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LEDER

Vores opgave i Hjemmeværnsledelsen er blandt 
andet at være bindeled mellem politikere og Hjem-
meværnets frivillige og ansatte. Behov og ønsker 
blandt politikere og samarbejdspartnere skal så at 
sige være synkroniseret med, hvad der er muligt 
i vores frivillige organisation.

Når der skal ske effektiviseringer og ændringer, 
så bidrager Hjemmeværnet naturligvis gerne med 
vores del. Det kræver blot, at det giver me
ning for den enkelte frivillige hjemmeværnssoldat 
og for de ansatte. Hvis baggrunden og argumen-
terne er forståelige, så er viljen også til stede.

Umiddelbart inden påske indgik forligspartierne 
bag seneste forsvarsforlig en aftale, der betyder, 
at en række af Forsvarets myndigheder skal flytte 
og organiseres på en ny måde. Det betyder blandt 
andet, at Hjemmeværnskommandoen skal flytte til 
Vordingborg. Det har medført frustrationer blandt 
de berørte. For hvorfor blev Hjemmeværnet 
slet ikke hørt? Vil beslutningen medføre tab af 
kompetencer? Og vil det i sidste ende blot betyde 
øget pendling til Sydsjælland frem for at give et 
lokalt løft med medarbejdere, der bosætter sig i 
lokalområdet?

Vi anerkender selvfølgelig politikernes ret til at 
beslutte, hvor Forsvarets myndigheder og kapaci-
teter skal placeres. Ligesom vi naturligvis kaster os 
over den nye udfordring på samme måde, som vi 
i Hjemmeværnet også løser alle andre vanskelige 
opgaver. Vi ønsker bare at blive inddraget.

Vi behøver ikke alle at være enige. Men man 
skal kunne se logikken, trods alt. Det vigtigste for 
os er, at det frivillige niveau berøres mindst 
muligt af flytningen. Kunsten bliver klart og tyde-
ligt at kommunikere hvorfor, hvordan og hvornår 
på en sådan måde, at ingen i organisationen føler 
sig hægtet af. 

Hjemmeværnets medlemmer og ansatte kræ-
ver egentlig ikke meget. Vi har brug for tålelige 
rammer, brugbart udstyr og nogle gode opgaver 
at kaste os over. Men først og fremmest er det 
afgørende for hele organisationen, at der udvises 
respekt for, at så mange vælger at investere deres 
fritid i at gøre noget for andre. Mangler respek
ten, daler motivation. Og uden motivation er 
det svært at fastholde den frivillige indsats i det 
store omfang, som danskerne anerkender.

I den seneste måling af befolkningens holdning 
til Hjemmeværnet udtrykker 80 procent af de ad-
spurgte stor eller meget stor tillid til, at Hjemme-
værnet kan løse sine opgaver. Hvis vi som orga-
nisation skal sikre en fortsat stor opbakning – og 
interesse for at blive medlem – bør Hjemmevær-
nets frivillige og ansatte behandles med respekt 
og omtanke. Det håber vi, at politikerne vil 
notere sig af hensyn til de frivillige.

Bliver vi inddraget i dialogen om vores egen 
fremtid, vil hele Danmark også i mange år frem-
over kunne trække på et folkeligt forankret bered-
skab og en militær organisation, der er et stort 
aktiv både nationalt og internationalt. Med 
andre ord: Hjemmeværnet skal tages alvorligt – på 
alle niveauer. Ikke kun med ord, men også med 
handling.

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet

”Bliver vi inddraget i 
dialogen om vores egen 
fremtid, vil hele Danmark 
også i mange år fremover 
kunne trække på et fol ke
ligt forankret beredskab”

Tag Hjemmeværnet alvorligt!
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Stort HJV-hold 
til maraton
For 10. år i træk stillede Hjemmeværnet med 
et hold til Copenhagen Marathon, der blev 
afviklet i en omgang blandet vejr i Køben-
havn 18. maj.

91 løbere stillede til start for ”Hjemmevær-
net Team Marathon” i røde løbetrøjer med 
stort hvidt logo. Det var præcis 40 løbere 
mere end historiens næststørste HJV-hold i 
det københavnske maratonløb. 80 gennem-
førte, og alle var med til at skabe flot op-
mærksomhed om Hjemmeværnet.

Allerede fra morgenstunden, inden løbet 
blev skudt i gang, tiltrak Hjemmeværnet 
sig opmærksomhed, da løberne blev kørt til 
startområdet i en kolonne af otte MAN13-
køretøjer. Men også dagen igennem var der 
mange frivillige medlemmer i aktion. Publi-
kum og løbere kunne blandt andet nyde godt 
af sanitetstjeneste, demonstration af kapaci-
teter og materiel fra alle værnsgrene og sol-
dater, som demonstrerede eksercits. 

På løbersiden viste det sig som en hård 
dag for de fleste. Enkelte nåede i mål, in-
den et voldsom regnvejr ramte hovedstaden. 
Hurtigste mand på holdet blev debutanten 
Mikkel Buus Paustian fra HVK Vesthimmer-
land i tiden 3:15:02. Hurtigste HJV-kvinde var 
Lisbeth Borgermann Funder fra HVK Taastrup 
i tiden 4:20:56.

Vild 
weekend 
på Vestegnen
24.-25. maj var der mere end alminde-
ligt stor aktivitet på den københavnske 
vestegn. Den årligt tilbagevendende 
øvelse Smil, som gennemføres af 
Hærhjemmeværnsdistrikt Købehavns 
Vestegn, fandt sted samtidig med Fly-
verhjemmeværnsdistriktets øvelse Tor-
densky. 

Øvelserne fandt sted, efter dette ma-
gasin var sendt til tryk, men der var lagt 
op til et interessant setup med blandt 
andet redning fra et afsporet, brænden-
de tog i det rekreative område Hede-
land, skydning i en grusgrav og redning 
af tilskadekomne fra ”biler” i en mørk-
lagt svømmehal med røg og kamplarm.

Se billeder fra øvelserne på HJV.DK 
og på Hjemmeværnets facebookside.

Hjemmeværnet skabte flot synlighed ved 
årets udgave af Copenhagen Marathon.  
Foto: Bo Holbo Rasmussen

Uddannelse 
i sommerlandet
Traditionen tro er det ved at være tid til årets 
sommerskoler. Læring og kammeratskab går 
hånd i hånd, når Hjemmeværnsskolen og ud-
dannelsescentrene inviterer til opdatering af 
færdighederne og mulighed for at bygge nye 
kompetencer ovenpå.

For nye medlemmer er det igen i år muligt 
at tage Hjemmeværnets lovpligtige uddannel-
se på tre skarpe uger på Bootcamp, men der 
er også forskellige tilbud af en uges varighed.

Bootcamp Jylland, Skive, 27. juni-20. juli.
Bootcamp Sjælland, Jægerspris, 8.-31. aug.
Hjemmeværnsskolens sommerkursus,  
Nymindegab, uge 27
MHV Uddannelsesuge, Slipshavn, uge 28
FHV Summercamp, Slipshavn, uge 29
Musiksommerskole, Nymindegab, uge 32.

Se mere på Hjemmeværnsskolens side på 
HJV.DK, på hvs-info.dk og i kursuskalenderen 
på midtersiderne i dette magasin.

Igen vil Hjemmeværnet være massivt til 
stede, når Flyvevåbnet og en række inter
nationale bidrag viser sig frem. Her er det 

et billede fra sidste års Airshow i Roskilde. 

Foto: Simon Knudsen
22. juni står Flyvestation Karup på den anden 
ende. Op mod 100.000 mennesker ventes at 
besøge det stort anlagte Airshow 2014, hvor 
temaet denne gang er ”Til lands, til vands 
og i luften”, altså fokus på totalforsvaret. 
Hjemmeværnet er naturligvis inviteret til at 
deltage.

Alle værnsgrene giver publikum indblik 
i de mange opgaver og muligheder, Hjem-
meværnet spænder over. Naturligvis har Fly-
verhjemmeværnet også en stor aktiv rolle i 
selve afviklingen af arrangementet, idet en 
lang række frivillige soldater indsættes for at 

støtte Flyvevåbnet med blandt andet bevogt-
ningsassistenter, sanitetstjeneste, sikring af 
parkeringspladser og servicepatruljer på om-
rådet.

I alt ventes over 200 frivillige soldater at 
deltage i Danish Air Show 2014, hvor de 
blandt andet kan opleve materiel og impone-
rende opvisninger af både moderne jagerfly 
og veteranfly.

Se mere på danishairshow.dk

HJV til Airshow
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Politisk fest 
på klippeøen 
Igen i år har Bornholm lagt klipper til den årlige politiske 
festival, Folkemødet. Arrangementet har vokseværk, og der 
har i år været knap 2.000 arrangementer, som netop er over-
stået på tidspunktet for udgivelsen af dette magasin. Hjem-
meværnet har igen haft en central placering. Dels med solid 
støtte til politiet for at få trafikken til at glide, dels med en 
række politiske debatter om bord på marinehjemmeværns-
fartøjet Hjortø i Allinge Havn. Læs om begivenhederne på 
HJV.DK, på facebook.com/hjemmevaernet og på den offi-
cielle side brk.dk/folkemoedet.

Hele tre hærhjemmeværnsdistrikter  
(HD) har fået ny chef i de seneste  
måneder. Det drejer sig om:

HD Østjylland, hvor major 
Finn Jensen tiltrådte 1. april
HD Nordjylland, hvor oberstløjtnant  
Jan Johansen tiltrådte 1. maj
HD Syd og Sønderjylland, hvor oberstløjtnant 
Kent Børge Jensen (billedet) tiltrådte 1. maj
Også Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter 
(KAPC) har fået ny chef, nemlig kommandør 
Anders Friis.
Derudover har en række underafdelinger skiftet ud 
på toppen. Blandt andet i eskadrille 223 Værløse, som 
kaptajn Tommy Ohlhoff nu står i spidsen for. 

Nye distriktschefer

Et af medlemmerne af Flyverhjemmeeskadrille 272 tog en 
række fine billeder. Foto: Magnus Pedersen.

Dannebrog til D-dag 
med MHVfartøj
Hjemmeværnet har været på en 
helt særlig opgave i forbindelse med 
markeringen af 70-årsdagen for de 
allierede styrkers invasion af Nor-
mandiet under 2. verdenskrig den 6. 
juni 1944, bedre kendt som D-dag. 
Invasionen blev begyndelsen på en-
den for de tyske tropper.

Hjemmeværnet slog selvfølgelig 
til, da muligheden bød sig for at 
repræsentere Danmark i en række 
officielle begivenheder sammen med 
blandt andre krigssejlerne, der gik i 
allieret tjeneste efter tyskernes be-
sættelse af Danmark. Derfor var det 
MHV 851 Sabotøren, der i begyndel-
sen af juni sejlede Dannebrog samt 
HJV-faner til begivenhederne i Eng-
land og Frankrig.

Chefen for Marinehjemmeværnsdi-
strikt Vest, kommandørkaptajn Arne 
Petersen, stod for turen sammen 
med en frivillig besætning. Første 
mål var Portsmouth, som var den 
vigtigste af de havne på Englands 
sydkyst, hvorfra de mere end tre mil-

lioner allierede soldater blev sendt af 
sted mod Frankrig.

Fra Portsmouth sejlede Sabotøren 
i konvoj over Den engelske Kanal til 
Caen med den danske fane om bord. 
Totalforsvarsregion Sjællands fane 
med tilhørende fanekommando fra 
HVK Rosenborg deltog også i begi-
venhederne ved en kranselægning 
ved krigssejlermonumentet i byen 
Sainte Marie du Mont samt efterføl-
gende ceremoni på Utah Beach-mu-
seet. Under de forskellige begiven-
heder deltog en række prominente 
gæster, blandt andre Dronning Mar-
grethe og stats- og regeringsledere 
fra en lang række lande. 

Personel fra de tre eskadriller HVE 272, HVE 280 og HVE 281 
var i april på opgave for Flyvevåbnet. Om natten stod de 
frivillige soldater fra Flyverhjemmeværnet for bevogtningen 
af helikoptere, som blev anvendt til en øvelse.

Bevogtning  
af Flyvevåbnets helikoptere

Christian Damholt  
mindet med maleri
Ved en reception på Fyn afslørede 
den efterladte familie til kaptajn 
Christian Jørgen Grundt Damholt i 
slutningen af maj et portrætmaleri 
af den afdøde soldat, der blev den 
første faldne soldat i Hjemmevær-
nets tjeneste. Christian Damholt var 
i 2008 udsendt som CIMIC-officer i 
Afghanistan for at støtte den civile 
opbygning i Helmand-provinsen. Det 
var her, han 17. marts blev dræbt 
af en selvmordsbomber og fik en 
skæbne langt fra den drøm, han el-
lers havde om at gøre karriere i For-
svaret.

Det er Hjemmeværnsfonden, der 
har doneret midlerne til maleriet, så 
Christian Damholt kan blive mindet 
på lige fod med faldne officerer i det 
øvrige Forsvar. Portrættet er malet af 
kunstner og pensioneret kaptajn fra 
Livgarden, Axel Vermehren. Det blev 
offentliggjort på Christian Damholts 

tidligere arbejdsplads på Fyn, hvor 
Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, holdt tale. Ma-
leriet vil senere komme til at hænge 
på Hjemmeværnsskolen i forbindelse 
med en mindevæg om Hjemmevær-
nets indsats i internationale opera-
tioner.

Moren Susan og den efterladte 
hustru Anette afslørede maleriet 
af kaptajn Christian Damholt, der i 
år kunne have været blevet 40 år. 
Foto: Lisbeth Jespersen
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En stor opgave  

for fuld musik

Det endte med sejr til den skæggede 
dame fra Østrig, Conchita Wurst, 
i Eurovision Song Contest. Uden-
for var der menneskemylder både 
ved finalen, de to semifinaler og en 
række andre shows på Refshaleøen 
i København i maj. Den tvivlsomme 

infrastruktur omkring de gamle B&W-
haller gav en række trafikale udfor-
dringer. Men politiet og Hjemmevær-
net leverede en stor indsats for at få 
det hele til at glide.

Blandt andet var hjemmeværns-
soldater ugen igennem på plads ved 
den nærmeste metrostation og de 
omkringliggende veje. Med indsæt-
telse i op til 17 timer om dagen var 
det en uge, der bød på mange op-
levelser og ikke mindst god rutine i 
forbindelse med trafikregulering.

Også frivillige fra de øvrige værns-
grene var i aktion. Hjemmeværns-
eskadrillerne 227 og 228 stod for 
bevogtning af to Fennec-helikoptere, 
der var indsat til at overvåge trafik-
ken fra oven. Politiet havde også 
anmodet Marinehjemmeværnet om 
støtte, så de frivillige besætninger 
om bord på de tre fartøjer MHV 809, 
MHV 907 og MHV 911 lå klar i Køben-
havns Havn.

I alt havde Hjemmeværnet dagligt 
indsat mellem 28 og 48 mand i hele 
perioden og brugte ca. 4.000 mande-
timer på arrangementet.

”Endnu en gang har Hjemmevær-
net præsteret en brillant indsats og 
støtte, ikke alene til Københavns 
Politi, men til hele holdet omkring 
afviklingen af Melodi Grand Prix. I 
sol og regn har man alene mødt en-
gagerede hjemmeværnsfolk, der har 
guidet publikum og medarbejdere 
rundt, så tilstrømning og afvikling 
kunne foregå på en god måde,” si-
ger vicepolitiinspektør Claus Hjelm 
Olsen, der var leder af operationen 
omkring Eurovision Song Contest i 
Københavns Politi.

Befrielsen  
er stadig relevant
Over hele landet mindedes Hjemmeværnets medlemmer 
Danmarks befrielse 4. og 5. maj. Som bekendt var det 
samlingen af modstandsgrupper og hjemmeværnsfor-
eninger, der blev fundamentet for det statslige Hjemme-
værn, vi kender i dag. Derfor er fejringen af befrielsen 
stadig relevant.

Eskadrille 232 Sydsjælland-Møn markerede dagen i 
Svinø Mindelund, hvor mange faldne britiske piloter fra 
2. verdenskrig ligger begravet.

Dagen blev også markeret på Baunehøj i Grenå. Her 
står en mindesten, som blev rejst i 1950 på femårsda-
gen for Danmarks befrielse af medlemmerne af en lokal 
modstandsgruppe. Ved højtideligheden stillede det lokale 
flyver- og hærhjemmeværn som altid med fanevagter, 
ligesom der blev lagt en krans ved mindestenen. 

Næste år – ved 70-året for befrielsen – ventes Hjem-
meværnet at gøre ekstra meget ud af mærkedagene.

Conchita Wurst fra Østrig vandt 
Eurovision Song Contest 2014. 
Udenfor bidrog Hjemmeværnet til 
en sikker afvikling af trafikken og 
til godt humør. Foto: Bjarne Bergius 
Hermansen (DR) og Christian Bergqvist

164 timer
leverede hver enkelt aktiv hjemmeværnssoldat i gennemsnit frivilligt 
til gavn for samfundet i 2013. Det – og mange andre spændende fak-
taoplysninger – kan du læse i Hjemmeværnets årsrapport og i ”light-
udgaven” årsberetningen. Find dem på HJV.DK og Forsvarsministeriets 
hjemmeside, fmn.dk.

Mange steder i Danmark mindedes Hjemmeværnet 
befrielsen, her Svinø Mindelund.

Nye soldater  
til SSR
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscering har budt 
seks nye soldater velkommen i enheden. Efter et optagelses-
forløb, der startede tilbage i januar 2014, kunne de nye SSR-
soldater i april se frem til at påbegynde tjenesten ved enhe-
den og den videre uddannelse ved Garderkasernen i Høvelte.
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Flere hårdt kvæstede og en død. Sådan var 
situationen efter en ulykke, hvor en bilist var 
stukket af efter en påkørsel. Heldigvis var 
der kun tale om en øvelse, da medlemmer 
af Politihjemmeværnet i foråret mødtes for 
at holde færdighederne ved lige på hjem-
meværnsgården Møllebakken i Nykøbing 
Falster.

Tre politikompagnier, ansatte ved distriktet 
og besøgende fra Totalforsvarsregion Sjæl-
land var til stede, og de kunne opleve, hvor-
dan flugtbilisten hurtigt blev indfanget af en 
PO-patrulje med hund og fik ham afleveret 
til politiet. 

”Det har været et godt situationsspil,” for-
tæller næstkommanderende ved PO Slagelse 
premierløjtnant Eddie Aagrav. Han fortæller, 
at øvelsen begyndte med grundlæggende 
militær efteruddannelse for frivillige (GME-
F) for at få færdighederne i bevogtning, af-
spærring, trafikregulering, skydning og før-
stehjælp helt opdateret.

Formålet med øvelsen var at give det 
fornødne grundlag til at løse politifunkti-
onsmæssige opgaver samt færdigheder i al-
mindelig hjælp til politiet. Og episoden med 
flugtbilisten var blot et af flere intense og 
realistiske momenter.

Grill med chefen
Som du måske har bemærket, har du mod-
taget et tillæg sammen med dette magasin. 
I det kan du dykke ned i arbejdet med Hjem-
meværnets nye kampagne, som får premiere 
til august. Kampagnen skal skabe opmærk-
somhed om den store støtte, som de mange 
tusinde frivillige soldater året rundt yder til 
Forsvaret og samfundet.

Som en del af kampagnen er alle kompagni-
er, flotiller og eskadriller inviteret til at fortælle 
om en indsats, hvor de frivillige i underafde-
lingen gjorde en forskel. Bidragene skal skabe 
sammenhæng mellem det landsdækkende 
kampagnekoncept og den lokale indsats, som 
er hele Hjemmeværnets fundament.

Se mere i tillægget og på hjv-historiedys-
ten.dk. Her finder du også informationer om, 

hvordan din underafdeling deltager i dysten 
og dermed får mulighed for at vinde en grill-
aften, hvor hjemmeværnschef Finn Winkler 
vil vende bøffer og pølser og hygge med 
medlemmerne.

MHV på tv
TV 2 Østjylland tog på tur med Marine-
hjemmeværnet i Aarhus. Det kom der 
en halv times portrætudsendelse ud af, 
hvor seerne får et godt indblik i Mari-
nehjemmeværnets opgaver og livet om 
bord. Har du ikke set udsendelsen, kan 
du stadig nå det via dette link: 
kortlink.dk/e9mb

HJV.DK  
version 2 godkendt
Alt godt kommer til den, der venter. Sådan 
lyder et gammelt ordsprog. Hvis der er no-
get om snakken, kan Hjemmeværnets an-
satte og frivillige godt begynde at se frem 
til at tage den nye administrationsportal 
og hjemmeside, HJV.DK version 2, i brug. 
Systemet blev betinget godkendt efter en 
overtagelsestest i maj, og nu rettes de sid-
ste ting til. Efter sommerferien begynder 
uddannelsen af de nøglepersoner, som 
skal arbejde mest på den nye platform, og 
den endelige udrulning vil ske fra nytår.

Hjemmeværnskommandoen og øvrige 
myndigheder vil informere om systemets 
muligheder og om uddannelserne løbende 
hen over efteråret.

Vidste du at…
… du nu kan omsætte dine Hjemmeværnsud-
dannelser til civile kompetencer?

Hjemmeværnet og det øvrige forsvar har 
valgt at omskrive alle uddannelser til ”kvali-
fikationsramme for livslang læring”. Kvalifi-
kationsrammen bliver brugt i resten af det 
danske uddannelsessystem. Dermed bliver 
der skabt større overblik og gennemsigtighed 
over kvalifikationer i det danske uddannelses-
system. Samtidig skaber det et bedre grund-
lag for gensidig anerkendelse af uddannelser 
mellem Hjemmeværnet, det øvrige forsvar 
og det civile uddannelsessystem. 

Konkret betyder omskrivningen, at alle 
uddannelsesdirektiver erstattes af uddannel-

sesbeskrivelser. Hvor de tidligere uddannel-
sesdirektiver beskrev krav, vilkår og kriterier, 
beskriver man nu den viden, færdigheder og 
kompetencer, der opnås på en uddannelse. 

I takt med at uddannelsesbeskrivelserne 
bliver udarbejdet og godkendt, offentliggøres 
de på hvs-info.dk under den enkelte uddan-
nelse. Det forventes, at processen fortsætter 
i hele 2014. 

Læs mere om kvalifikationsramme for 
livslang læring på 
www.kvalifikationsrammen.dk.

Førstehjælpsmodul under 
POøvelsen i Nykøbing Falster. 
Foto: Frederik Jørgensen

Knivskarpe kompetencer
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KORT NYT

En krans for de faldne  
1. april fyldte Hjemmeværnet 65 år. I den an-
ledning deltog Den Kommitterede og Chefen 
for Hjemmeværnet i kranselægning i Minde-
lunden og på Kastellet i København.

”Kranselægningen i Mindelunden skete i 
respekt for fortiden, og kransen på Kastellet 
var til ære for nutiden,” forklarer generalma-
jor Finn Winkler, som understreger betydnin-
gen af at markere, at Hjemmeværnet har hi-
storiske rødder i modstandsbevægelsen, men 
samtidig er en del af det moderne forsvar og 
internationale bidrag.

Han bakkes op af Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen.

”Det, der gør Hjemmeværnet så stærkt i 
dag, er, at vi har fulgt med tiden og hele 
tiden udviklet os, og på den måde er 65 år jo 
ingen alder,” siger Bjarne Laustsen.

15 frivillige fra Hjemmeværnskompagni 
Rosenborg var med til skabe rammerne om 
markeringen, og derudover deltog Flemming 
Andersen som frivillig formand for Hjemme-
værnets Landsråd.

Så er det 
vabelsæson
Igen i år deltager et stort antal HJV-soldater 
i Nijmegen-marchen i Holland. Fire dage 
skal de gå 40 km med 10 kilo oppakning på 
ryggen, så der er blevet trænet massivt på 
de danske landeveje i løbet af foråret.

Både under træningsmarcherne og i Nij-
megen 15.-18. juli bliver alles fødder tapet 
op, så de er klar til at modstå de tryk, som 
støvlerne giver fodsålerne. Men der er al-
ligevel travlhed hos samaritterne om efter-
middagen, hvor skalpellerne skærer hul på 
adskillige væskefyldte blærer.

Nijmegen-marchen er en af de største af 

Estland kalder
I ugerne 31 og 32 drager medlemmer af 
både Hærhjemmeværnet og Marinehjem-
meværnet til Estland. MHV skal deltage i en 
maritim festival, hvor de fremviser materiel 
og kompetencer for det estiske hjemmeværn, 
Kaitseliit, som har planer om at oprette en 
maritim kapacitet.

Hjemmeværnet har i mange år haft et godt 
samarbejde med Estland, hvor det blandt an-
det er blevet til mange besøg og udveksling 
i forbindelse med opbygningen af de estiske 
hjemmeværnsuddannelser.

Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekog-
nosceringskompagni (SSR) er ligeledes fast 
deltager i en stor årlig patruljekonkurrence, 
som i år er blevet omdøbt fra ”Erna Raid” til 
”Admiral Pitka”.

Efterhånden har relationen mellem HJV og 
Kaitseliit udviklet sig til at blive en ligevær-
dig udveksling af erfaringer og kompetencer. 
Blandt andet er Estlands hjemmeværn stær-
ke inden for cyberforsvar, hvilket er et om-
råde, som vi i Danmark for tiden undersøger.

Hærens store idrætsdag i anledning af 
400årsdagen bød blandt andet på trekamp 
med forhindringsbaneløb, håndgranatkast 
og terrænløb. Foto: Forsvaret

400 år
er gået, siden Hæren blev født. Hele året 
markeres den store, runde fødselsdag med 
et væld af arrangementer, og Hjemmevær-
net er med ved en række af dem. Således 
også da Oksbøl i begyndelsen af maj dan-
nede rammen om det største idrætsarran-
gement i Hærens 400-årige historie. 6.700 
soldater deltog, og 40 hjemmeværnssoldater 
støttede med blandt andet sanitet, parke-
ringsanvisning og en jubilæumsmarch i det 
naturskønne område. 

Fødderne er blevet gået til under forårets 
kontrolmarcher. Her er der en velfortjent 
pause for deltagerne i Aarhus i begyndel
sen af maj. 168 bestod. Foto: Nijmegen.dk

sin art. I 2013 var der mere end 46.000 del-
tagere fra hele verden.

Følg med i strabadserne på 4daagse.nl og 
nijmegen.dk.

Lands skytter 
2013
Disse dygtige skytter er blevet hædret med 
diplom og pokal for deres bedrifter på sky-
debanerne rundt omkring i landet i 2013.
Gevær: Sergent Per Nørskov Bentzen,  
INFHVK Klosterheden (188 point)
Maskingevær: Menig Jens Høst, HVK  
Herning Syd (241 point)
Bedste kvindelige skytte: Menig Anita 
Viole Bonn Christensen, HVK Ikast-Brande 
(182 point)
Let støttevåben: Menig Lennart Aagaard 
Hansen, HVK Rebild (189 point)
Gevær med optisk sigte: Oversergent 
René Stange, VHK København (184 point)

Hjemmeværns
ledelsen lagde en 

krans ved mindes
monumentet på 

Kastellet. Foto: Ole 
Bo Jensen
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Flotillechefens bil blev 
reklamesøjle
Marinehjemmeværnet i Thyborøn/
Struer går nye veje for at rekrut-
tere flere medlemmer. Flotille 122 
Thyborøn/Struer er i forvejen synlig 
med udstillinger og deltagelse i lo-
kale aktiviteter og arbejder løbende 
på at få deres gode historier omtalt 
i den lokale presse. Desuden har der 
været støtte i form af annoncering 
fra Hjemmeværnskommandoen. Men 

der er brug for at prøve nye veje af.
Derfor valgte chefen for flotillen, 

kaptajnløjtnant Henning Kristen-
sen, at stille sin nye Mercedes A til 
rådighed som kørende reklamesøjle 
i Struer og omegn. Det næste års 
tid vil han køre rundt med foldere i 
handskerummet og være klar til at 
fortælle nysgerrige om Marinehjem-
meværnet.

Klar til USA
Første weekend i maj var hård kost for de knap 40 HJV-
soldater, der skal deltage i årets øvelse Golden Coyote i 
South Dakota, USA. I øvelsesterrænnet i Finderup i Vestjyl-
land skulle de gennem nogle intens dage med uddannelse i 
erkendelse af miner (IED), valg af fremrykkervej, formatio-
ner, kamp fra stilling, rensning af mål og reorganisering og 
førstehjælp.

”Delingen er så klar, som den kan være. Der er ingen tvivl 
om, at det danske hjemmeværnskontingent er vokset og er 
klar til opgaven,” sagde kaptajn Peder Hagensen fra Total-
forsvarsregion Nord- og Midtjylland efter strabadserne i maj.

Træningsweekenden var blot en af flere for HJV-soldater-
ne fra de tre nord- og midtjyske hærhjemmeværnsdistrik-
ter. De frivillige soldater skal indgå som en deling i National 
Guards store årlige øvelse sammen med deltagere fra bl.a. 
USA, England og Australien.

Før delingen sendes til USA, skal den gennem endnu en 
weekends uddannelse, før den er klar til Golden Coyote i 
Black Hills, hvor der deltager flere tusinde soldater.

Første MFPflotille 
er nu operativ 
Maritime Force Protection Flotille 125 i Randers er som den 
første af sin slags erklæret fuldt operativ. Flotillen er dermed 
klar til at rykke ud på en time til opgaver for Søværnet, po-
litiet og Skat.

MFP-flotillerne er med deres specialiserede uddannelser 
og udstyr både anvendelige til militære opgaver inden for 
beskyttelse af civile og militære skibe og som støtte til politiet 
på søer og i indre farvande, hvor operationer kræver trailer-
baserede gummibåde. 

Læs reportage fra en MFP-øvelse i Limfjorden på side 32-
34, og følg MFP-soldater under barske forhold i Nordnorge 
på side 44-45.

Under den hvide folie er flotillechefens nye Mercedes A 
rød. Men det næste års tid er den nu hvide bil en rullende 
reklamesøjle for flotillen og for Hjemmeværnet i det hele 
taget.

Deltagerne trænede 
blandt andet i at få 
en såret soldat truk
ket væk fra kamp
pladsen. Foto: Hélène 
Mogensen de Monléon

Jubilæumstattoo 
med markant HJV-bidrag
Marinehjemmevær
nets tamburkorps 
rummer musikere 
i alderen 1850 år. 
De spiller til årets 
tattoo i Sønderjyl
land. PR-foto

Sønderjysk Tattoo på Brundlund Slot 
er et fast indslag ved Ringriderfesten 
i Aabenraa hver sommer. I år, hvor 
tattooet fejrer 40 års jubilæum, er 
der ekstra stor deltagelse fra Hjem-
meværnet.

Lørdag den 5. juli går det løs med 
MHV Tamburkorps fra Randers, Brass 
Band Syd fra Odense og Hjemme-
værnskompagni Rosenborg fra Kø-
benhavn blandt deltagerne.

Ved tattooet markeres også 150 
års-jubilæet for krigen i 1864, Hæ-
rens 400 års jubilæum og Søværnets 
Tamburkorps 50 års jubilæum. Der-

udover kan publikum se frem til et 
væld af musikkorps og orkestre fra 
både ind- og udland. Nogle af dem, 
naturligvis, med sækkepiber. Årets 
gæstesolist er Jesper Lundgaard.

Ud over at optræde leverer Hjem-
meværnet hvert år en stor indsats 
ved tattooet bag kulisserne. Frivillige 
kræfter er således med til klargøring 
af tattoo-pladsen, trafikregulering, af-
spærring, førstehjælp, salutskydning 
med kanoner og meget mere. 

Læs mere på www.intmiltattoo.dk, 
hvor der også er link til køb af bil-
letter.
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Stolt HJV-soldat blev  

Årets frivillig 2013

FRIVILLIGPRIS

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Forsvarsminister Nicolai Wammen overrakte frivilligprisen 
til rekrutteringsofficer Frederik HelwegLarsen i den histori

ske Fællessal på Christiansborg.

Katja Holmboe Andersen, der er udvalgsassistent i Folke
tinget for Beskæftigelsesudvalget, blev overtalt af Frederik 

HelwegLarsen til at melde sig ind i Hjemmeværnet.

Prismodtageren sammen med sønnen Oscar.

 

Rekrutteringsofficer 
Frederik Helweg-Larsen 
blev i foråret hyldet på 
Christiansborg, hvor han 
fik overrakt frivilligprisen 
af forsvarsminister Nicolai 
Wammen.

Rekrutteringsofficer Frederik Helweg-Larsen 
har et helt særligt talent for at skabe en 
overbevisende kontakt til nye unge, poten-
tielle medlemmer af Hjemmeværnet. Og det 
i en grad, så forsvarsmister Nicolai Wammen 
i april overrakte ham frivilligprisen på Christi-
ansborg i Fællessalen. 

Den 44-årige Frederik Helweg-Larsen er 
rekrutteringsofficer i Infanterikompagni Jon-
strup ved Ballerup. Her er han gået nye veje 
i rekrutteringsarbejdet over for primært unge 
værnepligtige fra Livgarden og Gardehusar-
regimentet. Når de to regimenter har hjem-
sendelsesarrangementer, er Frederik Helweg-
Larsen et fast indslag på programmet. Hver 

gang lykkes det at få skabt positiv interesse 
for Hjemmeværnet blandt omkring 10 pro-
cent af de unge. 

Evnen til netop at kommunikere blev da 
også fremhævet af forsvarsminister Nicolai 
Wammen.

”Du formår at holde de unge mennesker 
i din hule hånd og få vendt stemningen om, 
at Hjemmeværnet ”bare” regulerer trafik til, 
at de alle ønsker at høre mere om de mange 
spændende opgaver og muligheder, som et 
medlemskab af Hjemmeværnet byder på,” 
sagde ministeren.

Selv peger Frederik Helweg-Larsen på, at 
hans aktive medvirken ved siden af rekrut-
teringsarbejdet i kompagniet giver ham den 
store fordel, at han kan videregive nye po-
tentielle medlemmer ”aktuelle førstehånds-
fortællinger” fra de øvelser og indsættelser, 
som Hjemmeværnet tilbyder.

Godt benarbejde
En af dem, der bed på krogen, er den 28-åri-
ge Katja Holmboe Andersen, der er udvalgs-
assistent i Folketinget for Beskæftigelses-
udvalget. Frederik Helweg-Larsen fik hende 

overtalt til at springe i hjemmeværnsunifor-
men, da hun var færdig som værnepligtig.

 ”Jeg havde som andre mine fordomme 
om Hjemmeværnet. Men Frederik gjorde et 
godt benarbejde. Desuden kunne jeg ikke 
rigtig undvære soldaterlivet,” fortæller Katja 
Holmboe Andersen, der i dag er næstkom-
manderende i en deling i Infanterikompagni 
Jonstrup.

Ud over Frederik Helweg-Larsen var der 
også hæder til en frivillig enhed under Kø-
benhavns Brandvæsen, der ydede en uvur-
derlig indsats med at sikre dansk kulturarv for 
eftertiden, da Frihedsmuseet brændte natten 
til 28. april sidste år. 

Frivilligprisen
Prisen som Årets Frivillig uddeles af 
forsvarsministeren og tildeles for en 
ekstraordinær indsats til en frivillig eller 
én frivilligenhed fra henholdsvis Hjem-
meværnet og Redningsberedskabet.
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Kronprinsesser til 
mindehøjtidelighed
Danmarks og Norges kronprinsesser var sammen med  
repræsentanter for Hjemmeværnet med til at markere 150-året  
for Slaget på Helgoland i Kristiansand i Norge.

Kronprinsesse Mary, 
der har været medlem 

af Hjemmeværnet 
siden 2008, lagde en 

krans ved mindestenen.

 

Kronprinsesse MetteMarit, kronprinsesse 
Mary og Chefen for Hjemmeværnet, gene
ralmajor Finn Winkler ved mindesmærket 
for de faldne danske sømænd i Kristiansand. 

Både kronprinsesse Mary og kronprinsesse 
Mette-Marit deltog, da 150-året for Slaget 
ved Helgoland blev markeret 9. maj i Kristi-
ansand. Til stede ved mindehøjtideligheden 
var også Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler, samt en lang række 
repræsentanter for Marinehjemmeværnet. 

Markeringen foregik ved en mindegudstje-
neste i Kristiansand Domkirke og ved kran-
selægning ved mindesmærket for de faldne 
sømænd i Slaget ved Helgoland, hvor frivil-
lige mørkeblå hjemmeværnssoldater fra de 
tre deltagende marinehjemmeflotiller flot 
repræsenterede den danske del af paraden. 
Det var i Kristiansand i Norge, at den danske 
flåde søgte havn efter slaget ved Helgoland 
for 150 år siden. Her fik man de 55 sårede 
sømænd i behandling og begravede de 18 
sømænd, der døde under slaget. 

Stort tilløbsstykke
Søværnet har siden Slaget ved Helgoland 
årligt æret de faldne ved at lægge en krans 
ved mindesmærket i Kristiansand. For nog-
le år siden overtog Marinehjemmeværnet 
ansvaret for den årlige højtideligholdelse i 
samarbejde med Helgolandslauget i Kristi-
ansand på vegne af Søværnet. 

Derfor var Marinehjemmeværnet også 
repræsenteret med tre jyske fartøjer, MHV 
902 Manø, MHV 804 Andromeda og MHV 
807 Jupiter, som de to kronprinsesser be-
søgte som sidste indslag i programmet, 
hvor Marinehjemmeværnet var vært for en 
reception. 

For flotillechef Per Frederiksen fra Hanst-
holm var mindehøjtideligheden en stor ople-
velse. Han gik under arrangementet forrest 
med fanen både i domkirken og på marchen 
hen til mindesmærket. ”Det er en flot tra-
dition, vi har overtaget, og arrangementet 
blev faktisk et stort tilløbsstykke,” fortæller 
Per Frederiksen.      

Se også video fra højtideligheden i Norge: 
kortlink.dk/eazm

AF CARSTEN ENGEDAL
FOTO: OLE BO JENSEN

MINDEHØJTIDELIGHED

NORGE 

SVERIGE 
FINLAND 
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TRADITIONSPLEJE

AF ULLA SØRENSEN-MØLGAARD
FOTO: LARS HORN/BAGHUSET

Historisk dag  
på Børglum Kloster

4. og 5. maj er historiske mærkedage for Hjemmeværnet, der over alt i landet 
markerede Danmarks befrielse for 69 år siden. HJV magasinet var med, da 

modstandskampen blev mindet på Børglum Kloster i Nordjylland. 

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland, oberstløjtnant Jan Johan
sen, og den engelske militærattache, 
lieutenant colonel Gordon Fotheringham, 
lagde en krans ved modstandsmanden 
Christian Michael Rottbølls grav. Yderst 
til venstre ses godsejer Hans Henning 
Rottbøll sammen med sin søn. 
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De mange dannebrogsfaner vajede i den 
lette vind over Børglum Kloster 5. maj, hvor 
frivillige hjemmeværnssoldater fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordjylland var mødt op for 
at mindes frihedskæmperen og faldskærms-
soldaten Christian Michael Rottbøll samt for 
at hædre trofaste og loyale hjemmeværns-
soldater for mange års indsats.

Også Hjemmeværnets kommitterede, 
Bjarne Laustsen, deltog i det smukke arran-
gement, der blev indledt med en mindehøj-
tidelighed for Christian Michael Rottbøl, som 
ligger begravet ved klostret.  

”Hvis Christian Michael Rottbøll ikke havde 
givet sit liv for Danmark, var han blevet 97 
år i år,” sagde godsejer Hans Henning Rott-
bøll. Christian Michael Rottbøll var godseje-
rens farbror, der i 1942 blev skudt bare 25 
år gammel. 

Så fortiden og historien har stor betydning 

for familien Rottbøll, der selv har været – og 
stadig er – aktive i Hjemmeværnet. Gennem 
årene har de huset et lokalt hjemmeværns-
kompagni samt lagt rammer til mange arran-
gementer og øvelser. Der er da også tætte 
bånd mellem godsejerfamilien og Hjemme-
værnet, der ligesom familien værner om 
traditionerne. Her står fejringen af befrielsen 
helt centralt.

”Det betyder meget for Hjemmeværnet 
at være med til at mindes de faldne fri-
hedskæmpere,” understregede distriktschef 
oberstløjtnant Jan Johansen.    

Tak fra England 
Årets taler ved arrangementet var den en-
gelske militærattache, lieutenant colonel 
Gordon Fotheringham:

”Vi står i dag fortsat i stor taknemmelig-
hedsgæld til de mange modige unge mænd 

og kvinder, der ligesom Mik, tog ekstraor-
dinære risici, og hvor mange i sidste ende 
gav deres liv i kampen for et frit Europa,” 
påpegede Gordon Fotheringham.

Efter talen blev distriktets hjemmeværns-
soldater med mange års tjeneste bag sig 
hædret, og distriktschefen overrakte hen-
holdsvis 40- og 50-års tegn til jubilarerne. 
Han benyttede lejligheden til at ridse nogle 
af de vigtigste begivenheder op fra dengang 
i koldkrigsårene 1964 og 1974. 

For adskillige tegnmodtagere var netop 
ønsket om at passe på Danmark et væsent-
ligt motiv til at melde sig under fanerne. 
Derudover blev otte hjemmeværnssoldater 
hædret med Hjemmeværnets Fortjensttegn 
for en særlig indsats. Og med ”Den danske 
sang” på læberne blev der sat et smukt 
punktum for 5. maj-arrangementet.

Fanerne byder gæsterne vel
kommen til Børglum Klosters 

hestesal, hvor der blev overrakt 
tegn til hjemmeværnssoldater.

Fortjensttegnsmodtager, premierløjtnant og 
stabsofficer Ejner Libach, i samtale med Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne 
Laustsen.

 

Korporal Johnny Gram 
Schjoldager fra Hjem

meværnets Musikkorps 
Nordjylland blev hædret 

med Hjemmeværnets  
Fortjensttegn.
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?Sker der snart noget?
Budgetanalysen mangler stadig at blive endeligt færdiggjort og efterfølgende  
politisk afklaret. Derfor er det også svært at komme et afgørende skridt  
videre med de nødvendige justeringer af organisationen, der blandt andet  
skal være med til at skabe forudsætningen for udviklingen af Hjemmeværnet. 

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Der er nu gået halvandet år, siden seneste 
forsvarsforlig trådte i kraft. Et forsvarsforlig, 
der skal være implementeret inden udgangen 
af 2017. Der er derfor en række spørgsmål 
og en stor portion usikkerhed, der melder sig, 
efterhånden som tiden går, uden at der bliver 
meldt konkrete beslutninger og planer ud. 
Det gælder på alle niveauer i hele organisa-
tionen. Og Hjemmeværnsledelsen møder selv 
usikkerheden i deres hverdag – både blandt 
alle de frivillige og blandt de ansatte.

”I Hjemmeværnet vil vi meget gerne undgå 
drypvise ændringer. Det kan en frivillig or-
ganisation ikke håndtere, hvis der skal være 
sammenhæng og plads til udvikling. Så vi har 
hele tiden håbet på en politisk afklaring på 
budgetanalysen inden sommerferien,” siger 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, da HJV magasinet spørger til 
en opdateret status.

Da denne udgave af HJV magasinet blev 

sendt til tryk, var håbet om en sådan behand-
ling af budgetanalysen blandt forligskredsens 
parter temmelig spinkelt. Der er dermed en 
reel risiko for, at der først kommer en politisk 
tilbagemelding fra Christiansborg til efteråret. 
Derfor denne bøn fra Finn Winkler:

”Vores frivillige medlemmer og vores an-
satte bliver desværre nødt til at væbne sig 
med lidt mere tålmodighed. Derfor er der 
behov for, at vi koncentrerer os om fortsat 
at uddanne os og løse alle vores opgaver. Vi 
skal kigge fremad, selv om horisonten kan 

være lidt svær at se tydeligt. Hvis vi alle be-
stræber os på at fastholde det høje uddan-
nelses- og beredskabsniveau i 2014, som vi 
har opretholdt i mange år, står vi stærkt,” si-
ger generalmajoren, som selv brænder efter 
at komme i gang med at tilpasse Hjemme-
værnet til politikernes ønsker, så der hurtigst 
muligt herefter kan falde ro over organisa-
tionen.

Fokus på stærk afslutning 
Efter sommerferien er der traditionelt højsæ-
son for aktiviteter og uddannelser i store dele 
af Hjemmeværnet. Samtidig er det den pe-
riode, hvor aktiviteterne for det kommende år 
for alvor planlægges. Derfor lyder meldingen 
fra hjemmeværnsledelsen på, at alle skal ar-
bejde for en god afslutning på 2014 og plan-
lægge 2015 på det grundlag, som meldes ud.

”Selv om vi alle mærker usikkerheden i for-
hold til, hvordan fremtiden kommer til at se 
ud, er det vigtigt at holde fokus på at vise, 
hvor stort et aktiv Hjemmeværnet er for For-
svaret og den øvrige del af samfundet. Hvis 
alle vores engagerede frivillige planlægger ud 
fra de nuværende rammer, så må vi ansatte 
forsøge at lave en så gnidningsløs overgang 
til en ny hverdag som muligt – når vi engang 
kender de nye forhold,” siger Kommitteret for 
Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen.

Han har selv sin daglige gang på Christi-
ansborg og sørger for, at forsvarspolitikerne 
jævnligt bliver mindet om, at Hjemmeværnet 
har brug for en afklaring på fremtiden hur-
tigst muligt.

Hjemmeværnskommandoen vil fortsat 
kommunikere med myndigheder og med-
lemmer løbende, både via kommandovejen, 
rådsorganisationen, HJV.DK og Facebook, når 
der er små som store nyheder vedrørende 
forligsarbejdet og budgetanalysen.

FORLIG

Der er ingen grund til at hvile for tungt, 
selv om Hjemmeværnet stadig mangler at 
kende konsekvenserne af budgetanalysen. 
Tværtimod bør aktivitetsniveauet oprethol
des, understreger Hjemmeværnsledelsen. 
Foto: Steen Wrem

 

”Vi ansatte må forsøge 
at lave en så gnidningsløs 
overgang til en ny hverdag 
som muligt, når vi engang 
kender de nye forhold.”

Bjarne Laustsen
Kommitteret i Hjemmeværnet
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?De nyvalgte medlemmer af landsrådet mødtes for 
første gang i maj for at tage hul på drøftelserne af, 
hvordan Hjemmeværnet kæmper sig bedst muligt 
gennem en hård tid.

28 frivillige medlemmer er klar til at stå i 
spidsen for rådgivningen af Hjemmeværns-
ledelsen for at sikre et solidt grundlag for 
fremtidens Hjemmeværn trods nedskærin-
ger, organisationsændringer og flere opgaver 
til færre aktive medlemmer.

Mange måneder med valghandlinger på 
alle niveauer i Hjemmeværnets vidt forgre-
nede rådsorganisation er overstået, og i be-
gyndelsen af maj mødtes det nye landsråd 
for første gang. 

De to årlige landsrådsmøder er forum for 
drøftelser af strategisk karakter. I år var den 
netop gennemførte budgetanalyse af hele 
Hjemmeværnet på programmet. De frivillige 

medlemmer debatterede behovene i fremti-
dens organisation set fra underafdelingernes 
synspunkt.

Der var også god tid til workshops om for-
enklinger og forbedringer i Hjemmeværnet, 
ligesom Hjemmeværnsledelsen blev afkrævet 
klare svar på en række forskellige spørgsmål 
under ”Højlunds Forsamlingshus”.

En tak fra ministeren
Det hele blev sparket i gang af en videohilsen 
fra forsvarsminister Nicolai Wammen. 

”I har en meget spændende og vigtig op-
gave foran jer. Der er ingen tvivl om, at der 
de kommende år vil være store udfordringer 
for Hjemmeværnet. Vi ved ikke præcis, hvilke 
opgaver der skal løses. Men jeg ved med sik-
kerhed, at når der er brug for Hjemmevær-
net, så er I klar,” sagde Nicolai Wammen.

Ministeren var forhindret i at deltage ved 
landsrådsmødet på grund af en rejse til Grøn-
land, men ligesom han har gjort ved mange 
andre lejligheder, takkede han for det store 
frivillige bidrag til Danmark:

”Jeg er som forsvarsminister stolt af, at vi 
har et så velfungerende hjemmeværn.”

”Jeg er som forsvars 
minister stolt af, at vi har 
et så velfungerende 
hjemmeværn.”

Forsvarsminister Nicolai Wammen

»

Fakta 
Hjemmeværnets rådsorganisation giver 
medlemmerne mulighed for at være 
med til at præge Hjemme værnets 
udvikling.
• Der findes råd på alle niveauer – fra 

underafdelingsråd og distriktsråd 
over regionsråd op til et råd fra hvert 
af de tre værnsgrene.

• Alle værnsgrene er ligeværdigt 
repræsenteret i landsrådets frivillige 
formandskab.

• Der er nedsat en række råd og ud-
valg fra landsrådet, som beskæftiger 
sig med blandt andet uddannelse, 
drift og grej.

• Rådsorganisationen er opbygget 
sådan, at sager og problemstillinger 
forsøges løst på lavest mulige niveau.

• Læs mere i Hjemmeværns-
bestemmelse 200-010, som kan 
downloades fra HJV.DK bag login.

Nyt landsråd 
klar til kamp

Se alle de nyvalgte  
frivillige på næste side

Hjemmeværnets landsråd i sin 
nye sammensætning. Dette 

hold skal være med til at sikre 
den strategisk mest fordelag
tige kurs de kommende to år.

 

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: OLE FRIIS

LANDSRÅD
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FOTO: OLE FRIIS OG  
PRIVATFOTO

LANDSRÅD

HÆRHJEMMEVÆRNET
Totalforsvarsregion Sjælland

Sergent  
Alex Schrøder, 
HDNSJ

Oversergent  
Henrik Højholm 
Sørensen, HDMVS

Kaptajn  
Mogens  
Borgstrøm,  
TRSJ

NY

Oversergent  
Kurt Jensen,  
HDSLF

Menig  
Morten  
Kaaber Wolff, 
HDKVE

Løjtnant  
Steen  
Christensen, 
HDKBH

Menig  
Jørgen  
Kofoed Riis,  
DBH

VIRKSOMHEDSHJEMMEVÆRNET

Premierløjtnant 
Ejner Libach,  
HDNJY

Kaptajn 
Jette Nielsen,  
TRNM

HÆRHJEMMEVÆRNET  
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland

Oversergent  
Lisbeth Lemming 
Laursen, 
HDMVJ

Løjtnant  
Martin Hvid  
Kristensen,  
TRNM

Løjtnant  
Heidi Krogh 
Lodahl,  
HDEJY

Her er dine nye 
repræsentanter
De kommende to år er det disse 28 medlemmer, der udgør den frivillige del 
af Hjemmeværnets landsråd. Altså er det dem, der er valgt til at varetage alle 
medlemmers interesser og rådgive Hjemmeværnsledelsen.

Kaptajn  
Henrik Johnsen, 
VHD 

NY

Sergent  
Dan Petersen,  
VHD

NY

Menig  
Geert H. Hansen, 
FHD 
FORMAND

FLYVERHJEMMEVÆRNET

Kaptajn  
Bent Gudbergsen, 
FHD

Kaptajn 
Elise T.  
Christensen,  
FHD

Sergent  
Linda R. Hansen, 
FHD

NY

Løjtnant  
Flemming  
Andersen,  
MHDE FORMAND

Oversergent  
Anja C. I. Hansen, 
MHDV

Kaptajnløjtnant 
Tommy Sørensen, 
MHDV

MARINEHJEMMEVÆRNET

Premierløjtnant  
Jan Norved  
Hansen,  
MHDE

NY

Løjtnant  
Claus Lemming,  
HDSEJ 
FORMAND

Oversergent 
Karin Storbank, 
HDSSJ

Sergent 
Camilla Mulvad, 
HDFYN

HÆRHJEMMEVÆRNET
Totalforsvarsreg. Fyn, Syd- og Sønder jyl.

Oversergent 
Kaj Preben Olsen, 
TRFS

NY

Kaptajn 
Niels Ole Priisholm, 
TRFS

NY

Sergent  
Daniel Kuburovic, 
TRSJ

NY
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Landsrådets  
sammensætning 

Landsrådet består af 
28 frivillige medlem
mer, som er valgt, så 
de dækker alle dele 
af Hjemmeværnet 
både geografisk og 
i forhold til værns
grene. Dertil kommer 
Hjemmeværnsle
delsen samt syv 
øvrige ansatte. Her 
kan du se sammen
sætningen. Desuden 
inviteres en repræ
sentant for personel 
af reserven med til 
landsråds møderne.

Landsrådet:  

Selvstændighed og stabilitet, tak!
Se, hvilken retning landsrådet ønsker, at Hjemmeværnet skal 
udvikle sig i, og hvilken indflydelse Hjemmeværns ledelsen rådes 
til at kæmpe for i denne turbulente tid.

På landsrådet i begyndelsen af maj drøftede 
de frivillige repræsentanter Hjemmeværnets 
forligstekst, og den igangværende budget-
analyse om Hjemmeværnets fremtidige orga-
nisation og virke. Landsrådet har på vanlig vis 
samlet op på weekendens mange drøftelser, 
som er sammenfattet i en udtalelse. Her er et 
uddrag af udtalelsen. Den er tilgængelig i sin 
fulde længde for alle medlemmer og ansatte 
på HJV.DK under menupunktet ”For medlem-
mer” og videre under "Rådsorganisationen".

Generelt
Hjemmeværnets identitet er en frivillig mi-
litær organisation. Hjemmeværnet ønsker 
derfor fortsat egen identitet, ledelse, økonomi 
og skolestruktur med en organisation, som 
kender funktionsbetingelserne for det frivillige 
virke.

Optimering, forenklinger og for
bedringer i Hjemmeværnet
De sidste års centralisering og effektivisering 
har på en række områder gjort det vanske-
ligt at gennemføre frivillig lokal virksomhed. 
Driftsrådet har derfor fået til opgave at gen-
nemgå de funktionelle områder.

Budgetanalysen
Den igangværende budgetanalyse berører alle 
centrale forhold for Hjemmeværnets frivillige. 
De politiske valg, der skal træffes i de kom-
mende måneder, skal sikre, at Hjemmeværnet 
fortsat har sammenhængskraft både lokalt og 
landsdækkende samt giver rammer for, hvor 
frivilligheden kan virke.

Hjemmeværnets organisering
Landsrådet ønsker ikke en værnsfælles di-
striktsmodel. Den over mange år udviklede 
specifikke faglighed i de tre værnsgrene skal 
fortsat opretholdes i forbindelse med opstil-
ling, uddannelse, opretholdelse af beredskab 
og indsættelser.

Uddannelse
Landsrådet ønsker, at uddannelse i Hjemme-
værnet tilrettelægges fleksibelt i forhold til de 
frivillige, dvs. ved tilbud både i arbejdsuger og 
weekender. Hvis der skal være færre uddan-
nelsescentre, skal der fortsat være muligheder 
geografisk fordelt i landet, ligesom der skal 
være mulighed for helt decentrale løsninger 
ude i landet.

De nyvalgte medlemmer konstituerede sig i landsrådets 
udvalg og havde mange gode drøftelser.

 

Hærhjemmeværnet Marinehjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet

Virksomheds-
hjemmeværnet

Hjemmeværnsledelsen

Ansatte
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UDDANNELSE

En fugtig luftbombe er 
fundet tæt på en række 
parkerede biler, så 
sergent Lasse Mogensen 
fra Bornholm må lave 
en nødflytning for at 
uskadeliggøre bomben  
et mere sikkert sted.
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Iført beskyttelsesbriller, handsker og uniform 
kravler Lasse Mogensen på alle fire forsigtigt 
tættere på den pæreformede genstand, der 
ligger fugtig og mudret på jorden. Er det fyr-
værkeri? Og i givet fald hjemmelavet?

Det er op til Lasse Mogensen at vurdere, 
og han skal gøre det hurtigt. Drejer det sig 

om fyrværkeri, vil det være ustabilt 
på grund af fugten. Er det hjemme-
lavet, er risikoen endnu større. Så 
skal Ingeniørregimentets ammuniti-
onsryddere tilkaldes.

Ved nærmere eftersyn viser gen-
standen sig at være en kinesisk fire 

tommers luftbombe, i offentligheden bedre 
kendt under betegnelsen ”krysantemumbom-
be”. En luftbombe af den størrelse kræver en 
sikkerhedsafstand på 100 meter ved spræng-
ning. Men den ligger tæt på en offentlig svøm-
mehal, og der står en del parkerede biler lige i 
nærheden. Den kommende rydningsassistent 
træffer sin beslutning.

Vi er på Ingeniørregimentets Kaserne i Skive 
en solbeskinnet, kølig torsdag i marts. Et hold 
hjemmeværnsfolk er i gang med dagens an-
den øvelse. De nærmer sig afslutningen på 
uddannelsen som rydningsassistenter.

Instruktør og kaptajn i Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland Jan Vinther følger på kort 

afstand Lasse Mogensens arbejde og vurderer 
hans fremgangsmåde.

Personprofil vigtig
Jan Vinther er en af Hjemmeværnets tre in-
struktører på uddannelsen. Det er første gang, 
kurset gennemføres uden overvågning af Inge-
niørregimentets ammunitionsryddere. Kun på 
selve eksamensdagen er to professionelle ryd-
dere og instruktører til stede – og det udeluk-
kende som censorer. Så det er en mærkedag 
for Hjemmeværnet. Endnu et bevis på de fri-
villiges kompetencer og evner til at videregive 
færdigheder.

Inden kurset går i gang, bliver kursisterne 
screenet af et hold psykologer. Derefter mødes 
psykologerne med kursusleder Poul Nederga-
ard og fremlægger resultaterne af screenin-
gen. Sammen træffer de afgørelsen om, 
hvorvidt kandidaterne er egnede. De går efter 
personprofiler, som ikke løber unødige risici, og 
de lægger blandt andet vægt på kandidaternes 
stressniveau i pressede situationer.

”Er de for mærkede af stress, bliver de sendt 
hjem i utide. Afgørelsen kan ikke appelleres,” 

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN/BAGHUSET

Uddannelsen som rydningsassistent er hård og ikke  
for sarte sjæle. Den kræver, du bevarer det kølige over-
blik i pressede situationer. HJV magasinet var med, da 
Hjem-meværnet for første gang havde ansvaret for 
uddannelsen.

”Er de for mærkede af 
stress, bliver de sendt hjem 
i utide. Afgørelsen kan ikke 
appelleres."

Poul Nedergaard
Kursusleder

»
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UDDANNELSE

forklarer Poul Nedergaard, der er pensioneret 
major og tidligere chef for Hærens Ammuniti-
onsrydningstjeneste. 

Det var faktisk ham, der i sin tid foreslog at 
inddrage Hjemmeværnet og overføre opgaver 
til dem. Det er lykkedes i en grad, så Hjemme-
værnets rydningsassistenter nu står for cirka 
20-25 procent af de opgaver, som Forsvarets 
ammunitionsrydderne tidligere stod for. De 
professionelle kan dermed bedre påtage sig 
flere af de andre opgaver, de bliver pålagt, 
som for eksempel udsendelser til Afghanistan.

Beskyttende kevlar
”Det er først nu med denne uddannelse, jeg 
føler, at jeg får meget vigtige og skarpe op-
gaver,” forklarer Lasse Mogensen. Han er ser-
gent og gruppefører på Bornholm, hvor han 
har været aktiv i 20 år.

Nu nærmer han sig igen den fugtige, mud-
rede luftbombe. Denne gang iført beskyttel-
sesdragt forstærket med kevlar af ekstremt 
tætvævet nylon. Kevlarne er værn på ben og 
bryst, skridt og skuldre. Dertil beskyttelses-
hjelm med visir.

Igen følger Jan Vinther med. Han har været 
i Hjemmeværnet i 32 år og er bl.a. spræng-
ningsinstruktør. I 2012 blev han uddannet ryd-
ningsassistent, og derefter har han fungeret 

som instruktør på uddannelsen og været med 
til at udvikle undervisningsmaterialet.

”Generelt er vores fokus først på egen sik-
kerhed, så på andres sikkerhed, og derefter på 
materiel sikkerhed i omgivelserne. Rydningsas-
sistenter skal også lære at vurdere, hvor store 
materielle skader og økonomiske tab, samfun-
det vil lide. Og det gælder både, hvis de væl-
ger at sprænge på stedet, eller hvis de beder 
politiet spærre for trafik i et stort område gen-
nem længere tid,” forklarer Jan Vinther.

Lasse Mogensen vil egentlig ikke flytte bom-
ben. Men han bliver nødt til det på grund af 
omgivelserne. Han griber forsigtigt under luft-
bomben, lægger den på et underlag af plastik 
og bærer den væk i strakt arm. Han er på vej 
væk fra biler og svømmehal til et mere sikkert 
sted, hvor sikkerhedsafstanden er på 60 meter 
foran og 10 meter bagved, når bomben uska-
deliggøres med en ”neutrix disrupter”. Det er 
en slags ”mini-kanon”, der ved hjælp af en 20 
mm patron sender en komprimeret vandstråle 
ned i bomben og brækker den midt over.

Fyrværkerifabrik
Første øvelse denne dag bestod i at hjælpe po-
litiet med at ransage en adresse, hvor der blev 
fundet over 300 kanonslag. Ransagningen stod 
Lasse Mogensen for sammen med oversergent 

Agger og menig van Dijk, mens instruktør og 
kaptajn Lars Maymann fulgte dem.

Det viste sig imidlertid, at huset havde fun-
geret som en decideret fyrværkerifabrik. Her 
var forskellige kemikalier, sort krudt, paprør og 
flere andre effekter. Desuden krudtstøv overalt 
i huset. En elektrisk gnist fra en mobiltelefon 
ville i værste fald være nok til at få krudtet til 
at eksplodere. Så Lars Maymann instruerede 
dem i at tilkalde ammunitionsrydderne.

Efter 23 års medlemskab af Hjemmeværnet 
blev han i 2010 selv uddannet som rydningsas-
sistent og som instruktør sidste år. Hver 3. uge 
er han på vagt en uge ad gangen, fra mandag 
til mandag. I den uge er selv et enkelt glas 
rødvin til maden bandlyst. 

Lars Maymann dækker på sine vagter Nord-
sjælland og hovedstadsområdet, som med 
omkring 30 opgaver årligt er landets travleste. 
En særligt travl dag oplevede han i vinter – 
med tre opgaver lige i rap. Den ene med to 
gennemblødte luftbomber, som blev fundet 
tæt på en af Danmarks tættest trafikerede 
strækninger – Motorring 3 ved Brøndby. 

For ikke at skabe gigantiske trafikpropper 
og gener for titusinder af mennesker, blev 
bomberne nødflyttet til Forsvarets øvelsesom-
råde på sydspidsen af Amager og destrueret. 
Derefter blev holdet sendt videre til rydning af 

På billedet er kravet om en sikker
hedsafstand på 60 meter foran luft
bomben opfyldt, så Lasse Mogensen 
gør klar til at uskadeliggøre den 
med en ”neutrix disrupter”. Det er 
en slags minikanon, der sender en 
komprimeret vandstråle ned i bom
ben og brækker den midt over. 

Instruktøren Jan Vinther med  
en luftbombe, normalt kaldet  
krysantemumbombe. Den lange  
lunte snyder, for bomben bliver  
lynhurtigt antændt. 
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fundne kanonslag i Fløng mellem Roskilde og 
København, og til sidst Herlev, lige nord for 
København.

I det civile er Lars Maymann teamleder hos 
DSB, hvor han har en aftale om at kunne gå på 
rydningsopgaver midt i arbejdstiden. 

Det var Hjemmeværnets egen reklame for 
rydningsassistentuddannelsen, der i sin tid 
fangede ham. Hans drivkraft er bevidstheden 
om, at han gør en forskel, når han hjælper 
samfundet med at komme tilbage til en normal 
situation igen efter en rydningsindsats.

”Desuden udvikler det mig at skulle være 
opdateret hele tiden. Jeg lærer af vore opga-
ver og af kammeratskabet. Anerkendelse er 
også vigtigt for mig,” fortæller Lars Maymann. 

Hans familie tager det fint. Det eneste, der pi-
ner hans kone er, når hun ikke får besked om 
hans opgaver.

Der sprænges
Lasse Mogensen har nu placeret bomben et 
sikkert sted og er gået i gang med at justere 
benene på disrupteren på lidt afstand af luft-
bomben. Da vinklen er god, trækker han den 
hen over bomben, så vandstrålen kan skyde 
direkte ned og smadre den.

Fra disrupteren løber en ledning til Agger og 
van Dijk, der sidder klar med tænderen. Efter 
klarmelding fra dem råber Lasse Mogensen 
det advarende ”Der sprænges” mod de fire 
verdenshjørner. En impuls ryger gennem led-
ningen og affyrer disrupteren. Bomben smad-
res og krudtet vælter ud. Her er både en stor 
mængde sort krudt til affyring af luftbomben, 
fyrværkerikrudt og riskorn, helt sorte af krudt. 
Krudtet i riskornene skal sørge for at sprede 
fyrværkeriet i luften.

Afbrændingen skaber en tæt røgsky, som 
den friske forårsblæst dog hurtigt spreder.

Og så hurtigt af med hjelmen igen og få 
noget luft. Det er en meget varm omgang at 
være pakket ind til rydningsopgaver. Da Lasse 
Mogensen første gang står på badevægten 
derhjemme efter kurset, har han tabt tre kilo.

Kaptajn og instruktør 
Lars Maymann i en fyr
værkerifabrik fyldt med 
store sække med hjem
melavet fyrværkeri, sort 
krudt og kemikalier.

”Det udvikler mig at 
skulle være opdateret hele 
tiden. Jeg lærer af vore 
opgaver og af 
kammeratskabet."

Lars Maymann
Instruktør og kompagnichef

FAKTA
Hjemmeværnet har nu ni hold  
rydningsassistenter med hver otte 
mand. På hvert vagthold er der en 
1’er og 2’er. De kan det samme,  
så de skiftes til at være fører og 
hjælper.

En rydningsassistent skal:
• bestå Forsvarets Træningstil- 

standsprøve en gang årligt med et 
3.000 meter løb på tid

• på vagt en uge ad gangen hver  
3. uge 

• være fremme ved hjemmeværns-
distriktets indsatsvogn på højst  
en time 

• hurtigt kunne sætte sig ind i op-
gaven og analysere den på stedet

• kunne samarbejde med politiet og 
skaffe informationer til brug for  
en retssag

HJV magasinet  |  Juni 2014 21



UDDANNELSE

Fra lærer til vejleder
Seks kursister var i slutningen af marts frontløbere for  
Hjemmeværnsskolens nye vejlederkursus.

Mere tryk på det instruktørtekniske og mere 
fokus på tilbagemeldinger og udvikling af kur-
sisterne, tak.

Sådan har ønsket fra kursisterne på Hjem-
meværnsskolens lærerkursus lydt gennem 
længere tid. Derfor har skolen nu justeret 
indhold, form og navn. Så nu kan medlemmer 
og fastansatte, der skal undervise på skolens 
kurser og træne kollegerne hjemme i enhe-
derne, komme på vejlederkursus i stedet.

”Vi har forsøgt at skabe et kursus, der kan 
sikre, at vi også i fremtiden får nogle gode læ-
rere til alle Hjemmeværnsskolens kurser. Med 
det nye vejlederkursus graver vi ikke så dybt i 
det formelle omkring instruktørvirket. I stedet 
fokuserer vi på at sikre, at de kommende læ-

rere bliver gode tilbagemeldere og kan udvikle 
deres kursister mest muligt,” forklarer kaptajn 
Allan Søefeldt, der er Hjemmeværnsskolens 
ansvarlige for vejlederkurset.

Gode input i uformel ramme
En af deltagerne på det allerførste hold var 
Jan G. Jørgensen, der er næstkommanderen-
de i Haderslev Syd-kompagniet:

”Jeg kan godt lide det uformelle lærings-
miljø mellem både lærerne på kurset og vi 
kursister. Jeg har fået mange nye input i mit 
arbejde med at udvikle underafdelingen,” si-
ger Jan G. Jørgensen.

På vejlederkurset fik de seks kursister prø-
vet og øvet de feedback-modeller, man bruger 

i Hjemmeværnet. De bruges, når man som 
vejleder skal træne instruktører og førere – 
uanset om det er på Hjemmeværnsskolen el-
ler ude i enhederne.

Det taktiske på kurset er på gruppeniveau. 
Det betyder, at alle, der har gennemført VBK, 
kan deltage. Dermed får lærere fra befalings-
mands- og officerskurserne nu større udbytte 
af at tage kurset.

Vejlederkurset kører to gange mere i 2014. 
Forudsætningerne for at deltage er et brev-
kursus, videregående befalingsmandskursus 
eller maritimt alment befalingsmandskursus. 
Derudover skal man have taget instruktørkur-
set eller have erfaring som instruktør inden for 
de seneste to år.

Deltagerne på det første vejleder
kursus diskuterer, hvad vejleder
rollen indebærer. 

AF HJEMMEVÆRNSSKOLEN
FOTO: JOHN SKOVBO
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Hjemmeværnsskolens  
kursuskalender 2014
Lovpligtig uddannelse
Kursusnavn Periode Sted
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 27. JUN - 06. JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 27. JUN - 06. JUL Tranum
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse (BOOTCAMP) 27. JUN - 06. JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 27. JUN - 02. JUL Tranum
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 27. JUN - 06. JUL Søgård
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 27. JUN - 02. JUL Søgård
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 02. JUL - 06. JUL Tranum
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 02. JUL - 06. JUL Tranum
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 02. JUL - 06. JUL Søgård
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse (BOOTCAMP) 07. JUL - 10. JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse (BOOTCAMP) 11. JUL - 16. JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning (BOOTCAMP) 17. JUL - 20. JUL Skive

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 01. AUG - 03. AUG Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 03. AUG - 09. AUG Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Havmiljøuddannelse 08. AUG Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 08. AUG - 17. AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse (BOOTCAMP) 17. AUG - 21. AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse (BOOTCAMP) 22. AUG - 27. AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 22. AUG - 31. AUG Stensved
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning (BOOTCAMP) 27. AUG - 31. AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 05. SEP - 07. SEP Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 07. SEP - 13. SEP Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 15. SEP - 19. SEP Stensved
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 17. SEP - 21. SEP Søgård
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 19. SEP - 24. SEP Stensved
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 24. SEP - 28. SEP Stensved
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 10. OKT - 12. OKT Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 10. OKT - 19. OKT Tranum

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 10. OKT - 15. OKT Tranum

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 10. OKT - 15. OKT Skive
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 10. OKT - 15. OKT Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 10. OKT - 19. OKT Søgård
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 10. OKT - 15. OKT Søgård
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 12. OKT - 18. OKT Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 15. OKT - 19. OKT Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 15. OKT - 19. OKT Skive
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 15. OKT - 19. OKT Søgård
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 15. OKT - 19. OKT Tranum
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 15. OKT - 19. OKT Tranum
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 31. OKT - 10. NOV Skive
Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 05. NOV - 09. NOV Skive

Riv ud 
og gem



Befalingsmandskurser
Kursusnavn Periode Sted
Alment Befalingsmandskursus - inkl. Videregående Befalingsmandskursus 
(BOOTCAMP) 08. AUG - 24. AUG Nymindegab

Maritimt Alment Befalingsmandskursus 08. AUG - 15. AUG Slipshavn
Forsyningsbefalingsmandskursus 24. AUG - 29. AUG Nymindegab
Alment Befalingsmandskursus - del 1 28. AUG - 31. AUG Tirstrup
Alment Befalingsmandskursus - del 2 11. SEP - 14. SEP Tirstrup
IT-befalingsmandskursus 12. SEP - 14. SEP Christiansminde
Gruppeførerkursus, MOTINF - Modul 1 14. SEP - 21. SEP Nymindegab
Alment Befalingsmandskursus 27. SEP - 03. OKT Søgård
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 28. SEP - 03. OKT Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTINF - Modul 2 03. OKT - 10. OKT Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - del 1 09. OKT - 12. OKT Stensved
Maritime Force Protection Befalingsmandskursus 16. OKT - 19. OKT Slipshavn
Alment Befalingsmandskursus - del 2 23. OKT - 26. OKT Stensved
Alment Befalingsmandskursus 31. OKT - 07. NOV Christiansminde
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 02. NOV - 07. NOV Nymindegab
Kommandobefalingsmandskursus 05. NOV - 07. NOV Nymindegab
Patruljeførerkursus II - Modul 2 07. NOV - 14. NOV Nymindegab
IT-befalingsmandskursus 07. NOV - 09. NOV Vandstedgård

Officerskurser
Kursusnavn Periode Sted
Delingsførerkursus, MOTINF - Modul 1 08. AUG - 10. AUG Nymindegab
Signalofficerskursus 17. AUG - 22. AUG Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 05. SEP - 07. SEP Nymindegab
Alment Officerskursus 07. SEP - 12. SEP Nymindegab
Delingsførerkursus, MOTINF - Modul 2 14. SEP - 21. SEP Nymindegab
Chefkursus - Modul 2 (MHV-delen) + Modul 1 26. SEP - 03. OKT Nymindegab
Chefkursus - Modul 1 + 2 (HHV-delen) 28. SEP - 05. OKT Nymindegab
Delingsførerkursus, MOTINF - Modul 3 03. OKT - 10. OKT Nymindegab

Chef Hemvärnspluton 1 13. OKT - 22. OKT Hemvärnets stridsskola 
Sverige

Videregående Officerskursus - Modul 1 19. OKT - 24. OKT Nymindegab
Næstkommanderendekursus, Underafdeling, Modul 1 + 2 19. OKT - 23. OKT Nymindegab

Chef Hemvärnspluton 1 20. OKT - 29. OKT Hemvärnets stridsskola 
Sverige

Maritimt Officerskursus 25. OKT - 31. OKT Slipshavn

Chef Hemvärnspluton 3 Insatspluton 03. NOV - 12. NOV Hemvärnets stridsskola 
Sverige

Uddannelsesstøtteofficerskursus 07. NOV - 09. NOV Stensved
Kontaktofficerskursus 07. NOV - 09. NOV Nymindegab
Informationsofficerskursus 07. NOV - 09. NOV Nymindegab
Stabsofficerskursus i Hjemmeværnet 09. NOV - 16. NOV Nymindegab
Fælles Nordisk Efteruddannelse af Chefer - Danmark 09. NOV - 14. NOV Nymindegab
Chefkursus - Modul 1 + 2 16. NOV - 23. NOV Nymindegab
Videregående Officerskursus - Modul 2 16. NOV - 21. NOV Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 28. NOV - 30. NOV Slipshavn
Maritime Force Protection Officerskursus 28. NOV - 30. NOV Slipshavn
Planlægningsofficerskursus, MHV 29. NOV - 30. NOV Slipshavn
Operationsofficerskursus, MHV 29. NOV Slipshavn
Områdesjefkurs ll 02. DEC - 12. DEC Norge



Marinehjemmeværnets kurser
Kursusnavn Periode Sted

SAR 1 20. JUN - 22. JUN Slipshavn
Navigationskursus IV 22. JUN - 27. JUN Slipshavn
Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 1 26. JUN - 29. JUN Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 2 25. JUL - 27. JUL Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 27. JUL - 01. AUG Slipshavn

Navigationskursus I, Navigationssejlads 01. AUG - 02. AUG Slipshavn

Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 08. AUG - 10. AUG Slipshavn
Skydelederkursus til søs, 4505 15. AUG - 17. AUG Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 16. AUG - 21. AUG Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 18. AUG - 22. AUG Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 21. AUG - 23. AUG Slipshavn
Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 1 21. AUG - 24. AUG Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 29. AUG - 31. AUG Slipshavn
Kommunikationsgastkursus 31. AUG - 05. SEP Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 2 05. SEP - 07. SEP Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 12. SEP - 14. SEP Slipshavn
Navigationskursus III 14. SEP - 19. SEP Slipshavn
Assisterende motorpasserkursus, MHV 14. SEP - 19. SEP Slipshavn
SAR 2 19. SEP - 21. SEP Frederikshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 20. SEP - 25. SEP Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelseskursus 22. SEP - 24. SEP Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 25. SEP - 27. SEP Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 26. SEP - 28. SEP Slipshavn
Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 2 26. SEP - 28. SEP Slipshavn
Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 28. SEP - 02. OKT Slipshavn
Hovmesterkursus 28. SEP - 03. OKT Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 10. OKT - 12. OKT Slipshavn
SAIS Operatøruddannelse 18. OKT Slipshavn
Taktisk Operatøruddannelse 18. OKT - 19. OKT Slipshavn
Krankursus, komplet 20. OKT - 22. OKT Slipshavn
Navigationskursus I, Navigationssejlads 24. OKT - 25. OKT Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 3 26. OKT. - 31. OKT Slipshavn
Navigationskursus II, YC3 eksamen 31. OKT - 01. NOV Slipshavn
Motorpasserkursus, MHV 02. NOV - 07. NOV Slipshavn
Fjernkendingskursus, MHV 02. NOV - 07. NOV Slipshavn
Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 3 07. NOV - 09. NOV Slipshavn
Short Range Certifikat, MHV 08. NOV - 09. NOV Slipshavn
Navigationskursus IV 09. NOV - 14. NOV Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 14. NOV - 16. NOV Fanø
Fartøjsførerkursus, UPDATE 14. NOV - 16. NOV Slipshavn
SAIS Operatøruddannelse 13. DEC Slipshavn
Taktisk Operatøruddannelse 13. DEC - 14. DEC Slipshavn

Da kurser under tiden flyttes eller aflyses, vil vi opfordre dig til, at du holder 
dig opdateret på hvs-info.dk. Klik på ”Kursuskalender 2014”.

Du kan også bruge din smartphone til at scanne QR-koden til højre og klikke 
på linket ”Kursuskalender 2014”.



Øvrige kurser
Kursusnavn Periode Sted
Recertificering af sygehjælperuddannelse 08. AUG - 10. AUG Nymindegab
Informationsgrundkursus 08. AUG - 10. AUG Nymindegab
Patrulje Specialistkursus 15. AUG - 17. AUG Nymindegab
Hundeførerfunktionskursus - Del 1 15. AUG - 17. AUG Tranum
Hundeførerfunktionskursus - Del 2 29. AUG - 31. AUG Tranum
Skydelærerkursus - Modul 1 31. AUG - 03. SEP Nymindegab
Instruktørkursus 31. AUG - 05. SEP Nymindegab
Udstillingskursus 05. SEP - 07. SEP Nymindegab
Redaktørkursus 05. SEP - 07. SEP Nymindegab
Taktisk Leder Hjemmeværn 05. SEP - 07. SEP Nymindegab
Historikerkursus 05. SEP - 07. SEP Nymindegab
Ledelseskursus 1, (Undervisningen foregår på engelsk) 07. SEP - 12. SEP Nymindegab
Skydelederkursus 1 07. SEP - 10. SEP Nymindegab
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 1.2 09. SEP Slagelse
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 1.3 09. SEP Skive
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 1.1 09. SEP Fredericia
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 1 11. SEP - 14. SEP Slagelse
Politifunktionskursus 12. SEP - 14. SEP Christiansminde
Hundedommerkursus 14. SEP - 19. SEP Tirstrup
Sygehjælperkursus i Hjemmeværnet 19. SEP - 28. SEP Nymindegab
Sundheds- og træningsvejlederkursus 19. SEP - 28. SEP Nymindegab
MILFARGO 1.3 20. SEP Søgård
Ledelseskursus 3 26. SEP - 28. SEP Nymindegab
Recertificering af sygehjælperuddannelse 03. OKT - 05. OKT Nymindegab
Skydelærerkursus - Modul 2 05. OKT - 10. OKT Nymindegab
Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus 05. OKT - 10. OKT Nymindegab
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 2 09. OKT - 12. OKT Slagelse
Patruljeførerkursus II - Modul 1 09. OKT - 12. OKT Slagelse
Bevogtningsassistent, FHV - Modul 1 10. OKT - 16. OKT Karup
Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 10. OKT - 12. OKT Skive
Ophold på flyvestation og i lufthavn (Oph. på FSN og i LH) 15. OKT Karup
Bevogtningsassistent, FHV - Modul 2 17. OKT - 26. OKT Karup
Skydelederkursus 3 19. OKT - 24. OKT Nymindegab
Instruktørkursus 19. OKT - 24. OKT Nymindegab
Patrulje Specialistkursus 24. OKT - 26. OKT Nymindegab
Sygehjælperkursus i Hjemmeværnet 31. OKT - 09. NOV Søgård
Kurs i taktisk evaluering & veiledning 04. NOV - 14. NOV Norge
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 3.2 04. NOV Fredericia
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 3.3 04. NOV Skive
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 3.1 04. NOV Slagelse
Ophold på flyvestation og i lufthavn (Oph. på FSN og i LH) 05. NOV Karup
Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 07. NOV - 09. NOV Stensved
Instruktørkursus - Del 1 07. NOV - 09. NOV Tirstrup
Informationsledelseskursus 07. NOV - 09. NOV Nymindegab
Videregående Patruljeuddannelse - Modul 3 08. NOV - 14. NOV Nymindegab
Ledelseskursus 1 16. NOV - 21. NOV Nymindegab
Instruktørkursus - Del 2 21. NOV - 23. NOV Tirstrup



Udsendte soldater holder 
kompetencerne skarpe
Den stod på træning i nærkampsskydning og eftersøgning af spor i naturen, 
da tidligere udsendte hjemmeværnssoldater i foråret fik pudset de militære 
færdigheder af med instruktører fra blandt andet Livgarden.

TEKST OG FOTO: STIG HASLØV

Mens nogle hjemmeværnssoldater trænede 
skydning i bevægelse, krabbede andre rundt 
og lavede spor til hinanden på stranden ved 
Kulhuse. 

Aktiviteterne var blot nogle af de mere 
spidsfindige elementer i Totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjyllands halvårlige 
weekend i Jægerspris i Nordsjælland. Her fik 
tidligere udsendte HJV-soldater tilbud om at 
holde de militære kompetencer ved lige, så 
de er skarpe og med kort varsel igen kan 
sendes ud på nye missioner. For at sikre et 
højt og fagligt relevant niveau trak kursusar-
rangørerne på to missionserfarne instruktø-
rer fra henholdsvis Jydske Dragonregiment 
og Livgarden.

Deltagerne havde fået indflydelse på 
programmet. Så efter deres ønske blev de 
trænet i nærkampsskydning under bevæ-
gelse, hvor det gjaldt om at fokusere på at 
holde målet nede og øge skudkadencen i 
takt med, at hjemmeværnssoldaterne kom 
tættere på målet. De havde også ønsket at 
træne skydning under patrulje, hvor der 
kan være fare for at blive beskudt. Trænin-
gen foregår ved, at man simulerer, at en 
soldat bliver beskudt under udførelsen af 
en opgave. Soldaten skal straks stoppe op 
og indtage en skydestilling, så modstande-
ren kan nedkæmpes.

På sporjagt i naturen
Både humøret og motivationen blandt del-
tagerne var højt under skydetræningen. 
Det gjaldt også ved den anden store akti-
vitet, hvor soldaterne øvede sig i at aflæse 

spor i naturen. Aktiviteten udspringer af ud-
dannelsen i at erkende vejsidebomber (IED 
– Improvised Explosive Device), men fokus er 
flyttet fra kun at fokusere på vejsidebomber 
til en bredere sporsøgning.  

Derfor havde hjemmeværnssoldaterne væ-
ret på stranden ved Kulhuse for at sætte spor 
for hinanden i sandet, som kollegerne skulle 
identificere. Ud fra sporene skulle de forsøge 
at finde ud af, hvor gamle sporene var, og 
om de fortalte noget om, hvorvidt personerne 
havde båret for eksempel ammunition eller 
sprængstof.

Da sporsøgning kan være meget langsom-
melig, især på hårdt underlag som grusveje 
og asfaltveje, fik deltagerne en hund med på 
en anden sporsøgningsopgave. Her skulle de 
finde et objekt, hvor to personer havde place-
ret en taske. De fandt både spor og taske og 
kunne præcis udpege, hvorfra der havde væ-
ret sikret på objektet. Så både kursusleder, 
seniorsergent Finn Højland, og deltagerne var 
godt tilfredse med programmet. Til november 
udbyder regionen igen et kursus for de ud-
sendte soldater.

Hjemmeværnssoldaterne trænede nærkampsskydning i bevægelse.

De tidligere udsendte 
hjemmeværnssoldater 
øver sig i at analysere 
spor i naturen.
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SKYDNING

Der var bogstaveligt talt knald på aktiviteterne, da Flyverhjemmeværnet i foråret for 
første gang gennemførte skydeweekend primært for delings- og gruppeførere. Det 
blev to dage med masser af træning i skydning og korte befalinger.

Uddannelse af de frivillige førere er udpeget 
som et fokusområde for hele Hjemmevær-
net. Og da Flyverhjemmeværnsdistriktet 
(FHD) gennem længere tid har ønsket at 
fokusere mere på niveauet af frivillige lige 
under eskadrillechefen, var det oplagt at 
tage handsken op og gennemføre en ud-
dannelsesweekend målrettet førerniveauet. 
Derfor mødtes over 80 "flyverblå" soldater 
– primært gruppe- og delingsførere – i slut-
ningen af april til taktisk skydning i Borris 
Skydeterræn øst for Skjern.

Det var første gang, Flyverhjemmevær-
net gennemførte en skydeweekend særligt 
for førere. Men det er bestemt ikke sidste 
gang, understreger Chefen for Flyverhjem-
meværnsdistriktet, oberstløjtnant Jan G. An-
dersen. Tværtimod har Flyverhjemmevær-
net gang i et længere forløb, hvor der bliver 
justeret på alle niveauer af uddannelserne 
– fra det teoretiske til det praktiske.

Kort og præcist er vejen frem
”Vi har særligt fokus på den praktiske fø-

rervirksomhed. Vi er efterhånden nok ble-
vet lidt for akademiske i forhold til det at 
skrive og udgive befalinger. Så vi arbejder 
meget med at uddanne vores førere til at 
træffe hurtige beslutninger og omsætte dem 
i korte, let forståelige befalinger – og det 
var i særlig grad det, deltagerne trænede i 
Borris,” siger Jan G. Andersen.

Skytterne blev opdelt i seks skydegrup-
per, som også var indkvarteret sammen. De 
blev kørt stille og roligt i gang med basale 
øvelser som indskydning og instruktiv grup-

48 

To skytter afventer måludpegning fra deres 
gruppefører. Selv om der var fuld koncen
tration, var der også plads til grin i Borris.

SKYDETRÆNING

AF MORTEN HAMMERUM OG  
KASPER BRØNDUM ANDERSEN  
FOTO: CHRISTER HOLTEintense 

skydetimer
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peskydning. Derefter blev belastningen øget 
blandt andet med kamplarm og med større 
krav til førerne i form af træning i ledelse 
og fordeling af gruppens samlede ildkraft 
under stationær kamp samt øvelser med ild 
og bevægelse.

Endelig øvede grupperne også ildkamp 
i mørke. Målene blev erkendt ved hjælp af 
lysforstærkningsudstyr eller med lys fra sig-
nalpistol og hvidlysraketter og gav en særlig 
intens oplevelse for deltagerne.

Erfaringer bredes ud
Det suveræne forårsvejr og et godt program 
bidrog til det høje humør, som prægede hele 
weekenden. Og både deltagere og Flyver-
hjemmeværnsdistriktet har fået en masse 
med hjem.

”Intentionen var, at førerne skulle lære af 
hinanden i løbet af de to dages taktisk skyd-
ning. Og det lykkedes ifølge de mange gode 
tilbagemeldinger, vi har fået. Den træning, 
deltagerne har fået, vil vi overføre til andre 
uddannelser,” siger Jan G. Andersen, som 
regner med, at FHV-soldaterne i kraft af et 
større fokus på praktisk førervirksomhed med 
kortere befalinger i fremtiden vil blive endnu 
bedre til at støtte ved eksempelvis komplice-
rede færdselsuheld, mindre flyhavarier eller 
scenarier efter en bombesprængning. Fakta

• 82 deltagere var med til Flyver-
hjemmeværnsdistriktets (FHD) 
skydeweekend for førere 25.-27. 
april i Borris Skydeterræn. Heraf 
var 46 skytter.

• Erfaringerne fra weekenden indgår 
i planlægningen af efterårets di-
striktsskydning, som gennemføres 
3.-5. oktober, ligeledes i Borris.

• FHD har besluttet at gennemføre 
taktisk skydning igen i 2015.

Træning i ild og bevægelse. Der var koncen
tration og energi i stor stil i Borris, hvor både 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
LollandFalster samt Marinehjemmeværnsdi
strikt Vest var i aktion i samme weekend. 

Målgruppen for skydeuddannelsen var de
lingsførere og gruppeførere, men der var også 
enkelte frivillige eskadrillechefer, næstkom
manderende og uddannelsesstøtteofficerer 
med. Programmet var skruet sammen, så der 
også var tid til gode råd og røverhistorier.

Under mørkeskydningen 
anvendte skytterne lysfor
stærkningskikkerter på let 
støttevåben eller natbrille 
M/03. Derudover blev der 
anvendt signalpistol og hvid
lysraketter.

intense 
skydetimer
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NY KAPACITET

På vingerne  
   for samfundet
Snart kan Flyverhjemmeværnet tage de første skridt til opbygningen  
af en ny kapacitet, der med nye tomotorers fly med moderne teknologi  
kan bidrage til en stærkere opgaveløsning i totalforsvaret. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Med nye fly kan Flyverhjem
meværnet bedre støtte total
forsvaret med overvågning af 
de danske farvande eller ved 
olieforurening på åbent hav. 
Foto: Thomas Borberg/Polfoto
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Fakta 
To fly: Flyverhjemmeværnet får to 
tomotorers fly, der bliver operative fra 
henholdsvis Flyvestation Aalborg og Ros-
kilde Lufthavn. Flyene har som standard 
minimum seks sæder.

Moderne teknologi: Flyene bliver 
udstyret med en moderne sensorpakke, 
inklusive varmesøgende udstyr med dag/
nat-kamera, en såkaldt FLIR (Forward 
Looking Infrared Radar), så de kan an-
vendes til eftersøgningsopgaver. Desuden 
får de moderne navigationssystemer og 
kommunikationsudstyr, så de kan streame 
live video til en kommandopost på jorden 
eller et skib.

Beredskab: Flyene vil stå klar til indsæt-
telse i beredskabet med cirka 1 times var-
sel. Under gunstige forhold vil de kunne 
være operative mellem seks-otte timer.

”Det er jo ikke nødvendigt 
hver gang at anvende fly i Formel 
1klassen, hvis man kan håndtere 
opgaver med mindre fly.”

Bernt B. Christiansen
Oberst og chef for Flyverhjemmeværnet

Hjemmeværnet er på vej med en ny flyka-
pacitet. To leasingbaserede tomotorers fly 
kommer til at udgøre kernen i kapaciteten, 
som det nationale beredskab ikke råder over i 
dag. Flyene udstyres med moderne teknologi, 
så de populært sagt vil være i stand til at 
være totalforsvarets årvågne øjne fra luften 
og dermed kan supplere beredskabet med for 
eksempel at eftersøge forsvundne personer 
eller skabe overblik, hvis der sker en oliefor-
urening på havet.

Både samfundsøkonomisk og i forhold til at 
skabe tryghed for borgerne er der stor værdi 
og potentialer i udviklingen. Hvis et dement 
familiemedlem pludselig forsvinder, vil frivil-
lige besætninger fra Flyverhjemmeværnet 
med kort varsel kunne gå på vingerne og 
hjælpe politiet med at lokalisere den for-
svundne.  

Flyene udstyres nemlig med varmesøgende 
infrarøde kameraer, så besætningerne kan få 
øje på personer fra stor højde både dag og 
nat. Fra flyene kan billederne og de relevante 
oplysninger straks sendes videre til politiet, 
så de hurtigere kan finde den forsvundne.  

Eksemplet er bare et blandt mange på op-
gaver, som Hjemmeværnet med den nye ka-
pacitet vil kunne tilbyde. Interessen for flyene 
er da også stor. Rammerne for kapaciteten er 
blevet til i samarbejde med Hjemmeværnets 
samarbejdspartnere i totalforsvaret, og mere 
end ti firmaer har vist interesse i udbudsrun-
den. Det endelige valg af flytype forventes 
afgjort i begyndelsen af juli. Flyene vil her-
efter forventeligt blive leveret sidst på året.

Attraktivt alternativ
Flyverhjemmeværnets chef oberst Bernt B. 
Christiansen uddyber over for HJV magasinet 
potentialerne ved kapaciteten, som vil blive 
en central del af værnets fremtidige opgave-
varetagelse og udvikling. 

”Samfundsøkonomisk giver flykapaciteten 
rigtig god mening. Vores samarbejdspartnere 

får mulighed for at trække på et økonomisk 
attraktivt alternativ til Forsvarets flykapacitet 
– og dermed bliver Hjemmeværnet et godt 
supplement til det nationale beredskab. Det 
er jo ikke nødvendigt hver gang at anvende 
fly i Formel 1-klassen, hvis man kan hånd-
tere opgaver med mindre fly,” påpeger oberst 
Bernt B. Christiansen. Han har en baggrund 
fra Flyvevåbnet, hvor han senest var chef for 
en ekspertenhed inden for luftoperationer.

Vitale observationer
Flyene vil også kunne løfte andre vitale ob-
servationsopgaver med værdi for samfundet. 
Det kan være en olieforurening på åbent hav 
eller langs kysterne eller ved en stor skov- el-
ler hedebrand.

”I disse situationer vil det for rednings-
mandskabet være centralt at få et overblik 
over forureningen eller brandens omfang, så 
man hurtigere kan sætte ind med det efter-
følgende oprydnings- eller slukningsarbejde. 
Det overblik kan vi være behjælpelige med 
at skaffe,” siger oberst Bernt B. Christiansen. 

Han peger desuden på, at flyene har en 
størrelse, så de vil være oplagte til mindre 
operative og beredskabsmæssige transport-
opgaver i særlige situationer. Desuden kan 
de anvendes til observationsopgaver langs 
Danmarks grænser i samarbejde med andre 
myndigheder. Derudover vil de nye fly natur-
ligvis også kunne indgå i Forsvarets øvelses-
virksomhed og desuden bidrage til at frigøre 
Flyvevåbnets ressourcer til andre opgaver.

Operative op til otte timer
Kapaciteten kommer til at bestå af to tomoto-
rers fly, der vil være operative fra henholds-
vis Flyvestation Aalborg og Roskilde Lufthavn. 
Under gunstige forhold vil flyene kunne være 
operative i seks til otte timer. 

Interessen for at blive frivillig pilot på fly-
ene er stor, og 10 piloter er allerede omsko-
let, mens omkring 50 er på venteliste. Det 

opgjorte behov for piloter er pt. 20.  
”De udvalgte piloter skal igennem et minu-

tiøst testforløb, og kravene til de pilotmæssige 
færdigheder er skrappe. De frivillige piloter i 
Flyverhjemmeværnet har ofte en baggrund 
inden for civil luftfart, men vi har også folk fra 
Forsvaret,” siger oberst Bernt B. Christiansen.

Flyverhjemmeværnschefen understreger 
desuden, at tilsvarende kapaciteter i stigen-
de grad anvendes i det nationale beredskab i 
Danmarks nabolande, herunder i Norge, Sve-
rige og Tyskland.

”Kapaciteten rummer mange potentialer. 
Så vi ser frem til de nye muligheder og sam-
arbejdet om opgaverne. Det forventer vi os 
meget af,” siger oberst Bernt B. Christiansen.
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15 hjemmeværnssoldater 
fra den nordjyske Maritime 
Force Protection  
flotille skulle holde øjne og 
ører åbne under enhedens 
første øvelse med  
indsat kommandokøretøj 
og hurtigtgående 
gummibåde.

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

”S’er” som solskinsvejr, skumsprøjt, signaltje-
neste, søkort og sømandskab stod nærmest 
i kø under Flotille 116 Maritime Force Protec-
tions, MFPs, første lokale COASTEX-øvelse i 
Nordjylland. 

Øvelsen blev indledt med befaling og efter-
syn, klargøring af gummibådene på Aalborg 
Kaserner, hvorefter turen gik mod Gjøl Havn, 
hvor bådene skulle søsættes. 

”Opgaverne har ændret sig og er mere ma-
ritime nu. Tidligere skulle vi sikre hele havne-
anlægget og bygningerne, og vi trænede me-
get bykamp og checkpoints dengang. I dag 
er vi rykket en tand længere ud, og vi har 
flere opgaver til søs nu. Blandt andet har vi 
også et SAR-beredskab, (Search and Rescue, 
red.),” siger den 51-årige sergent og grup-
pefører Henrik Amondsen, mens vi om bord i 
MFPs føringskøretøj er på vej mod Gjøl havn. 

Det er fra føringskøretøjet, at MFPs to 

grupper i gummibådene følges ved hjælp af 
intens radiokontakt og via GPS. Den blå Mer-
cedes Sprinter CDI fungerer som kommando-
central og er indrettet med behagelige sæder 
og et stort bord, hvor MFPs delingsfører og 
næstkommanderende kan lede enhederne 
operativt via bærbare pc’er, radioer og sø-
kort. 

Seriøse opgaver
Marinehjemmeværnets Maritime Force Pro-
tection er forholdsvis nye enheder, der er 
udløbere af de tidligere Bevogtnings- og 
Nærforsvars flotiller, BON-flotillerne. Hoved-
opgaverne er blandt andet bevogtning af Sø-
værnets skibe, herunder Kongeskibet, efter-
søgnings- og søredningsopgaver langs kyster, 
i småhavne, søer og åer samt assistance til 
politi og SKAT i MFP-enhedernes hurtigtgå-
ende gummibåde.

COASTEX

Skumsprøjt og 
sømandskab i Limfjorden

32 HJV magasinet  |  Juni 2014



”Jeg kan godt lide at sejle, så for mig er 
det helt perfekt, at opgaverne har skiftet ka-
rakter. Det er spændende på en ny og ander-
ledes måde, og jeg synes også, at opgaverne 
er mere seriøse nu. Der er i hvert fald bud 
efter os fra både politiet og SKATs folk. Jeg 
mener, vi havde syv indsættelser med po-
liti eller toldere om bord sidste år,” fortæller 
33-årige Vita Aaen, mens hun sammen med 
Henrik Amondsen gennemgår øvelsens sejl-
rute på et søkort ved føringskøretøjets kom-
mandobord.

300 timers uddannelse
I den lille Gjøl Havn har årets første rigti-
ge forårsdag trukket mange lystsejlere og 
-fiskere til. De ser nysgerigt til, mens otte 
MFP-folk hopper i orange overtræksdragter 
og redningsveste, inden de to gummibåde 
snildt søsættes fra kajen. Det er netop én af 
MFPs mange forcer, at bådene kan sættes i 

vandet direkte fra land. 
I bådene plottes sejlruten ind på elek-

troniske søkort, og kursen bliver sat mod 
tunnelbassinet ved Aalborg. Som en del af 
øvelsesscenariet skal de to besætninger un-
dervejs runde Skudehavnen, Vester bådhavn 
og Nørresundby Dykkerklub for at tjekke lo-
kaliteterne for mistænkelige både, biler eller 
personer.

”Oscar, Victor, November, Golf,  her er 
Oscar, Victor, November, Lima," lyder det 
inde i det store, blå kommandokøretøj, der 
også er på vej mod Aalborg, mens kontakten 
holdes via mobiltelefoner, VHF-radio og det 
sikre net, SINE. Mixet af de civile, lovpligtige 
krav fra Søfartsstyrelsen og de militære krav 
er nogle af de elementer, der gør, at MFP-
personellet skal gennemgå et omfattende ud-
dannelsesforløb på cirka 300 timer afhængig 
af, hvilken militær baggrund man kommer 
med. Til gengæld får man en række uddan-

Fakta
Maritime Force Protecion Flotille 
116's COASTEX fandt sted den 
29. marts og var den første af en 
række øvelser op til en operativ 
kontrolinspektion i maj. 

Efter en operativ blåstempling vil 
de nordjyske MFP-enheder kunne 
rykke ud og løse opgaver for 
blandt andet Søværnet, SKAT og 
politiet med blot en times varsel.

20årige Christian Ellefsen er i sit es, 
når gummibåden med høj fart bumper 
hen over vandspejlet i Limfjorden. 

I den lille Gjøl Havn søsættes gummibådene fra land. Maritime Force 
Protectionenhedernes mange forcer er netop muligheden for hurtig 
indsættelse direkte i mindre havne, søer og åer. 

I føringskøretøjet på land følger delingsfører Jesper Skov til 
venstre og næstkommanderende Anders Jensen flotillens to 
grupper til vands ved hjælp af intens radiokontakt og GPS. 

»
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nelser, der er civilt kompetencegivende med i 
købet. Blandt andet speedbådscertifikat, du-
elighedsbevis og radiokursus.

Et godt bytte
”I forhold til, hvad jeg har været vant til i 
Hærhjemmeværnet, er radio set-up’et og ra-
dioprocedurerne noget helt andet. Der tales 
tre forskellige radiosprog afhængig af, hvilket 
net man er på, og kaldetallene er også nye. 
Og det er nok den største udfordring,” siger 
sergent Anders Jensen.

Han har en solid baggrund som næstkom-
manderende i en motoriseret overvågnings-
deling i Hærhjemmeværnet, men valgte at 
skifte til det blå værn og MFP for fire måne-
der siden. 

”Efter 10 år i grøn uniform begyndte der 
at ligge for meget på rygraden. Jeg trængte 
simpelthen til nye udfordringer, hvis jeg ikke 
skulle forlade Hjemmeværnet helt. Så jeg 
valgte at skifte til MFP, og det har været et 
godt bytte. Opgaverne her er aldrig ens, og 
vi uddanner os løbende hen mod de opgaver, 
vi får. Det er der god mening i, samtidig med 
at det er afvekslende og udfordrende,” for-
tæller Anders Jensen, mens han bakser med 
elektroniske søkort på den bærbare computer 
i føringskøretøjet. 

Anders Jensen er næstkommanderende i 
delingen. I modsætning til sin tid i grøn uni-
form er han langt væk fra sine folk, når MFP-
enhederne er indsat skarpt eller som i dag 
under øvelsen.

”Da jeg var NK i grøn uniform, var jeg hele 
tiden sammen med enhedens soldater. Nu 
arbejder jeg på land, mens mine folk er på 

vandet. Så man vader jo ikke bare ud til dem, 
hvis man vil i kontakt. Så det er en anden 
måde at arbejde på, i forhold til hvad jeg er 
vant til,” siger Anders Jensen.

Skumsprøjt i generne
Selv om han kun har været tilknyttet den 
nordjyske MFP-enhed i kort tid, er han langt-
fra det yngste medlem. Den unge flotille er 
konstant på jagt efter flere medlemmer, og 
for fem af øvelsens deltagere er det første 
gang, man er med til at sætte gummibådene 
i vandet. Blandt dem den 20-årige Christian 
Ellefsen.

”Jeg har sejlet en del på verdenshavene 
med min far. Han var også med som norsk 
marinesoldat i Vietnamkrigen, så det med ha-
vet ligger lidt i generne. Jeg elsker at sejle, 
og jo flere bølger, jo bedre,” siger Christian, 
der blev medlem af Hjemmeværnet for blot 
tre måneder siden. 

”Et par venner er med i Hærhjemmevær-
net og ville gerne have mig med. Men da jeg 
ringede for at melde mig ind, fortalte damen 
om mulighederne i Marinehjemmeværnet og 
MFP, og det lød helt perfekt for mig. Det var 
også en god beslutning, for det er et rigtig 
rart sted at være med godt kammeratskab 
og officerer og sergenter, som er meget mere 
”nede på jorden” end jeg havde regnet med,” 
fortæller Christian Ellefsen.

Han har meldt sig til en Bootcamp i Skive, 
hvor han på blot tre uger gennemgår alle fire 
moduler af Hjemmeværnets lovpligtige ud-
dannelse, LPU. 

”Der er meget uddannelse, man skal igen-
nem som MFP-mand. Men det hele lyder rig-

tig spændende, og derfor tager jeg så meget, 
jeg kan på én gang. Til sidst skal det gerne 
ende op med et speedbådscertifikat, der gi-
ver mig mulighed for at stå bag rattet i gum-
mibåden,” siger Christian Ellefsen. 

Suspekte personer på kajen
Sammen med sine tre hjemmeværnskolleger 
i gummibåd ”OVNG 048” er han nu nået til 
sidste fase af øvelsen; en slags orienterings-
sejlads i havn og fjord på jagt efter orange 
o-løbs skærme med indlagte opgaver. Typisk 
med fotos af suspekte personer, hvis signa-
lement MFP-grupperne skal melde ind til fol-
kene i kommandokøretøjet via radioen. 

Flere gange krydser de to gummibåde 
hinandens kølvand i Limfjorden, hvor de 
otte MFP-soldater ikke kan skjule deres be-
gejstring for kombinationen af sol, saltvand, 
skumsprøjt og hestekræfter. Og da den nord-
jyske COASTEX afblæses efter en hel dag til 
søs, trækker de to både mod sejlrenden, hvor 
der for alvor lukkes op for spjældet på de 
store 100 hk hækmotorer på vej mod land. 

COASTEX

De to grupper fra den 
nordjyske MFPflotille 
giver den gas efter en 
veloverstået opgave i 
Limfjorden.

”Der er meget 
uddannelse, man skal tage 
som MFPmand. Men det 
hele lyder spændende, og 
derfor tager jeg, så meget 
jeg kan på én gang."

Christian Ellefsen
Menig i HVF 116 MFP
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Hjemmeværnssoldaten Jimmi Schultz sam
men med nogle af de lokale landmænd, som 
danskerne fik til at interessere sig for den 
danske andelsbevægelsestankegang med 
henblik på at øge deres produktion af grønt
sager, som man kan se på bordet.

 

Erfaringerne er positive 
fra Hjemmeværnets 
første udsendte land-
brugs faglige team, der i 
Helmand-provinsen satte 
deres fingeraftryk på 
genopbygningen.

Hjemmeværnssoldater på mission på frem-
mede kontinenter er ikke længere et særsyn 
efter adskillige års bevogtningsindsats i både 
Afghanistan og senest Kosovo. 

Ikke desto mindre var det lidt af en sensa-
tion, da fire hjemmeværnssoldater, to tolke 
og en militær chef i efteråret 2013 efter lang  
tids forudgående benarbejde blev udpeget 
til at støtte den landsbrugsfaglige udvikling 
i det krigshærgede Afghanistan fra en base i 
Helmand-provinsens hovedstad Lashkar Gah. 
Missionen skulle ske i tæt samarbejde med 
en amerikansk enhed fra National Guard Ne-
braska.  

140 dage blev det til for det danske såkald-
te ADT-team, der kan se tilbage på en både 
udfordrende indsats og et personligt udvik-
lende ophold i en meget anderledes kultur. 
47 planlagte aktiviteter gennemførte teamet 
med forskellige afghanske samarbejdspart-
nere. Især fik de et tæt samarbejde med 
Lashkar Gah Agriculture and Veterinarian 
Institute på universitetet i Helmand, hvor de 
var med til at uddanne lærere og skubbe på 
inddragelsen af planlægning som et aktivt 
uddannelsesværktøj. De fik også sået frøene 
til indførelsen af elementer fra den danske 
andelsbevægelse og rådgav den lokale land-
brugsmyndighed om værdien i en bedre bud-
getplanlægning.

Fløj i helikopter på arbejde
Men det skulle vise sig, at forløbet blev noget 
mere kringlet og udfordrende end oprindelig 
planlagt, fortæller teamets chef major Chri-
stian E.B. Michélsen efter hjemkomsten til 
Danmark. Det skyldtes ikke mindst, at deres 
amerikanske samarbejdspartner fra National 
Guard rejste tidligere hjem end forventet. 

Så det danske team blev efter 90 dage i 
Helmand nødsaget til at flytte lejr til Camp 

Leatherneck nord for Lashkar Gah. Dermed 
fik de væsentlig længere transporttid til deres 
samarbejdspartnerne, og de måtte flyve frem 
og tilbage i helikopter, fordi det er et farligt 
landområde at færdes i. Nok så vigtigt var, 
at det danske team pludselig skulle stå på 
egne ben og selvstændigt skulle videreføre 
udviklingsopgaverne.

”Hver dag var det nødvendigt at forberede 
en plan, så vi var klar på uventede situationer 
og hændelser,” forklarer major Christian E. 
B. Michélsen, der i dag er tilknyttet Hjem-
meværnskommandoens Planlægnings- og 
Operationsafdeling.

Også på andre områder blev teamet ud-
fordret. Afghanerne har en anderledes mø-
dekultur og kunne finde på ikke at dukke op 
til planlagte aktiviteter. Internet er heller ikke 
en stabil faktor i landet. Desuden voksede de 
administrative og logistiske udfordringer be-
tydeligt efter deres flytning. Når det er sagt, 
er Christian E.B. Michélsen meget tilfreds 
med deres mission, som på mange måder 
har været prøveballon for den type interna-

tional opgave.
”Vi har bevist, at Hjemmeværnet ved at 

bringe såvel de frivilliges civile som militære 
kompetencer i spil kan løse en anderledes op-
gave som rådgivningskapacitet i et konflikt-
område. Så fremadrettet vil Hjemmeværnet 
have gode muligheder for at kunne uddanne 
og opstille et tilsvarende team til selvstæn-
dige genopbygningsopgaver – og dermed 
bidrage til at styrke Danmarks internationale 
kapacitetsopbygning,” påpeger Christian E.B. 
Michélsen.

Rådgivning med 
perspektiver

GENOPBYGNING

AF: CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTIAN E. B. MICHÈLSEN
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MATERIEL

Status over grej og 
gear i Hjemmeværnet
HJV magasinet bringer i samarbejde med Hjemmeværnskommandoens 
Logistikafdeling et overblik over udviklingen på materielområdet.

Uddannelse i gang til nyt køretøj
Uddannelsen af kørere til Hjemmeværnets 
nye fleksible indsatskøretøj (FIK) er godt i 
gang. Og FIK’en har været rundt til præsen-
tation ved en række distrikter samt været 
testet yderligere i terræn i løbet af foråret. 

Følg med i uddannelsen og udrulning af 
FIK i logistikafdelingens informationsbreve 
på HJV.DK (kræver login).

Beskyttelses
briller forsinket
Desværre bliver de nye beskyttelsesbril-
ler til Hjemmeværnets frivillige forsinket. 
Indkøbet sker nu som et samlet udbud 
på beskyttelsesbriller til hele Forsvaret. 
Derfor forventes brillerne først klar til 
udlevering med udgangen af 2014 eller i 
starten af 2015. Indtil da skal du fortsat 
benytte beskyttelsesbrille M/96 eller OTG-
brillen i forbindelse med al skydning.

Uniformer genbruges
Selv om du muligvis regner med at få udleve-
ret en ny uniform, når din gamle uniform af 
den ene eller anden grund skal byttes, så kan 
du godt opleve, at den udleverede uniform 
ikke er helt ny. Det skyldes, at Forsvarets de-
poter er inde og vurdere alt materiel i forhold 

til, om det er brugbart eller ikke brugbart. Og 
det brugbare materiel - herunder uniformer 
– bliver altså genbrugt. Nye medlemmer af 
Hjemmeværnet får dog så vidt muligt udleve-
ret nye uniformer, når de skal iklædes. 

Ny skjorte og 
brune støvler 
I takt med indfasningen af det nye 
uniformssystem udgår skjorte M/84 og 
kampskjorte M/89, som gradvist afløses af 
en ny skjorte og trøje. Ligeledes udgår de 
sorte støvler, som over tid bliver erstattet 
af brune støvler. Ombytning til brune 
støvler vil først finde sted, når lagerbe-
holdninger af de sorte støvler er brugt, og 
der reelt er behov herfor. Så man vil i en 
periode godt kunne opleve en sammen-
blanding af det nye og gamle udstyr.

Det udskiftes IKKE:
• Beskyttelsesudrustning 
• Oppakningssystem M/96

Fleksibelt indsatskøretøj under  
test i forårsgrønt terræn i april. 

Foto: Jeppe Falk Jensen
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Hvis du flyttes  
i reserven
Så kan du fortsat beholde de basale uni-
formsgenstande. Til gengæld skal du af-
levere al funktionsudrustning, som du har 
fået udleveret. Det drejer sig blandt andet 
om regntøj, uniform M/01, beskyttelsesbril-
ler og rygsæk, der skal retur på nærmeste 
områdedepot. Er du i tvivl, så kig i HJVBST 
403-001 eller kontakt din forsyningsbefa-
lingsmand i din underafdeling.

Smid gammel 
sløringscreme ud
Gammel sløringscreme med HMAK-logo må 
ikke længere benyttes, fordi det indeholder 
konserveringsmidlet parabener. Så det skal 
smides ud i almindelig skrald. Brug i stedet 
sløringscreme mærket med FMT-logo.

Nye uniformer på vej
Som HJV magasinet omtalte i den sidste 
udgave, så er de velkendte grønne uniformer 
på vej ud til fordel for MTS-uniformssystem i 
nye farver og nyt mønster. 

Indføringen af uniformerne vil ske gradvist 
over de næste år, og i løbet af 2014 og 2015 
omklædes det ansatte militære personel. 

For de frivillige i Hjemmeværnet begyn-
der omklædningen i 2015. I første omgang 
udleveres uniformer til cirka 12.000 hjem-
meværnssoldater fra Hærhjemmeværnet, 
Virksomhedshjemmeværnet, Flyverhjemme-
værnet og Marinehjemmeværnets Maritime 

Force Protection (MFP) enheder. Udleverings-
perioden vil strække sig over tre år frem til 
udgangen af 2017.   

Som en konsekvens af Søværnets om-
klædning overvejer Hjemmeværnskomman-
doen, om Marinehjemmeværnet fortsat skal 
følge uniformeringen i moderværnet, som 
der er tradition for. Af logistiske årsager vil 
omklædningen uanset hvad tidligst kunne ske 
fra 2018. 

Fra 2015 starter udleveringen af den nye 
uniform til Hjemmeværnets frivillige.  
Foto: Ole Bo Jensen 

SPRradio på 
depoterne
Den nye bærbare grupperadio, Secure 
Personel Radio, til kommunikation mellem 
delingsfører og gruppefører er ude på 
depoterne nu. Radioen er indkøbt som 
puljemateriel til underafdelingerne, og ud-
leveringen sker i et samarbejde mellem de-
poterne og det personel, der er uddannet 
til at programmere og betjene radioerne. 
Enheder under flyverhjemmeværnsdistrik-
tet og virksomhedshjemmeværnsdistriktet 
skal gå via deres distrikt for at få udleveret 
radioerne. 

Med radioerne følger også batterier, der 
skal ”konditioneres” minimum seks gange 
inden brug for at opnå den bedst mulige 
levetid.

Specielt  
for Marine  
hjemme værnet
Madrasser: Marinehjemmeværnets flotiller 
skal henvende sig til deres distrikt, hvis de 
skønner, at madrasserne på deres marine-
hjemmeværnsfartøj trænger til udskiftning. 
I sidste ende foretager Hjemmeværnskom-
mandoen en kritisk vurdering af behovet 
for udskiftning af madrasser, som grundet 
økonomi vil blive gennemført over nogle år.

Fartøjsdragt: Fartøjsdragten M/05 kan 
for øjeblikket ikke genanskaffes, fordi der 
skal laves en ny rammeaftale på området. 
Derfor er der udstedt en midlertidig tidsbe-
stemt dispensation for brug af dragterne. 
For nærmere information rettes henven-
delse til respektive marinehjemmeværns-
distrikt.

Sweatre og pullovere: Der har været lidt 
forvirring om, hvorvidt sweatrene i Marine-
hjemmeværnet skal udleveres i en blå eller 
sort udgave. Begge farver må anvendes - i 
den nyeste produktion fås sweatrene dog 
kun i sort.

Flere informationer
Du kan altid gå ind på HJV.DK bag login og finde flere nyheder og informationer om materiel. 
Under linket ”Fagområdet” til venstre på skærmen finder du ”Nyt fra HJK LOGAFD”.

SPRradioen er klar til 
udlevering fra depoterne.

Foto: Ole Bo Jensen

HJV magasinet  |  Juni 2014 37



Oberst Eigil Schjønning hilser på patruljerne under forberedelsesfasen på Garderkasernen.

PATRULJEØVELSE

Skjulte øjne på målet
Over 50 patruljesoldater fra hele Danmark brugte en forlænget weekend  
på Patruljeøvelse 1 i midten af april. Soldaternes opgave var at observere og  
melde om modstanderens lokaliteter og troppekoncentrationer.

TEKST: NIKOLAJ GRØN

En torsdag aften i april mødte over 50 pa-
truljesoldater fra Midt- og Vestjylland, Stor-
strømmen, Nordsjælland, København og 
Vestegnen ind på Garderkasernen i Høvelte 
i Nordsjælland. Patruljeøvelse 1 var på vej til 
at starte op, og der var spænding i luften: Nu 
skulle der arbejdes seriøst med det, der var 
trænet hjemme i patruljedelingerne og det, 
soldaterne havde lært på Hjemmeværnssko-
lens patruljeuddannelser.

Men først skulle patruljerne forberede sig 
de næste 24 timer på at blive indsat i ly af 
mørket for at løse deres opgaver: At obser-
vere og melde om modstanderens lokaliteter 
og troppekoncentrationer under en fiktiv mi-
litær konflikt.

Grundig forberedelse
Stabsofficerer fra Hjemmeværnets Særlig 
Støtte og Rekognoscering (SSR) gav befa-
lingen for den overordnede operation til de 
samlede patruljer, og herefter arbejdede pa-
truljerne koncentreret med deres planlæg-
ning af hver deres mission. Studie af kort, 
kontrol af udrustning og våben, indøvelse af 
taktiske formationer og procedurer er en del 
af det faste program i patruljernes normale 
forberedelsesfase, men derudover underviste 
SSR også i brugen af patruljernes nye SPR-
radioer.

”Det var godt, at vi havde god tid til forbe-
redelse af vores opgave og fik trænet sam-
arbejdet med staben via vores delingstrop,” 
siger patruljefører El-atbi fra patruljedelingen 
i København og fortsætter: ”Det er fedt at 
samarbejde med landets andre patruljer og 
SSR.”

Et af de centrale formål med Patruljeøvelse 
1, som Totalforsvarsregion Sjælland var an-
svarlig for, var dels at træne patruljens forbe-
redelsesfase, dels at få optimeret samarbej-
det mellem patruljefører, delingstrop og stab.

Patruljetjeneste som fyrtårn
”Jeg er imponeret over det høje niveau, som 
patruljerne demonstrerer her under forbere-
delsesfasen”, sagde den nyligt tiltrådte chef 

for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Eigil 
Schjønning, før han havde haft lejlighed til at 
se HJV-soldaterne i felten.

Obersten, som selv har gennemført patrul-
jekurset hos Jægerkorpset for 28 år siden, 
er ikke i tvivl om værdien af at have patrul-
jetjeneste som en del af Hjemmeværnets 
kapaciteter.

”Hjemmeværnets patruljedelinger og SSR 
er et fyrtårn, som sætter en høj standard, så 
der er noget at stræbe efter i Hjemmevær-
net,” siger Eigil Schjønning.

Eyes on Target
Fredag aften blev patruljerne indsat i ly af 
mørket og meldte alle om ”Eyes on Target” – 
øjnene på målet, lørdag morgen. Patruljer fra 
SSR var også indsat på øvelsen og dokumen-
terede fjendtlige aktiviteter på målene. En 
særdeles aggressiv modpatruljering fra mod-
standerens motoriserede overvågning betød, 
at flere patruljer måtte lægge nye planer.

”Vores observationspost følte sig erkendt 
af modstanderen, og vi besluttede os for at 

trække os væk fra området, inden modstan-
derens soldater nåede frem til os,” fortæller 
Magnus De Toit, næstkommanderende i en 
patrulje fra Midt- og Vestjylland, og fortsæt-
ter: ”Vi måtte etablere en ny skjult obser-
vationspost og patruljebase i dagslys. Vi har 
mange nye folk i patruljen, og det var en me-
get lærerig øvelse for dem også.” 

Patruljerne fortsatte deres opgaveløsning 
i løbet af lørdagen og modtog samtidig nye 
instrukser for natten.

”Vores nye opgave var at finde, sikre og 
afmærke et opsamlingsområde, hvor heli-
koptere kunne samle os op, samt tage imod 
to andre patruljer, der havde samme pickup. 
Især når vi er tre patruljer, der skal samles 
i et punkt, kræver det koordination mellem 
os, og det har vi godt af at få trænet,” siger 
patruljefører El-atbi fra København.

Patruljeføreren var træt, men glad, da det 
hele var overstået:

”Alt i alt var det en fed øvelse. Jeg ser frem 
til den næste,” sagde El-atbi.

En patrulje fra SSR har ”Eyes 
on Target” og dokumenterer fra 
skjul modstanderens aktiviteter 
på objektet. Foto: SSR
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Oberst Eigil Schjønning hilser på patruljerne under forberedelsesfasen på Garderkasernen.

Oberst:  
Patruljeuddannelse er  
et godt fundament  
”Patruljeuddannelsen er noget, du har 
med i rygsækken resten af din karrie-
re. Du bliver en bedre soldat, du bliver 
en bedre overlever, og du bliver i vir-
keligheden også en bedre fører, fordi 
du behøver ikke at bruge ret meget 
energi på at klare dig selv, når du har 
det i rygsækken.”

Så klar er meldingen fra oberst Eigil 
Schjønning, der er chef for Totalfor-
svarsregion Sjælland og dermed også 
ansvarlig for Fagcenter Patrulje. Fak-
tisk ser obersten så meget perspektiv 

i patruljefærdighederne, at han gerne 
ser uddannelsen anvendt bredere i 
Hjemmeværnet.

”Hvis Hærhjemmeværnet skal kun-
ne levere et troværdigt militært bidrag 
til løsningen af Hærens opgaver, er 
det vigtigt, at vi hele tiden vedligehol-
der og forbedrer det fysiske og faglige 
niveau. Jeg tror, at den grundlæg-
gende patruljeuddannelse er et godt 
fundament for alle frivillige soldater, 
der skal kunne støtte Hæren,” siger 
Eigil Schjønning.

Oberst Eigil Schjønning hilser på patruljerne.

En patrulje indøver taktiske 
procedurer.   
Foto: Nikolaj Grøn

Overdagning: Patruljen har øjne  
på objektet 24 timer i døgnet, så der  

må soves på skift. Foto: PTR MVJ.

Patruljen fra Midtog 
Vestjylland får tilbage
meldinger fra SSR på 
deres taktiske plan under 
forberedelsesfasen på 
Garderkasernen i Høvelte. 
Foto: Nikolaj Grøn

Hjemmeværnets 
patruljeuddannelse

Hjemmeværnsskolens patruljeuddan-
nelser omfatter: 
•  Grundlæggende Patruljeuddannelse 

(GPU)
•  Videregående Patruljeuddannelse 

(VPU)
•  Patruljefører uddannelse  

(PTRFØ UDD)

Det er blandt andre instruktører fra 
SSR, Hjemmeværnets Særlig Støtte 
og Rekognosceringskompagni, der 
underviser i patruljetjeneste. SSR 
har igennem en årrække også støttet 
Hjemmeværnsskolen med udvikling og 
gennemførelse af skolens patruljeud-
dannelser. 

Læs mere på  
hvsinfo.dk og hjv.dk/ssr 
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IDÉKATALOG

Frivillige og ansatte har i løbet af tre møder i uge 18 
drøftet muligheder for at sikre et fortsat højt antal 
aktive medlemmer. De mange gode ideer samles nu i et 
idekatalog til alle underafdelinger og distrikter.

TEKST OG FOTO: KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Opgaverne bliver flere. Den aktive styrke 
er blevet mindre. Sådan er status lige nu i 
Hjemmeværnet. Derfor har Hjemmeværns-
kommandoen i foråret gennemført en rund-
rejse i hele landet.

Chefer og nøglepersonel blandt frivillige 
og ansatte fra alle distrikter var kaldt til 
møde i Slagelse, Skive og Kolding i slutnin-

gen af april og maj. Her lagde de sammen 
hovederne i blød for at imødegå udviklin-
gen med det faldende antal aktive.

”Hjemmeværnet er en stor, frivillig 
militær beredskabsorganisation, der 
er lokalt forankret. Vi skal primært 
støtte Forsvaret og øvrige samar-
bejdspartnere. For at levere va-
ren og fortsat få vedkommende 
opgaver er det nødvendigt, at 
hver enkelt soldat ikke alene leverer 
sine lovpligtige 24 timer, men også 
gerne uddanner sig yderligere og deltager 
i indsættelser,” sagde Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler, på 
rundrejsens sidste stop i Kolding 1. maj.

Krav for at få plads på holdet
Finn Winkler sammenligner kravene til med-
lemmerne med at melde sig ind i en fodbold-
klub og have et ønske om at spille kampe for 
førsteholdet. Hvis man ikke deltager i trænin-
gen, så kommer man ikke med på holdet. I 
Hjemmeværnets tilfælde betyder det, at hvis 
man ikke træner og arbejder for at være 
med ”på holdet” i minimum 24 timer i løbet 
af et år, bliver man overført til reserven.

Hjemmeværnskommandoen har på rund-
rejsen understreget over for frivillige og an-
satte, at Hjemmeværnet er en frivillig mili-
tær organisation, der er betalt af samfundet. 
Derfor er det helt afgørende for opbaknin-
gen, at alle aktive medlemmer yder mindst 
det lovpligtige antal timer årligt.

Chefen for Hjemmeværnet har ligeledes 
de seneste år været optaget af, at alle med-
lemmer vedligeholder de militære færdighe-
der, som alle lærer i løbet af grunduddannel-
sen. Medlemmerne skal altid kunne betjene 
et gevær sikkert og være i stand til at yde 
førstehjælp. For at sikre kvaliteten af Hjem-
meværnets opgaveløsning skal alle aktive 

derfor gennemføre grundlæggende militær 
efteruddannelse for frivillige – også kendt 
som GME-F.

Ikke mere snak om GMEF
I alt deltog knap 500 personer ved de tre 
møder på rundrejsen. De fik mulighed for 
at dele deres erfaringer, komme med nye 
ideer og lade sig inspirere af andre under-
afdelinger og distrikter.

”I er dødgode til at rekruttere. Vi får cirka 
1.600 nye medlemmer ind i Hjemmeværnet 
hvert år. Vi skal bare blive bedre til at holde 
fast i både de nye og de erfarne. Det kan vi 
gøre ved gensidigt at inspirere hinanden,” 
sagde Finn Winkler.

Han understreger, at uddannelsesgrund-
laget for GME-F nu er justeret efter de ind-
hentede erfaringer og ønsker fra hele orga-
nisationen. Derfor er det nu tid til at droppe 

Hvordan sikrer vi en 

fortsat god balance 
mellem opgaver og medlemmer?

Gældende krav
• Alle medlemmer af Hjemmeværnet skal 

levere 24 timers tjeneste, der knyt-
ter sig til den funktion, vedkommende 
bestrider i underafdelingen. Det er et 
lovfæstet krav og dermed ufravigeligt.

• Alle under 60 år skal hvert år gennem-
føre otte timers grundlæggende militær 
efteruddannelse for frivillige (GME-F): 
To timers våbenbetjening, to timers 
førstehjælp og fire timers vedligehol-
dende funktionsuddannelse. Dette er 
minimum, hvis man alene vælger at 
have de lovpligtige 24 timer. Mange vil 
bruge langt mere tid på disse emner.

• GME-F er frivilligt for alle over 60 år – 
dog skal alle officerer og stregbefalings-
mænd gennemføre, uanset alder.

• Underafdelingschefen har mulighed for 
at dispensere for GME-F og 24 timers 
årlig tjeneste i særlige tilfælde, fx ved 
graviditet eller alvorlig sygdom. Dette 
skal dog godkendes af distriktschefen.

• Nye direktiver er udsendt fra Hjemme-
værnskommandoen 7. april 2014.
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et ensidigt fokus på GME-F. Nu skal ener-
gien lægges i at gennemføre gode militære 
lokale aktiviteter, som indeholder de delele-
menter, som løbende skal vedligeholdes.

”Jeg skal ikke længere spørge, om GME-F 
er gennemført. Det forventer jeg, at den er 
via de spændende aktiviteter, som under-
afdelinger og distrikter gennemfører i løbet 
af året,” sagde generalmajor Finn Winkler. 

Den holdning ligger fint i tråd med den 
store villighed til at kigge fremad, som de 
mange frivillige udtrykte på rundrejsen.

”Medlemmerne er trætte af at snakke om 
GME-F. Nu skal vi bare have det til at fun-
gere uden at tale så meget om det,” sagde 
chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
oberstløjtnant Kent Mikkelsen til forsamlin-
gen i Kolding.

Den udmelding gik igen i de drøftelser, 
som HJV magasinet overværede ved alle tre 

arrangementer. Mange underafdelinger og 
distrikter har indarbejdet GME-F i planlagte 
aktiviteter frem for at oprette særskilte 
GME-F-aktiviteter. Med stor succes.

Glæde som drivkraft
Både i grupper og i plenum var der mange, 
der havde det som et centralt punkt, at med-
lemmerne skal tilbydes flere spændende ak-
tiviteter. Glæden ved at være frivillig i Hjem-
meværnet skal tilbage i fokus.

De konkrete ideer og erfaringer, som blev 
drøftet i fællesskab mellem frivillige og an-
satte, samles af Hjemmeværnskommandoen. 
Inden sommerferien udsendes de i et idéka-
talog og sendes ud til hele organisationen.

Mængden af opgaver risikerer at blive for stor i forhold til 
antallet af aktive frivillige i Hjemmeværnet. Sker det, er der 
fare for, at Hjemmeværnet ikke længere kan leve op til krav og 
forventninger fra samarbejdspartnere, politikere og borgere.

Udpluk af forslag 
fra rundrejsen:
• Sørg for at få registreret timerne og 

godkendt aktiviteterne
• Skab rammerne for mere relevant funk-

tionsrelateret tjeneste
• Den personlige kontakt mellem gruppe-

fører og medlemmerne er afgørende
• Fokuserede, relevante aktiviteter træk-

ker medlemmer op af stolene
• Samarbejde med nabo-underafdelinger 

kan skabe mere liv og sammenhold
• Alle forslag er sendt ind til Hjemme-

værnskommandoen, som samler dem 
i et idékatalog. Det sendes forventeligt 
tilbage til distrikter og underafdelinger 
til inspiration efter sommerferien.

Hvad har du fået ud af at deltage?
”Det er meget godt med en lejlighed til 
at dele erfaringer med de andre flotiller.”

Hvad skal I hjem og arbejde med?
”I Marinehjemmeværnet griner vi lidt 
af det med at gennemføre 24 timer. De 
fleste har mange flere. Men der er også 
nogen, som omvendt bliver lidt skræmt, 
fordi de tror, at alle skal have så mange 
timer. Så vi skal nok afstemme forvent-
ningerne noget bedre og synliggøre, at 
det er o.k. at have færre timer.”

René Laursen, operationsofficer,  
løjtnant, HVF 132 Horsens

Hvad har du fået ud af at deltage?
”Det har været godt at diskutere nogle af 
de ting, vi har lagt mærke til i kompag-
niet, med nogle af de andre fra distriktet. 
Og så er det godt at kunne vise opadtil, 
hvordan virkeligheden bag de mange tal 
ser ud.”

Hvad skal I hjem og arbejde med?
”Nogle ting kan gøres hurtigere, ikke 
mindst i forhold til kontakt til og fasthol-
delsen af nye medlemmer. Vi er et tungt 
grønt system, så vi kan nok godt være 
hurtigere på aftrækkeren.”

Thomas P. Jørgensen, næstkomman-
derende, løjtnant, HVK Esbjerg City
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En tur i 
tidsmaskinen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland leverede levende 
hjemmeværnshistorie til glæde for små og store under  
Classic Race Århus 2014.

AF BETH WERNER
FOTOS: OLE FRIIS

 Om det var ungerne, der 
hev forældrene med ind til 
hjemmeværnsudstillingen eller 
omvendt, var svært at sige. 
Men de to udstillingskasser 
midt i teltet med det mærkelige 
og spændende soldaterudstyr 
tiltrak stor opmærksomhed.

Befalingsmand Gitte Møller   
var trukket i en chik Lotte
uniform fra 1950'erne, da 
Hjemmeværnet viste fortiden 
frem for nutiden på velbesøgt 
udstilling i Århus. Her er hun 
ved at modtage oplysninger på 
datidens tunge bakelit telefon. 
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En tur i 
tidsmaskinen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland leverede levende 
hjemmeværnshistorie til glæde for små og store under  
Classic Race Århus 2014.

”Kan det købes?,” spørger den 7-årige, mens 
han læner sig ind over en af de to store ud-
stillingskasser, og blikket begynder at scanne 
kassens indhold.

”Nej, det kan det ikke,” svarer den ældre 
officer venligt.

Her kunne samtalen stoppe, men det gør 
den ikke. Drengen er nemlig vildt fascineret 
af indholdet i kassen og officeren, historiker 
Jens Chr. Petersen fra Stabskompagniet i 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, bliver 
derfor mødt af en sand byge af spørgsmål 
fra det videbegærlige unge menneske. 

”Hvad er det, og hvad skal det bruges til?,” 
peger og spørger han.

Jens Chr. Petersen løfter først den sam-
menklappelige feltspade op af kassen, fol-
der den ud og forklarer. Næste genstand er 
gasmasken, dernæst et lærredscover til et 
maskingevær og sådan bliver det ved og ved, 
indtil den lille Spørge-Jørgens far mener, at 
nu må de videre.

Jens Chr. Petersen smiler og glæder sig 
over den store spørgelyst fra både små og 
store besøgende, der i en nærmest uendelig 
strøm entrer det grønne telt en solrig lørdag 
i bededagsferien i Goodlook Street i Minde-
parken i Århus. 

En svunden tid i Goodlook Street
HJV magasinet har besøgt det legendariske 
og årlige Classic Race i Århus, hvor historiske 
køretøjer på både to og fire hjul kører om kap 
på vejene, der omkranser Mindeparken.

Mens historien racer afsted uden for par-
ken, kan dagens omkring 30.000 besøgende 
til gengæld møde en svunden tid i et noget 
roligere tempo i Goodlook Street inde i par-
ken.

”Hjemmeværnets Historiske udstilling 
1950-1970” er en af gadens seks-syv udstil-
linger fra dengang. Dengang, hvor hjemme-
værnssoldaternes uniformer var lavet af tyk 
og krads uld, radioudstyret vejede et halvt 
ton, værnet brugte brevduer i tjenesten og 
havde et Lottekorps. Hvordan de var klædt, 
demonstrerer signalbefalingsmand Gitte Møl-
ler fra Hjemmeværnskompagni Djursland. 
Hun er til lejligheden trukket i en chik og 
velsiddende brun Lotte-uniform fra midten 
af 1950'erne med pæn tækkelig nederdel og 
en tætsiddende jakke med bælte i livet. 

Stor interesse for udstilling
Folks interesse for at gå på opdagelse i det 
grønne hjemmeværnstelt med de mange 
interessante klenodier fra en svunden tid er 
overvældende.

”Et forsigtigt, men kvalificeret gæt på lør-
dagens besøgstal nærmer sig de 1.000,” ly-
der det fra tovholderen på udstillingen, Jens 
Chr. Petersen. 

Teamet bag udstillingen, som i år afholdes 
for tredje gang, består af seks historikere: 
Jens Chr. Petersen, Vibeke Rimdal Jakobsen, 
Leif Frederiksen, Jytte Christensen, Asger 
Laursen og Leif Møller. På hjælperholdet er 
Ole Geert Henriksen, Ole Brix, Freddy Thom-

sen, Gitte Møller og Arne Bak. De repræsen-
terer henholdsvis kompagnierne Eshøj, Djurs-
land, Hvidsten, Favrskov og Stabskompagniet 
i Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

Teamet har lagt mange timer i at rejse en 
udstilling, der gør danskerne lidt klogere på 
nutiden ved at give mulighed for at træde 
tilbage i tiden. Forståeligt er de glade for og 
stolte over den interesse, udstillingen skaber. 

”Det er ganske vist noget af et arbejde, 
men det er også sjovt, ellers gjorde vi det 
ikke år efter år,” forklarer Jens Chr. Petersen.  

Fortid og nutid mødes
Pludselig dukker en hjemmeværnssoldat op 
på standen i en helt moderne uniform, der 
stikker temmelig meget ud fra omgivelserne. 
Det er løjtnant M.B. Lemming fra Hjemme-
værnskompagni Eshøj. Sammen med repræ-
sentanter for to andre kompagnier står han 
for sikring af afspærringerne i forbindelse 
med Classic Race. Da han alligevel var i na-
bolaget, syntes han det var oplagt at foreta-
ge en lille rejse tilbage i det fælles arvegods.

”Har du kun været med i ni år? Jeg har 
været med i 49 år,” joker historiker Freddy 
Thomsen, der bærer et par uldne uniforms-
bukser, som han slet ikke sveder i.

For Michael B. Lemming er Hjemmevær-
nets historie vigtig, endog meget vigtig. 
”Uden den ville man jo ikke kende sine rød-
der,” understreger han.

1

2 3

4 5

1     Historiker Jens Chr. Petersen, 73 år og primus motor på den historiske udstilling i Århus, har været medlem af Hjem
meværnet siden 1968.       Historiker Arne Bak fik hurtigt de unges opmærksomhed.       Interessen for Hjemmeværnets 
udstilling var overvældende.       Løjtnant M.B. Lemming fik sig en god snak med Freddy Thomsen om det vigtige i at kende 
sine rødder.       Teamet bag den historiske udstilling har lagt mange kræfter i planlægningsarbejdet 
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Hjemmeværnet var for første gang med i Europas største militærøvelse 
Cold Response i Norge. I to uger øvede de militæroperationer i temperaturer  
helt ned til minus 25 grader.

Der blev både udvist gejst og viljestyrke, da 
over 60 hjemmeværnssoldater fra både Hær-
hjemmeværnet og Marinehjemmeværnet for 
første gang fik mulighed for at afprøve nye 
grænser under en to uger lang vinterøvelse 
i Nordnorge.

Øvelsen er Europas største militære øvelse 
med deltagelse af en lang række Nato-lande. 
Rammerne var et krigsmæssigt scenarie, 
hvor soldaterne skulle stoppe en invaderen-
de fjende under ekstreme vinterforhold med 
temperaturer, der nåede helt ned på minus 
25 grader.

Totalforsvarsregion Sjælland repræsen-
terede Hjemmeværnets grønne bidrag, der 
var organiseret som en infanterideling med 
en udvidet deltrop og fire grupper. Sammen 

med det norske hjemmeværn var de dan-
ske hjemmeværnssoldater med til at støtte 
en svensk brigade mod angreb fra en norsk 
brigade. Desuden gennemførte de en meget 
tilfredsstillende bevogtning af den svenske 
brigades hovedkvarter.

Tryk på aktiviteterne
Den første uge blev brugt til at akklimatisere 
sig til de nye forhold, hvor danskerne blandt 
andet skulle sove i norske telte med ovne. De 
fik god støtte fra en norsk instruktør, der un-
derviste hjemmeværnssoldaterne i påklæd-
ning, kuldeskader, ernæring, makkerhjælp 
samt anvendelse af ski og snesko. Særligt 
skiene voldte en del udfordringer for hjem-
meværnssoldaterne.  

Herefter gik det løs på øvelsesslagmarken 
i vinterlandskabet. Der var i den grad tryk på 
aktiviteterne under kampene mod den norske 
fjendestyrke, som stillede med det helt store 
skyts. Det betød, at den svenske brigade 
havde brug for assistance til både bevogt-
ning, overvågning, patruljer og til at imødegå 
helikopter- og sølandsætninger i baglandet.

Selv om opgaverne blev løst under van-
skelige forhold, bevarede de danske hjem-
meværnssoldater gejsten. Tilmed lykkedes 
det en af hjemmeværnssoldaterne at gen-
nemføre en meget værdifuld operation sam-
men med syv nordmænd. På en patrulje på 
snescooter trængte de ind i den angribende 
norske brigades bagland, hvor de havde held 
med at tage et antal fanger og få erobret en 

INTERNATIONALT

64 hjemmeværnssoldater på

kold operation 

AF TROELS GRAFF OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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Cold Response
• Cold Response er en norsk arrangeret 

øvelse mellem NATO-allierede lande, 
der gennemføres hvert andet år over 
to uger i området nord for Narvik for 
at træne intensive operationer under 
arktiske forhold.  

• Der er tale om den største fælles 
militære øvelse i Europa. I år var der 
cirka 20.000 soldater fra blandt andet 
Danmark, Sverige, USA, Storbritannien 
og Frankrig.

• Hjemmeværnet var med for første 
gang og deltog med 64 hjemme-
værnssoldater fra Totalforsvarsregion 
Sjælland og fra Marinehjemmeværnets 
Maritime Force Protection-flotiller.  

kopi af den norske brigades plan. Den vellyk-
kede mission resulterede i, at den svenske 
brigade, som den danske deling indgik i, blev 
vinder af øvelsen. 

Undersøgte havbund med drone
Marinehjemmeværnets 25 soldater fra Mariti-
me Force Protection var blandt andet med til 
at stå for sikkerheden af et tysk og et norsk 
flådefartøjs anløb i en havn syd for deres 
base. I den forbindelse gennemførte de en 
minutiøs undersøgelse af havne- og kajom-
rådet både til lands og vands.

Her fik de demonstreret anvendelse af de-

res moderne teknologiske udstyr, der blandt 
andet omfatter en sonar og en såkaldt ROV 
(Remotely Operated Vehicle), som er en un-
dersøisk fjernstyret drone. Den kan dykke 
ned og filme havbunden og sende detalje-
rede billeder op til en operatør, hvilket trak 
mange nysgerrige soldater til. 

”Som i de fleste havne var der en del gen-
stande på havbunden,” fortæller John W. Cox 
fra Marinehjemmeværnet. 

Afprøvet nye grænser
Både chefen for Totalforsvarsregion Sjæl-
land, oberst Eigil Schjønning, og Chefen for 

Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler 
besøgte øvelsen.

”For Hjemmeværnet er det vigtigt at være 
med i store øvelser under sådanne forhold 
i en tid, hvor vi skal have afprøvet vores 
grænser for organisationen og se på de mu-
ligheder, der er for eksempelvis at bidrage 
til den planlagte Arktiske Beredskabsstyrke. 
De frivillige har måske været med til at åbne 
for nye typer opgaver for Hjemmeværnet,” 
understreger Finn Winkler.

  Hjemmeværnet fik i den grad afprøvet  
nye grænser, da de for første gang deltog i 
den stort anlagte vinterøvelse Cold Respon
se i Nordnorge sammen med soldater fra 
en lang række Natolande. Foto: Forsvarets 
Mediesenter/Norge

 Sneen gav en del udfordringer for de 
danske hjemmeværnssoldater. Foto: Totalfor-
svarsregion Sjælland

 Marinehjemmeværnets Maritime Force Protec
tion enheder var med til at sikre ruten ind til havn 
for et norsk og tysk flådefartøj. Foto: Ricky Ellgaard

Illustrationen viser 
de mange forskellige 
enhedstyper, der del
tog i Cold Response.
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WEBSHOP

Søges: 
Flere kunder i butikken
Hjemmeværnets nye webshop er nu oppe i gear efter en lidt træg opstart.  
Shoppen tilbyder blandt andet en lang række forskellige uniformsgenstande.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

De sidste par måneder har Hjemmevær-
nets medlemmer kunnet købe blandt andet 
skjorter, fodtøj, sokker eller baretter gennem 
Forsvarets Online Webshop. Den nye shop, 
der er tilgængelig på HJV.DK bag login, er 
udviklet af Forsvarets Materieltjeneste (FMT) 
og erstatter Hjemmeværnets hidtidige onli-
nesalg, som er sket gennem Hjemmeværnets 
Munderingsudsalg (HMU). 

Desværre har den nye webshop haft en lidt 
ublid opstart på grund af tekniske vanskelig-
heder. Men børnesygdommene skulle gerne 
være udryddet nu.

”Brugernes sikkerhedsindstilling på com-
puteren har i nogle tilfælde spændt ben for 
at benytte shoppen. Det har vi nu fået ud-
bedret. I enkelte tilfælde kan brugerne dog 
opleve problemer med Microsoft Explorer, 
der skyldes sikkerhedsopsætningen på egen 
computer. Her anbefaler vi, at man benytter 
browseren Google Crome,” forklarer chefkon-
sulent i Forsvarets Materieltjeneste Michael 
Ostermann, der har stået i spidsen for projek-
tet. Han understreger, at man derudover har 
en række løsninger i pipelinen, så det bliver 
mere attraktivt at anvende shoppen. 

Den nye online-platform er udarbejdet i 
samarbejde med firmaet Tricom, der står bag 
lignende indkøbsløsninger for blandt andet 
Tivoli og Skatteministeriet. Tricom har des-
uden netop vundet et meget stort udbud om-

kring en indkøbsløsning for alle statsstyrelser, 
der anvender Navision. FMT og Tricom holder 
løbende møder for at følge op på brugerøn-
sker og forslag til justeringer af portalen.

Varer nøje udvalgt
For øjeblikket tilbyder portalen et bredt sor-
timent bestående af 385 forskellige varer, og 
der forhandles blandt andet strømper, fod-
tøj eller handsker som et supplement til den 
udrustning, man har fået udleveret i Hjem-
meværnet. Varerne er nøje udvalgt på bag-
grund af flere års erfaring med salg af varer 
til netop Hjemmeværnets medlemmer.

Som på andre portaler foregår indkøbet 
ved, at de udvalgte varer lægges i en ind-
købskurv. Herefter får man en oversigt over 
vareordren og betaler direkte på nettet med 
et betalingskort. Pengene for vareordren bli-
ver dog først trukket, når varen er afsendt fra 
Forsvarets Materieltjenestes depot i Hjørring.

I dagligdagen er det assistent Lone Juul 
Winther fra Forsvarets Forsyning, Depot og 
Distribution i Hjørring, der varetager online-
salgets ekspeditioner. Hun har mange års er-
faring med direkte kundesalg og trives med 
den type opgaver. 

”Det har været lidt sløjt i starten, så der 
må meget gerne komme flere kunder i butik-
ken,” siger Lone Juul Winther, der håber på 
mere vind i sejlene for den nye online shop.

Sådan benytter du 
Forsvarets Online 
Webshop

• Klik ind på HJV.DK bag login.

• Vælg menupunktet ”For medlemmer”. 
Vælg herefter menupunktet ”Forsvarets 
Online Webshop”.

• Opret dig som bruger i shoppen ved 
at trykke på ”Oprettelse af bruger på 
Forsvarets Online Webshop”. Udfyld 
herefter blanketten og send den til: 
FMT-KTP-FDD-WEBSHOP@MIL.DK

• Herefter modtager du en mail fra 
”Tricommerce Besked Service” med dit 
brugernavn (dit medarbejdernummer) 
samt dit password, der giver adgang til 
shoppen.

Bemærk: Første gang du logger på 
Forsvarets Online Webshop, skal du have 
installeret Microsoft Silverlight på din com-
puter. Det er et ufravigeligt krav uanset 
webbrowser. Webshoppen er tilgængelig 
via standard webbrowsere såsom blandt 
andet Internet Explorer, Safari, Google 
Chrome og Firefox. 

Webshoppen er ikke tilgængelig via 
tablets, smartphones eller lignende.

Har du spørgsmål, så kontakt webshop-
pen på telefon: 25 55 24 42 mellem  
kl. 10-14 på hverdage.
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DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1.  Hvad hedder HJV-soldaten, der fik frivilligprisen 2013?

2.  Hvor foregik Flyverhjemmeværnets skydeweekend for befalingsmænd?

3.  Hvor gammel blev frihedskæmperen Christian Michael Rottbøll, der ligger begravet 
ved Børglum Kloster?

4.  Hvor mange aktiviteter fik Hjemmeværnets landbrugsfaglige team gennemført i 
Helmand-provinsen i Afghanistan?

5.  Hvad står forkortelsen MFP for?

&Quiz      vind
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar til os, kan du være 
blandt de heldige vindere af et smart HJVur.

Send ind og vind!
Send dine svar på mail til:  
hjvmagasinet@hjv.dk eller  
med post til 

Hjemmeværns kommandoen,  
Overgaden oven Vandet 62B,  
1415 København K 

Senest 1. august 2014. Mærk mail 
eller brev ”Konkurrence” og husk at 
opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 1/2014 er:
Niels Kjær Ulla Kirkeby
Lillemosevej 2 Rørbækvej 5
4070 Kirke Hyllinge 5540 Ullerslev

??

Marianne Larsen
Nakskovvej 36
6000 Kolding

Ib HøgAndersen
Bøsbrovej 41 B, st. tv.
8940 Randers SV

Christian Hansen
Lilleskovvej 68
5690 Tommerup 

Hans Erik Schmidt Niel
sen
Sigurdholmsvej 7  
9690 Fjerritslev

Steffen Alm
Kløv Mølle Vej 1
Hunstrup
7700 Thisted

I ”Gendarmstien” tager Jesper  

Asmussen læserne på tur fra Padborg til 

Kettingskov på Als. 

 

Vinderne i HJV  
magasinets bogkonkurrence  
er:

Følg også 
Hjemmeværnet 
på Facebook

10.914 likes på vores Facebookside
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Vinderfotoet er indsendt af menig Morten Weltz fra Marinehjemmeværnets Flotille 116 Maritime Force Protection. Billedet er taget med en  
Sony Xperia Z1 mobiltelefon under uddannelsen i taktisk sanitetstjeneste. Morgenduggen og et par røgbomber gjorde tricket!

SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND
Har du et flot, sjovt eller underfundigt billede fra livet i din underafdeling?
Så send det ind til HJV magasinet på mailadressen hjv-magasinet@hjv.dk.
Vi udvælger det bedste billede og bringer det her på bagsiden.  
Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rimelig god  
teknisk kvalitet og i høj opløsning.
Vinderen modtager en Leatherman-multitool med holder og HJV-logo. 
Værktøjet er særligt tilpasset reglerne for knive i den skærpede danske 
våbenlov.

Hjemmeværnskommandoen, Overgaden oven Vandet 62B, DK-1415 København K


