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Hensikt 

Vegledningens hensikt er å gi den informasjon som de væpnede militsgruppene 

(VON) trenger for å opprette seg selv. Det ligger ingen mistillit til norske 

myndigheter i dette. Slike grupper er antatt å være lovlige men kontroversielle. 

Gruppene ledes ikke av noen overbygning (strukturen er nærmest helt flat) og 

er ikke en trussel mot noen i «fredstid». De søker ikke makt og er upolitiske. Av 

hensyn til at mange ikke vil ønske slike grupper er det lagd et system av 

sikkerhet som skal gjøre det umulig å «rulle opp» organisasjonen», utenfra eller 

innenfra. 

Til dere i Forsvaret og Politiet som nå sier» dette er vår jobb» så har dere rett. 

Det er bare det at dere har så alt for lite å fare med hvis det virkelig blir alvor. 

Så prøv å se positivt på initiativet og ikke leit etter feil og mangler. Utad må 

dere selvsagt ta avstand. 

Det er mye forsvarsvilje men stor frustrasjon i landet i dag. Gjennom dette 

tiltaket kanaliseres noe av dette over i noe konkret. 

VON betyr håp på nynorsk. 

Bakgrunn 

Enhver som har levd en stund forstår at den rosenrøde tilstanden i Europa, som 

har vart siden 1945, ikke kan vare for alltid. De som er litt yngre bør sette seg 

inn i historien. Dramatisk endring kan komme om 9 uker eller 26 år. 

Mange er enige om at dagens Norske forsvarsforberedelser i videste forstand 

ikke er gode nok. Norge har ressursene men evner ikke å utnytte dem. Det 

etableres derfor landet rundt militsgrupper som støtter de lovlig valgte 

myndigheter og deres underordnede organer som Forsvar og Politi den dagen 

«det brenner på dass». Hva det siste kan innebærer er ikke godt å si. Det 

eneste som er sikkert er at det er en ny problemstilling hver gang og at dette 

hadde vi ikke tenkt på ... Så settes det ned en «kommisjon» som retter opp de 

forrige feilene. Vi som tar dette initiativet ønsker å komme på banen i forkant 

for å støtte våre myndigheter. Hvis det som skjer er riktig ille kan gruppene gli 

over til en motstandsbevegelse i et okkupert land. 

Eksempler på 6 scenarioer hvor norske militsgrupper kan gjøre nytte for seg 

(listen er ikke uttømmende): 



Nær forestående invasjon av fremmed makt med en fase forut med sabotasje 

og nedbryting av vanlige kontrollsystemer. Herunder bortfall av alle 

kommunikasjons systemer og radio/ tv samt elektrisitet. Bakterier eller gift i 

store drikkevannskilder. Sabotasje på drivstoffanlegg over hele landet. 

Kidnappinger og henrettelser av nøkkelpersonell. Invasjonene kan gjelde i en 

landsdel, men forstyrrelsene overalt. 

Hybrid krigføring fra fremmed makt. Forsøk på politisk /økonomisk overtagelse 

uten bruk av militærmakt. Politisk oppløsning. Svært uklare forhold i landet, 

den norske sentralmakten er ubesluttsom og vaklende i tåken som er skapt av 

Fl. NATO fungerer ikke i en slik situasjon. 

Indre uro pga ressursmangel, etniske konflikter eller annen sosial uro med 

tilhørende opptøyer, brenning av offentlige bygg, kirker, bensinstasjoner og 

sa mfu n nsi nsta I lasjone r. 

Samfunnsoppløsning etter naturkatastrofe eller ulykke med 

atomkraft/atomvåpen. 

Massive parallelle terrorangrep eller kriminalitet som Politi og Forsvar ikke 

behersker alene. 

Og til slutt, det tilfellet vi ikke har tenkt på ..... . 

Felles for alle er at det ikke er lett å forstå hva som skjer før etterpå. Det er i 

denne usikre fasen at VON gruppelederen må nytte sin teft til å iverksette 

sammen dragning av mannskap og materiell. Dette er ikke å være paranoid 

men å være forberedt - på a It. 

Organisering 

Den gode gamle militære ledestjernen enkelthet er grunnleggende for hele 

konseptet. Det kommer ingen å forteller at «du og du» er gruppesjefer. Innen 

et naturlig område danner en «tidligere» militær befalingsmann en 

beredskapsorganisasjon kalt en VON gruppe. Gruppens størrelse varierer med 

tilgang til kvalifisert personell og områdets utstrekning. Dette skjer i det stille. 

Ved denne metoden kan vi.få overlappende grupper i samme område men det 

er det verdt for å forhindre andres kjennskap til gruppene. Ved aktivering vil 

gruppene få kjennskap til hverandre og kan muligens slå seg sammen da. Det 

som er spesielt er altså at det ikke blir noen organisatorisk overbygning. Det vil 

ikke være kjent for noen (ikke initiativtakerne her heller) hvor stort VON 



egentlig er. Noe kjennskap til hverandre lokalt vil nødvendigvis oppstå. Det 

antas at gruppenes størrelse i fredstid vil ligge i spennet 5-25 medlemmer og at 

det ideelle vil være om det er minst en gruppe i hver kommune. Det er ikke 

nødvendig at mer enn en eller to i hver gruppe kjenner alle gruppens 

medlemmer. Medlemskapet er løst, uformelt og muntlig. Det blir som sørpå i 

1940; man «går hjem» hvis det ikke passer lengre. Her er vi ute etter folk som 

vil bidra av egen fri vilje. 

De som skal rekrutteres må anses egnet. Vi er ute etter folk med de rette 

holdningene, sindige typer som kan holde kjeft og som innehar utstyr og peiling 

på å bruke det. Det antas at innen miljøer som tidligere forsvarsfolk, skyttere, 

håndverkere og jegere vil være enklest å treffe på de rette. Vær forsiktig med 

medlemmer i forskjellige samlerforeninger, våpentullinger, skrytepaver og 

fyllefanter. Det ligger i kortene at det er utenom storbyene konseptet vil være 

enklest å få til. Det er også der behovet antas å være størst. Hvis det ser 

vanskelig ut med folk så er det bedre med noen få gode for så å bygge raskt ut 

ved en skjerpet situasjon. 

Hjemmel og identifisering 

VON gruppen ledes av befalingsmann. Hjemmelen er «Direktiv for militære 

befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge. Direktivet er fra 

1949, rettet i 2005. Personell merkes med hjemmelagd armbind (se beskrivelse 

senere). Kjøretøy og installasjoner merkes med norske «17 mai flagg» eller 

større norske balkongflagg. I tillegg brukes det plakat med bokstavene VON 

enten på husvegg eller i bilvindu, evt malt direkte på kjøretøy. 

Rules of engagement/ krigens folkerett 

ROE er en av utfordringene ved denne type virksomhet. Den som tror at det i 

krig eller i opptakten til krig blir fulgt alle regler for krigføring tar dessverre helt 

feil. Det er selvfølgelig målet man skal strekke seg mot i Norge, men hvis det 

blir så alvorlig for landet at VON gruppene trer fram kommer dessverre 

hensynet til rettferdighet og sikkerhet for enkeltmennesker i bakgrunnen. Det 

vil bli arrestert uskyldige, det vil bli sivile som mister eiendom, rettigheter og 

sikkerhet osv. lldåpning mot en trussel skjer etter at andre metoder er prøvd 

eller i selvforsvar. Om mulig siktes lavt i begynnelsen. Ingen skal henrettes eller 

plages selv om fienden gjør slikt. Fanger og mistenkelige skal overlates til 
offisielle myndigheter og behandles på best mulig måte. Sårede skal pleies. Alle 



fanger skal ha mat og ly. Døde skal begraves på en verdig måte. Gravene 

merkes og disse føres inn på papirkart som oppbevares. 

Type oppgaver og taktikk 

VON gruppene vil i hovedsak operere i sitt hjemmeområde og drar fordel av 

lokalkunnskap på alle plan. 

Typiske oppgaver antar vi blir: vakthold, overvåkning, oppklaring, etterretning, 

veikontrollpost, og eskorte. 

Hvis situasjonen i landet er kommet ut av kontroll (eksistensiell kamp) ser vi 

dessverre også for oss bakhold, sabotasje og kontraterror. I den siste gruppen 

vil oppgavene bli ekstreme for en milits men all erfaring viser at geriljastyrker 

kan være en virkelig stor trussel for en okkupant. 

Ta utgangspunkt i at telefon, strøm og internetter eller blir borte. Evt også 

nasjonal radio/tv. Hvis det virker så er det en bonus. 

Det blir VON gruppens leder som må beherske det faglige og taktiske. 

Gruppene vil stå teknisk veldig fritt. Det blir improvisasjonens kunst. Ta for 

eksempel veikontroll eller veisperringer. Man bruker rett og slett lastede store 

kjøretøyer satt over vegen, hvor det ene er til å flytte på for å åpne for 

godkjente passeringer. Posten belyses med billys eller med lamper drevet av 

aggregat. Noen hundre meter bortenfor står en reserveløsning som kan stenge 

vegen på sekunder hvis det går galt. Store kjøretøyer kan være hjullaster, 

tømmerbil med lass, stor traktor med dumperhenger med stein, fylt betong bil 

med stanset trommel, lastebil med lass osv. Bruk det dere får tak i. Det er ikke 

noe problem å kontrollere E- 6 ved Gardermoen på denne måten. Som 

varmebu for hvilende styrke og som stilling for ilddekningen brukes 

person/varebiler plassert i utkanten av området. Medbrakte kumringer i 

betong kan også brukes som enkeltmanns grop. En VON veg kontrollpost i 

Sandvika den 22 juli 2011 kunne ha endret historien. 

Kommando og kontroll 

VON gruppen ledes lokalt og blir brukt etter lederens initiativ innledningsvis. 

Deretter forholder gruppen seg til nærmeste militære eller politimyndighet der 

det måtte finnes. Hvis man opererer i et vakum så meldes det «oppover» en 

status. Se eksempel vedlagt. VON gruppene kan avgi kjentmenn til øvrige etater 



etter behov. Hvis en VON gruppe har blitt eksponert for tidlig eller ved en feil 

så oppløses den og gjenoppstår i en annen form senere. 

En forhåndsøvd pilotstyrke fra gruppen bør ha meget høy beredskap, noen 

svært få timer. Tvilstilfeller vil raskt oppstå. Styrken holder lav profil 

innledningsvis. 

Utrustning/Forsyning 

Hovedregelen er at den enkelte holder seg med alt personlig utstyr og 

våpen/ammunisjon. Alt er lovlig anskaffet og oppbevart. Unntaksvis kan en 

soldat få våpen av en kollega ved alarm. Man skal ikke kle seg i komplett 

dagens norske uniform, dette for å skille VON fra militære avdelinger. 

Armbindet er VON soldatens «uniform» og beskyttelse etter folkeretten. Det er 

også lagt til grunn at den enkelte har egen bil, traktor eller 

motorsykkel/snøscooter. Andre kjt kan også være aktuelt (for eksempel 6 

hjulinger - ATV). Det finnes i dag store mengder med private biler som har 

militære egenskaper i form av 4 hjulstrekk osv. Moderne traktorer med diverse 

redskap og tilhengere har også egenskaper som kan være meget aktuelle for 

VON. I våre fjordstrøk, i øyrikene, langs kysten og ved de store innlandssjøene 

er det behov for båter. I fjellkommunene: snøscootere og ATV'er. 

Se forslag til personlig utstyrsliste for VON milits soldat vedlagt. 

Avdelingsutrustning organiseres av gruppesjefen og består av det man med 

rimelighet kan skaffe. Alt må skaffes, vedlikeholdes og driftes selv eller av 

gruppen samlet. Utstyret kan være spredt hos medlemmene eller i spredte 

men uskyldige » depoter». Spesielt militært utstyr finnes det mye av i 

markedet, men om noe skulle mangle så går det sikkert bra. Ikke vær for 

kravstor. 

Se liste over aktuelt gruppeutstyr og forsyninger for VON milits gruppe vedlagt 

Sikkerhet 

Hold dere totalt unna internett og telefoner ol i dette arbeidet. Kun muntlige 

og skriftlig (papir) kommunikasjon. Ved utrykning kan slike tekniske 

hjelpemidler allikevel brukes men med forhånds avtalte koder hvis tidsfaktoren 

tilsier det. 

Produksjon av planer el tilsvarende skjer med håndskrevne sider eller på 

maskiner som ikke er koblet til nettet og på papirkart. Ingen distribusjon 



elektronisk. Det skal egentlig ikke være behov for noen skriftlige planer eller 

huskelister. 

Hvis man absolutt ønsker å vise befolkningen at man er i gang så gjør dette 

anonymt og uten tilbakesporingsmulighet. Ved innsetting nyttes innledningsvis 

finlandshetter. 

All kommunikasjon om VON går internt i gruppene og begrenses til det 

minimale. VON sjefen lokalt kjenner sin gruppe og kanskje sjefen for 

nabogruppene, ingen flere. Vær obs på forsøk på infiltrasjon og 

undergraving/ryktespredning. Folk som slutter i VON kan være en trussel 

senere. Derfor må «need to know «prinsippet» nyttes hele veien. 

Personlig utstyr som er tenkt brukt i VON finnes i de fleste hjem og vil derfor 

ikke kunne skilles ut ved en razzia, innbrudd eller brann. Derfor må ikke 

lagringen være påfallende, merket eller strukturert mer enn høyst nødvendig. 

Våpen og ammunisjon er lovlig anskaffet og lagres lovlig. Hvis det i en urolig 

fase blir antydet at myndighetene vil ta kontroll på registrerte våpen i landet så 

flyttes de aktuelle våpen med ammunisjon vekk. 

Drift og innsetting av gruppene 

Det avholdes lite eller ingen øvelse. Beredskapen vedlikeholdes ved at lederen 

velger ut personell som har de nødvendige kunnskaper, holdninger og 

ferdigheter. Rekognosering av mulige innsettingsområder kan foretas. I større 

grupper bør man organisere en ledelse på 2-3 utvalgte som kjenner til de 

samme detaljene. Drivstoff, proviant, tørrbatterier, medisiner samt vann må 

rulleres jevnlig. 

Det tas ikke kontakt med myndigheter av noe slag. Gruppene trer først frem 

når alvoret er så stort at man med stor sannsynlighet blir akseptert. På denne 

måten kan myndighetene si i fredstid at slike grupper ikke eksisterer, derfor 

behøver de ikke ta stilling til dem. 

Denne vegledningen er den eneste som kommer, du må nå selv føle deg kallet 

og iverksette hvis du føler at dette gjelder deg. (For å få dette direktivet ut 

måtte vi ty til internett men avsender er skjermet) Det vil senere komme bevis 

for at de første gruppene allerede er i drift. 

Lykke til med arbeidet for Norges beste I 

VERN OM NORGE 



PERSONLIG UTSTYR FOR VON MILITSOLDAT 

Siden soldaten i utgangspunktet er erfaren går man ikke i detalj her. 

Armbind på venstre overarm. Hvitt med VON i store sorte bokstaver. Lite norsk 

flagg inne i 0. 

Mobiltelefon så lenge den virker 

Kontanter 

Gyldig Norsk pass og 1 kopi av dette. 

Klær, støvler og hodeplagg for alle årstider. Finlandshette. Fotposer 

Ryggsekk, patruljesekk og bag. Kamuflasjetøy. Refleksvest 

Bivuakkutstyr. Telt, soveposer, underlagsmatter. Fjellduk. Primus. 

Kjøretøy med verktøy, motorsag, reservehjul, kjetting og ekstra drivstoff, olje 

etc. 

Hodelykter, kniv, multiverktøy. Lykt med signalkapasitet (farger og blink) 

Jaktradio med antenner, batterier og ladere 

Våpen og ammunisjon (pistol, pumpehagle, rifle). Kølle og lita øks til nærkamp. 

Jaktammunisjon er ok. 

Grovkalibret langholdsrifle med lyddemper og nattkikkert (for noen få, hvis det 

kan skaffes) 

Strids vest og evt skuddsikker vest. Hjelm 

ABC vernutstyr, herunder vernemaske m/ filter 

Personlig sanitetsutstyr. Toalettsaker og annet personlig. 

Papirkart lokalt. Helst 1:50 000 eller bedre. 

Ski, truger. Hvite kamuflasjeklær. 

Vannkanne, tørrbatterier, hermetikk, tørrvarer av mat for minst 3 døgn 

Spiseutrustning, kjeler osv. 

Kikkert. Tauverk. Skrivesaker. 



GRUPPEUTSTYR OG FORSYNINGER FOR VON GRUPPE 

Listen er ikke utfyllende. Det kan pålegges gruppens medlemmer å skaff/lagre 

noe av dette. Gruppen vurderer selv best hva det er behov for. 

Lys sett (arbeidslamper )Skjøteledninger. 

Aggregat. Bil- ladere til aggregat. Lampesett kontor. Vannkoker 

Bårer og sanitets sekk m/ innhold. Medisiner. Ulltepper/fjellduker. 

Papir kart over et større området (helst eget fylke+ nabofylkene) 

Viltkamera med og uten MMS. Bærbar PC til å lese av bilder. 

Kontorsaker. Papir liste over aktuelle telefonnummer til offentlig myndighet, 

politi og forsvar. 

Håndjern, store strips og ståltråd. Sandsekker ol til blending av fanger. 

Parafinlamper, stea rin lys. 

Saker til å lage skilt med. Merkebånd på rull. 

Telefoner og linjemateriell. TP 6N eller tilsv. Stor feltveksler. Hvis det kan 

skaffes. 

Kamuflasjenett sommer & vinter 

Ekstra vannkanner med reint vann. Ekstra hermetikk og holdbar tørrproviant 

for minst ei uke. 

Vaktstøvler (type isfiske/snøscooter). Flere par. 

Noe ekstra drivstoff til kjøretøy og aggregater. 

Presenninger 

Større telt til kommandoplass eller forlegningsbase utenfor vei. Vedovn. 

Pulker og kjelker. Biltilhengere. 

Feltarbeids utstyr, herunder motorsager (i tillegg til den som skal være i alle kjt) 

Innbruddsverktøy: rambukk, slegge, lange brekkjern, spett og vinkelsliper av 

forskjellig størrelser. Må kunne kappe vegbom i stål, kjettinger og låser. 

Nattkikkert 



EKSEMPEL PÅ SITUASJONSRAPPORT SENDT MED ORDONANS FRA VON GRUPPE 

g-p HV 1-2 TkDO 

FYIA VON 1.2- c;ru-p-pe OYRdlAL - 2 

DTCt 221-4-00AJuLL ~ 

VON gru-p-pe OrRdlAL -2 VllAY VVlobLLLs.evt og YrJRRet L feLt L gtlr. vL VllAY C,IA 35 

-pers.oll\,eY VVted fuLLt uts.ttj Y og vtl-pell\, tLL iA LLe. All\,tiA LLet foYVell\,tes. tl ØRe. 

c;ru-p-pell\, o-pererer-ptl VVtobLLtLf 1.2345Gy-g og -ptljiARtriAdLo RIAll\,IAL 3 VVted LoRIAL 

reRRevLdde. kiALLes.Lgll\,iAL: fjeLLrev. vL ViiAr ell\, VVleYRet og beVVtiAll\,11\,et ROll\,tiARt-pos.t 

biAR det 11\,edLiAgte VVleLerLet L MeLdiAL. Pos.tell\, RIAi!\, IAll\,VLs.e veg tLL gru-p-peRo og tLL 

foYS.tj 11\,Lll\,gs.-pLIAS.S.ell\,. 

c;vu-p-pell\, ev LoRiALLs.evt-ptl fors.ajeLLLge s.tedev L OrRdiAL og dvLvev s.tiAs.joll\,ffiY 
veLRoll\,tvoLL -ptl veg GS og veg 700. o-p-pldiArLll\,gs.-piAtvuUer o-pererer ves.tover VVtot 
SUrll\,IAdiALS.ØriA. f;ll\, s.~uLt O'P ved VorVVtS.tlAd. Dette fovts.etter Lll\,11\,tLL vLdere. vL 

ViiAr ell\,11\,tl LRRe ViiAtt ROll\,tlARt VVted LoRiALt 'PoLLtL eLLev HV. 

c;ru-p-pell\, ViiA v iA vves.tevt 3 bevæ,-pll\,ede VVlLs.tell\,R-eLLge -pevs.oll\,er L ell\, VIA rebLL VVted 
VVtotorLs.evt guVVtVVtLbtlt, vtl-pell\,, gode RiAvt over Agdell\,es., s.iAbotiAs.jeuts.ttjr og VVttJe 
s.-prell\,gs.toff. I dell\,11\,e forbLll\,deLs.e bLe ell\, CTV vtl ve iA LvovLLg S.RIAdd diA det o-p-ps.tod 

S.RtjtLll\,g -ptl RLos.s. VioLd. Det s.ttw LRRe OVVl LLvet og s.oLdiAtell\, er eviA Ruevt. 

vL VVttltte des.s.verre brtjte os.s. [11\,11\, LjoRer butLRRell\, -ptl isevRtlR L 11\,IAtt fov tl Viell\,te 
ut VVtiAt. o-p-pgiAve over uttiARet og ROll\,tlAll\,ter bLe LiAgt Lgjell\,. 

c;eLr RLUiA 

c; ru-p-pes.j ef 


