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LEDER

Et nyt år, en frisk start
Egentlig ville vi bare sige tak. For et år, hvor I har holdt 
gejsten oppe og igen leveret en prisværdig indsats for 
Forsvaret og samfundet, trods frustrationer undervejs. 
Men med ét – da redaktionen skulle til at lægge sidste 
hånd på dette magasin – ramte et stort, koordineret 
terrorangreb Paris. Og dermed den frihed, åbenhed og 
tillid, som vi har til fælles med borgerne i Frankrig.

Pludselig synes Hjemmeværnets udfordringer med 
manglende klarhed over vores fremtidige rammer ube-
tydelige. Samtidig understreger angrebet, at der er be-
hov for at være klar, når vores værdier bliver angrebet, 
og hele samfundet går i alarmberedskab.

I Hjemmeværnsledelsen har vi i løbet af efteråret 
kæmpet i kulissen for at få en politisk afklaring af, 
hvordan vi skal komme videre med at implementere 
forsvarsforliget og udvikle Hjemmeværnet i den ret-
ning, som Forsvaret, Politiet og det øvrige samfund 
har brug for.

Vi glæder os over, at den nye forsvarsminister har 
vist sig forstående over for Hjemmeværnets situation. 
Ministeren har bekræftet over for både frivillige og an-
satte, at vi kan anvende de midler, vi selv sparer, på at 
implementere nye kapaciteter og tiltag. Vi kalder det at 
”spare ind”, så vi får et stærkere Hjemmeværn i forhold 
til de opgaver, vi skal løse.

Den udmelding vidner om tillid. En tillid, som politi-
kerne og vores samarbejdspartnere deler med befolk-
ningen. Hvis vi skal holde fast i opbakningen, skal vi 
være indstillet på hele tiden at forbedre os som orga-
nisation. Det gælder blandt andet i forhold til våben-
sikkerhed.

Et røvet hjemmeværnsvåben blev i februar brugt til 
attentatet ved Krudttønden på Østerbro i København. 
Angrebet førte til, at borgere og politikere spurgte, om 
der bliver gjort nok for, at Forsvarets og Hjemmevær-
nets våben ikke havner i hænderne på folk med onde 
hensigter. Vi blev derfor nødt til midlertidigt at inddrage 
bundstykkerne fra alle personligt udleverede våben i 
foråret. Vores vurdering var, at vi ellers risikerede en 
total afvæbning.

Nu er vi så i gang med at finde på løsninger, der vil 
betyde, at det igen bliver muligt at opbevare et våben 
i sit eget hjem som medlem af Hjemmeværnet. Vi glæ-
der os i det hele taget til at kigge fremad mod et nyt, 
godt hjemmeværnsår. Forhåbentlig har vi snart grund-
laget klar for vores fremtidige organisation og opgaver.

I mellemtiden står den på uddannelse, øvelser og 
velkendte opgaver. Vi har senest vist, at vores mange 
medlemmer er klar til at rykke hurtigt ud med støtte 
til beredskabet i forbindelse med snekaos på Sjælland. 
Også Politiet bliver jævnligt aflastet, så de både kan 
opretholde et højt terrorberedskab og håndtere flygt-
ningestrømmen.

Hjemmeværnets evne til konstant at yde støtte med 
mange frivillige og på et højt niveau, afhænger helt 
af, at alle fortsat uddanner sig og vedligeholder kom-
petencerne. Derfor håber vi også, at I alle vil gå aktivt 
ind i arbejdet med at skabe den største øvelse i nyere 
tid i Hjemmeværnet i juni næste år. Den kan du læse 
mere om i dette magasin, ligesom der vil blive orien-
teret om Landsøvelse 2016 via alle kanaler de næste 
seks måneder.

Indtil da håber vi, at I fortsat vil holde jer skarpe, så 
Hjemmeværnet altid kan bidrage til at skabe tryghed 
for borgerne.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Det 
gælder også jeres familier, som må undvære jer, hver 
gang I stiller op og gør en forskel for Danmark.

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

”Vi håber at I alle vil 
være med til at skabe den 
største øvelse i Hjemme-
værnet i nyere tid”
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Massiv støtte 
i Rødbyhavn
I mere end tre uger i september bistod 
godt 100 HJV-soldater fra Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster Politiet i Rødbyhavn i forbindelse 
med strømmen af migranter og flygtninge.

Indsatsen var primært koncentreret om 
støtte til Politiets logistiske arbejde, og 
HJV-soldaterne var i aktion døgnet rundt. 
Om natten afspærrede de bygninger, hvor 
Politiet opbevarede diverse forsyninger 
og materiel, mens de i dagtimerne blandt 
andet hentede mad og løste andre småop-
gaver. 

”Selv om det var en omfattende indsats, 
havde vi ikke problemer med at skaffe 
folk, og samarbejdet med Politiet funge-
rede bare fantastisk godt,” fortæller kom-
pagnichef Ole Nordal fra Hjemmeværns-
kompagni Vestlolland, der var med fra 
starten af og styrede vagtplanerne og 
kontakten til Politiet.  

Mere end 2.000 timer
Samlet leverede distriktets frivillige en ind-
sats på godt 2.000 timer, og stort set alle 
kompagnier bidrog med mandskab. Det 
er den længstvarende indsats i distriktets 
historie. ”Aflastningen betød, at Politiet 
kunne koncentrere sig om deres hoved-
opgaver, og det er vores oplevelse, at 
Politiet har været meget tilfreds,” fortæl-
ler stedfortrædende chef, major Kenneth 
Goos, der havde det overordnede ansvar 
for operationen.  

Chefsamling 
2016
For femte år i træk samles Hjemmevær-
nets frivillige chefer i Kolding den 9.-10. ja-
nuar 2016 for at diskutere aktuelle emner 
face to face med Hjemmeværnsledelsen. 
Træffet trækker sædvanligvis hovedparten 
af Hjemmeværnets godt 250 underafde-
lingschefer til Kolding, hvor cheferne også 
får god lejlighed til at pleje deres netværk.

KORT NYT
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Imponeret forsvarsminister
Hjemmeværnets omfattende assistance til 
samfundet og Forsvaret imponerer forsvars-
minister Peter Christensen, der 23. november 
var på besøg i Hjemmeværnskommandoen i 
Vordingborg. 

”Der bliver trukket på Hjemmeværnet som 
aldrig før. De frivillige leverer en stor og me-
get engageret indsats, der er med til at afla-
ste såvel Forsvaret, beredskabet som Politiet. 
Det er virkelig flot,” sagde forsvarsministeren 
i forbindelse med besøget, hvor han fik en 
bred orientering om Hjemmeværnet.   

En kæmpe styrke
”Danskerne kender Hjemmeværnet, fordi 
Hjemmeværnet er alle steder. Det er en 
kæmpe styrke, som også nyder bred aner-

kendelse blandt mine politiske kolleger,” un-
derstregede ministeren.

I lyset af den seneste sikkerhedspolitiske 
udvikling i Paris og København forventer mi-
nisteren, at der til støtte for Politiet vil blive 
trukket yderligere på Hjemmeværnets assi-
stance også i en antiterror-indsættelse. Den 
rolle kan også blive væsentlig, når det næste 
forsvarsforlig skal behandles, understregede 
ministeren. 

”Sammen med Forsvaret bidrager Hjemme-
værnet til at skabe tryghed i vores samfund. 
I det hele taget er det en styrke, at de for-
skellige kapaciteter arbejder sammen og kan 
bruge hinanden. Det giver det mest effektive 
beredskab.” sagde forsvarsministeren.

Sneberedskab 
med kort varsel
Siden 1. november har Hjemmeværnets tre 
totalforsvarsregioner været klar til at rykke 
ud i vinterberedskabet. Det blev aktuelt al-
lerede i weekenden 21.-22. november i for-
bindelse med de massive mængder sne, der 
faldt flere steder på Sjælland, hvor Politiet 
bad om assistance. Så i godt seks timer fra 
lørdag nat til tidlig søndag morgen havde 
Hjemmeværnet indsat både fleksible indsat-
skøretøjer og pansrede mandskabsvogne til 
at støtte ambulanceberedskabet på de ufrem-
kommelige veje. Der blev også sendt et køre-
tøj til hjemmeplejen for at sikre, at der kunne 
bringes medicin og mad til borgere, som evt. 
var sneet inde. 

”De frivillige trådte til med meget kort var-
sel, og de gjorde et fantastisk stykke arbejde, 
selv om det var udfordring at komme igen-
nem snemasserne til køretøjerne," fortæller 

Hjemmeværnets Fleksible Indsatskøretøj 
har gode køreegenskaber i terræn og sne. 
Foto: Ole Bo Jensen

Forsvarsmini-
ster Peter  
Christensen 
sammen med 
kommitteret 
Bjarne Laust-
sen og hjem-
meværnschef, 
generalmajor 
Finn Winkler. 
Vordingborg.  
Foto: Joan Schack

vagthavende officer, kaptajn Morten Rask fra 
Totalforsvarsregion Sjælland. 

Det er Forsvaret, der ejer de pansrede 
mandskabsvogne, mens vognkørerne er spe-
cialtrænede hjemmeværnssoldater. I vinter-
beredskabet indgår også nogle af Hjemme-
værnets egne køretøjer. Vinterberedskabet 
bliver opretholdt indtil 31. marts.
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Ny medalje 
for veteraner
Forsvaret står bag en ny veteranmedalje, 
som kan tildeles alle soldater, der har været 
udsendt i international tjeneste mellem 1948 
og 2009.  

Hjemmeværnskommandoen ønsker at 
sikre, at alle medlemmer af Hjemmeværnet, 
som er veteraner fra denne periode, får mu-
lighed for at blive anerkendt for deres indsats 
og modtage medaljen. 

Hvis du har modtaget et brev fra Forsvaret 
og ikke foretager dig mere, får du automatisk 
medaljen tilsendt. Hvis du ikke har modtaget 
et brev, men mener, du er berettiget til me-
daljen, kan du enten registrere dig på www.
forsvaret.dk eller kontakte dit hjemmeværns-
distrikt, som vil hjælpe dig. Hvis du gerne vil 
modtage medaljen ved en parade i Hjemme-
værnet, skal du vælge at få medaljen tilsendt 
og medbringe den til det arrangement, som 
dit distrikt indkalder dig til. Veteranmedaljens 
officielle navn er Forsvarets Medalje for In-
ternational Tjeneste 1948-2009.

128 værnepligtige fra Hærens Efterretnings-
center fik øvet færdigheder inden for hjælp 
til det civile samfund lørdag den 21. novem-
ber. I Beredskabsstyrelsens ruinby i Tinglev 
sørgede 110 frivillige HJV-soldater fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland 
(HDSSJ), samt en række figuranter, for reali-
stiske scenarier på en stor katastrofeøvelse.

Blandt andet stod den på redning af til-
skadekomne fra sammenstyrtede bygninger, 
slukning af brand i halm, håndtering af olie-
spild og oversvømmelse samt førstehjælp i 
alle afskygninger, herunder livreddende før-
stehjælp efter en gaseksplosion. Alt sammen 
gennemført med sikker hånd af de frivillige 
HJV-soldater.

”Alle lederne på de ni poster er frivillige. 
De har været med næsten hver gang de se-
neste cirka ti år, så det klappede,” siger øvel-
sens koordinator, kaptajn Anders Sørensen, 
der er operations- og uddannelsesofficer ved 
HDSSJ.  

Fire personer reddet i land

Marinehjemmeværnet i Svendborg bjær-
gede onsdag 21. oktober fire personer, 
som var gået på grund med et sejlskib øst 
for Ærø på meget lavt vand, hvor de ikke 

kunne komme fri ved egen hjælp. 25 mi-
nutter efter Svendborg-flotillen fik alar-
men kl. 19.20, sejlede de af sted i MHV 
810 LUNA fra Svendborg Havn. To en halv 
time senere nåede de frem og satte straks 
deres gummibåd i vandet. Først blev den 
sendt ind fra syd, men uden held. Fra 
nord gik det fint, og kort før midnat var 
gummibåden inde ved sejlskibet, og de 
nødstedte sejlere blev reddet over i gum-
mibåden og sejlet ud til LUNA. ”Alle var 
ved godt mod, og vi fik lavet noget varm 
suppe til dem,” fortæller fartøjsfører Niels 
Møller, som sejlede de uheldige lystsejlere 
til Marstal Havn på Ærø. 

Forsvaret står bag en ny veteranmedalje, 
som også HJV-soldater er berettiget til.   

HJV-soldater og en række civile figuranter 
sørgede for realistiske scenarier ved en stor 
katastrofeøvelse for værnepligtige fra Hæ-
rens Efterretningscenter. Foto: Christer Holte

Stor katastrofe 
for værnepligtige

Svendborg-flotillen kom fire uheldige 
lystsejlere til undsætning, da de var gået 
på grund øst for Ærø på lavt vand.Få et legat

Er du pensioneret officer fra enten Hæren 
eller Hærhjemmeværnet – fra linjen eller 
reserven – har du mulighed for at få et le-
gat, hvis du er syg, invalideret eller på an-
den måde er socialt dårligt stillet. Også de 
pensionerede officerers enker/enkemænd 
eller børn kan komme i betragtning til le-
gatmidlerne, som uddeles af en forening, 
der har til formål at støtte hærofficerer og 
deres ligestillede. 

For at få del i hjælpen skal du skrive en 
motiveret ansøgning, som kan rekvireres 
hos foreningens sekretær: Major Jørgen 
Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. 
Email: jalars@larsen.mail.dk

Medlemmer af foreningen nyder for-
trinsret til midlerne.

HJV har nu over 15.000 likes
Det var et opslag om Kronprinsesse Marys deltagelse i en stort anlagt hjemme-
værnsøvelse, Svend Gønge, der gjorde udslaget og fik barometret til at poppe op 

over de 15.000 likes. 
Hjemmeværnets følgere er mest aktive på siden, når opslagene handler om indsættelser og 

øvelser, de selv har eller kan være en del af. Brugerne debatterer gerne opslag med aktiviteter 
og aktuelle emner med hinanden. De bidrager selv til at holde en god tone i debatten, men 
der er også plads til skarpe meninger. Trafikken på den populære side er i øvrigt størst om 
eftermiddagen og aftenen.
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1. november tiltrådte H.K.H. Prins Joachim 
som særlig sagkyndig for Forsvaret. Rollen 
indebærer, at Prins Joachim samtidig indgår i 
det nye totalstyrkekoncept, som skal fremme 
anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og 
personel af reserven. Prins Joachim har siden 
2011 været tilknyttet Hjemmeværnets regio-
nale føringsstruktur – de seneste år ved To-
talforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjyllands 
stab, hvor Prins Joachim som oberstløjtnant af 
reserven har været chef for forbindelsesoffi-
cersgruppen. 

I Hjemmeværnet er der stor glæde over 

Prins Joachims nye position: 
”Jeg er overbevist om, at Prins Joachim med 

sin erfaring som reserveofficer i Forsvaret og 
Hjemmeværnet bliver en kompetent rådgiver 
både for Forsvarschefen og for os i Hjemme-
værnet. Vi byder Prinsen velkommen og ser 
frem til et godt samarbejde. Samtidig tak-
ker vi H.K.H. for designeringen i Hjemmevær-
net, som ophører med den nye stilling,” siger 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler.

Hovedarbejdspladsen for Prins Joachim er 
Værnsfælles Forsvarskommando i København.

KORT NYT

Orlogskaptajn Mads K. Sørensen tv. overta-
ger chefposten på Slipshavn efter orlogskap-
tajn Erik Grubak Schmalfeldt, der fortsæt-
ter som frivillig i Marinehjemmeværnet i 
Nyborg. Foto: Ninna Falck    

På vej mod 
en samlet 
personel-
reserve
Måske har du hørt om ’Delstrategi 
9’, som er en af 10 delstrategier, der 
blev vedtaget som led i Forsvarets nye 
HR-strategi. 'Delstrategi 9' handler om 
Forsvarets anvendelse af personel af 
reserven og Hjemmeværnets frivil-
lige. Som led i delstrategien arbejder 
man nu mod implementering af et to-
talstyrkekoncept efter inspiration fra 
udlandet.

Totalstyrkekoncept er et begreb, der 
anvendes i blandt andet det amerikan-
ske forsvar som en samlebetegnelse 
for de væbnede styrkers faste struktur, 
personel af reserven samt nationalgar-
den. Med implementeringen af ’Dels-
trategi 9’ forventes reservepersonellet 
og Hjemmeværnets frivillige fremover 
at indgå i Forsvarets personelreserve. 
Derfor er disse nye begreber også re-
levant for dig i Hjemmeværnet. 

Stort potentiale
”Både reservepersonellet og Hjem-
meværnets frivillige besidder civile 
kompetencer og uddannelser, og med 
den kombination har vi en stærk, men 
uudnyttet ressource. Jeg ser en stor 
mulighed for i højere grad at udnytte 
det potentiale,” siger kommandør An-
ders Friis, der er chef for Center for 
Stabiliseringsindsatser. 

Den fuldt færdige strategi forven-
tes ikke implementeret før udgangen 
af 2017; men allerede nu er der af-
ledte effekter af tankerne bag i form 
af konkrete opgaver: Det gælder for 
eksempel de økonomiske rådgivere, 
som Hjemmeværnet har udsendt til 
Kabul i Afghanistan. Her er der tale 
om frivillige, der har en økonomisk 
kandidatuddannelse og relevant er-
hvervserfaring i kombination med de 
nødvendige militære kompetencer, 
der kræves i et operationsmiljø som 
Afghanistan. Netop evnen til at kom-
binere disse kompetencer er en væ-
sentlig del af det, som ’Delstrategi 9’ 
handler om. Vil du vide mere? Så læs 
mere på hjv.dk/oe/csi.

H.K.H. Prins Joachim besøgte Hjemme-
værnet i Kosovo i 2013, hvor Prinsen 
overrakte NATOs Fortjenstmedalje til 
Hjemmeværnets bevogtningsdeling. 
Foto: Hjemmeværnskommandoen

MHV-medlemmernes uddannelsescenter i Ny-
borg, officielt kaldet Marinehjemmeværnssek-
tionen under Hjemmeværnsskolen, har fået ny 
chef fra 1. november. Den 50-årige orlogskap-
tajn Mads Kjærgaard Sørensen har overtaget 
roret efter den mangeårige chef, orlogskaptajn 
Erik Grubak Schmalfeldt, der er gået på pension.

Mads K. Sørensen kommer fra en stilling som 
fungerende distriktschef for Marinehjemme-
værnsdistrikt Vest.

”Det er simpelthen et ønskejob. Jeg glæder 
mig meget til at komme tilbage til uddannelses-
miljøet og få en tættere kontakt med de frivil-
lige og meget engagerede kursister,” siger Mads 
Kjærgaard Sørensen, der tidligere i karrieren har 
gjort tjeneste på Slipshavn.  

Den nye chefs ambition er at fortsætte med 
at videreudvikle Marinehjemmeværnssektionen 
til et maritimt kraftcenter. Læs også portræt af 
Marinehjemmeværnssektionen på side 36.

Chefskifte på Slipshavn

Prins Joachim i 
ny rolle i Forsvaret
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Tre flotte  
OL-medaljer
Hjemmeværnet markerede sig fornemt 
ved det nyligt overståede militære OL i 
Sydkorea, hvor tre frivillige hver kunne 
tage en bronzemedalje med hjem i hånd-
bagagen. Medaljerne var fordelt på to 
forskellige discipliner: Militær femkamp 
og 300 m riffelskydning.

Første gang, Hjemmeværnet kom på 
sejrspodiet var, da det kvindelige lands-
hold med den sidste terrænløbetur sneg 
sig ind på en tredjeplads i militær fem-
kamp. Med på landsholdet er menig Jo-
hanne Kjær Tolstrup, der er geværskytte i 
Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd 
i Odense og Sara Hjalager fra Stabskom-
pagni Østjylland. I seneste nummer af HJV 
magasinet gav Sara i øvrigt udtryk for, at 
det var hendes håb at komme blandt de 
fem bedste ved OL. 

To dage senere var det menig René 
Kristiansen fra Hjemmeværnskompagni 
Fredericia, der skød sig til bronze. ”Det 
her er så vigtigt for mig. Jeg har trænet 
med landsholdet siden 2008, og det er en 
drøm, der går i opfyldelse,” sagde en ty-
deligt bevæget René Kristiansen, da me-
daljen var i hus.

Det glade landshold, efter bronzen var 
hjemme. Fra venstre: Johanne Kjær 
Tolstrup, Sara Hjalager (begge fra Hjem-
meværnet), Nanna Lybæk Lihn og Helene 
Hupfeldt Nielsen. Foto: Kim Vibe Michelsen

Der var spænding til det sidste. Her fejrer 
René Kristiansen den flotte placering, 
svøbt i Dannebrog. Foto: Kim Vibe Michelsen

Realistisk øvelse i Oksbøl
Knap 200 hjemmeværnssoldater, værnepligtige (HBU'ere) og sergenter gennemførte i oktober 
en større infanteriøvelse i Oksbøl. For et dusin gruppeførerkursister fra Hjemmeværnet var 
det en unik mulighed for at øve deres færdigheder i den svære by-kamp, så alle mand slap 
helskindet igennem.

Under øvelsen smældede skuddene fra M/95 mellem de rå betonmure i bygningerne i 
Brikby, hvor 40 belejrede soldater forsøgte at holde stand mod den over tre gange så store 
angribende styrke. For at gøre øvelsen mere realistisk blev der anvendt veste med det nye 
Laserduelsystem (LDS), som registrerer afgivne skud, og hvem der bliver ramt. 

Søren Boesen, fungerende gruppefører i infanteridelingen i Hjemmeværnskompagni Vejle, 
fortæller begejstret om oplevelsen: ”Adrenalinen pumpede rundt, og folk omkring mig duk-
kede sig, når de hørte skud. Jeg mistede selv nogle af mine folk, der blev ramt. Så systemet 
i de nye veste fungerer rigtig godt og gjorde hele øvelsen meget mere realistisk.”

Laserduelsystemet (LDS) 
registrerer, hvem der 
bliver ramt i kampens 
hede – her en HJV-soldat 
på øvelse i Oksbøl. Foto: 
Camilla F. Christensen

4.000 
uniformer  
på vej
De første 4.000 nye uniformspakker med 
MTS-uniformen bliver udleveret til HJV-
soldater fra Hærhjemmeværnet, Virksom-
hedshjemmeværnet, Det Bornholmske 
Hjemmeværn samt Særlig Støtte- og Rekog-
nosceringskompagni i løbet af første kvartal 
2016. 

Derefter begynder anden ombæring med 
omklædning af de næste 4.000 frivillige fra 
Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. 
De pågældende får besked om, hvornår og 
hvordan processen foregår fra deres respekti-
ve distrikter. De sidste frivillige fra Hærhjem-
meværnet og Maritime Force Protection for-
ventes at blive omklædt i 2017. Det er endnu 
ikke besluttet, om Marinehjemmeværnets 
sejlende besætninger også skal omklædes 
til MTS-uniformen. I givet fald vil det tidligst 
kunne gennemføres i 2018.

Og så kan medlemmerne af PO-kompag-
nierne se frem til en ny og forbedret trafik-
reguleringsjakke. ”Vi arbejder på at få ud-
viklet en model med en bedre holdbarhed 
og i anden stofkvalitet, så jakken ikke er så 
varm at bære,” forklarer chefsergent Michael 
Svane fra Hjemmeværnskommandoens Lo-
gistikafdeling. Det skal samtidig være muligt 
at aflæse, hvem der har en lederrolle under 
en indsats, så lederfunktionen bliver synlig. 
Den nye trafikreguleringsjakke vil være klar 
i løbet af 2016.

PO-kompagnierne kan se frem til 
nye trafikreguleringsjakker i 2016. 

Foto: Steen Wrem 
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100 historikere samlet
Sidste weekend i oktober lagde Hjemme-
værnsskolen i Nymindegab lokaler til det 
landsdækkende historiske seminar, der gen-
nemføres hvert andet år. I et pragtfuldt ef-
terårsvejr var næsten 100 historikere fra 
hele landet samlet for at diskutere året 1987. 
Hjemmeværnets situation i årene 1957, 1987 
og 2007 skal beskrives, og der er en lang 
række områder, hvor der skal skabes et over-
blik: Hvordan var Hjemmeværnet organiseret 
dengang, hvilket materiel rådede man over, 

og hvilke opgaver skulle løses på alle niveau-
er fra region/værn til underafdeling?

Ved samme lejlighed fik formanden for Den 
Selvejende Institution Hjemmeværnsmuseet 
i Frøslev, premierløjtnant Jens Peter Rasmus-
sen, overrakt Hjemmeværnets Fortjensttegn. 
Han er også tidligere chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. 

”Ikke bare som formand for museet, men 
også i din tid som distriktschef, har du sat det 
historiske arbejde højt. Som repræsentant for 
Hjemmeværnet, især i det sønderjyske om-
råde, har du på forbilledlig vis medvirket til 
at udbrede kendskabet til områdets militære 
historie,” sagde Erik Petersen, der er chef for 
Kommunikationsafdelingen i Hjemmeværns-
kommandoen, da han på Hjemmeværnsledel-
sens vegne overrakte udmærkelsen. 

Historisk fane 
efterlyses
Hjemmeværnets Historiske samling i Næst-
ved er i besiddelse af en historisk fane. 
Men de kender ikke historien bag fanen og 
håber på hjælp fra HJV magasinets læsere. 

Det drejer sig om en fane, der stammer 
fra efterkrigstiden, hvor der blev oprettet 
civile hjemmeværnsforeninger efter befri-
elsen i 1945. Fanen har muligvis tilhørt den 
såkaldte Region V, som i slutningen af april 
1946 havde oprettet 50 navngivne forenin-
ger (kompagnier). Den gamle fane har et 
H placeret øverst i venstre felt. Bogstavet 
går igen i logoet for de samlede ”Danske 
Hjemmeværnsforeninger” samt på Region 
V's medlemskort.  

Hvis du har kendskab til fanen, må du 
meget gerne kontakte: Helmer Chr. Han-
sen Kornbakken 9, 1. th., 4700 Næstved. 
Mail: helmerchansen@gmail.com

Bud efter værnepligtige
En ny kampagne skal forsøge at få flere med 
værnepligtbaggrund til at melde sig som fri-
villige i Hjemmeværnet. Med Hærens Basis-
uddannelse (HBU) i rygsækken behøver man 
ikke at gennemgå den lovpligtige uddannelse 
i Hjemmeværnet (LPU). Dermed kan de tid-
ligere værnepligtige træde direkte ind som 
aktive medlemmer i Hjemmeværnets under-
afdelinger, hvor de kan være med til at sikre 
et højt militært niveau.

For at skabe synlighed om de mange 
muligheder i Hjemmeværnet, har Hjemme-
værnskommandoen i samarbejde med Total-
forsvarsregion Sjælland og reklamebureauet 

Kunde & Co skabt en film og en folder målret-
tet mod de værnepligtige. I første omgang 
er materialet præsenteret for de mange 
”HBU'ere”, som netop er blevet hjemsendt 
fra kasernerne med udgangen af november. 
Der er også planer om at anvende en sær-
lig udgave af filmen på landsækkende tv og 
i biografer over hele Danmark i forbindelse 
med hvervekampagnen i 2016.

Den nye film er bygget op om Michael Nor-
mann, som siden sin værnepligt for fire år si-
den har været meget aktiv som frivillig i Hær-
hjemmeværnet ved siden af sit civile job som 
anlægsgartner. Det er i øvrigt Michael, der 

er på forsiden af dette maga-
sin. Filmen kan også ses på  
vistillerop.dk og på HJV Film-
kanal på YouTube.

Husk, at du altid kan finde 
materialer og oplysninger om 
kampagneperioder på Infor-
mationsforum på HJV.DK. Se 
under ”Fagområder” (kræver 
login).

Formand for Hjemmeværnsmu-
seet, Jens Peter Rasmussen, fik 
på historisk seminar overrakt 
Hjemmeværnets Fortjensttegn 
af kommunikationschef Erik 
Petersen. Foto: Henning Blauenfeldt

KORT NYT

En ny reklamefilm skal lokke 
flere unge med værnepligt-
baggrund til at melde sig 
ind i Hjemmeværnet. Foto: 
Esben Zøllner Olesen

Mindeplade for 
Frank Nielsen
Da Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen, i september indviede det 
nye Hjemmeværnscenter Århus på Grimhøjvej 
i Brabrand, afslørede han ved samme lejlighed 
en mindeplade for HJV-soldat Frank Nielsen 
fra Politikompagni Århus. Frank Nielsen om-
kom ved en tragisk ulykke under tjenesten i 
august 2013, hvor han var med til at udføre 
trafikregulering ved DHL-stafetten i Århus.

Hjemmeværnscenter Århus huser tre un-
derafdelinger under Hærhjemmeværnsdistrikt 
Østjylland.  
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Hjalp over 4.300 løbere på vej
H. C. Andersen Marathon i Odense giver 
hvert år store trafikale udfordringer. Løbet 
den første søndag i oktober i år var ingen 
undtagelsen. Derfor havde Fyns Politi valgt 
at alliere sig med Odense Politikompagni, for 
hvem løbet er den største opgave i løbet af 
året, fordi den kræver så meget mandskab. 
Derfor var der også kommet assistance fra de 
andre politikompagnier på øen.

I alt stillede 4.386 løbere op til start, og 
de fyldte godt op i Odense indre by. Det fyn-
ske politihjemmeværn leverede godt 70 HJV-
soldater til opgaven, og de havde nok at se 
til, hovedsagelig ved de store trafikårer, hvor 
trafikken skulle styres manuelt, så løberne 

ikke blev opholdt, men kunne løbe konstant.
”Fyns Politi ville ikke kunne have løftet 

denne opgave, hvis ikke vi fik assistance fra 
Hjemmeværnet. De ydede en stor indsats, og 
jeg har været helt tryg ved at give dem opga-
ven,” understreger politimand Bruno Nielsen, 
der er sagsbehandler på H. C. Andersen Ma-
rathon ved Fyns Politi.

Flere af HJV-soldaterne tog i øvrigt direkte 
fra maraton og ud for at afspærre et ger-
ningssted for Fyns politi, da endnu en påsat 
brand i Odense krævede hjælp fra Hjemme-
værnet. Opgaven varede indtil næste formid-
dag, da politiets teknikere havde foretaget 
deres undersøgelser.

Herdis Pennerup 
ved en af de største 
indfaldsveje i Odense. 
Foto: Nina Villadsen

”Det realistiske set up fik ild og be-
vægelse til at virke godt, og samtidig 
lærte vi at holde ekstra fokus på en 
korrekt våbenbetjening”. Sådan lød den 
spontane kommentar fra oversergent 
Michael George og sergent Pablo Mon-
roe, efter de havde været i Borrislejren 
med HJV-soldater fra Totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Sam-
men med 38 andre National Guard-
soldater fra staterne South Dakota og 
Washington var de inviteret med på 
øvelse Viking Star i det sydlige Jylland 
fra 26. september til 11. oktober. Her-
med fik amerikanerne intensiv skyde-
træning ”the Danish way”. 

I weekenden 2.-4. oktober blev Vi-
king Star sat på standby, så ameri-
kanerne også kunne deltage i Golden 
Griffin, regionens store bevogtnings-
øvelse, hvor omkring 900 frivillige HJV-
soldater trænede bevogtning af civile 
objekter - læs artiklen om Golden Grif-
fin på side 18 og 19.

Spillede ved kinesisk flådebesøg

International 
debut hædret
Tre nyligt hjemvendte flyverhjemmeværns-
soldater er blevet hædret med Chefen for 
Flyverhjemmeværnets Com-mander's Coin. 
I to måneder har de været udsendt til Ku-
wait for at støtte med bevogtning i forbin-
delse med Flyvevåbnets F-16-bidrag i Irak. 

”I er det synlige bevis på, at vi ikke kun 
løser opgaver for Flyvevåbnet i nationalt 
regi, men nu også på den internationale 
arena. Som de første udsendte i direkte 
støtte til Flyvevåbnet har I vist vejen og 
løst den forventede opgave fuldt ud. Tak 
for indsatsen,” sagde Chefen for Flyver-
hjemmeværnet, oberst Bernt B. Christian-
sen ved overrækkelsen. De tre HJV-solda-
ter er nu tilbage i deres eskadriller – en 
masse erfaringer og oplevelser rigere. Læs 
mere om deres udsendelse på side 28-29. i 

dette nummer af HJV magasinet.

Flyverhjemmeværnets  
Commander's Coin.

Deltagerne fra en kinesisk dansetrup ses her sammen med Hjem-
meværnets Musikkorps København, der med kort varsel spillede, da 
København fik fint besøg af den kinesiske flåde. Foto: Robert Fog 

Med kort varsel trådte Hjemmeværnets Mu-
sikkorps København til og leverede den mu-
sikalske underholdning, da København i det 
tidlige efterår fik besøg af tre kinesiske flåde-
skibe med omkring 850 søfolk om bord. 

Den officielle modtagelse foregik på ka-
jen ved Nordre Toldbod. ”Det var et meget 
festligt arrangement og en kanon oplevelse. 
Rigtig mange herboende kinesere var mødt 
op, og de var vilde med at blive fotograferet 
sammen med os,” fortæller musikbefalings-

mand Henrik Andersen. 
Musikkorpset fik efterfølgende stor ros for 

deres optræden. Chefen for Marinestaben, 
kontreadmiral Frank Trojahn, fremhævede 
i et takkebrev, at musikkorpset ”med deres 
yderst professionelle adfærd og smukke mu-
sik lagde grundlaget for en god ramme”. 

”Det viser, at vores musikalske assistance 
bliver påskønnet, og at vores samarbejds-
partnere er tilfredse med vores indsats,” siger 
Henrik Andersen. 

Amerikansk 
begejstring 
for HJV-øvelse
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En vingedel fra det 
nedstyrtede F-16-fly 
bliver bjærget op på 
Søværnets miljøskib 
Gunnar Seidenfaden. 

Gennem flere dage var MHV 
904 LYØ indsat i farvandet ud 
for det sydvestlige Jylland, da 
et F-16-fly styrtede i vandet 
27. oktober.

FLYSTYRT 

Styrtet F-16-fly  
betød hektiske dage for MHV
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AF CHRISTINE DAHL OG NINNA FALCK
FOTO: CHRISTER HOLTE

Fartøjsfører Ole Thomassen 
havde nok at se til, da et 
F-16 fly styrtede ned vest 
for Rømø.

En opgave for SKAT endte noget anderle-
des for Marinehjemmeværnets flotille 131 
Esbjerg, da et af Flyvevåbenets fly styrtede 
i vandet vest for Rømø tirsdag 27. oktober, 
fordi jagerpiloten fik problemer med lan-
dingsstellet.

Ombord på flotillens fartøj, MVH 904 LYØ 
var toldere fra SKAT, da Forsvaret sendte far-
tøjet på redningsaktion. Det skulle snart vise 
sig at være den første af mange opgaver. 

I første omgang lød anmodningen på, at 
gasterne fra Marinehjemmeværnet skulle 
samle piloten op af vandet, når han havde 
skudt sig ud af flyet med katapultsædet. 
SKATS fire medarbejdere samt deres med-

bragte sporhund måtte sande, at når Værns-
fælles Forsvarskommando har brug for støtte 
til en akutopgave, så bliver de planlagte op-
gaver nedprioriteret. 

Kort efter kunne Forsvaret dog melde, at 
piloten var samlet op af en deres egne red-
ningshelikoptere. 

Med piloten i sikker behold blev MHV 904 
LYØ dirigeret – stadig med SKATs medarbej-
dere og efterhånden en lidt søsyg labrador 
– over til nedstyrtningsstedet.

”Der lå flere mindre vragdele på vandover-
fladen, da vi kom derud, men vi fik samlet en 
del op,” fortæller fartøjsfører Ole Thomassen 
fra Flotille 131 Esbjerg.

LYØ skulle oprindeligt have været retur i 
havnen ved solnedgang. Men en ny melding 
over radioen ændrede også denne plan, og 

LYØ blev bedt om at ligge 
ude ved nedstyrtningsområ-
det yderligere et døgn.

Stresset sporhund
Dermed blev det, der oprin-
delig skulle have været en 
kort dag på søen, til en be-
vogtningsopgave med lange 
udsigter til at komme i land 
igen. 

”Vores labrador, Triton, var efter en lang 
dag på havet blevet bange og træt,” fortalte 
funktionsleder i SKAT Henning T. Jensen ef-
terfølgende til Ekstra Bladet. Han erkendte 
samtidig, at de kraftige bølger også til sidst 
fik krammet på ham.

Et støttefartøj blev sendt ud til LYØ med 
forsyninger, og dermed kunne tolderne og 
deres slukørede sporhund komme hjem igen.

Der skulle gå mere end halvandet døgn, 
før de otte frivillige besætningsmedlemmer 
atter havde fast grund under fødderne. Men 
opholdet på land varede ikke længe. Et par 
dage efter havde Forsvaret igen brug for LYØ. 

Del af vinge hæves
Denne gang lød opgaven på at sejle en grup-
pe journalister og fotografer ud til nedstyrt-
ningsstedet. Forsvaret havde nemlig planlagt 
at hæve de sunkne vragrester, så Flyhavari-
kommissionen kan analysere, hvorfor piloten 
var tvunget til at foretage en kontrolleret 
nødlanding.

Så tidligt søndag morgen 1. november 
stævnede MHV 904 LYØ atter ud. 

”Vi så dem bjærge en vingedel og noget, 
der lignede haleroret”, fortæller Ole Thomas-
sen, der oven på fem dages hektisk aktivitet 
og det dramatiske syn af de sunkne vragre-
ster, kun havde denne kommentar: 

”Det er rart at tænke på, at ingen kom no-
get til. Det er jo bare materielle skader”.

Marinehjemmeværnets 30 fartøjer er på en 
times beredskab året rundt.

MHV 904 LYØ fragtede en ivrig presse 
ud til det nedstyrtede F 16-fly.  

Styrtet F-16-fly  
betød hektiske dage for MHV
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OPGAVER

 På landsrådsmødet i november understregede frivillige 
og ansatte behovet for en snarlig politisk beslutning 
om de rammer, der skal danne grundlag for den videre 
udvikling af Hjemmeværnet.

I weekenden den 6.-8. november mødtes 
landsrådets medlemmer for at drøfte Hjem-
meværnets fremtid. Forsvarsministeren havde 
forud for mødet udtrykt forståelse for Hjem-
meværnet situation, hvor der stadig mangler 
politisk afklaring af rammerne for organisa-
tionens udvikling. Det gælder blandt andet 
økonomien.

”Jeg glæder mig over et godt og konstruk-
tivt landsrådsmøde. Vi har et ansvarligt lands-
råd i Hjemmeværnet, som har kvitteret for 
forsvarsministerens ønsker om at få færdig-
gjort Hjemmeværnets omstilling og udvikling, 
herunder særligt at de midler, der tilvejebrin-
ges ved effektiviseringer bruges til Hjemme-
værnets fortsatte udvikling”, siger Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

Stadig mulighed for et robust HJV
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne 
Laustsen, var også tilfreds med landsrådsmø-
det:

”Det glæder mig, at vi bevarer ressourcer til 
fortsat at have et robust Hjemmeværn,” siger 
Bjarne Laustsen, og nævner som eksempel de 
mange timer, de frivillige yder i støtte til sam-

fundet hvert år og herunder støtten til Politiet.
Landsrådet nævner i sin officielle udtalelse, 

at de 16.000 aktive frivillige yder en substan-
tiel støtte til Forsvaret, Politiet og beredska-
bet. En støtte, der er forøget med 10 procent 
i forhold på bare et enkelt år. Derfor opfordrer 
landsrådet også til, ”at forligsgrundlaget bliver 
afklaret, og at effektiviseringen anvendes til 
gavn for de frivilliges vilkår i Hjemmeværnet, 
hvilket er helt afgørende for at fastholde og 
øge den ønskede støtte til Forsvaret og sam-
fundet.”

Det ønske har forsvarsminister Peter Chri-
stensen altså anerkendt, og han understre-
gede igen, at Hjemmeværnet skal sikres de 
nødvendige midler til udvikling, da han senere 
på måneden besøgte Hjemmeværnskomman-
doen i Vordingborg.

”Efter min og regeringens opfattelse skal 
de midler, Hjemmeværnet tilvejebringer gen-
nem effektiviseringer i omstillingsprocessen, 
anvendes til at udvikle Hjemmeværnet i frem-
tiden,” påpegede ministeren ved besøget på 
Vordingborg Kaserne.

Du kan i øvrigt læse hele udtalelsen fra 
landsrådet på HJV.DK (kræver login).

Landsrådet  
drøftede  
blandt andet
• Hjemmeværnets omstillingsproces
• Beredskabsstyrken til støtte for 

Forsvaret
• Status for HJV.DK
• Arbejdsgruppe Opgaver
• Hjemmeværnets Landsøvelse 2016
• Årsprogram 2016

Hjemmeværnets patruljeenheder er 
blandt dem, som har haft lidt svært ved at 
få øje på, hvilke opgaver de er sat i verden 

for at løse. Arkivfoto: Christer Holte

AF CHRISTINE DAHL OG
CHARLOTTE BAUN SENHOLTLandsrådet: 

Nu har Hjemmeværnet 
 BRUG FOR RO

Landsrådet har fået forsvarsministerens 
ord for, at sparede midler kan anvendes til 
Hjemmeværnets udvikling. Arkivfoto: Ole Friis
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Mere klare opgaver i udsigt
Landsrådet har drøftet 
og godkendt resultatet 
af et halvt års arbejde 
med at skabe mere 
klarhed om opgaverne for 
Hjemmeværnets frivillige.

Det seneste år har der været en stigende fru-
stration i en række enheder i Hjemmeværnet. 
Medlemmer af især patruljeenheder, infanteri 
og motoriseret overvågning haft svært ved at 
få øje på, hvilke opgaver de uddanner sig til 
at løse. Ikke mindst angrebet på Krudttønden 
i København i februar satte skub i en debat 
om, hvad bestemte enhedstyper egentlig kan 
regne med at blive anvendt til.

På årets første landsrådsmøde blev en stor 

del af tiden brugt på at drøfte, hvordan det 
sikres, at alle medlemmer af Hjemmeværnet 
tydeligt kan se sin egen plads og relevans for 
den samlede opgaveløsning. Det indebærer 
også, at hver enkelt skal kende opgaver og 
uddannelsesbehov.

Positivt landsråd
Vejen til at nå dertil er i første omgang gået 
via tre møder i en arbejdsgruppe, der blev 
nedsat umiddelbart efter landsrådsmødet i 
maj. Resultatet af arbejdet blev tre primære 
aktioner – justering af opstillingsgrundlag, ju-
stering af årsprogram og en ny operativ vur-
dering – som i store linjer kan ses i boksen 
her på siden. Konklusioner og aktioner blev 
drøftet på landsrådsmødet i november.

”Landsrådet tog rigtig godt imod det, vi er 
nået frem til. Processen har været god og 
konstruktiv, og jeg er sikker på, at det fort-
satte fokus på området nok skal føre til en 
positiv udvikling,” siger major Ulrik Skytte, 

der som fungerende chef for Hjemmeværns-
kommandoens Studie- og Udviklingsafdeling 
har stået i spidsen for arbejdsgruppen.

Frivillige inddrages fortsat
Hjemmeværnskommandoens planlægnings-
division vil i løbet af 2016 og 2017 rejse rundt 
til en række distrikter og afklare de tvivls-
spørgsmål, der måtte være. Desuden bliver 
der oprettet en følgegruppe, der vil sikre fort-
sat fremdrift i arbejdet.

”Det vil være en udfordring at adskille ar-
bejdet med at holde fokus på opgaverne i en 
tid, hvor forligsimplementering med bespa-
relser og udvikling af Hjemmeværnet fylder 
meget. Derudover skal de nye tiltag hånd-
teres på en måde, så det hverken bliver en 
belastning for underafdelinger eller distrikter. 
Men det er jeg overbevist om, at vores or-
ganisation godt kan finde ud af. Vi plejer jo 
at finde gode løsninger i samarbejde mellem 
frivillige og ansatte,” siger Ulrik Skytte.

3 kerneområder 
skal skabe klarhed
1. Opstillingsgrundlag præciseres
Det såkaldte opstillingsgrundlag, der 
beskriver Hjemmeværnet kapaciteter, 
justeres. For infanterienheder, patruljeen-
heder og motoriseret overvågningsenheder 
præciseres, hvilke opgaver der løses under 
”assistance til civile myndigheder”.
Derudover skal bevogtningsopgaverne 
beskrives yderligere.

2. Årsprogrammet justeres
Der udarbejdes et nyt punkt til årsprogram-
met, som sikrer, at de operative opga-
ver bliver mere tydelige for den enkelte 
underafdeling. Det betyder blandt andet, at 
distrikterne skal udarbejde operationsbefa-
linger til alle Hærhjemmeværnets under-
afdelinger. Disse befalinger skal opdateres 
hvert andet år.
Distrikterne pålægges derudover at samar-
bejde mere for at sikre en forbedret løsning 
af opgaver i andre distrikters operative 
område.

3. Operativ vurdering indføres
Hærhjemmeværnsdistrikterne skal fremover 
gennemføre operative vurderinger af 
underafdelingerne for at sikre kvaliteten af 
opgaveløsningen.
Vurderingen udføres på baggrund af den til-
delte operative opgave til underafdelingen.
De øvrige værnsgrenes del af processen 
omkring operative vurdering er ikke færdig-
gjort pt.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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Sådan foregår e-Rekruttering:

Rekruttering 
   med et klik
Hjemmeværnet overgik i 
efteråret til e-Rekruttering. 
Det betyder, at alle 
ansøgninger nu bliver 
udfyldt og behandlet 
digitalt. Her kan du 
læse mere om, hvordan 
processen forløber fra 
samtale til medlemskab

Den digitale rekruttering i Hjemmeværnet 
er en realitet, og papiransøgningen er der-
for blevet til en digital ansøgning. Det nye 

system, e-Rekruttering, betyder, at ansøg-
ningsprocessen er blevet hurtigere og mere 
simpel. Det er også blevet nemmere at følge 
med i, hvor langt ansøgningerne er kommet, 
og der er ingen ansøgninger, som forsvinder 
eller ligger længere end højst nødvendigt i 
systemet. 

Op til lanceringen af e-Rekruttering er der 
blevet gennemført møder med nøgleperso-
ner i rekrutteringsarbejdet, hvor systemet er 
blevet demonstreret, og det har været mu-
ligt at stille spørgsmål til Forsvarsministeri-
ets Personalestyrelse. Efteråret igennem er 
samtaleholderne blevet uddannet til at bruge 
det nye digitale system, og distriktsudvalgene 
er blevet orienteret om systemet, og hvilken 
betydning det får for dem.

AF THILDE LEJRE

E-REKRUTTERING

Orienteringssamtalen
Samtalen med ansøgeren 
holdes stadig i ansøgerens 
hjem. Samtaleholderen for-
tæller om Hjemmeværnet til 
det potentielle medlem med 
udgangspunkt i orienterings-
samtaleskemaet, som fortsat 
skal bruges ved samtalen. 
Skemaet ligger på www.hjv.
dk/e-rekruttering

1 2 3 4
Ansøgningen
Ansøgeren udfylder selv det 
elektroniske ansøgnings-
skema ved at logge på med 
sit NemID, men vejledes af 
samtaleholderen gennem hele 
forløbet.  Samtaleholderen 
kontakter efterfølgende ansø-
geren, hvis ansøgningen ikke 
bliver indsendt umiddelbart 
efter samtalen.

Behandling af  
ansøgningen
Det er Forsvarsministeri-
ets Personalestyrelse, der 
behandler ansøgningen. De 
sørger for kontakt til ansøge-
ren, hvis der skal indhentes 
lægeerklæring, eller der 
mangler et konklusionsskema 
fra samtaleholderen. 

Et nyt medlem
Når ansøgeren er godkendt til 
optagelse i Hjemmeværnet, 
kontakter Forsvarsministe-
riets Personalestyrelse det 
nye medlem, som modtager 
kontrakten i sin e-Boks. 
Kontrakten skal underskri-
ves elektronisk. Herefter får 
distriktet besked om det nye 
medlem, som bliver placeret i 
en underafdeling.

Læs mere
• Du kan læse mere om e-Rekruttering på 

hjv.dk/e-rekruttering og finde link til det 
nye, elektroniske ansøgningsskema. Her 
kan du også finde svar på dine spørgsmål 
om e-Rekruttering og vejledninger til det 
nye system. Vi opdaterer løbende spørgs-
mål og svar inde på siden.

• I næste nummer af HJV magasinet, der ud-
kommer i marts 2016, samler vi op på de 
første erfaringer med e-Rekruttering. 
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Svend Gønge, Golden Griffin, Cold Response og SMIL. Efteråret er højsæson for øvelser, og i alle afkroge af Dan-
mark har omkring 3.000 HJV-soldater sat deres aftryk på militære kaserner, øvelsesterræner, farvande og ved 
civile mål. De militære færdigheder er blevet pudset af, så HJV-soldaternes kompetencer og uddannelse fortsat 
er opdateret og skarpe, så de altid er klar til at løse endnu en opgave for samfundet eller Forsvaret.   

På de følgende sider kan du komme med rundt i landet til en række af efterårets største øvelser.

»

3.000 soldater

på øvelse

TEMA: ØVELSE

En soldat fra Totalforsvarsregion Sjælland er 
i gang med træningen i militære færdigheder. 
Foto: Christian Sundsdal
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Kronprinsesse Mary tog ufortrødent mod de 
udfordringer, hun blev mødt med, side om 
side med de øvrige hjemmeværnssoldater, 
da Kronprinsessen i september deltog i den 
storstilede Svend Gønge-øvelse, der fore-
gik på Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn. 
Kronprinsessen indledte i skydeterrænet ved 
Korselitse Mellemskov på Falster, hvor der 
blev gennemført skarpskydning. Derefter del-
tog Kronprinsessen i en bevogtningsøvelse på 
Vordingborg Kaserne og indgik som en del af 
vagtstyrken. 

”Hjemmeværnet er glad for og stolt over 
Kronprinsessens deltagelse i hjemmeværns-
øvelsen. Vi sætter stor pris på den anerken-

delse, Kronprinsessen gang på gang viser 
Hjemmeværnet, de frivillige og de opgaver, 
som de bidrager med til Forsvaret og sam-
fundet,” siger Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler. 

En kæmpe oplevelse 
Distriktet havde lagt sig i selen for, at de 
mange HJV-soldater blev både udfordret, 
udviklet og underholdt, de dage øvelsen stod 
på. For mange af deltagerne blev Svend Gøn-
ge da også en stor oplevelse. Det gjaldt ikke 
mindst for nogle af de nye i Hjemmeværnet. 

”Det var bare fedt! Jeg har kun været med-
lem i et par år og er for nylig blevet færdig 

med den lovpligtige grunduddannelse. Så det 
var rigtigt sjovt og lærerigt at være med på 
så stor en øvelse som Svend Gønge og sam-
tidig møde andre HJV-soldater fra distriktet,” 
fortæller menig Anni Dam fra Hjemmeværns-
kompagni Ulvsund.

Lidt skarpere 
Delingsfører, oversergent Henrik Dipo fra Po-
litikompagni Næstved kunne til gengæld godt 
have tænkt sig en lidt ”skarpere øvelse”. Hans 
deling var indsat på Vordingborg Kaserne for 
at træne bevogtning og teste alarmeringspla-
nerne. Men rent øvelsesteknisk gik det ikke 
helt, som Henrik Dipo kunne have ønsket sig.    

SVEND GØNGE

Kronprinsesse Mary under 
Svend Gønge øvelsen. Foto: 
Kasper Kamuk.

Fire HJV-soldater træner 
afstandsbedømmelse på Møn. 
Foto: Frederik Jørgensen.

Sammen med godt 500 HJV-soldater deltog Kronprinsesse  
Mary i september i den store hjemmeværnsøvelse, Svend  
Gønge. Øvelsen havde fokus på bevogtning og skydning.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Feltøvelse med 
royalt islæt
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”Under bevogtningen skulle vi have stået 
oppe i garnisonsbygningen, men det blev ikke 
aktuelt. Som frivillig HJV-soldat og delings-
fører ærgrer det mig, når nu vi var samlet,” 
siger Henrik Dipo.

Overordnet er han dog ganske tilfreds med 
Svend Gønge, der også bød på en PO-øvelse 
i Sørbymagle, hvor deltagerne blandt andet 
skulle evakuere byens borgere efter en ke-
mikaliebrand. Desuden fik han en rigtig god 
oplevelse på skydebanen på Nordfalster. 

 ”Jeg trives bedst med, at der bliver stillet 
krav. Når jeg i min fritid vælger at være aktiv 
i Hjemmeværnet, så går jeg altså all in. Det 
forventer jeg også af mine HJV-kammerater,” 

siger Henrik Dipo, der har en fortid i Hæren.
Ud over de mange deltagere fra distriktet 

stillede også HJV-soldater fra Bornholm op i 
øvelsen, der også havde udenlandske delta-
gelse fra amerikanske soldater fra Maryland 
National Guard. 

Nyttige erfaringer
Fra øvelsesledelsens side var der lagt ho-
vedvægt på at træne distriktets enheder i 
at løse operative opgaver, som distriktet kan 
blive indsat i. Overordnet er de tilfredse med 
opgaveløsningen – ikke mindst fordi over 50 
procent af distriktets aktive HJV-soldater stil-
lede op.

”Men vi har da også lært, at man skal pas-
se på med at have for mange momenter med 
på den type øvelse, så man ikke gaber over 
for meget. Det kan give forsinkelser under-
vejs i forløbet, ” siger ansvarlig øvelsesleder, 
major Kenneth Goos, der er chef for uddan-
nelse, operationer og planlægning på 
distriktet.

Når det er sagt er Kenneth Goos også stolt 
over de frivillige HJV-soldater: ”De viste igen, 
at de efter en hård opstart hurtigt begynder 
at virke som gode soldater efter cirka et 
døgn, hvorefter niveauet stiger, så de bliver 
effektive soldater.” 

Også om natten var HJV-soldater-
ne i aktion. Foto: Frederik Jørgensen.

Feltøvelse med 
royalt islæt
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Et terrorangreb i Århus 
satte Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland 
på den anden ende, da 
regionen testede deres 
alarmeringsplaner af under 
Øvelse Golden Griffin.

Med terrorangrebene i Paris og København in 
mente blev situationen taget alvorligt, da om-
kring 900 HJV-soldater fra Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland den første week-
end i oktober gennemførte regionens årlige 
alarmeringsøvelse i en situation med terror.

Udgangspunktet før den omfattende øvelse 
var et alvorligt terrorangreb i Århus, Dan-
marks næststørste by med knap 320.000 
indbyggere. Angrebet skabte ifølge øvelses-
oplægget fare for yderligere trusler mod civile 
mål og militære objekter.   

”Denne gang tester vi primært bevogtning 
af såvel civile mål som militære objekter. 
Hjemmeværnssoldaterne skal træne indsæt-
telse ved et eventuelt terrorangreb i vores 
område, hvor det civile samfund eller For-
svaret kan bede os om hjælp. Det kan være 
bevogtning af civile mål, evakuering og anden 

hjælp til politiet samt bevogtning af militære 
områder,” forklarer fungerende stabschef, ma-
jor Gert Knudsen fra totalforsvarsregionen.

Ud over de omkring 900 hjemmeværnssol-
dater deltog også amerikanske soldater fra 
National Guard, der var i Danmark for at gen-
nemføre en anden af totalforsvarsregionens 
aktiviteter, nemlig øvelse Viking Star, der stod 
på i to uger.

Bevogtning ved civile mål
I Hammelev ved Skrydstrup var det den lo-
kale idrætshal og i Ringe på Fyn var det et 
fritidscenter, som HJV-soldaterne blev sat til 
at bevogte. Begge steder kommer der helt al-
mindelige mennesker, der fortsat skulle have 
lov til at komme ind og ud af bygningerne. 
Opgaven lød på at visitere og udspørge 
eventuelle mistænkelige personer med onde 

hensigter for at sikre, at der ikke trængte ter-
rorister ind på områderne.

For deltagerne var det en udfordring at få 
borgerne til at føle tryghed og få ”hverdagen” 
til at køre videre samtidig med, at de sikrede, 
at der ikke skete noget uhensigtsmæssigt. 
”Det er en noget uvant situation. Man skal 
passe meget på ikke at overreagere. Det er 
noget anderledes end at bevogte et militært 
område. Der spærrer vi bare det hele af og 
kan undersøge alt. I denne situation skal vi 
være venlige, skabe tryghed og ikke gå for 
voldsomt til værks,” fortalte hjemmeværnssol-
dat Bent Pedersen, der kommer fra Esbjerg og 
som var indsat ved idrætshallen i Hammelev.

Reaktionen fra de borgere, der skulle i 
idrætshallen, var dog meget positiv, og der 
kom flere bemærkninger som: ”Hold da op, 
der bliver passet godt på os.”  

I Midtfyns Fritidscenter i Ringe var der livlig 
trafik og mange besøgende. Som en del af 
øvelsen blev der gjort alt for at distrahere de 
indsatte HJV-soldater, der bevogtede centret. 
Pludselig kom en mand løbende fra en bil og 
råbte, at hans kone var ved at føde i bilen og 
skulle have hjælp. Samtidig sank en mand liv-
løs sammen over rattet på sin bil. Alt sammen 
skete for at teste, hvordan HJV-soldaterne 
ville reagere – ville de forlade deres post, el-
ler ville de tilkalde forstærkning?

Indsatsen ved fritidscentret blev kontrol-
leret af reserveofficer Rune Bille, der et 

900 HJV-soldater på plads 

GOLDEN GRIFFIN

”At møde engagerede 
og så dygtige frivillige 
understreger for mig, hvor 
stor en gevinst 
Hjemmeværnet er"

Trine Bramsen (S) 
MF og medlem af Forsvarsudvalget

TEKST OG FOTO: NINA VILLADSEN

Medlem af Folketingets forsvarsudvalg 
Trine Bramsen (S) i felten sammen med 
soldater fra Infanterikompagni Fyn.

Det var ikke kun bevogtning, de indsatte HJV-soldater skulle klare. Da en 
mand pludselig faldt livløs om over rattet på sin bil ved Midtfyns Fritids-

center i Ringe, ydede de akut førstehjælp.
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Fjenden erobret 
efter halvanden time
Da først taktikken var lagt og planerne justeret, fik 
deltagerne på Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns 
Vestegns Øvelse SMIL has på fjenden.

Fire kompagnichefer var på skift indsat til at stå i spidsen og 
lede to kompagnier under distriktsøvelsen SMIL, hvor del-
tagerne trænede samarbejde og kommunikation mellem 
nabokompagnier i en konkret opgave. Deltagerne fik 
til opgave at rykke frem og erobre et materieldepot i 
Kalbyris ved Næstved, der ifølge øvelsesoplægget var 
blevet besat af fjendtlige terrorister.

Men inden fremrykningen gik i gang, fik deltagerne 
flere aha-oplevelser i planlægningsfasen. Det stod for 
eksempel klart efter en rekognoscering af området, at det 
var nødvendigt at flytte skillelinjen mellem de to kom-
pagniers ansvarsområder for at undgå at komme til at 
skyde på egne styrker. Det blev også tydeligt, hvor 
vigtigt det er at koordinere en fremrykning og an-
greb i terrænet, så der ikke opstår huller, så fjen-
den kan smutte ind bag det. 

Så de mange timers indledende overvejelser 
og samarbejdet mellem kompagnierne var på 
ingen måde spildte. For da først fremryknin-
gen blev sat i værk, holdt planen, og 
efter halvanden time var det besat-
te depot i Kalbyris erobret tilbage 
og fjenden nedlagt.

Imponerende standard
”Som ny chef i distriktet var jeg 
naturligvis spændt på, hvordan 
øvelsen ville forløbe. Og her må 
jeg bare sige, at jeg er impone-
ret over den høje standard, som 
blev leveret af deltagerne – lige 
fra kompagnichef til geværskytte. 
Men så sandelig også fra stabs-
kompagniet og staben,” siger major 
og distriktschef Henrik Dyhrfjeld efter 
øvelsen.

Distriktschefen understreger, at 
alle – ikke mindst kompagnichefer-
ne – blev udfordret under øvelsen. 

”De udviste stort engagement i 
den taktiske opgave – både i re-
lation til deres førervirksomhed, 
taktiske overvejelser og selve 
udførelsen. Set i bakspejlet kunne 
deltagerantallet have været højere 
– det ærgrer mig, at mange gik glip 
af de gode oplevelser, deltagerne fik.”

En af HJV-soldaterne 
på Øvelse Smil  
forbereder sig men-
talt inden fremryk-
ningen mod et depot 
besat af fjendtlige 
terrorister.

Distriktschef, major Henrik  
Dyhrfjeld, deltog også i øvelsen – 
her med sløringsfarver i ansigtet.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: CHRISTIAN SUNDSDAL

par gange skred ind og anviste en 
smartere måde at løse opgaven på. 
Generelt viste borgerne dog stor for-
ståelse for Hjemmeværnets opgave 
ved de civile mål, og flere sagde, at 
de følte sig trygge ved Hjemmevær-
net.

Imponeret Trine Bramsen
På Fyn fik øvelsen også besøg af 
retsordfører og medlem af Folketin-
gets Forsvarsudvalg Trine Bramsen 
(S), der tilbragte otte timer i selskab 
med Infanterikompagni Fyn. ”Jeg er 
stolt over Hjemmeværnet. At møde 
engagerede og så dygtige frivillige 
understreger for mig, hvor stor en 
gevinst Hjemmeværnet er. Jeg har 
fået meget ærlige og gode indspark 
fra de frivillige, som jeg bestemt vil 
tage med tilbage på Christiansborg.” 

Svære opgaver 
Øvelsens indhold under Golden Grif-
fin 2015 var nok noget af det svæ-
reste, en soldat kan blive udsat for 
i fredstid, nemlig at bevogte civile 
objekter. Distriktschef og oberstløjt-
nant Kent Mikkelsen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn forklarer: 

”Vi er rigtig gode til at bevogte 
militære objekter, men mentalt at 
skulle omstille sig til, at samfundet 
skal køre videre, og at vi ikke bare 
kan plastre et objekt ind i pigtråd og 
åbne ild, når modstanderen har pas-
seret sidste ildåbningslinje, kræver, 
at vi øver det mere end tidligere. 
Øvelsen i år viser, at vi er godt på 
vej, men endnu ikke helt i mål. Jeg 
ser meget gerne, at dette fremover 
øves i rammen af særlig hjælp til 
politiet.” 

Også pressen fulgte slagets gang 
under Øvelse Golden Griffin. Her 
er det journalist Lene Rimestad fra 
Fyens Stiftstidende.

ØVELSE SMIL
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COLD RESPONSE

Det var et hold topmotiverede  
HJV-soldater fra Totalforsvarsregion 
Sjælland, der i oktober gik i gang 
med træningen forud for deltagelsen 
i to store arktiske øvelser i 2016. 

AF NATASCHA EFLUND OLSEN
FOTO: ESBEN ZØLLNER OLESEN

72 spændte HJV-soldater stod lørdag morgen klar i øvelses-
terrænet ved Høvelte Kaserne. Her tog de hul på den første 
uddannelsessamling, der skal lede frem til Hjemmeværnets 
deltagelse i to internationale øvelser til næste år, nemlig ”Arc-
tic Eagle” i april i USA og ”Cold Response 2016” i februar i 
Norge. I USA stiller Hjemmeværnet med en kompagnichef, to 
delinger og en kommandodeling og i Norge med en motorise-
ret overvågningsdeling og en infanterideling. 

Uddannelsessamlingen er en del af Totalforsvarsregion 
Sjællands nye koncept, der har særligt fokus på at øge ni-
veauet på kamp- og føringsuddannelsen, så HJV-soldaterne 
kan virke i de enheder, de opstiller i.

”Vi har sammensat soldater fra stort set hele regionens 
område. Formålet er at træne dem til en homogen enhed. 
Så det er vigtigt at få rystet dem sammen med deres førere,” 
siger kaptajn Bo Hansen fra Totalforsvarsregion Sjællands 
Operationssektion.

Så fra morgenstunden blev infanteristerne koblet sammen 
i to delinger, der gennemførte handlebaner for at øve stan-
dardreaktioner for en infanterigruppe. Også soldaterne fra 
den motoriserede overvågning trænede standardreaktioner.

Høj uddannelseskvalitet 
Handlebanerne dannede rammen for den egentlige øvelse, 
hvor soldaterne arbejdede sammen som et kompagni. For 
at sikre en høj kvalitet i uddannelsen trak man på erfarne 
eksterne instruktører, også fra Hæren.

”Hvis Hjemmeværnet ønsker at hæve niveauet for sine sol-
dater, kræver det kompetente instruktører,” forklarer kaptajn 
Bo Hansen. 

HJV-soldaterne sluttede af med at øve i kompagniramme. 
Da natten faldt på, gennemførte kompagniet en manøvre som 
overbygning på den forudgående træning på gruppe- og de-
lingsniveau. Det gav også kompagnichefen lov til at prøve 
kræfter med at føre alle enhederne. 

Det gik hen over 
stepperne, da 72 
HJV-soldater var 
på uddannelse i 

Høvelte for at gøre 
sig klar til to inter-
nationale øvelser i 

henholdsvis USA og 
Norge i 2016. 

Arktisk 
uddannelse 
skudt i gang

ARKTISK TRÆNING
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Største HJV-øvelse 
i 2015

PO-medlemmer fra Midt- og Vest-
jylland trænede indsættelse ved 

alvorlige ulykker – her er de i gang 
med at yde førstehjælp. 

Fakta
• Hovedparten af de i alt 1.132 deltagere 

fra Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyl-
lands store feltøvelse i september kom 
fra enheder under regionen. 

• Et mindre antal HJV-soldater kom fra 
Hjemmeværnets to øvrige regioner og 
havde forskellige roller i øvelsesmo-
menterne, mens et antal officerer fra 
REFØ-strukturen primært blev brugt til 
kontrolvirksomhed og som førere for 
momenterne.  

• Endelig deltog 18 soldater fra National 
Guard i USA. De trænede primært be-
vogtning og angreb.

 

Hjemmeværnets største øvelse i år foregik 
rundt om i hele Totalforsvarsregion Nord- og 
Midtjyllands dækningsområde, som stræk-
ker sig fra Skagen mod nord til Silkeborg 
mod syd. Det gav mulighed for at tilbyde de 
mange hjemmeværnsenheder mulighed for 
at træne deres specielle kompetencer i eget 
nærområde. 

”Jeg er overbevist om, at mange HJV-sol-
dater fik en rigtig god oplevelse. Jeg fulgte 
mange spændende aktiviteter, og stort set 
alle vores specialer var i anvendelse i løbet 
af øvelsen,” fastslår oberst og regionschef  
Mogens Bech, der var rundt og besøge de 
mange dygtige HJV-soldater i regionens store 
ansvarsområde.

I Nordjylland bevogtede HJV-soldater Flå-
destation Frederikshavn og Maritimt Over-
vågningscenter Vest, mens andre trænede i 
at håndtere demonstranter, der forsøgte at 
trænge ind på Ålborg Kaserne. I Midt- og 
Vestjylland havde de grønne enheder også 
fokus på bevogtning samt angreb, mens 
distriktets politidelinger øvede sig i hjælp 

til politiet. Også de østjyske HJV-soldater 
trænede bevogtning, og så var der masser 
af skydeaktivitet i Hevring skydeterræn på 
Djursland.

Indsats ved større ulykker
Den største enkeltstående øvelse foregik i 
Midt- og Vestjylland i henholdsvis Skive, Sal-
ling og Fjends, hvor PO-kompagnier trænede 
støtte til Politiet ved større alvorlige ulykker. 
HJV-soldaterne fik blandt andet lov til at as-
sistere ved et flystyrt, kolliderede biler med 
flere tilskadekomne og en bus, som var kørt 
galt inde midt i Stoholm by, der ligger knap 
20 kilometer fra Viborg. Ud over Hjemme-
værnet krævede øvelsen også assistance fra 
politi og brandvæsen.

Der var også sat tid af til kontrol af enkelte 
delinger – således var en af infanteridelin-
gerne fra Infanterikompagni Viborg samt en 
motoriseret overvågningsdeling fra Jydske 
Aas til inspektion. Begge delinger bestod med 
glans og fik stor ros med hjem. 

”Jeg er meget tilfreds. Rigtig mange HJV-
soldater har anvendt meget tid og energi til 
at forberede denne meget store aktivitet i 
2015, hvilket resulterede i en god øvelse for 
de mere end 1.100 deltagende soldater,”

Nyttig læring
Alle øvelser giver mulighed for ny læring, ikke 
kun for deltagerne, men også for planlæg-
gerne. Regionens feltøvelse 2015 er ingen 
undtagelse. 

”Øvelsen gav os mange lærerige erfaringer, 
men selvfølgelig er der områder, hvor alt ikke 
er forløbet helt som planlagt. Derfor vil vi alle 
– såvel region, distrikt som kompagnier – i 
den kommende tid arbejde videre med vores 
erfaringer og læringspunkter. Det står dog 
helt klart for mig, at vi her i Totalforsvars-
region Nord- og Midtjylland kan løse alle de 
opgaver, vi bliver stillet. Vi er klar!” 

Der var lagt op til mange udfordrende opgaver, da 
1.232 HJV-soldater var i aktion på Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjyllands storstilede hjemmeværnsøvelse i 
slutningen af september. 

AF RUNE KRONENBERG
FOTO: INFO-ELEMENTET VED TRNM

REGIONSØVELSE 
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Moralen styrkes,  
når vi er mange

En feltøvelse med langt over 1.000 deltagere kræver 
et stort plan læg nings arbejde. Vi kiggede ind bag 
kulisserne på Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands 
feltøvelse 2015. 

Da Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands 
Feltøvelse 2015 rullede af stablen sidste 
weekend i september, blev de godt 1.100 
hjemmeværnsfolk sat under pres. For alt skul-
le øves – militær, hjælp til samfundet, trafik-
regulering, afspærring, evakuering, egentlig 
militær bevogtning, feltmæssige færdigheder 
for enkeltmand og grupper og anden støtte til 
Politiet og redningsberedskabet. 

Koordination med Politiet var et vigtigt un-
derelement i øvelsen, som skulle øves, så den 
sidder i skabet den dag, der bliver behov for 
det. Den daglige koordination og samarbejdet 
med Politiet fungerer fint, men denne øvelse 
handlede om mange omfattende hændelser, 
hvor Hjemmeværnet arbejder for både Poli-
tiet og Forsvaret. 

Feltøvelse 2015 foregik flere steder samti-
dig: Frederikshavn, Aalborg, Skive, Finderup, 
Hevring Skyde- og Øvelsesterræn, Ebeltoft, 
Lille Torup og Århus. De mange deltagere kom 
fra Totalforsvarsregion Nord- & Midtjyllands 
tre distrikter, Nordjylland, Midt- og Vestjylland 
og Østjylland. Øvelsen fik desuden støtte fra 
Marinehjemmeværnsdistriktet i Århus, Jydske 
Dragon Regiment i Holstebro, Flådestation 
Frederikshavn og Trænregimentet i Aalborg.  

Timeforbrug irrelevant
Der er brugt over 1.000 timer på at skabe 
øvelsesscenariet og forberede øvelsen, og 
mange mennesker har været inddraget, både 
blandt distrikternes frivillige og de fast an-
satte. Kaptajn Birger Nürnberg, der er chef 

for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyllands 
frivillige stab, er en af dem, der har brugt 
rigtig lang tid. Hvor mange timer har han ikke 
styr på, og han finder det også irrelevant. 
Den frivillige stab havde hovedansvar for hele 
øvelsen i Frederikshavn. 

”Vi har været med ind over det hele, stort 
set. Vi har formuleret øvelsesdirektivet, be-
skrevet formål, mål og indhold i øvelsen. 
Sammen med ansatte og andre frivillige har 
vi holdt møder med vore samarbejdspartne-
re, især Søværnet. De opgaver, vi skulle løse, 
relaterer sig til Søværnet i Frederikshavn, 
hvor vi ud over Flådestationen også skulle 
bevogte andre af Søværnets faciliteter,” for-
klarer Birger Nürnberg.

På Skive Kaserne har chefen for Uddan-
nelsessektionen ved Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland, major Lars Eluf Peder-
sen, også brugt en del krudt på at forberede 
øvelsen.

”Vi begyndte allerede i august 2014 med at 
skabe rammerne. Vi fik bestilt skydebaner og 
terræn primært hos Forsvaret, men vi skulle 

AF STEEN RAMSGAARD

ØVELSESPLANLÆGNING
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også spørge private lodsejere. Den slags 
ting skal være på plads, inden selve plan-
lægningen begynder,” fortæller Lars Eluf 
Pedersen.

Fra september 2014 og indtil kort før 
øvelsen gik i gang, er der holdt en række 
møder – både fysiske og på VTC (Video 
Transmitted Conference). Og i januar 2015 
holdt både de frivillige og fastansatte plan-
læggere et to dage langt stabsmøde i Tra-
num i Nordjylland. 

Vigtige mål
For Birger Nürnberg og hans stab er der 
fire vigtige mål med en øvelse af den ka-
liber. 

”For det første håber vi, at HJV-solda-
terne har fået rutine i bevogtning af store 
objekter og i at samle og sammensætte 
en styrke fra hele distriktet inden for en 
snæver tidsgrænse. Samtlige underafde-
linger i distriktet bidrog med HJV-soldater 
til de bevogtnings-, politihjemmeværns- 
og infanterienheder, vi satte sammen.” 

”Det har været 
vigtigt at give folk en 
oplevelse af at være 
mange”

Kaptajn Birger Nürnberg 

Det andet mål var at få gennemført inspek-
tion af en infanterideling. Og det tredje dre-
jede sig om at få rutiner i at øve førings- og 
logistikstrukturen.

”På øvelsen rykkede vi alt væk fra vores 
base ved Ålborg. Tyngden i opgaverne lig-
ger jo langt væk, og derfor etablerede vi et 
fremskudt forsyningsområde og en fremskudt 
kommandostation. Og så handlede det om 
både at få kommunikation og transport til at 
fungere mellem de fremskudte dele og de 
permanente installationer,” siger Birger Nürn-
berg og fortsætter:

”Fjerde mål lyder måske lidt underligt. Men 
det har været vigtigt for os at give vore folk 
en oplevelse af at være mange. Det gjorde 
vi ved at samle hele den nordjyske styrke på 
Flådestation Frederikshavn både før og efter 
selve øvelsen. Jeg tror, det er godt for moralen 
at se, hvor mange vi egentlig er om det her.”

Deltagerne i denne del af feltøvelsen kom 
fra hele Nordjylland. Det var en del af koncep-
tet, at samtlige kompagnier skulle være med.

Alle færdigheder øves
Distrikterne fordelte arbejdsopgaverne mel-
lem sig, så der var koordination i forhold til 
anvendelse af terræn, generelle ressourcer, 
specialmateriel, køretøjer og lignende. Di-
strikterne har også haft ansvaret for at lave 
nogle af øvelsens delelementer i deres eget 
område. Også reservepersonel fra den regio-
nale føringsstruktur blev inddraget. De blev 

eksempelvis brugt ved bevogtningsopgaven i 
Frederikshavn, fordi de har stor taktisk indsigt 
og hurtigt kunne give deltagerne en grundig 
tilbagemelding på, hvordan de løste opgaven. 
Reserveofficerernes erfaring er også vigtig i 
efterkritikken af øvelsen.

For de mange deltagere i det store plan-
lægningsarbejde bliver der ikke tid til at hvile 
på laurbærrene, nu hvor øvelsen er afsluttet. 
Næste års øvelse er allerede på tegnebræt-
tet. Det bliver Hjemmeværnets Landsøvelse, 
som afløser distrikternes og regionernes 
feltøvelser, og den finder sted i første week-
end af juni 2016. Du kan læse mere om 
Landsøvelsen 2016 på side 24 og 25.

Kaptajn Birger 
Nürnberg er chef 
for Hærhjem-
meværnsdistrikt 
Nordjyllands frivil-
lige stab.

Gruppeføreren udpeger mulige adgangs-
veje for uvedkommende. Foto: Infoelementet 
ved TRNM

Hjemmeværnet arbejdede tæt sammen 
med både Brandvæsen og Politi under en 
større øvelse i Skive. Foto: Infoelementet ved 
TRNM
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Landsøvelsen 
2016
• Øvelsen gennemføres fra 3.-5. juni 

2016 i området omkring Fredericia 
• Der forventes i alt 5.000- 7.000 

deltagere fra både ind- og udland 
• Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 

Sønderjylland har det overord-
nede ansvar for planlægningen af 
øvelsen. Detailplanlægningen sker 
i de enkelte værn og myndig-
heder i Hjemmeværnet. Også 
underafdelingerne får væsentlig 
indflydelse

LANDSØVELSE 2016

Fredericia

Vejle

Kolding

Bülows 
Kaserne

Her står du

En historisk stor 
parade
• En kæmpe parade på plænen foran Bü-

lows Kaserne i Fredericia sætter punktum 
for HJV Landsøvelse 2016. Det sker på 
grundlovsdag, søndag den 5. juni. Målet 
er at stille flere tusinde soldater op, som 
på imponerende vis kan synliggøre, hvor 
stor en organisation Hjemmeværnet 
egentlig er.

• Det ventes, at Hjemmeværnets nye fly 
tager billeder af paraden med deres avan-
cerede kameraudstyr, så det unikke øjeblik 
bliver foreviget.

• Uden at røbe for meget, kan det også 
afsløres, at Hjemmeværnskommandoen 
har indbudt en række prominente gæster, 
og at der allerede er positive tilsagn.

• Med så mange deltagere i paraden og 
toner fra Hjemmeværnets musikkorps, 
skal det nok live en festlig finale på en 
stor øvelse. Og alle deltagere vil kunne 
tage hjem vel vidende, at der nok går 
mange år, før der igen bliver mulighed for 
at deltage i en HJV-øvelse i den størrel-
sesorden.
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5.000 soldater 
skulder ved skulder
Det bliver den ultimative test, når 5.000 HJV-soldater i juni 2016  
skal vise deres militære kompetencer ved den største 
hjemmeværnsøvelse - og parade - i nyere tid.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: KASPER KAMUK. KORT: GST OG GOOGLE  

”Skal du med landsøvelsen?”.
Det spørgsmål skal helst blive stillet rigtig mange gange de 
næste seks måneder. For målet er, at en stor del af Hjemme-
værnets medlemmer sætter et solidt kryds i kalenderen ved 
dagene 3. til 5. juni, hvor HJV Landsøvelse 2016 løber af sta-
blen. Alle frivillige og ansatte er indkaldt, så medlemmerne kan 
få en unik oplevelse, og hele Danmark kan se, hvilket kæmpe 
bidrag, Hjemmeværnet leverer til Forsvaret og samfundet.

”Set i lyset af den seneste tids alvorlige terrorangreb i Kø-
benhavn, Paris samt andre steder i Europa vil vi blandt andet 
gerne vise, at Hjemmeværnet som en frivillig militær organi-
sation kan støtte Politiet med vejafspærringer, adgangskontrol 
samt bevogtning af udsatte civile mål til gavn for samfundet. 
På den måde kan vi med vores ressourcer og mandskab aflaste 
Politiet,” siger oberst Flemming Kent Vesterby Agerskov, chef 
for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland i Odense.

Han er manden, som har fået overdraget det overordnede 
ansvar for planlægningen af Landsøvelsen 2016. Derfor satte 
HJV magasinet obersten stævne for at høre om de foreløbige 
planer for den stort anlagte øvelse og de tanker, der ligger bag. 

En bred vifte af opgaver
For obersten er det helt oplagt og meget aktuelt at træne 
den del af Hjemmeværnets opgaver, som ligger inden for ram-
merne af særlig hjælp til Politiet. Øvelsen kommer dog også til 
at byde på træning i velkendte militære færdigheder så som 
skydning, bevogtning af militære objekter og førstehjælp.

Håbet er, at mindst 5.000 frivillige soldater tropper op, men 
drømmen rækker endnu længere. Og der er plads til alle, også 
selv om det samlede antal ender på 8.000 eller 10.000 solda-
ter, understreger Flemming. K.V. Agerskov.

Selv om en så stor øvelse med mange tusinde deltagere er 
en kæmpe logistisk udfordring, er obersten fuld af fortrøstning. 
Hjemmeværnets størrelse og udbredelse i hele Danmark er i 
den forbindelse et kæmpe plus, siger han.

Regionen udstikker de overordnede rammer for øvelsen, 
booker aftaler om skydeterræner og andre nødvendige facilite-
ter samt holder møder med de relevante samarbejdspartnere. 
Detailplanlægningen for øvelsens momenter er derimod lagt i 
hænderne på de enkelte værn og myndigheder i Hjemmevær-
net. Også underafdelingerne får en væsentlig indflydelse på 
planlægningen af øvelsen, der kommer til at foregå i et større 
geografisk område omkring Fredericia.  

Alle får indflydelse
”Det er klart, at det er nødvendigt at trække på alle kræfter i 
Hjemmeværnet. Så underafdelingerne og de enkelte myndig-

heder er med i loopet – de kender jo bedst deres egne enhe-
der og har kendskabet til, hvor det vil være oplagt at træne 
inden for rammerne af de overordnede øvelsesdirektiver,” siger 
oberst Flemming K. V. Agerskov.      

For Flyverhjemmeværnet giver øvelsen mulighed for, at de 
to nye moderne fly via avanceret videoudstyr kan sende live-
billeder fra øvelsesområdet. For Marinehjemmeværnets ved-
kommende lægges der blandt andet op til, at de frivillige skal 
demonstrere kapaciteter inden for søredning og forurenings-
bekæmpelse samt havnebevogtning. 

”Vi vil selvfølgelig benytte lejligheden til at eksponere Hjem-
meværnet bredt i medierne og vise, hvad vi kan bistå med i 
beredskabet,” fastslår obersten. 

Internationalt islæt
Det ligger også i støbeskeen, at en række udenlandske enhe-
der inviteres med til at deltage i Landsøvelsen på lige fod med 
de danske deltagere. Det drejer sig blandt andet om enhe-
der fra Schleswig-Holsteins Landeskommando i Tyskland, fra 
Norge, Sverige og de baltiske lande samt fra National Guard 
i USA, som Hjemmeværnet nu gennem en årrække har sam-
arbejdet med.  

”Det er oplagt at inddrage de mange udenlandske enheder, 
som vi har et tæt samarbejde med, for at vise, at Hjemmevær-
net i dag også har en bred international profil,” understreger 
Flemming K.V. Agerskov.

Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at Landsøvelsen 2016 bliver 
en kæmpe oplevelse:

”Jeg kan kun opfordre alle frivillige til at sætte kryds i kalen-
deren. Landsøvelsen bliver en hel unik chance for at være en 
del af et større fællesskab sammen med andre HJV-soldater.”

Oberst Flemming Kent Vesterby 
Agerskov glæder sig til at se flere 
tusinde soldater linet op til en hi-
storisk stor parade foran Bülows 
Kaserne 5. juni næste år.

”Landsøvelsen bliver  
en hel unik chance for at 
være en del af et større fællesskab 
sammen med andre HJV-soldater”

Flemming Kent Vesterby Agerskov 
Oberst

HJV magasinet  | December 2015 25



INTERNATIONALT

”Man skal kunne 
klare at ”opgive” sine 
vante rutiner og være 
omstillingsparat”

Brian
Udsendt HJV-soldat i Irak

AF JEANETTE SERRITZLEV 
FOTO: SIMONE OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

 Fleksibel og fit
Lige nu er fire soldater fra Hjemmeværnet i Irak som instruktører,  
hvor de underviser irakiske soldater. HJV magasinet har talt med  
HJV-soldaten Brian om hans erfaringer fra udsendelsen.

Hvad har udviklet dig mest?
”Som hjemmeværnsofficer har jeg lært at 
erkende mine begrænsninger. Vores opga-
ver som teamledere ændrede sig allerede en 
måned inde i missionen til et niveau, hvor 
min uddannelse og erfaring ikke kunne følge 
med de planlagte opgaver i forhold til mine 
kolleger med baggrund fra Hærens Officers-
skole og tidligere udsendelser. Jeg brugte min 
første leaveperiode til at tænke over situatio-
nen, og da jeg vendte tilbage, kontaktede jeg 
min chef. Sammen fandt vi en rigtig god løs-
ning, hvor jeg kom over til et andet team som 
næstkommanderende, og den pågældende 
næstkommanderende overtog mit team.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det 
var den rigtige beslutning for alle parter. 
Baggrunden var, at vi indledningsvis i vores 
træningsteams skulle varetage uddannelse 
op til og med delingsniveau. Men opgaven 
ændrede sig til, at vi også skal forestå uddan-
nelse helt op til kompagniniveau og sparre 

med vores tilsvarende rang. Jeg har bare ikke 
uddannelse eller erfaring til at kunne uddan-
ne og sparre med en irakisk kompagnichef. 
Særligt ikke, når han skal ud på den anden 
side af hegnet og slås.”

Har du nogen gode råd til de 
hjemmeværnssoldater, der godt 
kunne tænke sig at blive udsendt? 
”Man skal helt klart kunne klare at ”opgive” 
sine vante rutiner og være omstillingsparat. 
Hvis man er vanemenneske og har behov for 
faste rutiner, kan det godt blive en drøj om-
gang. Programmet hernede kan ændre sig 
og gør det tit. Den forventede fridag i mor-
gen kan blive aflyst, og i stedet skal man syv 
dage i træk afvikle undervisning på skyde-
banen fra tidlig morgen til middag i bagende 
hede. 

Rent fysisk vil jeg råde folk til at øve 
”squats” og rygøvelser. Man bliver godt brugt 
i ryggen! Man skal naturligvis kunne klare 

Fire instruktører fra Hjem-
meværner er i Irak, hvor de 
blandt andet bistår med skyde-
træningen af irakiske soldater.
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Irak-mission styrker Hjemmeværnet
”Jeg er meget glad for, at Hjemmeværnet kan støtte Hæren i så vigtig 
en opgave.”

Det siger kommandør Anders Friis, der er chef for Center for Stabi-
liseringsindsatser. Hjemmeværnet har for øjeblikket fire mand i Irak 
og skal stille med fem til OIR Hold 3, der skal af sted til februar. Det 
er også forventeligt, at Hjemmeværnet skal bidrage til Hold 4, som 
skal af sted til august 2016.

”Der er mange styrker i en kontinuerlig opgave. Vi får ikke blot 
erfaringer fra ét hold eller få individer, men derimod mange og med 
flere forskellige grupper og dermed dele af Forsvaret. Det betyder 
meget,” siger kommandøren og tilføjer:

”Målet er naturligvis, at vi skal kunne stille med de kompetencer, 
Forsvaret efterspørger. Naturligvis til en for alle parter tilfredsstillende 
kvalitet.” 

Kommandør Anders 
Friis, chef for Center for 
Stabiliseringsindsatser.

Sådan foregår  
rekrutteringen
Hjemmeværnet har siden sommeren 2015 haft fire HJV-
soldater udsendt som instruktører på Operation Inherent 
Resolve Hold 2 i Irak. Udsendelsen varer et halvt år. 
Når Hold 3 overtager til februar 2016, er det også med 
instruktører fra Hjemmeværnet. Læs her om rekrutte-
ringsprocessen:
• Informationen om opgaven i Irak er blevet sendt til 

Hjemmeværnets myndigheder. Desuden er HJV.DK og 
CSI’s gruppe på LinkedIn brugt som informationskanaler.

• De interesserede har meldt sig til deres respektive 
distrikt, som har lavet en indstilling til CSI på grundlag 
af krav om fysik, samarbejdsevner og instruktørfærdig-
heder. Herefter har en række kandidater været inviteret 
til en testdag.

• Fra puljen har CIS udvalgt fem egnede HJV-soldater 
til opgaven i Irak. De er nu i gang med den missions-
forberedende uddannelse sammen med resten af OIR 
Hold 3.

Kravene
For at blive udsendt skal du kunne leve op til en række 
generelle krav, som er uafhængige af mission og opgave, 
samt desuden nogle konkrete krav, alt efter opgaven. En 
udsendelse forudsætter altid, at du kan:
• Bestå Forsvarets Fysiske Test.
• Blive helbreds- og tandlægegodkend.t
• Godkendes til Fortroligt eller Hemmeligt.
• Derudover kan der være særlige krav til for eksempel 

engelskkundskaber, instruktørfærdigheder og specifikke 
uddannelser.

• Hold dig orienteret eller følg med på CSI’s side på HJV.
DK, Facebook og LinkedIn samt i HJV magasinet.

En irakisk soldat under 
skydetræningen.

kravene til CORE-testen, men brug hellere 
kræfterne på øvelser, der styrker ben, ryg og 
smidighed, end på at løbe langt eller løfte 
tunge ting.” 

Kan det ikke være svært at skulle 
hjem til øvelser med kompagniet 
efter et halvt år i Irak?
”Ha ha – nej. Faktisk glæder jeg mig til at 
komme hjem til mit kompagni og komme på 
øvelse. Min klare fornemmelse fra mine HJV-
kammerater hernede er også, at turen ikke 
dæmper deres gejst for Hjemmeværnet. Jeg 
har da et par gode idéer, som jeg ser frem til 
at bringe med hjem til kompagniet.”
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Det ultimative for en soldat er 
at udøve håndværket
Tre udsendte soldater fra Flyverhjemmeværnet er hjemme igen efter 57 dage  
på international mission. Her fortæller de, hvorfor de valgte at forlade familie  
og job for at være soldater på fuld tid under fremmede himmelstrøg.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET

Missionen er slut. Eskadrillechef Niels Jørgen 
og gruppeførerne Steen og Brian fra to midt-
jyske eskadriller er hjemme igen på dansk 
jord efter at have leveret en flot indsats i Ku-
wait, hvor de indgik som en del af bevogtnin-
gen af det danske F-16-bidrag på Operation 
Inherent Resolve. 

Flyvevåbnet har kun rosende  ord at sige 
om de tre soldaters indsats.
 ”Vi har været meget glade for vores sam-
arbejde med Flyverhjemmeværnet på denne 
tur. De løste deres opgaver til vores fulde til-
fredshed og var i virkeligheden bare en del 
af holdet,” siger GUS, der var chef for det 
sidste hold soldater fra Flyvevåbnet i Kuwait 
i denne omgang.

Det er første gang, frivillige soldater fra 
Flyverhjemmeværnet har leveret direkte 
støtte til Flyvevåbnet på en international mis-
sion. HJV magasinet har spurgt dem, hvad 
der egentlig fik tre de tre deltidssoldater til at 

forlade familie og job for at være soldater på 
fuld tid i flere måneder.

En livsstil at være HJV-soldat
”At være hjemmeværnssoldat er en livsstil, 
hvor du i princippet altid skal være mentalt 
og fysisk parat til at løse militære opgaver 
både her og i udlandet. Det ultimative for en 
soldat er jo at få lov til at udøve håndværket,” 
svarer den 37-årige Brian med glød i øjnene.   

Niels Jørgen er med sine 53 år den ældste 
fra holdet. Han har aldrig været udsendt før, 
men tog uddannelsen til bevogtningsassistent 
sidste år og har lige siden været utålmodig 
efter at bruge sine kvalifikationer i en skarp 
situation. Da chancen bød sig, var han klar.

”Det har været en stor tilfredsstillelse at få 
afprøvet, hvad man har brugt mange timer 
på at træne som bevogtningsassistent. Mis-
sionen levede fuldt ud op til mine forventnin-
ger. Ikke mindst, da jeg mærkede, at jeg var 
godt forberedt til de opgaver, vi blev kastet 
ud i,” fortæller Niels Jørgen.

De synes alle, det har været en fornøjelse 
at opleve det gode samarbejde med andre 

enheder under missionen, hvor de blandt 
andet bevogtede campens kontorbygninger 
og containere, bemandede vagtslusen, løste 
køreopgaver til andre baser og lufthavne og 
bidrog til sikringen af de militære køretøjer. 
Ud over Flyvevåbnets personel arbejdede de 
også tæt sammen med soldater fra Trænre-
gimentet og militærpolitiet. 

Kontrakt med familien
En væsentlig forudsætning for udsendelsen 

”Det har været en stor 
tilfredsstillelse at få 
afprøvet, hvad man har 
brugt mange timer på at 
træne som bevogtnings-
assistent”

Niels Jørgen
Eskadrillechef
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har været opbakningen og støtten fra fami-
lien. ”I virkeligheden er det jo vores koner, 
der har haft det hårdest. Når du er ude, har 
du sjældent ret meget tid til at tænke på fa-
milien, fordi din opgave og alt det nye fylder 
meget. Jeg tror savnet for dem derhjemme 
er større,” fortæller 46-årige Steen, der er i 
samme eskadrille som Brian og gruppefører i 
en Security Force-gruppe.   

Derfor er en udsendelse en kontrakt, der 
involverer hele familien. Uden den nødven-
dige forståelse fra kone og børn til at udleve 
den militære drøm går det bare ikke. 

”At skrive din ”sidste vilje” er det ultima-
tivt sværeste. Her skal du nedfælde på papir, 
hvad skal der skal ske, hvis du dør. Du skal 
skrive alt, lige fra hvad præsten skal sige til 
din begravelse, til farvel til dine børn, kone 
og forældre. Det er hårdt, men meget lære-
rigt. Men jeg tager faktisk af sted, fordi jeg 
har en uddannelse som soldat, der gør, at 
jeg kan komme derned og hjælpe. Det er det 
hele værd,” siger Brian.

Soldatersjælen
Selv om de tre flyverhjemmeværnssoldater 
ikke er helt unge, har de stadig bevaret sol-
datersjælen og har igennem Hjemmeværnet 
fået muligheden for at udleve en drøm og 
bruge de færdigheder, de har erhvervet gen-
nem mange års tjeneste i Hjemmeværnet. 
Eventyrlyst, udlængsel og lysten til at gøre 
en indsats for en sag har også spillet ind. 

”Når man først har været ude, kan det 
godt hive i én igen. Opgaverne, og ikke 
mindst kammeratskabet, kan være svært at 
finde andre steder. Man er tæt sammen i så 
lang tid. Det kan man godt savne herhjemme 
i den daglige trummerum,” fortæller Steen.

Erfaringer et plus på jobbet
Herhjemme har alle tre haft stor gavn af de-
res militære uddannelser og erfaringer, også 
i deres civile arbejde. Brian arbejder på en 
skole for børn med indlæringsvanskeligheder. 
Han er sikker på, at hans militære træning 
og udsendelserne giver ham en indre ro og 
balance, når han underviser. Og så synes 
ungerne, det er ret sejt, at deres lærer har 
været soldat ude i den store verden.

”Mange af dem elsker jo overlevelsesture 
og lege røver og soldater. Især hjælper det 
på deres indlevelse, hvis jeg kan krydre op-
levelserne med nogle spændende soldaterhi-
storier,” siger Brian.

Steen arbejder som supervisor i kundeaf-
delingen hos Falck, hvor den militære træ-
ning har bidraget til at gøre ham mere løs-
ningsorienteret. Niels Jørgen, der er vikar i 
produktionsbranchen, trækker på evnen til at 
bevare overblikket i en omskiftelig hverdag 
og være god til at finde løsninger på uven-
tede problemstillinger. 

”Måske har min udsendelse givet mig både 
vedholdenhed og en kreativitet i at søge løs-
ninger. Ofte gør omstændighederne derude, 

at man må søge løsninger uden for eget 
arbejdsområde. Det er her, vi som hjemme-
værnssoldater har en styrke. Vi er modne 
mennesker med livserfaring, allround solda-
terkundskaber og, ikke mindst, energi og lyst 
til at gøre en god indsats,” siger Niels Jørgen.

Så hvis de igen får tilbuddet om internatio-
nal udsendelse, er de klar – vel og mærke, 
hvis deres familier bakker op igen.

Tre soldater fra Flyverhjemmeværnet 
har for første gang leveret direkte støtte 
på en international mission. Opgaven 
blev løst af fra venstre gruppeførerne 
Steen og Brian samt eskadrillechef Niels 
Jørgen, der her ses ved et af de danske 
F-16-fly, som de var med til at bevogte.

Ørkensand kan være en udfordring, 
så det var nødvendigt at være godt 
dækket til.

Steen er i gang med at studere kort. 

Saudi Arabien

Irak

Iran
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Skarp træningsweekend  
i Flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnets 
uddannelser giver et solidt 
fundament for at løse 
nationale og internationale 
opgaver for Flyvevåbnet.

Flyverhjemmeværnets soldater fra en ny ka-
pacitet kaldet Security Force, der foreløbig er 
opstillet på forsøgsbasis, var i november sam-
let på en træningsweekend. Træningen bidra-
ger til at sikre, at soldaternes færdigheder er 
helt i top, så de kan supplere Flyvevåbnets 
egne folk både national og internationalt på 
en professionel måde. Det er netop sket i Ku-
wait, hvor tre soldater fra Flyverhjemmevær-
net bistod med bevogtningen af det danske 
F-16-bidrag. Læs også side 28-29.   

På træningsweekenden blev deltagerne 
testet både individuelt og i hold for at få et 
realistisk billede af deres niveau, og hvor der 
eventuelt kunne være rum for forbedringer. 

”Det var en super weekend. Sammenholdet 
i gruppen var vigtigt for alle, og jeg kunne 
tydeligt mærke støtten fra de andre til det 
krævende arbejde, vi var sat til at udføre. 
Sådanne weekender kunne vi godt have fle-
re af – de giver én et godt boost til at lære 
mere om førstehjælp, signaltjeneste – og 

ikke mindst skydning,” siger den 21-årige 
Amanda-Sofie Müller fra HVE 230 Midt- og 
Vestsjælland.

Coretest
Umiddelbart efter ankomsten tog deltagerne 
hul på den fysisk krævende test – den såkald-
te Coretest, hvor alle deltagerne fik lejlighed 
til at få testet muskelgrupper, de ikke anede, 
de havde. Dagen derpå var der øvelser i for-
anstaltninger i tilfælde af brugen af CBRN, 
der dækker over kemisk, biologisk, radiolo-
gisk eller nuklear våben. Desuden blev der 
gennemført en Cooper-test, hvor man skal 
løbe 2.400 meter på tid. For de yngste er 
kravet 12 minutter. Løbeturen gav alle rig 
mulighed for at teste, om kondien nu også 
var så god, som de selv troede. 

”Jeg tror, at regelmæssige weekender som 
denne med fysisk træning og vedligeholdelse 
af vores kernekompetencer er vejen frem, 
hvis vi skal være klar til at træde til, når Fly-
vevåbnet kalder,” siger Alex Nielsen fra HVE 
223 Værløse. 

Træningsweekenden omfattede også kon-
trolskydninger med både pistol og M/95-
gevær, førstehjælp og betjening af radioer. 
”Selv om man er godt brugt efter sådan nogle 
dage, giver det virkelig meget at møde udfor-
dringerne sammen,” griner en træt Amanda-
Sofie Müller.

  Amanda-Sofie Müller kan klart anbefale 
alle fra Flyverhjemmeværnets Security For-
ce-enheder at deltage i en træningsweek-
end med deres gruppe.

Deltagerne under 
Coretesten, hvor de fik 

trænet muskler, de ikke 
anede, de havde.

  Alex Nielsen, forrest, er i gang med løbe-
testen.

FLYVERHJEMMEVÆRNET

TEKST OG FOTO: REKRUTTERINGSOFFICER 
THOMAS KJÆRGAARD 
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AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Asgers baggrund 
• Asger er 47 år og arbejder som økono-

michef i en produktionsvirksomhed. I 
Hjemmeværnet er han oversergent og 
delingsfører for en bevogtningsdeling i 
Virksomhedshjemmeværnet

• Forud for udsendelsen har han været 
på NATO-uddannelse i Polen, og for 
øjeblikket er han i gang med seks ugers 
militær træning i Danmark  

• Asger har tidligere været udsendt i 
Afghanistan på Hjemmeværnets første 
bevogtningsdeling fra 2008-2009 samt i 
Kosovo fra 2011-2012   

Nye udfordringer  
i internationalt miljø
Til februar rejser den 
erfarne HJV-soldat Asger 
til Kabul for at være 
økonomisk rådgiver 
under meget fremmede 
omgivelser. Det er hans 
tredje udsendelse.

Om få måneder lægger økonomichef og de-
lingsfører i Virksomhedshjemmeværnet, den 
47-årige Asger fra Vestjylland, den danske 
vinter bag sig for at tilbringe seks måneder i 
Afghanistan i en international lejr med over 
2.000 soldater i hovedstaden Kabul. Her skal 
han yde økonomisk rådgivning om budget-
tering til embedsmænd i det afghanske For-
svarsministerium, som ikke ligger langt fra 
lejren.  

På grund af farerne og risikoen for trusler 
i landet byder den internationale mission i 
det uroplagede Kabul ikke ligefrem på me-
get bevægelsesfrihed, og han kan se frem 

til et ophold, hvor han hele tiden skal være 
bevæbnet og blandt andet færdes i sikrede 
køretøjer. HJV magasinet spurgte Asger, hvad 
der egentlig driver ham til at tage af sted.

”Det er helt klar udfordringen i opgaven, 
der trækker. Det er jo ikke enhver beskåret at 
få mulighed for at arbejde i et internationalt 
miljø. Hvis det bare var eventyrlyst, kunne 
jeg lige så godt have fundet et eksotisk rej-
semål i Falk Lauritsens katalog.”

Bedre budgetter
Udfordringen for Asger kommer blandt andet 
til at bestå i at lykkes med at være med til at 
udvikle det afghanske forsvars budgetsyste-
mer, der er opdelt i 13 områder, hvoraf Asger 
skal beskæftige sig med tre af dem. 

”Der er tale om en slags økonomisk con-
troller- og støttefunktion, og jeg er da godt 
klar over, at det bliver op ad bakke. Men sam-
tidig bliver det spændende at se, hvor langt 
vi kan nå. Vi er desuden blevet stillet i udsigt, 
at vi også kan blive sat til andre opgaver.” 

Forud for udsendelsen har han været i Po-
len på NATO-uddannelse, hvor han er blevet 

opdateret på sikkerhedssituationen og kultu-
ren i Afghanistan. Her var han også igen nem 
en række praktiske jobtræningsøvelser med 
tolk. For øjeblikket er han i gang med den 
missionsforberedende uddannelse, der fore-
går i Jægerspris og Aalborg.  

Dagbog igen  
Selv om Asger glæder sig til udsendelse, er 
han dog lidt utilfreds med, at forberedelses-
forløbet ikke har været helt snorlige. ”Der er 
da plads til forbedringer,” som han udtrykker 
det.

Asgers arbejdsgiver har ikke været helt 
happy med udsigten til hans udsendelse. Men 
de har respekteret hans beslutning og har 
bevilget ham den nødvendige orlov.  

En ting er sikkert. Når rygsækken skal pak-
kes til februar, ryger der godt med læsestof 
i. Og så vil han igen til at skrive dagbog. Det 
havde han stor fornøjelse af, sidst han var 
udsendt. ”Mentalt skal du være klar til selv 
at fylde din fritid ud – den kan godt blive 
lang. Så er det rart at kunne bruge den til at 
nedfælde sine oplevelser.” 

INTERNATIONALT
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Hjemmeværnsskolens kursuskalender
for 1. halvår i 2016

Lovpligtig uddannelse
Kursusnavn Periode Sted
Lovpligtig Uddannelse, Intro Boot Camp 22 APR - 24 APR Skive

Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 1 26 FEB - 28 FEB Søgård
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 1 04 MAR - 09 MAR Stensved
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 2 11 MAR - 13 MAR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 2 24 MAR - 28 MAR Stensved
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 3 01 APR - 03 APR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 4 15 APR - 17 APR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse, del 5 29 APR - 01 MAJ Søgård
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 12 FEB - 21 FEB Skive
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 12 FEB - 21 FEB Christiansminde
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 19 FEB - 28 FEB Aalborg
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 15 APR - 24 APR Bornholm
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 15 APR - 24 APR Skive
Lovpligtig Uddannelse 1, Grunduddannelse 17 JUN - 26 JUN Stensved
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 13 MAR - 18 MAR Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 01 MAJ - 06 MAJ Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 12 JUN - 17 JUN Slipshavn
Lovpligtig Uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 11 MAR - 13 MAR Slipshavn

Lovpligtig Uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 29 APR - 01 MAJ Slipshavn

Lovpligtig Uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 10 JUN - 12 JUN Slipshavn
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 17 FEB - 21 FEB Skive
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 24 FEB - 28 FEB Aalborg
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 04 MAR - 08 MAR Christiansminde
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 19 APR - 23 APR Bornholm
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 20 APR - 24 APR Skive
Lovpligtig Uddannelse 2, Bevogtning 04 MAJ - 08 MAJ Stensved
Lovpligtig Uddannelse 2, del 1 26 FEB - 28 FEB Søgård
Lovpligtig Uddannelse 2, del 1 11 MAR - 13 MAR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 3, del 1 01 APR - 03 APR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 3, del 2 15 APR - 17 APR Søgård
Lovpligtig Uddannelse 3, del 3 29 APR - 01 MAJ Søgård
Lovpligtig Uddannelse 3, Feltuddannelse 12 FEB - 17 FEB Skive
Lovpligtig Uddannelse 3, Feltuddannelse 19 FEB - 24 FEB Aalborg
Lovpligtig Uddannelse 3, Feltuddannelse 08 APR - 13 APR Christiansminde
Lovpligtig Uddannelse 3, Feltuddannelse 13 APR - 17 APR Christiansminde
Lovpligtig Uddannelse 3, Feltuddannelse 17 JUN - 22 JUN Stensved
Lovpligtig Uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 17 FEB - 21 FEB Skive
Lovpligtig Uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 24 FEB - 28 FEB Aalborg
Lovpligtig Uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 13 APR - 17 APR Christiansminde
Lovpligtig Uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 20 APR - 24 APR Skive
Lovpligtig Uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 22 JUN - 26 JUN Stensved
Lovpligtig Uddannelse 4, del 1 20 MAJ - 22 MAJ Søgård
Lovpligtig Uddannelse 4, del 2 24 JUN - 26 JUN Skive

KURSUSKALENDER
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Befalingsmandskurser
Kursusnavn Periode Sted
Alment Befalingsmandskursus 11 MAR - 18 MAR Christiansminde
Alment Befalingsmandskursus 20 MAJ - 27 MAJ Stensved
Alment Befalingsmandskursus - Weekend, del 1 03 MAR - 06 MAR Aalborg
Alment Befalingsmandskursus - Weekend, del 2 17 MAR - 20 MAR Aalborg
Alment Befalingsmandskursus, del 1 + Sikkerhedsbefalingsmandskursus 25 FEB - 28 FEB Søgård
Alment Befalingsmandskursus, del 2 10 MAR - 13 MAR Søgård
Forsyningsbefalingsmandskursus 13 MAR - 18 MAR Nymindegab
Historikerkursus, K1 19 FEB - 21 FEB Nymindegab
INTRO Bootcamp (Alment og Videregående Befalingsmandskursus) 15 APR - 17 APR Nymindegab
Kommandobefalingsmandskursus 01 APR - 03 APR Stensved
Redaktørkursus, K1 19 FEB - 21 FEB Nymindegab
Signalbefalingsmandskursus 15 MAJ - 20 MAJ Nymindegab
Sikkerhedsbefalingsmandskursus 03 MAR - 04 MAR Aalborg
Taktisk Leder Hjemmeværn 17 JUNI - 19 JUNI Søgård
Taktisk Leder Hjemmeværn 29 JAN - 31 JAN Skive
Udstillingskursus (nyt) 19 FEB - 21 FEB Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 27 MAJ - 01 JUNI Christiansminde
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1, del 1 14 APR - 17 APR Søgård
Videregående Befalingsmandskursuss - Modul 1, del 1 26 MAJ - 29 MAJ Aalborg
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1, del 2 28 APR - 01 MAJ Søgård
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1, del 2 09 JUNI - 12 JUNI Aalborg
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 10 JUNI - 15 JUNI Christiansminde
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2, del 1 19 MAJ - 22 MAJ Søgård
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2, del 2 23 JUNI - 26 JUNI Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus, K1 - Modul 1 22 JAN - 27 JAN Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus, K1 - Modul 2 26 FEB - 02 MAR Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus, K2 - Modul 1 08 MAJ - 13 MAJ Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus, K2 - Modul 2 19 JUNI - 24 JUNI Nymindegab

Officerskurser
Kursusnavn Periode Sted
Alment Officerskursus, K1 31 JAN - 05 FEB Nymindegab
Chefkursus, Motoriseret Infanteri - Modul 1 8 MAJ - 15 MAJ Nymindegab
Chefkursus, Motoriseret Infanteri - Modul 2 12 JUNI - 19 JUNI Nymindegab
Informationsofficerskursus, K1 15 APR - 17 APR Nymindegab
Kontaktofficerskursus, K1 15 APR - 17 APR Nymindegab
Næstkommanderendekursus, Underafdeling K1 11 MAR - 15 MAR Nymindegab
Rekrutteringsofficerskursus (nyt) 15 APR - 17 APR Nymindegab
Stabsofficerskursus, K1 13 MAR - 20 MAR Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 26 FEB - 28 FEB Skalstrup
Videregående Officerskursus, K1 - Modul 1 01 APR - 06 APR Nymindegab
Videregående Officerskursus, K1 - Modul 2 06 MAJ - 11 MAJ Nymindegab

Da kurser under tiden flyttes eller aflyses, vil vi opfordre dig til, at du 
holder dig opdateret på hjv.dk. 

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
Assisterende motorpasserkursus 10 APR - 15 APR Slipshavn
Duelighedsprøve i Sejlads for fritidssejlere - Modul 1 26 FEB - 28 FEB Slipshavn
Duelighedsprøve i Sejlads for fritidssejlere - Modul 1 20 MAJ - 22 MAJ Slipshavn
Duelighedsprøve i Sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 11 JAN - 16 JAN Slipshavn
Duelighedsprøve i Sejlads for fritidssejlere - Modul 2 01 APR - 03 APR Slipshavn
Duelighedsprøve i Sejlads for fritidssejlere - Modul 2 24 JUNI - 26 JUNI Slipshavn
ECPINS Brugerkursus 08 APR - 10 APR Slipshavn
Fartøjsmesterkursus 29 MAJ - 03 JUNI Slipshavn
Hovmesterkursus 10 APR - 15 APR Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 15 APR - 17 APR Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 17 MAJ - 19 MAJ Slipshavn
Kommunikationsgastkursus 17 JAN - 22 JAN Slipshavn
Krankursus 27 MAJ - 29 MAJ Slipshavn
Maritimt Alment Befalingsmandskursus, LAND 04 MAR - 11 MAR Slipshavn
Maritimt Alment Befalingsmandskursus, LAND 17 JUNI - 24 JUNI Slipshavn
Maritimt Alment Befalingsmandskursus, SØ 08 APR - 12 APR Slipshavn
Motorpasserkursus 06 MAR - 11 MAR Slipshavn
Navigationskursus I, Navigationssejlads 16 JAN - 17 JAN Slipshavn
Navigationskursus I, Navigationssejlads 03 APR - 04 APR Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 1 08 JAN - 10 JAN Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 1 20 MAJ - 22 MAJ Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 2 05 FEB - 07 FEB Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 3 22 MAJ - 27 MAJ Slipshavn
Navigationskursus II, YC3 eksamen 27 MAJ - 28 MAJ Slipshavn
Navigationskursus II, YC3 eksamen 11 JUNI - 12 JUNI Slipshavn
Navigationskursus III 06 JUNI - 11 JUNI Slipshavn
Navigationskursus IV 19 JUNI - 24 JUNI Slipshavn
Praktisk hovmestervirke 11 APR - 13 APR Slipshavn
Radarbrugerkursus 04 MAR - 06 MAR Slipshavn
Radiooperatørcertifikatkursus 06 MAR - 10 MAR Slipshavn
SAIS operatøruddannelse 27 FEB Slipshavn
SAIS operatøruddannelse 28 MAJ Slipshavn
SAIS operatøruddannelse 29 MAJ Slipshavn
Search and Rescue 1 24 JUNI - 26 JUNI Slipshavn
Search and Rescue-uddannelse 1 08 JAN - 10 JAN Slipshavn
Search and Rescue-uddannelse 2 26 FEB - 28 FEB Slipshavn
Short Range Certifikat 16 JAN - 17 JAN Slipshavn
Short Range Certifikat 05 MAR - 06 MAR Slipshavn
Skydelederkursus til søs 01 APR - 03 APR Slipshavn
Skydelederkursus til søs 20 MAJ - 22 MAJ Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 18 JAN - 21 JAN Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 30 MAJ - 02 JUNI Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelse 04 APR - 06 APR Slipshavn
Taktisk operatøruddannelse 27 FEB - 28 FEB Slipshavn
Våbenlederkursus 05 FEB - 06 FEB Slipshavn
Våbenlederkursus 01 APR - 02 APR Slipshavn

KURSUSKALENDER
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Øvrige kurser
Kursusnavn Periode Sted
Bevogtningsassistentkursus - Modul 1 12 FEB - 21 FEB Karup
Bevogtningsassistentkursus - Modul 2 17 FEB - 28 FEB Karup
Farlig gods, Militær 27 FEB Christiansminde
Forhold på et skadested 16 MAR - 17 MAR Helsingør
Forhold på et skadested 27 APR - 28 APR Helsingør
Forhold på et skadested 26 MAJ - 27 MAJ Helsingør
Forhold på et skadested 16 JUNI - 17 JUNI Helsingør
Grundlæggende Patruljekursus - Modul 1 11 FEB - 14 FEB Nymindegab
Grundlæggende Patruljekursus - Modul 2 10 MAR - 13 MAR Søgaard
Grundlæggende Patruljekursus - Modul 3 07 APR - 10 APR Søgaard
Grundlæggende Patruljekursus - Modul 4 16 JUNI - 19 JUNI Nymindegab
Grundlæggende Skydelærerkursus - Modul 1 (reserve) 20 MAR - 23 MAR Nymindegab
Hjemmeværnsskolens vejlederkursus, K1 13 MAR - 18 MAR Nymindegab
Hundeførerfigurantkursus 27 MAJ - 29 MAJ Tirstrup
Hundeførerfigurantkursus - Bid 10 JUNI - 12 JUNI Tirstrup
Hundeførerfunktionskursus, del 1 04 MAR - 06 MAR Tranum
Hundeførerfunktionskursus, del 2 18 MAR - 20 MAR Tranum
Informationsgrundkursus, K1 29 JAN - 31 JAN Nymindegab
Instruktørkursus 12 FEB - 17 FEB Stensved
Instruktørkursus - Weekend, del 1 15 JAN - 17 JAN Aalborg
Instruktørkursus - Weekend, del 2 29 JAN - 31 JAN Aalborg
Instruktørkursus, K2 04 MAR - 09 MAR Stensved
Instruktørkursus, K3 03 APR - 08 APR Nymindegab
Instruktørkursus, K4 (engelsk) 22 MAJ - 27 MAJ Nymindegab
Ledelseskursus 1, del 1 01 APR - 03 APR Tranum
Ledelseskursus 1, del 2 15 APR - 17 APR Tranum
Ledelseskursus 2, K1 28 FEB - 04 MAR Nymindegab
Ledelseskursus 3, K1 01 APR - 03 APR Nymindegab
Ledelseskursus 1, K1 31 JAN - 05 FEB Nymindegab
Lærerkursus, K1 13 MAR - 18 MAR Nymindegab
MILFARGO 1.3 02 APR Søgård
Omskoling Politifunktionskursus, gevær M/10 06 MAR - 11 MAR Nymindegab
Ophold på Flyvestation og lufthavn 24 FEB Aalborg
Ophold på flyvestationer og lufthavne 17 FEB Karup
Patruljespecialistkursus, K1 (TSE) 15 APR - 17 APR Nymindegab
Politifunktionskursus 04 MAR - 06 MAR Christiansminde
Politifunktionskursus 04 MAR - 06 MAR Aalborg
Politifunktionskursus 15 APR - 17 APR Skive kaserne
Politifunktionskursus 20 MAJ - 22 MAJ Søgård
Politifunktionskursus 10 JUNI - 12 JUNI Christiansminde
Skydelederkursus 1 31 MAR - 03 APR Tranum
Skydelederkursus politi 19 JUNI - 01 JULI Nymindegab
Skydelederkursus 1 19 MAJ - 22 MAJ Christiansminde
Skydelederkursus 3, K1 10 APR - 15 APR Nymindegab
Skydelærerkursus - Modul 1 22 MAJ -25 MAJ Nymindegab
Skydelærerkursus - Modul 2 05 JUNI - 10 JUNI Nymindegab
Sundheds- og træningsvejleder, K1 06 MAJ - 13 MAJ Nymindegab
Sundheds- og træningsvejleder, K1 forkursus 1 23 JAN - 24 JAN Slagelse
Sundheds- og træningsvejleder, K1 forkursus 2 20 FEB - 21 FEB Fredericia
Sygehjælper Vedligehold (tidligere Recertificering) 18 MAR - 20 MAR Nymindegab
Sygehjælperkursus 01 APR - 10 APR Stensved
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Slip ordet Slipshavn løs blandt en flok ma-
rinehjemmeværnsfolk, og alle begynder at 
tale om deres uddannelsestid. Det er ikke så 
mærkeligt, for alle i Marinehjemmeværnet 
har på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb 
været på Slipshavn. 

”Den fælles referenceramme gør selvføl-
gelig Slipshavn til noget specielt,” fortæller 
kaptajnløjtnant Kurt Runge, der er lærer og 
sagsbehandler ved Marinehjemmeværnssek-
tionen Slipshavn. 

HJV magasinet har sat ham stævne for at 
få et portræt af stedet.   

”Vores centrale beliggenhed lige midt i 
landet – og ved vandet midt i et naturskønt 
område gør stedet attraktivt. Dertil kommer 
en engageret og faglig kompetent instruktør-
stab. Endelig er vores fysiske rammer ren-
dyrket historiefortælling,” siger Kurt Runge.

Voksende uddannelsesbehov
Slipshavn er et travlt uddannelsessted med 
kurser året rundt. Den vigtigste kunde er Ma-
rinehjemmeværnet, som er meget konkrete i 
deres behov for kursusaktiviteter og udvik-
lingen af dem. 

”Det er så vores opgave at levere den ef-
terspurgte vare,” understreger Kurt Runge.

De mange nye medlemmer i Marinehjem-

meværnet har udløst et stigende behov for 
uddannelse, og der afholdes nu omkring 100 
kurser årligt mod 70 for ganske få år siden. 
Kurserne omfatter omkring 40 forskellige kur-
ser lige fra lovpligtig uddannelse til funktions- 
og befalingsmandskurser. 

”Det behov skal vi naturligvis dække. Indtil 
videre har vi kunnet følge med. Det er dog 
lidt med hiv og sving, vi får undervisnings-
lokalekabalen til at gå op,” siger Kurt Runge.

Frivillige instruktørkræfter
På sygdomsbehandleruddannelsen møder 
magasinet kursist Arne Petersen, der er flo-
tillechef i HVF 137 Aabenraa og fartøjsfører. 

”Slipshavn ånder af miljø og atmosfære, 
hvilket gør det til et specielt og spændende 
sted. Lige nu er jeg her som kursist og nyder 
godt af at være i sikre og fagligt kompetente 
hænder hos vores instruktør,” siger Arne Pe-
tersen, der også selv er blandt de frivillige, 
der træder til som instruktører. For hans ved-
kommende på navigationskurserne. 

Kaptajnløjtnant Kurt Runge, der kommer 
fra Søværnet, er fuld af beundring over det 
engagement, de frivillige i Marinehjemme-
værnet udviser. 

UDDANNELSESCENTER
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 Uddannelsesstedet 
for de mørkeblå ARTIKEL-

SERIE

Marinehjemmeværnssektionen Slipshavn er en 
fantastisk blanding af topmoderne undervisnings- 
 udstyr og historiske bygninger, lige midt i landet  
og ved vandet.

Hjemmeværnets  
uddannelsescentre
I en serie artikler går HJV magasinet 
tæt på nogle af Hjemmeværnets ud-
dannelsescentre. Denne gang er vi 
taget til Marinehjemmeværnets fore-
trukne uddannelsessted, Marinehjem-
meværnssektion Slipshavn ved Ny-
borg. Artiklen er den sidste i serien.

I simulatorrummet 
kan kommende 
navigatører og 
fartøjsførere øve 
løs uden fare for 
grundstødning  
eller kollision. 



Slipshavn
• Anvendes fortrinsvis af enheder fra 

Marinehjemmeværnet og rummer i 
dag et topmoderne simulatorrum til 
undervisningsbrug.

• Der afholdes årligt cirka 100 kurser 
for omkring 1.100 kursister.  

• Find de aktuelle kurser på HJV.DK 
under Hjemmeværnsskolen eller se 
Uddannelsesoversigten i dette maga-
sin på side 32-35.

Slipshavn trækker således på et bredt net 
af omkring 100 frivillige instruktører. Når Ma-
rinehjemmeværnet om sommeren i Uge 28 
holder deres traditionsrige Uddannelsesuge, 
er det også altid frivillige kræfter, der står 
bag ugen og er ansvarlig for kurserne.      

”Vi har heldigvis ikke svært ved at rekrut-
tere frivillige, der har lyst til at undervise, og 
som allerede har taget en instruktøruddan-
nelse. Hvad de måtte mangle i faglig indsigt, 
får de her,” forklarer Kurt Runge, der under-
viser på navigationskurserne.

60 år som uddannelsessted
Til næste år, i 2016, er det 60 år siden, Ma-
rinehjemmeværnet fik overdraget Slipshavn 
som uddannelsessted eller skole, som det 
hed på daværende tidspunkt. Slipshavns hi-
storie som en del af Nyborgs fæstning går 
dog helt tilbage til 1657, hvor Kong Frederik 

III anlægger Slipshavn skanse og udstyrer 
den med otte 18 punds kanoner.

Vi springer frem til 1940, hvor Slipshavn 
besættes af den tyske krigsmarine og statio-
nerer 100 marinesoldater. Der blev i den for-
bindelse opført en række barakker. Den sid-
ste findes og bruges stadig den dag i dag og 
er en af de i alt tretten bygninger, Slipshavn 
består af.

Topmoderne undervisningsudstyr 
Historien er til gengæld uhyre kort, når man 
træder ind i skibssimulatorrummet, der huser 
otte arbejdsstationer af meget ny dato. Sta-
tionerne hører til blandt de nyeste og mest 
avancerede teknologier inden for området, 
og det er her, de kommende navigatører og 
fartøjsførere uden risiko for en reel grund-
stødning eller kollision kan øve sig, inden de 
træder op på broen på et af MHV-fartøjerne. 

Omkring 1.100 kursister 
uddanner sig årligt på 

Slipshavn - her er kursi-
ster i gang med at lægge 
drop på sygdomsbehand-

lerkurset. 

”Illusionen i simulatorrummet er faktisk så 
gennemført, at nogle af kursisterne oplever 
at blive søsyge under deres simulerede sej-
lads,” fortæller Kurt Runge.

Den lokale HVF 242 Østfyn og deres fartøj 
MHV 805 Gemini har fast base lige uden for 
døren, men det gør nu ikke fartøjet til fast 
”skoleskib”. 

”Vi trækker på alle landets 38 flotiller, når 
vi har brug for fartøjer til kursusbrug,” forkla-
rer Kurt Runge under rundvisningen på sin 
arbejdsplads gennem de sidste fem år. En 
arbejdsplads, han i øvrigt er rigtig glad for. 
Ikke kun fordi udsigten fra hans kontor er 
ret enestående. 

”Det er utroligt berigende både at samar-
bejde med og undervise frivillige, der i den 
grad er engagerede.”
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BESÆTNINGENS DAG

Gladsaxefort
• Blev opført i 1892-93 som en del af  

Københavns Befæstning. Fortets 
samlede bestykning bestod af otte  
stk. 120 mm haubitzer og 12 8 mm 
rekyl geværer til nærforsvaret i  
lokalområdet. 

• I fredstid var der indkvarteret fem 
menige – i mobiliseringstiden 10  
menige og to underofficerer.

• I 1924 stoppede fortet endeligt som 
befæstning.

• Siden 1984 har Hjemmeværnet  
holdt til på fortet. 

Sidste fort 
med soldater
Det historiske Gladsaxefort blev nærmest invaderet af voksne  
og børn, da der var åbent hus på befæstningens dag i september.  
Fortet huser i dag Hjemmeværnskompagni Hjortespring.

Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, fik sig en god 
snak med militærhistoriker Warmi 
Hansen, der var trukket i en 100 år 
gammel militæruniform.  

Det var et særdeles levende soldaterliv med 
både gamle soldater fra 1. Verdenskrig og 
nutidens moderne HJV-soldater i camoufla-
gemønster, der mødte de mange besøgende.  
Fortet var for over 100 år siden en del af Kø-
benhavns befæstning og er i dag det eneste 
fort fra befæstningen, som stadig er befolket 
af soldater, der er med til at holde fortet ak-
tivt og dynamisk. Det sørger Hjemmeværnet 
for, idet fortet i dag er hjemsted for Hjem-
meværnskompagni Hjortespring.

”Vi er utrolig stolte over stedet, og for-
tets historie betyder meget for os,” forklarer 
kompagnichef Dorthe Beck-Nyling fra Hjem-
meværnskompagni Hjortespring, der for 3. 
gang var medarrangør af den populære be-
fæstningsdag.

Gamle og nye soldater
Da 1. Verdenskrig brød ud for 100 år siden, 
blev der indkaldt otte årgange soldater – de 
ældste var 45 år. Nogle af dem blev installeret 

i Gladsaxe for at bygge skyttegrave og pig-
trådsbælter.  For nutidens voksne og børn var 
det spændende at opleve de ”gamle soldater” 
i datidens flotte, men upraktiske uniformer, se 
et fuldt udstyret feltlazaret og prøvesmage 
en fedtemad fra krigens feltkøkken. Vor tids 
moderne HJV-soldater demonstrerede blandt 
andet adgangskontrol i forbindelse med et 
angreb på fortet og viste samtidig deres nye 
materiel frem, alt imens Hjemmeværnets Mu-
sikkorps Nordsjælland sørgede for den musi-
kalske underholdning.

Også Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler og regionschef, oberst 
Eigil Schjønning, kiggede forbi. Begge så 
fortet for første gang og var meget tilfreds 
med arrangementet, hvor de fik lejlighed til 
at hilse på de mange aktive HJV-soldater og 
fik en detaljeret gennemgang af fortets histo-
rie. ”Det er et glimrende arrangement, hvor 
Hjemmeværnets bevogtningskompagnier får 
lejlighed til at demonstrere deres kompeten-

cer for de lokale borgere,” lød det fra Finn 
Winkler.

Kompagnichef Dorthe Beck-Nyling på toppen af det gamle fort, 
der i dag huser Hjemmeværnskompagni Hjortespring.

Historiker Vagn Nielsen var 
travlt beskæftiget med at 

fortælle om Gladsaxefortets 
spændende historie.

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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MODSÆTNINGER

Modsætninger mødes
Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation. 
I vores serie ”Modsætninger mødes” stiller vi to medlemmer op over for hinanden, som 
enten har vidt forskellig baggrund, forskellig syn på aktuelle sager, eller som repræsen-
terer hvert sit udgangspunkt for at være frivillig soldat i Hjemmeværnet. I løbet af serien 
når vi bredt rundt om værnsgrene og funktioner.

Denne gang kan du møde uddannelsesstøtteofficer Pouline Grosbøl fra Infatnterikompagni Kø-
benhavn og eskadrillechef Elise Christensen fra fra HVE 277 Karup. De har vidt forskellig uddan-
nelsesbaggrund, men har begge gjort karriere i Hjemmeværnet – Pouline har flere internationale 
udsendelser bag sig, mens Elise som chef og instruktør primært har lagt sin energi nationalt.

Elise
 versus
   Pouline

MANGFOLDIGHED

»

SERIE

Foto: Lars Holm
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NY ESKADRILLE

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: LARS HOLM

Hvorfor er du medlem af HJV?
”For mange år siden så jeg en annonce for 
Kvindeligt Flyvekorps, og sammen med en 
veninde gik jeg til informationsmødet. Det 
lød så spændende, at jeg meldte mig.

Det er sammenholdet, netværket, det at 
lære noget nyt og være sammen med man-
ge forskellige mennesker, der driver mig. Vi 
hjælper hinanden, og så er HJV et godt sup-
plement til mit arbejdsliv. Jeg arbejder som 
uddannelseskoordinator i it-firmaet EG. Jeg 
er også instruktør på Hjemmeværnsskolen, 
og det spiller fint sammen med jobbet som 
uddannelseskoordinator. Jeg kan også tage 
mine værktøjer som underviser og projektle-
der med over i HJV.

Jeg vil gerne have en velfungerende eska-
drille, og at vi er en kendt enhed i vores nær-
område. Vores vision er at være en del af det 
faste mandskab, selv om vi er frivillige. Jeg 
brænder for det, jeg laver. Og når jeg stop-
per, bliver det med vemod. Men aldersmæs-
sigt er jeg kommet dertil, hvor der skal yngre 
kræfter på banen, så i sommer fandt jeg en 
afløser. Jeg vil ikke gå af, uden en ny leder er 
udpeget, for enheden må ikke gå i forfald.”

Hvad siger vennerne og  
arbejdskollegerne?
”Jeg har en utroligt fleksibel arbejdsplads, 
hvor jeg har været i 20 år med en forstående 
og super god leder. Hun ved, jeg løser mine 
opgaver, og hvis jeg har behov for at få fri, 
styrer jeg det selv. Som chef er hun der for 
at sparre med mig. Da jeg blev udnævnt som 

kaptajn, gav mine kolleger blomster, så der er 
god opbakning. Min familie bakker også fuldt 
op. Uden den i ryggen kunne jeg heller ikke 
lægge så mange timer i HJV.”

Jeg har da skullet høre på dumme, små-
flabede kommentarer. Og der var en periode 
omkring år 2000, hvor vi ikke rigtig vidste, 
hvad vore opgaver var. Nu er der ikke læn-
gere tvivl om, at Forsvaret gerne vil have vo-
res støtte.”

Hvordan kommer du ud af det 
med de andre frivillige?
”Jeg ser flere frivillige privat. Vi mødes med 
ægtefæller, og nogle af dem er blandt vore 
bedste venner. I vores enhed prøver vi også 
at have noget socialt på tværs af alder. Jeg 
har folk i alderen fra 20 til 85. Derudover net-
værker jeg med andre chefer og støtter op 
om bl.a. uddannelse. Vores opgaver ligger 
omkring flyvestationen, så ved store opgaver 
betyder det noget, at vi kender hinanden.”

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
”Det er nok netværket. Og så en masse af de 
ting, jeg har fået i rygsækken: Uddannelse, 
viden om andre mennesker og respekt for 
forskellighederne. Jeg har fået noget, som 
jeg også kan bruge i det civile. Og så, at jeg 
er blevet brugt af Hjemmeværnet.”

Hvad er det vigtigste, du har  
givet HJV?
”At jeg har kunnet give noget tilbage af det, 
jeg har fået. Jeg kan støtte og samarbejde og 
give min viden og min tid.” 

MANGFOLDIGHED

Når kaptajn Elise Christensen i 
nær fremtid slipper chefansvaret 
for eskadrille 277 Karup, er det 
hendes store ønske at få en chef-
post på kommunikationsområdet.

Elise Teglgaard  
Christensen
• 48 år, uddannelseskoordinator i it-firma, 

gift og bor i Herning, har to voksne børn
• Kaptajn i Flyverhjemmeværnet siden 1. 

januar 2000. Har været igennem tre sam-
menlægninger siden. ’Den slags bliver man 
klogere af’

• Blev medlem af Kvindeligt Flyvekorps i 
1987 ved Hjemmeværnseskadrille 277 
Karup

• Bruger 1000-1200 timer i Hjemmeværnet 
på årsbasis

• Ambition: Har fundet sin afløser og vil 
gerne lave noget andet om 3-4 år, enten 
uddannelse, projektledelse eller kommu-
nikation

• Næste mål: Brænder for at få en funktion 
som chef for kommunikationen. Det vælter 
ind med opgaver, og det skal kommunike-
res ud i en større offentlighed

"Jeg har fået meget,  
som jeg også kan  
bruge i det civile"
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Hvorfor er du medlem af HJV?
”Jeg begyndte oprindeligt som officersaspirant 
ved Forsvaret, men forskellige omstændighe-
der gjorde, at jeg måtte stoppe. Jeg var sådan 
set glad for at være soldat, og da jeg i august 
2002 flyttede til København og begyndte at 
studere til dyrlæge, søgte jeg ind i HJV.

Samværet og det sociale liv er primært det, 
der driver mig. Måske er det derfor, jeg ikke 
er så aktiv i min nuværende stilling, jeg har 
jo ikke min egen deling. Jeg har været med i 
så mange år, at det er svært at give slip. Jeg 
kender rigtigt mange og har haft mange gode 
tider og oplevelser.

Jeg tager tingene, som de kommer og ser 
så, hvad der viser sig. Jeg kan godt lide at 
føre, og jeg er god til det. Jeg er nok mest 
praktiker og ikke så meget for skrivebordsjob. 
Det er måske en begrænsning i forhold til at 
blive kaptajn, hvor der følger meget skrive-
bordsarbejde med. Det bedste sted til ’hands 
on’ er som gruppefører. Der er administratio-
nen mindst og føringen størst.”

Hvad siger vennerne og arbejds-
kollegerne?
”Det er meget forskelligt. Jeg har mødt alle 
de sædvanlige fordomme om ’weekend-kri-
ger’ og ’fede mennesker, der står og dirigerer 
trafik og spiser kage’. Der er jo en helt anden 
del af HJV end den, folk møder på festivaler 
og lignende. En meget mere ’grøn’ del. Det 

var for eksempel mit kompagni, der var inde 
og hjælpe efter terrordrabet ved Krudttønden. 
Andre griner først lidt, og så bliver de overra-
skede over, at jeg har været udsendt. Min ar-
bejdsplads er meget positiv og gav mig orlov.” 

Hvordan kommer du ud af det 
med de andre frivillige? 
”Jeg har det rigtig fint med de andre. Jeg 
mødte min kæreste i Infanterikompagniet. 
Han kom i min deling, da jeg var delingsfører. 
Vi har været i Afghanistan to gange sammen, 
hvor han var i min gruppe som næstkomman-
derende. Men da var vi ikke par. Det blev vi 
først i 2012. En meget stor del af min om-
gangskreds består af HJV’ere.”

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
”Oplevelser, viden om mig selv og en masse 
udfordringer. Jeg har fundet ud af, at jeg kan 
meget mere, end jeg troede. Jeg har lært at 
overskride grænser og fået en masse venska-
ber. Desuden har jeg fået en masse lederud-
dannelse, som jeg sagtens kan bruge i mit 
civile liv.”

Hvad er det vigtigste, du har givet 
HJV?
”Min tid. Som studerende brugte jeg al min 
fritid og ferier i HJV. Det var jeg også nødt 
til, hvis jeg ville gå foran som fører. Det var 
jo mit eget valg, fremfor at blande mig mere 
i studenterlivet, så jeg føler ikke, at jeg gik 
glip af noget.”

Pouline Grosbøl
• 36 år, dyrlæge på Falke Dyreklinik i 

Næstved, ugift og bor i Herfølge
• Løjtnant og uddannelsesstøtteofficer i 

Infanterikompagni København
• Begyndte 2002 i et områdekompagni, 

som i 2006 blev omlagt til Infanteri-
kompagni København. Har arbejdet sig 
op fra bunden og taget kurser for hver 
promovering; fra næstkommanderende i 
gruppen til gruppefører; fra NK i delingen 
til delingsfører

• Brugte tidligere langt over 1000 timer, 
nu et par hundrede timer årligt. En ud-
dannelsesstøtteofficer er ikke i den rigtigt 
aktive del, derfor er der ikke så meget at 
rende til

• Ambition: At blive udsendt igen. Har 
været udsendt som gruppefører til 
Afghanistan to gange på vagtopgaver på 
henholdsvis 1. hold i 2008 og sidste hold 
i 2011

• Næste mål: At blive udsendt igen

Selv om kaptajn Pouline 
Grosbøl i dag mest er be-

skæftiget med administrativt 
arbejde, har hun et stort ønske 

om igen at blive udsendt interna-
tionalt. Gerne som fører. 

"Jeg kan meget mere, 
end jeg troede"

Elise Teglgaard  
Christensen
• 48 år, uddannelseskoordinator i it-firma, 

gift og bor i Herning, har to voksne børn
• Kaptajn i Flyverhjemmeværnet siden 1. 

januar 2000. Har været igennem tre sam-
menlægninger siden. ’Den slags bliver man 
klogere af’

• Blev medlem af Kvindeligt Flyvekorps i 
1987 ved Hjemmeværnseskadrille 277 
Karup

• Bruger 1000-1200 timer i Hjemmeværnet 
på årsbasis

• Ambition: Har fundet sin afløser og vil 
gerne lave noget andet om 3-4 år, enten 
uddannelse, projektledelse eller kommu-
nikation

• Næste mål: Brænder for at få en funktion 
som chef for kommunikationen. Det vælter 
ind med opgaver, og det skal kommunike-
res ud i en større offentlighed

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: STEEN WREM
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Det helt store 
serviceeftersyn
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer kommer med jævne mellemrum  
til syn på et værft. Her bliver de gennemgået minutiøst, for alt skal 
fungere optimalt, hvis de frivillige skal kunne stikke til søs og hjælpe  
andre med en times varsel.

TEKST: SØREN FREDERIKSEN 
FOTO: SØREN SKARBY

Skibsdækket er et virvar af slanger og lednin-
ger, lyden er et inferno af skrigende vinkelsli-
bere og gnistrende svejseværk, og der lugter, 
som om en hel kasse stjernekastere er blevet 
futtet af på samme tid.

Vi er på Søby Værft på Ærø, hvor MHV 807 
JUPITER fra Flotille 121 Hanstholm er til ho-
vedsyn. Ligesom en bil skal til serviceeftersyn 
for at køre godt og sikkert, skal Marinehjem-
meværnets 30 patruljefartøjer jævnligt til 
syn, så de er både driftssikre og sikre for den 
frivillige besætning. 

Ultimativt handler det om menneskeliv – 
både for personer i havsnød og de, der står 
for eftersøgningen og redningen. Derfor er 
hovedsynet af et fartøj da også meget mere 
omfattende end serviceeftersynet hos en lo-
kal mekaniker. Faktisk er det svært at tro, at 
MHV 807 JUPITER om få uger atter vil patrul-
jere farvandene omkring Hanstholm i tiptop 
stand. Som det ligger der i dokken – strippet 
for materiel og aptering – ligner det mere et 
skib under ophugning.

”Vi splitter det ad i atomer, og når vi har 

svejset, efterset, repareret, testet og målt, 
sætter vi det sammen igen,” siger kaptajnløjt-
nant Troels Bo Ipsen og slår ud med armene 
ligesom for at favne omfanget af det kæmpe 
arbejde.

Som chef for Kapacitetscenter Marinehjem-
meværnsfartøjer under Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse har han det 
overordnede ansvar for synene af Marine-
hjemmeværnets fartøjer. Til at hjælpe sig har 
han to skibstypeinspektører, og det er nød-
vendigt, for der kan være gang i op til fire syn 

REPORTAGE
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Tre typer syn
Marinehjemmeværnets 30 patruljefar-
tøjer får med jævne mellemrum tre 
slags syn.

Et årligt syn. Varer en uge. Der kontrol-
leres og udskiftes bl.a.:  
• Nød- og sikkerhedsmateriel (eks. rednings-

flåder og redningsveste)
• GMDSS-radiosyn af radiostationen
• LTS-materiel (løfte-, træk- og surrings-

materiel)
• Fartøjets RHIB (gummibåd)
• Navigationsudstyr
• Mindre maskineftersyn

Bundsyn hvert andet år. Varer tre uger. 
Der kontrolleres og udskiftes bl.a.: 
• Nød- og sikkerhedsmateriel (eks. rednings-

flåder og redningsveste)
• GMDSS-radiosyn af radiostationen
• LTS-materiel (løfte-, træk- og surrings-

materiel)
• Fartøjets RHIB (gummibåd)
• Navigationsudstyr
• Eftersyn af undervandsskrog, propeller, 

aksler, ror og rorstammer, tærezink og 
anoder

• Større maskineftersyn
• Tykkelsesmåling af skrog, dæk og skotter
• Malingsarbejder

Hovedsyn hvert femte år. Varer fire 
uger. Der kontrolleres og udskiftes 
bl.a.:
• Nød- og sikkerhedsmateriel (eks. rednings-

flåder og redningsveste)
• GMDSS-radiosyn af radiostationen
• LTS-materiel (løfte-, træk- og surringsma-

teriel)
• Fartøjets RHIB (gummibåd)
• Navigationsudstyr
• Eftersyn af undervandsskrog, propeller, 

aksler, ror og rorstammer, tærezink og 
anoder

• Større maskineftersyn
• Tykkelsesmåling af skrog, dæk, skotter mv.
• Malingsarbejder

og eventuelt et par havarier på samme tid på 
værftet. I gennemsnit er der 2,5 fartøjer om 
måneden.

”Vi har otte hovedsyn i år, så alt skal klap-
pe. Og det gør det,” siger Troels Bo Ipsen.

400 siders malerspecifikationer
Lige nu er værftsarbejderne ved at være 
færdige med at skifte 40 meter fender. Det 
vil sige – egentlig er det stålskroget under 
fenderen, som bliver udskiftet på grund af 
rusttæring. 

”Der samler sig saltvand under fenderen. 
Det er et velkendt problem for både 800- og 
900-klassen,” forklarer Troels Bo Ipsen og pe-
ger dér, hvor nye stålplader er punktsvejset 
fast – klar til at blive fuldsvejset.

Når skrogarbejdet er færdigt, bliver fartøjet 
sandblæst og malet. Alene malerspecifikatio-
nerne fylder 434 sider.

”Alt bliver mere omfattende, fordi alt er 
certificeret. Vi køber ikke bare en bolt i Bau-
haus. Den skal være certificeret til formålet, 
og dem, der udfører arbejdet, skal også være 

certificeret. Til sidst skal det udførte arbejde 
certificeres,” forklarer Troels Bo Ipsen og til-
føjer, at værftsbesøget ofte også omfatter 
ekstraarbejde ud over selve synet.

Hvis der for eksempel har været en grund-
stødning, skal både propeller, aksler og motor 
kontrolleres, fordi kraftpåvirkningen kan for-
plante sig. Og det er ikke noget man bare lige 
står og banker på plads med en stor hammer.

Opgradering med infrarødt kamera
Vi går ud til værftets kaj, hvor MHV 909 SPE-

”Vi splitter det ad i 
atomer, og når vi har 
svejset, efterset, repareret, 
testet og målt, sætter vi 
det sammen igen”

Troels Bo Ipsen
Chef for Kapacitetscenter  
Marinehjemmeværnsfartøjer
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DITØREN fra Flotille 134 Fredericia og MHV 
813 BAUNEN fra Flotille 255 Korsør ligger. De 
er til det årlige syn, hvor det primært er sik-
kerhedsudstyr, løfte-træk-og-surring-grej og 
navigationsudrustning, der bliver kontrolleret.

”Alt skal være i orden, for ellers kan be-
sætningen ikke hjælpe andre,” fastslår Troels 
Bo Ipsen.

Apropos besætning forklarer han, hvorfor 
de frivillige kun hjælper til med at forberede 
sikkerhedsudstyret til den årlige kontrol, men 
ikke selv udfører den.

”Tag for eksempel denne nødsender,” siger 
Troels Bo Ipsen og griber en af de Personal 
Locator Beacon, som sidder over hinanden i 
et stativ lige inden for døren i MHV 909 SPE-
DITØREN. 

”Den har en indbygget testfunktion, men 
hvis man samtidig får skubbet til dette gum-
mibånd, så udløser den og står i stativet og 

sender et nødsignal. Derefter går der ikke 
lang tid, før der svæver en redningshelikop-
ter over fartøjet.”

Typisk er det også ved det årlige syn, at 
der sker opgraderinger af fartøjerne. For ek-
sempel får de alle elektroniske søkort og nyt 
elektrooptisk udstyr. Sidstnævnte skinner nyt 
og fint ovenpå broen af MHV 909 SPEDITØ-
REN. Det er et infrarødt kamera, som skal 
bruges til eftersøgning og redning i mørke.

Klar til at blive sejlet retur
Det er også ved det årlige syn, at de fejl og 
mangler, som fartøjsmesteren har angivet på 
en dokningsliste, bliver udbedret. Hvis de da 
er blevet godkendt af Per Skou. Som fartøjs-
officer og frivillig mødes han med flotillens 
fartøjsmester fire-seks uger før værftsbesø-
get og gennemgår fartøjet samt dokningsli-
sten med fejl, mangler og ønsker. 

Med mere end 25 års erfaring kender han 
både fartøjerne af MHV 800- og 900-klassen 
som sin egen bukselomme og kan for eksem-
pel høre, hvis en pumpe lyder lidt anderledes, 
end den plejer.

”Som regel kan jeg ikke lade være med 
at pille, når vi gennemgår fartøjet. En fejl 
skyldes måske bare en løs ledning,” siger Per 
Skou.

Samme grundighed lægger han for dagen, 
når han er på værftet for at klarmelde fartøjet 
efter syn. Han gennemgår det og de op til 
31 certifikater, som blandt andet leverandører 
og Det Norske Veritas udfærdiger efter deres 
certificering af det udførte arbejde. Den klar-
melding har Per Skou netop givet MHV 813 
BAUNEN.  

”Jeg har lige ringet til Korsør og sagt, at 
besætningen er velkommen til at komme og 
hente fartøjet.”

Kaptajnløjtnant Troels Bo Ipsen 
tv. og fartøjsofficer Per Skou har 
hvert deres ansvar for, at synene 
af marinehjemmeværnsfartøjerne 
foregår, som de skal.

Sikkerhedsud-
styret tjekkes 
efter.

MHV 909 SPEDITØREN fra 
Flotille 134 Fredericia er 
ved at få testet sin kran ved 
det årlige syn.

REPORTAGE
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Modtage-
kontrol
• Ved hovedsynet og særligt omfattende 

syn har Marinehjemmeværnet indført 
en såkaldt ’Operativ Modtagekontrol’. 

• Flotillen stiller med minimum to 
personer, som regel fartøjsmesteren 
og en fartøjsfører, der sammen med 
to ansatte fra distriktet kontrollerer 
kvaliteten af værftets og Forsvarets 
Materielstyrelsens arbejde, inden skibet 
forlader værftet. Det sker blandt andet 
med en gennemgang af reparationer, 
en prøvesejlads, test af kran og gum-
mibåd med mere. 

Niels Peter Nielsen er fartøjsmester 
på MHV 911 BOPA. Sammen med de 
andre frivillige i Flotille 367 Dragør 
har han en vigtig rolle, når fartøjet 
skal sejles på værft.
TEKST OG FOTO: SØREN FREDERIKSEN 

“Vandudskiller ved kompressor skal udskiftes. Er nødrepa-
reret med en skrue i bunden. Opdaterede sikkerhedsplaner 
ved trappe til banje og i rør styrbord og bagbord side under 
flåderne. Smørenippel på kran i højre side knækket af.” 

Der er både store og små ting på den lange dokningsliste, 
som Niels Peter Nielsen har lavet. Han er fartøjsmester – i 
daglig tale kaldet ”farmer” – i Flotille 367 Dragør og er ved at 
forberede, at MHV 911 BOPA skal på værft til det årlige syn. 
Det har han gode forudsætninger for at gøre.

”Som fartøjsmester kender man skibet og materiellet godt. 
Ikke mindst fordi man skal være motorpasser for at kunne 
blive fartøjsmester. Det er mig, som tilser fartøjet, når besæt-
ningen har været ude at sejle cirka tre gange om ugen. Det 
er mit ansvar, at det bliver vedligeholdt, og det er mig, som 
løbende bestiller ting til fartøjet, lige fra motorolie og toilet-
papir til en ny redningsvest,” forklarer Niels Peter Nielsen.

Vigtig rolle
Apropos sikkerhedsudstyr er det netop den type udstyr, der er 
fokus på ved det årlige syn. Og de frivillige har en vigtig rolle. 
Niels Peter Nielsen udleverer en huskeliste for fartøjet inden 
aflevering til værft. Den handler først og fremmest om, at 
noget udstyr skal lægges frem på dørken til inspektion, mens 
andet bare skal være på sin plads. Det sørger besætningen 
typisk for under sejladsen til værftet. Netop selve sejladsen 
er besætningens måske største bidrag til de vigtige syn af 
fartøjet.

”Et årligt syn tager fem arbejdsdage. Så det passer med, 
at besætningen sejler fartøjet til værft på en weekend og 
sejler det retur til flotillen weekenden efter,” siger Niels Peter 
Nielsen.

Som fartøjsmester er Niels Peter Nielsen med til at forbe-
rede fartøjet, inden besætningen sejler det til værftet.

Farmer forbereder 
fartøjet
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2015
INDSÆTTELSE

Med 231 indsættelser i årets første ti måneder har  
Hjemmeværnets rydningsassistenter løftet mere end tre 
gange så mange opgaver som i hele 2014.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 

Selv om højsæsonen for fyrværkeri først for 
alvor går løs i slutningen af december, når 
nytåret skal fejres, har 2015 været et ual-
mindeligt travlt år for Hjemmeværnets ryd-
ningsassistenter. I årets første ti måneder 
har Hjemmeværnets rydningsassistenter med 
231 indsættelser løst mere end tre gange så 
mange opgaver som i hele 2014, hvor de ryk-
kede ud 73 gange.   

 De specialuddannede rydningsassistenters 
primære opgave består i at fjerne farligt fyr-
værkeri som en støtte til Hærens Ammuniti-
onsrydningstjeneste. De assisterer dog også 
Politiet med at fremskaffe dokumentation 
eksempelvis i retssager i forbindelse med 
ulovligt opbevaret fyrværkeri. 

Den eksplosive stigning i antallet af op-
gaver skyldes flere forhold, forklarer Poul 
Nedergaard, der er uddannelsesansvarlig og 
koordinator for Hjemmeværnets Rydningsas-
sistenttjeneste.

”Sidste nytår kostede to tragiske fyrværke-
riulykker med de ulovlige krysantemumbom-
ber tre mænd livet. De var bare 24, 25 og 37 
år. Ulykkerne fik stor medieomtale, så folk er 
generelt blevet meget mere opmærksomme 
på, hvor farligt ulovligt fyrværkeri kan være. 
Det har ført til flere anmeldelser af farligt 
fyrværkeri – og derfor også langt større ef-
terspørgsel på Hjemmeværnets rydningsas-
sistenter.” 

Flere kvinder søges
Presset har især været stort for rydningsas-
sistenterne i Nordsjælland, i Sønderjylland og 
i storbyerne. ”På et tidspunkt var rydningsas-
sistenterne i Sønderjylland indsat otte gange 
i løbet af et døgn,” fortæller Poul Nedergaard. 

 Derfor er der også behov for at få rekrut-
teret flere nye HJV-soldater til opgaverne, 
da nogle rydningsassistenter blandt andet af 
arbejdsmæssige årsager må sige fra over de 
mange indsættelser. ”Det er min vurdering, at 
der løbende er behov for at uddanne omkring 
15 nye rydningsassistenter årligt, så denne 
specialistkapacitet kontinuerligt er fyldt ud 

med de nødvendige ressourcer,” siger Poul 
Nedergaard, der selv har en fortid som chef 
for Hærens Ammunitionsrydningstjeneste. 

Den erfarne herre ser meget gerne flere 
kvinder melde sig på banen i den mandsdo-
minerede rydningsassistenttjeneste, hvor der 
foreløbig kun er uddannet en enkelt kvinde. 
”Kvinder er lige så velegnede til at blive 
rydnings assistenter og løse opgaverne som 
mænd – det vigtigste er ikke rå muskelkraft, 
men at du er i stand til at bevare det kølige 
overblik og har ro på,” siger Poul Nedergaard, 
der kraftigt opfordrer kvinderne til at melde 
sig.

          har været et travlt år for 
rydningsassistenterne

Hjemmeværnet har i 2015 oplevet 
en massiv efterspørgsel på de spe-
cialuddannede rydningsassisten-
ter. Foto: Michael Bo Rasmussen/Baghuset

Rydnings-
assistenter
• Hjemmeværnet råder i dag over ni 

hold med hver otte mand, som er 
placeret rundt om i landet. De skiftes 
til at være på vagt, og står i dag for 
cirka 20-25 procent af de opgaver, 
som Forsvarets ammunitionsryddere 
tidligere stod for. 

• Efteruddannelse er blevet en obliga-
torisk del af funktionen, så rydnings-
assistenterne er hele tiden opdateret 
med aktuel viden om nye typer 
fyrværkeri, sikkerhedsbestemmelser 
og sagsgangen på området.

Det er især fjernelsen af  
ulovligt fyrværkeri, som sender  
rydningsassistenterne i aktion. 
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PORTRÆT

Kunstigt 
åndedræt  
til troen
Katja Liebst-Olsen er præst i Hjemmeværnet. 
Hendes opgaver varierer mellem at holde 
gudstjenester og andagter på øvelser til at 
yde moralsk støtte til soldater på international 
tjeneste. 

AF THILDE LEJRE
FOTO: STEEN WREM OG PRIVAT

»

Rydnings-
assistenter
• Hjemmeværnet råder i dag over ni 

hold med hver otte mand, som er 
placeret rundt om i landet. De skiftes 
til at være på vagt, og står i dag for 
cirka 20-25 procent af de opgaver, 
som Forsvarets ammunitionsryddere 
tidligere stod for. 

• Efteruddannelse er blevet en obliga-
torisk del af funktionen, så rydnings-
assistenterne er hele tiden opdateret 
med aktuel viden om nye typer 
fyrværkeri, sikkerhedsbestemmelser 
og sagsgangen på området.
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PORTRÆT

Katja Liebst-Olsen er vokset op i et hjem, hvor 
Biblen på ingen måde tog plads i bogreolen. 
Så det lå ikke i kortene, at hun skulle være 
præst. Men Katja savnede mening i sit liv, en 
mening, som hun fandt i kirken. Så i 30’erne 
meldte hun sig ind i Folkekirken, blev vok-
sendøbt, og for 10 år siden færdiggjorde hun 
teologiuddannelsen og startede efter et par 
år som præst i Havrebjerg Kirke ved Slagelse.

Siden 2013 har Katja Liebst-Olsen også 
været feltpræst i Hjemmeværnet i Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Fal-
ster. Her er hun blevet imponeret over det 
engagement, der hersker i organisationen. Et 
engagement, som hun beskriver som omsorg 
for andre – at man står klar, når der er brug 
for det. 

Tillægsord som progressiv, jordnær og 
selvironisk klæber til præsten, som er kendt i 
Hjemmeværnet for at anlægge en utraditio-
nel og humoristisk tilgang til tingene. Hun har 
dog aldrig stræbt efter at være utraditionel 
eller progressiv, men derimod helt almindelig.

”Jeg taler ind i det almindelige, og de fleste 
bliver positivt overraskede over denne tilgang. 
Det hænger nok sammen med den stereotype 
opfattelse af præster. Præster bør ikke være 
fine på den, og kirken er ikke præsternes, 
men alles kirke. Jeg kan være samtalepartner 
for alle, uanset tro,” siger Katja-Liebst Olsen.

Den humoristiske tilgang bruger Katja til 
gengæld meget bevidst for at fange folks op-
mærksomhed og formidle sit budskab. 

”Livet er nogle gange lidt grotesk, så vi kan 
lige så godt angribe det med humor. Men jeg 
bruger aldrig humoren uden alvor – der skal 
være en pointe med humoren,” fastslår hun.

Præst for alle
Katja Liebst-Olsen ønsker at være HJV-solda-
ternes medmenneske og støtte, samtidig med 
at hun gerne vil trøste og opmuntre. Hun ser 
det som en af sine stærke sider, at hun ikke 
ønsker at puste sig op og belære, men at hun 
har som mål at være præst for alle typer af 
mennesker. 

Med en barsk opvækst i en misbrugsfamilie 
er modgang ikke fremmed for Katja, og det 

drager hun nytte af som præst. Lysten til at 
blive præst blev også affødt af modgangen, 
da hun under tragiske omstændigheder mi-
stede sin mor i en ung alder. Midt i sorgen 
følte hun ikke, at præsten mødte hende i den 
situation, hun var i. 

”Som præst skal man turde sige tingene, 
som de er og have modet til at være i alle 
situationer – også møgsituationerne. Man skal 
turde være menneskelig. Det kræver også 
en form for livserfaring – det får man nogle 
gange af modgang og nederlag,” siger Katja 
Liebst-Olsen.

Et stykke af familien
Katja Liebst-Olsens opgaver i Hjemmevær-
net er at være med på øvelser som for ek-
sempel distriktets store Svend Gønge-øvelse 
i september, hvor hun holdt andagt og efter 
eget udsagn agerede moralsk indpisker. Hun 
holder også julegudstjenesten i Maribo Kirke. 
I august vendte hun hjem fra seks måneders 
international udsendelse i Afghanistan, hvor 
hun oplevede stor forskel fra sit almindelige 
præsteembede i Havrebjerg Kirke.

”Det giver perspektiv på tilværelsen at 
være præst i en militær organisation på en 
udsendelse. Når man har set den afsindige 
fattigdom i Afghanistan, finder man ud af, at 
det ikke er så vigtigt, om væggene i gangen 
derhjemme bliver malet. Jeg kom tilbage og 
syntes, at verden var større, end da jeg tog af 
sted,” siger Katja Liebst-Olsen.

I Afghanistan var Katja Liebst Olsen sam-
men med soldaterne døgnet rundt. Det gav et 
helt andet forhold til dem. 

”Jeg fik deres fortrolighed og tillid, fordi jeg 
viste dem min oprigtige interesse. Jeg var et 
stykke af deres mor, far, søster eller bror og 
et socialt samlingspunkt, der stod som garant 
for, at moralen blev overholdt. Sådan et sted 
kan du ikke gemme dig bag præstekjolen,” 
fortæller Katja.

Salmer på Spotify
Soldater opsøger dog ikke et kristent bud-
skab, som almindelige kirkegængere gør. Al-
ligevel har præsterollen en klar berettigelse 
for et hold soldater, også dem, som har en 
anden tro end den kristne eller slet ingen tro. 
For Katja handler det om at have nogle gode 
samtaler, hvor soldaterne føler sig vejledt, og 
holde gudstjenester, som giver stof til efter-
tanke.

”I Afghanistan var gudstjenesten en mile-
pæl for nogle af soldaterne og vi spiste sam-
men bagefter. Mange sagde, at gudstjenesten 
gav dem mere mod på at tage fat på den 
næste uge,” siger Katja, som er sikker på, at 
soldaterne aldrig har gået så meget i kirke, 
som de gjorde på udsendelsen i Afghanistan.

”Jeg gav kunstigt åndedræt til de kristne 
elementer, som soldaterne har med fra deres 
konfirmation og dåb. Et par af soldaterne fik 
tilmed en bestemt salme, som vi sang ofte, 
ind på deres Spotify (musiktjeneste, red.). På 
den måde fandt de ud af, at kirken ikke var 
så fjern fra dem. Mit håb er, at jeg har plantet 
noget i deres liv, som spirer.”

”Som præst skal man 
turde sige tingene, som de  
er og have modet til at være 
i alle situationer – også 
møgsituationerne”

Katja Liebst-Olsen
Feltpræst

Præster i  
Hjemmeværnet 
Hjemmeværnet har i lighed med Forsvaret tilknyttet 
præster til myndighederne. I Hærhjemmeværnet  
hedder de feltpræster, i Marinehjemmeværnet orlogs-
præster og i Flyverhjemmeværnet flyverpræster.
Præsten er designeret til myndigheden og har normalt  
et dagligt job som sognepræst ved en menighed. Præ-
sten er myndighedschefens rådgiver inden for gejstlig 
(kirkelig) tjeneste ved myndigheden. Præsten planlæg-
ger og tilrettelægger myndighedens gejstlige tjeneste og 
gennemfører den evt. i samarbejde med lokale præster.
Ud over rådgivning af myndighedschefen kan Hjemme-
værnets designerede præster gennemføre gudstjenester, 
udføre sjælesorg, besøgstjeneste, krisehjælp og under-
visning eller gennemføre kristne ritualer, også på skibe, 
som eksempelvis bryllupper og begravelser. Præsterne 
indgår normalt også i kontaktpersonordningen.

Som udsendt præst i Afghanistan 
blev Katja Liebst Olsen en fortro-

lig for soldaterne, som fandt ud 
af, at kristendommen ikke var så 

fremmed for dem.
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Kim Fischer Nielsen,  
flyverpræst og sognepræst i Vallensbæk Kirke: 

Ulrik Hess Larsen Pilemand,  
orlogspræst i Marinehjemmeværn Vest og præst i Viborg Stift:

”Som flyverpræst i Flyverhjemmeværnet 
bruger jeg mest tid på samtaler om vidt 
forskellige emner som samarbejdsvan-
skeligheder, udfordringer i familien eller 
problemer med helbredet. Det kan være 
rart for ansatte og frivillige at tale med en, 
der er neutral, og som ikke giver tingene 
videre.  Som præst kan jeg også bidrage 
med andre vinkler på tingene. Det fungerer 
ikke sådan, at jeg taler om, hvad Jesus 
ville have gjort, hvis han var i den situation 
– det er mere uformelt, og jeg er præst 
for alle, uanset tro og tilhørsforhold. Min 
funktion som præst er bredt kendt i Fly-
verhjemmeværnet, og langt de fleste ved, 
at de kan henvende sig til mig, hvis de får 
behov for det. Det er det væsentligste.” 

”Jeg holder gudstjenester f.eks. i for-
bindelse med Marinehjemmeværnets 
uddannelsesuge i sommerferien. Her er det 
kristne budskab det samme som i kirken, 
men ofte med billeder fra Biblen, som 
passer ind i det maritime miljø. Det kristne 
budskab er det afgørende for mig, og det 
må gerne gå dybere, end at man blot skal 
være rare mod hinanden. Mine opgaver 
som præst kan også være at vie folk fra 
Marinehjemmeværnet på skibene eller lave 
askespredning til søs. Jeg forsøger også at 
komme rundt og lære folk at kende eller 
komme med på en sejlads. Desværre er 
jeg ikke med ude så ofte, som jeg gerne 
ville. Men folk kan altid kontakte mig, når 
det brænder på.”

Humor er en fast be-
standdel af feltpræstens 

prædikener, men den 
bliver altid kombineret 

med alvor. 
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HISTORISK TILBAGEBLIK

Luftvarsling 
i de gamle ølkældre
I mange år holdt en af Flyverhjemmeværnets eskadriller 
til i kældrene dybt under Carlsberg bryggeriets gamle 
hestestald i København. I dag er de tidligere hemmelige 
rum åbne for interesserede besøgende.

AF KELD ANKER PETERSEN OG  
TONNY BENDER CHRISTENSEN

En septemberdag i 2009 kørte det sidste flyt-
telæs fra kælderen under Carlsberg Brygge-
riets gamle hestestald. Hermed sluttede 70 
års militær tilstedeværelse i kælderlokalerne. 
Inde bag en solid metaldør var lokalerne ram-
men for en varslingscentral, der i koldkrigs-
årene samlede informationer om lavtgående 
flyaktivitet over Sjælland.

Luftmeldecentralen var bemandet af frivilli-
ge fra Flyverhjemmeværnets Luftmeldekorps, 
der blev oprettet i 1951 og eksisterede frem 
til 2004. Ved et stort plottebord sad medlem-
merne fra centraleskadrillen og registrerede 
meldingerne, så man kunne holde øje med 
evt. fjendtlig aktivitet over det danske luft-
rum.

Fra kort til plottebord 
Den historiske luftmeldecentral på Carlsberg 
stammer dog helt tilbage til 1930'erne, hvor 
Den Frivillige Luftmeldetjeneste blev oprettet. 
I den spæde start var centralen udelukkende 
bemandet med funktionærer, som var ansat 
på Carlsberg.  Luftmeldetjenestens hoved-
central lå dengang i telefonselskabet KTAS' 
kælder i Nørregade i København, der siden 
blev lukket efter etableringen af centralen på 
Carlsberg. 

Den første tid i den nye central har givetvis 
været hektisk, da man skulle lære at bruge 
det nye ”plottebord”, der erstattede de tegne-

de kort, man brugte i Nørregade. Meldinger-
nes vej frem til Nørregade var ikke just hurtig 
- fra posterne rundt i landet blev de skriftlige 
meldinger med ordonnans videregivet til nær-
meste telefon, hvorfra der blev ringet op til 
luftmeldecentralen og herfra videresendt til 
hovedcentralen i Nørregade. Det kunne godt 
tage flere minutter.

Så kom der mere fart over registreringerne 
af flymeldingerne, da man i 1954 fik faste 
telefonforbindelser fra de dengang knap 400 
luftmeldeposter direkte til centralerne. Heref-
ter tog det kun ganske få sekunder at regi-
strere flyspor. Fra midten af 1970´erne blev 
overvågningen elektronisk, og i 00´erne blev 
det gamle plottebord udskiftet med de så-
kaldte VERDI-terminaler, der var forbundet i 
et landsdækkende varslingsnet. 

Efter Warszawa-pagtens sammenbrud i 
1991 forsvandt den umiddelbare fjendtlige 
trussel mod dansk område, og i 2004 var der 
ikke længere brug for visuel observation af fly 
på Carlsberg. En æra med lavvarsling var slut. 
Først i 2009 blev det sidste materiale flyttet.  

Mange frivillige hjemmeværnsfolk og per-
sonel fra Forsvaret har med stor glæde gjort 
tjeneste i de historiske omgivelser, som i dag 
er et attraktivt besøgssted, der er åbent for 
rundvisninger. Læs mere om besøgsmulighe-
derne på: www.visitcarlsberg.dk

Kaptajn i Flyverhjem-
meværnet og rundviser 
Keld Anker Petersen 
står ved det gamle plot-
tebord i lavvarslings-
centralen på Carlsberg. 



DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1. Hvilket kompagni har til huse på Gladsaxefortet?

2. Hvor lang tid var tre soldater fra Flyverhjemmeværnet  
udsendt på mission i Kuwait?

3. Hvad hedder Marinehjemmeværnets fartøjsmester i Flotille  
367 i Dragør?

4. Hvilket civilt arbejde har uddannelsesstøtteofficer Pouline 
Grosbøl?

5. Hvornår startede Katja Liebst-Olsen som feltpræst 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.

??

Følg også Hjemme-
værnet på Facebook. 
Siden har nu over
15.000 følgere

Henrietta Bjørneboe
Gadelandet  10B St. tv.
2700 Brønshøj

Susanne Lind
Låsbyvej 32
8660 Skanderborg

HJV magasinet modtager gerne dine flotte, sjove eller underfundige billeder fra livet i 
din underafdeling. Det bedste billede bliver bragt på Din Side. Indsendt billederne på 
mailadressen: hjv-magasinet@hjv.dk. Skriv gerne lidt om, hvad der er på billedet.

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

Hjemmeværns kommandoen,  
Vordingborg Kaserne 
Sankelmarksvej 26,  
4760 Vordingborg 

Senest 29. januar 2016.

Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 3/2015:

Læserbilledet er indsendt 
af kompagnichef Thomas 
Hansen fra HVK Mariager 
Fjord. På billedet ses 
Svend-Aage, der en lør-
dag aften er i gang med 
at  rense en signalpistol.

Læsernes 
eget billede
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Fuld fart på de militære uddannelser

Hjemmeværns kommandoen, Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Mød et 
medlem
HJV magasinet taler med et medlem, 
som fortæller om sin største oplevelse 
i Hjemmeværnet, og hvad medlemska-
bet giver. Denne gang kan du møde 
gruppefører Nicklas Egemar Knutzen 
fra Hjemmeværnsflotille 201 Maritime 
Force Protection.

Den 20-årige Nicklas Egemar Knutzen 
er netop blevet udnævnt som grup-
pefører i Hjemmeværnsflotille 201 
Maritime Force Protection i Korsør. I 
november startede han som konsta-
belelev i Livgarden. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: NINNA FALCK

Nicklas Egemar Knutzen 
har en glubende 
appetit på militær 
træning og startede 
allerede som 18-årig i 
Marinehjemmeværnet. 

HVAD ER DIN STØRSTE OPLE-
VELSE I HJEMMEVÆRNET?
”Det var helt klart at deltage i den store 
øvelse Holger Danske sidste efterår. Vi fik 
prøvet hele vores bevogtningskoncept af 
på Flådestation Korsør i et bredt samar-
bejde med andre sejlende enheder fra 
Marinehjemmeværnet og Hjemmeværns-
kompagni Storebælt. Vi stod for både 
kontrolposter på kajen og havde også tre 
gummibåde i vandet, så vi kunne bevogte 
mod søsiden. Det var fedt.”

HVAD FIK DIG TIL AT MELDE 
DIG IND I HJEMMEVÆRNET?
”Da jeg var 18 år, syntes jeg bare, der var 
al for lang tid til, jeg kunne blive værne-
pligtig. Så for at brænde noget krudt af og 
tilegne mig militære kvalifikationer, meldte 

jeg mig ind i Marinehjemmeværnet, hvor 
jeg straks gik i gang med den lovpligtige 
grunduddannelse. Bagefter tog jeg en sy-
gehjælperuddannelse.” 

HVAD ER DIN FUNKTION I DAG?
”Efter jeg havde aftjent værnepligt ved 
Livgarden i otte måneder, har jeg gen-
nemført alment befalingsmandskursus i 
Hjemmeværnet. Så jeg er netop blevet 
udnævnt til gruppefører i min enhed i Ma-
ritime Force Protection 201, hvor jeg skal 
i gang med at prøve mine lederevner af.” 

HVAD HAR HJEMMEVÆRNET 
GIVET DIG?
”Jeg har fået nogle fabelagtige første-
hjælpskompetencer, som jeg bare har så 
meget gavn af – også civilt, hvor jeg har 
været bartender. Desuden har det modnet 
mig at få et ansvar, og jeg synes, man 
vokser med opgaverne.”

HAR DU ANDRE INTERESSER
”Jeg er vild med fysisk militær træning – 
det giver mentalt overskud at være i god 
form. På den lange bane er det min drøm 
at blive paramediciner. Nå, ja, så kan jeg 
også godt lide at hygge med kammera-
terne fra Marinehjemmeværnet.”
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