye avdelingene hentet inspirasjon fra et utall av kilder. I Oslo fikk Petter Sønsterby 

ved heimevernstaben en nøkkelrolle under oppbyggingen. Han holdt også foredrag i de 

andre avdelingene. De nye spesialavdelingene skapte på et tidlig tidspunkt historie da 

de i Oslo introduserte de første drillene i heimevernet basert på private foretak, man 

brukte direktiver fra et profesjonelt amerikansk livvakt byrå i forbindelse med 

eskortetjeneste.26 Erfaringer fra Politiet, og utenlandske avdelinger ble i liten grad 

brukt. 

Men ettervert ble standardiseringen sterkere, heimvernskolen på Dombås fikk et 

opplæringsansvar og ble ikke lenger bare brukt som øvingsområde. Man brukte et 

opplegg for garden som et utgangspunkt for eskortetjenestereglementer.27 Den nye 

avdelingen hadde nå unektelig en helt annen kapasitet en resten av heimevernet. Som 

tidligere nevnt tok man ut soldatene rett etter førstegangstjeneste, man prøvde aktivt å 

rekruttere FN veteraner, tidligere fallskjermjegere, jegere, hundeførere og 

marinejegere. Videre ble deres identitet holdt hemmelig og det var en stor grad av 

frivillighet, noe som gjorde at enkelte 016 avdelinger skulle komme opp i et antall 

øvelsesdøgn som var minst det dobbelte av minstemålet. Likevel var dette minstemålet 

minimum fjorten dagers tjeneste i året, senere øket til tjuefem dager, relativt lavt.  

Hensikten med styrken ble sagt a være “å hindre en potensiell fiende i å utføre 

aksjoner mot militære anlegg, viktige personer, og andre funksjoner og infrastruktur av 

vesentlig betydning for forsvarsevnen i Norge”.28 Dette innebar en duplisering av 

kapasiteter, siden dette også var en av oppgavene til heimevernet som helhet, og noe 

de i teorien skulle ha trent på siden 1945.  I 1987 ble Heimevernets spesialavdelinger 

offisielt opprettet, de var oppsatt i 1988 og øvet i 1989, de ble da regnet som 

operative.29   

Taktikkutviklingen og spesialiseringen innenfor HV 016 var på mange måter 

forvirrende gjennom de første årene. Instruktører stjal driller og taktikk fra et utall av 

forskjellige kilder, personlige initiativ var meget viktig. 016 avdelingene hadde mye 
 

25 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
26 Telefonintervju med Petter Sønsterby, 13/01/2004 
27Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
28 HV 016s hjemmeside.  http://www.mil.no/hv/start/avdelinger/hv-016/,  (27/09/2003) 

http://www.mil.no/hv/start/avdelinger/hv-016/
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nytt personell og innebar på mange måter et brudd med tidligere organisasjonskultur, 

slik har modellene til Kier lite forklaringskraft. Fravær av politisk inngripen gjør at 

også teoriene til Posen har problemer med å forklare hvorfor spesielle løsninger ble 

foretrukket etter at forsvarkomiteen var ute av bildet. På dette stadiet var det heller 

ikke ny teknologi som gjorde at enkelte typer taktiske retningslinjer ble rådende. 

Snyders teorier om organisasjonsinteresser kan ha en hvis belysningskraft, ønske om 

nye oppgaver var en av bevegergrunnen bak Ola Bergs handlinger. Dette var igjen et 

resultat av ønsket om å høyne moralen i heimevernet 

 Men viktigst var en prøving og feilingsprosess, sterkt influert, som tidligere, av 

et ønske om å kontrollere og influere grasrottiltak. Det virket som om 

doktrinehjulsprosessen rullet videre, om en med en hel del både spennende og 

merkelige personlige initiativer  

 

 

Nye og gamle spesialstyrker, hvorfor ble det ingen forbindelser? 

Man valgte å ikke benytte seg av tidligere utviklet spisskompetanse slik som de gamle 

heimevernsspesialgruppene som ennå eksisterte. I teorien hadde de to avdelingstypene 

store likheter. Både de nye og de gamle gruppene hadde selektiv rekruttering, de hadde 

også i oppdrag fungere som styrker i stand til aktivt å slå ned fiendtlige avdelinger. 

At det ikke ble noen forbindelse kan ha hatt helt spesielle grunner. 

Heimevernstaben følte at de ikke hadde full kontroll over slike avdelinger. Disse 

gruppene hadde kontakter utenfor vanlig tjenestesvei, og nettverket som omgav dem 

var vanskelig a kartlegge, selv for deres teoretiske overordnede. Som Stabsjef 

Johannes Lunder formulerer det ”Jeg hadde ikke tilgang på all informasjon om det 

som lå igjen fra krigens dager. Jeg matte spørre meg frem til det. Man søkte a holde 

dette mest mulig dekket. Det var ikke skjult men det var ikke slikt som kom opp uten 

at jeg søkte. På 80 tallet hang jo mye av kontakten til krigens dager, og den tidens 

dekkgrupper, igjen”.30 Dette bekymret heimvernstaben, mange av de tidligere 

offiserene i heimevernstaben hadde vært med i dette nettverket men de hadde nå gått 

av for aldersgrensen eller forsvunnet til andre enheter. Sabotasjegruppene ble på 

åttitallet overlatt til seg selv, de ble ikke formelt oppløst, men de var så nettverksbasert 

 
29 Brox 1996: 178 
30 Intervju med Johannes Lunder 12/09/2003 
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at de hadde problemer med rekrutteringen. De ble slik ”pensjonert”, når medlemmene 

gikk av for alderskravet. 

 Den offisielle historien om slutten til gerilja og sabotasjegruppene var riktignok 

annerledes. I juni 88 blir det siste geriljakurset hold på Dombås, kurset ble etter dette 

omdøpt til jeger kurs. Fokuset på kurset var fortsatt på små grupper. I dette året trenet 

amerikanske spesialstyrker og kursets grupper sammen som de hadde gjort tidligere. 31

Men kurs ansvarlig og øvingsleder på Heimevernsskolen Dombås Kaptein 

Erland Løkken fortalte til Heimevernsbladet at sabotasjeavdelingene for fremtiden 

skulle hete jegerlag. Forandringen i navn innebar mye, oppsetningsmessig ble HV 

jegerlag brukt som et infanteri jegerlag, mest til rekognosering.32 Videre forsvant mye 

av heimlighetskremmeriet rundt geriljaavdelingene. Avsnittene fikk direkte råderett 

over mange avdelinger. De store prioriterte sabotasjegruppene fra seksti og syttitallet, 

grupper som ”Diesen” og ” Base” skulle for alltid gå over i historien.33

 

 

Ettervirkninger  

Diskusjonen rundt spesialavdelingene skulle også få følger for heimevernet utover 

opprettelsen av 016 avdelingene. Det, i sammen med ubåthendelsene i Sverge, satte 

trusselen fra spesialstyrker på agendaen.  Enkelte fremtredene personligheter hevdet at 

heimevernet hadde sveket sitt originale mandat, at objektsikring hadde glidd inn i 

skyggen i forholdt til andre oppdrag som panserbekjempelse og sperrestillinger. Major 

Sven-Erik Grieg Smith tok et kraftig oppgjør med manglende fokus på sabotasje i en 

artikkel i Heimevernsbladet i juni 1988. Han hevdet at det ikke var øvet på å møte 

sabotasjetrusselen på de store Blue Fox eller Bjørgvin øvelsene i 1987. Grieg Smith 

hevdet også at Norge manglet noe som tilsvarte Sverges Prov SAB F, (provisoriska 

forskrifter och almanna råd for atgerder innom forsvarsmakten mot sabotageforband). 

Igjen fremheves erfaringer fra Afghanistan. ”Det er de russiske spesialavdelingene 

som har stått for den mest effektive delen av krigføringen i Afghanistan”. Videre 

hevdet Smith at ”vi må blåse støvet av de eldste reglementene hvor sabotasjetrusselen 

 
31 Førstnevnte ble luftlandsatt for anledningen, for så å møte de norske deltagerne i geriljakurset. Sammen angrep de så fire 
heimevernstropper som sikret objekter, de gjorde dette gjennom lengre perioder og ble etterforsynt fra luften. Slik sett var lite 
forandret på kurset.  
32 Allerede i 1980 ble geriljaavdelingene i heimevernets oppsetning omdøpt til spesial avdeling eller Jegerlag. Ulateig 1998: 
45. Men benevnelsen levde uoffisielt videre. 
33Allikevel ble det undervist i overlevelsesteknikk via Heimevernsbladet, i februar 1986: Kurset var skrevet av HV løytnant 
Paul Davies. Tidligere LL I Royal Marines (Norsk statsborger fra 78). Han hevdet i samme artikkel at HV ikke må begrenses 
til objektene, ildoverfall og laget I forsvar.  



 66

                                                          

ble viet stor oppmerksomhet”.  Fienden ville nå være ” Sabotasjegrupper av fem til 

seks personer”.34   

Dette synet, der man hevdet at heimevernet hadde glemt røttene, skulle vinne 

gehør i heimevernstaben. I 1987 hadde det vært et skifte i lederstolen, Ola Berg hadde 

gått av og Tormod Sleppen hadde blitt ny generalinspektør for Heimevernet i januar 

1988. Han gikk fra en stilling som stabsjef i hærstaben og hadde tidligere fungert hele 

sin karriere i hæren. Sleppen fokuserte mer på heimevernets begrensinger og var i seg 

selv positiv til at det skulle bli mer fokus på objektsikring, Ola Bergs tidligere 

argumenter mot dette, blant annet at andre oppgaver enn objektsikring var viktig for 

moralen, ble nå nedvurdert sentralt, men i distriktene reiste det seg fortsatt kritiske 

røster.35  

Andreas Hauge og Sverre Diesens artikkelserie om vakthold og sikring på 

objekt, publisert i Heimevernsbladet i 1988, var en viktig indikasjon på at ting var i 

forandring. Artikkelserien ble det første trykte instruksjonsmateriellet med ensidig 

fokus på vakthold og sikring siden MS 20-128 ”Posttjeneste og vakthold” ble utgitt av 

Heimevernet i 1955.36 Den skulle senere, i 1990, bli approbert som formelt reglement 

av generalinspektør Tormod Sleppen og hans sjef for organisasjonsavdelingen Thor 

Johansen og distribuert under navnet FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og sikring av 

krigsviktige objekter”.  

Forhistorien til artikkelserien, og derved også til det senere reglementet, var en 

henvendelse fra kraftforsyningens beredskapsnemnd til forsvarets skyte og vinterskole 

på Terningmoen. Førstnevnte hadde gjennom en sårbarhetsvurdering funnet at det var 

et skrikende behov for sikring av kraftanlegg. Sverre Diesen, ble satt til å jobbe med 

spørsmålet. Gjennom ekstensive feltundersøkeleser, blant annet av Suldal kraftverk og 

kraftforsyningen på Fornebu ble Diesen ferdig med et utkast. Personer i heimevernet 

fikk rapporten i hende.  I et møte mellom en faggruppe for objektsikring, styrt av 

heimevernstaben, og Sverre Diesen på Lutvann november 1986, ble det besluttet at 

 
34 Heimevernsbladet Juni 1988; Interessant nokk peker Smith på Heimevernets og Norges egne erfaringer og presenterer Max 
Manus som et eksempel på hvordan sabotører kan tenkes a operere. 
35 Som HV 12404 Løytnant Inge Darell “Det er ingen tvil om at stridspatruljer kvikker opp. Det er viktige at mannskapene 
har profesjonelle mål på øvelsen, og at det er noe der ute. Konkurranse om a bli med”, Heimevernsbladet, oktober 1988; eller 
HV 17 Torleif Ragnar Rekdal, ”objektøvelser blir for kjedlig og ødelegger i lengden moralen”. Heimevernsbladet, november 
1988. 
36 Som tidligere nevnt har Heimevernsbladet alltid hatt en aktiv rolle i å formidle grunnleggende retningslinjer for bruk av 
styrker til avdelingene i heimevernet. Under heimevernets første gullalder hadde mange av heimevernets direktiver hadde sin 
opprinnelse nettopp i slike artikler., Brox 1996: 279 
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dette skulle bli et grunnlag for en artikkel serie. Andreas Hauge, som Diesen kjente fra 

sin tid i garden og betraktet som ekstremt kompetent, ble satt til å være hans partner.37   

Artikkelserien ble en grundig gjennomgått versjon av arbeidet for energi 

direktoratet, nye felt undersøkelser ble foretatt, blant annet på jernbanestasjonen i 

Hamar, der Diesen studerte tog og hvordan tog ble styrt.38 Men sentralt var også 

Diesens egne erfaringer som områdesjef i Trondheim. 

 Objektsikringsartikkelserien skulle lansere mange prinsipp som skulle bli 

toneangivende.39  Sentralt sto blant annet det såkalte diagonale sikringsprinsippet. Ved 

å tegne en firkant rundt objektet, og tegne en strek fra hjørne til hjørne skulle man 

finne posisjonene til to maskingevær, maskingeværene kunne da dekke hele objektet.40  

Tittelen på artikkelen var veileding i ”Veiledning i vakthold og sikring på 

krigsviktige objekter”, og fokuset bar preg av at man skulle bruke tunge hjelpmidler. 

M72 ble forutsatt aktivt brukt til objektsikring, og av teksten går det fram at man 

planlegger bruk av skarpe håndgranater i snublefeller, noe som hadde vært ulovlig i 

fred. Slik bruk av ressurser viser at også dette reglementet først og fremst tar for seg en 

krigssituasjon, og ikke fasen der objektet er sårbart men landet ikke er i krig.41 

Reglementet var allikevel skreddersydd for heimevernet, man tar opp bruken av 

sivilbefolkning som fjernvarslingstyrker, tanker som senere skulle bli mer diskutert.  

Videre introduserte artikkelserien objektsplan, et systematisk planverk som skulle 

utarbeides av ansvarshavende offiser på objektet som skulle beskyttes med en oversikt 

over alarmer, stillinger, plantegninger og annen informasjon som kunne være 

interessant i et krigstilfelle.  Diesen forklarte ” Det var forøvrig en ide jeg fikk fra et 

område i Trondheim som drev med heimevernsarbeid. Davrende områdesjefen i 

12409, Ragnar Skaret, senere avsnittsjef i 125, brukte dette aktivt”.42  

To år senere ble artikkelen ekspandert til FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og 

sikring av krigsviktige objekter”.43 Dette reglementet bar i enda større grad preg av å 

være basert på et bestillingsverk fra kraftforsyningen, hele 1/3 av reglementet beskrev 

i detalj hvordan slike oppdrag skulle utføres. Man hadde detaljerte oversikt over både 

 
37 Intervju med Sverre Diesen 13/01/2004 
38 Intervju med Sverre Diesen 13/01/ 2004 
39 ”Veiledning i vakthold og sikring på krigsviktige objekter”, Heimevernsbladet, desember 1988, det kunne også kjøpes, 
bestilles fra Fenrik Knut Sørby.  
40 Heimevernsbladet, mars 1988. 
41 Heimevernsbladet, mai 1988. 
42 Intervju med Sverre Diesen 13/01/2004 
43 Intervju med Knut Spilling 23/10/2004; Intervju med Jon Inge Floberg 23/10/2004 
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kontrollrom og røranlegg i kraftstasjoner.44 Reglementet innholdt den mest spesifikke 

gjennomgang av spesielle objektstyper noen gang foretatt i noen publisering fra 

heimevernet.  Dette reglementet tok også eksplisitt opp at objekter kunne være truet 

også i en fredsfase, men håndgranatfellene var beholdt. Man tenkte ikke på at sivil 

straffelov faktisk gjaldt i fred, og at mange av de foreslåtte drillene var straffbare.  

Både reglementet og artikkelserien hadde faktisk forårsaket konflikter, skolesjef 

Reinsnes så på det som noe som ble tvunget på skolen fra heimevernstabens side, en 

kontrollstrategi for å hindre skolens ekspansjon.45 Reinsnes pekte også på at verken 

artikkelen eller det senere reglementet i praksis hensyn til at spesialstyrker antakelig 

ville slå til før krig ble erklært, i slike tilfeller var mye av taktikken som ble beskrevet 

direkte ulovlig. Men andre medarbeidere involvert i skolens planarbeid så på 

reglementet som det eneste skriftlige grunnlaget man hadde, og var mer positive.46

Hvorfor kom den? Dels var artikkelen/reglementet et resultat av 

beredskapsnemndas initiativ, men dels var FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og sikring 

av krigsviktige objekter” også et produkt av heimevernets nettverk.  Heimevernet 

hadde reagert på den nye trusselen fra spesialstyrker, men brukte nettverket sitt for å 

finne løsninger. Selve artikkelserien, og derved reglementet, var basert på en enkelt 

person, Sverre Diesens, arbeider.47 Erfaringene Diesen brukte til å lage reglementet var 

ikke hentet fra krigshistorien eller andre kriger, det var for det meste basert på Diesens 

egne rasjonelle vurderinger og informasjoner fra personell i HV 12.  Det hadde 

riktignokk foregått arbeider parallelt med problemstillingene på Heimevernsskolen 

Dombås, men dette ledet ikke til noe reglement før i 1996.  

 Sverre Diesen baserte seg igjen fra råd og tips, både fra HV 12 og fra forsvarets 

skyte og vinterskole. Men i dette tilfellet var det en prosess hvor enheten som sto for 

evalueringen og de som fikk mulighet til innspill var definert av tilfeldigheter. 

Heimevernets nettverksbaserte arbeidsform, som var en del av organisasjonskulturen, 

spilte inn på utformingsprosessen. Teoriene til Elisabeth Kier belyser aspekter av 

prosessen, organisasjonskultur spilte inn på hvordan ting ble gjort.  

Prosessen ble ikke influert av ønsker om å øke heimevernets ressurser eller 

prestisje, slik virker det som Jack Snyders teorier i dette tilfellet belyste lite. Det var 

sivile innblandet, beredskapsutvalget hadde sivile representanter, men det var ikke 

 
44 FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og sikring av krigsviktige objekter”, 66-69 
45 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 08/10/04 
46Intervju med Jon Inge Floberg 22/10/04 
47 Andreas Hauges innflytelse var mest på illustrasjonssiden. 
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politikere med i bilde. Dette svekker ikke Barry Posens teorier, artikkelserien var på et 

for lavt nivå til at man kunne forvente slik interesse, men eksempelet styrker slik heller 

ikke Posens argumenter. Evans fokus på teknologi virker igjen malplassert, ingen 

teknologiforandringer drev utviklingen frem. 

 Utviklingen foregikk parallelt på flere steder også på heimvernskolen Dombås 

begynte mann nå å jobbe aktivt med sabotasjetrusselen, og nye momenter kom inn i 

kursene. Trender hadde blitt satt i gang som skulle få store følger i perioden 1992 til 

2000. 

 

 

Strid i bebygde områder 

Artikkelserien til Diesen hadde kanskje en like viktig forgjenger i heimevernsbladet, et 

kurs i Strid i bebygde område (SIBO). Heimevernsbladet har alltid hatt en aktiv rolle i 

å formidle grunnleggende retningslinjer for bruk av styrker til avdelingene i 

heimevernet, noe som igjen ble bekreftet av denne artikkelserien. Serien skulle i løpet 

av kort tid bli sanksjonert av generalinspektør Tormod Sleppen og hans sjef for 

organisasjonsavdelingen, Halvorsen. Den formelle versjonen fikk navnet MS 20-4 

”Kamp om hus og tettbebyggelse”.48 Igjen var artikkelserien banebrytende, det var 

første gangen heimevernet behandlet fagområdet, tidligere hadde man basert seg på 

hærens opplegg, som igjen var basert på et opplegg for å klarere skyttergraver.49

  Artikkelen hadde en tilknytning til HV 12. Som Diesen sa ” Jeg hadde laget et 

nokså primitivt stensil om strid i tettbebyggelse basert på tiden som opprasjonsoffiser i 

heimevernsområde 12408, og det var et sentrumsområde. Og det var kanskje relevant 

og jeg hadde laget dette lille hefte. Stensilen var mitt instruktørnotat.”50 Reglementet 

var også indirekte basert på utenlandske erfaringer blant annet fra Stalingrad, Warsawa 

og Kharkov. Men den største påvirkningen kom gjennom Diesens studier av det 

amerikanske tisskriftet ”Infantery” som på denne tiden hadde en lang rekke artikler om 

Vietnam. Bladet fokuserte nærmere bestemt på slaget om provinskapitalen An Loc 13. 

april 1972 hvor sydvietnamesiske styrker og en liten kontingent amerikanske 

militærrådgivere hadde forsvart seg mot at tung infanteri angrep støttet av førti 

stridsvogner under den såkalte Nguyen-Hue offensiven, fra den trettende april til den 

 
48 Sanksjonert 1 november 1988. 
49 UD 5-149: ”Patruljereglementet for Hæren”. 
50 Intervju med Sverre Diesen 13/01/2004 
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tjuetredje mai 1972.51 Videre ble forsvaret av Quang Tri og Hue City, under Tet 

offensiven i 1968 sitert som inspirasjonskilder.52  

Quang Tri eksemplet hadde noe tilsvarende en initial fase trussel, en trussel der 

man ikke direkte var i krig, men utsatt for infiltrasjon og sabotasje. Den 

Nordvietnamesiske tiende sappotør bataljon hadde infiltrert byen og forstyrret 

utplasseringen av det 1. sydvietnamesiske regiment. Den 31. januar 1968 kom 

hovedangrepet, men også i denne fasen forsøkte 812 regiment aktivt og bruke skjult 

infiltrasjon.53 Selv om infiltrasjon var viktig i Quang Tri, ble det ikke vektlagt i 

artiklene i heimevernsbladet.   

Hue var en by som ble erobret og praktisk talt måtte gjenerobres av 

amerikanske marinesoldater og soldater fra Sydvietnams første divisjon. Også her var 

infiltrasjon viktig, men dette ble ikke nevnt i artikkelserien som representerte 

stridhandlinger i en ren krigsituasjon hvor identifiseringen av fienden var lett og man 

ikke trengte å ta hensyn til sivile.  

Diesen og Hauge besluttet tidlig å gå vekk fra hærens nummerering av 

geværgjengen medlemmene. I hærens direktiver var hver soldat gitt et nummer i 

forhold til oppgavene.  Diesen hevdet at: ”vi tenkte at gjengen, nummereringen ble 

vanskelig, vi mente at det viktigste var å gjennomføre den grunnleggende ideen. 

Driller mente at man matte gjennomføre eksersis i et helt annet omfang en det HV 

hadde mulighet til. Når man overførte hærens driller til heimevernet, så førte dette til 

veldig mye steril terping, den grunnleggende ide gikk tapt i formal eksersisen.”54 Slik 

prøvde Diesen og Hauge og vise intensjon og hensikt, samt å illustrere faremomenter 

fremfor å detaljbeskrive, og holdt seg slik til en gammel heimvernstradisjon.55

 Hvordan ble artikkelserien til? Prosessen som lå bak utformingen av artikkelen 

minnet mest om doktrinehjulet, man brukte erfaringer fra Vietnam, man brukte også 

erfaringer fra Stalingrad. Disse erfaringene var et resultat av analysen som den 

amerikanske forfatteren i tidsskriftet ”Infantery” hadde gjort. I tillegg til dette brukte 

man også Diesens erfaringer og erfaringene fra HV 12. Men doktrinehjulet er ikke helt 

 
51 Slaget er ellers mer kjent for amerikanernes luftforsyning av byen og for den første ødeleggelsen av en stridsvogn ved bruk 
av angrephelikopter (Ah1). Angriperen var den nordvietnamesiske 9,5 og 7 divisjon, forsvarene kom fra den 
sydvietnamesiske 5 Divisjon (Dens 7th and 8th Infanteri Regiment) og senere 1 sør vietnamesiske luftbårene brigade som ble 
flydd inn etter at Sør vietnameserne hadde blitt omringet. Sistnevnte angrep en høyde øst for byen kalt ”Srok Ton Cui” for de 
sluttet seg til hovedstyrken, senere ble også 81 Airborn ranger group flydd inne. Militærrådgiverne kom fra ”Big Red One”, 
amerikanernes første infanteri divisjon. 
52 Heimevernsbladet, desember 1987. 
53 Deler av første kavaleri divisjon ble utplassert. 
54 Intervju med Sverre Diesen 13/01/ 2004 
55 UD 17-2 ”Soldaten i Felt”. 
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dekkende for prosessen. Evalueringsprosessen og initiativet bak var preget av ad-hoc 

arrangementer og personlige nettverk, og det var nesten en tilfeldighet at artikkelen 

kom på trykk. Foranledningen var at heimevernsbladet så seg om etter artikler, og at 

Diesen sa seg villig. Tilfeldigheten endte opp som MS 20-4 ”Kamp om hus og 

tettbebyggelse”. Slik virker det igjen som organisasjonskultur spilte inn, heimevernet 

fulgte et gammelt nettverksmønster som var en del av heimevernets 

organisasjonskultur, og at teoriene til Elisabeth Kier belyser viktige aspekter. 

 

 

Lederskap og heimevernet 

I løpet av 80 tallet skulle hæren få et nytt lederskaps direktiv. Det skulle heimvernet 

også få, men forskjellene mellom hær og heimevern ble i dette tilfellet store. Hæren 

brukte egen ekspertise mens heimevernet brukte aktivt heimevernsbefal med andre 

sivile stillinger. Torkel Røstad ved heimevernstaben forteller: “Vi hadde begynt a 

snakke om ledelsesutvikling så fikk jeg kontakt med en som het Ludvig Høst, en 

ganske artig fyr, som var antropolog og hadde mye ideer på dette og var sjef for en 

organisasjon som tok seg av forhandlinger mellom LO og NHO, og var SHV offiser 

og hjalp oss og utvikle dette. Det ble lagt mye vekt på erfaringslæring”.56  

Selve fokuset på lederutvikling var også et produkt av en samfunnsutvikling, 

det var et generelt fokus på emnet på midten av 80 tallet og mange nye sivile verker 

hadde kommet ut. 

Ludvig Høst hadde faktisk tatt kontakt med Torkel Røstad for å få til et 

samarbeid. Han hadde tidligere hadde diskutert et slikt behov med Stein Andreas 

Andersen, sjefen på Heimevernsskolen Dombås i perioden 1984-1988. 

Heimevernsstaben samarbeidet også med en stipendiat på idrettshøyskolen, men fant 

ut at idrettshøyskolens opplegg ble for elitistisk.  Heimevernets versjon av lederskap 

ble på godt og vondt basert på delegering av myndighet. Slik sett ble heimevernets 

versjon en form for oppdragtaktikk, selv om dette ordet aldri ble brukt. Nøkkelordet 

var at befalet skulle vise villighet til å delegere, klargjøre hensikt, og overlate 

detaljløsninger til lavere nivå. I tillegg var det viktig at grunnlaget for ordren skulle 

være forstålig for den undergitte. Hvis ikke ordremottaker forsto hvorfor en ordre 

skulle utføres, kunne man spørre om grunnen og logikken bak.  

 
56 Intervju med Torkel Røstad 12/09/2003 
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Basert på dette startet man et lederskapskurs på Torpo, senere utviklet dette seg 

til veilederkurset på Dombås. Lederskapsutviklingsprogrammet ble kontroversielt. 

Enkelte heimevernsbefal som Martin og Arild Martinsen mente at lederskapsopplegget 

ble for svakt, at ordrebasert lederskap skulle være sterkere i fokus. Problemet som 

Martinsen peket på var at det måtte fremheves at lojaliteten skulle være mot oppdraget 

og ikke mot mannskapet, og at for mange spørsmål fra mannskapene vil skape rot. 

Men heimevernsveteran Lars Reiermark så lederen som en katalysator, den som får 

flyt og ikke nødvendigvis den som bare gir ordre som skal adlydes, lederskap blir for 

Reiermark situasjonsbetinget.57 Reiermarks syn fulgte heimevernsstabens syn og ble 

ettervert enerådende. Resultatet ble UD  20-3-1 ”Generalinspektøren for Heimevernets 

retningslinjer for ledelse” av 24. Juni 1987. 

Også her er prosessen som ledet til de nasjonale retningslinjene, til 

lederskapsdoktrinen, preget av ad-hoc arrangementer. Initiativet blir dels tatt av 

heimevernbefal formelt utenfor doktrineutformingsprosessen, men også ledsaget av 

levende interesse for emnet fra både skolesjef Andersen og heimevernstabens Rødstad. 

Man brukte sivile erfaringer, gjennom Ludvig Høst, for å produsere doktrinene. 

Prosessen minner sterkt om en doktrinehjulsprosess, men også her spiller de personlige 

nettverk inn på resultatet. Prosessen er ikke institusjonalisert, men foregår på en ad-

hoc måte. Elisabeth Kiers teori om hvordan organisasjonskultur påvirker utforming av 

doktriner er igjen relevant, det peker på hvordan doktrineutformingen på denne tiden 

foregikk i heimevernet, som en uformell nettverksprosses. Jack Snyders teorier om 

organisasjonsinteresser som bevegegrunner for doktrineforandringer synes å være 

misvisende. Det var kanskje i heimevernets interesse å utvikle lederskapsdoktriner, 

men dette innebar ikke noen direkte statushevning eller noe mer penger til 

heimevernet. 

 Barry Posens teorier, hvor sivile politikere tok initiativ til forandring, blir bare 

deligvis sant. Det var Ludvig Høst, et befal i heimevernet, men også sivil, som tok 

initiativ, men fremtredende ledere i heimevernet var enig i behovet, planla tiltak for å 

utbedre mangler og hjalp tiltaket frem. Igjen blir det en kombinasjon av Kiers teorier 

og en tradisjonell doktrinehjulsoppfattning, med vekt på den siste, som blir mest 

fruktbart.  

 

 
57 Heimevernsbladet, august 1988. 



 73

 

Trender, doktriner og deres årsaker 
 
Perioden 1984-1992 var en mellomperiode. Heimevernets doktrineproduksjon økte, 

men den besto ofte av rene ad-hoc tiltak. Løsninger var også i litengrad systematisk 

prøvd ut før de ble vedtatt. Gjennom tidsrommet ble fokus dreiet bort fra et 

trusselbilde der regulære sovjetiske styrker var hovedfienden, mot et fokus på trusselen 

fra fiendtlige spesialstyrker. Dette var veldig viktig, og la grunnlaget for mye av det 

som skulle skje i den etterfølgende periode. 

Heimevernets doktrineutvikling var i perioden definitivt influert av 

organisasjonskulturen, det var mye grasrotinitiativ, som blant annet resulterte i 

lederskapsdoktrinen. I tillegg betydde heimevernets nettverk at når sivile sto for 

beslutninger som forandret doktriner, så var det ofte heimevernsbefal blant dem. 

Teoriene til Elisabet Kier forutsier at organisasjonskultur, i dette tilfelle en tradisjon 

for nettverksbygning og for grasrot initiativ, påvirker doktrineutvikling. Evalueringer 

av eksterne kriger, og forandringer i fiendtlige doktrinen som spilte mest inn, slike 

evalueringsprosesser var meget viktige og forklarer mye av 

doktrineutformingsprosessen.  Men egeninteresser spilte også inn. Egeninteresser var 

ofte drevet av omsorg ovenfor egen organisasjon, slik som Ola Bergs ønske om nye 

oppdrag for å styrke organisasjonens moral. Fremsynte politikere spilte også inn, slik 

belyser Posens teorier faktorer, det er viktig og fremheve men disse politikerne også 

ofte var heimevernsoffiserer, og at forandringene, i motsetning til det Posens teorier 

stipulerer, ikke møtte stor motstand i verken heimevern eller i forsvarsledelsen.. 

Forandringer samfunnets teknologi ble generelt sett som en faktor som øket 

samfunnets sårbarhet, slik ble blant annet teknologiforandringer trukket frem i 

forsvarskomiteens arbeid rundt 016 avdelingene. Men dette var ikke helt William 

Evans forståelse av hvordan teknologiforandringer skulle virke inn, han fokuserer på 

militær teknologi, hvordan fienden eller egne styrker hadde fått nye muligheter 

gjennom nye våpen. 

 Doktrinehjulet forklare mye av prosessen, men ikke hele. Jack Snyder og 

Elisabeth Kiers teorier setter fokus på viktige bevegegrunner. 



 74

                                                          

 

 
Kapittel 6:                                                                                                               

Heimevernet, reservepoliti?                                                                               

(1992-2000) 
 
 
 
Paradigmeskiftet: Våpenskolen Dombås 

I 1992, fikk Heimevernsskolen Dombås (HVSKD) hovedansvaret for læremidler. Den 

1. Januar 1993 ble heimevernsskolen formelt en våpenskole. Man fikk nå et klart 

mandat til å utarbeide nye reglement, utdanningsprogram og lesehefter for 

heimevernet.1 I tillegg fikk man en stilling ekstra til utvikling av reglement. 

Heimevernet hadde nå fått en spesialinstans som skulle utvikle doktriner. 

 Utviklingen skjedde ikke over natten, og opprinnelsen til våpenskolen Dombås 

må søkes så tidlig som på syttitallet. Begynnelsen på oppblomstringen var deligvis et 

resultat av daværende generalinspektør Knut Østbys fokus på nye direktiver, ”hans” 

ØDLANDHV innebar øket planleggingsaktivitet på Dombås fordi kursene måtte 

omlegges.2 Men grasrotinitiativene på syttitallet var viktigere. De nye tunge 

avdelingene medførte at det ble et skrikende behov for å styrke avsnittet. Øvelser viste 

at avsnittet greide i liten grad å oppfylle de nye kravene og mye tid og ressurser ble 

satt inn for å forbedre dette. Dette resulterte i øket aktivitet på Heimevernsskolen 

Dombås, man fikk nye stabskurs så tidlig som i 1982. Man ønsket også å kontrollere 

de hyppige grasrotinitiativene som hadde vokst på 70 tallet, og øket kursfrekvensen på 

grunn av dette. 3  

Stabs og etterretningstjeneste faggruppen, operativ så tidlig som i 1984-1985, 

må sees i sammenheng med den ovennevnte utvikling. Denne faggruppen var i starten 

et initiativ fra HV 02, som hadde problemer med stabstjenesten i de relativt store 

avdelingene sine, men ble raskt sanksjonert av Generalinspektør Berg.4 

Organisasjonen av fagruppen skulle bli modell for de 300 andre fagruppene som skulle 

komme til, og Heimevernsskolen Dombås skulle ha en nøkkelrolle i utviklingen av 

dem alle. Ekspansjonen av Heimevernsskolen Dombås akselererte under Simen 

 
1Våpenskoleseksjonen/HVSKD 1993:1 
2 ØDLANDHV III 
3 Heimevernsbladet, januar 1981. 
4 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
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Løkens sjefsperiode, da fire nye kurser ble lansert.5 Denne lille ekspansjonen kom som 

en følge av nye støttevåpen og av at større avdelinger igjen krevde bedre 

stabstjeneste.6 Trenden fortsatte under Stein Andreas Andersen, hans interesse for 

lederskap betydde ny virksomhet. En rent teknisk detalj bidro også til utviklingen. I 

1985 hadde generalinspektør Ola Berg nedsatt et utvalg som skulle utarbeide en 

etablissementsplan for skolen, de tidligere tyske elevbrakkene ble ansett som for gamle 

og nye brakker trengtes.  Forsvarsdepartementet godtok argumentet og 11/11 1987 sto 

nybygget ferdig, slik fikk Dombås også en større fysisk kapasitet.7   

Det desidert største spranget ble drevet frem av Thoralf Reinsnes, skolesjef i 

perioden 1988 til 1996. Daværende og nåværende medarbeider ved Heimevernsskolen 

Dombås Jon Inge Floberg utrykker skillet ved å si at, ”Vi har siden surfet på 

resultatene som ble skapt av Reinsnes”.8 Reinsnes var tidlige øvingsleder i HV 02 og 

brukte erfaringene han fikk derfra til å forbedre Heimevernsskolen Dombås. Han 

omorganiserte skolen, skrudde ned ueffektiv overtidsbruk, og fikk øket antall kurs.  

Utviklingen betydde en maktforsyning i heimevernet, doktrineutvikling ble i 

høyere grad Heimevernsskolen Dombås ansvar. Heimevernstaben hadde riktignok 

utnevnt en styringsgruppe der sjefen for organisasjonsavdelingen var leder, men 

uformelt øket innflytelsen til Dombås.9 Initiativet forskjøv seg mot Dombås over tid 

gjennom et aktivt arbeid for å øke produksjonen ved skolen. Skolens elevproduksjon 

økte fra 300 elever årlig til 1250. Antall produserte direktiver kom også til å øke.  

Forholdet mellom faggruppene og kursene ble nå dialektiske og det var kursene 

som ble arenaen for utprøving av løsninger. Som Reinsnes selv hevdet ” vi 

gjennomførte alle kurs som et utviklingskurs. Det var en åpen invitasjon til 

nyutvikling, vi skulle videre, vi jobbet med reglement, utviklinger og koper. Elevene 

var invitert til a delta. Og elever gikk noen gang rett in I faggrupper”.10 Dette betydde 

at noe av ad-hoc preget doktrineutformingen i heimevernet tidligere hadde hatt 

forsvant. Økningen i antall faggrupper og kurs bidro også til en økt standardisering 

innen heimevernet. Det dialektiske samspillet mellom kurs elever og instruktører bidro 

til at heimevernet nå på en systematisk måte begynt å samle opp egne erfaringer.  Men 

de faktorer som ble trukket inn i planleggingen var i sjelden grad basert på erfaringer 

 
5 Ulateig 1998: 99. 
6 Heimevernsbladet januar 1982. 
7 Brox 1996: 175-176. 
8 Intervju med Jon Inge Floberg 22/10/04 
9 Intervju med Torkel Røstad, 12/09/2003. 
10 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
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fra pågående eller tidligere kriger. Hovedpåvirkningen var erfaringer fra andre 

våpengrener, men nå hadde også erfaringer fra de årlige heimevernsøvelsene en 

systematisk mulighet til å bli inkorporert, gjennom innspill fra den økede elevmassen.   

Mange av de uformelle gruppene som tidligere aktivt hadde arbeidet med 

doktrine utvikling ble nå formalisert. Perioden 1992 til 2000 skulle bli heimvernets 

andre gullalder for utvikling av direktiver, flere ble utviklet en noen gang tidligere. 

Styrkningen betydde at heimevernet hadde det forsvarets stabsskole mener er meget 

viktig for at doktrinehjulsprosessen skal fungere bra, en institusjon med kontinuerlig 

ansvar for doktrineutvikling.11 Fagruppene, en virksomhet som hadde øket på åttitallet, 

ble nå systematisert og man fikk et stort antall av dem. Thoralf Reinsnes bakgrunn fra 

HV02 var også sentral for de nye fagruppestrukturene, mye av personellet var tidligere 

instruktører som han hadde brukt under sin tid i Oslo.12 Ofte var gruppemedlemmene 

hærbefal som tidligere hadde deltatt i heimevernsarbeid på fritiden. Dette var igjen et 

fenomen med røtter tilbake på 70 tallet, hvor fokuset på hærdisipliner ledet til større 

bruk av hæreinstruktører. Utviklingen ble en del av en større trend, ”man gikk i klinsj 

med hæren”, som Thoralf Reinsnes utrykte det.13 Paradokset var at dette skulle føre til 

at heimevernets doktriner ble mer forskjellig fra hærens.  

Thoralf Reinsnes var også meget aktiv for å få inn gode foredragsholdere til 

kurs, slik ble krigsadvokatens representanter invitert til skolen. Dels var dette og et 

resultat av det sivile nettverket til heimevernet, gjennom politifolk som også var 

heimevernsoffiserer, fikk man kontakter. Representantene fra politiet fremhevet at 

enkelte av heimevernets fremgangsmåter ville være straffbart så lenge ikke krig var 

erklært. Dette ble tatt meget alvorlig og flere direktiver ble omarbeidet fra et 

krigsfokus til et fredsfokus. Selv om man hadde vært klar over problemstillingen før, 

økte nå fokus mot fredsfasen drastisk, dette skulle bety at driller fra politiet fikk større 

innflytelse. 

Utviklingen skjedde ikke uten motstand. En milepell var diskusjonen rundt det 

tidligere nevnte objektsikrings artikkelserien fra 1988, og direktivet som det resulterte 

i, FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og sikring av krigsviktig objekt”. Thoralf Reinsnes, 

sjefen på Heimevernsskolen Dombås hadde aldri godtatt artikkelen. Tore Johansen fra 

 
11 Forsvarets stabskole 2000a:18 
12 Dette skapte mye misnøye på skolen og ledet til det Folberg kaller  en revolusjon i 1991-1992, hvor enkelte av 
skolens medarbeidere utrykket misnøye med arbeidsmiljøet. Den faste staben følte seg tilsidesatt. Intervju med 
Jon Inge Floberg 22/10/2004 
13 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 08/10/2004 
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heimevernstaben kom til skolen for å presentere et utkast til reglement basert på serien, 

men ble først resolutt avist, kun senere når han gikk inn på et lavere nivå, ble ideene 

tatt opp. Initiativet til FR 20-1, som kom fra deler av heimevernstaben, ble av enkelte 

skolemedarbeidere sett på som et kontrolltiltak, som en strategi for å ta makt fra 

skolen. Mange i heimevernstaben var faktisk skeptiske til maktforskyvningen. En 

representant fra heimevernstaben utrykte at ” våpenskole, hva skal vi med det, vi har jo 

skyte og vinterskolen for infanteriet”.14  Utsagnet reflekterte på mange måter 

syttitallets heimevern, med et fokus på hæren både med hensyn til oppgaver og 

oppgaveløsning. Styrkningen av skolen var med på å forandre dette fokuset, grasrot 

tiltak ble kontrollert ved standardisering og opplæring. Thoralf Reinsnes beskrev 

utviklingen: ”avdelingsangrep og slike ting forsvant”.15   

Den siste perioden i denne oppgaven er slik kjennetegnet ved en styrkning av 

mange av de trendene som tok til på åttitallet. Denne styrkningen ledet til et kraftig 

doktrinemessig skifte, heimevernet ble en organisasjon fokusert på fredsoppgaver 

snarere krigsoppgaver. Som Tor Arne Nyøygard, sentral i dette arbeidet, beskriver det, 

”nå begynte man å drive med håndhevelses bistand, støtte til Politiet, i fredsoperativt 

scenarier hvor politiet har styringen.”16  Istedenfor å være en reservehær fikk mange av 

heimevernets oppgaver en utforming som la utførelsen av dem tett opp til politiet. Der 

hvor heimevernet tidligere produserte bataljoner produserte de nå, spissformulert, 

støtteavdelinger for politiet, som kunne ta over oppgaver fra politiet mens det enda var 

fred.  En del av dette fokuset kom av den utvidede virksomheten på heimevernsskolen.  

 

 

Utenrikspolitisk jordskjelv: Sovjets sammenbrudd 

Sovjetunionen brøt totalt sammen 25. desember 1991. Dette betydde at hæren ettervert 

reduserte sine oppsetninger, i første omgang med syv brigader, i andre omgang med 

nye fire brigader. Hæren hadde nå ikke lenger kapasitet til å beholde sitt nærvær i 

enkelte landsdeler. Reduksjonene satte i gang en diskusjon innen heimvernet om dets 

fremtid. Diskusjonen foregikk først og fremst på et mellomnivå, heimevernstaben var 

ikke involvert, men kretser i de store heimevernsdistriktene så for seg at de skulle få en 

ny rolle, rollen som substitutt for hæren. I heimevernsbladet ble denne agendaen tatt 

 
14 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
15 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 
16 Intervju med Tor Arne Nyøygard 22/10/2004 
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opp og relativt tunge heimevernsnavn som major Georg Christian Kalleberg kom med 

sterke argumenter for å omorganisere heimevernet i bataljonsforband.17 

Generalinspektøren satte ikke pris på initiativet, som sine forgjengere var han redd for 

at grasrotinitiativ skulle lede heimevernets doktrineutvikling. Han gikk i 1992 klart ut 

og hevdet at ” HV kan ikke overta de andre forsvarsgreners oppgaver i krig”.18 Denne 

gangen ble grasrot og mellomnivå initiativ kontrollert, man koopterte ikke men greide 

gjennom standardisering å stoppe en økning av størrelsen på avdelinger. 

Langtidsmeldingen fra Willoch hadde åpnet for nye oppgaver, den hevdet at 

”Selv om heimevernets primære oppgave er å sikre mobilisering og overgangen fra 

fred til krig, vil den sterke reduksjonen av spesielt hæren ikke automatisk tilsi en 

tilsvarende reduksjon av heimevernet. Betydningen av et landsdekkende territorielt 

element for å beskytte samfunnsviktige installasjoner og virksomheter mot statsstyrt 

terrorisme, sabotasje og lavintensitetstrusler øker og dette tilsier et landsdekkende og 

effektivt heimevern”.19  

 

 

Objektsikring 

Objektsikring kom mer og mer i fokus som egen disiplin. Fra 1990 fikk man 

instruktørkurs i objektsikring og ettervert skulle troppsjefskurs to ved 

Heimevernsskolen bli et fagkurs i disiplinen.20 Betegnende forandret fokuset i 

heimevernsbladet også, der øvelser hvor områder foretok angrep hadde fått 

overskrifter, dekket man nå objektøvelser.  

Planleggingen rundt objektsikring var spesiell, man fokuserte nå mer på en 

fredsituasjon. Et av ankepunktene mot Diesen og Hauges tidligere beskrive 

artikkelserie om emnet fra 1988, hadde nettopp vært at det ikke tok hensyn til 

problematikken rundt krig- fred. Fokuset på spesialstyrker, som skulle operere i en 

tidlig fase mens det enda var fred, i den såkalte initialfasen, hadde gjort 

problemstillingen viktig. Artikkelserien til Diesen og Hauge hadde blant annet brukt 

umerkede håndgranat feller uten å gjøre oppmerksom på at dette var strengt forbudt i 

 
17 Heimevernsbladet juni 1993. 
18 Heimevernsbladet juli 1993. 
19 Igjen skulle også sosialistisk venstreparti vise seg å fortsette sin rolle som en av heimevernets sterkeste støttespillere på 
stortinget, i 1994 ville partiet senke det totale forsvarsbudsjettet med 10 %, men, partiet ville allikevel øke heimevernets 
budsjetter med 6.5 millioner. 
20 Heimvernsbladet, februar 1991. 
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fred, i reglementet som artikkelserien resulterte i, FR 20-1, var heller ikke fred- 

krigsproblematikken drøftet grundig.  

Konflikten mellom tidligere driller og fokuset på initialfasen, en fase der krigen 

ikke hadde brutt ut var såpass stor, gjorde at en objektsikrings faggruppe ble satt ned, 

først under benevningen gruppe 11, senere som gruppe 21. Gruppen ble i 1992 ledet av 

Knut Spilling fra HV02, men i 1993 tok heimevernsskolens Tor Arne Nyøygard over. 

Ola Kaldager var også sentral i arbeidet på et tidlig tidspunkt.21 Resultatet av prosessen 

var FR 20-5-1-3 ”Taktiske direktiver for Landheimevernet, Hefte 3, Objektsikring” og 

det ble ferdig i 1996. Følgen ble igjen et trinn i en forandring av heimevernet fra en 

krigsorganisasjon, til en organisasjon som skulle løse oppdrag i fredstid.  

Direktivet var mindre detaljert en forgjengeren FR 20-1 ”Veiledning i vakthold 

og sikring av krigsviktige objekter” fra 1990, og det var ment til å supplere snarere en 

erstatte det sistnevnte. I praksis ble det allikevel en erstatning og det første ble i liten 

grad brukt på kurs, de to var også drastisk forskjellige. I FR 20-5-1-3 skulle politiet og 

de sivile eierne skulle nå involveres i planleggingsprosedyren. Man snakket sågar om 

en form for sponsing, hvor man skulle prøve å få inn mest mulig materiell fra sivil 

eier. Objektet og dets viktighet skulle vurderes i en prosess som både involverte 

politiet og fylkesmannen.22  Straffelovens paragraf 47, om nødrett og paragraf 48, om 

nødvergerett ble drillet grundig slik at vaktpostene skulle vite når de kunne bruke 

våpen. Vedlegg D i direktivet inneholdt et utdrag av politiets våpeninstruks. Man 

fokuserte også på at objektet skulle beskyttes over tid, kanskje så lenge som seks 

måneder.23 På grunn av dette påpekte man at man måtte vente at deler av troppen til en 

vær tid ville være borte.  

Man beskrev også samspillet mellom aktive og passive sikringsmidler i detalj, 

hvordan vakthold kunne kombineres med snublebluss eller sensorer. Et annet moment 

var at man nå også advarte mot bruk av avstandsleverte våpen, målstyrte missiler. Men 

 
21 Det som begynte som gruppe 11 besto i 1992 av Spilling, Kaldager, Bergløv-Eriksen, Gundersen og Reinsnes selv. 
Arbeidsutkast ”Retningslinjer for våpenskolevirksomheten i Heimevernet”. 
22 FR 20-5-1-3 ”Taktiske direktiver for Landheimevernet, Hefte 3, Objektsikring” 
23 Direktivet forandret drastisk på troppens rutine, troppen ble nå delt i tre, en hvilende styrke, en beredskapsstyrke og en 
styrke på post. Alle tre styrkene skulle ha klargjorte stillinger, men skulle rotere mellom de tre og derved rotere mellom tre 
forskjellige stillingssett, igjen var reglementet blitt mer avansert en tidligere hvor et lag og en korporal hadde hatt en egen 
sektor med en stilling bemannet av to mann og beredskapstillinger til resten av laget, beredskapstillinger som bare skulle 
bemannes av resten av laget hvis det var stor sannsynlighet for angrep. I følge denne drillen kunne laget, ikke troppen, deles i 
tre, med en hvilende del, en beredskapsdel, og en del på post. Men den gamle metoden hadde fordeler.  Postvaktene hadde 
der to timers vakter i mørket, men de var to. Vaktperiodene mellom de to var overlappende, slik at den ene soldaten gikk av 
vagt etter at den andre soldaten hadde vert på i en time, avløsningen ble da værende i to timer, mens den gjenværende 
soldaten gikk en time etter det første vaktskiftet. Slik ville det alltid være en soldat som hadde vært en time i mørket, man 
ville ha en soldat med mørkesyne. I tillegg ville enkeltsoldaten tidligere ha en faste stilling og kjenne stillingsområde 
grundigere, drillen skapte mye forvirring blant heimevernsoldater når man skulle skifte stillinger. 
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ingen mottiltak var nevnt. På kursene ble dette rettet på, man lanserte patruljer som 

kontrollerte posisjoner som kunne brukes til slike angrep. I tillegg ble stålgjerde nevnt 

som et mulig mottiltak.  

Objektsikringsdirektivet var slik aktivt påvirket av eksterne hendelser, den var 

på mange måter et resultat av Sovjets bortfall i den forstand at den ikke definerte 

fienden klart, og indirekte gjennom det økede fokuset på private objektseiere. 

Reduksjonen i hærens lagre hadde gjort det mer sannsynlig at heimevernsavdelingene 

skulle passe på private bygg, og mindre sannsynlig at man skulle passe på 

mobiliseringslagre. Et økt fokus på lengden man skulle kunne beskytte et objekt var 

også forbundet med dette, Russland ble nå forutsatt å trenge lang tid på å bygge opp 

egne styrker før man angrep.  

Men mye viktigere, den var et produkt av den tidligere sovjetiske 

omorganiseringen av spesialstyrkene som hadde foregått på syttitallet. Den store 

doktrineforandringen mellom FR 20-5-1-3 og den forgjenger FR 20-1 var nettopp 

vekten sistnevnte lå på initial fasen, gråsone fasen mellom krig og fred der sovjetiske 

spesialstyrker skulle operere. Denne fasen hadde vært diskutert på heimevernsskolen 

over lengre tid, lenge før Sovjets sammenbrudd. Fraværet av tenkning rundt dette 

hadde som tidligere nevnt vært grunnen til at skolesjef Reinsnes hadde angrepet FR 

20-1, og at man begynte å planlegge FR 20-5-1-3.24 Den største forandringen i 

doktrine var slik forårsaket av en systematisering av tidligere tanker. Utbygningen av 

Dombås, og ekspansjon av kursene der, som innebar en øket kontakt med politiet, 

hadde vært meget viktig. Det hadde også opprettelsen av 016 avdelingene vært, den 

hadde satt fokus på trusselen fra spesialstyrker, også i fred. Den største 

doktrineforandringen, det økte fokuset på fredsoperasjoner, var slik først og fremst et 

resultat av våpenskolen Dombås nye rutiner. Direktivet var et resultat av 

doktrinehjulsprosessen, den var et resultat av reorganiseringen av Sovjetiske 

spesialstyrker, riktignok lenge etter at det skjedde. 

 Ny teknologi hadde påvirket utformingen, men bare i mindre grad. Selv om 

man nå tok hensyn til avstandsleverte våpen, og til muligheten av sensorer på objektet, 

så var disse de eneste forandringer som kunne spores til teknologiske endringer.  Igjen 

virker det som om teoriene til Snyder og Posen er irrelevante, det nye direktivet 

betydde ikke noen ekstra ressurser, det var ikke noen sivile som var involvert.25 Igjen 

 
24 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 08/10/2004 
25 Ikke siden vedtaket i forsvarskomiteen i 1984, som hadde hatt stor virkning med å sette fokus på spesialstyrker. 
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hadde organisasjonskultur en virkning på måten problemer skulle løses, det var 

forventet at man skulle ”orge” for å beskytte objektet. Man skulle bruke 

oppdragsgivers ressurser og dugnad. Men også Kiers teorier er mindre relevante. 

Doktrinehjulet virker relativt relevant, det var nye opplysninger, først og fremst om 

sovjetiske spesialstyrker, som hadde skapt et nytt fokus på initialfasen.  Det hadde 

også bidratt til en revurdering av trusselen mot objekter, det var spesialstyrker, ikke 

motor rifle divisjoner, som truet. Det merkelige er hvor sakte doktrinehjulet hadde 

rullet, reglementet kom hele tyve år etter at man fikk de første opplysninger om 

Sovjetunionens spesialstyrker, likevel hadde ingen tidligere reglement tatt eksplisitt 

hensyn til fredsdrift.  Ironisk nok, kom det etter at spesialstyrkene, på grunn av Sovjets 

sammenbrudd, var svake og demoraliserte.  

Objektsikringsreglementet skulle ha stor innvirkning på andre doktriner. To 

prinsipper, prinsippene om tidligst mulig deteksjon, man skulle prøve å oppdage 

fienden lengst mulig vekk fra objektet, og sterkest mulig reaksjon, man skulle kunne 

reagere sterkt, skulle få følger. 

 

 

Utrykkingstyrker, heimevernets knytteneve 

På begynnelsen av 1990 tallet begynte ble det utviklet direktiver for utrykningstyrker i 

heimevernet, de var resultatet av flere utviklingstrender. Opprettelsen av HV 016 

avdelingene hadde i større grad åpnet døren for differensiert øvelsesmønster og 

avdelinger med spesielt utvalgt personell.  

Mobiliteten til heimevernsavdelinger og bruken av disse utenfor deres 

kommune hadde også blitt diskutert. Det hadde tidligere vært en uformell praksis i 

enkelte avsnitt at man brukte styrker fra et område til å forsterket et annet, men dette 

skulle nå bli hjemlet. En av initiativtakerne var regimentsjefen på sjette 

infanteriregiment/ vestoppland forsvarsdistrikt Oberst Sigmund Amundsen. Som 

nybakt regimentssjef bemerket han ”Det går jo ikke an, jeg kan da ikke sitte med dalen 

full av folk, der det ikke kommer til å skje noe, jeg er nødt til å kunne flytte på mine 

egne tropper!”.26  Dette innspillet ble reist direkte til heimevernsstaben og de følte seg 

presset av noe som absolutt var et reelt behov. Tidligere hadde mann flyttet på 

 
26 Intervju med Torkil Røstad, 12/09/2003. 
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heimevernsavdelinger, men ordrelinjene hadde vært grumsete og forvirrende, ofte 

hadde dette blitt basert på personlige initiativ.   

Hvorfor skjedde dette akkurat i denne perioden?  Avsnitts og stabs kursene på 

Dombås hadde blitt hyppig besøkt av hæreoffiserer, dette kom av Thoralf Reinsnes 

aktive politikk. Han gikk langt for å få inn prominente forsvarstopper som instruktører, 

dels for å trekke nye studenter, dels for å trekke veksel på deres spesialkompetanse, 

dels for å øke nettverket til skolen. Slik ble også rykte til kursene hevet.27 Stabskurset 

ble interessant for hæren, det var en enkel måte for oppdragsgiverne å gjøre seg kjent 

med heimevernet på. Thoralf Reinsnes konstaterte at ” Ettervert var det en fire til fem 

yrkesbefal fra hæren på avsnittsjefskurset, i tillegg til yrkesbefalet og distriktsbefal.”28 

. Interaksjonen mellom heimevern og hær var slik økende, men den foregikk på en 

arena kontrollert av heimevernet. Der hvor det tidligere hadde vært rivalisering, ble det 

nå mer samarbeid. Dette betydde også at hæren ble bedre kjent med heimevernet, og at 

mange hæreoffiserer begynte å interessere seg. Oppdragsgiverne i hæren studerte nå 

flittig heimvernets avdelinger, og det at man ikke kunne flytte på dem. 

Utviklingen skulle bli knyttet opp mot et ferskt konsept, utrykningstyrken. 

Konseptet var i og for seg heller ikke nytt, men det hadde ikke tidligere blitt 

systematisert. Ideen, var at man skulle ha en mobil reserve som kunne spore og 

nedkjempe fiendtlige styrker før de fikk gjort noen skade, eventuelt også ha 

muligheten til a forsterke objekt som heimevernet hadde fatt i oppdrag å beskytte.  

Denne ideen var igjen inspirert av prinsippene for objektsikring, sterkest mulig 

reaksjon og tidligst mulig deteksjon. Utrykningstyrkene gav en mulighet for reaksjon 

hvis spesialstyrker ble detektert så tidlig at de var langt unna selve objektet.29   

 Utviklingsprosessen var denne gangen meget systematisk, den fulgte teoretisk 

en standardprosedyre som var resultat av en prøve- feile prosess som hadde foregått på 

80 tallet. Som utdanningssjefen ved heimevernsskolen (HVSKD) beskrev 

fremgangsmåten: ”Oppdraget går da til HVSKD, som så begynner å jobbe innenfor 

sine fagfelt. De oppretter da faggrupper bestående av yrkestilsatte og vanlige 

heimevernsbefal. Både spesialister og generalister. Sammen med HVSKD lager de et 

regiment som blir testet ut på kurset. Det blir så sendt til høring hos berørte avdelinger. 

Kommentarene drøftes av faggruppen, resultatet drøftes av skolen”.30

 
27 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/ 2004 
28Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/ 2004 
29 Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/2004, Intervju med Tor Arne Nyøygard 22/10/2004 
30 Heimvernsbladet januar 2000. 
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I august 1993 startet arbeidene, og to nøkkelpersoner i heimevernets doktrine  

arbeid skulle komme til å involvere seg aktivt, den første var Stein Ove Kvatningen, 

den andre var Jan Henrik Jørstad. Jørstad og Kvatningen kom på mange måter til å 

symbolisere en lengre utviklingstrend hvor doktrine initiativet gikk vekk fra sterke 

lokale ledere som Sven-Erik Grieg Smith, via heimevernstaben til relativt ungt befal 

ved Heimevernsskolen Dombås. I mai 1998 kom FR 20-5-1-4 ”Taktiske direktiv for 

landheimvernet Utrykningstyrken”, som formaliserte utviklingen, men det ferdige 

produktet til heimevernsskolen skulle skissere en meget potent slagstyrke, som i 

utrustning var nesten like sterk som hæren.31 Det ble vanlig at det enkelte laget i 

utrykningstyrken kom til å råde over egne sambandsmidler, riktignok en SEM 52, et 

apparat med begrenset rekkevidde. For første gang hadde man designet en styrke med 

egen motor transport og med eget rekognoseringselement.32 Dette siste ble ettervært 

fraveket, man ville ikke provosere hæren unødig i en fase der den prøvde å få egne 

avdelinger mobile, men heller jobbe stille for å få oppfylt målet.33 Man kjempet også 

hardt for å få helt nytt utstyr til avdelingen, nye snikskyttergevær ble kjøpt inn, nye 

splintsikre vester kom også inn. Man forsøkte også å få inn et lettere panserverns 

system, men dette måtte man gi opp.  

Som FR 20-6-4-5 utrykket det: ”Med denne sammensetningen oppnåes 

mobilitet, og den gir avsnittsjef en viss fleksibilitet og handlefrihet, og det gir også en 

mulighet til håndtering av aktuelle oppdukkende oppdrag”. Videre ble fleksibiliteten i 

organisasjonsstrukturen utrykket ”Etter behov forsterkes styrken med andre elementer 

(Mitraljøselag, sanitetslag osv)”. Man understreket også behov for spesiell seleksjon 

av både befal og mannskap. Å være befal i en utrykningsstyrke skulle være en 

”gullerot”, en bekreftelse på at man hadde erfaring og hadde oppnådd å imponere både 

eget avsnitt og eget distrikt.  

Oppdragstypen for utrykningstyrkene viste en stor grad av kontinuitet med 

andre styrker, den var veldig lik de oppgavene heimevernets spesialstyrker hadde hatt 

på 80 tallet. Den nye styrken skulle kunne forsterke objektsikringsstyrker, forsterke 

overvåkning og kontroll av veier, noe som inkluderte etableringen av 

veikontrollposter. Men den skulle også kunne pågripe eller på andre måte nøytralisere 

fiendtlige personer. Under denne typen oppdrag var utrykningstyrken tiltenkt som 
 

31 FR 20-5-1-4 ”Taktiske direktiv for landheimvernet Utrykningstyrken”; Den nye strukturen skulle i teorien ha et stabslag 
med tre befal og tre korporaler, fire vanlige heimeverns geværlag, men også et skarpskytterlag med en offiser og syv mann, 
dette laget kunne også være et jegerlag. Det skulle ha et kanon lag med to kanoner, og et syvmanns transportlag. 
32 Styrken skulle senere bli vesentlig svakere en dette og ende opp på 47 mann uten organisk transport. 
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justisdepartementets utstrakte arm. Man regnet med at politiet enten skulle avgi en 

polititjenestemann, eller at lokal politimester skulle kunne gi sjefen for 

utrykningstyrken begrenset politimyndighet. Troppsjefen fikk slik politimyndighet, 

men bare innenfor et bestemt tidsrom og innenfor et avgrenset geografisk område. 

Reglementene gav streng beskjed at det var beregnet på en fredsfase, dette hadde 

mange implikasjoner. Utrykningsstyrkesjefen måtte informere mistenkte om hensikt, 

samt avpasse bruken av makt etter sivil straffelov.34 Drillene var basert på politiets 

driller, med et viktig unntak, man etablerte en ildbase, et område der kanonene hadde 

klar ildbane mot de mistenkte, slik ville en HV utrykningsstyrke ha en sterkere 

angrepkapasitet enn en politistyrke. Men man vektla å isolere mistenkelige personer, 

og å minimere egne tap, heller en å hurtig nedkjempe/ arrestere mistenkte. Oppholt en 

mistenkt seg i et hus, ble man drillet på at det siste man skulle gjøre var å storme huset, 

man skulle heller dekke utgangsdørene, isolere og skru av strømmen for å ”fryse” de 

ut. Et potensielt oppdrag var å lokalisere og bekjempe eller isolere en fiendtlig styrke. 

Dette var i teorien en ren militær oppgave, og drillene frå hæren ble i dette tilfellet 

beholdt. Men det var også her et viktig unntak fra dette, sjefen for utrykningstyrken 

måtte tilkjennegi hvem han var før angrep ble satt inn, igjen var dette begrunnet med at 

det var fred.  

Utrykkingstyrken skulle også driftes over lengre tid, man forslo å delen den opp 

i to, en alfa og en bravo styrke, hver bestående av ½ av totalen, slik at man kunne 

bruke den i en lengre kriseperiode hvor det var formell fred men spenningen hadde 

økt.  

Avsnittet som også hadde fått eget stabsområde, fikk nå en viktigere funksjon. 

Utrykningstyrken gav også avsnittet en etterlengtet slagkraft, det hadde egne reserver 

og sette inn. Utviklingen av de tidligere gerilja gruppene til jeger- avdelinger styrket 

også avsnittet, men var også en forutsetning for selve utrykningsstyrke- konseptet. Nå 

hadde mann et informasjonsinnhentingsredskap, jeger avdelingene var drillet på 

rekognosering.  

Øvingen på konseptet kom i gang før konseptet var ferdigutviklet. Så tidlig som 

i 1996 hadde 063 i Drammen trenet utrykningstyrkene sine i angrep. Øvelsen var et 

eksempel på funksjonen til utrykningstyrken. Jegertroppen identifiserte fienden, 5-16 

mann, og holdt kontakten. En utrykningsstyrke med tre lag forsterket jegerstyrken og 

 
33 Intervju med Tor Arne Nyøygard 22/10/2004 
34 FR 20-6-4-5 ”Stridsteknikk for HV- Geværtropp”. 
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den kombinerte gruppen angrep.35 Igjen var det et utall av grasrot initiativ, og 

sentralinstitusjonene i heimevernet hadde store problemer med å tøyle dem. Så sent 

som under øvelse ”Nordenfjell” i 1999, øvde uttrykningstyrkene i HV 09 samlet og 

brukte driller både fra hærens innsatsstyrke, telemark bataljon, fra den amerikanske 

nasjonalgarden og fra amerikansk politi. 36  

 Utrykningstyrken var et brudd med mange tidligere ideer i heimevernet, den var 

primært tiltenkt som et instrument i fred, i en initialfase med en trussel om invasjon, 

men som riktignok ikke hadde tatt form ennå. Russland var fortsatt fienden, og det var 

spesialstyrker, spetsnas, man trenet på å bekjempe, trass i problemene til den russiske 

hær. Mannskapet var utvalgt spesielt for oppgavene.  I teorien skulle også dugnadsånd 

oppveie for lav treningsmengde. Befalet var som oftest utdannet i hæren og ikke i 

heimevernet og hadde slik en like solid, hvis ikke bedre, utdanning, de hadde 

hyppigere repetisjon, en befalet som ledet repetisjons infanteriavdelinger.37

 Utrykningstyrkene skulle trenes på distriktsnivå, og mange distrikter satte i 

gang sentrale kurser og sentrale treninger. I tillegg ble troppsjefskurs III ved 

heimevernsskolen omdannet til et spesialkurs for utrykningstyrker, der en gruppe på 5-

8 erfarne heimevernsbefal skulle rotere på å lede lag og utrykningsstyrke i deres 

forskjellige oppdrag.38 Kurset var ment å være interaktivt, elevene fikk utkastene til 

reglementer, de skulle kommentere dette og komme med forslag til forbedringer. 

Dette, samt høringsutkastete som ble sendt ut til forksjellige avdelinger i hæren og i 

heimvernet, og en meget god dialog med øvingslederne til distriktene, var 

kvalitetsjekken. Tilbakemeldingene på kursene var likevel begrenset. Høringsutkastet 

som elevene ble utstyrt med ble snarere brukt som undervisningsmateriell enn et 

grunnlag som skulle testes og korrigeres.  

Utrykningstyrkene var direkte et resultat av ytre hendelser, den var beregnet 

som et instrument for å bekjempe fiendtlige spesialstyrker i fred.  Det merkelige var at 

den ble opprettet når denne trusselen hadde avtatt, det virket som en trussel hadde blitt 

tatt hensyn til 20 år etter at den materialiserte seg.  Sovjetunionens sammenbruddet 

hadde gjort krig usannsynlig, slik kan det virke som om dette var grunnen for fokus på 

en spent fredsfase, at man regnet med at Russland trengte tid for å bygge opp styrker 
 

35  Heimvernsbladet, oktober 1996, nasjonalbiblioteket; Det var andre interessante eksperimenter i perioden i HV 07, avsnitt 
073 ble eksempelvis jegerlag øvet i å ta tilbake objekt, Heimvernsbladet juni 1995. 
36 Betegnende nok var også Heimevernsskolen Dombås tilstede i form av en annen viktig nøkkelperson, løytnant Patrik 
Schatun, men de hadde ingen suksess med standardiseringen på dette tidspunktet; Heimvernsbladet November 1999. 
37 Utrykningstyrkene pekte fremover, og la det doktrinemessige grunnlaget for en utvikling som skulle lede til 
dagens planer om en 5000 manns stor innsatsstyrke. 
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og slikt fokuserte på en spent periode før fienden kunne samle ressurser til å angripe. 

Men argumentet om at fienden trengte tid på å bygge seg opp kom aldri frem i noen 

reglementer, man fokuserte heller på Spetsnas modus operandi, at de angrep i en fase 

før krig var erklært. Diskusjonen omkring fredsfasen begynte minst ti år før 

sammenbruddet, som Thoralf Reinsnes sier det, ”vi diskuterte dette lenge før Sovjets 

sammenbrudd.”39 Erfaringer fra eksterne hendelser hadde spilt inn, men de viktigste 

effektene kom av forandringer som hadde hent 20 år før.  Sovjetunionens 

sammenbrudd fikk bare betydning i den forstand at man fokuserte på en lengre 

fredsfase. 

Svekkelsen av sovjetiske, nå russiske, spesialstyrker var ikke blitt tatt med i 

beregningen, mens bortfallet av hærens avdelinger, som igjen var på grunn av 

sovjetunionens sammenbrudd, hadde gjort at man hadde intensivert arbeidet med den 

nye doktrinen. Slik kan det se ut som om Snyders bias spilte inn, man betraktet 

eksterne hendelser i lys av organisasjonsinteresse. Ønsket om nye ressurser kan også 

ha spilt inn, man brukte den nye avdelingstypen som et utgangspunkt for å få nytt 

utstyr, slik som Barret snikskytterrifle. Men Snyders teorier blir svekket av det faktum 

at mesteparten av utstyret var faktisk i omløp allerede, det kom få store materiell 

prosjekt som følger av den nye doktrinen. Denne gangen hadde nettverk liten 

innflytelse. Sivile hadde liten innflytelse, slik virker også Posens teorier malplasserte.   

Doktrinehjulsvinklingen blir igjen den mest fruktbare på doktrineutviklingsprosessen. 

Opprettelsen av utrykkingstyrken innebar nye retningslinjer for bruk av styrker 

på et nasjonalt nivå, slik var det en doktrineforandring. Men det var også en del av en 

større trend. Fokuset var nå kommet på fredsoperasjoner, ikke krigsoperasjoner. En del 

andre spesialiserte styrker ble også utviklet på grunn av dette omslaget. 

 

 

Overvåking og kontroll 

En annen oppgave som ble spesifisert var overvåkning og kontroll oppgaven. Denne 

oppgaven hadde blitt utøvet av heimevernet siden starten, men da hovedsakelig som en 

form for grensekontroll.40 Overvåkning og kontroll kom nå på banen igjen som en 

følge av trusselen fra Sovjetiske spesialstyrker. 

 
38 Heimvernsbladet, oktober 1996, nasjonalbiblioteket 
39 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/ 2004 
40 I 1990 holdt for eksempel Meråker heimevernsområde 12503 og Selbu/Tydal 12501 øvelser hvor de overvåket grensen til 
Sverge med snøscooter; Heimvernsbladet, februar 1991. 
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 Overvåkning og kontrolloppgavene var en del av feltsikkerhetstjenesten. 

Hensikten var å overvåke fiendtlig etterretning, spionasje og undergravning.41  At 

doktrinene var beregnet kontra fred og initialfasen, gråsonetiden mellom krig og fred, 

var klart understreket. Hensikten skulle være å – ”tidligst mulig kunne gi indikasjon på 

eller konkret varsel om ulovlig e-virksomhet, gi grunnlag for mottiltak, (objektsikring, 

utrykningsstyrke) og en tidligst mulig indikasjon på, eller varsel om militær aksjon 

mot landet, herunder raids og større angrep, samt en kontinuerlig oppdatering av 

etterretningsbildet.”42 Her kom prinsippene fra objektsikring igjen inn, som presisert i 

objektsikringsreglementet skulle man sikre en tidligst mulig deteksjon, ideer fra dette 

reglementet var tatt med inn i overvåkning og kontroll reglementet.43

 Overvåkning og kontroll gruppen, faggruppe 22, var på mange måter en typisk 

faggruppe. Den var ledet av Kaptein Rune Pettersen ved Dombås, men hadde 

medlemmer fra forsvarskommando syd, forsvarets overvåkning og 

etterretningstjeneste, heimevernsbefal plukket ut på kurs og fra en brigadestab.44  Det 

foreløpige utkastet var klart i 1997 og ble sendt ut til høring, man mottok tilslutt 22 

høringsuttalelser og justerte det opprinnelige forslaget. 

 Men retningslinjene var på mange måter betegnende for en annen ny trend 

innen heimevernets doktriner, den var kumulativ.  Reglementet var basert på arbeidene 

til andre faggrupper og to andre direktiver var meget viktig for utformingen: fr20-6-4-

5 HV geværtropp, Fr 20-6-2-4 HV jegertropp. Disse var ikke ferdige før 1998, men en 

dialektisk prosess mellom gruppene og de forskjellige utkastene til taktiske direktiver 

var satt i gang. 

 Hensikten med overvåkning og kontrolloppdraget ”var også å synes, slik at man 

kunne forstyrre etterretningsbildet til motstander.45 Overvåkning ble definert som 

systematisk og kontinuerlig kontroll. I denne rollen inngikk, mange ``gamle`` 

oppgaver som vegkontrollposter, og grensepatruljer. Et nytt redskap var 

kontrollpatruljen, en synlig patrulje som skulle avpatruljere veg akser, viktige veier 

som Europaveier og andre hovedferdselsårer. I praksis bestod kontrollen av veiakser 

dette oftest av at heimevernspersonell tok personbiler og kjørte langs vegen. Andre 

viktige områder og objekter skulle også kunne avpatruljeres. 

 
41 Fr 20-5-1-6 ”taktiske direktiver for landheimevernet - overvåkning og kontroll”: 8. 
42 Heimvernsbladet, februar 1998. 
43 Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/2004 
44 Heimvernsbladet, februar 1998. 
45 Fr 20-6-4-5 ”Stridsteknikk for HV geværtropp”: 8. 
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Patruljefrekvensen var meget lav, direktivet stipulerte at to patruljer per døgn 

kunne være nok. Hver patrulje skulle bestå av et lag på åtte mann totalt, oftest i to 

personbiler. Hensikten var å vise flagg, man gjorde ingen forsøk på å gjemme seg, selv 

om man patruljerte uregelmessig. Den lave patrulje frekvensen gjorde at deres 

funksjon var mer eller mindre illusorisk, to ganger per døgn ville neppe føre til 

oppdagelsen av drevende spesialstyrker. 

  En mer risikofylt form for patrulje var kontaktpatruljen, hvor man skulle holde 

kontakt med fiendtlige styrker i felt. Oppdraget forutsatte at fiendtlige styrker/ 

mistenkelige personer hadde blitt oppdaget, og at man skulle overvåke disse. En 

gruppe soldater fikk da i oppdrag og skygge dem. 

Denne formen for oppdrag ble ettervært vanligere og vanligere ettersom hærens 

objekter ble nedlagt. I øvelser ”Blue game” i 1999 ble oppdragene trenet i samarbeid 

med hær og Nato styrker.46  I ett normalt avsnitt på slutten av nittitallet var det ofte 

minst et område som hadde et slikt oppdrag. Området rapporterte da tilbake til 

avsnittet. Dette betydde en styrkning av avsnittets etterretningstjeneste og indirekte av 

avsnittsjefen. Avsnittsjefen hadde nå egne reserver, utrykningstyrken, egne ører, 

jegertroppen og eventuelle overvåkning og kontrollområder. 47

 Generelt betydde overvåkning og kontroll ny bekreftelse at heimevernets 

hovedoppgaver var i fredstid og ikke i krig. Direktivet var ikke et produkt av ferske 

krigserfaringer, men av en lengre utvikling i heimevernet. Utviklingen av 

spesialstyrker hadde satt fokus på fiendtlige spesialstyrker, Spetsnas, og direktivet var 

utformet for å møte trusselen, selv om Russland nå var så svekket at det ikke greide å 

opprettholde suvereniteten i eget land. Svekkelsen av hæren hadde absolutt spilt inn, 

der hvor hæren tidligere ville hatt avdelinger, måtte heimevernet nå fungere som øyne 

og ører for informasjonsinnhenting. 

Praktiske erfaringer ble ikke innhentet og evalueringsrutinene må kursene ved 

Dombås, her troppsjefkurs tre, fungerte dårlig. Kvalitetsikringen lå i høringsrunden, 

men brukerne, områdene, var ikke med. Doktrinehjulet rullet, utviklingen av doktriner 

hadde nå blitt institusjonelt. Organisasjonskultur, egeninteresse og sivile hadde lite 

med prosessen å gjøre, likeledes var teknologi lite viktig.  

 
 

46 Heimvernsbladet, juni 1999. 
47 Det betydde også en styrkning av S2, avsnittets etterretningsoffiser. Denne hadde også i 1999 fått eget direktiv FR 20-3-1-
4- Etterretnings og sikkerhetstjeneste. Her ble også mange av ideene fra Diesen og Hauge tatt opp igjen, slik som et sivilt 
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Strid i bebygde områder (SIBO) 

Et tredje direktiv skulle komme til å bekrefte trenden om et fredsfokus i heimevernet.  

Trass i arbeidene som var lagt ned i strid i bebygde områder på åttitallet var det en stor 

grad av missfornøydhet. Hærens direktiv på området, Manus 5-142-1 var blitt 

distribuert i et stort antall ut til områdene.48 Man brukte en ryddegjeng og dekkegjeng i 

dette direktivet.  Dekkgjengen ble ofte heimevernslagets maskingevær gruppe, mens 

rydde gjengen besto av lagfører, geværmann 1,2,3,4. Slik hadde hærens opplegg klart 

angitte oppgaver for den enkelte mannen i laget.  

Alternativet til hærens opplegg var den tidligere nevnte MS 20-4 ”Kamp om 

Hus og Tettbebyggelse”, skrevet av Sverre Diesen og illustrert av Andreas Hauge. 

Diesen og Hauge hadde tidlig besluttet å gå vekk fra hærens nummerering av 

geværgjengen medlemmene, man regnet med at det var umulig å få slike detaljerte 

detaljer drillet inn hos heimevernsoldater, dette fordi man bare hadde fem dager per år 

til rådighet. 49

Hærens opplegg ble oftest brukt, noen ganger brukte man et blandingsopplegg.  

Heimevernsveteraner som Sven Erik Grieg Smith, som også ble medlemm av den 

ansvarlige fagruppen, påvirket sine distrikter til å holde kurs, og fikk inn håndplukkede 

menn fra Bergen heimevernsavsnitt på helgekurs i Setnesmoen.50 I tillegg til dette fikk 

heimevernet en egen kunstig landsby, Valhallsentret på Lista, der man kunne øve by 

strid. Sentret skulle få følger i den forstand at mange heimevernssoldater skulle få 

grunnutdanningen sin der.  

 Grieg Smiths kurs og Heimevernskompani Listas hadde interessante 

likhetspunkter, i begge kursoppleggene skulle geværmann 1, åpne dør, geværmann to 

kaste granater og lagfører entre rommet som skulle klareres. I opplegget i Bergen 

skulle rommet sprayes med Ag 3, man skjøt på serie etter at granaten var kastet inn.  

 Gitt den nye trusselen som var satt på agendaen, spesialstyrker, var dette 

uholdbart. Spesialstyrker slo jo til også i fredstid. Marerittet til forsvarets jurister var 

overskrifter i VG eller Dagbladet om uteliggere eller kontordamer som hadde blitt 

blåst i luften av heimevernets soldater når de skulle renske et hus for fiender. For 

sentralledelsen i heimevernet, denne gangen både heimevernsskolen på Dombås og 
 

nettverk av informanter, som nå bare skulle aktiviseres i krig. Dette direktivet var også en milepæl på en annen måte. For 
første gang ble terrorisme fra ikke statlige aktører tatt med. 
48 I 1996 kom også hæren med nytt reglement på området, UD 6-84 ”Strid i bebygde områder” 
49 Intervju med Sverre Diesen 13/01/ 2004 
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heimevernstaben, var man alvorlig bekymret for andre faktorer, enkelte av SIBO 

kursene hadde blitt kuppet av lokale heimevernsrørelser, igjen hadde man problemer 

med å kontrollere lokale initiativ.51 Man mente også å observere uværenhet, lite 

respekt for sivile liv og mangel på forståelse av våpenbruk i fred på lokalt arrangerte 

kurs.  

Den utvidede virksomheten på Dombås hadde brakt juristene fra politiet i 

kontakt med doktrinemakerne, og den første gruppen reagerte med skrekk på 

løsningene de ble presentert. Opplegget til Diesen tok eksempler fra slag som 

Stalingrad, Quan Trie, An Loc, Kharkov, Warszawa og Hue. I Stalingrad og Kharkov 

hadde vel ingen av partene interessert seg for de sivile.  I Warszawa hadde polakkene 

få muligheter til å skjerme egne sivile, tyskerne tenkte lite på det. I Hue, Quan Trie og 

An Loc hadde amerikanerne stått ovenfor infiltrasjon og aktivt prøvd å redusere sivile 

tap, men amerikanske tiltak i denne retning var ikke brukt som grunnlag i noen av de 

oppleggene heimevernet brukte.  

Det var også viktig at objektet man passet på måtte skånes, og eventuelle 

sprengladninger måtte detekteres. Likeledes måtte objektet klareres før man kunne 

sette i gang beskyttelse, man måtte lete etter uvedkommende, istedenfor å krige. Dette 

krevde også driller for hvordan man skulle gå frem inni hus, og, siden objekter ofte var 

i byer eller tettsteder, hvordan man skulle gå frem for å komme frem til det på sikrest 

mulig måte. 

Heimevernsskolen Dombås var klar over problemet, heimevernstaben var ikke 

fult så fokusert på fredsfasen og enkelte syntes at man skulle fortsette å bruke tidligere 

drillene. Oberst løytnant Gunnar Hugo Jensen, kontorsjef på utdanningskontoret i 

heimevernstaben fra 1995, ivret for strid i bebygde områder (SIBO) direktivet, og 

trakk aktivt paralleller med sin tidligere tjeneste som bataljonsjef i Libanon, men 

mente også at store deler av de tidligere oppleggene kunne beholdes.52  

 Heimevernsskolen Dombås hadde arrangert sine egne kurs fra 1990 til 1997, 

men var ikke fornøyd med tingenes tilstand, mangel på fredsfokus og det at man hadde 

to doktriner som eksisterte parallelt ble sett på som uholdbart. Tor Arne Nyøygard 

skulle igjen bli et nøkkelnavn i en ny runde med utredninger rundt spørsmålet, og en 

ny og relativt begrenset prosjektgruppe, PG-315, så dagens lys.  Deres betraktninger 

 
50 Heimvernsbladet, juni 1991. 
51 Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 08/10/ 2004 
52 ” Heimvernsbladet, januar 1995. 
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medførte at strid i bebygde områder ble tatt ut av skolens program fra 1998. 

Heimevernskolen lærte nå den lærdommen Herluf Nygaard hadde måttet lære, fravær 

av sentrale retningslinjer betydde lokalt initiativ, og mange avsnitt lanserte sine egne 

kurs, samtidig som de etterlyste sentrale tiltak. Dette satte mer press på fagruppen som 

jobbet raskere. 

Analytisk delte faggruppen opp behovet i tre nivåer, to av dem forbundet med 

heimevernets nye oppgaver. Dels hadde man behov for stridsdriller i forbindelse med 

kontroll av bygninger langs kommunikasjonsakser som var kontrollert av de nye 

kontrollpatruljene, dels hadde man behov for driller for objektsikring. I tilegg hadde 

man et tredje nivå, hvor heimevernets spesialavdelinger kunne bli satt inn i regulær 

strid i bebygde områder. Det tredje nivået var ikke prioritert, slik bekreftet 

faggruppens arbeider igjen at fokuset nå skulle være på fredsoperasjoner.53

 Igjen ble kumulativiteten understreket, arbeidet bygget på FR-20-5-1-3 

”Objektsikring”, man gikk også langt i å standardisere begreper slik at heimevernets 

avdelinger ville kunne operere sammen med hæren, luftforsvaret og politiet. Politiet og 

politiets driller hadde stor innvirkning på slutt resultatet, Fr 20-5-1-5: ”Taktiske 

Direktiver for Landheimevernet – Hefte 1-Strid i bebygd områder/SIBO”, heftet var 

delt i fire, og del fire fremhevet eksplisitt at det var basert på polititaktikk.54 Opplegget 

var meget avansert og drastisk forskjellig fra Hauges og Diesens opplegg. Hver manns 

rolle var klarlagt i detalj, man gikk ikke bare på prinsippene for striden men i detalj på 

enkelt drillene. Det var ikke lenger det vanlige heimevernslaget som skulle utføre 

drillene, men et lag som til forveksling var utstyrt likt med politiet. Ag-3 var forlatt til 

fordel for maskinpistol (MP3), man forutsatte skuddsikre vester. Det nye nøkkelordet 

var igjen spesialisering. Men problemet var at lagsdrillene ikke tilsvarte 

standardoppsettet til et heimevernslag. Man hadde slik besluttet og kaste et av 

prinsippene til Hauge og Diesen på søpla, enkelhet var ikke nødvendig. Direktivet var 

et av de taktisk sett mest kompliserte som noen gang hadde blitt innført i heimevernet. 

 Dette var dels begrunnet av den nye muligheten til å spesialisere seg. 

Utrykningstyrkene ville kunne spesialisere seg på SIBO. HV 016 avdelingene ville 

kunne ha en større øvingsfrekvens enn en vanlige heimevernsavdeling. Men dette var 

også et kraftig brudd med heimevernets tradisjoner helt siden starten. 

 
53 Heimvernsbladet, februar 1999. 
54 Fr 20-5-1-5: ”Taktiske Direktiver for Landeimevernet – Hefte 1-Strid i bebygd områder/SIBO” 
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 Utarbeidelsen av SIBO direktivet kom ikke som en naturlig utvikling fra 

erfaringer hentet i eksterne kriger, det var ingen ny teknologi som skulle tilsi 

utviklingen. Den kom som en følge av utvidelsen av Heimevernsskolen Dombås og 

kursene der, når advokatene var blitt involvert ble man også klar over begrensningen i 

en fredsfase. Dette tok lang tid, og man brukte krigsdriller helt til 1997. Når man 

endelig innførte nye driller, var disse nye drillene nesten i sin helhet basert på politiets 

driller, som utførte sine oppdrag i fredstid. Prosessene som frembrakte det nye 

direktivet lignet veldig på prosessene skildret i beskrivelsene av doktrinehjulet. 

Direktivet skulle bli et rekvisisjonsgrunnlag, men igjen hadde mann mye av utstyret 

allerede og betonet omfordeling fremfor nye innkjøp. Det virker som om ønsket om 

mer ressurser var mindre viktig, det eneste som skulle tilføres var skuddsikre vester og 

et mindre antall MP5. Posens teorier virker malplasserte, sivile blandet seg ikke inn i 

prosessen. I tillegg til dette var direktivet et drastisk brudd med organisasjonskultur i 

heimevernet, ideene var nesten i sin helhet tatt fra politiet, og det i større grad en i de 

andre samtidige direktiv. Slik virker Kiers direktiv lite relevant, det å ”orge” var ikke 

viktig. 

 Men igjen var direktivet også et resultat av sentraladministrasjonens ønske om 

kontroll. Grasrotinitiativene hadde vært mange, og sentralledelsen, både 

heimevernsskolen og heimevernstaben, hadde vært meget bekymrede. Bekymringen 

gikk ikke bare på redselen for at enkelte avdelinger skulle følge driller som kunne 

være farlige for soldatene, den gikk også på at tendenser til uvettig omgang med våpen 

og lite respekt for sivile hadde blitt observert. Igjen blir spenningen mellom 

sentralledelsen i heimevernet og grasrotinitiativ viktig for å forklare doktrineutvikling. 

Doktrineutvikling ble en måte å utøve kontroll. 

 

 

”Sal syv syndromet” og doktrinehjulet  

På slutten av perioden fikk heimevernet sin første offentlige doktrineutformingsdebatt, 

en debatt som fokuserte på prosedyrer for å utprøve og innhente erfaringer for å 

korrigere doktriner. Debatten begynte når en offiser som tidligere hadde fungert ved 

skolen, løytnant Patrik Schatun, lanserte begrepet ”Sal syv syndromet” i en artikkel i 

heimevernsbladet.55 Sal syv var stedet der faggruppene ofte samlet seg og diskuterte 

 
55 Heimvernsbladet, Desember 1999. 
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løsninger.56  I følge artikkelen mente Schatun at doktrinene i liten grad ble utprøvd, og 

at skolen slik isolerte seg. Skolens kurs, som skulle fungere som en prøvings instans, 

var et dårlig instrument for dette. Kurselevene kom på kurset med en forventning at de 

skulle lære og tok derved doktrinene for gitt. Elevene var inne i ti dager, hvorav 

kanskje fire ble brukt til feltøvelser, dette var meget lite og man viste lite hvordan 

drillene ville fungere over tid. Hvis elevene ikke greide å følge nye reglement ble det 

altfor lett å skylde på standpunktet til elevene, eventuelt hevde at deres motivasjon var 

dårlig.57  Et siste element i Schatuns kritikk var meget alvorlig gitt heimevernets fokus 

på nedkjemping av fiendtlige spesialstyrker. Schatun kritiserte de desentraliserte 

øvelsene til utrykningstyrkene. Øvelser tok form av teater, hvor fiendens bevegelser 

var nøye planlagt av øvingsledelsen på forhånd, snarere enn øvelser hvor markører 

fulgte drillene til fiendtlige spesial styrker for aktivt å vinne krigspillet, såkalt free- 

play.  Dette betydde at man ikke øvde mot avdelinger som brukte Spetsnas modus 

operandi. Heimevernets styrker ble ikke gjort kjent med deres stridsteknikk gjennom 

øvelsene, det betydde også at man ikke testet doktriner på lokale øvelser, man 

innstuderte bare et teater for at man skulle lære dem.  

Schatun fremhevde alt i alt at det ble en forskjell mellom teori og praksis, man 

greide i liten grad systematisk å teste ut virkningene av egne doktriner og å lære av 

sine egne feil. Det er viktig å understreke at doktrineutvikling i heimevernet allikevel 

hadde blitt bedre kvalitetsikret i perioden. Gjennom heimevernets operative 

kvalitetskringsystem hadde man fått sjekkpunkter for evaluering under øvelser. I 

tillegg til dette ble kursresultatene aktivt brukt for å korrigere, i følge Jon Inge Floberg 

ble direktivene ofte endret etter kurs.58 Som påpekt av Benkt Fasteraune hadde også 

løsningsforslaget til Schatun bakdeler. Scahtun ville bruke en av heimevernets rekrutt 

avdelinger til å teste doktriner, men soldatene i slike avdelinger ville antagelig ha et 

betydelig høyere nivå en den regulere heimevernsavdelingen, inntrykkene kunne slik 

bli falske.59 Et motargument var at siden kurselever ofte var tatt ut til å bli befal ville 

de også ofte være bedre en snittet.   

 
56  Schatun følte at artikkelen hvor han kom med kritikken mot skolen var tatt ut av sammenheng og at heimvernsbladet 
hadde brukt teknikker verdig tabloid pressen for å skape konflikt. Telefonintervju med Patrik Schatun 18/09/2004 
57 Offiserer som hadde jobbet ved skolen sammenlignet prosessen med tysk og britisk taktikk og doktrineutvikling under 
første verdenskrig. Tyskerne hadde en egen avdeling, Stormabteilung Kalsow, som jobbet kontinuerlig med slik utvikling. 
Britene hadde et system mer basert på ad-hoc arrangementer.  De brittiske doktrinene sviktet ofte mens de tyske ble bedre. 
Anonym, Intervju 
58Intervju med Jon Inge Floberg 22/10/2004 
59 Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/2004 
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Fasteraune fremhevet at det å bruke kurs som utprøving bidro til at man holdt 

kontakten med hele heimevernet, man fikk innspill fra grasroten. Det kan allikevel 

virke som om Schatun peker på en reel svakhet, man hadde ikke et jevnt 

øvelsesapparat og mange av prinsippene som forskjellige doktriner lanserte, skulle bli 

vanskelig å få til å fungere i praksis.60  

Diskusjonen belyser hvordan samspillet mellom teori og læring fra egne øvelser 

kanskje var dårligere en det man skulle forvente fra doktrinehjulsmodellen.61  

 

 

Trender og doktriners årsaker etter opprettelsen av våpenskolen Dombås 

Heimevernet i år 2000 var drastisk forskjellig fra heimevernet i 1992. Lokale tiltak 

hadde blitt redusert, direktiver som kontrollerte lokale tiltak var blitt utformet, og de 

var effektive. Heimevernets avdelinger var nå først og fremst objektsikringsavdelinger. 

I tillegg til dette hadde man nå også overvåkning og kontroll oppdrag, 

utrykningstyrker og heimevernets spesialstyrker. Sperrestyrker hadde nesten 

forsvunnet. Avsnittet var generelt sett blitt styrket med handlefrihet over 

utrykningstyrken og nye mekanismer for innhenting av informasjon. 

Fokuset hadde tidligere vært på krigsvirksomhet, men var nå endret over til 

fasen som kom før en eventuell krig brøt ut, en fase i fred. Selve forandringen i fokus 

var deligvis et produkt av opplysningene som man hadde fått om Spetsnas, og det økte 

fokuset på initial fasen, en fase der det ikke var krig, men hvor Sovjetiske 

spesialstyrker skulle operere. Dette fokuset hadde kommet lenge før Sovjet brøt 

sammen. Som tidligere nevnt var manglene fokus på fredsfasen en av hovedanklagene 

mot Diesen og Hauges objektskringserie så tidlig som i 1988. Det hadde altså vært en 

dreining i vinkling tidligere, men det var først etter at Heimevernsskolen Dombås fikk 

våpenskole status at den ble formalisert. Slik var doktrineforandringen i stor grad også 

en følge av utvidelsen av virksomheten på heimevernsskolen. Opprettelsen av 

våpenskolen Dombås, for ikke å si økningen i produksjon som kom før våpenskole 

statusen, førte med seg store forandringer, direktiver ble rutinemessig gjennomgått, 

kursene ble populære, de ble en arena hvor hæren, inkludert krigsadvokaten med sin 

ekspertise på strafferett i fred, også fikk innpass. 
 

60 Eksemplene som forfatteren har observert er mange. Prinsippet med å legge poster med utsyn innover istedenfor utover fra 
objekt gjorde vaktpostene sårbare, prinsippet med å tre dele troppen for så å rotere stillinger skapte forvirring. 
61 Som forfektet av både Schatun og Fasteraune, måtte man vokte seg vell for å isolere seg fra egne avdelinger. Et samspill 
mellom teori og praksis er viktig, i form av et øvelsesapparat innstilt på testing av og ikke bare trening på, doktriner. 
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Dette medførte at heimevernet ble mer spesialisert, man tenkte igjennom 

oppgavene på en ny måte. Man tok nå erfaring, også fra politiets arbeid. Sovjets 

sammenbrudd fikk også innvirkning i form at man fokuserte på drift gjennom en 

lengre fredsfase, og at man prøvde å erstatte informasjonsinnhentingsapparatet til 

hæravdelingene som hadde forsvunnet. Sovjets bortfall var slik viktig for mange 

faktorer i de nye doktrinene, men den største forandringen, et eksplisitt fokus på en 

intial fase, en fase i fred, hadde en forhistorie som hadde startet mye tidligere. Som 

Benkt Fasteraune ved heimevernskolen utrykte det: ”Når vi så på trusselen, var vi 

alltid veldig opptatt av den initiale fase. Det var nok hæren som var opptatt av 

krigsfasen. Den nye trusselen [etter Sovjets sammenbrudd] hadde mange likheter med 

den initiale fase som vi tidligere hadde fokusert på. Endringen betydde slik lite 

doktrinemessig.”62

Prosessen kan skildres som et doktrinehjul, et tregt hjul som svingte sakte og 

implementerte tiltak mot spetsnas tjue år etter at trusselen oppsto, og kanskje to år etter 

at den, gjennom Sovjetunionens sammenbrud, hadde blitt kraftig svekket. De 

personlige initiativene og nettverkene som hadde vært så viktig tidligere var nå 

svekket. Gjennom eksplisitt utformede doktriner ble lokale initiativ kontrollert. Dette 

synes å ha medført at det var mindre rom for initiativ av typen som Jack Snyder 

presenterer, det ble lite budsjettmaksimering. Denne utviklingen kan riktignok også ha 

vært et resultat av trangere rammer etter Sovjetunionens fall, man kanskje konsentrerte 

seg om å forsvare det man hadde. Dette greide til gjengjeld heimevernet mye bedre en 

resten av hæren 

 Det synes også som om heimevernets organisasjonskultur hadde mindre 

betydning, den var ofte en del av grasroten, og grasrotinitiativene var blitt svekket. 

Barry Posens vinkling, at sivile står for forandringene, har lite relevans på nittitallet, de 

hadde liten innflytelse. Likeledes virker det som om teknologi utvikling bare hadde en 

mindre rolle, eneste forandringene initiert av slike faktorer var eksplisitte advarsler i 

doktrinedokumenter om fiendens bruk av avstandsleverte våpen og en halv side om 

bruk av sensorer på objekt. I denne perioden hadde ikke teknologi den store vekten 

Evans har tillagt den. 

Heimevernet inkorporerte lærdom utenfra, men dette var ofte lærdom fra 

politiet. Fokus ble satt på fredstid i en grad som gjorde lavere heimevernsbefal fortvilet 

 
 
62 Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/2004 
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og forvillet, man hørte kommentarer som, ”hvis det blir krig går jeg hjem”, og ”hva 

skal vi gjøre hvis det blir krig?”.63  

I teorien skulle reglementene ha blitt utprøvd gjennom dialektisk kurs 

virksomhet, hvor kurselever gav tilbakemelding. Et annet redskap var at 

heimevernsøvelser nå skulle resultatprøves og karakterer skulle gies. Men reelt sett 

manglet heimevernet fortsatt noen form for praktisk utprøving av direktivene. 

Kurselevene var der for å lære, og ikke for å prøve, slik var effekten av 

læringselementene kanskje svakere en forutsatt i doktrinehjulsmodellen.64  

Alt i alt førte systematiseringen av doktrineutviklingen til at prosessen 

beskrevet i doktrinehjulsmodellen nå ble mer dekkende. Men utviklingen på åttitallet, 

hvor andre faktorer hadde vært viktige, hadde satt prosessen i gang.   

 

 
63 Hørt av forfatteren på heimevernsøvelser 
64 På den annen side innebar overtagelsen av politiets driller en fordel, politiet hadde hele tiden planlagt for å møte trusselen 
fra terrorister. 11 september 2001 skulle dette bli satt på dagsordenen, og heimevernsavdelinger ble kalt ut for å møte 
trusselen. En ny debatt var igangsatt, men den faller utenfor denne oppgaven. 
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Kapittel 7:                                                                                                              

Konklusjon 
 
 
Perioden1970-2000;En historisk sammenfatning 

Heimevernet har i perioden 1970 til 2000 forandret doktrinemessig fokus fra 

infanterioppgaver til vaktoppgaver under fredsforhold.  

 Inngangen til perioden var preget av doktrinemessig tørke, lite ble produsert 

sentralt, og manusene fra heimevernets første gullalder for doktrineutvikling, perioden 

1950-1963, holdt på å gå ut på dato. Syttitallet var grasrotinitiativenes tiår, avdelinger 

med stort personlig initiativ fikk innflytelse sentralt. Utviklingen var en følge av en 

taktikk for å kontrollere slike initiativ, man gav aktive grasrotoffiserer viktige 

oppgaver for å kontrollere dem, samtidig som man utnyttet deres initiativrikdom.  Slik 

fikk de mest aktive heimevernsoffiserene også innflytelse over doktrineutviklingen. 

Paradokset var at grasrotinitiativenes styrke ledet til en utvikling hvor heimevernet ble 

mer og mer lik hæren. 

 Men dette skulle forandre seg, og noen av frøene til forandring var allerede sådd 

i denne første perioden. De store heimevernsavdelingene som vokste frem i Oslo ledet 

også til et økt fokus på stabsfunksjoner, kunnskapen til avsnittstaben ble viktigere når 

den skulle kontrollere store avdelinger. I tillegg til dette ble det vanligere å bruke 

personell fra hæren som ekstra instruktører. Dette betydde starten på en utvikling der 

Heimevernsskolen Dombås skulle bli styrket, kursvirksomheten ble øket som følger av 

stabsbehovet. Det betydde også at masse av det hær personellet som hadde vært aktive 

som instruktører i Oslo, ble involvert i faggruppe arbeidet ved Dombås. Nybygg på 

Dombås og initiativrike skolesjefer bidro også til at Dombås ble viktigere. 

 Samtidig hadde ubåt episodene i Sverge og også opplysninger om Sovjetiske 

spesialstyrker satt fokus på sabotasjetrusselen. Opprettelsen av HV016 avdelingene 

bidro til å øke fokuset på slike styrker. Dette satte igjen i gang en debatt der fokuset 

kom mer å mer på hvordan man kunne motvirke Spetsnastrusslen. 

 Strykningen av Dombås betydde at man nå kunne jobbe systematisk med dette, 

det at hær offiserene nå var involvert i større grad, og at heimevernsoffiserer med 

politibakgrunn ble involvert, betydde at planleggingen tok hensyn til juridiske 

problemer og at oppgavene til heimevernet ble nøye avgrenset. Fokuset kom nå på 

operasjoner i en fredsfase.  
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 Summen av de ovennevnte innebar at nittitallet ble en ny gullalder for 

doktrineutvikling. Igjen oppsto et paradoks, hæren var nå nærmere involvert en noen 

gang tidligere i doktrineutformingsprosessen, men doktrinene blev allikevel vesentlig 

forskjellige fra hærens. 

 

 

Organisasjonsprosesser, egen interesse, fremsynte sivilister, og organisasjonskultur. 

Oppgaven viser at forskjellige teorier kan belyse forskjellige elementer i doktrine 

utformingsprosessen. 

 Det virker som om bias, underbevist tendens til å jobbe for en økning av egen 

struktur, betydde mest for heimevernets doktrineforandringer under fasen 1970 til 

1984. Tilfellene med åpningen for økning av størrelsen på heimevernsavdelinger, og 

med tildelingen av taktisk ansvar til HV 02 hadde også slike elementer i seg.1  Det er 

viktig å understreke at et slikt bias hadde mange positive effekter, det gav 

avdelingsstolthet, det skapte gode avdelinger der hvor det før ikke hadde vært noen 

ting. Men det vanskeligjorde sentralplanlegging, det skapte også behov for en spesiell 

koopteringsstrategi fra heimevernstabens side. Jack Snyders teorier beskriver likevel 

bare deler av doktrineutviklingsprosessen. En underbevist tendens til å promotere 

organisasjonsinteresse forklarer ikke hvorfor man motsto fristelsen til å velge en 

gerilja strategi eller hvorfor man gjorde sjøheimevernet tyngre. I disse tilfellene virker 

det som den tradisjonelle modellen med doktrinehjulet kan ha spilt inn i mye større 

grad, doktrineutformingsprosessen virket som en læreprosses.  

Elisabeth Kiers teorier, som fokuserer på organisasjonskulturen, virket inn på 

doktrineutforming, men bare som en strategi for å følge effekten av bias eller på selve 

utformingen av doktrinene. Heimevernets doktrineutvikling var under perioden 1970-

1992 definitivt influert av organisasjonskulturen, det var mye personlig 

grasrotinitiativ, som blant annet resulterte i lederskapsdoktrinen. I tillegg betydde 

heimevernets nettverk at når sivile sto for beslutninger som forandret doktriner, så var 

det ofte heimevernsbefal blant dem. Teoriene til Elisabet Kier forutsier at 

organisasjonskultur, i dette tilfelle en tradisjon for nettverksbygning og for 

grasrotinitiativ, påvirker doktrineutvikling. Organisasjonskultur påvirket, men 

 
1 Det er viktig å understreke at egeninteresser ofte var drevet av omsorg ovenfor egen organisasjon, slik som Ola Bergs ønske 
om nye oppdrag for å styrke organisasjonens moral. 
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evalueringer av eksterne kriger, og forandringer i fiendtlige doktrinen belyser mer av 

prosessen en Kiers teorier.  

Historien rundt opprettelsen av 016 avdelingene avviker fra viktige 

forutsetninger i Posens teorier om innovative sivile, det var ingen liten gruppe offiserer 

som gikk over hodet på sin egen ledelse, men en samlet organisasjon som støttet 

vedtaket. Forsvarsjefen var også meget positiv, slik var det ikke snakk om at 

heimevernet aktivt hadde prøvd å gå over hodene på forsvarsledelsen, noe som de 

absolutt, gjennom sine nettverk, hadde hatt mulighet til. Forslaget om økning av 

størrelsen på heimevernsavdelingene kom fra dypet av heimvernet, det ble ikke stoppet 

av heimevernsledelsen, som bare forsøkte å kanalisere tiltakslysten. Det er viktig at 

også generalinspektøren for hæren var enig i å øke størrelsen på heimevernsavdelinger 

på syttitallet. Om de sivile var mer fremsynte enn den militære ledelse, slik Posen 

hevder, er ikke fastslått.   

William Evans teori om teknologiforandringer som driver av 

doktrineforandringer kan sies å belyse noen aspekter av prosessen. Forandringer i 

samfunnets teknologi ble generelt sett som en faktor øket sårbarheten. Avstandleverte 

våpen ble tatt med i doktriner, allikevel var disse to tilfellene av relativt liten 

betydning sammenlignet alle andre tilfeller hvor andre faktorer ble trukket frem. 

Perioden 1994-2000 var drastisk forskjellig fra de andre periodene. 

Rammevilkårene for doktrineutvikling ble drastisk forandret gjennom styrkningen av 

Heimevernsskolen Dombås, som nå var våpenskole. Prosessen kunne skildres som et 

doktrinehjul, et tregt hjul som svingte sakte og implementerte tiltak mot Spetsnas tjue 

år etter at trusselen oppsto. De personlige initiativene og nettverkene som hadde vært 

så viktig tidligere var nå svekket. Formaliseringen og systematiseringen av 

doktrineutformingsprosessene betydde at det ble mindre spillerom for grasrota i 

heimevernet. Det synes også som om heimevernets organisasjonskultur hadde mindre 

betydning, den var ofte en del av denne grasrota. Dette synes også å ha medført at det 

ble mindre rom for initiativ av typen som Jack Snyder presenterer, initiativ motivert av 

egne organisasjonsinteresser. Utviklingen kan riktignok også ha vært et resultat av 

trangere rammer etter Sovjetunionens fall, man kanskje konsentrerte seg om å forsvare 

det man hadde.  

Alt i Alt, doktrinehjulet kan forklare mye av prosessen, men ikke hele. Jack 

Snyder og Elisabeth Kiers teorier setter fokus på viktige bevegegrunner, slik som 
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Posens teorier, som riktignok har større svakheter i forutsetningene.  Evans setter også 

fokus på faktorer, men faktorer av mindre betydning. 

 

 

Teoretiske betraktninger 

Ingen av de tidligere presenterte teoriene synes å forklare hele 

doktrineutformingsprosessen. Det er viktig å fremheve at ingen av dem heller har en 

slik pretensjon. Alle teoretikerne ser, som tidligere nevnt, doktrineutformingsprosessen 

som en prosess påvirket av mange faktorer.  

 Kier hevder at organisasjonskultur kan påvike målene, men trekker også frem 

at organisasjonskulturen kan påvirke strategier for å nå disse målene, og dette siste 

momentet er meget fremtredene i teoriene hennes. Det sistnevnte er også måten det 

påvirket doktrineutformingen i heimevernet. Kultur skapte i liten grad skylapper på 

samme måte som franskmennene opplevde det før første verdenskrig, heimevernet 

beholdt ikke ”røde bukser”.  Organisasjonskulturen i heimevernet betydde til dels at 

sentralledelsen hadde et kontrollproblem og dynamikken mellom sentralledelse og 

grasrot var viktig for doktrineutforming i heimevernet. I en den første og andre fasen 

var ofte grasrotinitiativ grunnen til direktivutforming og standardisering, dette ble sett 

på som en måte å kooptere slike initiativ. Man utformet doktriner som kom 

grasrotinitiativene litt i møte, og slik ble populære, men som også satte begrensninger 

på dem. Når initiativene ble sett på som formålstjenlig, slik som Strinda-aksjonen, ble 

det uoffisielt støttet. Når initiativet var på kanten forhandlet man, koopterte for å få 

kontroll overfor slike elementer. Paradokset var at grasrotinitiativene presset 

heimevernet nærmere hæren. Der hvor organisasjonskulturen spilte sterkest inn virket 

den i retning av å forandre organisasjonsstrukturen og organisasjonskulturen ettersom 

man aktivt tilstrebet å følge hærens doktriner. Det andre paradokset var at denne 

utviklingen igjen på lang sikt bidro til styrkning av Heimevernsskolen Dombås, nye 

kurs ble introdusert for å håndtere de nye store avdelingen. Styrkningen av Dombås 

betydde igjen en styrkning av kjernen i heimevernet ovenfor grasroten, og en 

svekkelse av organisasjonskulturens rolle. Kier tar i liten grad opp under hvilke 

betingelser organisasjonskultur virker inn, kanskje denne oppgaven indikerer at den 

har en sterkere effekt når doktrineutformingsprosessen ikke er institusjonalisert. 
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 Institusjonaliseringen kan også ha hatt innvirkning på de effektene Jack Snyder 

fokuserer på. Han fremhevet hvordan bias, en tendens til underbevist å tolke erfaringer 

og eksterne forhold til fordel for sin egen organisasjon, og slik indirekte virke for å øke 

prestisje og størrelse av egen organisasjon. Slikt bias var viktig i heimevernets 

doktrineutvikling frem til 1990 tallet. 

 Dette kan ha blitt mindre viktig etter 1992, fordi institusjonaliseringen av 

doktrineutvikling skapte systematisert informasjonsinnhenting, noe som igjen gjorde 

det vanskeligere å ha et skjevt bias. Det er viktig at bias også kan være indikasjon på 

noe positivt, avdelingsstolthet, e`sprit de corps, måten man handlet på for å fremme 

bias viste stor initiativrikdom, initiativrikdom som kunne være verdifullt i et 

krigstilfelle.  Det er også viktig at bias, både i heimevernets tilfelle og hos Jack Snyder 

alltid eksisterer i samspill med doktrinehjulsprosessen. 

 Sivil innflytelse ble også mindre viktig innen doktrineutviklingsprosessen på 90 

tallet.  Dette kan komme av at hæren nå var mer systematisk involvert på Dombås, og 

at mange av konfliktene mellom de to våpengrenene bortfalt, man trengte ikke lenger 

sivile kontakter for å få igjennom heimevernets saker. 

 William Evans fokus på teknologi virker litt malplassert, teknologiske 

forandringer hadde liten innvirkning. Dette kan komme av at heimevernet var en 

lavteknologisk organisasjon i utgangspunktet. 

 Forsvarets stabsskoles beskrivelse av doktrinehjulsprosessen er en passende 

beskrivelse av doktrine prosessen i heimevernet. Alle forandringer hadde elementer av 

en slik prosess i seg, det er alltid øvelseserfaringer med i spillet, det er alltid erfaringer 

fra eksterne kriger, men også fra eksterne forskningsprosjekter i tilfellet med 

lederskapsdoktrinen, og senere også erfaringer fra kriminalitetsbekjempning som spilte 

inn. Men som påpekt av Patrik Schatun var kanskje prosedyrene for å få inn slike 

erfaringer ikke så gode. 

 
 

 Betraktninger om særfaktorer som påvirket doktrinehjulet 

To viktige særegne faktorer som påvirket forandringer i doktrine må understrekes for 

at en oppgave om heimevernets doktrineutvikling skal være komplett. Det første er 

samspillet mellom sentralledelse, og grasrot. Forbausende mye av heimevernets 

historie er en historie om interaksjon mellom de to elementene, der doktriner er et 

middel til å kontrollere og kooptere lokale initiativ. På syttitallet fikk grasrotinitiativ 
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stor innflytelse gjennom en koopteringsstrategi, på nittitallet framskyndte de 

utviklingen av SIBO reglementet. Slik må doktrineutforming i et 

heimevernsperspektiv også fremstå som et middel for kontroll over sin egen 

organisasjon, og valg av kontrollstrategier, kooptering eller ren standardisering, spilte 

inn på doktrineresultatet. . 

Det var også en annen særfaktor som spilte inn, en tendens til en selektiv 

utvelgelse av doktrinemakere og doktrinetestere. På åttitallet foregikk mye av 

doktrineprosessene gjennom personlige nettverk, ofte med begrenset utprøvning av 

doktrinene før de ble satt ut i live, områdene hadde begrenset innflytelse hvis de fant 

direktivene dårlige. De kunne forandre dem lokalt, men dette ville igjen skape 

standardiseringsproblemer. På nittitallet var doktrinemakerne ikke lenger plukket ut 

gjennom nettverk, men på en systematisk måte. Problemet nå var at heimevernsskolen  

brukte kursene til utprøving, og slik ikke kunne utprøve doktriner på en stabil 

personellmasse over lengre tid. Elevene på heimevernsskolen var innstilt på å lære, 

ikke evaluere. Standpunktene var forskjellig og oppsplittede tidagers perioder, rettere 

sagt tre til fire dagers perioder, som var den tiden kurselevene var på øvelse, ble for 

kort til å teste oppleggene over tid. Mange av disse øvelsene ble også lagt opp som 

skuespill, der ting ble gjort lett for å oppmuntre elevene. 

 Slik ble mange av doktrinene på nittitallet mangelfullt utprøvd. Og 

høringsrundene, og evalueringen av områdene som kom i gang fra heimevernsskolens 

side, kunne ikke fullt ut bøte på dette. 

 Disse faktorene påvirket doktrinehjulets gang og forandret retningen på det, de 

gjorde at elementet i doktrinehjulet som går på læring kanskje ble svakere en man 

skulle forvente. 

 

 

Konklusjon 

Barry Posen, William Evans, Jack Snyder, Elisabeth Kier, og analysene foretatt av 

forsvarets stabskole legger til sammen hovedvekt på seks variabler: Kulturelle 

forutsetninger (Kier), læring (Forsvarets stabskole), individuelle interesser (Snyder), 

systemforandringer i det internasjonale samfunn (Forsvarets stabskole), sivil 

innflytelse (Posen) og teknologiske forandringer (Evans). Problemstillingen for denne 

oppgaven var: Hvor viktige var hver av disse variablene med tanke på 
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doktrineutvikling i Heimevernet i perioden 1970 til 2000. Ingen av teoriene er styrket 

eller avkreftet i denne oppgaven. Analysen indikerer at alle disse elementene var 

viktige i enkelte sammenhenger. En vinkling som ser på doktrineutvikling som et 

doktrinehjul, en prosess hvor revalueringer av teknologiforandringer, 

samfunnsforandringer, militære øvelser og utenlandske militæroperasjoner foregår 

kontinuerlig er absolutt mest fruktbar. Men et slikt syn kan også skygge for viktige 

faktorer. Organisasjonskultur, slik som det er beskrevet av Elisabeth Kier er viktig, det 

kan definere strategier for å oppnå mål. Men denne oppgaven indikerer at det er 

viktigere når doktrineutformingsprosessen ikke er institusjonalisert innen 

organisasjonen selv. Posens fokus på sivile som støttespillere for militære grupper 

setter fokus på heimevernets samarbeid med politikere, selve interaksjonen mellom de 

to gruppene virker annerledes en forutsatt av Posen. 

 Jack Snyders fokus på bias, ubeviste organisasjonsinteresser, var meget viktig, 

men det kunne gi positive effekter. Det kan også synes som om det ble mindre viktig 

på nittitallet, kanskje på grunn av institusjonalisering, eller kanskje på grunn av 

krympende rammebetingelser på grunn av Sovjets sammenbrudd. William Evans 

fokus på teknologi illustrerer også elementer, men er mindre viktig, kanskje fordi 

heimevernet i utgangspunktet er en lavteknologisk organisasjon. 

 Oppgavens intensjon var også å se etter andre faktorer. Analysen indikerer at en 

spenning mellom ledelse og grasrot initiativ, hadde innvirkning. Doktrineutvikling var 

ofte et forsøk på å kontrollere grasrotinitiativ, doktrineforandringer kom ofte som en 

reaksjon på grasrotinitiativ som måtte kontrolleres og/eller koopteres.  En tendens til 

ad-hoc prosedyrer for utvikling og tester av doktriner spilte også inn. På nittitallet ble 

evalueringen av doktriner mer systematisk og slik mer i pakt med det som er skissert i 

doktrinehjulsprosessen. Men teknikken med å la kurselever evaluere la likevel 

begrensninger på prosessen. 

 Doktrinehjulet gir den beste beskrivelsen av doktrineutvikling i heimevernet, 

men man må ha med de andre teoriene. Disse teoriene er viktige, de kan være viktig 

for doktrinemakere i fremtiden for å bedre kjenne seg selv, og var i noen tilfeller 

viktigere enn den prosessen som er skildret av forsvarets stabsskole. Den klassiske 

militærteoretikeren Sun Tze hevdet at man må kjenne seg selv for å unngå å komme til 

skade i krig.2  Undersøkelsene av heimevernets doktrineutvikling viser at 

 
2 Sun Tze 1989: 11 
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doktrinehjulet ruller, men påvirket av elementer av organisasjonskultur, av 

organisasjonsinteresser og av samspill mellom sivile og militære. I tilegg til påvirker 

også organisasjonsspesifikke faktorer, i heimevernets tilfelle spenningen mellom 

sentralledelse og grasrot, og måten erfaringer fra egen organisasjon hentes inn på. En 

militær organisasjon som ikke er klar over dette kan få problemer. 
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Kildemateriale 
 

1) Trykte Kilder 
 

A) Direktiv og reglement 

 
MS 20-4 ”Kamp om Hus og Tettbebyggelse”, forfatterens private samling 
 
MS 20-128 ”Posttjeneste og Vakthold”, Arne Voldens private samling 
 
MS 20-190 ”Gerilja”, Arne Voldens private samling 
 
MS 20-153 ”Førstehjelp”, Arne Voldens private samling 
 
Tj 20-5-1 ”Utdannings og  karriereplan i heimevernet”, forfatterens private samling 
 
Felthåndbok for heimevernsbefal (FH), forfatterens private samling 
 
UD  20-3-1 ”Generalinspektøren for Heimevernets retningslinjer for ledelse, 
Heimevernsskolen Dombås 
 
UD 6-84 ”Strid i bebygde områder”, forfatterens private samling 
 
UD 5-149  ”Patruljereglementet for Hæren”, Heimevernsskolen Dombås 
 
UD 17-2 ”Soldaten i Felt”, Heimevernsskolen Dombås 
 
Heimevernets kurskatalog av 1997, Heimevernsskolen Dombås 
 
FR 20-1 ”Veiledning i vakthold og sikring av krigsviktige objekter”, forfatterens 
private samling 
 
FR 20-5-1-4 ”Taktiske direktiv for landheimvernet Utrykningstyrken”,   

Heimevernsskolen Dombås 
 

FR 20-6-4-5 ”Stridsteknikk for HV- Geværtropp”, Heimevernsskolen Dombås 
 
Fr 20-5-1-6 ”taktiske direktiver for landheimevernet - overvåkning og kontroll”, 
Heimevernsskolen Dombås 
 
FR 20-5-1-3 ”Taktiske direktiver for Landheimevernet, Hefte 3, Objektsikring”, 
Heimevernsskolen Dombås 
 
ØDLANDHV III, FO/HVST 1980, forfatterens private samling 
 
Heimevernsskolen Dombås 1993, Lesehefte  “Retningslinjer for 
Våpenskolevirksomheten i Heimevernet” 
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B) Stortingsinnstillinger og interpellasjoner 

-Stortingsinnstilling 230 (1983-1984), Stortingsarkivet. 

-Stortingsinterpellasjon i forbindelse med stortingsinnstillingen, Stortingsarkivet. 

 

C) Særtrykk fra heimevernet 

-”HV 1946-71”: Jubileumsbilaget til Heimevernsbladets nr 11, 1970, fremskaffet fra 

særtrykksamlingen i Nasjonalbiblioteket 

-Øvingsdirektivene fra heimevernsdistriktene 01-18 er fremskaffet fra 

særtrykksamlingen i Nasjonalbiblioteket 
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2) Utrykte Kilder 
 

A) Arkivmateriale 
 

Forsvarets bortsetningsarkiv: 

-Utdanningsrapporter fra distriktene: 01-18 1968/ H-1862/68.  

-Skriv fra GIHV 15, mars 1973/ H-1867/73/ HVST 

-Skriv, B/hv09/522/74/B/Bhv09/rwg/ksw/316 

-”KOP 21-2/1 HV kompaniet”, 8646/76/B/HV 02/ovs/ksw/316 

-”Hv mitraljøseeskadron”, 55639/74/HVST/org1/OK/KT/¨316.4 

 

 

Riksarkivet: 

Heimevernstaben. 

 

4.4 Skriv av 5. juni 1947 til distriktene. 

 

 

 

Heimevernsskolen Dombås 

Arbeidsutkast fra 1992 (Ikke trykket), Heimevernets Lesehefter ”Retningslinjer for 
Våpenskolevirksomheten i Heimevernet” 
 

 

Forfatterens egen samling 

”Spesialavdelinger i Heimevernet”, skriv av Herluf Nygaard 

”Utvikling av Taktikk og Teknikk i Heimevernet: På Tide med Reorganisering av 
heimevernets skoler?”, skriv av Patrik Schatun, 
 
Manus av foredrag av William Walker, mandag den 7. desember 1970, ved Oslo 

Militære samfunn, forfatters private samling 
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B) Intervjuer 

 

Intervju med Ole Jakob Bangstad og Herluf Nygaard, 19/04/2001. 

Intervju med Sigurd Melhus, 28/08 2001 

Intervju med Wiggo Ryhjell 08/01 2002; 

Intervju med Torkel Røstad, 12/09 2003. 

Intervju med Johannes Lunder 12/09/2003 

Intervju med Arne O. Dalen 16/09/ 2003 

Intervju med Fredrik Bull Hansen 18/12.2003 

Intervju med Hans J. Røsjorde 15/04/2004 

Intervju med Ola Berg 26/01/2004 

Telefonintervju med Oddmund Hammerstad 17/04/ 2004 

Telefonintervju med Thoralf Reinsnes 16/01/2004 

Oppfølgingstelefonintervju med Thoralf Reinsnes 08/10/2004 

Telefonintervju med Petter Sønsterby, 13/01/2004 

Intervju med Sverre Diesen 13/01/2004 

Telefonintervju med Patrik Schatun 18/09/2004 

Intervju med Jon Inge Floberg 22/10/2004 

Intervju med Tor Arne Nyøygard 22/10/2004 

Intervju med Bengt Fasteraune 22/10/2004 

Telefonintervju med Per Spilling 23/10/2004 

I tilegg er to intervjuer avholdt hvor intervjuobjektene valgte å være anonyme 

 

 

3) Internettkilder 
HV 016s hjemmeside.  http://www.mil.no/hv/start/avdelinger/hv-016/,  (27/09/2003) 

 

 

 

 

 

http://www.mil.no/hv/start/avdelinger/hv-016/
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