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LEDER

Nu går endnu et år på hæld. Og hvad nåede vi 
så? Lad os være ærlige og erklære: Ikke helt så 
meget, som vi havde håbet.

Det skyldes i høj grad, at vi stadig venter på 
en politisk drøftelse på baggrund af den budget-
analyse, som er blevet til efter en gennemgang af 
Hjemmeværnets organisation og budget. Den er 
forudsætningen for, at vi kan komme videre med 
implementering af Forsvarsforlig 2013-17.

Heldigvis har vi her ved udgangen af 2014 tre 
store ting at glæde os over:

1. Politisk drøftelse af analyse
Det er besluttet, at Hjemmeværnet skal på dags-
ordenen på et møde her i midten af december i 
forligskredsen – altså blandt Christiansborg-politi-
kerne bag forsvarsforliget. 

Forhåbentlig vil drøftelserne tage udgangspunkt 
i budgetanalysen, som vi fortsat mangler en tilba-
gemelding på. Vi forventer ikke, at alle beslutnin-
ger tages denne dag, men det vil være glædeligt, 
hvis politikerne tager hul på at skitsere rammerne 
for fremtidens hjemmeværn. Så kan vi, de fri-
villige og ansatte, nemlig for alvor komme i gang 
med at lave en plan for implementering af forliget 
og den nødvendige tilpasning af organisationen.

2. Nye fly til Flyverhjemmeværnet
I oktober fik Hjemmeværnet politikernes god-
kendelse til at anskaffe sig to fly, som skal være 
udgangspunktet for en endnu bedre opgave-
løsning for Forsvaret og vores øvrige samar-
bejdspartnere. De nye fly får en stor rækkevidde 
og spændende udstyr, som kan udvide paletten 
af tilbud til både civile og militære myndigheder.

Der venter et stykke arbejde med at få det sidste 
på plads, men vi ser frem til at kunne tilbyde en 
stærk kapacitet til at supplere Forsvarets egne mu-

ligheder efter sommerferien 2015. Dermed håber 
vi også, at flyene på sigt kan bidrage til nye spæn-
dende opgaver til Flyverhjemmeværnet og de øv-
rige værnsgrene. Tak til alle de frivillige og ansatte, 
som har knoklet med projektet i mere end tre år.

3. Et højt aktivitetsniveau
Hjemmeværnets frivillige har igen vist sig som 
en robust flok soldater, der kæmper sig igennem 
de udfordringer, der hele tiden dukker op. I disse 
turbulente år knokler I på under uddannelse og 
indsættelser, og humøret er altid højt. Vi er me-
get taknemmelige over, at I fortsat holder dampen 
oppe og løser de opgaver, som Forsvaret og det 
øvrige samfund ønsker Hjemmeværnets hjælp til.

Jeres imponerende indsats døgnet rundt, året 
rundt, bliver bemærket og anerkendt af bor-
gere, samarbejdspartnere og politikere. Vi håber, 
at I vil tage det kommende års forandringer på 
samme positive måde og sørge for at tage jeres 
uddannelse og være klar til fremtidens udfordrin-
ger – ligesom I har gjort hidtil.

Vi ser frem til et nyt år, hvor vi alle kan komme fri 
af det vadested, Hjemmeværnet har stået i de se-
neste to år. Glædelig jul og godt nytår til alle med-
lemmer, ansatte og de familier, som bidrager til, at 
Hjemmeværnet altid stiller op, når det gælder. Tak!

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet
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Sikkerhed	på farten
Når du kører rundt i Hjemmeværnets og samarbejdspartner-
nes køretøjer, skal det ske uden basis eller kampvest på. 
Sådan lyder anbefalingen fra Forsvarsministeriets Materiel- og 
Indkøbsstyrelse (FMI).

”Sikkerhedsseler er konstrueret således, at de yder mak-
simal beskyttelse til føreren, når selen ligger forsvarligt an 
mod kroppen. Derfor er det holdningen fra FMI, at ved kørsel 
inden for færdselslovens gyldighedsområde anvendes der 
ikke kampvest, basis eller anden beklædning, som hindrer 
sikkerhedsselen i at ligge forsvarligt an mod kroppen,” siger 
Forsvarets køretøjsinspektør, major Peter König.

Hjemmeværnskommandoens logistikafdeling understreger, 
at øvrigt udstyr også skal placeres forsvarligt under kørsel. 
Hjelmen skal lægges et sted, hvor den ikke kan flyve rundt 
ved en hård opbremsning, og våben skal så vidt muligt op-
bevares forsvarligt nedpakket. I Fleksibelt Indsatskøretøj kan 
våben opbevares helt sikkert i våbenskuffen. 

Under øvelser og indsættelser, er der forhold, hvor det 
giver mening at anlægge basis eller kampvest og hjelm og 
at have våben i hånden. Men det meste af kørslen i Hjem-
meværnet er transport på almindelig vej, og alle bør være 
opmærksomme på at undgå de alvorlige skader, som kan 
opstå ved forkert brug af sikkerhedsselen eller hvis man har 
sin hjelm på under et sammenstød.

På side 19 kan du i øvrigt læse om første øvelse med FIK, 
efter den er rullet ud til distrikterne.

Klar til Kong	Vinter
I sidste sæson var det som bekendt 
temmelig sparsomt med sne i Dan-
mark. Men beredskabet var klar, 
og det er det naturligvis også igen 
i år. Hele vinteren igennem er frivil-
lige hjemmeværnssoldater klar til at 
rykke ud, hvis der skal fragtes me-
dicin eller mad ud til borgere, som 

er sneet inde, ligesom man er klar til 
at støtte samarbejdspartnerne med 
øvrige opgaver. I år står Fleksibelt 
Indsatskøretøj også klar til at rulle 
ud, hvis der er behov for en stærk 
firehjulstrækker med en varm kabine 
og masser af plads i både kabine og 
lastrum i de kolde måneder. 

Nye	bannere	til  
udstillingsmateriel
Hjemmeværnets områdedepoter har nu fået leveret det nye banner til ud-
stillingsmateriel, model 2012 bagvæg. Det nye banner er værnsspecifikt. 

Til hver værnsgren er der et værnsfælles design på den ene side, og et 
værnsspecifikt på den anden. Bannerne kan hentes på områdedepoterne, 
og de gamle bannere skal kasseres. I foråret 2015 vil der forventeligt blive 
taget nye billeder til brug for bannere til Virksomhedshjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet.

11.	december
er dagen, hvor forsvarspolitiker-
ne på Christiansborg har planlagt 
at drøfte fremtidens hjemme-
værn på baggrund af den ana-
lyse af budget og organisation, 
som er blevet gennemført og 
afrapporteret tidligere på året. 
Hvilke konsekvenser det får for 
organisationen, kan du løbende følge med i 
på HJV.DK og via kommandovejen.

Fleksibelt	Indsatskøretøj	har	gode	egenskaber	i	terræn	og	sne. 
Foto: Ole Bo Jensen

 

Kørsel	i	Forsvaret	og	Hjemmeværnets	køretøjer	skal	ske	
uden	basis	og	kampvest	og	med	sele	på.	Foto: Ole Bo Jensen

 

Vistillerop.dk

Vistillerop.dk

BLIV FRIVILLIG I HJEMMEVÆRNET

Forsiden	på	de	nye	
bagvægge	er	fælles	
for	alle	værnsgrene.

 

Bagsiden	er	med	
farver	og	motiver	
fra	den	relevante	

værnsgren.
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Til kamp mod 
vandmasserne
Efteråret har været lunt og ganske fugtigt. Der er faldet store 
mængder regn, og flere gange er det kommet i så store 
mængder, at det har medført oversvømmelser.

Nordjyderne blev særligt hårdt ramt i midten af oktober, og 
Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland havde over 50 medlemmer 
indsat for at hjælpe med afspærringer og regulering af trafik-
ken i de værst ramte byer i Vendsyssel.

Hjemmeværnskompagni Frederikshavn blev indsat ved 
byen Elling nord for Frederikshavn, hvor halvdelen af byen 
stod under vand. De fik assistance fra Politihjemmeværns-
kompagni Aalborg Nord til at dirigere og spærre vejene af 
omkring Elling. 

Endnu engang viste Hjemmeværnets medlemmer, at de 
altid stiller op, når naturen spiller med musklerne.

Mange	veje	i	Nordjylland	bukkede	under	for	
vandmasserne	og	måtte	afspærres	under	den	

kraftige	regn	midt	i	oktober.	Foto: Polfoto

 

Spar	på	luften
Trykluft er godt til mange ting. Men trykluft i forbin-
delse med rengøring af håndvåben kan være særdeles 
farligt, fordi der dannes aerosoler af olie, krudtrester 
og andet, som kan medføre en sundhedsmæssig risiko. 
Derudover skal man være opmærksom på, at der kan 
opstå unødigt høje støjniveauer, når der pustes trykluft 
ind i våbnet.

Så hvis man vælger at benytte trykluft til rengøring 
af sit håndvåben, skal der benyttes partikelfiltermaske, 
høreværn og øjenværn, medmindre at rengøringen fore-
tages i en lukket kabine i stil med en sandblæsekabine.

Knofedt,	olie	og	
de	rigtige	bør-
ster	er	rigeligt	
til	at	sikre	et	
rent	og	velfun-
gerende	våben.	
Foto: Steen Wrem

 

Amerikansk	glæde	over 
samarbejde med HJV
Hvad kan gigantiske US National 
Guard få ud af at samarbejde med 
Hjemmeværnet i Danmark? Det kan 
man blive klogere på i en artikel, som 
amerikanerne har offentliggjort på 
deres egen hjemmeside.

Det er det seneste danske officer-
besøg ved Virginia National Guard i 
starten af oktober, der har inspireret 
artiklen. Her deltog otte officerer fra 
Hjemmeværnet og en fra Forsvaret i 
et ugelangt program under hovedte-
maet ”Uddannelse og cyber”.

Men samarbejdet er ikke begræn-
set til chef-niveauet, som man også 
kan læse i artiklen. Senest har der 
været amerikansk deltagelse i ek-
sempelvis øvelsen Holger Danske, 
ligesom Hjemmeværnet efterhånden 
er en fast deltager i øvelse Golden 
Coyote, der foregår om sommeren i 
USA.

”Det danske hjemmeværn har 
givet os en unik mulighed for at 
samarbejde med og lære fra en or-
ganisation mage til vores egen med 
fokus på civil støtte såvel som sik-
kerhedsskabende missioner,” siger 
premierløjtnant Michael A. Drabowicz 
fra Virginia Army Guard.

Og begejstringen for samarbejdet 
er gengældt fra dansk side:

”Vi har fået mange positive og in-
teressante indtryk med hjem, som 

vi er i gang med at samle og bear-
bejde,” lyder det fra oberstløjtnant 
Morten Thomsen, der i kraft af sin 
position som chef for Ledelsessekre-
tariatet i Hjemmeværnskommandoen 
deltog i turen.

Netop fordi begejstringen er gen-
sidig, var et af punkterne på dagsor-
denen i Virginia da også fremtidige 
udviklingsmuligheder. På kortlink.dk/
f6c3 kan du læse hele den amerikan-
ske artikel.

Læs mere om samarbejdet med 
US National Guard på side 34 i dette 
magasin.

Ukendt flytte-dato 
for kommandoen
Selv om det tilbage i april blev besluttet på Chri-
stiansborg, at Hjemmeværnskommandoen skal 
flytte fra København til Vordingborg, var der ved 
redaktionens slutning i midten af november fortsat ingen af-
klaring af, hvornår det sker. Hjemmeværnskommandoen har 
afleveret en plan for flytteprocessen til Forsvarsministeriet og 
afventer nu en tilbagemelding. Flytningen ventes med stor 
sandsynlighed gennemført i løbet af 2015.
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Bag om  
Nordens	blodigste	krig
Der er sandsynligvis ikke mange danskere, der 
har noget forhold til den finske borgerkrig, som 
hærgede i 1918, mens Første Verdenskrig rase-
de i store dele af Europa. Men for de nulevende 
danskere, der boede i Finland, har krigen sat sig 
dybe spor. En del af dem fortæller deres historie 
i den nye bog ”Den blodrøde flod”. Forfatteren 
er historiker og journalist Jakob Eberhardt, som 
for få år siden var redaktør på HJV magasinet. 
Kilderne i bogen er blandt andre danske jour-
nalister, læger, sygeplejersker og frivillige unge 
mænd, der rejste nordpå for at bekæmpe ”den 
røde fare”. For krigen udsprang af et kup, hvor 
socialisterne i Finland tog magten fra den rege-
ring, der i 1917 havde proklameret republikken 
Finlands selvstændighed fra det russiske kejser-
rige. I løbet af den tre måneder lange borger-
krig mistede op mod 25.000 mennesker livet, og 
Jakob Eberhardts bog viser, hvor langvarig he-
lingsprocessen efter den blodige krig har været 
– både for finnerne og de mange danskere, som 
var involveret i konflikten.

350
Det er i år 350 år siden, at Kastellet i Køben-
havn blev taget i brug som kaserne. Årsda-
gen blev markeret 1. november med musik, 
udstillinger, åbne museer, guidede rundvis-
ninger og et væld af aktiviteter på Kirke-
pladsen og voldene. Blandt andet genlød det 
smukke anlæg af kanontorden, kommando-
råb, horn og sækkepiber, da militærhistoriske 

entusiaster opførte ”Slaget på Kirkepladsen”.
Men der var også mere fredsommelige to-

ner til de mange fremmødte. Hjemmeværnet 
stillede med Tamburkorps København, Musik-
korps Nykøbing Mors og Musikkorps Nordjyl-
land, som alle bidrog til at gøre fødselsdagen 
festlig sammen med cirka 3.000 gæster – 
blandt dem Dronning Margrethe.

”Den	blodrøde	flod”,	Jakob	Eberhardt,	
256	sider,	300	kr.

Genopførelse	af	Slaget	på	Kirkepladsen	
mellem	englændere	og	danskere	i	1807.	
Foto: Informationsofficer Ulla Sørensen-
Mølgaard

år  
på Kastellet

Et hjørne af en boligblok i Frederikshavn styr-
tede sammen en ellers fredelig søndag for-
middag i Frederikshavn. To af beboerne kom 
til skade, men de er uden for livsfare.

Knap tre timer efter en hel opgang på 
Provst Dreslers Vej kollapsede, var 25 hjem-
meværnssoldater fra Hjemmeværnskompagni 
Frederikshavn indsat for at afspærre adgan-
gen til bygningen.

Kompagnichef Mark Højer Jensen fortæller:
”Jeg blev kontaktet af vagthavende officer 

fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland lidt 
over kl. 13. Knap 40 minutter senere var 25 
af kompagniets soldater mødt op på ulykkes-
stedet.”

Kompagnichefen kendte lederne fra både 
politiet og beredskabet fra tidligere indsæt-
telser i år. De fik meget hurtigt aftalt, hvor 
Hjemmeværnet skulle placere personellet 
omkring bygningen. De frivillige soldater 
sikrede adgangen til området, fra politiet og 
beredskabet forlod det ved 15.30-tiden indtil 
kl. 07.00 morgen, hvor byggefirmaet mødte 
ind og overtog opgaven.

To	af	de	frivillige	HJV-soldater,	der	stillede	
op	for	at	bevogte	den	sammenstyrtede	
bygning	i	Frederikshavn.	Foto: Ulla Sørensen-
Mølgaard

 

På	plads	da  
opgang styrtede 
sammen
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Tilløbsstykke,	da	færge	
sank	til	bunds
I efteråret tiltrak sænkningen af den 
gamle Ærøfærge tusinder af "begra-
velsesgæster" til området lige syd 
for Ballen på Sydfyn. Opgaven med 
at holde de mange tilskuere minimum 
300 meter væk – som var sikkerheds-
afstanden til færgen – var lagt i hæn-
derne på Hjemmeværnsflotille (HVF) 
242 Nyborg, HVF 243 Faaborg og 
HVF 244 Svendborg. Fyns Politi var 
også repræsenteret med to mand om 

bord på fartøjet Luna og en om bord 
på Gemini.

Præcis kl. 15.01 søndag den 5. 
oktober forsvandt skorstenen på M/F 
Ærøsund under havoverfladen, efter 
den gamle færge var blevet pumpet 
fuld af vand. Ærøfærgen fungerer nu 
som et kunstigt rev og kan for efter-
tiden give nye oplevelser for fisk og 
dykkere.

Flyverhjemmeværnet		
udvider	samarbejdet
Der er nu lavet aftaler med alle Fly-
vevåbnets enheder om samarbejde i 
forbindelse med støtte, indsættelser, 
uddannelse og øvelser. Den sidste 
underskrift – med Air Force Training 
Centre (AFTC) – kom på plads i efter-
året og sikrer gensidig støtte mellem 
Flyverhjemmeværnet og AFTC.

Flyverhjemmeværnet støtter med 
instruktører, kontrollanter og mo-
menter i uddannelserne ved AFTC, 
mens Flyverhjemmeværnet kan 

glæde sig over professionel støtte 
fra AFTC i uddannelsen af frivillige 
bevogtningsassistenter.

Air Force Training Centre uddanner 
alle værnepligtige menige, sergenter 
og reserveofficerer til Flyvevåbnet.

I forvejen har Flyverhjemmevær-
net samarbejdsaftaler med Fighter 
Wing Skrydstrup, Helicopter Wing 
Karup, Air Transport Wing Aalborg, 
Air Control Wing og Expeditionary Air 
Staff Karup.

Et	hold	kommende	
bevogtningsas-
sistenter	under	
uddannelse	på	
Flyvestation	Karup.	
Arkivfoto: FHD

Sikkerhedsafstanden	til	M/F	Ærøsund	på	300	meter	blev	
strikt	håndhævet	af	besætningen	på	gummibådene	fra	tre	
fynske	marinehjemmeværnsfartøjer.	Foto: Ole Friis

af biografgængerne har bidt så meget 
mærke i Hjemmeværnets nye rekla-
mefilm, at de kan huske den, efter de 

har forladt mørket, popcornene og de bløde sæder. Det 
generelle gennemsnit for reklamespots ligger på 64%. Fil-
men, som har været vist ad flere omgange i biografer og 
på tv hen over efteråret, er generelt blevet modtaget rig-
tig flot af både befolkningen og Hjemmeværnets frivillige. 
Kampagnen kører igen til foråret, men du kan altid se den 
på Hjemmeværnets nye rekrutteringssite, vistillerop.dk.

79%

Landsrådet	mener....
Hjemmeværnets Landsråd holdt årets an-
det ordinære møde 31. oktober til 2. no-
vember.

Her får du uddrag af den udtalelse, som 
Landsrådet vedtog efter mødet. Den kan 
læses i sin fulde længde på HJV.DK.

”Landsrådet drøftede Hjemmeværnets 
forligstekst, og den igangværende budget-
analyse om Hjemmeværnets fremtidige or-
ganisation og virke. Hjemmeværnet er en 

unik militær beredskabsorganisation med 
stor nytteværdi for forsvaret og samfun-
det.” [...]

”Landsrådet understreger, at budget-
analysens eventuelle provenu og den ef-
terfølgende politiske aftale, skal muliggøre 
Hjemmeværnets fortsatte drift og udvik-
ling. Enhver reduktion af Hjemmeværnets 
nuværende ramme vil umuliggøre det i for-
liget opstillede finansieringsbehov til Hjem-

meværnets bidrag til militær kapacitets-
opbygning, civil genopbygning, kystnært 
havmiljø, cyber, arktis samt øget støtte til 
værnene. Forligets krav til Hjemmevær-
net om styrkelse af Hjemmeværnets rolle 
i forhold til at kunne støtte og bistå For-
svaret i såvel nationale som internationale 
opgaver, vil tillige fortsat kræve økonomi 
til materielanskaffelser.”

Blå	Negl 
2015
Er du frisk på en udfordrende vinter-
stroppetur i det jyske? Så er konkur-
rencen Blå Negl måske noget for dig. 
Blå Negl gennemføres i weekenden 
20.-22. februar 2015. Som noget 
nyt kan du vælge mellem en kort 
rute på 20 kilometer eller en lang på 40 kilome-
ter. På den korte rute bliver deltagerne transporteret rundt 
mellem posterne, mens den lange rute skal forceres til fods. 
Arrangørerne fra Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland håber 
det nye initiativ vil få flere hjemmeværnssoldater til at dyste 
med og få en unik oplevelse. Læs mere på www.blaanegl.dk

Mød deltagere fra hele europa i weekenden uge 8 !!!

Så læs mere på www.blaanegl.dk
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KORT NYT

Tågen	lettede
Der var stort rykind af smilende fynboer i 
Oksbøllejren, da Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn drog på multifunktionsweekend i slut-
ningen af oktober.

Så trods tæt tåge over området var det 
en glad distriktschef, der lørdag morgen 
kunne byde velkommen til en weekend i 
uddannelsens tegn. 141 kursister stod klar 
ved appellen til at gå i gang med week-
endens mange kursustilbud. Hele arran-
gementet blev støttet af 42 instruktører, 
hjælpere og fast ansat personel.

Da kurserne startede, var regnen stop-
pet, og lidt op ad formiddagen brød solen 
igennem. Resten af dagen havde de man-
ge deltagere fantastiske rammer med vejr, 
som var det sensommer. Rundt omkring, 
både i terrænet, på skydebanerne og i 
lejren, osede det af stort engagement og 
positiv stemning på de forskellige kurser. 

Vidste	du…
…at Hjemmeværnet hvert år hjælper 
Politiet og Forsvaret med at fjerne far-
ligt fyrværkeri? De særligt uddannede 
rydningsassistenter træder typisk til i 
de tilfælde, hvor der ikke er behov for 
at tilkalde Forsvarets ammunitionsryd-
dere (EOD). Ofte drejer opgaverne sig 
om såkaldte krysantemumbomber, som 
er til fare for borgerne, eller assistance 
til rydning af ulovlige fyrværkerilagre. I 
2013 blev det til 97 indsættelser. Ryd-
ningsassistenterne gennemgår en hård 
screening og uddannelse. Har du lyst til 
at være med på holdet, så henvend dig til 
dit distrikt og hør om mulighederne. Du 
kan også læse mere om uddannelsen og 
kravene til dig på Hjemmeværnskolens 
sider på internettet.

Lys	i	mørket
Så er det snart jul igen. Og dermed tænder 
Hjemmeværnet traditionen tro et lys for de 
faldne frihedskæmpere fra Anden Verdens-
krig 24. december ved en højtidelighed i 
Mindelunden i Ryvangen i Hellerup, nord for 
København. Her ligger 105 danske friheds-
kæmpere begravet – foruden 31 danske 
fanger, der døde i tyske koncentrations- og 
arbejdslejre. Det er Frihedskampens Minde- 
og fredningsfond, der sammen med Hær-

hjemmeværnsdistrikt Vestegnen står for det 
traditionsrige arrangement, som har fundet 
sted hvert år siden 1949. Højtideligheden til 
ære for de faldne frihedskæmpere starter i 
eftermiddagsskumringen kl. 16 og varer en 
god halv times tid, så alle kan nå at komme 
hjem til julemiddagen. Årets taler er tidligere 
udenrigsminister Kjeld Olesen. 
Læs også mere på:
www.mindelunden-juleaften.dk

Frivillige	ildsjæle	fejret
Flyvestation Karup dannede lørdag den 15. 
november rammerne for en festdag. Anled-
ningen var Flyverhjemmeværnets fejring af 
”80 året for det Frivillige bidrag til luftforsva-
ret”. Eller sagt på jævnt dansk: en hyldest til 
de frivillige ildsjæle gennem tiderne.

Over 300 nye og gamle medlemmer var 
mødt op for at fejre fødselsdagen. For mange 
blev dagen et gensyn med gamle venner fra 
år tilbage, men også en kærkommen lejlig-
hed til at høre om den seneste udvikling og 
Hjemmeværnets to nye fly. Gæsterne blev 
underholdt af Flyverhjemmeværnets Musik-
korps og kunne også se en historisk udstil-
ling. 

Blandt de mange talere var Chefen for 
Hjemmeværnet, Finn Winkler, Kommitteret 
Bjarne Laustsen og vicechef i Flyverstaben, 
Steen Hartov. Alle priste de frivillighedens 
store betydning for samfundet.  

Også	unge	som	Malou	Kjærgaard	fra	
Langeland	var	mødt	op	for	at	vise	respekt	
og	få	historien	om	de	frivillige	ildsjæle,		
som	du	kan	læse	mere	om	på	side	50.	
Foto: Poul Hegelund.

 

Rydningsassistent i aktion. Arkivfoto: Thorkild 
Christensen

 

Mindelunden	i	Ryvangen	er	
rammen	om	en	smuk	julehøjti-
delighed,	hvor	Hjemmeværnet	
står	fakkelvagt.	Foto: Scanpix
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Velkommen til  
det	nye	HJV.DK
Mange års udviklingsarbejde er endelig forbi. Fra  
1. januar 2015 får hele Hjemmeværnet en ny version af 
HJV.DK. På de kommende sider får du en smagsprøve 
på det nye system. Se også, hvordan du kommer i 
gang med uddannelsen.

AF	KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Til nytår når Hjemmeværnet en af de mest 
markante milepæle i mange år: HJV.DK ver-
sion 2 afløser det gamle univers. Dermed får 
alle frivillige og ansatte dels et hurtigere sy-
stem, dels en lang række funktioner og mo-
bile muligheder, som har været savnet i den 
gamle version.

HJV.DK er mere end bare en hjemmeside. 
Faktisk er hele systemet bygget op, så det 
er et integreret internetbaseret administra-
tions-, kommunikations- og planlægnings-
værktøj. Og som om det ikke er nok, er der 
et utal af brugere med hver deres rettigheder 
til bestemte funktioner.

Opgaven med at opbygge det nye system 
var så kompleks, at det endte med at tage to 
år længere at blive færdig, end leverandøren, 
ProActive, havde regnet med. En udgift, som 
endte med at koste dyre udviklingskroner for 
ProActive og ekstra ventetid for Hjemmevær-
nets frivillige og ansatte.

Gang	i	uddannelserne
Men i september måned i år overtog Hjem-
meværnet formelt systemet, og siden da er 
der sat fuldt tryk på uddannelser, opbygning 
af nye sider og overflytning af data fra den 
gamle platform. Hjemmeværnskommandoen 
har gennem hele forløbet haft en række 
medarbejdere afsat helt eller delvist til at få 
det nye system udviklet og implementeret 
bedst muligt. Og resultatet ser ud til at have 
været anstrengelserne værd.

”Vi har lyttet meget til de frivillige. I vores 
afklaring af behovene med vores leverandør, 
ProActive, har det været centralt at finde løs-
ninger, der letter de frivilliges hverdag. Det, 
vi hører fra vores tur rundt til alle myndighe-
der her i løbet af efteråret, er, at brugerne 
ser HJV.DK version 2 som et klart bedre 
værktøj, der gør mange ting nemmere,” 

siger Søren Pedersen, der ud over at være 
Hjemmeværnskommandoens projektleder på 
udviklingen af HJV.DK også har indgående 
kendskab til medlemmernes behov.

Søren Pedersen har selv praktisk erfaring 
som kompagnichef og flotillechef og har flere 
gange haft teams af frivillige, ansatte og folk 
fra ProActive til at teste systemet.

Langtidsholdbart	system
Undervejs har der været lagt mange ønsker 
på bordet fra Hjemmeværnets side, men det 
har løbende været nødvendigt at prioritere 
og skære fra.

HJV.DK version 2 er skabt på systemet Mi-
crosoft SharePoint, som er et af verdens mest 
anvendte systemer til integreret samarbejde, 
administration og kommunikation på nettet. I 
hele udviklingsperioden er der primært valgt 
løsninger, som er standard i SharePoint. På 
den måde bliver systemet lettere og billigere 
at vedligeholde, fordi der ikke skal bruges ud-
viklingskroner, når der skal opdateres. Nye 
opdateringer følger så at sige gratis med.

Microsoft har fungeret som rådgiver under-
vejs i processen, og hele projektet er ble-
vet testet grundigt ad flere omgange. Både 
ansatte og frivillige har haft intensive test-
perioder, og revisionsinstituttet Deloitte har 
gennemført en uvildig test af systemet. Den 
såkaldte tekniske sundhedsanalyse konklude-

rede, at HJV.DK version 2 er sundt og robust, 
og at prisen på projektet er i underkanten af 
prisen på lignende projekter.

Anerkendelse	af	holdet	bag
Formanden for projektets styregruppe i 
Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral 
Peer Sander Rouff, glæder sig over det nye 
system.

”Jeg ser frem til, at HJV.DK version 2 af-
løser det gamle system. Det har været en 
lang rejse, men vi har fået et system af høj 
kvalitet. Alle involverede fortjener stor aner-
kendelse for den solide indsats og positive 
energi, de har lagt i projektet. Det gælder 
både ProActive, Forsvarets Koncernfælles In-
formatiktjeneste og alle ansatte og frivillige i 
Hjemmeværnet, der har bidraget til udvikling 
og test,” siger Peer Sander Rouff, som håber, 
at alle vil gå i gang med uddannelserne og 
tage systemet til sig.

Også leverandøren, ProActive, glæder sig 
over samarbejdet og resultatet trods store 
ekstraudgifter i udviklingsarbejdet.

”Det har været et hårdt og lærerigt pro-
jekt, som vi er utrolig glade for at have gen-
nemført. Jeg er overbevist om, at mange af 
de udfordringer, der har været undervejs i 
projektet også har ført til en bedre løsning for 
Hjemmeværnets frivillige i den sidste ende," 
siger Gorm Priem, partner i ProActive.

”Det	har	været	centralt	at	
finde	løsninger,	der	letter	de	
frivilliges	hverdag"

Søren	Pedersen
Projektleder

HJV.DK VERSION 2

»

En	særlig	mobil	udgave	af	aktivi-
tetsmodulet	er	en	af	de	helt	store	

nyheder	på	HJV.DK	version	2.
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HJV.DK VERSION 2

							Nyt	layout	

Brugerfladen er mere tidssva-
rende og lettere at navigere 
i. Men en stor del af den vel-
kendte struktur er bevaret, så 
overgangen fra den gamle ud-
gave af HJV.DK over til version 
2 ikke bliver for stor.

nye	ting	du	vil	blive	
blive	glad	for7
HJV.DK version 2 byder på mange nye 
løsninger, der vil gøre hverdagen lettere for 
frivillige i underafdelingerne og for ansatte på 
distrikterne. Her er et udpluk.

1

Et	billede	af	den	nye	forside,	
som	den	så	ud	midt	i	novem-
ber	–	næsten	klar	til	at	gå	i	
luften	til	årsskiftet.
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Derfor	et	nyt	system
Udskiftningen af HJV.DK version 1 skyldes primært:
• Lange svartider
• Bygget på en blanding af ældre SharePoint-teknologi og flere ældre  

specialudviklede applikationer
• Overholdt ikke Forsvarsministeriets og Hjemmeværnets grafiske  

design samt webstrategier

						
	Mysite	

Med den nye platform får du 
din helt egen startside. Her 
vil du kunne finde relevante 
nyheder, din mail og egen 
kalender med aktiviteter og 
uddannelser. Desuden kan 
du selv tilrette siden til dit 
personlige behov. 

2
							

Aktivitetsmodul
	

Her får du et bedre overblik og en me-
get lettere tilgang til aktiviteter. Blandt 
andet er det muligt at udsende sms 
om tilmelding eller opdatering af in-
formation via aktivitetsmodulet. Men 
det bedste af det hele er, at du kan 
anvende modulet fra din smartphone i 
en såkaldt web-app, der er særligt ud-
viklet til mobile enheder. Dermed kan 
den ansvarlige for en 
aktivitet eksempelvis 
registrere alle delta-
gere online på ste-
det, så der ikke 
skal samles op 
efterfølgende.

3	

								Samar-
bejdssider	
(teamsites)	

Alle kan lægge dokumen-
ter og billeder ind og dele 
dem med andre via særlige 
samarbejdssider. Dermed er 
det let at holde samling på 
al information vedrørende 
underafdelingens aktivite-
ter, hvilket igen kan spare 
en masse mails og en masse 
tid for blandt andet befa-
lingsmændene.

4

							

Online-	
					møder

	
5

I HJV.DK version 2 er det mu-
ligt at åbne og redigere ek-
sempelvis Word-dokumenter 
og Excel inde på sitet frem 
for at skulle downloade, re-
digere og uploade igen. Det 
gør arbejdet mere effektivt 
og sparer tid.

Alle kurser fra Hjemmeværnsskolen ligger nu på HJV.DK. 
Uddannelsesvejene får du også et let overblik over, så du 
altid kan følge med i, om du er helt ajour. Al aktivitets- og 
kursustilmelding for 2015 skal allerede nu ske i HJV.DK 
version 2.

Via den såkaldte LYNC-funk-
tion kan man afholde møder 
i stil med Skype eller Mes-
senger. Så hvis du har brug 
for at blive hjemme en af-
ten, hvor et par andre fra 
din underafdeling skal mø-
des for at vende nogle ting, 
kan du logge på og deltage 
online. Systemet kan på den 
måde også bidrage til at mi-
nimere transporttid og ud-
gifter til kørsel.

							

Dokument-	
					håndtering

	
6

Integrerede		
uddannelser7

»
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Støtte fra distrikt til  
ny	platform
Hærhjemmeværnsdistrikt København åbner it-cafe for at hjælpe  
sine underafdelinger godt på vej til det nye HJV.DK version 2. 

Fra januar til ultimo marts 2015 holder Hær-
hjemmeværnsdistrikt København fast it-café 
hver mandag aften fra klokken 18 til 20 for 
sine underafdelingsmedlemmer på Svane-
møllens Kaserne, hvor medlemmerne kan få 
hjælp til at komme i gang med det nye HJV. 
DK version 2, der går i luften fra årsskiftet.

”Vi vil gerne bistå vores 13 underafdelinger 
med at få den bedst mulige støtte og intro-
duktion til den nye internetplatform, der rum-
mer så mange nye positive muligheder. Men 
nogle har måske behov for en hjælpende 
hånd til undervisningen,” forklarer kaptajn 
Nadia Buhl, der er it-sagsbehandler ved di-
striktet og står i spidsen for en tværfaglig ar-

bejdsgruppe, som distriktet nedsatte tidligere 
på året med fokus på netop implementerin-
gen af HJV.DK version 2.

It-cafeen er bare et af de initiativer, ar-
bejdsgruppen har barslet med. Distriktet 
har også gennemført et seminar for deres 
nøglepersonel med HJV.DK version 2 på 
dagsordenen. De tilbyder desuden, at deres 
it-officer, Martin Hansen, kan komme ud og 
holde lokale orienteringsaftener, hvis der er 
behov for det. Og så arbejder Nadia Buhl på 
at samle alle relevante informationer om it i 
ét direktiv på deres hjemmeside, så informa-
tionerne bliver lettere at finde.

Plads	til	forskellighed
Selv er distriktet klar til at gå i luften med 
deres egen nye hjemmeside, som arbejds-
gruppen har gjort klar i løbet af efteråret. 

• Kom hurtigst muligt ind og brug den 
nye platform

• Sørg for at bruge din it-befalingsmand 
aktivt både til støtte og til uddannelse

• Vær åben og nysgerrig over for platfor-
mens nye muligheder

• Vær indstillet på nye arbejdsgange
• Husk at se HJV.DK version 2 som en 

integreret del af dit HJV-virke – log 
gerne på dagligt

It-sagsbehandler	Nadia	Buhl	
og	it-befalingsmand	John	

Poul	Schwartzlose	er	begge	
ret	begejstrede	for	mulighe-
derne	i	Hjemmeværnets	nye	

internetplatform.

 

Tips	og	tricks	fra		
it-sagsbehandler		
Nadia	Buhl:

AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO:	OLE BO JENSEN

5	gode	råd

HJV.DK VERSION 2
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Spændende muligheder 
på nyt HJV.DK
It-befalingsmand John Poul Schwartzlose står bag 
Hjemmeværnskompagni Rødovres nye hjemmeside.

AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Så snart det blev muligt at komme i gang 
med onlinekurserne til HJV.DK version 2, ka-
stede it-befalingsmand John Poul Schwartz-
lose sig over samtlige 13 moduler, så han var 
klar til at anvende den nye internetplatform 
og kunne gå i gang med at designe Hjemme-
værnskompagni Rødovres nye hjemmeside. 
Opbygningen er foregået i det lukkede miljø 
via den såkaldte VPN-adgang.   

I designet af kompagniets OE-side har han 
blandt andet valgt at bruge flere store grønne 
knapper som menupunkter og anvendt flere 
billeder.

"Jeg synes, det er mere brugervenligt at 
benytte visuelle knapper som navigations-
værktøj," forklarer John Poul Schwartzlose.  

Blandt andet ligger der billeder, der viser 
kompagniets medlemmer, der har fået di-
verse udmærkelser. Et klik på billedet – så 
kan man kan læse om deres bedrifter, hvilket 
ifølge John Poul Schwartzlose er med til at 
styrke konkurrencementaliteten.

Smart	med	app	til	kurser
Generelt er it-befalingsmanden meget til-
freds med det nye system, fordi brugerfla-
den er langt mere interessant, og man med 
”mit websted” får mulighed for at designe sin 

personlige indgang til Hjemmeværnet. Han 
er også begejstret for mulighederne for at 
melde sig til kurser og godkende deltagere 
i aktivitetsmodulet via den mobile app til 
smartphone. 

”Førhen stod du måske og registrerede del-
tagerne på en lap papir, som du risikerede 
blev våd. Nu kan du enkelt og nemt godkende 
deltagerne på din smartphone, når du står 
ude i felten,” forklarer John Poul Schwartzlo-
se, der i november stod bag det første uddan-
nelsesarrangement i kompagniet med netop 
HJV.DK version 2 på programmet.

Husk	at	gemme	
data	fra	det	
gamle	HJV.DK
Når HJV.DK version 2 går i luften, bliver 
der bogstavelig talt tændt for det nye, 
samtidig med at der slukkes for det gam-
le. I en overgangsperiode vil alle fortsat 
have adgang til den gamle version via en 
såkaldt VPN-adgang, på samme måde 
som arbejdet på det nye system foregår 
indtil 1. januar.

”Man kan sige, at de to systemer byt-
ter plads. Det betyder, at alle – også 
eksterne besøgende – vil blive mødt af 
det nye system, når de logger på HJV.
DK fra 1. januar. Derfor er det vigtigt, at 
størstedelen af de nye sider er nogenlun-
de præsentable. Vi forventer naturligvis 
ikke, at alle detaljer er på plads, men 
kontaktinformationer og andre væsent-
lige oplysninger skal være på plads sam-
men med et par nyheder på alle enheder 
fra Hjemmeværnskommandoen og ned 
til underafdelinger,” siger projektleder 
Søren Pedersen.

Gem	alt	inden	nytår
Det er samtidig afgørende, at alt det, 
som underafdelinger, distrikter, regioner 
og Hjemmeværnskommandoen ønsker 
at få med fra det gamle system, bliver 
gemt allerede nu.

”16. februar 2015 er det helt slut med 
det gamle system. Vi trækker stikket, 
og det vil ikke længere være muligt at 
hente data. Men her i december bør det 
allerede være på plads, idet vi bruger 
måneden på de sidste justeringer. Derfor 
kan der kan være tidspunkter, hvor den 
nye udgave er ”nede”. Så jeg vil opfor-
dre til hurtigst muligt at få overblik over, 
hvad der skal gemmes, og så komme i 
gang med det,” siger Søren Petersen, 
som også påpeger, at perioden fra års-
skiftet og frem til 31. januar 2015 skal 
bruges på efterbehandling af aktiviteter.

”16.	februar	2015	er	
det	helt	slut	med	det	
gamle	system”

Søren	Pedersen,  
projektleder

Arbejdsgruppen har også taget stilling til, 
hvilke retningslinjer deres underafdelinger 
skal følge, når de skal opbygge deres nye 
hjemmesider. Holdningen er klar:

”Det er ok, at underafdelingernes sider ser 
forskellige ud alt afhængig af deres respek-
tive profil. Men de skal selvfølgelig overholde 
de overordnede retningslinjer for det visuelle 
design,” siger Nadia Buhl.

Distriktet har dog betinget sig, at alle OE-
siderne får tilknyttet en webpart med medde-
lelser fra distriktet, så de sikrer, at distriktets 
meddelelser fortsat er synlige på underafde-
lingssiderne. Det ligger også distriktet meget 

på sinde, at underafdelingerne ikke føler den 
nye internetplatform som en administrativ 
byrde, men derimod som et brugbart værk-
tøj, de kan få glæde af i deres hjemme-
værnstjeneste.  

”Vi lægger op til en så enkel opbygning 
af hjemmesiderne som muligt. Det vigtigste 
er, at alle medlemmer kommer godt i gang, 
så de vender sig til de nye arbejdsgange på 
platformen og får HJV.DK version 2 så meget 
ind under huden, at det bliver en integreret 
del af deres hjemmeværnstjeneste,” siger 
Nadia Buhl, der forventer, at implemente-
ringsprocessen fortsætter i det nye år.

• Sørg for, at dine interessefelter er 
udfyldt på ”mit websted”

• Få aktivitetsmodulet downloadet på din 
smartphone via linket mobil.hjv.dk

• Især til gruppeførerne: Husk at få 
oprettet aktiviteter hurtigst muligt i 
systemet

• Husk også at følge med på din egen 
OE-side  

Tips	og	tricks	fra		
it-befalingsmand		
John	Poul		
Schwartzlose:

Brug	ikke	webpart	"Zone	1",	når	du	opbygger	din	forside.	Det	har	vist	sig,	
at	det	specifikke	element	får	siden	til	at	blive	vist	som	en	rodebutik,	som	
kan	være	svær	at	få	styr	på	igen.

OBS!

4	gode	råd
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HJV.DK VERSION 2

Sådan	logger	du	på  
– før og efter 1. januar
Frem til 1. januar skal du logge på HJV.DK 
version 2 via en såkaldt VPN-adgang. Det be-
tyder, at du kan arbejde på det nye site, selv 
om dette ikke er gjort offentligt tilgængeligt. 
For at komme i gang skal du installere et pro-
gram på din computer. Når programmet er 
aktivt, har du forbindelse til HJV.DK  version 
Når programmet er inaktivt, fungerer alt som 
normalt.
For at få VPN-forbindelse til HJV.DK version 
2 skal du først og fremmest bruge et VPN-
brugernavn og et password, som er udleveret 
fra distriktet. Spørg din it-befalingsmand.

Følg	herefter	disse	trin:
1. Åbn en internetbrowser, og tast adressen 
https://vpn.hjv.dk 

2. I skærmbilledet udfylder du brugernavn 
og password.

3. Hvis det er første gang, du besøger siden, 
installeres VPN-programmet (AnyConnect) nu 
automatisk. Hvis programmet allerede er in-
stalleret, starter forbindelsen som beskrevet 
nedenfor.

4. VPN-programmet (AnyConnect) starter og 
forbinder computeren, så HJV.DK, MAIL.HJV.
DK og FILM.HJV.DK nu åbner i de nye syste-
mer frem for i de velkendte.
 
5. Du kan nu arbejde i HJV.DK version 2. Be-
mærk, at det ikke er muligt at få adgang til 
den gamle version samtidig fra samme com-
puter. Skal du overføre data, skal du altså 
først gemme dem fra det gamle system på 
computer, harddisk eller memorystick, åbne 
din VPN-adgang og derefter føre data ind.

6.  Når du er færdig, afslutter du VPN-pro-
grammet. Herefter vil det igen være den 

gamle udgave af systemet, der åbner, når du 
logger på HJV.DK. Bemærk, at det kan være 
nødvendigt at lukke din browser helt ned, in-
den du skifter.

Efter 1. januar vil det være HJV.DK version 2, 
du møder, når du bruger en almindelige in-
ternetbrowser – altså uden VPN-adgang. Her 
vil du kunne bruge dit unikke MA-nummer til 
at logge på, ligesom du plejer, men du kan 
også anvende NemID. Kan du ikke huske dit 
MA-nummer, så ring til dit distrikt.

Bemærk, at du frem til 16. februar kan tilgå 
det gamle system via VPN på samme måde 
som beskrevet ovenfor. Efter 16. februar luk-
kes det gamle system endegyldigt ned.

TIP! Du kan finde en detaljeret vejledning 
til VPN-adgang i Implementeringsskrivelse 2, 
som blev udsendt 29. august 2014. Du kan 
også finde vejledningen via dette link: kort-
link.dk/f9gw (kræver login).

Uddannelserne	på plads
Sammen med HJV.DK version 2 er der ud-
viklet en række forskellige kurser, som gør 
dig i stand til at komme godt i gang med at 
anvende HJV.DK version 2. Du finder dem på 
Forsvarets Elektroniske Skole, FELS, på fels.
dk. Klik på ”ATutor” i menuen til højre. Her-
efter skal du logge på med MA-nummer eller 
HJV-mailadresse.

Søg på ”HJV.DK”, og listen over kurser 
kommer frem. Alle kurser er udviklet af Hjem-
meværnsskolen i samarbejde med projektle-
deren på HJV.DK version 2.

Alle kan være med i undervisningen, der 
er opbygget med pædagogisk visning af alle 
de væsentligste funktioner. Hvert modul har 
små test undervejs, og alle indeholder en af-
sluttende test. Består du den, tildeles du et Q 
(bevis for kvalifikationen). Fordi kurserne er 
digitale, kan du tage dem når som helst, og 
du kan altid afbryde og begynde igen på et 
senere tidspunkt.

Der er pt. 13 kurser, som alle kan tage. Der 
arbejdes på to yderligere. Det er ikke et krav 
at tage dem alle, men det tilrådes at gen-
nemføre i hvert fald de fem øverste i neden-
stående oversigt. Begynd med grundkurset. 

Ud for hvert kursus står en forventet tid for 
gennemførelse. En del vil dog kunne tages på 
kortere tid. Har du problemer med at logge på 
FELS, så søg hjælp hos din it-befalingsmand 
eller på distriktet.

DE	13	KURSER	PÅ	FELS

HJV.DK Grundkursus: 3 timer
HJV.DK Aktivitetsmodul: 2 timer
HJV.DK Booking,	låner: 2 timer
HJV.DK Booking,	udlåner: 2 timer
HJV.DK Mail: 1 time
HJV.DK Adresseliste: 1 time
HJV.DK Nyhedsmodul: 1 time
HJV.DK Sider	og	indhold: 2 timer
HJV.DK Dokumentmodul: 1 time
HJV.DK Publikationer	og	
	 	 reglementer: 1 time
HJV.DK Historisk	arkiv: 2 timer
HJV.DK Kontakt	(hvervning): 2 timer
HJV.DK Avanceret	brug: 4 timer     

14	 HJV	magasinet  |  December 2014



”Borgerne	viste	deres	
taknemmelighed	ved	at	komme	
med	kaffe,	sodavand	og	kage	til	
os.	De	kunne	godt	se,	vores	
indsats	var	noget,	der	virkede,	
og	at	det	var	til	deres	gavn"

Uddrag af vinderhistorien

Vinderkompagni	
grillede med generalen
Frivillige fra Hjemmeværnskompagni Gribskov fejrede førstepladsen  
i Historiedysten sammen med Chefen for Hjemmeværnet.

Stemningen var afslappet og humøret højt, 
da præmien blev indløst for bedste bidrag 
til sommerens konkurrence Historiedysten i 
slutningen af september.

Hjemmeværnskompagni Gribskov løb med 
sejren foran et stærkt felt med i alt 27 gode 
beretninger om, hvordan Hjemmeværnets 
underafdelinger har ydet et værdifuldt bidrag 
til Forsvaret og det øvrige samfund. Kompag-

niet deltog med en historie om, hvordan civile 
kompetencer kan gøre en forskel for Hjem-
meværnets løsning af de mange opgaver.

Præmien var en grillaften for kompagniets 
medlemmer og deres familier, som også yder 
en uundværlig støtte for at få det hele til at 
hænge sammen, når HJV-soldaterne stiller op 
til mange timers uddannelse og indsættelser 
i deres fritid.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, var grillmester og serverede 
helstegt pattegris for de 38 frivillige og 29 
pårørende. Desuden holdt han en kort tale 
og overrakte et skjold til væggen i kompagni-
lokalet som bevis på den velfortjente hæder.

Ledelse	i	øjenhøjde
Kompagnichefen for HVK Gribskov, kaptajn 
Lars Maymann Johansen, er stolt af, at hans 
medlemmer vandt Historiedysten, og han 
glæder sig over, at Finn Winkler personligt 
kom og deltog i festlighederne.

”Det var fantastisk at få besøg af Chefen 

for Hjemmeværnet og opleve, hvordan han 
var helt i øjenhøjde med de frivillige. Det er 
en stor anerkendelse af det arbejde, vi udfø-
rer hver dag. Og så var det i høj grad også 
en anerkendelse af de pårørende, som ofte 
må undvære deres mand, kone, far eller mor 
på grund af hjemmeværnstjeneste,” siger 
Lars Maymann Johansen, som konkluderer, 
at hele kompagniet havde ”en pragtfuld dag”.

Chefen	for	Hjemmeværnet,	generalmajor	Finn	Winkler	(nr.	to	fra	venstre)	grillede	og	
hyggede	med	frivillige	fra	HVK	Gribskov.

 

AF:	KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO:	STEEN WREM 

Kompagnichef	Lars	
Maymann	Johansen	
modtog	på	kompagniets	
vegne	et	skjold	som	evigt	
bevis	på	anerkendelsen	
af	den	frivillige	indsats.	

 

Læs	historierne
De tre bedste historier er blevet præmieret 
med et skjold til kompagnilokalet. Du kan 
læse historierne på HJV.DK via disse links.
Læs vinderhistorien fra HVK Gribskov her: 
kortlink.dk/f37x
Nummer 2 i konkurrencen blev INFHVK 
Østjylland: kortlink.dk/eqct
Nummer 3 blev HVK Thy:  
kortlink.dk/eqcu

DE	13	KURSER	PÅ	FELS

HJV.DK Grundkursus: 3 timer
HJV.DK Aktivitetsmodul: 2 timer
HJV.DK Booking,	låner: 2 timer
HJV.DK Booking,	udlåner: 2 timer
HJV.DK Mail: 1 time
HJV.DK Adresseliste: 1 time
HJV.DK Nyhedsmodul: 1 time
HJV.DK Sider	og	indhold: 2 timer
HJV.DK Dokumentmodul: 1 time
HJV.DK Publikationer	og	
	 	 reglementer: 1 time
HJV.DK Historisk	arkiv: 2 timer
HJV.DK Kontakt	(hvervning): 2 timer
HJV.DK Avanceret	brug: 4 timer     
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ØVELSE COBRA

Fare	fra alle sider
HJV magasinet tog med, da over 300 nordjyske hjemmeværnssoldater  
var samlet i Aalborg for at øve bevogtning.
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TEKST	OG FOTO:  
MICHAEL AAGAARD JENSEN

René Hansen går frem mod det sted, hvor 
fjenden ligger gemt i et hul i granskovens 
bløde bund. René skal have ham afvæbnet 
hurtigst muligt, men fjenden er ikke alene. 
Fem meter oppe i et træ, godt gemt af de 
mørkegrønne nåle, sidder endnu en skytte. 
Hverken René eller nogen anden i grup-
pen har set faren i trætoppen. Et tryk på 
aftrækkeren og René falder til jorden.

Et par timer tidligere. Uden for de store, 
grå garager på Aalborg Kaserner skinner 
solen fra en blå efterårshimmel. Indenfor 
summer det af stemmer og aktivitet. Denne 
lørdag morgen sidst i september er over 300 
hjemmeværnssoldater fra hele Nordjylland 
nemlig samlet til den store distriktsøvelse 
Cobra.

I øvelsesscenariet er en række containere 
ankommet til Aalborg Havn, og i dem ligger 
kemiske kampstoffer, som er konfiskeret 
i udlandet. Kampstofferne er yderst farlige 
og må på ingen måde falde i de forkerte 
hænder. De skal opbevares i øvelsesterræ-
net, og det er her de frivillige mænd og kvin-
der fra Hjemmeværnet kommer ind i billedet. 
De har fået til opgave at sørge for, at ingen 
uvedkommende kommer i nærheden af de 
farlige våben. Der er efterretninger om, at 
en terrorgruppe vil forsøge at få fingrene i 
containernes indhold. Derfor skal området 
omkring containerne renses for eventuelle 
fjender, der skal laves adgangskontrol, og 
området skal bevogtes.

Scenariet er lavet for at træne bevogt-
ning. I dette tilfælde var omdrejnings-
punktet for øvelsen støtte til både civile 
og militære myndigheder med at bevogte 
farligt materiel.

Første	sårede
René Hansen bevæger sig med sin gruppe 
igennem lysningen ved Aalborg Kaserners      
gamle håndgranatbane. Det er her, contai-
nerne skal stå. Banen er badet i sollys, og 
foran dem ligger en granskov. Inde i graner-
nes skygge ligger fjenden parat. René Han-
sen skal lige til at afvæbne den ene fjende, 
da han bliver skudt af skytten i træet. Hans 
sikringsmand er hurtig og returnerer ilden. 
Fjenden er nedkæmpet, men René Hansen 
er nede. Skudt i lysken. René er nu dagens 
første sårede, og øvelsen er slut for ham – i 
hvert fald for en tid. Men han holder modet 
oppe.

”Det er fint nok, at jeg er blevet såret. 
Det er en del af spillet. Jeg synes, det er 

Under	øvelsen	fik	deltagere	mulighed	
for	at	øve	førstehjælp.	Her	bliver	René	
Hansen	båret	væk	fra	kamppladsen.

 

Fare	fra alle sider
HJV magasinet tog med, da over 300 nordjyske hjemmeværnssoldater  
var samlet i Aalborg for at øve bevogtning.
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godt, at de tager det med, for det er godt 
at få trænet førstehjælp,” fortæller René 
Hansen, korporal ved bevogtningsdelingen, 
Hjemmeværnskompagni Aalborg-Limfjord. 
René Hansen har været i Hjemmeværnet i 
snart 20 år, og den nordjyske distriktsøvelse 
har han deltaget i fire gange. Men dét bliver 
det ikke kedeligt af.

”Det er altid fantastisk at være med på 
øvelsen. Man prøver noget nyt hver gang. 
Scenariet med de kemiske containere er 
spændende, fordi de inddrager den aktuelle 
verdenssituation i øvelsen. Det er fedt,” for-
tæller han.

Imens han venter på at blive transporteret 
væk fra kamppladsen, er et par af hans kol-
legaer ved at visitere den fjende, som René 
Hansen var ved at afvæbne, da han blev 
skudt. Skytten i træet spiller nu død. Skudt 
af Renés sikringsmand.

En	blandet	flok
Lidt derfra er Mikkel Andreassen, kompag-
nichef for Hjemmeværnskompagni Aalborg-
Nordvest, ved at få oprettet bevogtning af 
området, hvor de farlige kemiske våben skal 
stå. Opgaven er ikke helt let. Dagens en-
heder er nemlig sammensat på tværs af de 
forskellige underafdelinger.

”Det er lidt en udfordring, at man ikke ken-
der folkene i kompagniet, men vi løser det,” 
siger kompagnichefen.

De sammensatte grupper er for den sårede 
René Hansen en af de ting, der gør Hjem-
meværnet specielt. 

”En af de ting, jeg godt kan lide ved Hjem-
meværnet, er, at vi netop kan arbejde på 
tværs af de forskellige grupper og kompag-
nier og falde ind i forskellige roller. Man kan 
selvfølgelig godt mærke på nogle af gruppe-
førerne, at de måske lige skal ind i rollen og 
falde til. Men alle accepterer deres plads, og 
det kører, som det skal,” siger René Hansen, 

inden han ridser situationen op:
”Vi er ved at oprette en ydre ring. Anden 

deling går lige nu patrulje i terrænet, og om-
rådet her bag os er stadigvæk farligt, for-
tæller han og peger på et område med tæt-
voksende, lave buske. I det høje, gule græs 
foran området ligger der allerede folk med 
deres våben pegende ud mod vildnisset.”

Cimbrernes	angreb
En kilometer derfra. Hvor to grusveje kryd-
ser, ser alt ud til at ånde fred og ro. Her i 
solen er der varmt på trods af den sene dato 
i kalenderen. På den ene side af krydset har 
det høje græs og de små buske taget ef-
terårsfarver på. På den anden side skygger 
store grantræer for den bløde skovbund af 
visne nåle. Nogle få insekter summer rundt 
mellem årets sidste blomster. Ellers er der 
stille. Hvis man kigger godt efter, kan man 
bag det høje græs se Tue Jensen, der sidder 
op ad stammen på en stor busk. Foran ham i 
det visne græs ligger resten af hans gruppe. 
De venter på at kunne støtte anden gruppes 
angreb på fjendens kampstilling.

”Fjenden befinder sig 50-200 meter ovre 
på den anden side af vejen. Vi venter på, 
at anden gruppe rykker frem, og så rykker 
vi også frem i spredt orden og tager del i 
angrebet,” hvisker han.

Stilheden bliver pludselig brudt af skud. 
Tues gruppe rykker frem. Over vejen og ind 
i skoven. Luften lugter allerede af krudtrøg. 
Fra to sider rykker Cimbrerkompagniet frem 
mod fjendens to kampstillinger. I ti minutter 
bølger kampen frem og tilbage. Salver fra let 
maskingevær og rifler river gennem luften. 
Men fjenden må til sidst overgive sig. Kam-
pen er slut. Cimbrerne har vundet.

Det nordjyske Cimbrerkompagni består 
næsten udelukkende af folk med en eller 
flere udsendelser bag sig. Grundstammen af 
kompagniet er folk fra ISAF hold 10. Selvom 

de har erfaring fra skarpe missioner, er en 
almindelig distriktsøvelse ikke kedelig, mener 
oversergent Michael Schøn, Cimbrerkompag-
niet.

”Vi bestemmer jo selv, hvad vi vil have ud 
af det. Når vi har haft pauser i løbet af dagen, 
så har vi øvet os i ”Nine-liner” (meldinger om 
sårede, red.). Når vi taler i radioerne, forsø-
ger vi så vidt muligt at gøre det på engelsk. 
Det kan vi lige så godt. Det er jo det, vi skal 
bruge, hvis vi skal udsendes,” fortæller Mi-
chael Schøn. 

Et	godt	kompagni
Røgen fra kampen er ved at lægge sig. Øvel-
sen er slut. Det er tid til at drage tilbage til 
kasernen og tid til at gøre status over dagen. 
Efter René Hansen blev såret, blev han ”hel-
bredt” og kom tilbage til øvelsen, og han er 
glad for dagen blandt nye mennesker. 

”Folk lærte hinanden at kende, og vi er ble-
vet rystet endnu mere sammen på tværs af 
grupperne,” siger han.

Kompagnichef Mikkel Andreassen, som 
startede dagen med en blandet flok hjem-
meværnsfolk, er også godt tilfreds. ”Vi fik 
afværget fem angreb og fik taget tre fanger 
mere. Alle angrebene blev stoppet ude i ydre 
ring, de nåede aldrig ind til containerne. I 
forhold til, at vi kun har været sammen i så 
kort tid, så fik vi et kompagni ud af det. Vi 
marcherede ind sammen. Som et kompagni, 
som en samlet enhed,” siger han.

Tue	Hansen	gør	sin	gruppe	klar	til	
angreb.

 

Mikkel	Andreassen	får	styr	på	tropperne.
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Det er morgen på Aalborg Kaserner. Kører 
Michael Andersen fra Hjemmeværnskompag-
ni Aalborg-Limfjord går rundt om sit fleksible 
indsatskøretøj (FIK). Han skal bruge den som 
kommandostation (KSN) under øvelsen. Hur-
tigt bliver det besluttet, at den ene række 
sæder bag i bilen kan flyttes, så der på den 
måde bliver plads til et bord med plads til 
kort og computere. 

”Det er et rigtig godt køb i forhold til op-
gaven. Man kan se, at der er tænkt over de-
taljerne i den. Vi har kigget lidt på den i dag, 
og hvordan man nemmest kan lave den til en 
KSN, og hvad man mere kan putte i den for 
at indrette den til en mobil kommandosta-
tion,” siger Michael Andersen.

Ideerne vil de sende videre i systemet, så 
der kan blive kigget på, hvordan det kan la-

ves forsvarligt. Med på øvelsen er også Cim-
brerkompagniet. De skal bruge FIK’en til at få 
deres folk ud i øvelsesterrænet, hvor de skal 
angribe et fjendtligt mål. 

”Den er ik’ så ringe,” siger Klaus Kristensen 
på klingende nordjysk, efter han sammen 
med resten af Cimbrer-kompagniet har haft 
mulighed for at køre i FIK’en under øvelsen.

Fint	supplement	til	MAN
Det er kører Michael Schøn enig i. Han kan 
sagtens se fidusen i at bruge den som sup-
plement til de gamle MAN-lastbiler.

”Den kører fantastisk. Om vi kører i ét 
blødt køretøj eller et andet blødt køretøj, det 
kan være det samme. Det er kun oppe i ho-
vedet, at det gør en forskel. Der skal måske 
lige sluges et par kameler, for den er jo ikke 

en krigsbil. Men hvis der bliver indsat otte-ti 
af de her store, sorte biler, så ser det allige-
vel godt ud,” siger han.

Cimbrerkompagniet. råder over to FIK'er 
under øvelsen. Michael Schøn kører den ene, 
og den anden bliver kørt af Sasja Schneider.

”Til Hjemmeværnet er det et rigtig godt 
køretøj. Jeg er blevet overrasket over, hvad 
den kan i et terræn, og den trækkraft, den 
har. Den er forbavsende nem at køre, og 
man kan indrette den til det, man nu skal 
bruge den til ude i enhederne,” siger hun. 

Der er dog et lille men, påpeger Michael 
Schøn:

”Den kører jo som en Mercedes Vito (en 
varevogn, red.), den er bare højere. Det gør 
den måske også lidt farlig, for man glemmer 
nemt, at den rent faktisk er en lastbil."

Fleksibelt	Indsatskøretøj	med	
MAN	13	i	baggrunden.	De	to	
firehjulstrukne	køretøjer	vil	i	
fremtiden	supplere	hinanden	i	
distrikternes	vognpark.

 

”Den	er	ik’	så ringe”
Under øvelse Cobra var Fleksibelt Indsatskøretøj i aktion for første gang, siden 
overleveringen til distrikterne. Og brugerne tog FIK’en til sig.

TEKST	OG	FOTO: MICHAEL AAGAARD JENSEN

KØRETØJ
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På	beredskab	
døgnet rundt 
Med anskaffelsen af to 
nye tomotorers fly er 
Hjemmeværnet klar til 
at løse opgaver i luften 
for militære og civile 
samarbejdspartnere. 
Flyene udstyres med en 
moderne sensorpakke.

AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT OG TONNY 
BENDER CHRISTENSEN

Smilene var store, da Flyverhjemmeværnet 
midt i november på Flyvestation Aalborg lod 
champagnepropperne springe og fejrede den 
officielle oprettelse af Hjemmeværnseskadril-
le 270 og Hjemmeværnets to nye tomotorers 
fly.

For flyene af type Britten-Norman Defender 
har ladet vente på sig, så der var god grund 
til begejstring blandt deltagerne. Midt i okto-
ber fik de beskeden om, at Hjemmeværnet 

nu har fået officiel starttilladelse til at oprette 
en luftbåren kapacitet i Flyverhjemmevær-
net med de to nye fly, der vil flyve ud fra 
henholdsvis Flyvestation Aalborg og Roskilde 
Lufthavn. Flyene, som er velkendte flytyper 
og anvendes af mere end 30 landes militær, 
udstyres med en unik sensorpakke, hvilket 
giver helt nye muligheder for at sende vitale 
observationer til en indsatsleder eller en kom-
mandostation.

”Både de frivillige i Flyverhjemmeværnet 
og mine folk bag projektet er virkelig glade 
for, at bestræbelserne nu har båret frugt. 
Erhvervelsen af flyene med det unikke ud-
styr gør os til en relevant partner for vores 
opgavestillere. Så vi ser i den grad frem til 
at trække i arbejdstøjet,” siger Chefen for 
Flyverhjemmeværnet, oberst Bernt B. Chri-
stiansen.

Det kan eskadrillechef Michael Nielsen fra 
Hjemmeværnseskadrille 270, der har base på 
netop Flyvestation Aalborg, skrive under på. 
Eskadrillen er udset til at flyve flyene.  

”Med de nye fly får vores indsats en ret-
ning, som vi har set frem til i lang tid. Den 
gennemførte analyse med inddragelse af vo-

res interessenter har vist, at kapaciteten er 
i et segment, som det nationale beredskab 
ikke råder over i dag, og at vi med flyene kan 
løse en række meget nyttige samfundsopga-
ver. Vi vil meget gerne bidrage til at gøre en 
forskel med vores frivillige indsats for bered-
skabet og Forsvaret,” siger Michael Nielsen.

Det bliver der også gode chancer for. For 
med aftalen vil Flyverhjemmeværnet efter 
den tilstrækkelige træning og omskoling til 
flyene kunne gå på vingerne døgnet rundt 
og tilbyde sine militære og civile samarbejds-
partnere at løse en lang række opgaver på en 
times beredskab. 

Hjemmeværnet	får	to	
nye	fly	af	typen	Britten-

Norman	Defender.

”Vi	vil	meget	gerne	bidrage	
til	at	gøre	en	forskel	med	vores	
frivillige	indsats	for	beredskabet	

og	Forsvaret"

Michael	Nielsen, 
eskadrillechef

NYE FLY
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Fakta
om	Britten-Norman		
Defender	
Hjemmeværnets nye fly, Britten- 
Norman Defender er en velkendt  
flyvemaskine med to stempelmotorer.  
Det findes i adskillige versioner.  
Hjemmeværnets er af typen BN-2B-26. 

Sædeantal: Otte
Maksimal	startvægt: 2.994 kilo
Maksimal	hastighed: 273 km/t
Marchfart: 257 km/t
Rækkevidde: 1.400 kilometer
Max	flyvehøjde: 4.000 meter

På de næste sider får du et  
overblik over, hvad de nye fly 

kan anvendes til.

”Jeg er sikker på, at den nye kapacitet nok 
skal blive udnyttet af blandt andet politiet, 
når den bliver til rådighed fra næste år,” un-
derstregede Den Kommitterede for Hjemme-
værnet, Bjarne Laustsen, da der blev givet 
grønt lys for kapaciteten.

Stor	interesse
Aftalen er kulminationen på flere års benar-
bejde med behovs- og opgaveanalyser, ud-
dannelse, hele to udbudsrunder og dialoger 
med blandt andre Forsvarets myndigheder, 
Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og SKAT.
Arbejdet er en udløber af de to seneste for-
svarsforlig, hvor Hjemmeværnet er blevet 
bedt om at fortsætte udviklingen af støtten til 
eftersøgnings- og redningsberedskabet samt 
til miljøindsats i kystnære zoner.

Blåstemplingen betyder, at der nu er indgå-

et en femårig leasingaftale med mulighed for 
forlængelse i yderligere to år med det luxem-
bourgske CAE Aviation. Ud over at levere de 
to større fly forpligter leverandøren sig også 
til at vedligeholde flyene, som kommer til 
Danmark i foråret 2015 og ventes klar til ind-
sættelse fra efteråret 2015. Aftalen inkluderer 
også de første 900 timers flyvning årligt. 

På forhånd har der været stor interesse 
for flyene blandt Hjemmeværnets operative 
opgavestillere. Flyene med plads til otte per-
soner vil blandt andet kunne anvendes til at 
støtte beredskabet ved oprydningen efter en 
olieforurening på havet og generelt til over-
vågning af havmiljøet, eller hvis der er behov 
for at eftersøge mennesker eller skibe. 

Flyene kan også indsættes i situationer, 
hvor der er behov for at få kortlagt et ka-
tastrofeområde ved skov- eller hedebrande 

eller efter ekstreme vejrforhold med over-
svømmelser, som Danmark i stigende grad 
er blevet ramt af de seneste år. Endelig er 
der muligheder for at løfte transportopgaver 
under øvelser og for beredskabet.

Ny	organisation	i	støbeskeen
Tanken er, at flyene skal være på et højt 
dagligt beredskab og kunne være operative i 
luften i op til seks-otte timer ad gangen. Det 
vil kræve, at et fly konstant skal stå klar til 
indsættelse med cirka en times varsel. Næ-
ste skridt bliver derfor etableringen af en 
ny organisation, som er lagt i hænderne på 
eskadrillechef Michael Nielsen og hans folk fra 
HVE 270. 

”Nu tager vi hul på implementeringsfasen, 
hvor vi skal i gang med blandt andet at lave 
vagtplaner og uddanne det nødvendige per-
sonel,” siger Michael Nielsen, der håber at 
kunne melde klar til næste efterår med tyve 
piloter og tyve uddannede systemoperatører 
til rådighed.

De første spæde skridt til samarbejdet om-
kring den praktiske anvendelse og indsættel-
se af flyene blev taget i starten af november 
med et møde med de civile myndigheder og 
den nye Værnsfælles Forsvarskommando. 
"Det er uhyre vigtigt, at vi får en fælles for-
ståelse for, hvordan flyene skal indsættes, så 
der er fælles fodslag hele vejen rundt,” fast-
slår Bernt B. Christiansen.

De	avance-
rede	kameraer	
i	sensorpakken	

kan	tage	bil-
leder	og	video	

både	nat	og	
dag.	Modelfoto

Det	var	en	glad	eskadrillechef,	Michael	Nielsen,	der	14.	november	modtog	skjold	og	flyver-
vinger	af	Chefen	for	Hjemmeværnet,	generalmajor	Finn	Winkler. Foto: Lars Horn

Det avancerede digitale sensorudstyr, som 
Hjemmeværnets nye fly bliver udstyret 
med, åbner for nye muligheder for hurtigt 

Sensorpakke	
giver ekstra dimension

at skaffe vitale observationer fra luften til 
landjorden.

Med sensorpakken, der blandt andet be-
står af et varmesøgende infrarødt kamera og 
et HD-kamera, kan flyene transmittere foto- 
og videooptagelser i høj kvalitet både dag 
og nat direkte til en terminal på landjorden 
og herfra videre via 4G-netværket til mo-
biltelefoner, PC, tablets eller lignende. Med 
udstyret bliver det således muligt at holde en 
indsatsleder eller et situationscenter opdate-
ret med aktuelle observationer.

”Disse muligheder vil give Hjemmevær-
nets opgaveløsning en ekstra dimension og 
bidrage til at skabe værdi både for det øv-
rige forsvar og samfundet i al almindelighed 
– i øvrigt til en økonomisk fordelagtig pris,” 
fastslår Chefen for Flyverhjemmeværnet, 
oberst Bernt B. Christiansen.
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Eftersøgning
Hvis en borger går hjemmefra eller 

forsvinder, vil Hjemmeværnets nye fly 
med kort varsel kunne gå på vingerne og 

hjælpe politiet med at lokalisere vedkommende. 
Ved hjælp af flyets varmesøgende infrarøde kamera 
kan flyets besætning fra stor højde spotte personer 

på landjorden både i dag- og nattetimerne.  
Fra flyene kan man straks sende livebilleder og  
de relevante oplysninger videre til politiet, så  

de hurtigere kan finde den 
 forsvundne. 

NYE FLY

Et	fly	med	
mange	
muligheder
Hjemmeværnets nye flykapacitet vil kunne 
indsættes til en lang række opgaver. Her er 
et udpluk af de væsentligste opgaver.

AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT
GRAFIK:	GERT K. NIELSEN
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Havmiljø	i		
kystnære	zoner

Hvis der sker en olieforurening på havet 
eller i kystnære områder, vil flyene kunne 

indsættes som luftbåren platform og bruges til at 
lokalisere forureningens omfang og dens udbredelse. 
Fra flyene kan man transmittere relevante observa-
tioner i form af billeder eller video til de implicerede 

beredskabsmyndigheder, der hurtigt kan danne sig et 
overblik over forureningens omfang og behovet for 

indsættelse af andre kapaciteter. 
Fra flyene kan man i øvrigt også kaste bøjer 
ned til brug for markering af en forurening. 

Desuden kan flyene på grund af den 
lave flyhastighed også anvendes til 

afdækning af mulige  
forureninger.

En	ekstra		
dimension

Flyene vil kunne gå på vingerne døgnet 
rundt med kort varsel. Mulighederne for at 
sende foto- og videooptagelser i høj kvalitet 
til en indsatsleder eller et situationscenter på 
jorden betyder, at Hjemmeværnets samlede  
opgaveløsning får en ekstra dimension, der  

er med til at styrke den samlede indsats  
og dermed skabe større tryghed for 

borgerne.

Øvrige	opgaver
Ligesom ved eftersøgninger til 

lands kan flyene også støtte ved red-
ningsoperationer til søs. Flyets infrarøde 

kamera gør det muligt at finde eksempelvis 
lystsejlere, der kan være svære at få øje på i mørke. 
Derudover vil flyene kunne anvendes ved skov- eller 
hedebrande eller ved oversvømmelser, hvor der kan 
være behov for at kortlægge et givent katastrofeom-
råde. De forskellige observationer kan i samarbejde 

med andre kapaciteter bidrage til at effektivisere 
redningsindsatsen. Endelig kan flyene med plads 
til seks passagerer løse diverse operative eller 
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SKYDEKONKURRENCE

SKYYYYD!
60 skytter og et stort antal øvrige soldater fra Flyverhjemmeværnet 
brugte en hel weekend i begyndelsen af oktober på distriktsskydning 
med et væld af konkurrencer. Vi sendte en fotograf af sted for at 
forevige den gode stemning i Borris.

Skytterne	gennemførte	blandt	andet	N0-skydning	
(N-nul),	hvor	man	skal	afgive	ild	fra	henholdsvis	

stående,	knælende	og	liggende	position.

AF:	MORTEN HAMMERUM
FOTO:	PETER SKJOLD

Flyverhjemmeværnsdistriktet	

har	oplevet	en	stigende	interes-

se	fra	kvindelige	skytter,	og	det	

overvejes	nu	at	udlove	en	pokal	

for	”bedste	kvindelige	skytte”.

Tre	sigtemidler	var	tilladt	

i	konkurrencen:	Aimpoint	

(som	her),	fast	sigte	og	

Elcan	optisk.	

Der	var	travlt	ved	ammunitionsbordet.	

Flyverhjemmeværnsdistriktet	
råder	over	et	stort	antal	skyde-
lærere	og	skydeledere.	Her	ses	
premierløjtnant	Svend	Hansen.
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GME-F	lever
– men skal ikke længere registreres
Alle aktive hjemmeværnssoldater skal løbende vedligeholde deres militære 
færdigheder. Det betyder fortsat minimum én tur på skydebanen hvert år samt 
genopfriskning af førstehjælp. Men den krævende registrering af Grundlæggende 
Militær Efteruddannelse for Frivillige er afskaffet.

Grundlæggende Militær Efteruddannelse 
for Frivillige (GME-F) har de seneste par år 
medført en stor administrativ belastning på 
underafdelinger og distrikter. Efter et møde 
mellem alle ansatte chefer i Hjemmeværnet i 
slutningen af oktober blev det derfor beslut-
tet at lette presset ved at droppe registrerin-
gen af GME-F.

Rent praktisk betyder det, at kravet om 
skydeaktiviteter og årlig førstehjælp fasthol-
des, men at det bliver op til den enkelte di-
striktschef at afrapportere på status frem for 
at skulle taste Q’er for hvert enkelt deltagen-
de HJV-soldat. Det fremgår af en skrivelse, 
der er sendt ud fra Hjemmeværnskomman-
doen 31. oktober, samt af Årsprogram 2015.

Kravene	er	intakte
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, understreger, at substansen i 
GME-F stadig lever i bedste velgående.

”Medlemmer af den aktive struktur skal 
hvert år vedligeholde de basale militære fær-

digheder. Sådan har det hele tiden været, og 
sådan bliver det ved med at være. Så under-
afdelinger, distrikter og regioner skal fortsat 
sørge for, at skydning og førstehjælp er en 
fast del af aktiviteterne,” siger Finn Winkler, 
som glæder sig over, at GME-F har bidraget 
til at sætte fokus på den nødvendige løbende 
efteruddannelse.

”Vi opfandt sådan set ikke noget nyt. Men 
den struktur, vi opfandt til at administrere 
GME-F, fik det til at se nyt ud. Når vi nu har 
elimineret kravet om særskilt registrering af 
GME-F-aktiviteter, håber jeg, at vi samtidig 
får udryddet de frustrationer, som der for-
ståeligt nok har været i store dele af vores 
organisation,” siger generalmajoren.

”Underafdelinger,	
distrikter	og	regioner	skal	
fortsat	sørge	for,	at	
skydning	og	førstehjælp	er	
en	fast	del	af	aktiviteterne”

Finn	Winkler
Generalmajor

Læs	mere	om	Årsprogrammet	og	
kravene	for	2015	på	de	næste	sider.

AF	KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Alle	aktive	HJV-soldater	skal	fortsat	
skyde	og	øve	førstehjælp	hvert	år. 
Foto: Steen Wrem, Simon Knudsen og 

Flyvevåbnets Fototjeneste.

»
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FASTHOLDELSE

Hold	fast!
I den kommende tid vil der stå fastholdelse på menuen 
i Hjemmeværnet. Analyser og drøftelser på alle 
niveauer vil danne fundamentet for sikring af en tilpas 
stor styrke til fortsat at kunne løse de mange vigtige 
opgaver.

Opbakningen til Hjemmeværnet er stigende, 
og opgaverne bliver flere og flere. Desværre 
er der samtidig en tendens til, at der bliver 
færre aktive soldater til at løse opgaverne. 
Selv om det samlede antal medlemmer er 
omkring 45.000 og langtfra falder i alarme-
rende tempo, bliver der gradvist færre aktive 
soldater og flere i reserven.

Derfor bliver der fra 2015 ændret fokus. 
Fremadrettet skal der lægges mindre vægt 
på hvervning af nye medlemmer og mere på 
at fastholde de eksisterende medlemmerne i 
kompagnier, flotiller og eskadriller.

Hidtil har Hjemmeværnskommandoen op-
stillet mål for, hvor mange nye medlemmer, 
der skal skulle skrives kontrakt med. I Årspro-
gram 2015 afløses hvervekravet af et nyt om, 
at alle underafdelinger bevarer antallet af ak-
tive hjemmeværnssoldater.

”Vi har gennem længere tid fulgt udviklin-
gen uden at have entydige svar på, hvorfor 

der bliver færre aktive medlemmer – altså fri-
villige, som lever op til Hjemmeværnslovens 
krav om minimum 24 timers funktionsrela-
teret tjeneste årligt. Men der skal ske noget 
snart, for vi kan ikke vride mere ud af de 
aktive, som altid stiller op,” siger oberstløjt-
nant Klaus Helsted, der er chef for Hjemme-
værnskommandoens kontrolafdeling.

Analyse	giver	svar
Hjemmeværnskommandoen er løbende i dia-
log med både distrikter og underafdelinger 
for at finde forklaringen på udviklingen og for 
at udvikle gode lokale løsninger. Derudover 
er der i oktober og november gennemført en 
analyse blandt flere hundrede frivillige, der 
er overgået til reserven eller har meldt sig 
helt ud.

Konklusionerne fra analysearbejdet vil blive 
drøftet med både frivillige og ansatte i star-
ten af det nye år. Målet er at finde nye ideer 

til, hvordan de eksisterende medlemmer kan 
motiveres til fortsat at indgå i fællesskabet i 
underafdelingen og yde en indsats for For-
svaret og samfundet.

”Vi har allerede lært meget af at spørge 
grundigt ind til motiverne for, hvorfor nogle 
medlemmer melder sig ud eller deltager i så 
få timer, at de bliver overflyttet til reserven. 
Blandt andet er det tydeligt, at der i mange 
tilfælde mangler overensstemmelse mellem 
det, medlemmet forventer at få ud af sin tid 
i Hjemmeværnet, og det hun eller han rent 
faktisk oplever,” siger Tuf Krenchel, som er 
leder af Rekruttering og Fastholdelse i Hjem-
meværnskommandoen.

Kontakt	skaber	motivation
En anden gennemgående tilbagemelding er 
manglen på kommunikation mellem førerne i 
underafdelingen og de enkelte medlemmer. 
En del af de frafaldne ville have været mo-
tiveret for at deltage i flere timer eller tage 
den manglende uddannelse, hvis de havde 
oplevet et kærligt skub fra gruppe- eller de-
lingsfører eller fra underafdelingens kontakt-
officer. Især hvis der er tale om opfordring til 
deltagelse i spændende aktiviteter, lyder det 
fra flere tidligere medlemmer.

”Jeg er sikker på, at analysearbejdet vil 
være et værdifuldt grundlag for at kunne 

AF	KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Ofte	er	det	samme	frivillige,	
som	stiller	op	gang	på	gang.	

Nu	kommer	der	fokus	på	at	ak-
tivere	flere	frivillige,	så	presset	

på	de	mest	aktive	mindskes.	
Foto: Kasper Kamuk
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Nye	toner	i	
årsprogrammet
I årsprogrammet for 2015 er kravet om 
hvervning af nye medlemmer bortfaldet. 
Naturligvis kan ingen underafdeling hol-
de på alle medlemmer til evig tid, så der 
skal åbenlyst nye folk til løbende. Men 
fokus vil i højere grad ligge på at fasthol-
de både nyere medlemmer igennem den 
lovpligtige uddannelse samt alle øvrige 
aktive gennem spændende aktiviteter og 
en tæt dialog.

I	tredje	udgave	af	Årsprogram	
2015	hedder	det	derfor:
”Nedgangen i den aktive medlemsstyrke 
skal standses, og antallet af aktive skal 
på sigt øges.”

Endvidere	står	der	under	de	
konkrete	resultatkrav:
Myndigheden skal fokusere på at fasthol-
de medlemstallet i den aktive struktur. 

Her vil det være ønskeligt samtidig at:

• Nedbringe gennemsnitsalderen i ak-
tivstyrken,

• Øge antallet af værnsuddannede 
medlemmer, der hurtigere kan indgå 
i Hjemmeværnets beredskab samt 
skabe hvervegrundlag for befalings-
mandsstrukturen, samt

• Øge antallet af kvindelige medlem-
mer.

Målet er opfyldt, når aktivstyrken (sam-
let set for hele distriktet) fastholdes på 
samme niveau eller øges i forhold til 
styrken ved udgangen af 2014.

Del og brug  
de	gode	ideer
Hjemmeværnet tog allerede før som-
merferien hul på en øget indsats for at 
fastholde medlemmerne. På en rund-
rejse, hvor Hjemmeværnskommandoen 
trommede frivillige og ansatte sammen, 
var dér et primært emne på dagsorde-
nen: Hvordan får vi flere medlemmer til 
at deltage i minimum 24 timers funkti-
onsrelateret tjeneste årligt?

Ansatte og frivillige ved hvert distrikt 
sendte efterfølgende deres gode ideer 
og erfaringer ind til Hjemmeværnskom-
mandoen, som samlede forslagene i et 
idékatalog. Det blev fordelt til hele or-
ganisationen i midten af juli. I katalo-
get kan du kigge de andre distrikter og 
underafdelinger over skuldrene og finde 
inspiration til nye måder at gribe fasthol-
delse an på.

Flyverhjemmeværnet har udviklet 
sin egen folder kaldet ”Tips – fra god 
til bedre”. Her er et væld af gode input 
til, hvordan man skaber en velfunge-

rende underafdeling. Fastholdelse er 
naturligvis et af emnerne, og folderen 
kan anvendes af alle uanset værnsgren.  
Find den på Flyverhjemmeværnets sider 
på HJV.DK. Du kan også bruge dette 
link: kortlink.dk/f95a

sætte en prop i hullet, så de nye medlem-
mer, vi rekrutterer, i større omfang medvir-
ker til at forøge den aktive struktur, frem for 
at erstatte afgangen. Løsningerne kan både 
være  landsdækkende og lokale tiltag, for det 
er allerede tydeligt, at der ikke findes én en-
kelt årsag, som går igen i besvarelserne. Der-
for vil vi sætte fastholdelse på dagsordenen 
gennem hele 2015,” siger Klaus Helsted fra 
Hjemmeværnskommandoens kontrolafdeling.

Manglende	afstemning	af	forventninger	
er	blandt	årsagerne	til,	at	nogle	med-
lemmer	forlader	den	aktive	struktur.	
Foto: Steen Wrem

Der	er	naturligvis	fortsat	brug	for	løbende	
at	få	nye	medlemmer	ind	i	Hjemmeværnet.	
Men	der	skal	arbejdes	mere	med	at	fast-
holde	de	eksisterende	medlemmer.		
Foto: Simon Knudsen
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Fakta
• Det etiske regelsæt er vedtaget af 

Landsrådet i efteråret 2013 efter at 
være behandlet på alle niveauer i 
rådsorganisationen.

• Du kan læse hele det etiske regelsæt 
på HJV.DK og i HJV magasinet nr. 4, 
som udkom december 2013.

• Underafdelingerne har selv ansvaret 
for at indarbejde indholdet fra regel-
sættet i det daglige virke.

• Hjemmeværnskommandoen under-
støtter arbejdet ved at udgive en 
folder i hårdført materiale, som kan 
ligge i en skjorte- eller bukselomme 
på uniformen. Desuden produceres 
plakater til ophængning i domiciler 
og på fartøjer. Begge dele ventes at 
blive sendt ud til underafdelingerne 
i første kvartal 2015 og vil samtidig 
blive lagt på HJV.DK til download.

• Du kan altid finde det gældende uni-
formsreglement under logistik på  
HJV.DK, ligesom de væsentligste 
detaljer beskrives i folderen ”Rettig-
heder og pligter”, som kan rekvireres 
via Hjemmeværnsskolen.

I løbet af året besøger Chefen for Hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler, mange 
uddannelser, indsættelser og møder på alle 
niveauer af organisationen. Og her oplever 
han, at mens nogle medlemmer kan huske 
alle detaljer i uniformsbestemmelsen – og ef-
terlever dem – så har andre et mere løst for-
hold til betydningen af at se præsentabel ud.

”Derfor er jeg som chef for Hjemmeværnet 
glad for, at vores frivillige selv er kommet 
frem til et generelt værdisæt, som alle bør 
efterleve. Her understreger de selv vigtighe-
den af blandt andet at anvende uniformen 
korrekt. Det gælder både de frivillige selv, 
men også alle ansatte,” siger generalmajor 
Finn Winkler.

Han understreger, at det ikke er for at pla-
ge hjemmeværnssoldaterne, at der ud over 
de nye etiske regler også findes en meget 
detaljeret uniformsbestemmelse for, hvordan 
man skal klæde sig korrekt.

”Vi har i de seneste 10-15 år gjort et stort 
arbejde for at minimere nogle af de fordom-
me, der stadig findes om Hjemmeværnet. 
Det har afspejlet sig i vores omdømme. Og 

langt de fleste har godt styr på, hvordan man 
skal bære uniform, mærker og hovedbeklæd-
ning. Derfor er det ærgerligt, når medlemmer 
bærer deres baret helt skævt, eller har skjor-
ten hængende uden for bukserne. Så bliver 
fordommene let bekræftet,” siger Chefen for 
Hjemmeværnet.

Kunsten	at	se	professionel	ud
Især håber han, at det stigende antal opga-
ver for Forsvaret vil være motiverende for at 
sætte ekstra fokus på korrekt fremtræden. 
For når frivillige i højere grad er sammen med 
professionelle soldater, optræder de også 
som repræsentanter for samarbejdspartner-
ne. Og som Chefen for Hjemmeværnet siger:

”Det gør jo ikke noget, at vi ser endnu pæ-
nere ud end vores professionelle soldater.”

Efter behandling på alle niveauer i Hjem-
meværnets vidt forgrenede rådsorganisation, 
er tiden nu moden til konkret at arbejde med 
indholdet. Og særligt punktet vedrørende 
uniformer er let at høste en hurtig gevinst 
ved, mener generalmajor Finn Winkler

”Som frivillig i Hjemmeværnet har man 

forpligtet sig til at se ordentlig ud. Jeg er 
overbevist om, at vores troværdighed som 
organisation vil stige endnu mere, hvis vi 
hjælper hinanden og gør en ekstra indsats 
for at få uniformeringen på plads. Hvis vi ser 
uensartede ud, risikerer vi, at den gode op-
gaveløsning drukner i billedet af en sjusket 
fremtoning,” siger Finn Winkler og understre-
ger, at der skal være fokus på det blandt alle 
frivillige og ansatte.

Hjælp	hinanden
”Det er en kommandoopgave at kontrollere, 
om de frivillige medlemmer af Hjemmevær-
net sætter baretten ordentligt, bærer de kor-
rekte mærker eller husker at have jakke på. 
Derfor er det befalingsmanden ude på op-
gaven eller på uddannelsen, som skal tjekke 
det. Men alle kan jo hjælpe til, så vi sammen 
sætter en ære i at fremstå som en troværdig 
organisation, som man kan have tillid til,” si-
ger Finn Winkler.

Chefen	for	Hjemmeværnet,	generalmajor	Finn	Winkler,	fik	selv	kritik	for	at	optræde	uden	
baret,	da	han	reklamerede	for	at	deltage	i	Historiedysten	i	løbet	af	sommeren.	I	dette	til-
fælde	var	der	dog	befalet	”uden	hovedbeklædning”.

Ordentlig fremtræden skaber

	Respekt
Chefen for Hjemmeværnet forklarer her, hvorfor han 
sætter pris på, at hjemmeværnssoldaterne selv har 
formuleret et etisk regelsæt, der blandt andet handler 
om værdien af at være korrekt uniformeret.

AF	KASPER BRØNDUM ANDERSEN

VÆRDIER
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Olieobservation: Da en norsk coaster 
går på grund ved Svendborg Sund, bliver 
MIF indsat til at observere, om skibet læk-
ker olie. Det gør det heldigvis ikke. MIF 
er klar til opgaven 28 minutter efter alar-
mering.
Hjælp	til	lystsejlere: To gange samme 
dag bliver MIF bedt om at hjælpe lystsej-
lere i problemer i farvandet omkring Syd-
fyn. Begge gange beviser MIF et effektivt 
beredskab, idet de er på vandet cirka et 
kvarter efter alarmering.
Patienttransport: MIF er på pletten 29 
minutter efter alarmering, da en tysk pige 
ombord på det tyske skoleskib PIPPALOT-
TA akut skal på hospitalet. Pigen bliver 
evakueret i rum sø sammen med en læge 
og sejles til Svendborg. 
Sikkerhed: MIF indsættes som sikker-
hedsfartøj for Københavns Politi under 
afviklingen af det internationale Melodi 
Grand Prix 2014 på Refshaleøen i Køben-
havn. MIF bistår også som sikkerheds-
fartøj, da den gamle Ærøfærge sænkes i 
starten af oktober.

Hurtigt	indsatsfartøj	
er blevet populært
I godt et år har Marine-
hjemmeværnet testet 
et nyt hurtigtgående 
indsatsfartøj, der 
har oplagte fordele i 
beredskabet og har vist 
sig som et effektivt fartøj 
for især politiet.

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, 
at MIF var navnet på naboens kat. Det er det 
ikke. Det er derimod forkortelsen på et rapt 
lille indsatsfartøj, også kaldet Marinehjem-
meværnets Indsatsfartøj – og heraf navnet 
MIF – som Marinehjemmeværnet har testet 
af som et led i et forsøg, der sluttede midt i 
november. 

Der er tale om et 9,5 meter langt kulfiber-
fartøj i en ny Guard-serie fra Tuco Værft i 
Faaborg. Chefen for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Jens Walther forklarer om bag-
grunden for testen af MIF, som Hjemmevær-
net har leaset i forsøgsperioden.

”Vi ønskede blandt andet at undersøge, 
om vi med MIF kunne optimere vores opga-
veløsning for politi og SKAT med et hurtigere 
fartøj, der nemmere er i stand til at komme 
op på siden af eksempelvis fartsyndere til søs 
eller handelsskibe og på den måde dække 
politiets og SKATs behov for en maritim plat-
form mere effektivt.” 

De senere år har Marinehjemmeværnet 
således konstateret en mærkbar stigende 
efterspørgsel fra især politiet for maritim 
indsættelse, hvilket har aktualiseret behovet 
for en ny kapacitet. ”Inden for få år har Ma-
rinehjemmeværnet oplevet at gå fra cirka 20 
indsættelser om året for politiet til mere end 
120 om året,” siger Jens Walther.

Kravet til det nye fartøj var derfor, at det 
skulle kunne sejle hurtigere med en besæt-
ning på kun to mand. Desuden skulle det 
kunne indsættes med kort varsel på et be-
redskab på kun 30 minutter, så det kunne 
anvendes til at løse blandt andet eftersøg-
ningsopgaver, havmiljøopgaver i kystnære 
områder samt bruges til patienttransport og 
som ”søbrandsprøjte."

MIF	har	vist	sit	værd
Indsatsfartøjet fra Tuco Værft har vist sig 
meget effektivt i beredskabet, og forventnin-
gerne til MIF er på mange måder blevet ind-
friet, fremgår det af en foreløbig evaluering 
af pilotprojektet. I forsøgsperioden har MIF 
været gennemprøvet af tre udvalgte flotil-
ler i Faaborg, Svendborg og Ærø, primært i 
farvandet omkring Sydfyn og Ærø. Desuden 
har det været udlånt til Københavns Politi i 
en kortere periode fra 5. maj til 24. juni i år.

Indsatsfartøjet har blandt andet været an-
vendt som patienttransport, da en syg tysk 
pige blev evakueret fra et skoleskib og sejlet 
til Svendborg. MIF har også assisteret flere 
nødstedte lystsejlere og har været ude for at 
observere oliespil. Hver gang var MIFs frivil-
lige besætning klar til at gå på vandet på 
under en halv time – og levede dermed op 
til beredskabskravet. Desuden har også Kø-
benhavns Politi haft positive erfaringer med 
brugen af MIF som sikkerhedsfartøj. 

Derudover har MIF vist sig at være over-
raskende velegnet til mindre bugseringsop-
gaver, da den har et imponerende pæletræk. 
De gode trækegenskaber kombineret med 
den højere fart giver MIF stærke kort på 
hånden i havmiljøberedskabet, fordi det er i 
stand til også at trække flydespærringer og 
små miljøpramme ved olieudslip i kystnære 
farvande. Til gengæld står det også klart, at 
MIF på grund af sin størrelse ikke er oplagt 
til at sejle i åbne farvande og derfor ikke kan 
ikke indgå i det formelle, nationale søred-
nings- og havmiljøberedskab. 

”Det er vores vurdering, at fartøjer som 
MIF især er mere velegnede til at understøtte 
opgaver for politi og SKAT i forhold til Mari-

Kristian	Ravn	Lejbøl	og	Ole	Brødsgaard	fra	
Flotille	244	Svendborg	sprang	til,	da	mulig-
heden	bød	sig	for	at	blive	en	del	af	de	nye	
MIF-besætninger.

AF:	CHARLOTTE BAUN SENHOLT OG NINNA FALCK
FOTO:	OLE FRIIS

EKSEMPLER	PÅ	INDSÆTTELSER	
MED	MIF	I	FORSØGSPERIODEN:

”Vi	har	været	meget	
tilfredse	og	glade	for	MIF,	
der	har	fungeret	som	en	
glimrende	platform	for	
vores	opgaver	på	vandet"

Mogens	Lauridsen
Ledende politiinspektør fra Københavns 
Politis Beredskabsenhed.

INDSATSFARTØJ
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INDSATSFARTØJ

Fordele 
• Kan sejle hurtigere end Marinehjemme-

værnets øvrige fartøjer 
• Har gode trækegenskaber
• Er rummelig med plads til at transportere 

en patient 
• Er fleksibel og kan håndteres af en be-

sætning på kun to mand
• Øger med sin overdækkede kabine 

politiets og besætningens udholdenhed i 
alt slags vejr

• MIFs sorte farve bidrager til et mere 
politi-agtigt udseende, der har en præ-
ventiv effekt

Ulemper 
• Kan ikke indsættes på åbent hav i dårligt 

vejr på grund af fartøjets størrelse
• Er ikke så driftsikker som Marinehjemme-

værnets øvrige fartøjskapacitet
• Har med kun én motor en begrænset 

motorkraft – og dermed hastighed
• Har ringe udholdenhed på grund af 

besætningens størrelse og de mang-
lende muligheder for at sove om bord på 
fartøjet

MIFs	FORDELE	OG	ULEMPERnehjemmeværnets eksisterende fartøjska-
pacitet, fordi fartøjet er hurtigere og mere 
fleksibelt,” understreger Jens Walther.

Politiet:	God	platform
Den opfattelse deler Københavns Politi ef-
ter deres erfaringer med fartøjet under det 
internationale Melodi Grand Prix, Bilder-
berg-konferencen og gadefesten Distortion.

”Vi har været meget tilfredse og glade 
for MIF, der har fungeret som en glimrende 
platform for vores opgaver på vandet. Både 
fordi fartøjet sejler hurtigere, er større med 
plads til flere passagerer, og kravene til de 
politifolk, der skal sejle med MIF, desuden 
er mere smidige. Det giver os en større 
fleksibilitet i forhold til vores patruljerings-
opgaver til søs,” siger ledende politiinspek-
tør Mogens Lauridsen, der er chef for Kø-
benhavns Politis Beredskabsenhed.

Mogens Lauridsen hæfter sig også ved, 
at MIFs mere politiagtige udseende med 
sin sorte farve og overdækkede kabine har 
en præventiv effekt, når det skyder frem 
i Københavns Havn. Så han ser gerne, at 
Københavns Politi også fremover får mulig-
hed for at trække på en kapacitet som MIF 
i deres maritime beredskab.

”Det vil give os nogle fantastiske mulig-
heder. Med et beredskab på kun 30 mi-
nutter vil vi kunne disponere langt mere 
fleksibelt og hurtigere komme på vandet og 
gennemføre kontrol til søs – typisk på de 
varme sommerdage, hvor vi erfaringsmæs-
sigt ved, at behovet er stort,” understre-
ger Mogens Lauridsen. Han er parat til at 
lade MIF indgå i politiets beredskabsplan, 
hvis det bliver en aktuelt kapacitet, de kan 
trække på.

I første omgang lægger Marinehjem-
meværnet op til at starte et nyt projekt, 
hvor man vil undersøge potentialerne med 
et endnu hurtigere fartøj med to motorer. 

”Vi kan i hvert fald konstatere, at små 
fleksible indsatsfartøjer som MIF har en 
række oplagte fordele, der gør det til en 
effektiv spiller, der kan matche udviklingen 
og vore samarbejdspartneres behov for 
Hjemmeværnets opgaveløsning,” fastslår 
kommandør Jens Walther
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Marinehjemmeværnets	Indsatsfartøj,	MIF,	
har	leveret	varen	og	demonstreret,	at	det	
har	potentiale	til	en	mere	effektiv	opgave-
løsning	for	især	politi	og	SKAT.
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NIGHT HAWK

Sublim	støtte	til	
specialoperationsstyrkerne
Chefen for Danske Division vurderer her indsatsen fra Hjemmeværnets frivillige, 
som stillede talstærkt op til øvelse Night Hawk i september – den største 
specialoperationsøvelse i Danmark nogensinde.

AF	GENERALMAJOR MICHAEL A. LOLLESGAARD, 
CHEF FOR DANSKE DIVISION

Med gennemførelse af Special Operations 
Force (SOF) øvelsen ”Night Hawk” har Hjem-
meværnet igen vist sin evne og kapacitet til 
at deltage i såvel den omfattende planlæg-
ning op til øvelsen, som det store koordina-
tionsarbejde under gennemførelsen af selve 
øvelsen og naturligvis den substantielle delta-
gelse i felten med en bred vifte af forskellige 
opgaver.

Med mere end 1.600 deltagere fra Jæger-
korpset, Frømandskorpset, Hæren, Søvær-
net, Flyvevåbnet og større eller mindre bi-
drag fra en lang række øvrige lande var Night 
Hawk 2014 ubestridt den største specialope-

rationsøvelse, der har været gennemført på 
dansk jord nogensinde. Hjemmeværnet del-
tog naturligvis også med mange hundrede 
mænd og kvinder og spillede en afgørende 
rolle for øvelsens store succes.

For første gang har øvelsen ikke udeluk-
kende været rettet mod de udførende led på 
jorden alene, men har faktisk primært været 
rettet mod stabenes (Special Operations Task 
Groups) planlægning og analysegennemfø-
relse af de pålagte indsættelser. Dermed var 
specialoperationspatruljerne i virkeligheden 
kun sekundære øvelsestagere, selvom det 
var dem, der reelt var indsat på jorden.

Det har imidlertid ikke hæmmet aktivite-
terne eller antallet af mål. Det kan i hvert 
fald konstateres, at store dele af Danmark 
i løbet af de sidste to uger af september og 

starten af oktober har kunnet støde på Hjem-
meværnets afspærringsposter eller har hørt 
de flaprende rotorblade fra de mere end 25 
helikoptere, der har fløjet soldater rundt i lan-
det til indsættelse til lands, til vands eller fra 
luften med faldskærm.

Planlægning	og	koordination
Allerede i planlægningsfasen har Hjemme-
værnet været en central del af den overord-
nede koordinationsgruppe, der i ni måneder 
har støbt fundamentet til øvelsen.

Under selve øvelsen er dette planlægnings-
element blevet udvidet, og med udgangs-
punkt i øvelsesledelsen på Flyvestation Aal-
borg har elementet trukket i de mange tråde 
ud til distrikterne, det lokale politi og i visse 
tilfælde civile i de berørte områder.

En	deltager	fra	Hjemmeværnet	
i	sikre	hænder	på	et	par	af	de	

professionelle	”kolleger”	under	
Night	Hawk.	Foto: Flyvevåbnet
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Særligt kan rekrutteringsofficer Poul Vester 
Christensen fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland nævnes. Poul har egen-
hændigt stået for planlægning og indgåelse 
af alle aftaler i distriktet på denne øvelse, 
ligesom på tidligere udgaver af Night Hawk.

I	felten
Ude på jorden og til søs løses der også en 
lang række opgaver. Hjemmeværnet stiller 
med mange rollespillere og ofte også afspær-
ringsfolk til hvert eneste objekt i såvel mili-
tære øvelsesområder, som i civile land- og 
byområder. Tre sminkehold rejser Danmark 
tyndt for at sminke ”sårede”, så realismen 
holdes, og de enkelte momenters kompleksi-
tet varieres over flere faktorer.

En af de lidt mere udfordrende opgaver 
var angrebet på Næstved Storcenter. Hjem-
meværnets momentstyrke var her blandet 
grundigt med adskillige civile over alt i cen-
trets gange. Hjemmeværnsstyrkens opgave 
– at forsvare storcenteret og de tilbagehold-
te gidsler samt samtidig blande sig med de 
handlende – gav et godt og meget realistisk 
billede for de indsatte ”Special Operations 
Task Units” og præsenterede netop de dilem-
maer, der kan opstå i en sådan indsættelse.

Især Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Re-
kognosceringskompagni (SSR) løste i løbet af 
øvelsen reelle taktiske opgaver for Frømands-
korpsets indsættelse, lige som kompagniet 
stillede stabsmedlemmer til rådighed for 
Frømandskorpsets ”Special Operations Task 
Group”, som de fik megen ros for.

Ikke	kun	Hærhjemmeværnet
Det er ikke kun Hærhjemmeværnet, der har 

været dybt involveret. Også Marinehjemme-
værnet støttede øvelsen med flere fartøjer 
og besætninger og har dermed leveret en 
uundværlig kapacitet til præsentation af mo-
menter på søsiden. Politihjemmeværnet har 
stillet med sikkerhedsafspærring omkring de 
forskellige momenter og medvirkede dermed 
til, at personer, der ikke havde noget at gøre 
på momentet, ikke kom ind og ødelagde ud-
dannelseseffekten af øvelsen eller risikerede 
at komme til skade.

Flyverhjemmeværnet har stillet personel til 
rådighed til støtte for sikkerheden på Flyve-
station Aalborg og dermed medvirket til at 
skabe trygge rammer for helikoptere og fly 
fra de mange lande, ligesom adgangskon-
trollen til ”SOF city” også blev varetaget af 
personel fra Flyverhjemmeværnet.

Stor	fleksibilitet
Overalt har Hjemmeværnets personel optrådt 
meget motiveret og entusiastisk og er med 
stort engagement gået op 
i de tildelte roller eller op-
gaver. Alle hjemmeværns-
soldaterne har gjort deres 
yderste for at tilføre værdi 
til øvelsens overordnede 
formål.

Jeg er særligt impone-
ret over den fleksibilitet og 
snarrådighed, der er udvist 
i forbindelse med pludse-
ligt opståede opgaver.

Som eksempel kan jeg 
nævne, at der en morgen 
opstod behov for at gen-
nemføre en ikke-planlagt 

skarpskydning i Tranum Skydeterræn. Gan-
ske få timer efter, at behovet opstod, stod 
de første hjemmeværnssoldater klar til at 
besætte sikkerhedsposterne på stranden, og 
ganske kort tid efter tilgik der yderligere per-
sonel til støtte ved skydningerne og senere 
hjælp med nedbrydning og oprydning efter 
skydningerne.

Det vidner om et engagement, som er be-
undringsværdigt, og som ikke er gået ube-
mærket hen over de deltagende enheder.

Et	godt	resultat
Det har været en meget udbytterig øvelse. 
Vi har reelt gennemført en øvelse med delta-
gelse af syv nationer, hvoraf fire var medlem 
af NATO, mens de andre var andre europæi-
ske lande. Der deltog styrker fra fire værn, 
Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemme-
værnet, så øvelsen med rette kan siges at 
have været værnsfælles.

Et	medlem	af	Flyverhjemmeværnet	kontrollerede	passerseddel	
ved	en	kontrolpost.	Foto: Flyverhjemmeværnet

Medlemmerne	af	Forsvarsudvalget,	Søren	
Espersen	(DF)	og	kommitteret	Bjarne	
Laustsen,	(S),	var	sammen	med	forsvars-
minister	Nicolai	Wammen	på	besøg	ved	
Night	Hawk	2014.

Støttetimer
I alt bidrog Hjemmeværnet med over 
24.500 timer til øvelse Night Hawk 
2014. 

• Hærhjemmeværnet:  18.019 timer  
• Marinehjemmeværnet:  1.106 timer
• Flyverhjemmeværnet:  5.504 timer.
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INTERNATIONALT

Sammen	er	vi	stærkest
Et stærkt fællesskab på tværs af værn og politiske interesser kan betyde 
en kæmpe forskel for en militær organisation. Det oplevede fire frivillige 
officerer fra Hjemmeværnet, da de tog til konference i USA sammen med 
Hjemmeværnskommandoens stabschef og denne artikels forfatter.

På National Guard Associations årlige konfe-
rence (NGAUS) mødes ledelsen af National 
Guard med sine officerer. Her tager ledel-
sen temperaturen på organisationen og dets 
medlemmer, samt leverer sine strategiske 
budskaber omkring udviklingen i det ameri-
kanske forsvar og i særdeleshed i National 
Guard. Som udgangspunkt tages ingen stør-
re beslutninger vedrørende National Guard, 
uden at NGAUS har været inddraget.

Konference fandt i år sted i Chicago, Il-
linois, og talerlisten vidner om, at NGAUS er 
en magtfuld organisation. Her er både ameri-
kanske toppolitikere og militære chefer, som 
taler om National Guards betydning for USA; 
lokalt, regionalt og nationalt.

Selvom National Guard rummer både hær 
og flyvevåben, var det én organisation, der 
stod forenet med et fælles mål: at tale med 
én stemme i forhold til det politiske leder-
skab.

Det er tydeligt, at der er ægte politisk 
anerkendelse af National Guards betydning 
både på den hjemlige scene som ”first re-
sponder” under katastrofer samt internatio-
nalt til støtte for USA’s militære indsats rundt 
omkring i verden.

Isenkram	for	milliarder
Udover konferencedelen er der også en stor 
udstillingsmesse, hvor militærindustrien, in-

teresse- og uddannelsesinstitutioner viser sig 
frem over for National Guard og de politiske 
beslutningstagere.

Hjemmeværnet havde en stand på mes-
sen, hvor udvalgte frivillige medlemmer for-
tale om Hjemmeværnet og de frivilliges vilkår 
for tjenesten. Og her var der mange af de 
amerikanske deltagere, der fik sig noget af 
et kulturchok.

”Vi er blevet spurgt om alt fra, om det 
virkelig er rigtigt, at vi ikke får løn under 
tjeneste, til om vi har mulighed for at blive 
udsendt,” siger kaptajn Jens Østrup fra Fly-
verhjemmeværnet.

Respekt	for	frivillighed
Generelt udtrykker amerikanerne stor forun-
dring – og beundring – over, at tjenesten er 
ulønnet, fortæller kaptajn Jette Nielsen fra 
Infanterikompagni Viborg:

”De ser det som den ultimative indsats for 
sit land at gennemføre frivillig ulønnet mili-
tærtjeneste.”

Også løjtnant Heidi Lodahl, der er med-
lem af Hjemmeværnets Landsråd og selv 
har international erfaring med i rygsækken, 
har bidt mærke i forskellen mellem USA og 
Danmark. Men selv om indsatsen er ulønnet 
herhjemme, står Hjemmeværnet ikke nød-
vendigvis tilbage for US National Guard.

”Vi har bestemt ikke noget at være flove 

over – vores indsats kan fuldt ud måle sig 
med National Guard i forhold til støtten til 
samfundet,” siger Heidi Lodahl fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Syd og Sønderjylland.

Vigtige	internationale	relationer
Hjemmeværnets delegation tager en masse 
med hjem fra konferencen, understreger 
stabschefen i Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Peer Sander Rouff.

”Vi kan helt sikkert lære noget af amerika-
nerne om det at sætte pris på hinanden, at 
fremstå som én samlet organisation samt at 
kommunikere i klare og entydige budskaber 
med kant,” siger Peer Rouff og fortsætter: 
”Det internationale arbejde i Hjemmeværnet 
vil blive styrket i fremtiden. Derfor er det 
vigtigt, at vi får profileret os ved sådanne 
lejligheder, samt at vi får skabt gode samar-
bejdsrelationer.”

Om Hjemmeværnet deltager i Tennessee i 
2015 er ikke besluttet endnu, men der er en 
åben invitation til at komme igen.

National	Guard	
Association
• National Guard Association er USA’s 

ældste private militære interesseor-
ganisation.

• Organisationen har til formål at 
varetage medlemmernes interesser 
i forhold til den militære og politiske 
ledelse i USA. Derudover skal organisa-
tionen tillige fortælle USA’s befolkning 
om National Guards betydning og rolle 
i samfundet.

• Organisationen har 45.000 medlem-
mer – alle officerer, specialofficerer og 
ældre befalingsmænd.

AF	MAJOR NIKOLAJ LUNDSTEEN

Chicago

Både	politikere	og	generaler	bidrager	til	synlighed	og	anerkendelse	på	
NGUA-konferencen.	Her	ses	senator	Lindsey	Graham	og	stabschefen	for	
United	States	Air	Force,	Mark	Anthony	Welsh	III.	Foto: Jim Greenhill
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Få	nye	kompetencer		
i	din	fritid

»

Er du patruljesoldat, gruppefører, gast eller bare ny 
i Hjemmeværnet?

Uanset hvad din funktion er, så tilbyder Hjem-
meværnet et væld af forskellige uddannelser, der 
er både udfordrende og udviklende og samtidig gi-
ver dig nye kompetencer, så du bliver bedre til at 
udfylde din plads som frivillig hjemmeværnssoldat. 

På de næste fire sider får du en oversigt over 
Hjemmeværnsskolens mange uddannelsestilbud i 
det første halvår i 2015.   

FOTO:	CHRISTER HOLTE, OLE FRIIS OG HJK.

KURSUSKALENDER

HJV	magasinet	 | 	December 2014	 35



KURSUSKALENDER

Lovpligtig uddannelse
Kursusnavn Periode Sted
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 06. FEB - 15. FEB Skive
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 06. FEB - 15. FEB Stensved
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 11. FEB - 15. FEB Skive
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 13. FEB - 22. FEB Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 13. FEB - 22. FEB Aalborg
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 13. FEB - 18. FEB Aalborg
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 18. FEB - 22. FEB Aalborg
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 18. FEB - 22. FEB Aalborg
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse, 1/2 20. FEB - 22. FEB Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse, 2/2 06. MAR - 08. MAR Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 06. MAR - 10. MAR Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 13. MAR - 15. MAR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 15. MAR - 21. MAR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse, 1/3 20. MAR - 22. MAR Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse, 2/3 10. APR - 12. APR Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 10. APR - 19. APR Bornholm
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 17. APR - 19. APR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 17. APR - 22. APR Skive

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 17. APR - 22. APR Christiansminde
INTRO BOOTCAMP 18. APR - 19. APR Skive
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 19. APR - 25. APR Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 22. APR - 26. APR Skive
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 22. APR - 26. APR Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse, 3/3 24. APR - 26. APR Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 29. APR - 03. MAJ Stensved

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse, 1/2 08. MAJ - 10. MAJ Søgårdlejren

INTRO BOOTCAMP 09. MAJ - 10. MAJ Skive

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse, 2/2 29. MAJ - 31. MAJ Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 29. MAJ - 03. JUN Stensved
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 29. MAJ - 31. MAJ Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 31. MAJ - 06 JUN Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 03. JUN - 06. JUN Stensved
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 26. JUN - 01. JUL Aalborg
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 26. JUN - 01. JUL Søgårdlejren
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 26. JUN - 05. JUL Stensved
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 26. JUN - 05. JUL Aalborg

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 26. JUN - 05. JUL Søgårdlejren

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 26. JUN - 05. JUL Skive

Hjemmeværnsskolens	kursuskalender	for	1.	halvår	i	2015
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Befalingsmandskurser
Kursusnavn Periode Sted

SAR 1 09. JAN - 11. JAN Slipshavn

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 25. JAN - 30. JAN Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 22. FEB - 27. FEB Nymindegab
SAR 2 27. FEB - 01. MAR Frederikshavn
Alment Befalingsmandskursus - Modul 1 05. MAR - 08. MAR Aalborg
Alment Befalingsmandskursus - Modul 2 19. MAR - 22. MAR Aalborg
Forsyningsbefalingsmandskursus 22. MAR - 27. MAR Nymindegab
Maritimt Alment Befalingsmandskursus 22. MAR - 29. MAR Slipshavn
INTRO ABK/VBK BOOTCAMP 10. APR - 12. APR Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 17. APR - 19. APR Stensved

Alment Befalingsmandskursus - Modul 1 07. MAJ - 10. MAJ Stensved
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 17. MAJ - 22. MAJ Christiansminde
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 17. MAJ - 22. MAJ Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - Modul 2 22. MAJ - 25. MAJ Stensved

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 07. JUN - 12. JUN Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 07. JUN - 12. JUN Christiansminde
Navigationskursus IV 21. JUN - 26. JUN Slipshavn

Officerskurser
Kursusnavn Periode Sted
Chefkursus, MOTINF - Modul 1 15. FEB - 22. FEB Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 20. FEB - 22. FEB Søgårdlejren
Maritimt Officerskursus 21. FEB - 27. FEB Slipshavn
Alment Officerskursus 22. FEB - 27. FEB Nymindegab
Næstkommanderendekursus, Underafdeling 08. MAR - 12. MAR Nymindegab
Videregående Officerskursus - Modul 1 08. MAR - 13. MAR Nymindegab
Stabsofficerskursus 15. MAR - 22. MAR Nymindegab
Videregående Officerskursus - Modul 2 12. APR - 17. APR Nymindegab
Chefkursus, MOTINF - Modul 2 12. APR - 19. APR Nymindegab
Informationsofficerskursus 24. APR - 26. APR Nymindegab
Chefkursus, MOTINF - Modul 3 12. JUN - 14. JUN Nymindegab

Da kurser under tiden flyttes eller aflyses, vil vi opfordre dig til, at du 
holder dig opdateret på HJV.DK version 2. 

Du kan tilmelde dig kurser på Hjemmeværnsskolens side. 
Klik på ikonet, som illustreres her til højre, og tilmeld dig vores kurser.
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Marinehjemmeværnets kurser
Kursusnavn Periode Sted

Navigationskursus II, Modul 1 09. JAN - 11. JAN Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 16. JAN - 18. JAN Slipshavn
Short Range Certifikat 17. JAN - 18. JAN Slipshavn
Kommunikationsgastkursus 18. JAN - 23. JAN Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 19. JAN - 23. JAN Slipshavn

Praktisk hovmestervirke 30. JAN - 01. FEB Slipshavn

Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 30. JAN - 04. FEB Slipshavn

Navigationskursus Modul 1 04. FEB - 05. FEB Slipshavn
Navigationskursus II, Modul 2 06. FEB - 08. FEB Slipshavn
Krankursus, komplet MHV 06. FEB - 08. FEB Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 2 20. FEB - 22. FEB Slipshavn
SAIS Operatøruddannelse 28. FEB Slipshavn
Short Range Certifikat, MHV 28. FEB - 01. MAR Slipshavn
Taktisk Operatøruddannelse 28. FEB - 01. MAR Slipshavn
Funktionsuddannelse MFP, modul 1 05. MAR - 08. MAR Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 06. MAR - 08. MAR Slipshavn
Mentorkursus for NAV-søjlen 07. MAR Slipshavn
Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 08. MAR - 12. MAR Slipshavn
Motorpasserkursus 08. MAR - 13. MAR Slipshavn
Våbenlederkursus 21. MAR Frederikshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 23. MAR - 25. MAR Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 27. MAR - 29. MAR Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 10. APR - 12. APR Slipshavn
Skydeleder til søs 10. APR - 12. APR Slipshavn
Assisterende motorpasserkursus 12. APR - 17. APR Slipshavn
Hovmesterkursus 12. APR - 17. APR Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelse 20. APR - 22. APR Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 1 24. APR - 26. APR Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 2 26. APR - 28. APR Slipshavn
Navigationskursus I, Navigationssejlads 28. APR - 29. APR Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 28. APR - 30. APR Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 3 03. MAJ - 08. MAJ Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 04. MAJ - 08. MAJ Slipshavn
Navigationskursus II, YC3 eksamen 08. MAJ - 09. MAJ Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 15. MAJ - 17. MAJ Slipshavn
Funktionsuddannelse MFP, Modul 2 15. MAJ - 17. MAJ Slipshavn
Fartøjsmesterkursus 17. MAJ - 22. MAJ Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 2 29. MAJ - 31. MAJ Slipshavn
Navigationskursus III 07. JUN - 12. JUN Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 12. JUN - 14. JUN Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 2 12. JUN - 14. JUN Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 19. JUN - 21. JUN Slipshavn
Search and Rescue, 1 19. JUN - 21. JUN Slipshavn
Funktionsuddannelse MFP, modul 3 26. JUN - 28. JUN Slipshavn
Short Range Certifikat 27. JUN - 28. JUN Slipshavn
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Øvrige kurser
Kursusnavn Periode Sted
Informationsgrundkursus 16. JAN - 18. JAN Nymindegab

Instruktørkursus, Modul 1 16. JAN - 18. JAN Aalborg

Ledelseskursus 2 25. JAN - 30. JAN Nymindegab
Instruktørkursus, Modul 2 30. JAN - 01. FEB Aalborg
Bevogtningsassistent, Modul 1 06. FEB - 08. FEB Karup
Skydelærerkursus, Modul 1 08. FEB - 11. FEB Nymindegab
Ophold på flyvestation og i lufthavn 11. FEB Karup
Bevogtningsassistent, Modul 2 11. FEB - 22. FEB Karup
Grundlæggende patruljeuddannelse, Modul 1 19. FEB - 22. FEB Antvorskov
Udstillingskursus 20. FEB - 22. FEB Nymindegab
Historikerkursus 20. FEB - 22. FEB Nymindegab
Redaktørkursus 20. FEB - 22. FEB Nymindegab
Recertificering af sygehjælperuddannelse 20. FEB - 22. FEB Nymindegab
Politifunktionskursus 20. FEB - 22. FEB Aalborg
Hundeførerfunktionskursus, Modul 1 06. MAR - 08. MAR Tranum
Politifunktionskursus 13. MAR - 15. MAR Christiansminde
Instruktørkursus 13. MAR - 18. MAR Stensved
Skydelærerkursus, Modul 2 15. MAR - 20. MAR Nymindegab
Grundlæggende patruljeuddannelse, Modul 2 19. MAR - 22. MAR Høg
Hundeførerfunktionskursus, Modul 2 20. MAR - 22. MAR Tranum
Transport af farlig gods 1 - 3 21. MAR Christiansminde
Grundlæggende skydelærer, Modul 1 22. MAR - 25. MAR Nymindegab
Instruktørkursus 22. MAR - 27. MAR Nymindegab
Skydeleder 1 26. MAR - 29. MAR Tranum
Politifunktionskursus 10. APR - 12. APR Skive
Skydeleder 2 10. APR - 12. APR Christiansminde
Skydeleder 3 12. APR - 17. APR Nymindegab
Grundlæggende patruljeuddannelse, Modul 3 16. APR - 19. APR Fredericia
Patruljeførerkursus, Modul 1 16. APR - 19. APR Fredericia
Ledelseskursus 1, Modul 1 17. APR - 19. APR Skive
Grundlæggende skydelærer, Modul 2 19. APR - 22. APR Skive
HVS vejlederkursus 19. APR - 24. APR Nymindegab
Informationsledelseskursus 24. APR - 26. APR Nymindegab
Transport af farlig gods, MIL 1 25. APR Søgårdlejren
Sundhedstræningsvejleder 01. MAJ - 10. MAJ Nymindegab
Skydeleder 1 07. MAJ - 10. MAJ Christiansminde
Ledelseskursus 1, Modul 2 08. MAJ - 10. MAJ Skive
Politifunktionskursus 08. MAJ - 10. MAJ Søgårdlejren
Patruljeførerkursus, Modul 2 14. MAJ - 17. MAJ Nymindegab
Grundlæggende patruljeuddannelse, Modul 4 14. MAJ - 17. MAJ Nymindegab
Hundeførerfunktionskursus, Modul 1 29. MAJ - 31. MAJ Christiansminde
Recertificering af sygehjælperuddannelse 29. MAJ - 31. MAJ Christiansminde
Hundeførerfunktionskursus, figurant 29. MAJ - 31. MAJ Tirstrup
Instruktørkursus, engelsk 07. JUN - 12. JUN Nymindegab
Hundeførerkursus, Modul 2 12. JUN - 14. JUN Christiansminde
Taktisk leder Hjemmeværn 19. JUN - 21. JUN Stensved
Sygehjælperkursus 19. JUN - 28. JUN Christiansminde
Sommerkursus 28. JUN - 03. JUL Nymindegab
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VIKING STAR

Hansen	og	Hansen	bag	rattet:		
Så	kører	det

Oversergent	B.	Hansen	og	menig	
M.G.	Hansen	er	blandt	de	syv	
kørere,	der	medvirkede	til,	at	

den	store	øvelse	Viking	Star	ved	
Totalforsvarsregion	Fyn,	Syd-	og	

Sønderjylland	blev	gennemført	
stort	set	gnidningsløst.

TEKST	OG	FOTO: LØJTNANT L. LARSEN,  
PRESSEOFFICER, HD SYD- OG SØNDERJYLLAND

Stedet er Nymindegablejren i det vestlige Jyl-
land. Det er mandag 22. september hen un-
der aften. Hansen og Hansen – oversergent 
B. Hansen og menig M.G. Hansen – står klar 
i gården ved bygning 11 i lejren. Bag dem 
holder køretøjerne klar til øjeblikkelig indsats.

I terrænet er danske hjemmeværnssolda-
ter sammen med soldater fra England og USA 
i fuld gang med øvelse Viking Star 2014.

Hansen og Hansen deltager ikke i kamp-
handlingerne, men er en del af det setup, der 
forretter tjeneste ”bag fronten”. De er en del 
af kørselstjenesten under Viking Star. Tjene-
sten består af syv mand under kommando 
af oversergent Storbank fra Hjemmeværns-
distrikt Syd- og Sønderjylland. 

De to Hansen’er skal stort set være klar 
døgnet rundt i de to uger, som øvelsen løber 
over. De skal være klar til den tjeneste, der 
fremgår af øvelseslisten, men også de op-
gaver, der pludselig bliver befalet – nat eller 
dag.

Nogle gange skal der med kort varsel støt-
tes i et vartningspunkt, andre gange skal per-
sonel hurtigt flyttes fra et sted til et andet.

Med	fra	start	til	slut
”Vi stillede lørdag den 13., og vi er med, til 
øvelsen slutter,” siger oversergent B. Hansen, 
der har en fortid i det danske frømandskorps 
og nu gør tjeneste i Politikompagni Sønder-
jylland.

”Vi skal nok være med det meste af nat-
ten,” supplerer menig M.G. Hansen med en 

mine, der tilkendegiver, at det er noget, han 
virkelig ser frem til. Han er til daglig i Hjem-
meværnskompagniet i Varde.

Den tidligere frømand nævner en af nat-
tens planlagte opgaver.

”Her i aften kl. 2300 skal vi samle ameri-
kanerne op. Så hvornår det bliver sengetid, 
ved jeg ikke,” fortæller han, mens mørket så 
småt er ved at lægge sig over Nymindegab. 
At det er usikkert, hvornår han kan lægge sig 

til at sove, ser ikke ud til at ryste den tidligere 
frømand.

Chefen	har	ordet
Bag det hele står oversergent J. Storbank, 
som til daglig har kommandoen over kørsels-
tjenesten ved distriktet.

”Til daglig er vi 25 mand til at løse opga-
verne hjemme ved distriktet. Her har jeg syv 
mand med, og opgaverne er mange, så til 

De indgår i en større sammenhæng og yder en stor indsats. Men 
selv om kørerne ved Hjemmeværnets øvelser ikke er særligt synlige 
for enhederne, er de med til at få tingene til at fungere.
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Kæmpede	sammen	
med amerikanske 
soldater
Hjemmeværnssoldaterne David Nielsen og Morten 
Olesen indgik på lige fod med soldater i amerikansk 
infanterideling under den internationale øvelse Viking 
Star, hvor deltagerne lærte nye teknikker.  

TEKST	OG	FOTO: STIG HASLØV

For hjemmeværnssoldaterne David Nielsen 
og Morten Olesen fra Hjemmeværnskom-
pagni Esbjerg City blev det en fed oplevelse 
at deltage i den internationale øvelse Viking 
Star.

I øvelsen indgik de som en integreret del 
af en amerikansk infanterideling fra Natio-
nal Guard i USA. Også britiske soldater var 
med på øvelsen, hvor briterne bidrog med 
to opklaringskompagnier, i alt 120 mand, 
samt 34 opklaringskøretøjer. Amerikanerne 
blev udstyret med dansk materiel under 
øvelsen.

”Jeg fik alle mine forventninger indfriet 
og fik i tilgift nye amerikanske venner. Så 
var det jo også dejligt at komme i felten,” 
fortæller den 24-årige David Nielsen, der 
ikke havde problemer med at kommunikere 
med sine udenlandske soldaterkammerater.

Morten Olesen, der selv er gruppefører 
i en infanterigruppe, noterede sig især, at 
amerikanerne har en mere aggressiv og ri-
sikobetonet fremrykningsadfærd. ”Til gen-
gæld vinder de også hurtigere noget ter-
ræn. Det er da noget, jeg vil tænke over, 
når jeg skal træne med min gruppe,” for-
tæller den 25-årige Morten Olesen.

Integreret	enhed	et	plus
Begge de udenlandske enheder har op-

gaver og et uddannelsesniveau, der svarer 
til det danske hjemmeværn. Formålet med 
øvelsen var da også at give soldaterne fra 
de tre nationer mulighed for at udveksle 
erfaringer og få indblik i hinandens organi-
sation, taktik og materiel. 

Den amerikanske staff sergeant, Jimmy 
Gause, fra National Guard i Virginia, var 
glad for muligheden for at få tilført ”nyt 
blod” udefra i den deltrop, han ledede. I 
National Guard virker han i en kombineret 
infanteri- og opklaringsenhed.

”Som fører er det utrolig positivt og sam-

tidig udfordrende at stå i spidsen for en in-
tegreret enhed og stadig få tingene til at gå 
op i en højere enhed og få opgaverne løst. 
Det gav mig nye ledelsesmæssige erfarin-
ger,” konkluderer Jimmy Gause, der var i 
Danmark for første gang.

Også britiske Trooper Brown fra New-
castle i England fremhævede de gode mu-
ligheder for at lære nye teknikker fra andre 
enheder. Under øvelsen arbejdede han tæt 
sammen med en dansk overvågningsgrup-
pe under Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland, der støttede den britiske op-
klaringsbataljon. Trooper Brown opdagede, 
at danskerne hurtigere kom i stilling fra de-
res køretøjer, når de var under beskydning. 
Så den teknik tog han med hjem i bagagen 
fra en øvelse, hvor alle parter nød godt af 
at samarbejdet på tværs af landegrænser.

Hansen	og	Hansen	bag	rattet:		
Så	kører	det

Oversergent	J.	Storbank	har	kommandoen	
over	Kørselstjenesten,	der	stillede	med	syv	

mand	under	Viking	Star.	

Hjemmeværnssoldaterne	David	Nielsen	
og	Morten	Olesen	på	øvelsen	Viking	Star,	
hvor	de	trænede	sammen	med	amerikan-
ske	soldater.

tider må de rende stærkt. De er kørere på 
både store og små køretøjer,” beretter over-
sergenten.

Bag ham står Hansen og Hansen. De kig-
ger på uret og konstaterer, at der stadig er et 
par timer, til de skal hente den amerikanske 
deling – og endnu længere til det er sengetid. 
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Kulturløft over 
spilleplade 
En lang række virksomheder er begyndt at benytte et 
nyt læringskoncept, der er udviklet af Hjemmeværnet. 
En del af konceptet er et brætspil. Men hvordan kan et 
par timer med spil i arbejdstiden være med til at øge 
sikkerheds- og beredskabskulturen i Danmark?  

AF	KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Da en række medarbejdere i Energinet.dk i 
oktober satte sig sammen om spilleplade og 
kulørte brikker, var det ikke for sjov. Selv om 
rammen var hyggelig og afslappet, var for-
målet ganske alvorligt: Gennem læringsspil-
let Robust skulle nøglemedarbejdere skabe 
endnu bedre procedurer og større fokus på 
sikkerheds- og beredskabskulturen i Energi-
net.dk, som har ansvar for, at det danske el- 
og gassystem er velfungerende – også efter 
en eventuel katastrofe.

”Filosofien er, at medarbejderne gennem 
spillets dynamik og de gensidigt opståede 
diskussioner kan være med til at ændre både 
holdninger og adfærd samt udvikle kompe-
tencer og skabe nye refleksioner og ideer 
– til gavn for både medarbejdere, den sam-
fundsvigtige virksomhed og dermed også for 
samfundet,” siger Claus Bjørnelund, der er 
erhvervsfaglig koordinator i Hjemmeværns-
kommandoen.

Han er leder af Samtænkningssektionen, 
som samarbejder med beredskab, politi, 
erhvervsliv og forsvar om at støtte sam-
fundsvigtige virksomheder inden for sek-

torerne transport, energi, kommunikation 
og sundhed. Sektionens fire medarbejdere 
arbejder især med såkaldt samfundskritiske 
virksomheder og organisationer inden for for-
syning og infrastruktur.

En	del	af	et	større	koncept
Læringsspillet Robust er en del af et omfat-
tende læringskoncept. Det betyder blandt 
andet, at der altid skal være en certificeret 
person til at facilitere spillet. I spillet indgår 
150 almene kort, der er fordelt på katego-
rier som ulykker, cyber, vejrlig og sikkerhed. 
Kortene er formuleret, så de de uden videre 
kan spilles i en hvilken som helst virksomhed.

Gamedesigner Jeppe S. Christensen ser 
store muligheder i at skabe læring og udvik-
ling ved at lade medarbejdere mødes over 
spillepladen.

”Med læringsspil komprimerer vi virkelig-
heden, og vi kan styre de scenarier, dilem-
maer og udfordringer, som deltagerne skal 
igennem. Det betyder, at spillene også kan 
anvendes i komprimerede forløb. Vi kan 
bruge brætspillet til både at blive klogere på 

BEREDSKAB

Energinet.dk,	som	har	et	overordnet	ansvar	for	Danmarks	forsyningsnet	af	gas	og	el,	an-
vender	læringsspillet	Robust	til	at	sikre	bedre	sikkerhed	og	beredskab.	Foto: Nicolaj Marker

Foto: Claus Bjørn Larsen
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Tæt samarbejde med uddannelse
Læringskonceptet Robust er en integreret 
del af uddannelsen af nye stærke medar-
bejdere inden for samfundssikkerhed, risi-
kovurdering, beredskabsplaner og forebyg-
gelse.

Samtænkningssektionen i Hjemme-
værnskommandoen, som er ansvarlige for 
Robust-konceptet, har et tæt samarbejde 
med Professionshøjskolen Metropol i Kø-
benhavn. Metropol tilbyder en bachelorud-
dannelse som Katastrofe- og risikomana-
ger, som siden opstarten i 2010 er blevet 
et trækplaster for elever fra hele landet – 

heraf mange, som også er frivillige i Hjem-
meværnet. Hvert år begynder 70 nye stu-
derende, men flere hundrede søger.

Fra hvert hold elever aftager Samtænk-
ningssektionen i Hjemmeværnskomman-
doen et antal praktikanter. De forskellige 
hold af praktikanter har blandt andet været 
med til at udvikle læringsspillet og herun-
der særligt de temaspecifikke dilemmakort. 

”Vi har meget bevidst valgt at invitere 
studerende fra katastrofe- og risikomana-
geruddannelsen ind på vores arbejdsplads. 
Det faglige niveau, engagementet og de-

dikationen til fagområdet er meget højt, ” 
siger Claus Bjørnelund.

Læringskonceptet Robust indgår fra de-
cember også som en fast del af uddannel-
sen af Katastrofe- og risikomanagers i form 
af et tredages modul i uddannelsen, som 
tager i alt tre et halvt år. I øjeblikket ar-
bejdes der på en samarbejdsaftale mellem 
Katastrofe- og risikomanageruddannelsen 
og Hjemmeværnet om et øget samarbejde.

Læs mere på phmetropol.dk og på 
samtænkning.dk

vore egne holdninger og adfærd, men også 
på medspillernes. Det kan jo være relevant 
at kende til kollegaernes holdninger og for-
ventede reaktioner, inden en krisesituation 
opstår. Spillet er en slags leg, hvor man får 
lov at afprøve noget i et sikkert rum," siger 
Jeppe S. Christensen.

Stærkere	relationer	via	spil
Læringsspillet Robust er udviklet over længe-
re tid og er blandt andet baseret på erfarin-
ger og viden fra de sektoransvarlige myndig-
heder som Politiet, Beredskabsstyrelsen og 
Forsvaret samt mange af de virksomheder, 
som har samarbejdsaftaler med Samtænk-
ningssektionen. Blandt dem er Energinet.dk, 
som har oplevet en effekt af læringsspillet, 
selv om de først lige har taget hul på at spille 
sig til nye erkendelser.

”Vi havde en rigtig god dag. Vi fik opbyg-
get stærkere relationer mellem nogle med-
arbejdere, der ikke har den store kontakt i 
det daglige, og der er blevet vist interesse 
for at bruge læringsspillet Robust bredere i 
organisationen, ” siger Flemming Larsen, der 
er beredskabsadministrator i Energinet.dk.

Claus Bjørnelund fra Samtænkningssektio-
nen understreger, at læringsspillet ikke kun 
foregår, mens deltagerne sidder rundt om et 

bord og flytter brikker på pladen. Der er også 
en fase før og en fase efter selve spillet.

Før-fasen kan blandt andet bestå i at ud-
vikle spørgsmål, der er helt unikke for den 
enkelte virksomhed. Efter spillet skal der 
følges op. Måske skal der justeres på pro-
cedurer, måske er der fysiske ting, der skal 
ændres på i virksomheden. 

Målet	er	konkrete	tiltag
Navnet Robust udspringer af det overordne-
de formål med at arbejde med sikkerhed og 
beredskab, nemlig at sikre en så hurtig tilba-
gevenden til normal drift efter ulykker, kriser 
eller katastrofer. Er virksomheden hurtigt på 
fode igen, vidner det om en organisation med 
Robusthed inden for procedurer, samarbejde 
og beredskab. Det hedder også resiliens. 

”Det drejer sig om i fællesskab at arbejde 
med refleksion og videndeling. Idealet er, 
at et spil Robust først er færdigt, når der 
er gennemført mindst en konkret ændring 
i organisationen,” siger Claus Bjørnelund, 
som tilføjer, at der i øjeblikket er initiativer 
på vej med henblik på at afsøge muligheder 
for at anvende læringskonceptet på Hjemme-
værnsskolen og andre steder i Hjemmevær-
net til at skabe nye forståelser blandt ansatte 
og frivillige.

Fakta	om		
Robust
• Læringsspillet Robust er et koncept 

for samfundsvigtige virksomheder 
inden for energi, transport, kommu-
nikation og sundhed, der ønsker at 
blive endnu bedre til at forebygge og 
håndtere kriselignende hændelser.

• For at komme i gang med læringsspil-
let Robust, skal virksomheden have 
en samarbejdsaftale med Hjemme-
værnet.

• Gennemførelse af spillet kræver des-
uden, at virksomheden har uddannet 
en eller flere gamemastere.

• Frivillige officerer fra Hjemmeværnet 
samt officerer af reserven uddannes 
til at facilitere spillet. Således var det 
reserveofficer kaptajn Nicolaj Marker, 
der faciliterede spillet hos Energinet.
dk.

• Spillet er også oversat til engelsk og 
anvendes blandt andet af US National 
Guard i Utah.

• Der er produceret et par videoer, som 
giver en nærmere introduktion til Ro-
bust. Se dem via disse links: kortlink.
dk/f6xh og kortlink.dk/f6xk
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KUNSTPROJEKT

Nu kommer 
Hjemmeværnet	på	maleri
AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Her	ses	det	fulde	billede,	der	måler	135	cm	
i	højden	og	170	cm	i	bredden.
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Hjemmeværnssoldaternes	militære	træning	
op	til	vinterøvelsen	Cold	Response	i	Norge	er	
oplægget	for	maleriet.	Billedet	vil	kunne	ses	
på	Københavns	Rådhus	en	kortere	periode	i	
marts	2015.		
Foto: Mathilde Fenger.

 		

Historiemalere
• Tidligere var der tradition for at 

sende bataljemalere med i felten. 
Det er ikke sket siden krigen i 1864, 
som er blevet skildret af blandt andre 
malere som Otto Bache, Frants Hen-
ningsen og Niels Simonsen. 

• Med sine historiske billeder fra den 
danske indsats i Afghanistan har Ma-
thilde Fenger skrevet sig ind i rækken 
af historiemalere. Du kan læse mere 
om Mathilde Fenger på fenger.nu

Kunstmaleren Mathilde 
Fenger er så godt som 
færdig med en ny serie 
oliemalerier med det 
moderne hjemmeværn 
som motiv. Billederne 
ventes klar til fernisering i 
København i 2015.

Hjemmeværnssoldaternes mange forskellige 
typer opgaver, som de udfolder sig i dag, vil 
snart kunne ses på en ny serie store oliemale-
rier af kunstmaleren Mathilde Fenger.

Mathilde Fenger er uddannet som klassisk 
kunstmaler i Frankrig og har næsten tyve års 
erfaring med oliemaleriet. Et særkende for 
hende er det historiske maleri. I 2010 søgte 
hun således om at blive udsendt med Forsva-
ret og fik ja til at rejse med og være med de 
danske soldater i lejren og krigs- og kampzo-
nerne i Helmand i Afghanistan. Opholdet og 

endnu en rejse i 2012 dannede grundlag for 
en serie store oliemalerier, hvoraf et – nem-
lig hovedværket ”Transition” – er permanent 
udstillet på Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg Slot i Hillerød.

Så Mathilde Fenger kom med stor erfaring 
fra det militære univers og havde dertil udvist 
evnen til at omsætte sine indtryk på maleri, da 
Hjemmeværnet kontaktede hende med hen-
blik på et nyt kunstprojekt. Med pensler og 
farver har hendes opgave været at give liv til 
aktuelle situationer, der viser Hjemmeværnets 
uddannelse, indsættelser og operationer 
både nationalt og internationalt. Serien 
rummer derfor også motiver fra Hjem-
meværnets støtte til Forsvaret i Kosovo 
og Afghanistan.

Fernisering	1.	gang	i	København
Godt et år har projektet været i gang. Inden 
malerierne tog fart i hendes atelier i København, 
har Mathilde Fenger været rundt i hele Hjem-
meværnet for at indsamle inspiration og tale 
med mange frivillige. Det grundige forarbejde 
førte til udarbejdelsen af en række akvareller, 
der har været forlæg for serien, som kommer 

til at bestå af 14 store oliemalerier.
Nu er serien snart fuldkommen, og fernise-
ringen ventes at finde sted i København i før-
ste kvartal 2015. Københavnerne vil også få 
mulighed for at se malerierne, der kommer 
op at hænge på Københavns Rådhus i råd-
hussalen forventeligt i perioden fra 9. - 23. 
marts 2015. Herefter skal serien på rundrejse 
som vandreudstilling og vil blive vist ved alle 
Hjemmeværnets distrikter – og dermed vil 
der være en række af ferniseringer rundt om 
i landet. Endestationen bliver Vordingborg Ka-
serne, hvor Hjemmeværnskommandoen frem-
over får domicil. Der er desuden planer om 
at anvende kunstprojektets materiale i andre 
sammenhænge.

For Mathilde Fenger har rejsen i Hjem-
meværnet været interessant. ”Det har 
været givende for projektet at møde 
hjemmeværnssoldaterne og høre, hvad 
der driver dem til at yde så stort et fri-
villigt engagement. Jeg er sikker på, at 
malerierne kan være medvirkende til at 
give omverdenen et mere indsigtsfuldt 
billede af Hjemmeværnet,” siger Ma-
thilde Fenger. 
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INTERNATIONALTUDDANNELSEHOLGER DANSKE

630 hjemmeværns-
soldater pudsede i 
efteråret de  
militære og civile 
færdigheder af under 
storstilet regionsøvelse i 
Vestsjælland. 

Sagnet fortæller, at når Danmark kommer 
i nød, så vågner Holger Danske op til dåd 
for at hjælpe sit land. Holger Danske er også 
navnet på Totalforsvarsregions store feltø-
velse, som går live hvert andet år med et 
omfattende øvelses-setup.

I år blev Holger Danske gennemført i star-
ten af oktober på Antvorskov Kaserne og 
Flådestation Korsør i flot efterårsvejr, og 630 
engagerede hjemmeværnssoldater fra re-
gionens område samt frivillige fra Maritime 

Force Protection fik en god og udfordrende 
oplevelse hen over øvelsesweekenden. Med 
var desuden 30 svenske hjemmeværnssolda-
ter, der indgik på lige fod med deres danske 
soldaterkammerater. 

Programmet bød på alt lige fra rensning af 
et uoverskueligt terræn, bevogtning af mi-
litære installationer til hjælp til politiet med 
eftersøgning af forsvundne personer samt 
træning i førstehjælp. Formålet med den 
type øvelser er at holde hjemmeværnssolda-

Altid	beredte	til	
at	gøre	en	forskel
AF	CHARLOTTE BAUN SENHOLT  
OG NICOLE THRANE LUND
FOTO:	OLE FRIIS
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Hjemmeværnssoldater	fra	
Hjemmeværnskompagni	
Rødovrei	gang	med	træning	
i	bykamp	og	rensning	af	
hus.

 

Deltagerne	ydede	livsvigtig		
førstehjælp	til	en	bevidstløs		
mand	med	et	alvorligt	brud	på		
benet,	inden	de	professionelle		
redningsfolk	tog	over.

 

Chefen	for	Hjemmeværnet,		
generalmajor	Finn	Winkler,	

besøgte	også	øvelsen	og	blev	
budt	på	hjemmebrygget	kaffe	

i	Camp	Kronborg.

 

terne skarpe og vedligeholde deres militære 
håndværk, så de som Holger Danske altid er 
klar til at træde frem og støtte forsvaret af 
Danmark. Sådan som det allerede sker i dag. 
Sidste år bidrog Hjemmeværnet eksempelvis 
med godt en halv million mandtimer til sam-
fundets samlede beredskab – heraf gik 60 
procent af timerne til assistance til Forsvaret. 

For regionschef oberst Eigil Schjønning er 
det vigtig at samle regionens frivillige soldater 
til store skarpe øvelser som Holger Danske. 
”Hjemmeværnet er en militær organisation, 

og vi skal hele tiden være beredte til at kun-
ne støtte Forsvaret. De militære færdigheder 
er forudsætningen for, at vi kan anvendes 
offensivt og også kan hjælpe samfundet i kri-
tiske situationer som under stormen Bodil.”

Fedt	at	udfordre	sig	selv
For hjemmeværnssoldaterne giver træningen 
i de militære færdigheder god mening. ”Det 

er fedt at få lov til at udfordre sig selv i et 
militært univers. Det er helt forskelligt fra mit 
civile liv, hvor jeg studerer på CBS,” siger en 
tilfreds Amalie Søderlund fra Hjemmeværns-
kompagni Rødovre, som HJV magasinet mø-
der ude i felten.

Sammen med sin deling træner hun by-
kamp og skyder med FX-våben i Østerby, ikke 
langt fra kaserneområdet og Camp Kronborg, 
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HOLGER DANSKE

hvor de mange deltagere bor 
under øvelsen. Amalie Søderlund 
indkasserer som mange af del-
tagerne en del mærker både på 
uniformen og på kroppen efter 
skydningen.  

Ansvarlig for momentet i 
Østerby er reserveofficer Martin 
Jakobsen fra Den Regionale Fø-
ringsstruktur, også kaldet REFØ. 
Han og øvelsens øvrige knap 50 
reserveofficerer fungerer som 
førere under den stort anlagte 
feltøvelse, der også byder på 
skarpe opgaver for regionens 
patruljedelinger og motorisere-
de overvågningsdelinger, som 
især har fokus på træningen i 
observation og overvågning. 

Som	et	stykke	sukker	med	myrer
I Vemmelev cirka otte kilometer fra Slagelse 
er der hektisk aktivitet på et stort skadested, 
hvor hjemmeværnssoldaterne bliver indsat 
ved en dramatisk trafikulykke med væltede 
biler og mange tilskadekomne. I kaosset skal 
de yde akut førstehjælp, inden de professio-
nelle redningsfolk dukker op og tager over.

Blandt de skadede er en ældre mand med 
et alvorligt benbrud, der ligger fastklemt i 
bunden af en af de væltede biler. Hjemme-
værnssoldaterne bruger blandt andet gaffa 
tape til at stabilisere ham og sørger også 

for, at han ikke bliver kold ved hjælp af et 
folietæppe. Alt imens står deres fører, Sø-
ren Christian Jensen, næstkommanderende 
i Hjemmeværnskompagni Greve-Solrød, på 
sidelinjen og ser til, at førstehjælpsindsatsen 
går rigtig for sig.

"Det ser nærmest ud som om, nogen har 
strøget sukker ud, og det vrimler med my-
rer alle vegne. Der er mange ting at forholde 
sig til, folk råber og skriger, og i baggrunden 
kan du høre hylende sirener fra ambulancer. 
Så det er da en udfordring at skulle bevare 
det kølige overblik og samtidig sørge for, at 

mine indsatte folk klarer opgaverne så opti-
malt som muligt,” fortæller Søren Christian 
Jensen.

For kompagnichef og ansvarlig for skade-
stedsmomentet Tabita Hansen fra Politikom-
pagni Køge understreger øvelsen det vigtige 
i, at hjemmeværnssoldaterne jævnligt ved-
ligeholder deres førstehjælpskompetencer. 
”Der er meget læring for de deltagende sol-
dater – men viljen og lysten til at blive bedre 
var klart til stede,” siger Tabita Hansen. Det 
kan deltagerne skrive under på. De tog alle 
hjem fyldt med mange positive oplevelser.

Hvad	var	mest	spændende	ved	Holger	Danske	øvelsen?

”Som tidligere soldat i Forsvaret og ny-
udnævnt delingsfører synes jeg, det er 
spændende at få lov til at prøve kræfter 
med færdigheder, som jeg tidligere har 
lært, og samtidig se, hvordan mine folk 
reagerer på en militær opgave.”

Per	Jensen,  
Stabskompagni under Totalforsvarsregion 
Sjælland.

”Helt klart førstehjælpsassistancen. 
Det giver mig virkelig et kick at skulle 
holde hovedet koldt i pressede situa-
tioner, og så har jeg en drøm om at 
uddanne mig til paramediciner.”

Alexander	Andersson,  
Hjemmeværnskompagni Greve-Solrød

”Det er at få lov til at prøve nye ting som 
skydning med FX-våben. For jeg kan 
godt lide at udfordre mig selv og des-
uden møde nye mennesker. Jeg synes, 
det er fedt, at hjemmeværnssoldater har 
så forskellig uddannelse og baggrund.” 

Amalie	Søderlund,  
Hjemmeværnskompagni Rødovre

”Det er spændende at være med til at 
udvikle hjemmeværnssoldaternes mi-
litære kompetencer. Samtidig får jeg 
også mulighed for at lære dem bedre 
at kende – der kommer jo mange 
igennem på så stor en øvelse.”

Martin	Jakobsen,  
Reserveofficer

På	Flådestation	Korsør	blev	der	øvet	brandslukning	af	en	bil.	
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Så er de nye 
uniformer på vej
Distrikterne afgør,  
hvornår det bliver din tur 
til at få udleveret den nye 
MTS-uniform.

Fra primo 2015 og de efterfølgende år skal 
alle aktive frivillige i de landbaserede hjem-
meværnsgrene have nye uniformer i multi-
terrænmønster (MTS). Omklædningen løber 
således frem til og med 2017 med cirka 4.000 
omklædninger om året. 

Da ikke alle kan få den nye uniformspakke 
udleveret på samme tid, vil du få nærmere 
besked fra dit hjemmeværnsdistrikt, når det 
bliver din tur til at blive omklædt. Det er så-
ledes distrikterne, der suverænt afgør ræk-
kefølgen blandt deres underafdelinger og skal 

informere herom. Dette sker på baggrund af 
nogle overordnede rammer, der er fastsat i 
en implementeringsskrivelse fra Hjemme-
værnskommandoen.

Måltagning	på	depotet	
Når det bliver din tur, skal du have taget 
mål og udfylde et måltagningsskema på dit 
servicerende områdedepot. Skemaet er din 
personlige bestilling, der sikrer, at du får en 
uniform, der passer dig. Herefter sørger de-
potet for at få bestillingen videre i systemet. 
Når din uniformspakke er klar til udlevering, 
vil du få besked fra depotet.

Nyt	for	gammelt
Når du får din uniformspakke, skal du samti-
dig aflevere din gamle M/84 og M/01 kamp-
uniform, hætte, felthue/kamphue og regntøj 
M/96. Hvis du har overskudsuniformer og an-
dre uniformsdele og udrustningsgenstande, 
som du ikke er berettiget til, skal det også 
afleveres. Er du i tvivl, så kontakt dit områ-
dedepot. 

Til gengæld skal du fortsat beholde dine 
skjorter, T-shirts, kampskjorter og støvler 
med videre fra det gamle uniformssystem. 
De bliver først erstattet med det nye system, 
når Forsvarets lagerbeholdning af det gamle 
uniformssystem er brugt op. 

Ligesom alle andre vil de aktive medlem-
mer af politikompagnierne også få udleveret 
felthue M/11 og skal aflevere deres kamphue 

M/84. Der vil senere blive truffet beslutning 
om Politihjemmeværnets fremtidige hoved-
beklædning. Hvad angår Marinehjemme-
værnets sejlende enheder, så er det endnu 
ikke besluttet, om de også skal have nye uni-
former som en konsekvens af, at Søværnet 
omklædes i 2014 og 2015. En eventuel om-
klædning af disse enheder vil tidligst kunne 
ske i 2018.

Plan for måltagning og udlevering af uniformer:

Måltagning	ved	områdedepotet Udlevering	af	uniformspakke

Uniform	i	2015 Skal ske i 1. kvartal 2015 Vil ske i 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016  

Uniform	i	2016 Skal ske i 1. kvartal 2016 Vil ske i løbet af 3. og 4. kvartal 2016  

Uniform	i	2017 Skal ske i 1. kvartal 2017 Vil ske i løbet af 3. og 4. kvartal 2017

På	Bornholm	har	medlemmer	fra	to	kom-
pagnier	været	på	depotet	for	at	prøve	den	
nye	uniform,	så	de	er	sikre	på	at	få	den	
rigtige	størrelse. Foto: Leni Sostack Larsen 

 Uniforms-
pakken		
består	af:
• Kampuniform M/11, Almindelig
• Kampuniform M/11, Let
• To hætter M/11
• Felthue M/11
• Regntøj M/11

AF	CHEFSERGENT MICHAEL SVANE  
OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

MTS-UNIFORM
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80	års	frivilligt	bidrag		
til	luftforsvaret	

15. november markerede Flyverhjemmeværnet 80 års frivilligt 
engagement i luftforsvaret af Danmark. Grundstenen blev lagt i 1934  
med oprettelsen af Den frivillige Luftmeldetjeneste.

AF	BENT AALBÆK-NIELSEN OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT

I år er det 80 år siden, at den legendariske 
socialdemokratiske statsminister Thorkild 
Stauning den 30. november i 1934 satte sin 
underskrift på oprettelsen af Danmarks første 
frivillige Luftmeldetjeneste. Baggrunden var 
udviklingen af flyvemaskinen og giftgassen 

HISTORIETIMEN

efter Første verdenskrig. De to våbentyper 
og mulighederne for at kombinere dem ansås 
for den største trussel mod både de militære 
styrker og mod det civile samfund i tilfælde 
af krig.

Luftmeldetjenesten bliver startskuddet til 
en ny landsdækkende organisation beståen-
de af frivilligt personel, der gerne vil bidrage 
til Danmarks sikkerhed med deres obser-
vationer af fly fra et net af luftmeldeposter 
landet over. Dermed lægges grundstenen for 
det frivillige bidrag til luftforsvaret, som fort-
sat eksisterer i dag og behørigt blev fejret på 
Flyvestation Karup lørdag den 15. november. 

Fra	korps	til	Flyverhjemmeværn
Luftmeldetjenesten bliver dog aldrig aktiveret 

under besættelsen, men genetable-
res efter krigen. Som noget 
nyt får kvinder adgang til 
tjenesten, fordi man regner 
med, at de primært skal be-
mande datidens centraler. I 
1952 sættes der imidlertid 
punktum for Luftmeldetje-
nesten, og de frivillige luft-
meldere fortsætter i Luft-
meldekorpset, som bliver en 
integreret del af det nyopret-
tede flyverhjemmeværn. 

Året efter, i 1953, opstår 
”Kvindeligt Flyvekorps”, som 
Dronning Margrethe i øvrigt 
bliver medlem af som ung 

kronprinsesse. Korpsets uniformerede kvin-
der integreres siden hen i Hjemmeværnet og 
beskæftiger sig især med kontrol og varsling 
samt signaltjeneste. I 1954 følger Flyvesta-
tionskorpset, der primært består af Flyve-
våbnets civilt ansatte mænd, der på hjem-
meværnsbasis tager del i bevogtningen og 
forsvaret af flyvestationerne. I 1989 samles 
Hjemmeværnets tre kvindekorps i Tjeneste-
stedskorpset, der i 1999 også får Flyvestati-
onskorpset under sig. 

Den 3. april 2004, bliver alle de gamle 
korps nedlagt ved en afskedsparade på 
Slipshavn, og tiden med luftmeldetårne og 
plotteborde er definitivt slut. De frivillige 
kræfter fra korpsene samles nu i én enhed i 
Flyverhjemmeværnet.       

Nye	opgaver
Selv om forandringens vinde har blæst, står 
det fast, at tusindvis af danskere siden 1934 
har været en del af en lang frivillig kæde af 
engagerede mennesker, der har sat en ære 
i at stille deres ressourcer til rådighed og ud-
dannet sig, så de har kunnet være med til at 
støtte Danmarks luftforsvar. Først i et frivilligt 
varslingsinstrument, siden som bevogtnings-
enheder på militære flyvepladser. 

Med beslutningen om, at Hjemmeværnet 
nu anskaffer to nye tomotorers fly til støtte 
for det samlede beredskab i Danmark, er der 
givet grønt lys for en fortsat udvikling af Fly-
verhjemmeværnet – og dermed for fasthol-
delse af et frivilligt engagement, som tiden 

har vist er evig ungt og relevant.

Kilde:

Flyverhjemmeværnets	
særlige	temanummer	i	
anledning	af	80-året	for	
det	frivillige	bidrag	til	
luftforsvaret.



Læserbillede

DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1.  Hvad hedder chefen for Hjemmeværnseskadrille  
270? 

2. Hvornår går det nye HJV.DK version 2 i luften?

3. Hvad står forkortelsen MIF for?

4.  Hvilket kompagni vandt Historiedysten?

5.  Hvor mange år har kommandobefalingsmand Erik Jakobsen 
været aktiv i Hjemmeværnet?

&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 HJV-ur.

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

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

Senest 2. februar 2015. 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 3/2014 er:

??

Følg også 
Hjemmeværnet 
på Facebook
Likes: 12.645

Sys Bergen Jeppesen

Vestensborg Allé 97

4800 Nykøbing F

Henry Kristensen

Kompasvej 7, Sillerslev

7990 Ø. Assels

Løjtnant Kenneth H. Ophus fra VHK Sjælland har eksperimenteret med en anderledes 
fotostil, da han fulgte sine kammerater på uddannelse i Brikby i Oksbøl. 

   

  

HJV magasinet  |  December 2014 51



Min største  
oplevelse
HJV magasinet lancerer en ny serie, 
hvor du kan møde et medlem, som 
fortæller om sin største oplevelse i 
Hjemmeværnet, og hvad medlemskabet 
af Hjemmeværnet giver dem. 

Han brænder for 
frivilligheden

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

NY  
SERIE

Erik Jakobsen har 
fået 50-års tegnet og 

Commanders Coin, da 
han fyldte 70. Foto: Vivi 

Altenburg  
 

Kommandobefalingsmand Erik Jakobsen fra  
Skjern har været aktiv i Hjemmeværnet igennem 50 år.  
Det har været en alsidig rejse med mange oplevelser.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE  
OPLEVELSE?

”Jeg husker specielt et pressekursus på 
Hjemmeværnsskolen, hvor vi frivillige kom til 
at arbejde tæt sammen med de ansatte. Det 
gav virkelig et godt indblik i hinandens vilkår, 
som var utrolig lærerigt. Det var også en fan-
tastisk oplevelse, da jeg blev udpeget som 
distriktets første presse- og informationsof-
ficer i 1999. Det var pionerarbejde og meget 
spændende at være en del af.”

HVORFOR BLEV DU MEDLEM AF  
HJEMMEVÆRNET?

”Jeg blev kasseret som værnepligtig på grund 
af allergi. Så tænkte jeg, at jeg kunne bru-
ges i Civilforsvaret. Men så var der en, der 
foreslog Hjemmeværnet, og jeg meldte mig 
ind i 1964. Det har jeg ikke fortrudt – jeg har 
haft en lang karriere med mange forskellige 
funktioner.”

HVILKEN FUNKTION HAR DU I DAG?

”I dag er jeg kommandobefalingsmand, og 
det trives jeg med. Jeg har løbet nok rundt i 
pløjemarken i min tid og foretrækker de mere 
administrative opgaver bag computeren.”

HVAD ER DET VIGTIGSTE,  
HJEMMEVÆRNET HAR GIVET DIG?  

”Jeg har altid brændt for den frivillige for-
eningskultur, det er en vigtig del af min 
families dna. Hjemmeværnet har givet mig 
følelsen af at være en del af et frivilligt fælles-
skab, hvor man løfter i flok og tager ansvar. 
Den indsats har skabt mange resultater og 
givet mig et væld af oplevelser samt dejligt 
samvær med andre. Derfor synes jeg også, 
det er så vigtigt, at man engagerer sig og 
tager del i den frivillige foreningskultur.”

HAR DU ANDRE INTERESSER UD 
OVER HJEMMEVÆRNET?

”Ja, tre ting. Jeg samler på frimærker. Så in-
teresserer jeg mig for slægtsforskning, og jeg 
har kulegravet min families rødder helt tilbage 
til 1770. Jeg har blandt andet gået på kursus 
i gotisk skrift for bedre at kunne tyde gamle 
dokumenter. Desuden har jeg uddannet mig 
til spinninginstruktør og kører et hold i det lo-
kale motionscenter. Så jeg har nok at rive i.”


