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Udsigt til forandringer
De færreste er vel efterhånden i tvivl om, at vi befin-
der os i en tid, hvor alle dele af forsvarsområdet har 
været kastet op i luften for at finde en historisk stor 
besparelse. En del ting er landet, mens andre dele er 
ved at falde på plads. Men der er stadig hængepartier. 
Et af dem er den endelige plan for, hvordan Hjem-
meværnet skal effektiviseres og dermed hvordan 
vores fremtidige struktur og virke skal være.

I løbet af foråret og forsommeren vil vi – med ind-
dragelse af jeres input – forhåbentlig kunne begynde 
arbejdet med planen for, hvordan vi synes, Hjemme-
værnet skal organiseres.

Budgetanalysens konklusioner peger på, at der skal 
være færre ansatte. Dermed vil det sandsynligvis også 
kunne mærkes i dele af det frivillige niveau. Men ud-
gangspunktet er, at vores medlemmer skal skånes mest 
muligt. Samtidig har vi et begrundet håb om, at de 
penge, vi tilvejebringer ved effektiviseringerne, skal 
anvendes til udviklingsinitiativerne fra forsvarsforliget. 
Det vil i sidste ende betyde flere spændende opga-
ver og bedre materiel til vores frivillige soldater.

Det er afgørende, at alle I medlemmer fortæller, hvad 
I har brug for. Hvilke opgaver giver jer motivation? 
Hvad forventer I som minimum af de fysiske rammer? 
Hvordan skal uddannelserne skrues sammen? Hvilket 
materiel har I brug for i de forskellige funktioner?

Vi har derfor iværksat en undersøgelse via HJV.DK og 
vil desuden opfordre alle til at bruge rådsorganisatio-
nen og kommandovejen til små og store konstruktive 
forslag. Det er ikke muligt at lave et hjemmeværn, 
hvor alle frivillige får lige præcis det, de gerne vil have. 
Men vi kan samle så mange informationer, at planen 
til politikerne bliver baseret på grundige overvejelser.
Der er mange ting, som Hjemmeværnet ikke selv er 
herre over. Vi er en politisk styret organisation, og med 
et snarligt folketingsvalg er vores forventning, at vi i 
bedste fald får en tilbagemelding fra politikerne bag 
forsvarsforliget sidst på året. Det betyder, at eventuelle 
ændringer i opgaver og struktur næppe træder i kraft 
før tidligst i 2016.

Senest er Hjemmeværnet kommet under pres på 

grund af det tragiske terrorangreb i København midt 
i februar. Under skudepisoden ved kulturhuset Krudt-
tønden blev der anvendt et våben, som for to år siden 
blev frarøvet et medlem af Hjemmeværnet. Indførslen 
af våbenskabe i 2010 har reduceret bortkomsten af 
våben, men der mistes desværre fortsat nogle få våben 
hvert år. 

Med baggrund i den tragiske hændelse skal vi der-
for have vendt alle tænkelige muligheder for at sikre 
vores våben endnu bedre. Hjemmeværnskomman-
doen har derfor gennemgået mulighederne sammen-
holdt med vores decentrale opstilling, uddannelse og 
beredskab. For én ting er sikkert: Vi bliver nødt til at 
gøre noget. Sagen er for alvorlig, og presset på Hjem-
meværnet er for stort til bare at konstatere, at våbnene 
er godt nok sikret.

Hvad betyder det så for det enkelte medlem og for 
underafdelingerne? Den eller de modeller, vi fremover 
vil have for vores våbenopbevaring, skal selvfølgelig 
i så høj grad som muligt sikre, at der findes løsnin-
ger, der passer til den enkelte, underafdelinger og 
distriktets virksomhed. Det vil helt sikkert blive mere 
besværligt, end det var ”i gamle dage”, men helt nød-
vendigt, hvis vi fortsat skal bevare vores våben og der-
med kunne virke som en militær frivillig organisation. 

Uanset de mange forandringer, vi står over for, hå-
ber og tror vi, at det også i fremtiden vil være muligt 
at levere det store bidrag til Forsvaret og det øvrige 
samfund, som Hjemmeværnet er anerkendt og respek-
teret for. Den seneste tids begivenheder har vist, at der 
fortsat er brug for, at Hjemmeværnet er klar til at rykke 
hurtigt og talstærkt ud, når uventede begivenheder 
vender op og ned på vores samfund.

Jeres imponerende engagement har hidtil sikret os 
stor opbakning blandt politikere, befolkning og samar-
bejdspartnere. Vi skal ikke lade midlertidige tilbageslag 
og krav om ændringer stoppe os. Hold dampen oppe 
og lad os stå sammen. Så står vi fortsat stærkt, når 
forandringerne rammer os.

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet
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Nye sikkerhedsbriller klar
Hjemmeværnets nye sikkerhedsbrille, Revi-
sion M/09, er klar til udlevering på depoter-
ne. Brillen, der også anvendes af Forsvaret, 
består af et sæt klart beskyttelsesglas og et 
sæt mørkt beskyttelsesglas (solbrille) samt en 
bæretaske, brilleovertræk og pudseklud.  

Som noget nyt kan brillebærere også få en 
brilleindsats, der kan monteres med synskor-
rigerende glas i beskyttelsesbrillen. Brilleind-
satsen er gratis og udleveres af områdede-

potet, men man skal selv finansiere synstest 
samt brilleglas med styrke og montering i bril-
leindsatsen. Ønsker du ikke denne løsning, 
kan du fortsat anvende enten sikkerhedsbrille 
M/96 eller OTG-brillen (”over the glasses”) ud 
over dine egne private briller. 

De gamle sikkerhedsbriller M/96 og OTG 
er fortsat brugbare og opfylder til fulde den 
beskyttelse, som er påkrævet. Så de nye bril-
ler er et tilbud, du kan vælge at tage imod.

Den nye sikkerhedsbrille 
består af et mørkt sæt sol-
briller, som kompagnichef 
Brian Sonne Stender har på. 
Desuden får du et sæt klare 
beskyttelsesbriller, et etui 
– og hvis du ønsker det - en 
brilleindsats. Foto: Ole Friis

100 løbere
fra Hjemmeværnet skal helst stå ved start-
linjen, når Copenhagen Marathon skydes 
i gang søndag 24. maj. Arrangørerne bag 
Hjemmeværnets hold havde allerede i 
2014 – hvor det var 10. gang, at HJV stil-
lede et hold – satset på at runde 100 del-
tagere, men det glippede lige præcis. I år 
tyder alt på, at det nok skal lykkes. Ulrik 
Meinert-Medici arrangerer Hjemmeværnets 
deltagelse, og han opfordrer alle løbeglade 
medlemmer og ansatte til at stille op for 
Hjemmeværnet. Der er tilmeldingsfrist 1. 
maj, og du kan melde dig til i aktivitets-
modulet på HJV.DK under HDKBH eller ved 
at sende en mail til ulrik@eksercits.dk. Du 
står selv for bukser og sko, mens Hjemme-
værnet betaler deltagergebyr, forplejning 
på dagen og øvrigt løbetøj – der naturligvis 
skal benyttes, når du løber for HJV-holdet.

Flere end 100 HJV-løbere ventes at del-
tage i Copenhagen Marathon 2015.

lyder startskuddet for årets udgave af 
Folkemødet på Bornholm. Også i år vil 
Hjemmeværnet stå for en række debatar-
rangementer under Folkemødet på Born-
holm. I lighed med de tidligere år vil et af 
Marinehjemmeværnets fartøjer lægge dæk 
til debatlystne politikere og meningsdan-
nere, mens øvrige dele af Hjemmeværnet 
vil sørge for at skabe synlighed på kajen 
i Allinge og ved at skabe orden i kaos på 
de trængte veje i og omkring byen. Følg 
med på HJV.DK og på Hjemmeværnets 
Facebook-side. Bemærk i øvrigt, at de kor-
rekte datoer for Folkemødet er 11.-14. juni 
og ikke 18.-21. juni, som det fremgår af 
AKOS-kalenderen, som blev uddelt til un-
derafdelingerne på chefsamlingen i januar.

11. juni

En vindmølle ude af kontrol betød en skarp opgave for det lokale hjemmeværn en torsdag 
eftermiddag midt i januar. Politiet bad om hjælp til at holde en af de større veje på Mors, 
Næssundvej, spærret på grund af fare for, at møllen skulle vælte.

Møllens teknikbremser og gearkasse var sat ud, og dagen efter ved middagstid kollapsede 
møllens top. Først faldt én vinge af, hvorefter møllehatten med de to resterende vinger faldt 
til jorden cirka 10 meter fra vindmøllen. Det hele landede på marken omkring møllen, så 
trafikken kunne hurtigt efter genoptages.

En vindmølle løb løbsk syd for Nykøbing Mors midt i januar, og Politihjemmeværnet 
hjalp med afspærring. Foto: Bo Lehm/Scanpix

Sikkerhed omkring 
løbsk vindmølle
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Musik og trafik  
i god ro og orden
23 frivillige fra Politihjemmeværnskompagnierne Aalborg Nord og 
Himmerland hjalp med at få trafikken til at glide, da det danske 
Melodi Grand Prix blev afholdt i Gigantium. Vinderen af det stort 
anlagte show blev gruppen Anti Social Media. De fire 19-25-årige 
gutter skal dermed repræsentere Danmark ved den europæiske 
finale, Eurovision Song Contest 2015, i Wien 23. maj.

Anti Social Media vandt Melodi Grand Prix i Aalborg. Udenfor 
stod Politihjemmeværnet for trafikreguleringen. Foto: Bjarne 
Bergius Hermansen, DR

Er fred og frihed  
en selvfølge?
Sammen med dette magasin har du modta-
get et særmagasin i anledning af, at det i år 
er 70 år siden, Danmark blev befriet fra den 
tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig. 
Målet med det ekstra magasin er at minde 
om, hvilket fundament Hjemmeværnet er 
bygget på.

Modstandsbevægelsen er en del af hele 
Hjemmeværnets DNA, og nylige konflikter og 
terrorhandlinger i den vestlige verden vidner 
om, at der fortsat er behov for at værne om 
frihed, ytringsfrihed og demokrati. Værdier, 
som alle betyder meget for Danmarks frivil-
lige, militære organisation.

Tillægget skal minde os om, hvorfor det 
er værd at holde fast i traditionerne, blandt 
andet ved at tænde lys om aftenen 4. maj for 
at mindes befrielsen og hylde den fortsatte 
frihed. Alle Hjemmeværnets myndigheder 
får tilsendt ekstra eksemplarer af tillægget. 

Dermed er det også muligt at anvende det til 
historiske markeringer og andre aktiviteter i 
løbet af året.

På øvelse med 
fokus på fødevarer

Totalforsvarsregion Syd- og Sønderjylland 
deltog midt i januar i en stor test af myndig-
hedernes beredskab, som Fødevarestyrelsen 
stod for. Øvelsen blev afholdt på en landejen-
dom, nordøst for Ribe. Her var besætningen 
blevet testet positiv for mund- og klovsyge.

Et udbrud af husdyrsygdommen mund- og 
klovsyge ville udløse et øjeblikkeligt eksport-
stop af både okse- og svinekød og mejeriva-
rer i hele Danmark. Med milliardtab til følge. 
Sygdommen er stærkt smitsom, både gennem 
luften og via mælk eller kød fra det syge dyr.

Derfor gælder det om hurtigst muligt at 

finde smittekilden, isolere ramte besætninger 
og få standset smitten, så den danske pro-
duktion og eksport kan komme i gang igen. 
Og derfor øver fødevaremyndighederne på 
at sikre Danmark ved udbrud af smitsomme 
husdyrsygdomme.

Ved øvelsen rykkede de involverede myn-
digheder hurtigt ud og agerede fuldstændig, 
som om det var alvor. Beredskabet opsatte 
hele deres udstyr og kommandostation på 
ejendommen, hvor en krisestab styrede ind-
satsen. Imens stod hjemmeværnssoldaterne 
for afspærring i samarbejde med politiet.

VHV-biler i 
nyt look
Virksomhedshjemmeværnsdistriktet har 
beklædt tre busser og en VW Golf i et 
beigefarvet camouflage-mønster med 
deres logo og webadresse i en kraftig 
gul farve. 
  De rullende "reklamekøretøjer" skal 
være med til at skabe større synlighed. 
De nye VHV-biler er blevet positivt mod-
taget, og mange synes, de er seje.

Virksomhedshjemmeværnets logo, 
Lindormen, ses tydeligt på de nye   
VHV-biler.

Et lys for friheden
Frivillige værner om traditionerne
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63
hold stillede til start i årets udgave af 
øvelse Blå Negl fra 20. til 22 februar. De i 
alt 170 deltagere havde halvandet døgn 
til at gennemføre en krævende rute på 
enten 20 eller 40 kilometer. Kun syv hold 
gennemførte hele distancen og løste 
alle poster undervejs, hvor de samtidig 
skulle undgå de 250 fjendtlige soldater i 
området omkring Horsens.

HJV magasinet  |  Marts 2015 5



KORT NYT

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjar-
ne Laustsen, mødte en morgen i begyndelsen 
af februar til et almindeligt møde i Hjemme-
værnskommandoen. Troede han.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, havde i hemmelighed samlet 
dele af staben og overraskede Bjarne Laust-
sen med nyheden om, at han fra 2. februar 
2015 er udnævnt til ridder af Dannebrog.

Den 2. februar var også en særlig dag for 
Finn Winkler selv, idet han blev udnævnt til 
Kommandør af 1. grad af Dannebrog.

2. februar er en af fem ordenstildelings-
dage i Hæren og markerer kampen ved My-
sunde i 1864, hvor den prøjsiske hær trods 
overlegenhed i mandskab og artilleri blev 
slået tilbage.

Bevogtning ved  
brændende 
pølsefabrik
Da fabrikken Aalbæk Specialiteter i Bil-
lund brød i brand søndag aften den 18. 
januar, blev Hjemmeværnet alarmeret. 
I alt deltog 19 personer fra Hjemme-
værnskompagni Billund og to fra Politi-
hjemmeværnskompagni Vejle.

Indsættelsen varede hele natten og til 
mandag middag.

Det lykkedes kun at redde administra-
tionsbygningen og en mindre lagerhal 
fra flammerne, mens alle produktions-
lokalerne brændte ned til grunden. Det 
er blandt andet gået ud over virksom-
hedens økologiske produktion af spege-
pølser og leverpostej

Fit som i  
Forsvaret
Alle hjemmeværnssoldater bør være i god 
form. Og hvis du vil være i lige så god form  
som de professionelle soldater, eller hvis du 
ligefrem overvejer at søge ind i Forsvaret, så 
er det vigtigt at kende til de fysiske krav.

Der er for nylig kommet justerede basis-
krav, hvor især coretræning er kommet mere 
i fokus.

På traenmed.forsvaret.dk kan du finde 
træningsøvelser til både core- og konditi-
onstræning. På siden kan du finde en række 
standardtræningsprogrammer med gode 
øvelser. Hvis du vil træne mere målrettet, kan 
du tage testen og få et personligt program på 
baggrund af dine resultater.

Du kan også stadig benytte den populære 
app til smartphones, som du kan finde i App 
Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Er du stærk nok til at  
klare de nye basiskrav i 
Forsvaret?

Øvelse i snevejr
Flyverhjemmeværnets Eskadrille 221 Arresø 
var på øvelse sidste weekend i januar. Og selv 
om man nok kan forvente trist vejr på den tid 
af året, bød vejret på noget større udfordrin-
ger end forventet.

1. gruppe lagde ud med en flot fremryk-
ning mod målet med blandt andet taktisk 
fremrykning over godt 800 meter i meget 
bakket terræn, rensning af området, etab-
lering af overvågningspost og en midlertidig 
helikopterlandingsplads.

Undervejs trak skyerne mere og mere 

sammen over hovederne på deltagerne, og 
så begyndte sneen ellers at vælte ned i store 
mængder.

Men naturligvis blev øvelsen gennemført, 
og sidst på eftermiddagen meldte chefen, at 
øvelsen var slut, så deltagerne kunne rydde 
op og trække tilbage til hjemmeværnsgår-
den for at rengøre våben og materiel og ikke 
mindst få varmen tilbage i de frosne fingre. 
Men trods kulde og sne var både moral og 
faglighed høj hele vejen igennem.

Det var ikke nemt at holde 
sig i dækning for fjenden 

under øvelsen. Uniformen 
blev meget tydelig, da sneen 

dækkede terrænnet.

Overraskende ridderkors 

Den Kommitterede for  
Hjemmeværnet fik  
overrakt ridderkorset 
af Chefen for Hjemme-
værnet.  
Foto: Jeanette Serritzlev
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Et betydningsfuldt 
bidrag internationalt

Med den politiske godkendelse af ”rapporten 
vedrørende Forsvarets fremtidige anvendelse 
af Hjemmeværnets frivillige og personel af 
reserven” er anvendelse af frivillige hjemme-
værnssoldater, herunder i internationale op-
gaver, blevet forankret. Det fremgår blandt 
andet af rapporten, at Forsvarets og Hjem-
meværnets samlede personelreserve fortsat 
udgør et betydeligt bidrag til opgaveløsnin-
gen både nationalt og internationalt.

Hjemmeværnet vil dermed stadig fokusere 
på at øge antallet af frivilliges deltagelse i 
internationale opgaver, også i opgaver hvor 
de frivilliges civile kompetencer kan komme i 
anvendelse. Dette kan specielt ske inden for 
stabiliseringsindsatser i skrøbelige og/eller 
krigsramte stater.

Hjemmeværnet har allerede haft et land-
brugsudviklingshold i Afghanistan. Fire frivil-

lige medlemmer støttede fra september 2013 
til februar 2014 myndighederne i Helmand-
provisen med at optimere processer inden for 
landbruget. 

Et aktuelt eksempel på en opgave, hvor fri-
villiges civile kompetencer kombineres med 
militære færdigheder, er en opgave for tre 
HJV-soldater, der den 6. februar tog til Kabul, 
Afghanistan, for at indgå i NATOs rådgivning 
af de afghanske myndigheder inden for con-
trolling af økonomi og indkøb. Alle tre vil blive 
afløst af andre frivillige, da Hjemmeværnet 
har forpligtet sig til at besætte stillingerne 
indtil udgangen af 2016.

I næste udgave af HJV magasinet, som 
udkommer i juni, bringer vi en artikel om de 
tre hjemmeværnssoldaters oplevelser fra den 
første tid under udsendelsen.

Hvordan skal Hjemmeværn-
ets frivillige anvendes?
Hjemmeværnets frivillige og personel af re-
serven udgør fortsat et betydeligt element i 
forhold til Forsvarets evne til at løse pålagte 
opgaver ressourceeffektivt og fagligt kvalifi-
ceret både nationalt og internationalt. Det er 
hovedkonklusionen i rapporten om Forsvarets 
fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets fri-
villige og personel af reserven. Rapporten er 
udarbejdet som et led i den politiske aftale 
på forsvarsområdet 2013-2017 og blev 19. 
december 2014 politisk godkendt af forligs-
partierne.

Fremadrettet opdeles den samlede perso-
nelstyrke i fuldtidsansat personel, deltidsan-
sat personel af reserven og Hjemmeværnets 
frivillige. Samlet skal de tre kategorier indgå 
i opbygningen af et totalstyrkekoncept, hvor 
personel af reserven kobles tættere sammen 
med de brugende enheder, og Hjemmevær-

nets frivillige fortsat er forankret ved deres 
enhed i Hjemmeværnet.

Formålet er en øget og mere målrettet 
anvendelse af de enkelte personelkategorier 
set i forhold til pålagte opgaver. Herunder 
lægges der op til et øget lokalt samarbejde 
mellem Forsvarets enheder og Hjemmevær-
nets myndigheder. Herved kan anvendelse af 
Hjemmeværnets frivillige indtænkes i løsnin-
gen af alle Forsvarets opgaver under hensyn 
til opgavens karakter.

Som et led i implementeringen, som for-
ventes afsluttet inden for forligsperioden, 
skal samarbejdet mellem Forsvaret og civile 
arbejdsgivere ligeledes styrkes med henblik 
på at optimere vilkårene for anvendelse af 
deltidsansatte personel af reserven og Hjem-
meværnets frivillige.

De tre HJV-soldater er 
nu i Afghanistan som 
økonomiske rådgivere. 
Deres militære færdig-
heder kombineret med 
deres civile kompeten-
cer har kvalificeret dem 
til opgaven. Foto: Ole Bo 
Jensen 

40 års ind-
sats hædret
I mere end 40 år har Hans Ditlev Mik-
kelsen udfyldt rollen som pionerofficer i 
Hjemmeværnet på Sydsjælland. 

”Det er godt gået,” sagde chefen for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland  
og Lolland-Falster, oberstløjtnant Tonni 
Schumann, da han i januar hædrede 
Hans Ditlev Mikkelsen med Commanders 
Coin for hans lange og loyale indsats i 
Hjemmeværnet.

Hans Ditlev Mikkelsen har været med-
lem af Hjemmeværnet siden august 
1967 og har indtil for nylig været aktiv 
rydningsassistent og bestået alle de fy-
siske krav, der kræves for at varetage 
funktionen, med glans. Efter eget ønske 
er han nu overgået til distriktets Stabs-
kompagni i logistikafdelingen.

Pionerofficer Hans Ditlev Mikkelsen har i 
40 år beklædt posten som pionerofficer. 
Her ses han sammen med distriktschef, 
oberstløjtnant Tonni Schumann. 
Foto: Frederik Jørgensen

Er du signal-
officer?
Så sæt kryds i kalenderen 29.-31. maj 
2015. Her gennemfører Hjemmeværns-
skolen det første seminar for signaloffi-
cerer. 

Programmet indeholder blandt andet 
en praktisk gennemgang og anvendelse 
af nye boostere til SPR-radioen. Desuden 
får du en repetition af, hvordan man læg-
ger standardprogrammer ind i radioen. 
Endelig gennemgås det reviderede Ra-
dioreglement for Hæren (RAHÆR) og 
dets betydning for Hjemmeværnets sig-
naltjeneste

Tilmelding til seminaret skal ske via 
kommandovejen.

IRAN

PAKISTAN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN KIRGISISTAN

TADSJIKISTAN

AFGHANISTAN
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KORT NYT

Fint besøg
På en blæsende vinterdag midt i januar fik 
Hjemmeværnet fint besøg. Den amerikanske 
Secretary of the Army, Mr. John McHugh, 
mødte under sit besøg i Danmark Hjemme-
værnets chef, generalmajor Finn Winkler for-
uden en række frivillige.

US Secretary of the Army er en politisk ud-
peget topembedsmandspost, der er centralt 
placeret i det amerikanske forsvarsministe-
rium. Mr. John McHugh har 
bestridt posten siden 2009 og 
har således det politiske an-
svar for de amerikanske hæ-
renheder.

I Hjemmeværnskommando-
en fik Mr. John McHugh blandt 
andet lejlighed til at drøfte ek-
sisterende og fremtidigt sam-
arbejde med hjemmeværns-
chefen. Efter at have lagt en 
krans ved monumentet på Ka-
stellet gik turen til Københavns 
Havn, hvor Mr. John McHugh 

fik en sejltur om bord på MHV 907 Hvidsten, 
inden han fortsatte til møde med forsvars-
chef Peter Bartram og forsvarsminister Nicolai 
Wammen.

Nye 
foldere
Hjemmeværnets ”Kort fortalt”-hvervefol-
der har fået nyt format og design for at 
være i tråd med Hjemmeværnets øvrige 
kampagnemateriale.”

"Vi stiller op. Hjemmeværnet – kort 
fortalt” er titlen på hvervefolderen, der 
allerede nu kan bestilles fra Hjemme-
værnsskolen.

Formålet med folderen er at skabe in-
teresse for Hjemmeværnet, så læseren 
får lyst til at læse mere på rekrutterings-
sitet vistillerop.dk. Blandt de nye tiltag er 
QR-koder, som læseren kan scanne for 
at se små portrætfilm med rollemodeller 
fra Hjemmeværnet på smartphone eller 
tablet.

Også ”Etiske regler for Hjemmevær-
net” er klar i en kraftig kvalitet, der kan 
holde til et hårdt liv i lommen på dine 
uniformsbukser. Du har modtaget et ek-
semplar af folderen med denne udgave 
af magasinet. Regelsættet er vedtaget af 
medlemmerne selv på 
alle niveauer af råds-
organisationen. Reg-
lerne er tænkt som et 
fælles værdisæt, som 
alle medlemmer bør 
anerkende og efterle-
ve. Hver underafdeling 
vil også modtage det 
etiske regelsæt som 
plakat i A3-format.

hjemmeværnet

hjemmeværnet

Sådan er det etiske regelsæt blevet til

Det etiske regelsæt for Hjemmeværnet er 
skabt af medlemmerne selv. Arbejdet er 
foregået på alle niveauer af Hjemmevær-
nets rådsorganisation i løbet af 2013. 
Landsrådet har koordineret forslagene, så 
alle emner er blevet dækket, inden regel-
sættet blev vedtaget i november 2013.Efterfølgende har både frivillige og ansatte 

drøftet, hvordan hele Hjemmeværnet kan 
arbejde med at efterleve det etiske regel-
sæt bedst muligt.
Det etiske regelsæt er også tilgængeligt 
på HJV.DK, hvorfra det kan printes i A3- 
eller A4-størrelse og hænges op i eksem-
pelvis underafdelingslokaler, på Hjemme-
værnsskolen og om bord på Marinehjem- 
meværnets fartøjer.

Udgave 1, januar 2015.

ETISKE REGLER FOR HJEMMEVÆRNETSådan skaber vi i fællesskab den bedst mulige 
frivillige militære organisation bygget på tro-
værdighed, loyalitet, ansvar og respekt.

Etiske regler M65.indd   1

16/01/15   10.02

Scan QR-koden 
og se portrætfilm 
med Bolette fra 
Marinehjemme-
værnet. Folderen 
”Etiske Regler” har 
du modtaget med 
dette magasin.

Jeanette Serritslev er 
ny tovholder på Hjem-
meværnets Facebook-
side. Foto Ole Bo Jensen

Ny redaktør på Facebook
Hjemmeværnets officielle Facebook-side har fået ny redaktør. Det 
er den 36-årige specialkonsulent Jeanette Serritzlev, der har fået 
ansvaret for at opdatere det populære medie, som nu har over 
13.000 følgere.

Jeanette Serritzlev, der er uddannet cand.mag. i dansk, ind-
går som en del af teamet i Hjemmeværnskommandoens Rekrut-
terings- og Kommunikationsafdeling. Selv om jobbet er nyt, så 
er Jeanette ikke ny i hjemmeværnsregi. Hun har tidligere været 
informationschef i daværende Totalforsvarsregion København og 
operations- og uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Københavns Vestegn, hvor hun også er kaptajn i den frivillige stab. 

Har du et tip til noget, der kunne være interessant for HJV-siden 
på Facebook? Eller gode fotos fra en indsættelse? Så send dem 
gerne til Jeanette på hjk-kom-ek2@mil.dk

Nye plakater og skabeloner
Du kan nu på HJV.DK hente nye versioner af 
en række materialer, der blandt andet anven-
des til info-stande og digitale præsentationer. 
Alt nedenstående er bragt up to date, så det 
passer sammen med Hjemmeværnets øvrige 
kampagnemateriale.

A-skilte
Der er lavet en plakat til hver værnsgren. Det 
er muligt at ændre topbilledet på forsiden og 
bagsiden, samt teksten og logo på den ene 
side, så man kan sætte underafdelingen eller 
myndighedens logo på. Alt andet er låst.

Powerpoint
Til Hjemmeværnets præsentationer er der 
udarbejdet både en værnsspecifik og en 
værnsfælles skabelon. På slide 2 er det mu-
ligt at anvende et andet forsidebillede, der 
let kan indsættes og stadig bevare designet.

Word
I folderskabelonen er der både en værnsspe-
cifik og en værnsfælles udgave.

Visitkort
Skabelonen er tilpasset til Avery C32011 og 
C32016 ”10 per page – landscape".

US Secretary of the Army, Mr. John 
McHugh nåede under sit besøg forbi 

Kastellet. Th. ses Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler. 

Foto: Ole Bo Jensen hjemmeværnet

Generelt
Personel i Hjemmeværnet skal både i og uden for tjenesten være værdig til 
den agtelse og tillid, som et medlemskab af en frivillig, militær organisation 
kræver, og således være en værdig repræsentant for Hjemmeværnet og 
Totalforsvaret.

Troværdighed
Jeg er troværdig i ord og handling, fordi jeg holder, hvad jeg lover, og siger 
fra, når opgaven ikke kan løses.

I Hjemmeværnet sætter vi en ære i at løse pålagte opgaver med udgangs-
punkt i vores uddannelse og militære færdigheder. Alle viser respekt for 
vores uniformer ved at bære og anvende dem præsentabelt og korrekt.

Loyalitet
Hjemmeværnets personel er loyale over for trufne beslutninger og over for 
hinanden.

Ansvar
Vi tager ansvar for egen uddannelse og støtter andres.
Jeg holder mig i fysisk form i forhold til min funktion.
Vi anvender Hjemmeværnets ressourcer ansvarligt.

Respekt
Hjemmeværnets personel griber aktivt ind over for diskrimination, mobning 
og anden krænkende adfærd.

Vi anerkender behovet for forskellige typer af enheder i Hjemmeværnet og 
vigtigheden af at samarbejde under uddannelser, øvelser og indsættelser.

ETISKE REGLER

Etiske regler M65.indd   2 23/02/15   12.22
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STORM

Over 400 hjemmeværnssoldater 
indsat under stormvejr
Hjemmeværnet var 
massivt til stede mange 
steder, da stormene  
Egon og Dagmar rasede 
hen over landet i starten 
af året.

AF CHRISTINE DAHL OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hjemmeværnssoldater stod nærmest på 
spring for at komme ud og gøre en forskel, 
da Danmark endnu en gang blev ramt af vin-
terstorme i starten af året. Helt præcist var 
419 hjemmværnssoldater indsat for at dæm-
me op for skaderne, der fulgte i kølvandet 
på stormene Dagmar og Egon, som rasede i 
weekenden 9.-11. januar.   

Særligt fjordområder i Jylland og på Sjæl-
land var hårdt ramte, og langt de fleste man-
detimer blev lagt enten ved Limfjorden eller 

Roskilde Fjord, hvor vandstanden var faretru-
ende høj. Begge steder var den over 1 meter 
over sit normale niveau.

Flest indsatte var der fra Totalforsvarsregi-
on Sjælland, hvor HJV-soldaterne blev sendt 
ud for at støtte beboerne i Frederikssund, 
Jyllinge, Roskilde og Hyllingeris ved Roskilde 
Fjord, hvor de blandt andet lagde sandsække 
ud i det kolde vejr for at hindre vandets frem-
march. Beboerne her var også hårdt ramt, da 
stormen Bodil i 2013 ødelagde mange hjem, 
og folk måtte evakueres i månedsvis, mens 
reparationer af deres hjem stod på. I Frede-
rikssund holdt tre pansrede mandskabsvogne 
og tre lastbiler desuden klar til at evakuere 
borgere.

Behovet for afspærring var også stort flere 
steder i landet, hvor tage truede med at blæ-
se af og styrte ned. Det gjaldt blandt andet 
rådhuset i Århus og en silo i Esbjerg. I Frede-
rikshavn havde stormen revet en del af yder-
muren af en boligblok, der også blev spær-
ret af. Også ved den lukkede Storebæltsbro 

havde Hjemmeværnet indsat folk. Og i Skive 
blev Hjemmeværnet bedt om at træde til for 
at evakuere borgere i området nær havnen.

Ros fra forsvarsministeren 
Forsvarsminister Nicolai Wammen har ef-
terfølgende rost indsatsen i beredskabet. 
”Vi skylder en stor tak til alle, der har været 
indsat for at begrænse følgerne af stormen. 
Det gælder både de lokale brandvæsener, Be-
redskabsstyrelsen, politiet, Hjemmeværnet, 
Falck og andre.” 

Også Hjemmeværnsledelsen var på face-
book hurtige til at takke for den massive 
indsats, der løb op i godt 4.100 mandtimer. 
Ledelsen var sammen med godt 250 frivillige 
chefer samlet i Kolding til cheftræf, der ikke 
kunne undgå at blive præget af stormvejret. 
Mobiltelefonerne glødede i pauserne, hvor 
adskillige frivillige chefer ringede hjem for at 
sætte deres mandskab ind til støtte for det 
lokale beredskab.

Hjemmeværnssol-
dater var med til at 
udlægge sandsække 
flere steder i om-
råder ved Roskilde 
Fjord.

Kortets røde prikker 
viser, hvor Hjem-
meværnet var indsat. 
De grå viser stabenes 
placering.  
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Hjemmeværnet støttede 
Politiet ved terrorangreb
I forbindelse med terrorangrebet i København i februar støttede Hjemmeværnet 
hurtigt og effektivt Københavns Politi, som kvitterede med tak for indsatsen.

AF CARSTEN ENGEDAL OG  
KASPER BRØNDUM ANDERSEN

TERROR
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En særlig tak
Vi har modtaget dette indlæg fra sergent 
Lennart Søby, der er frivillig i Infanteri-
kompagni Køge Bugt og ansat ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjæl-
land (HDMVS).

"Var lige for forbi Elgiganten her til aften 
og stod (i uniform) og ventede. Pludselig 
kom der en afdelingsleder forbi og sagde 
”tak for indsatsen”. ”Øhh, ok,” tænkte jeg 
og undrede mig over, hvorfor han sagde 
det til mig. Jeg havde jo siddet hele dagen 
på mit arbejde på HDMVS.

Fem minutter senere kom han igen 
forbi og gentog sit ”tak for indsatsen”. 
Jeg kiggede undrende på ham. Derfor for-
talte han, at han var super tilfreds med 
Hjemmeværnets indsats i forbindelse med 
weekendens terrorangreb. Jeg svarede 
”Tak, det sender jeg videre i systemet”.

Tak, HJV-venner, for jeres altid uselviske 
indsats for vores dejlige Danmark. Dagen i 
dag er en af de dage, hvor jeg er specielt 
stolt af at være dansker. Og selvfølgelig 
også super stolt over at være en del af 
den effektive indsatsstyrke, som Hjemme-
værnet er for Danmark."

Indlægget har også været bragt 
på Lennart Søbys facebook-si-
de, men af pladshensyn har vi 

været nødt til at redigere en smule i det 
her.

Hjemmeværnet var hurtigt 
på plads i området omkring 
Krudttønden for at hjælpe 
Politiet med afspærring, 
da København blev ramt af 
terrorangreb midt i februar. 
Foto: Martin Sylvest/Scanpix

Fakta
• Over 100 frivillige leverede tæt på 

1.000 timers støtte i forbindelse med 
terrorangrebene i København. Dertil 
skal lægges 110 timers arbejde fra 
ansatte i Hjemmeværnet.

• Læs mere på HJV.DK, og læs Ekstra 
Bladets omtale via dette link:  
kortlink.dk/g73f

• Under skyderiet ved Krudttønden på 
Østerbro blev der anvendt et våben, 
der er stjålet fra et medlem af Hjem-
meværnet i 2013. Der er iværksat et 
arbejde for at øge sikkerheden omkring 
opbevaring af hjemmeværnsvåben. 
Læs mere om dette i lederen på side 2 i 
dette magasin.

I forbindelse med attentaterne ved kulturin-
stitutionen Krudttønden og Den jødiske Sy-
nagoge i Krystalgade i København leverede 
Hjemmeværnet støtte til Københavns politi.

I første omgang blev Hjemmeværnets 
frivillige soldater brugt til afspærring af ger-
ningsstedet ved Krudttønden og som reserve 
på Svanemøllens Kaserne, hvis der skulle 
blive brug for yderligere støtte med kort 
varsel. Efter Politiet havde dræbt den formo-
dede gerningsmand, ydede Hjemmeværnet 
logistisk støtte til Politiet, blandt andet i form 
af udkørsel af mad.

”Lørdag klokken 16.30 indsatte vi en for-
bindelsesofficer til den lokale beredskabsstab 
hos Politiet i København. Klokken 16.59 an-
modede Politiet om Hjemmeværnets støtte. 

Allerede klokken 17.30 var 15 hjemmeværns-
soldater i gang med at løse en større afspær-
ringsopgave ved Krudttønden,” sagde oberst 
Eigil Schjønning, chef for Totalforsvarsregion 
Sjælland, til Ekstra Bladet efter indsættelsen.

Fra øvelse til virkelighed
De frivillige soldater fra Infanterikompagni 
København var på vej hjem fra en øvelse i 
Jægerspris. Senere på aftenen blev de 15 
mænd og kvinder udvidet til i alt 30 folk, der 
stod for afspærring i området omkring Krudt-
tønden, samt yderligere 15, der hjalp med 
at afspærre det område, hvor flugtbilen blev 
efterladt.

Da attentatmanden slog til i Den jødiske 
Synagoge sent natten til søndag, blev der 
kommanderet 15 mand til indre by.

Hjemmeværnsledelsen var hurtigt ude med 
anerkendelse af indsatsen:

”På vegne af Hjemmeværnsledelsen vil jeg 
gerne rette en stor tak til de frivillige, som 
hurtigt trådte til, da Københavns Politi bad 
om støtte i forbindelse med attentatet,” lød 
det fra Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler.

”Vi kan altid regne med jer”
Også Københavns Politi var tilfredse med 
støtten fra de frivillige soldater.

”Jeg vil benytte lejligheden til at takke 
Hjemmeværnets frivillige soldater i forbin-
delse med skyderiet ved Krudttønden. Vi 
kan altid regne med Hjemmeværnet. Og de 
leverede hurtig, effektiv og loyal støtte til Kø-
benhavns Politi i en svær situation,” sagde 
politidirektør for Københavns Politi, Thorkild 
Fogde, et par dage efter attentatet.

Nordhavn

Ydre Østerbro

SVANEMØLLEN 
KASERNE

KRUDTTØNDEN

SYNAGOGEN

Indre Østerbro

Indre Nørrebro

HJV magasinet  |  Marts 2015 11



Få overblik over forligsarbejdet
Hvilke myndigheder skal lægges sammen? Hvor skal der spares?  
Hvilke områder skal udvikles? Hvordan bliver medlemmerne inddraget? 
Spørgsmålene er mange, og vejen er bumpet, før vi kender de nye rammer for 
Hjemmeværnet. Vi kan ikke give dig mange konkrete svar på, hvordan det ender, 
men her får du et indblik i vejen mod målet.

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOENS  
FORLIGSSEKRETARIAT

Hjemmeværnet skal i første halvår 2015 gen-
nemføre en proces, hvor afrapporteringen fra 
”Udvalget for budgetanalyse af Hjemmevær-
net” omsættes til et forslag til samlet imple-
menteringsplan for Hjemmeværnet. Planen 
skal både rumme forslag til effektiviseringer 
og anvendelse af provenuet fra effektivise-
ringsforslagene til en række udviklingsprojek-
ter. På grund af lang produktionstid på HJV 
magasinet er denne artikel et udtryk for status 
på processen, som den så ud ved udgangen 
af februar 2015. For at få aktuel information 
henvises der til HJV.DK.

 ”Udvalget for budgetanalyse af Hjem-
meværnet” har leveret en afrapportering for 
arbejdet til det politiske niveau. Denne rap-
port, som kan læses på HJV.DK, er endnu ikke 
politisk godkendt. Kredsen af politikere bag 

forsvarsforliget har fået en såkaldt ”teknisk 
gennemgang” af rapporten, men Hjemme-
værnskommandoen afventer i skrivende stund 
stadig kommissoriet for det videre arbejde.

Arbejdsgruppe samles
Herefter forventer Hjemmeværnskommando-
en, at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal styre den overordnede implemen-
teringsplan for Hjemmeværnet. Arbejds-
gruppen kommer forventeligt til at bestå 
af Forsvarsministeriet, Finansministeriet og 
Hjemmeværnskommandoen.

Her ses sammenhængen – og tidsforlø-
bet – i processen fra indgåelse af ”Aftale på 
forsvarsområdet 2013-2017” til den færdige 
implementeringsplan. Herefter følger politisk 
godkendelse og endelig implementering, inklu-
sive reorganisering og tilpasning af opgaver og 
uddannelser i hele Hjemmeværnet.

Deadline for Hjemmeværnets aflevering af 

en konsolideret plan til Forsvarsministeriet ser 
ud til at blive medio 2015. Derfor har Hjem-
meværnsledelsen besluttet at iværksætte de 
dele af arbejderne, som i særlig grad involve-
rer Hjemmeværnets frivillige personel. Dette 
medførte blandt andet et ekstraordinært 
landsrådsmøde i februar. Resultaterne fra det 
samlede arbejde er væsentlige og vil være 
dimensionerende for de kommende arbejds-
gruppers arbejde og produkter.

Nedenstående plan tager således ud-
gangspunkt i ”Udvalget for Budgetanalyse af 
Hjemmeværnet” afrapportering og mindre 
justeringer må forudses, når det endelige 
kommissorium foreligger – planen er altså 
foreløbig.

FORLIG

1. JAN 2015

FMD FMN
FM & HJK

FMD FMN
FM FKO HJK

Forligskreds

Råds- 
struktur

Centrale
samarbejds- 

udvalg

Kommando - 
struktur 

Region/Værn/ 
DST/UAFD

Arbejdet med en implementeringsplan for budgetanalysens konklusioner sker under 
inddragelse af frivillige i Hjemmeværnet. Her fremlægger stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen, brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen, tidsplanen ved et ekstraordinært 
landsrådsmøde i begyndelsen af februar. Foto: Kasper Brøndum Andersen

Forligstekst

Udvalg for  
budgetanalyse

Deloitte analyse

Udvalg for
budgetanalyses

rapport

Forsvarsministeriets 
arbejdsgruppe 

Forligsimplementering

Hjemmeværns- 
kommandoens  

forligsorganisation

SKITSE OVER HJEMMEVÆRNETS 
FORELØBIGE PLAN FOR FORLIGS-
ARBEJDER:
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FASE I:  
Afdækning af input til arbejds-
grupper
For fire år siden udarbejdede en arbejds-
gruppe under Hjemmeværnskommandoen 
et omfattende servicekatalog, som tog ud-
gangspunkt i underafdelingernes ønsker om 
serviceniveau og støtte på en række væ-
sentlige områder: Ledelse og organisation, 
planlægning, operationer, uddannelse, infor-
mationstjeneste, informationsteknologi og 
administration, logistik og køretøjer.

Der eksisterer således et solidt grundlag 
for at kunne skabe rammerne for et godt 
hjemmeværnsvirke. Forud for de kommende 
forligsarbejder vurderes det imidlertid hen-
sigtsmæssigt, at denne undersøgelse op-
dateres. Dermed vil arbejdsgrupperne, som 
efterfølgende skal detailbehandle den fremti-
dige struktur, have et opdateret grundlag at 
arbejde ud fra.

Undersøgelsen gennemføres på HJV.DK 
bag login. Resultaterne skal medvirke til at 
klarlægge forventningerne til det fremtidige 
serviceniveau. Undersøgelsen giver alt per-
sonel i den frivillige struktur mulighed for at 
komme med input til de efterfølgende arbej-
der. 

Nøgleordet i denne fase er ”involvering af 
det frivillige personel”.

Sideløbende med denne fase forbereder 
Hjemmeværnskommandoens Forligssekreta-
riat grundlaget for de kommende faser, idet 
arbejdsgruppernes sammensætning fastlæg-
ges, og opgavebeskrivelser til de enkelte ar-
bejdsgrupper formuleres.

FASE II:  
Udarbejdelse af business cases 
eller rapporter
I anden fase udarbejder arbejdsgrupperne 
business cases eller rapporter inden for føl-
gende specifikke områder:
• Regionsniveauet
• Hærhjemmeværnet
• Marinehjemmeværnet
• Flyverhjemmeværnet
• Virksomhedshjemmeværnet
• Information og Kommunikation
• Logistik
• Hjemmeværnsskolen og Uddannelses-

struktur
• Administration
• Ydelser

Da områder som information og kommuni-
kation, logistik, uddannelse, administration 
og ydelser har relevans på tværs af orga-
nisationen, vil disse områder kræve særlig 
koordination og bevågenhed.

Endvidere har Hjemmeværnet en række be-
tydelige udviklingsprojekter, som tillige skal be-
handles som en del af Hjemmeværnets sam-
lede forligsarbejder. Projekterne omhandler: 
• Udvidet samarbejde med Forsvaret
• Materielanskaffelser
• Arktis
• Lægtvandskapacitet
• Cyberforsvar
• Kapacitetsopbygningscenteret og Hjemme-

værnets internationale engagement

Arbejdsgrupperne, der sammensættes af 
såvel frivilligt som ansat personel, skal ud-
arbejde business cases eller eventuelt en 
rapport med arbejdsgruppens anbefaling. 
De forankres i strukturen, hvor opgaverne 
fremadrettet skal løses. 

Hjemmeværnskommandoens Forligssekre-
tariat vil sikre den nødvendige styring og ko-
ordination undervejs i arbejdet. 

FASE III: 
Bearbejdning og aflevering af 
plan til Forsvars ministeriet 
I tredje fase samler Hjemmeværnskomman-
doens Forligssekretariat alle business cases 
og rapporter og udarbejder på den baggrund 
en samlet implementeringsplan for Hjemme-
værnet, som konsolideres forud for afleverin-
gen til Forsvarsministeriet medio juni 2015.

AFRUNDING OG "WAY AHEAD" 
Hjemmeværnskommandoen vil under det 
kommende arbejde tilsikre løbende 
information af alle interessenter. Information 
vil tilgå som nyhedsbreve, nyheder på HJV.
DK, gennem møder og ved særlige 
informationsarrangementer.

Det er Hjemmeværnsledelsens ønske og 
håb, at alle bidrager konstruktivt til den om-
fattende proces, så vi får en smidig omstilling 
af Hjemmeværnet og efterfølgende fortsat 
kan være en relevant aktør, der bidrager til 
løsning af væsentlige samfundsopgaver.

MILESTONES
INPUT FRA FRIVILLIGE 
OG RÅD

FASE I
FASE II

LANDSRÅDSMØDE FASE III

AFLEVERING TIL FOR-
SVARSMINISTERIET

OVERORDNET FASEINDDELING

MØDE MED LANDSRÅDETS FORMANDSKAB OG  
DET CENTRALE SAMARBEJDSUDVALG
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PORTRÆT

Hjemmeværnskommandoens nye stabschef, brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen, 
går efter at skabe det bedst mulige grundlag i Hjemmeværnskommandoen. Det 
gælder om at tilgodese kravene fra både det politiske system og Hjemme værns- 
 ledelsen for at skabe det bedste fundament for de frivillige medlemmer.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO OLE BO JENSEN

Det er lidt af en mundfuld, den nye stabschef 
i Hjemmeværnskommandoen skal gabe over 
den kommende tid: Ny struktur for alle an-
satte, besparelser og deraf følgende afskedi-
gelser, foruden en flytning af Hjemmeværns-
kommandoen fra København til Vordingborg.

Men han ryster ikke på hånden, Gunner 
Arpe Nielsen, som blev brigadegeneral, da 
han tiltrådte som stabschef 1. januar. Selv 
om han har færdedes blandt professionelle 
soldater og embedsmænd gennem hele sin 
karriere, indtil han blev chef for Virksomheds-
hjemmeværnet og Hjemmeværnskommando-
ens Planlæg nings  division i 2013, så har han 
altid haft Hjemme værnet tæt på.

Imponeret over engagementet
”Jeg er vokset op ude på Vestsjælland, 
hvor rigtig mange var medlemmer af Hjem-
meværnet – også mine venner og dele 
af familien. Jeg blev aldrig selv medlem,  
fordi jeg trådte ind i Forsvaret som 19-årig, 
men jeg har altid fulgt de frivillige soldater 
tæt,” siger Gunner Arpe Nielsen, som er im-
poneret over, hvor meget Hjemmeværnet har  
udviklet sig de seneste årtier.

”Niveauet er højere i dag og professio-
nalismen i opgaveløsningen er større. Jeg 
er ret overrasket over, hvor mange opgaver 
organisationen er i stand til at rumme, og 
hvor stort engagementet er,” siger den nyud-
nævnte brigadegeneral. ”Men det er ikke slut 
endnu. Hjemmeværnet skal i de kommende 
år udvikle sig, så vi også i fremtiden er en 
relevant samarbejdspartner for Forsvaret og 
det øvrige samfund.”

Han er helt klar over, at den kommende tids 
store forandringer vil medføre turbulens un-
dervejs. Men han er sikker på, at han har det 
rette blik for behovene blandt både politikere 
og embedsmænd i det politiske system og ikke 
mindst blandt frivillige og ansatte i Hjemme-
værnet.

”Særligt i denne tid kan jeg ikke bare sidde i 
Babelstårnet og bestemme, hvad der skal ske 
hele vejen ned igennem organisationen, uden 
at vide, hvad der foregår ude i ”den skarpe 
ende”. Jeg ser det som en naturlig del af funk-
tionen som stabschef også fremover at komme 
ud til medlemmerne. Samtidig skal man også 
være opmærksom på, at Hjemmeværnskom-
mandoen er en styrelse, som der bliver stillet 
en række helt formelle krav til. Det gælder om 
at finde de bedste løsninger, som tilgodeser alle 
parter,” siger Gunner Arpe Nielsen, som under-

streger, at det daglige virke foregår i Hjemme-
værnskommandoen, og at de frivillige derfor 
også fremover vil se mere til Chefen for Hjem-
meværnet end til stabschefen.

Forandringer er en nødvendighed
Den kommende tid går med at omstrukturere i 
Hjemmeværnskommandoen. Derefter kommer 
turen til de øvrige myndigheder. 

”Vi er simpelthen nødt til at følge med og 
tilpasse vores organisation ændringerne i det 
øvrige Forsvar. Samtidig er det et krav, at vi ef-
fektiviserer for at få råd til at løse nye opgaver. 
Så det er heldigvis ikke kun en spareøvelse, der 
har til formål at fjerne penge fra Hjemmevær-
net. De sparede midler skal bruges til at udvikle 
organisationen,” siger Gunner Arpe Nielsen.

Stabschefen håber, at han selv og resten af 
Hjemmeværnskommandoen kan skabe den 
nødvendige forståelse for omstruktureringerne 
blandt frivillige og ansatte ved at lytte i alle dele 
af organisationen og kommunikere effektivt.

”Ting tager tid. Hjemmeværnets med lemmer 
bruger deres fritid til gavn for samfundet. Det 
skal man have respekt for. Derfor skal vi sikre 
os, at alle kommer med fra starten og får mu-
lighed for at bidrage til den fortsatte udvikling 
af Hjemmeværnet.”

 BLÅ BOG
Navn: Gunner Arpe Nielsen
• Alder: 48 år
• Bor i Taastrup på Københavns Vestegn
• Gift med Jeannie og har datteren Michelle 

(født 1991) og sønnen Marc (1996)

Militær karriere:
• 2015 Brigadegeneral
• 2013 Oberst
• 2008 Oberstløjtnant
• 2004 Major
• 1999 Kaptajn
• 1993 Premierløjtnant
• 1989 Løjtnant
• Startede karrieren i Sjællandske  

Livregiment
• Udsendelser til Bosnien og Kosovo
• Kom til Hjemmeværnet i 2013 fra 

en stilling som Chef for Opklarings-
bataljonen ved Gardehusarregimentet.Blik for helheden
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Modsætninger mødes
Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation. I en ny serie stiller HJV magasinet to 
medlemmer op over for hinanden. Portrætserien giver stemme til to medlemmer, som 
enten har vidt forskellig baggrund, forskellig syn på aktuelle sager, eller som repræsenterer 
hvert sit udgangspunkt for at være frivillig soldat i Hjemmeværnet. I løbet af serien når vi 
bredt rundt om værnsgrene og funktioner.

Serien lægger ud med et portræt af patruljesoldaten Simon Dam fra Holstebro og stabshjælper 
i Hjemmeværnsflotille 367 Dragør Liljan Foli fra Amager.

Foto Lars Holm og Steen Wrem

Simon 
 og 
   Liljan

MANGFOLDIGHED

»

NY  
SERIE
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Patruljesoldaten Simon:

”Jeg vil flytte 
mine grænser”
AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: LARS HOLM

Hvorfor er du medlem af 
Hjemme værnet?
”Jeg elskede mine to år i Forsvaret, hvor jeg 
blandt andet var udsendt til Irak. Men jeg 
oplevede efterhånden, at det blev for meget 
pligt. Derfor røg motivationen. I Hærhjemme-
værnet oplever jeg, at motivationen er helt i 
top. Jeg får stillet mine ”røver og soldater”-
behov og kan jagte personlige udfordringer, 
højere faglighed og større personlige mål. 
Det giver mere energi og overskud i hverda-
gen at tage af sted på en hård øvelse – også 
selv om den gør mig fysisk flad.”

Hvad siger vennerne og arbejds-
kollegerne til din krævende fritids-
interesse?
”Jeg meldte mig til Hjemmeværnet, fordi en 
ven opfordrede mig til det. Egentlig havde 
jeg selv en del fordomme om Hjemmevær-
net som et sted, hvor man bare gik rundt i 
uniform og spillede soldat. Men min ven for-
klarede, at det også kunne bestå af en masse 
fysiske udfordringer og patruljetjenester. Jeg 
kom i patrulje med andre, som alle havde 
været soldater og udsendt, og det overra-
skede mig. Jeg begyndte hurtigt at trives i 
Hjemmeværnet.”

”Men ellers reagerer folk meget forskelligt. 
Nogle ved, hvad jeg laver og respekterer det 
og synes, det er fedt. Andre har de her ind-
groede fordomme. Dem snakker jeg ikke så 
meget med om Hjemmeværnet. Jeg har ikke 
behov for at skulle forsvare, hvad jeg laver 
over for nogen, når jeg ved, de ikke er åbne 

over for, hvad jeg har at sige. Men generelt 
føler jeg, at holdningerne til Hjemmeværnet 
går i den positive retning.”

Hvordan kommer du ud af det med de 
andre frivillige?
”Man ser jo altid folk lidt an i starten. Men jeg 
har aldrig oplevet, at nogen har skilt sig ud, 
eller at der har været nogen form for hindring 
for at skabe et godt kammeratskab.”

Hvad er det vigtigste, Hjemmeværnet 
har givet dig?
”Udfordringer. Og en følelse af, at man kan 
blive en rigtig god soldat og blive presset på 
mange niveauer og lære mere og mere. Jeg 
har flyttet mig på det personlige plan. Jeg 
ville aldrig have været i Hjemmeværnet, hvis 
jeg ikke kunne lave tingene på det høje ni-
veau, som Hjemmeværnet faktisk har givet 
mig mulighed for. Alene sidste år har jeg væ-
ret på patruljeuddannelse, den tre uger lange 
Golden Coyote-øvelse i USA, andre øvelser, 
kampsvømning, TSE- og sprængningsassi-
stent-kurserne.”

Hvad er det vigtigste, du har givet 
Hjemmeværnet?
”Hjemmeværnet har i mig fået en soldat, der 
er motiveret for at lære, kan inspirere an-
dre omkring mig og være en ambassadør for 
Hjemmeværnet. Jeg tror, mange af mine be-
kendte har fået en bedre opfattelse af Hjem-
meværnet efter de samtaler, vi har haft. Nu 
er jeg også begyndt at give igen og lære fra 
mig. Næste år begynder jeg for eksempel at 
undervise på patruljekurset.”

Patruljesoldaten Simon Dam træner 
op til at gennemføre et krævende kur-
sus for enkeltkæmpere. Derfor har han 
de sidste måneder marcheret mellem 
50-100 kilometer hver uge.

Simon Dam
• 30 år og folkeskolelærer, bor i 

Aulum.
• Patruljefører for patruljeinfanteri-

deling i Viborg. 
• Meldte sig til Hærhjemmevær-

net i 2007 og bruger mellem 
1.000-1.500 timer årligt. I 2014 
dog noget mere pga. deltagelse i 
Golden Coyote.

• Ambition: At få personlig udfor-
dring og konstant blive udfordret 
på fysiske og psykiske grænser.

• Næste mål: At bestå Enkelt-
kæmper kursus på Bornholm i år.

MANGFOLDIGHED
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Kontorassistenten Liljan:

”Jeg har lært at bede om hjælp”
AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: STEEN WREM

 
Hvorfor er du medlem af 
Hjemme værnet?
”Jeg stod i en situation, hvor jeg igennem 12 
år havde været spejderleder, mens mine to 
ældste børn gik til spejder. Jeg havde efter-
hånden lyst til at prøve noget andet og mere 
og trængte til nye udfordringer. En arbejds-
kollega foreslog mig at tage med til Marine-
hjemmeværnet i Dragør. Det gjorde jeg, og 
jeg har været der lige siden. Medlemskabet 
smitter og er stærkt vanedannende. Jeg har 
altid godt kunnet lide at hjælpe og at gøre en 
forskel. Min første frivillige indsats var i Røde 
Kors som 18-årig. Dér lærte jeg førstehjælp.”

”Sammenholdet i flotillen, omsorgen og fæl-
lesskabet driver mig. Vi er alvorlige, men kan 
også sagtens finde ud af at more os. Gode 
venner, det får man derude i Dragør. Man kan 
altid hjælpe andre og hjælpe samfundet.”

”Tanken om Hjemmeværnet var nu heller 
ikke fjern. Min far var i Hærhjemmeværnet og 
min mor er stadig i Flyverhjemmeværnet. Og 
faktisk er min ældste søn nu også med, han er 
motorinfanterist ved Svanemøllen. Så vi er tre 
generationer i tre forskellige grene af Hjem-
meværnet.”

Hvad siger vennerne og arbejds-
kollegerne til din fritidsinteresse?
”På min nye arbejdsplads i Justitsministeriet 

synes de alle sammen, det er positivt: ”Kanon, 
at der er nogen, der gider gøre det.” Under 
jobsamtalen nævnte jeg, at jeg jo kan risikere 
at blive kaldt ud. Jeg spurgte også, om jeg 
kunne få fri til kurser og undervisning. Det 
vidste min kommende chef ikke, men svarede 
hurtigt tilbage, at det ville de støtte op om i 
Justitsministeriet.”

”Jeg har faktisk aldrig mødt nogen ansigt-til-
ansigt, som havde en negativ indstilling. Men 
skulle det ske, ville jeg spørge: ”Ved I egent-
lig, hvad vi laver, og hvad Hjemmeværnet er 
for noget?” Folks opfattelse af Hjemmeværnet 
er nu også blevet bedre gennem de senere år, 
ikke mindst på grund af kampagnerne i TV.”

Hvordan kommer du ud af det med de 
andre frivillige?
”Vi har opbygget et rigtig godt sammenhold 
og hjælpsomhed oven på de fælles oplevel-
ser. Sammen har vi gået en del fanekom-
mandoer, både på dronningens 70-års fød-
selsdag, hendes 40-års regeringsjubilæum og 
ved Kronprinsparrets bryllup. Jeg har fået en 
rigtig god veninde i Marinehjemmeværnet i 
Dragør, så vi ses privat. Og nogle af de andre 
tager på ferie sammen.”

Hvad er det vigtigste, Hjemmeværnet 
har givet dig?
”Kompetencer, som jeg både bruger i Hjem-
meværnet og i det private. Jeg er bedre klædt 
på til at tackle situationer. Jeg har også lært 
at bede om hjælp. Det er der mange, der ikke 

kan. Man lærer at hjælpe, når andre beder om 
det, og at få styr på situationer hurtigere og 
komme videre.”

Hvad er det vigtigste, du har givet Hjem-
meværnet?
”Min tid. Min dyrebare tid. Den har jeg givet 
med glæde. For det, jeg får tilbage, er tiden 
værd. ”

Liljan Foli
• 50 år og kontorassistent,  

bor i Kastrup.
• Stabshjælper ved flotille 367 i 

Dragør. Tåler ikke at sejle på grund 
af søsyge.

• Medlem af Marinehjemmeværnet 
siden 1997 og bruger cirka 150 
timer årligt, men planlægger at øge 
antallet, efter at yngste datter nu 
er 13.

• Ambition: At gøre en forskel.
• Næste mål: At bestå kommandobe-

falingsmandsuddannelsen og blive 
korporal.

Sammenholdet og fællesska-
bet har været væsentlige 
driv kræfter for Liljan Folis 
engagement i flotille 367 
i Dragør, som hun har 
været en del af i 18 år. 

HJV magasinet  |  Marts 2015 17



BEREDSKABSØVELSE

Mens de fleste af Københavns borgere lå og 
sov, udspillede der sig natten mellem den 13. 
og 14. januar en dramatisk redningsaktion af 
omkring 40 tilskadekomne togpassagerer på 
Nørreport Station, da beredskabet i Storkø-
benhavn testede deres samarbejde af under 
Øvelse Hammerich. Fra Hjemmeværnet del-
tog 125 hjemmeværnssoldater, der løste en 
række forskellige opgaver.

Med 107.800 passagerer i S- og Fjerntog i 
døgnet er Nørreport Station Danmarks ube-
tinget travleste station. Metroen trækker 
yderligere 38.100 passagerer i døgnet. Så 
det er en livlig station med meget trafik, hvor 
en ulykke let kunne gå hen og få katastrofale 
følger.

Udgangspunktet for Øvelse Hammerich var 
da også skræmmende alvorlig. Efter at bal-

lademagre havde antændt romerlys og stink-
bomber i et regionaltog, var det brudt i brand. 
Toget holdt under jorden cirka 100 meter inde 
i tunnelrøret i retningen mod Østerport. 

Katastrofal ulykke
Blandt de 100 passagerer var en hel del kom-
met alvorligt til skade med voldsomme for-
brændinger og kvæstelser i ansigtet og på 
kroppen. Også på metroperronen var der tikket 
en alarm ind om brand. Der var da også mere 
end rigeligt at se til for beredskabets mange 
deltagere, da alarmen gik kl. 0.30 om natten. 

Stribevis af ambulancer, politibiler og 
redningskøretøjer med røgdykkere blev fra 
Gothersgade Kaserne sendt til den nyreno-
verede Nørreport Station, hvor der herskede 
en temmelig hektisk stemning under øvel-

redningsaktion på 
Nørreport Station

Hjemmeværnet spillede en aktiv rolle, da beredskabet 
i Storkøbenhavn i nattens mulm og mørke gennem-
førte en større beredskabsøvelse på Danmarks 
travleste station. Her var 100 passagerer forulykket 
under jorden efter en alvorlig brandulykke.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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sesstarten. Hvor stor var ulykkens omfang? 
Hvilken nedgang skulle brandfolkene benyt-
te? Hvor mange passagerer var kommet til 
skade? Hvordan skulle opgaverne fordeles?

Ved nedgangene til stationen var soldater 
fra Virksomhedshjemmeværnet allerede på 
plads, så ingen natteravne forstyrrede be-
redskabets intensive arbejde. De fleste viste 
forståelse for, at de ikke kunne komme til at 
køre med tog den nat. Alt i mens sørgede 
politihjemmeværnssoldater fra City og Ama-
ger for at afspærre i en ydre ring omkring 
pladsen. 

Vanskelige adgangsveje
Redningsarbejdet under øvelsen blev ikke 
nemmere af de vanskelige adgangsveje ned 
til regionaltoget i det røgfyldte tunnelrør. For 

det er ganske enkelt risikabelt at færdes på 
et baneterræn, hvor der overalt er fare for at 
falde eller snuble over enten skinner, sveller, 
løse fliser, sten, skarver, kabler eller ledninger.  

Derfor var det også oplagt at bede soldater 
fra Virksomhedshjemmeværnet om at sikre 
og afspærre sporene, så sikkerheden var i 
orden under øvelsen, og redningsmandska-
bet fik ro til deres arbejde. Med deres kom-
petencer i at færdes netop på et baneterræn, 
kender de til farerne og de særlige forhold.

”Det har været vigtigt for os at demonstre-
re, at  Virksomhedshjemmeværnets medlem-
mer med deres specialuddannelse har værdi 
for vores samarbejdspartnere i beredskabet i 
en højspændt situation, fordi de er i stand til 
at levere en professionel indsats i et vanskeligt 
tilgængeligt terræn,” understreger operations- 

og uddannelsesofficer, kaptajn Martin Kristen-
sen fra Virksomhedshjemmeværnsdistriktet 
der bidrog med godt 40 mand til øvelsen. 

For øvelsesdeltager, oversergent Kenni 
Madsen fra VHK Sjælland gav det klart me-
ning at være med på holdet.

”Den var virkelig en interessant opgave. 
Med de kompetencer vi har i Virksomheds-
hjemmeværnet er det naturligt at være med 
til at sikre rammerne for øvelsen, så folk ikke 
kom ned på perronerne. Desuden var det 
sjovt at opleve Nørreport Station midt om 
natten.”

Realistiske skader 
I toget mødte der redningsberedskabet et 
forfærdeligt syn – adskillige passagerer 
havde fået alvorlige brand- og faldskader, 

Heidi Spang Jensen 
fra Politikompagni 
København spillede 
rollen som tilskade-
kommen. Hun lå 
bevidstløs i togets 
toilet med et smadret 
ansigt og var stærkt 
forblødt. 
Foto: Steen Wrem

Foto: Kenneth Ophus
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Øvelse  
Hammmerich 
2015
• Formålet med øvelsen var at træne alarmering, evaku-

ering og kommunikation samt afprøve brandtekniske 
installationer. Øvelsen indgår som en del af Bane-
danmarks øvelseshjul. 

• Øvelse Hammerich havde 400 deltagere fra Politiet, 
Københavns Brandvæsen, Region Hovedstaden, akut-
beredskabet, Frederiksberg Brandvæsen, Hjemmevær-
net, Metroselskabet, Metro Service, DSB, Livgarden og 
Banedanmark. 

• Hjemmeværnet stillede med 125 deltagere, heraf 40 
fra Virksomhedshjemmeværnet, mens de øvrige kom 
fra kompagnier under Hærhjemmeværnsdistrikt Køben-
havn. 

• Sidst Hjemmeværnet deltog i en større beredskabs-
øvelsen var i efteråret 2014 under en storstilet ter-
rorøvelse ved Ballerup Arena med i alt 1.400 deltagere.

Virksomhedshjemmeværnet havde folk både 
oppe og nede ved Nørreport Station.
Foto: Steen Wrem  

En af de tilskadekomne, 
Nicolaj Kristoffersen fra 
Politikompagni Køben-
havn, hjælpes væk fra 
ulykkesstedet. 
Foto: Steen Wrem

Røgdykkere fra Københavns 
Brandvæsen i deres special
udstyr. 
Foto: Steen Wrem

Virksomhedshjemmeværnets 
deltagere i tunnelrøret under 
jorden. Her var de med til at 
sikre rammerne for øvelsen. 
Foto: Kenneth Ophus

BEREDSKABSØVELSE
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og de råbte og skreg højlydt efter hjælp, så 
man nærmest fik kuldegysninger og ondt i 
maven af at opholde sig i det katastrofe-
ramte togsæt. Mange af de tilskadekomne 
var hjemmeværnsfolk fra Hærhjemme-
værnsdistrikt København, der til fulde leve-
de sig ind i rollen, og gjorde øvelsen yderst 
realistisk. 

Det gjaldt blandt andet menig Heidi Spang 
Jensen fra Politikompagni København, der 
havde fået smadret sit ansigt til ukendelig-
hed og lå bevidstløs på et af togets toilet-
ter. Var katastrofen sket i virkeligheden, ville 
hun have været død af blodtab, hvis ikke hun 
havde fået hurtig hjælp. Det fik hun rent fak-
tisk, da nogle af øvelsens andre øvrige figu-
ranter – frivillige fra Københavns Brandvæsen 
– resolut slæbte hende op til behandling på 
en interimistisk båre. Den manøvre indgik 
dog ikke i øvelsen, så hun måtte pænt lægge 
sig tilbage i toget og vente på at blive hentet 
af de professionelle redningsfolk.   

”Øvelsen gav virkelig stof til eftertanke. 
Den lærte mig, hvor vigtigt det er, at man 

kan sin førstehjælp og selv prøver at hjælpe 
andre i en ulykkessituation, hvis man ikke er 
kommet til skade. Det kan jo redde liv,” siger 
Heidi Spang Jensen.

Ifølge paramediciner Mads Finsen fra akut-
beredskabet var de tilskadekomne figuranter 
sminket meget overbevisende – en opgave, 
som Hjemmeværnet i øvrigt også havde på-
taget sig. ”Skaderne var særdeles realistiske 
efter den type ulykke, og de tilskadekomne 
var rigtigt placeret i togsættet,” påpegede 
Mads Finsen over for HJV magasinet.

Professionel styring
Også fra Banedanmark, der var øvelses-
ansvarlig, har der været stor tilfredshed med 
styringen af de mange figuranter. Den op-
gave lå i hænderne på Hærhjemmeværnsdi-
strikt København, som havde sat fem førere 
fra Hjemmeværnskompagni Rosenborg til 
opgaven.

”Vi er blevet rost af Banedanmark for vo-
res styring og briefing af figuranterne. Det 
fungerede meget optimalt. Det er i sådan en 

situation, at vores militære kommandosystem 
viser sin effektivitet,”  understreger kaptajn 
og operationsofficer Michael Johannesen fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt København. 

Han fortsætter: ”Man skal huske på, at det 
også skal være en god oplevelse for figuran-
terne – ellers stiller de måske ikke op, næste 
gang der er behov for dem til øvelser af den 
kaliber. Så er der jo ikke rigtig noget at øve 
sig på for det professionelle redningsmand-
skab.”

For deltagerne var det uden tvivl en god 
oplevelse at være en del af holdet på Øvelse 
Hammerich. Og selv om klokken for længst 
havde passeret midnat, var smilene stadig 
store. 

”Det har været fedt at være med og se, 
hvordan samarbejdet og kommunikationen 
fungerer mellem så mange spillere i bered-
skabet. Selvfølgelig stiller vi op til den slags 
opgaver,” lød det fra Lene Christensen inden 
turen gik hjem til Nykøbing-Falster, hvor hun 
er aktiv i VHK Nykøbing-Falster.

Taktisk leder Jesper Simonsen 
fra Politikompagni City er i fuld 
gang med at instruere sine folk 
i deres afspærringsopgaver. 
Foto: Steen Wrem   

Det vrimlede med 
tilskadekomne  
passagerer i 
katastrofe toget. 
Foto: Steen Wrem

Oppe på stations
pladsen stod akut
beredskabet klar til at 
modtage de tilskade-
komne passagerer.
Foto: Steen Wrem
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SKYDETRÆNING

Klar til træning af 
libyske soldater
Med kort varsel fandt Hjemmeværnet frivillige soldater, der var klar til at uddanne 
libyske soldater i Storbritannien. Da missionen blev aflyst, løste de udvalgte 
instruktører i stedet for nationale træningsopgaver.

AF NIKOLAJ GRØN OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Kaptajn Brian Sonne Stender, kompagnichef for 
infanterikompagni Køge Bugt, var ikke i tvivl. 
Han bød straks ind, da Hjemmeværnet sidste 
efterår efterlyste skydeinstruktører til at støtte 
Forsvaret med at uddanne libyske soldater i 
Storbritannien. 

Da missionen blev aflyst, støttede Brian 
Sonne Stender og de andre udvalgte instruk-
tører – i alt otte befalingsmænd fra Hjemme-
værnet – Forsvaret med skydeuddannelsen af 
værnepligtige soldater på dansk jord. Uddan-
nelsen omfattede værnepligtige fra Gardehu-
sarregimentet og Trænregimentet, da de var 
to uger på skydelejr i Jægerspris. Her havde 
Hjemmeværnets skydeinstruktører ansvaret for 
træningen på deres egen skydebane.

”Nogle enkelte fra Hæren var lidt skeptiske i 
starten, men da de så, vi havde styr på opga-
ven, forsvandt bekymringerne. Det endte med, 

at de uddannelsesansvarlige fra de to kompag-
nier gerne ville vide, hvornår de kunne trække 
på os igen,” fortæller Brian Sonne Stender.

Hjemmeværnsskolens sagsbehandler på 
opgaven, kaptajn Anders Givskud Kristen-
sen, der også var udpeget som næstkom-
manderende for missionens underafdeling i 
den samlede enhed, uddyber: 

”Vores instruktører fik ros for deres pro-
fessionelle indstilling og engagement med at 
vejlede soldaterne til at blive bedre skytter.”

Udover støtte til skydeuddannelse bistod 
hjemmeværnssoldaterne også med støtte 
blandt andet våbensektionen ved Hærens 
kampskole.

”Selv om det ikke var lige så eksotisk som 
den oprindelige mission, så blev vi brugt til 
opgaver, der mindede om det, vi skulle have 
løst i Storbritannien. Jeg er helt sikkert klar, 
hvis en tilsvarende opgave viser sig i Irak el-
ler andre steder,” siger Brian Sonne Stender. 

Det var Folketinget, der sidste år beslut-
tede, at det danske forsvar med støtte fra 
Hjemmeværnet skulle uddanne libyske solda-
ter i Storbritannien sammen med den britiske 
hær. Opgaven fik navnet Operation Vocate. 

Efterspurgte kompetencer
Udvælgelsen af Hjemmeværnets kandidater 
blev koordineret af Hjemmeværnets Kapaci-
tetsopbygningscenter (KAPC) på baggrund af 
et kompetenceregister. Det indeholder oplys-
ninger om civile og militære kvalifikationer på 
hjemmeværnssoldater, der har meldt sig som 
interesserede i at løse internationale opgaver.

”Selv om missionen blev aflyst, er der fort-
sat bud efter hjemmeværnssoldaternes civile 
og/eller militære kompetencer til interna-
tionale opgaver. Derfor vil jeg opfordre alle 
interesserede til at kontakte KAPC via vores 
hjemmeside,” siger kommandør Anders Friis, 
der er chef for Kapacitetsopbygningscentret.

KAPC
• Hjemmeværnets Kapacitetsopbygnings-

center er ansvarlig for Hjemmeværnets 
internationale opgaver samt bidrag til 
Danmarks internationale stabiliserings-
indsatser.

• Vil du stille dine civile og militære 
kompetencer til rådighed for løsningen 
af internationale opgaver, så udfyld 
kompetenceskema og kontakt  
 KAPC:  www.hjv.dk/oe/KAPC/

Kompagnichef 
Brian Sonne 
Stender.  
Foto: Steen Wrem

Værnepligtige blev 
undervist af HJVsoldater på 

skydebanen i Jægerspris.
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CHEFSAMLING

Forum for faste og 
frivillige chefer er  
en succes
Opbakningen til Hjemmeværnets årlige træf for de 
frivillige chefer er i top. I år diskuterede deltagerne 
fastholdelse, mens stormvejret rasede udenfor.

Hjemmeværnet satte et massivt fingeraf-
tryk på weekenden 10.-11. januar. Udenfor 
sendte stormene Dagmar og Egon mere end 
400 hjemmeværnssoldater i aktion i det blæ-
sende vejr, der fik vandstanden til at stige 
faretruende flere steder ved den vestlige del 
af Limfjorden og i Frederikssund i Nordsjæl-
land. Det skabte et akut behov for hjælp til 
blandt andet at fylde sandsække og gennem-
føre afspærring.

Indenfor i mere lune omgivelser på kon-
ferencehotel i Kolding var hovedparten af 
Hjemmeværnets godt 250 underafdelings-
chefer samlet for at høre om de vigtigste 

fokuspunkter for 2015. Stormene kunne dog 
ikke undgå at præge konferencen – bornhol-
merne måtte melde afbud, og flere kompag-
nichefer fik undervejs travlt med at aktivere 
deres folk, så der var godt gang i kommuni-
kationen på mobilerne. Det tog deltagerne i 
stiv arm. 

”Vi er uddannede til opgaven, og folk står 
på spring for at komme af sted,” lød det fra 
kompagnichef Else Søgaard fra Politihjem-
meværnskompagni Skive-Krabbesholm, da 
hun søndag sendte 15 mand ud for at støtte 
politiet på grund af de truende vandmasser 
i Skive Havn.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, og Den Kommitterede for Hjem-
meværnet, Bjarne Laustsen, indledte med at 
orientere om en udvalgsrapport, der er ud-
arbejdet på baggrund af budgetanalysen af 
Hjemmeværnet. Der lægges i rapporten op til 
en tocifret millionbesparelse, der dog tidligst 
vil ramme Hjemmeværnet i 2016. 

Ændringer mest for ansatte
”Vi vil gøre vores til, at effektiviseringerne 
berører Hjemmeværnets medlemmer mindst 
muligt, samt at midlerne til aktiviteter og 
materiel forbliver intakte. Ændringerne kom-
mer i første omgang til at ramme den ansatte 
struktur,” sagde hjemmeværnschef, general-
major Finn Winkler.

I kølvandet på rapporten er der nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan rap-
portens effektiviseringer og udfordringer kan 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS
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Eskadrillechef Elise Christensen, 
Hjemmeværnseskadrille 277 Karup:

Kompagnichef Daniel Benner,  
Politihjemmeværnskompagni Vestegnen:

”Vi har indført en mentorordning, så nye 
medlemmer bliver taget i hånden af med-
lemmer på deres egen alder. Det virker 
helt klart befordrende for lysten til at 
blive hos os. Desuden kommer alle nye 
i vores bevogtningsdeling. Når de så har 
lært det basale, kan de uddanne sig til 
vores mere specialiserede enheder.”

”Jeg prioriterer det forpligtende fælles-
skab højt, så der opbygges et sammen-
hold i kompagniet. Alle grupper holder 
deres møder på samme tidspunkt, så der 
altid er liv i kompagnilokalerne, når vi 
mødes. Desuden gør jeg meget ud af at 
spørge ind til vores opgaver, så forvent-
ningerne til dem er afstemte på forhånd.” 

HJV magasinet spurgte en række frivillige chefer, hvordan man sikrer fast holdelsen i Hjemmeværnet?

Hjemmeværnets 
mange frivillige chefer 
tropper gerne op på 
den årlige chefsamling 
i Kolding.

gennemføres i Hjemmeværnet. Det sker med 
inddragelse af de frivillige, og i starten af fe-
bruar var Landsrådet samlet til et ekstraordi-
nært møde. Inden sommerferien skal Hjem-
meværnskommandoen aflevere et oplæg til, 
hvordan effektiviseringerne kan implemente-
res. Først når den plan har fået politisk vie-
vand af forligspartierne, vil justeringerne af 
Hjemmeværnet blive ført ud i livet – det vil 
tidligst ske i 2016.     

Hold fast i medlemmerne
Ellers var temaet på samlingen fastholdelse. 
For selv om Hjemmeværnet nyder en histo-
risk høj opbakning og tillid blandt danskerne, 
og rekrutteringen af nye medlemmer faktisk 
går godt, falder antallet af aktive medlemmer. 

Deltagerne fik præsenteret resultaterne af 

en ny undersøgelse, der giver forskellige bud 
på, hvad årsagerne er til, at folk melder sig 
ud af Hjemmeværnet. Fastholdelsesundersø-
gelsen er også nærmere omtalt på side 26 
og 27. 

”Vi håber på at få de gode eksempler frem 
i lyset, så vi kan stabilisere antallet af med-
lemmer i den aktive struktur,” understregede 
kommitteret Bjarne Laustsen.

Efter oplægget brugte deltagerne tiden på 
at komme med forslag til, hvordan medlem-
merne kan holdes til ilden. Mentorordninger, 
bedre uddannelse af Hjemmeværnets førere 
og loft over antallet af nye medlemmer var 
blandt nogle af forslagene. 

"Vi har indført en mentorordning i vores 
eskadrille, så der altid er folk, der tager hånd 
om de nye medlemmer. Det fungerer godt 

hos os, så det kan jeg anbefale,” fremførte 
eskadrillechef Elise Christensen fra Eskadrille 
271 Karup.

Netværk styrkes
Det er 4. gang chefsamlingen løber af sta-
belen. Både blandt deltagerne og Hjemme-
værnsledelsen er der stor tilfredshed med 
arrangementet, som også giver tid til at pleje 
netværket. Som noget nyt var også Hjemme-
værnets ledende informationsofficerer invite-
ret med til konferencen. Det faldt i god jord.

”Vores opgave består jo i at markedsføre 
og synliggøre Hjemmeværnet over for pres-
sen og over for potentielle interesserede. I 
forhold til den opgave er det vigtigt at være 
informeret om nye tiltag for organisationen. 
Så det var meget udbytterigt for mig at del-

CHEFSAMLING
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Fokuspunkter 
i 2015

Hjemmeværnskommandoens nye 
stabschef, brigadegeneral Gunner Arpe 
Nielsen, skitserede på chefsamlingen en 
række vigtige fokuspunkter for 2015:

• Stabilisering og fastholdelse af med-
lemmerne i den aktive struktur

• Uddannelse af førere, herunder sikre 
at ledige førerfunktioner bliver besat 

• Fortsat udvikling af Hjemmeværnet
• Øget samarbejde med moderværnene
• Større øvelser 
• Mere støtte til Forsvaret
• Markering af 75-året for Danmarks 

besættelse og 70-året for Danmarks 
befrielse

• På HJV.DK finder du bag login alle 
materialer fra Chefsamlingen 2015

Flotillechef Bent Hansen, 
Flotille 133 Vejle-Juelsminde:

Kompagnichef Henrik Berg Johnsen, 
Virksomhedshjemmeværnskompagni KBH:

”Jeg mener, det er nødvendigt med et 
realistisk loft over antallet af nye med-
lemmer. Vi kan maksimalt integrere 8-10 
nye medlemmer om året. Dermed sikrer 
vi en fornuftig fastholdelse, der holder. Vi 
gør også meget ud af eksempelvis fælles 
kørselsordninger til øvelser for at skabe 
sammenhold.”

"Vi lever i en zapperkultur. Så det er vig-
tigt, at vi tilbyder de nye medlemmer ak-
tiviteter og øvelser, der giver mening for 
dem. Vi skal også være bedre til at klæde 
vores førere på. Det rækker ikke kun at 
være militært fagligt velfunderet – du 
skal også kunne skabe gode relationer, så 
du kan holde fast i folk og motivere dem.” 

Kompagnichef Else 
Søgaard er i gang 
med at skaffe folk til 
indsættelse i Skive.

Ledende informationsofficer Ulla Sørensen
Mølgaard var med for første gang – det var en 
god og udbytterig oplevelse.

Netværkspleje er en vigtig del af Chefsamlingen.

Deltagerne fik mulighed for at tale med 
Hjemmeværnsledelsen.

tage i samlingen,” sagde ledende infor-
mationsofficer Ulla Sørensen-Mølgaard fra 
Nordjylland.

Den holdning deler Hjemmeværnets 
kommitterede Bjarne Laustsen: 

”Det er en stor fordel, at vi kan infor-
mere alle de frivillige på samme tid om 
aktuelle emner. Det skaber en større fæl-
les forståelse for de udfordringer, vi står 
over for.” 

På falderebet takkede Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler, 
de frivillige chefer for deres store enga-
gerede indsats og opfordrede dem til at 
fortsætte med at fastholde et højt uddan-
nelsesniveau, så hjemmeværnssoldaterne 
hele tiden er skarpe og klar til at støtte 
både Forsvaret og beredskabet.
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Den aktive struktur  
er på skrump. Flere 
medlemmer siver over 
i reserven eller forlader 
organisationen helt, end 
der kommer nye aktive 
frivillige til. Her får  
du et indblik i nogle af 
de forhold, der er blevet 
afdækket gennem 
analyser blandt de 
frafaldne.

2015 har fastholdelse som et af de helt 
store temaer. For nok tilbyder Hjemme-
værnet uddannelser, oplevelser og kam-
meratskab, som hvert år lokker mange 
nye medlemmer til. Men der siver også 
mange ud i den anden ende, hvoraf en 
del sandsynligvis kunne være fastholdt, 
hvis der havde været mere fokus på det.

Hjemmeværnskommandoen har for ny-
lig gennemført forskellige analyser for at 
få bedre overblik over, hvor der med for-
del kan sættes ind. Resultaterne vil blive 
gennemgået grundigt og drøftet med alle 
relevante parter den kommende tid.

På disse sider får du en portion fakta 
fra analyserne. Tal og andre oplysninger, 
der forhåbentlig kan sætte tanker og 
gode ideer i gang i underafdelingerne.

 facts  
om fastholdelse

Det militære er

DEN STÆRKESTE 
MOTIVATIONSFAKTOR
til at melde sig ind i Hjemmeværnet.

UFLEKSIBELT  
KURSUSPROGRAM
er største barriere til at få 
gennemført den lovpligtige 
uddannelse (LPU).

Kun hver 

af de frafaldne har  
oplevet, at personer  
fra underafdelingen
FORSØGTE AT 
OVERTALE DEM 
TIL AT BLIVE  
i Hjemmeværnet.

Mange frivillige mener, at  
DER SKAL STILLES FLERE KRAV  
til de frivillige, og at det skal have konsekvenser,  
hvis disse ikke opfyldes.

Fokus på individuelle  
behov og skærpet  
militær faglighed  
kunne have  

FORHINDRET  
en tredjedel af de adspurgte 
i at melde sig ud og en fjer-
dedel i at overgå til reserven.

FASTHOLDELSE

14
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Kilde: Data er indsamlet af analysebureauet Norstat for Hjemmeværnskommandoen, november 2014

 facts  
om fastholdelse

NIVEAUET
på Hjemmeværnets uddannelser 
vurderes generelt til at være 
højt blandt dem, der har meldt 
sig ud eller er gået i reserven.

Særligt de udmeldte, der tidligere har  
været værnepligtige, mener ikke, at  
DET MILITÆRFAGLIGE BUNDNIVEAU 
i Hjemmeværnet er højt nok.

Mange af de frafaldne medlemmer 
mener, at førerne og chefen  
i deres underafdeling var  

KOMPETENTE.

 44%
Mere end hver tredje af 
dem, der har meldt sig ud 
inden for de sidste tre år, 
overvejer at blive  
MEDLEM IGEN.

FLERE  
SOCIALE 
AKTIVITETER  
vil ikke have nogen effekt  
på at begrænse afgangen.

 ¼
af dem, der melder sig ud af Hjemme-
værnet, gør det på grund af en  

ÆNDRET
LIVSSITUATION,
for eksempel vedrørende job, familie eller helbred.

af dem, der melder sig ud,
SNAKKER IKKE MED NOGEN 
om det, inden de tager beslutningen.

Næsten halvdelen  
af dem, der er gået  
i reserven inden for  
de sidste tre år,  
overvejer at blive  
AKTIVE igen.

Over halvdelen  
af de frafaldne  
mener ikke, at
Hjemmeværnet  
kunne have 
FORHINDRET,  
at de meldte  
sig ud.

HJV magasinet  |  Marts 2015 27



Sidste år inviterede Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn 75 medlemmer fra deres reserve på øvelse 

i Borris i Vestjylland. Det blev en kæmpe suc-
ces, og i dag er 25 procent af dem tilbage i 

deres gamle kompagnier.
Foto: Christer Holte

Fyn har succes med  
at fastholde sine folk
Færre aktiviteter og mere dialog med medlemmerne har givet pote på Fyn,  
og for første gang i flere år stiger antallet af medlemmer i den aktive struktur.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

De har fat i den lange ende på Fyn. En mål-
rettet indsats og nye initiativer over for deres 
reserve har nu båret frugt. For første gang 
i flere år kan det fynske hærhjemmeværns-
distrikt notere en øget tilgang i deres aktive 
styrke. Den er på et år vokset fra 1.284 hjem-
meværnssoldater til 1.375 i januar i år. Sam-
tidig går det strygende med rekrutteringen 
– distriktet modtog sidste år 172 ansøgninger 
fra potentielle medlemmer, hvilket har resul-
teret i 129 nye kontrakter.

Men hvad er forklaringen bag distriktets 
succesrige rekruttering og fastholdelse, 
som der er meget fokus på for øjeblikket? 
Distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, 
der satte sig i chefstolen i distriktsdomicilet i 
Odense for tre år siden, peger på flere ting.

Færre aktiviteter
”For det første er der blevet ryddet kraftigt op 
i antallet af årlige aktiviteter – vi havde sim-
pelthen al for mange tilbud til vores medlem-
mer, som nærmest blev tæppebombet, uden 
at der var en rød tråd i de mange arrange-
menter. Det betød, at nogle hjemmeværns-

medlemmer gik hen og fik dårlig samvittighed 
over konstant at skulle melde fra til aktivi-
teter, fordi de havde svært ved at prioritere 
blandt alle tilbuddene. De endte til sidst med 
at blive helt væk og røg så over i reserven. 
Nu har vi langt færre aktiviteter, som er sam-
let i større blokke, så det er mere overskueligt 
for medlemmerne,” fortæller Kent Mikkelsen.

Et eksempel er distriktets uddannelses-
weekender, der samler en lang række ud-
dannelser, som tidligere var spredt hen ud 
over året. Arrangementerne har samtidig den 
fordel, at de skaber bedre grobund for socialt 
samvær, fordi de har mange flere deltagere.

FASTHOLDELSE
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For at vende udviklingen og fremme fasthol-
delsen satte distriktschefen også gang i et 
systematisk arbejde over for sine frivillige 
chefer, der hvert år indgår en resultatkontrakt 
efter et fastlagt årsprogram. Som en del af 
kontrakten skal chefen opfylde prioriterede 
mål. Et vigtigt redskab til at nå målene er 
dialog og kontakt med medlemmerne, der i 
sidste skal være med til at indfri målene.

Reserven genaktiveret
”Jeg har sagt til mine chefer, at de skal prio-
ritere den gode gammeldags snak med deres 
medlemmer og spørge ind til, hvad medlem-
merne forventer at bruge af tid på deres 
hjemmeværnstjeneste, og hvad chefen kan 
regne med. Det er ok, hvis du som medlem 
i en periode vælger at drosle dit aktivitetsni-
veau ned til 24 timer om året, så du stadig 
står i den aktive styrke. For det er ikke alle, 
der har tiden til at bruge flere hundrede ti-
mer om året på Hjemmeværnet. Derfor er 
forventningsafstemningen mellem chef og 
medlemmer bare så vigtig. Så ved begge par-
ter, hvad man kan stå indenfor,” understreger 
Kent Mikkelsen.

Distriktet har desuden med succes gen-
nemført et nyt initiativ for deres medlemmer 
af reserven, som sidste efterår blev inviteret 
til en uddannelses- og mønstringsweekend i 
Oksbøl i Vestjylland, hvor de fik genopfrisket 
deres militære færdigheder. 

75 personer takkede ja til arrangementet, 
som udspringer af en tænketank bestående 
af nogle af distriktets aktive ildsjæle. De lag-
de også et kæmpe arbejde i at få ringet rundt 
til de aktuelle medlemmer af reserven.

”Mange af deltagerne havde ikke været 
aktive i mange år. Nu er hver tredje klar til 
at vende tilbage til deres gamle kompagni 
og genoptage deres virke som aktive hjem-
meværnssoldater, mens de resterende har 
sagt ja til at stå i en beredskabspulje. De gik 
faktisk bare og ventede på at blive indkaldt. 
Så arrangementet har simpelthen oversteget 
alle vores forventninger,” forklarer Kent Mik-
kelsen.

Topmotiverede
På uddannelsesweekenden fik reservisterne 
mulighed for at supplere deres udrustning og 
skifte uniformen. Programmet førte dem også 
gennem førstehjælpens hovedpunkter, signal-
tjeneste, hvor de lærte om Hjemmeværnets 
nye radioer, samt adgangskontrol. Desuden 
fik de opfrisket deres våbenkendskab. 

”Vi oplevede et hold topmotiverede kursi-
ster, der var meget engagerede i alle aktivi-
teter. Så det var en fornøjelse at have dem 
tilbage igen,” fortæller Kent Mikkelsen, der 
for længst har besluttet at gentage arrange-

mentet i år. Det bliver til september, hvor han 
forventer over 200 deltagere.

Lang vej til distriktet
Distriktschefen er desuden varm tilhænger af 
nærhed som et princip for gennemførelsen af 
distriktets forskellige uddannelsesaktiviteter.  

”Vi oplever, at vejen op til distriktet er lang 
for de menige medlemmer. Så vi har valgt 
at inddele distriktet i fire uddannelsesafsnit, 
så uddannelsesaktiviteterne kommer tættere 
på medlemmerne. Det lokale tilhørsforhold 
motiverer mere,” siger Kent Mikkelsen. Han 
understreger, at fastholdelse også handler 
om at være bedre mentorer over for nye 

medlemmer, der i starten skal nurses mere 
og mindes om for eksempel, når de skal på 
kursus.  

Samlet set er Kent Mikkelsen overbevist 
om, at det er de seneste års målrettede ind-
satser, der nu slår igennem. 

”Vi har knækket kurven og har nu flere 
aktive medlemmer. Det har den positive 
gevinst, at vi nu er flere til at løfte de 
mange operative opgaver. Det kan jeg 
som chef kun glæde mig over.”  

    

Hjemmeværnsmedlemmer fra reserven er i gang med af-
standsbedømmelse. Foto: Christer Holte

Kent Mikkelsens  
5 gode råd om 
fastholdelse:
1. Ryd op i antallet af aktiviteter
2.  Tal med dine medlemmer om deres for-

ventninger til hjemmeværnstjenesten
3.  Gennemfør aktiviteter så tæt på med-

lemmerne som muligt
4.  Arranger fællestransport til større  

arrangementer
5.  Pust liv i aktiviteter for reserven.  

De vil faktisk gerne i gang igen.

Foto: Ole Friis
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HOLDNINGSUNDERSØGELSE

Rekordstor opbakning til 
Hjemmeværnet
Den årlige holdningsundersøgelse viser, at hele 83 procent af danskerne   
i 2014 havde tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver.  
I 2004 var tallet 63 procent.

Der er rekordstor tillid i befolkningen til, at 
Hjemmeværnet kan løse sine opgaver, og til-
liden er vokset løbende siden 2004. 

Undersøgelsen ”Holdninger til Hjemme-
værnet 2014” er udarbejdet af SFI og bygger 
på et repræsentativt udsnit af danskerne. 83 
procent af de adspurgte svarer, at de har tillid 
eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse 
sine opgaver. Det svarer til en stigning på 20 
procentpoint i løbet af 10 år.

En positiv konklusion, som både vækker 
glæde hos forsvarsministeren og Hjemme-
værnets ledelse.

”Hjemmeværnet stiller op, når Forsvaret, 
Beredskabet eller Politiet kalder. Og det kvit-
terer danskerne for. I en tid med hastigt skif-
tende trusler er det et enormt aktiv for Dan-
mark at have en så fleksibel militær frivillig 
organisation, som løbende formår at tilpasse 
sig behovene”, siger forsvarsminister Nicolai 
Wammen (S).

Et synligt værdifuldt bidrag
I 2013 var det 80 procent, som udtrykte til-
lid eller stor tillid til Hjemmeværnets opga-
veløsning, så alene i 2014 er opbakningen til 

Hjemmeværnet steget med tre procentpoint.
”Jeg tror, at mange danskere har fået øj-

nene op for de værdifulde bidrag, som Hjem-
meværnet har leveret i det forgangne år, 
både i forhold til de store storme i slutningen 
af 2013 og måske også i forbindelse med vo-
res informationskampagne fra efteråret 2014, 
som har fået en utrolig god modtagelse,” si-
ger Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen (S).

Samarbejde med Forsvaret vigtigt
Et andet markant resultat er, at befolkningen 
i stigende grad har et positivt syn på Hjem-
meværnets bidrag til Forsvaret. Hele 86 pro-
cent synes nu, at Hjemmeværnets støtte til 
Forsvaret med militære opgaver er vigtig.

”Det er glædeligt, at danskerne har fået 
øjnene op for den enorme indsats, Hjem-
meværnets frivillige soldater yder i forhold til 
Forsvaret. Når man ser, hvor Hjemmeværnets 
frivillige lægger hovedparten af deres timer, 
så er det netop i støtten til Forsvaret,” siger 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler.

Endelig mener det repræsentative udsnit 

af danskere, som er blevet spurgt, at Hjem-
meværnets støtte til Beredskabet og Politiet 
er vigtig. Her er det ni ud af ti danskere, som 
finder støtten vigtig.

FAKTA
• SFI har i efteråret 2014 spurgt 

1.978 danskere om deres hold-
ninger til Hjemmeværnet. 

• De omkring 35 spørgsmål falder i 
tre kategorier: ”Tillid og bidrag”, 
”Vigtighed og relevans” og ”Med-
lemskab og information”. De mest 
centrale resultater indgår også i 
Hjemmeværnets årsrapport.

• 83 procent af de adspurgte 
udtrykker tillid eller stor tillid til, 
at Hjemmeværnet kan løse sine 
opgaver

• Læs hele rapporten på nettet: 
kortlink.dk/ftc4

AF CARSTEN ENGEDAL

Hjemmeværnets støtte til Forsvaret 
er vokset markant de seneste år. Her 
træner værnepligtige fra Artilleriregi-
mentet sammen med infanterister fra 
Hjemmeværnet. Foto: Christer Holte

Forsvarsminister Nicolai Wammen 
glæder sig over den store opbakning til 
Hjemmeværnet, som han så i aktion på 
sidste års Roskilde Festival.  
Foto: Kasper Brøndum Andersen
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Øjne 
under 

vandet

MATERIEL

Foto: O
le Friis

Alle Marinehjemmeværnets 42 gummibåde 
har fået monteret et nyt sonarsystem, som 
gør det muligt i endnu højere grad at yde 
støtte ved blandt andet eftersøgninger. 
Systemet er så stor en succes, at det  
også har bredt sig til Søværnet.

AF ERIK TOFT JENSEN OG
KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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”Det er noget virkeligt 
godt udstyr, vi har fået 
med SAIS og sonarerne.”

Robert Dølling, SAIS-instruktør

”Med SAIS på samtlige gummibåde er Mari-
nehjemmeværnets muligheder inden for af-
søgning i vandsøjlen blevet kraftigt forøget.”

Så klar er konklusionen fra orlogskaptajn 
Per Skov Madsen fra Rederkontoret i Mari-
nehjemmeværnet, når han skal vurdere de 
foreløbige resultater og det fremadrettede 
potentiale for ”Sonar and Automatic Identifi-
cation System” – i daglig tale forkortet SAIS.

Systemet er sammensat og indkøbt i sam-
arbejde med Forsvarets Materiel- og Indkøbs-
styrelse og giver en række nye muligheder 
for Marinehjemmeværnet og samarbejdspart-
nerne ved Søværnet, Politiet, SKAT og mange 
andre.

I 2013 fik Marinehjemmeværnets 12 nye 
gummibåde til blandt andet Maritime Force 
Protection-flotillerne (MFP) installeret SAIS. 
Gode erfaringer med det nye udstyr med-
førte, at man besluttede også at udruste 
værnets øvrige 30 skibsbaserede gummibåde 
med SAIS-pakken.

Bred anvendelse
Et af de seneste eksempler på, hvordan sy-
stemet kan anvendes, er ved eftersøgningen 
af en 88-årig mand, der forsvandt fra et ple-
jecenter i Vejle i januar i år. Fem mand fra 
Maritime Force Protection-flotille 125 Vest i 
Randers rykkede ud med kommandokøretøj 
og gummibåd. I fire en halv time eftersøgte de 
en strækning på godt en kilometer i Vejle Å. 
Tre mand sejlede i gummibåden, og to fulgte 
eftersøgningen fra kommandokøretøjet.

Systemet var også i brug, da det iskolde 
vand i Århus Havn skulle gennemsøges i de-
cember, hvor en 42-årig familiefar forsvandt 
og frygtedes druknet, og sidste sommer, da 
en dykker forsvandt i Furesø i Nordsjælland. 
Her blev der også anvendt en undervands-
drone, som er i stand til at levere billeder fra 
under vandet. Men sonarsystemet kan også 
anvendes til mindre dramatiske aktioner, som 
da et grundstødt sejlskib fik hjælp til at blive 
trukket fri og derefter blev ledt ad den bedste 
rute, som blev fundet ved hjælp af gummi-
bådens SAIS.

Det automatiske identifikationssystem, 
SAIS, gør det muligt at få et overblik over 
skibstrafikken i et område, ligesom det er 
muligt at følge egne både, uanset om der er 
visuel kontakt eller ej.

Uddannelse påkrævet
Et moderne ekkolod som SAIS, der også kan 
”se” til siderne, giver desuden tryghed, når 

Skærmen er på 10 tommer, 
men det kræver en særlig 
uddannelse at aflæse in-

formationerne og omsætte 
dem til noget brugbart. 

Foto: Ole Friis.

MATERIEL
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gummibådene indsættes på lavt vand med 
risiko for skader på båd og besætninger. Og 
for at fuldende SAIS-pakken og skabe yder-
ligere sikkerhed er alle gummibåde nu også 
monteret en GPS-søkortplotter.

Selv om systemet har en velvoksen far-
veskærm på 10 tommer og er relativt nemt 
at betjene, kræver det uddannelse og ikke 
mindst erfaring at få det fulde udbytte af det 
nye teknologiske hjælpemiddel.

”Det er noget virkeligt godt udstyr, vi har 
fået med SAIS og sonarerne, men man bliver 
ikke en god SAIS-operatør på de 8,5 timers 
kursus. Det skal ske ved at øve hjemme i 
flotillerne”, siger SAIS-instruktør, kaptajnløjt-
nant Robert Dølling, der selv har omkring 100 
timers erfaring med sonaren og stadig kan 
lære nyt.

Tolkning af sonarbilledet er noget af det, 
der giver de største udfordringer for SAIS-
operatøren. Han eller hun skal være i stand 
til at omsætte den tekniske viden om billed-
opbygningen til noget brugbart. Derfor er der 
oprettet en særlig SAIS-operatøruddannelse, 
som gennemføres på én dag på uddannel-
sescenter Slipshavn. Her lærer kursisterne at 
erkende og klassificere objekter

I Maritime Force Protection-flotiller (MFP) 
skal der være en SAIS-operatør i hver gum-
mibådsbesætning, og i de sejlende flotiller 
kan det være en bifunktion hos en af de gas-
ter, der sejler gummibåd.

Også i det øvrige forsvar har de fået øjne-
ne op for mulighederne ved det nye system. 
Hjemmeværnskommandoens SAIS-ekspert 
har monteret udstyret på inspektionsfartøjet 
Ejnar Mikkelsens gummibåd og undervist be-
sætningen i forbindelse med sidste sommers 
sejlads i Nordøstgrønland. 

Ved at lade gummibåden afsøge ukendt og 
uopmålt farvand med sonaren har Ejnar Mik-
kelsen fundet nye ankringspladser, undgået 
at sejle på undersøiske skær og sikret sig nye 
dybdekort.

Mere SAIS til Søværnet
Afprøvningen på inspektionsfartøjet Ejnar 
Mikkelsen har været så stor en succes, at 
projektet nu bliver udvidet til også at om-
fatte inspektionsfartøjet Knud Rasmussen og 
forventeligt også Søværnets øvrige enheder 
i Nordatlanten. Derudover er der indledt et 
samarbejde med Politimesterembedet i Grøn-
land, hvor udstyret forsøgsvis er installeret i 
politikutteren SISAK IV's gummibåd. 

Kun en lille del af de grønlandske farvande 
er målt op. Selv om dybdekortene ikke kan 
erstatte officielle søkort, kan de udgøre et 
supplement til eksisterende søkort og efter-
retninger, blandt andet ved at enhederne 
med SAIS-udstyret om bord kan udveksle 
indhentede opmålinger via en fælles online-
database.

MFP-enhederne kan 
med deres trailer-
baserede gummibåde 
indsættes i eftersøg-
ninger, både langs 
kysten og i åer og søer 
inde i landet. Med det 
nye SAIS-system er 
mulighederne endnu 
flere. Foto: Ole Friis.

Et ekkolod er en dybdemåler, der i sin tradi-
tionelle form viser, hvad der befinder sig di-
rekte under fartøjet. I Hjemmeværnets SAIS-
system kan ekkoloddet også vise, hvad der 
befinder sig i vandet og på bunden på begge 
sider af fartøjet. Resultatet vises grafisk på en 
skærm. Dette avancerede ekkolod kaldes en 
”side scan sonar”.

Sådan en sonar var tidligere ret dyr at an-
skaffe og derfor forbeholdt specialfartøjer. I 
dag kan løsningen leveres til rimelig pris, og 
sonaren giver – sammen med en GPS-søkort-
plotter og automatisk identifikationssystem – 
for første gang Marinehjemmeværnet mulig-
hed for at observere under havets overflade. 
Dermed kan de nu tilbyde flere muligheder i 
løsningen af opgaver for samarbejdspartnerne.

Bagbord side  
scan billede

Styrbord side  
scan billede

Down scan  
billede

Også inspektionsskibet Ejnar Mikkelsens 
gummibåd har fået monteret SAIS-udstyret. 
Arkivfoto 

Sådan virker systemet

Nye fordele
SAIS styrker operationer i havne, søer, 
vandløb og langs kysterne inden for:
• Eftersøgning af forsvundet  

(formodet druknet) person
• Eftersøgning af gerningsvåben
• Eftersøgning af skjulte objekter  

på havbunden (f.eks. smugling)
• Opmåling af vanddybder og  

generering af dybdekort
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Hold dig  
altid opdateret 

på ITINFO  
på HJV.DK

HJV.DK

En ny start med HJV.DK
Fra årsskiftet fik Hjemmeværnets frivillige og ansatte et helt  
nyt administrations- og planlægningssystem. Som med alle  
andre af den slags nye platforme har der været visse  
indkøringsproblemer. Derfor får du her tips til at komme  
godt i gang og en status på de største udfordringer.

AF IT-ELEMENTET I HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

    Hvad er status på ”børnesygdommene”?

IT-eksperterne i Hjemmeværnet og ved Forsva-
rets Koncernfælles IT (FKIT) arbejder konstant 
på at udbedre de fejl, som man ikke har været 
opmærksomme på i testfasen op til lanceringen 
ved årsskiftet.

”Vi gør, hvad vi kan, for at HJV.DK skal være 
så fejlfrit som muligt. Desværre er det ikke alle 
fejl, der kan retteshurtigt, og vi kan ikke priori-
tere alle fejl lige højt," siger projektleder Søren 
Pedersen fra IT-elementet i Hjemmeværnskom-
mandoen.

Under IT-INFO, som du finder bag login på 
HJV.DK, kan du se driftsstatus, en oversigt over 
allerede kendte fejl samt finde tips og tricks til, 
hvordan du bedst benytter systemets muligheder.

”Vi ved godt, at der er andre fejl og uhen-
sigtsmæssigheder på HJV.DK. Selv om vi har byg-
get systemet på en velkendt og gennemprøvet 
Sharepoint-platform, så er det populært sagt ikke 
et typehus, vi har bygget – det er snarere et arki-
tekttegnet slot. Microsoft har fortalt, at de anser 
HJV.DK for at være en af verdens mest avance-
rede SharePoint-løsninger,” siger Søren Pedersen. 

Projektlederen er dog optimistisk, ikke mindst 

på baggrund af de tilbagemeldinger, der kom-
mer, efter de værste ”børnesygdomme” er ud-
ryddet, for eksempel vedrørende manglende 
adgang til mailserveren.

Øvelse gør mester
Søren Pederen opfordrer alle til at tage uddan-
nelserne på Forsvarets Elektroniske Skole, blive 
fortrolige med systemet og til at melde ind, når 
der opstår fejl eller viser sig uhensigtsmæssig-
heder. Alle bør sørge for jævnligt at gå ind på 
”Min OE” (organisatorisk enhed), som sammen 
med funktionsmailen er den primære indgang til 
at få opdateret viden om alt, hvad der foregår i 
Hjemmeværnet.

”Brug din IT-befalingsmand i underafdelingen, 
eller kontakt IT-officeren ved distriktet, hvis du 
ikke kan finde svar under IT-Info. Du har også 
mulighed for at oprette en sag i Helpdesk. Men 
vær opmærksom på, at det kun drejer sig om 
egentlige fejl. Sager omhandlende indhold på 
HJV.DK skal fremsendes af kommandovejen,” si-
ger Søren Pedersen.

Følgende større fejl  
er rettet siden 
lanceringen af  
HJV.DK

  Kunne ikke modtage og sende 
mails fra eksterne adresser.

  Alle ”Længerevarende job” 
fejlede.

  HTTP 500 fejl (siden fejlede, 
så man ikke kunne se HJV.DK).

    Hvordan kommer jeg i gang (login)?

Log ind første gang med det fælles digitale 
log-in-system, NemID. Har du ikke et NemID 
endnu, kan du skaffe adgang via Digitalise-
ringsstyrelsens særlige hjemmeside nemid.
nu. 

Vær særligt opmærksom på, at du skal 
ændre password, første gang du logger på 
HJV.DK med dit NemID. Ellers risikerer du, at 
din adgang er låst, næste gang du vil ind bag 
log-in.

Dette er en fejl, der arbejdes på at rette.
Er skaden allerede sket, og du ikke kan 

logge på HJV.DK, skal du henvende dig til den 
webansvarlige for din organisatoriske enhed 
(OE). Det er typisk din IT-befalingsmand, un-
derafdelingschef eller næstkommanderende.

Du kan også logge på med dit MA-nummer. 
IT-eksperterne i Hjemmeværnskommandoen 
anbefaler dog, at alle logger på med NemID 
første gang. 

?

?

”Ifølge Microsoft er 
HJV.DK en af verdens 
mest avancerede 
SharePoint-løsninger."

Søren Pedersen, projektleder
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    Hvordan melder jeg mig til 
uddannelserne?
Husk, at alle uddannelser som udgangspunkt foregår på Forsvarets Elektro-
niske Skole, FELS. Du finder dem på fels.dk – klik på ”FELS kursusoversigt” 
og skriv ”hjv.dk” i søgefeltet. Så dukker alle kurserne op, og du kan tage 
dem i den rækkefølge og på de tidspunkter, det passer dig.

    Hvor går jeg hen, hvis jeg går i stå?
I første omgang er det vigtigt, at du tager alle de uddannelser på fels.dk, som 
du har brug for. På HJV.DK er der også en hjælpefunktion, hvor du kan finde 
svar på mange spørgsmål. Men det hjælper naturligvis ikke, hvis du slet ikke 
kan logge på det nye system.

Hvis du ikke har ændret password efter første login, risikerer du eksempel-
vis, at kontoen er låst. I det tilfælde kan du ikke selv gøre noget for at komme 
videre. Der kan også være andre tilfælde, hvor du går i stå.

Støder du på den måde på fejlmeddelelser, som betyder, at du slet ikke 
kan anvende HJV.DK, må du tage fat i din IT-befalingsmand eller en anden 
superbruger i dit kompagni, din flotille eller eskadrille. De skal nok hjælpe dig 
videre. Du kan også kontakte IT-officeren ved dit distrikt.

Der er hjælp at hente hos superbrugerne i 
din under afdeling eller ved dit distrikt. 

Foto: Ole Bo Jensen

Friske kræfter til underafdelingerne
Hjemmeværnskommandoen har indkøbt nye 
computere til Hjemmeværnets frivillige. Ikke 
forstået sådan, at alle får hver deres person-
lige computer, men der er tre nye compu-
tere til rådighed i hver underafdeling. Der er 
tale om som moderne, hurtige computere af 
mærket Dell Latitude E6540. Ud over de tre 
PC’er til alle kompagnier, flotiller og eskadril-
ler er der indkøbt:

• 5 computere pr. frivillig stab 
•  3 computere pr. historisk udvalg ved 

distrikter og regioner
• 1 computer pr. rydningshold
• 2 computere pr. fartøj
• 3 computere pr. lokalforsvarsafsnit 
• 1 computer pr. IT-officer

Computerne er leveret i begyndelsen af 2015 
og er klar til brug og installeret med blandt 
andet Windows 8.1 og Office 2013. Til hver 
computer er der købt en computertaske 
samt en mus. De gamle Lenovo underafde-
lingscomputere kan beholdes, men de erstat-
tes ikke, hvis de går i stykker.

Nye computere af denne model 
er fordelt til alle underafde-
linger, som stadig også kan 
beholde ”de gamle”. 
Produktfoto: Dell

    Hvorfor kan jeg ikke logge på 
fra min tablet?

Mange brugere har oplevet, at de ikke kan anvende HJV.
DK bag login fra iPad eller andre mobile enheder.

Det skyldes, at HJV.DK som udgangspunkt ikke tillader 
mobile enheder at logge på. Men der er nu fundet en 
”work around”, som gør det muligt at logge på mobile 
enheder som iPad, iPhone, Android-telefoner og Windows 
Phone.

Der er lagt en vejledning ud på IT-INFO, som guider dig 
i gennem den opsætning, du skal foretage på din mobile 
enhed.

Vær dog opmærksom på, at der er funktioner på HJV.
DK, som ikke kan bruges fra mobile enheder, og at Hjem-
meværnskommandoen eller Helpdesk ikke yder support i 
forbindelse med brugen af disse ”work arounds”.

På IT-INFO kan du også finde andre vejledninger, for 
eksempel til at få vist din funktionsmail direkte på ”Mit 
websted”.

?

? ?
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UDANNELSE

Kurser
på Uddannelsescenter  
Midtjylland 

• Hjemmeværnets lovpligtige uddan-
nelse (LPU), modul 1 til 4

• Bootcamp fra 26. juni til 19. juli 
2015. Bootcampen indeholder 
samtlige LPU moduler

• Ophold på flyvestationer og i 
lufthavne

• Flyverhjemmeværnets bevogtnings-
assistentuddannelse, modul 1 + 2

• Politifunktionskursus
• Alment befalingsmandskursus på  

weekendbasis
• Instruktørkursus på weekendbasis

TEKST OG FOTO: STEFFAN FROSTHOLM 

NY  
SERIE

Uddannelse i militære 
omgivelser er et plus
Hjemmeværnsskolens
Uddannelsescenter 
Midt jylland ligger på 
Skive Kaserne. De 
militære rammer giver 
Hjemmeværnets kursister 
en positiv oplevelse.

Det er lørdag morgen, og klokken er otte. 
De fleste har udsigt til vinterferie, men i 
auditoriet på Skive Kaserne sidder 34 nye 
medlemmer af Hjemmeværnet og hører om 
førstehjælp, som indgår som en del af under-
visningen på Hjemmeværnets lovpligtige ud-
dannelse, modul 1. En af kursisterne er An-
nemette Brandt fra Odense, der gerne bruger 
sin ferie på at tilegne sig nye kompetencer.

”Her lærer jeg noget, som jeg også kan 
bruge i min hverdag. Det gælder eksempelvis 
førstehjælpen,” fortæller Annemette Brandt, 
der til daglig er pædagog på en døgninsti-
tution. 

Annemette valgte at tage den lovpligtige 
uddannelse på Uddannelsescenter Midtjyl-
land, fordi tidspunktet for uddannelsen pas-
sede hende bedst, men også fordi hun havde 

hørt godt om Skive Kaserne. Blandt andet 
fremhæver hun belægningsstuerne, hvor de 
kun er fire på hver stue i stedet for ti. 

”Det er også en stor fordel, at de forskel-
lige emner på modulet er samlet i en blok, 
hvor vi starter med førstehjælp og derefter 
tager skydning. Så kan man fokusere på et 
område ad gangen,” siger Annemette Brandt, 
der har meldt sig ind i Hjemmeværnet, fordi 
hun synes, Hjemmeværnet gør en god ind-
sats på mange områder. Det gælder for ek-
sempel rydning af fyrværkeri og støtte ved 
stormskader. 

Godt samarbejde med fastansatte
En af de frivillige instruktører er Brian V. Tro-
elsgaard, som er delingsfører. Han har været 
medlem af Hjemmeværnet i 15 år og har væ-
ret instruktør på Skive Kaserne i 12 år. 

”Det gode ved at holde kurser i Skive er, 
at vi har et godt samarbejde med kasernes 
fastansatte. Vi føler os velkomne og som en 
del af kasernen, når vi er her,” fortæller Brian 
V. Troelsgaard, der har mellem 30-50 kursus-
dage om året på Skive Kaserne.

Premierløjtnant Katrine Gammelgaard er 
fastansat uddannelsesofficer og kursusleder 
på Uddannelsescenter Midtjylland. Hun tri-
ves med at motivere nye medlemmer til at 

blive aktive hjemmeværnssoldater gennem 
den lovpligtige uddannelse. Her vinder Skive 
Kaserne klart.

”Det særlige ved Uddannelsescenter Midt-
jylland er, at vi gennemfører den lovpligtige 
uddannelse på en militær kaserne i stedet 
for på en hjemmeværnsgård. Der er 1.100 
ansatte og 300 værnepligtige på kasernen, 
så kursisterne får mulighed for at oplever en 
professionel militær verden. Det er et plus,” 
mener Katrine Gammelgaard. 

Førstehjælpsundervisningen 
følges op af praktiske øvelser.

Hjemmeværnets 
uddannelsescentre 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab har 
ansvaret for planlægning, tilrettelæg-
gelse og gennemførelse af Hjemme-
værnets mange uddannelser, som kan 
tages forskellige steder i Danmark. 

I en ny serie går HJV magasinet tæt  
på nogle af uddannelsescentrene  
og taler med kursisterne om, hvad  
der gør stedet særligt. Første besøg  
er Uddannelsescenter Midtjylland på  
Skive Kaserne.
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Skrappe krav på 
bevogtningsassistent - 
uddannelse
Uddannelsescenter Midtjylland udbyder også uddannelsen til bevogtningsassistent 
i Flyver hjemmeværnet, og den foregår på Flyvestation Karup. Niveauet er højt, og  
kursisterne skal igennem flere tests.

AF STEFFAN FROSTHOLM
FOTO STEFFAN FROSTHOLM  
OG JESPER BOHNEFELD

Flyverhjemmeværnets uddannelse til bevogt-
ningsassistent foregår ved Air Force Training 
Center på Flyvestation Karup, hvor Uddan-
nelsescenter Midtjylland køber ydelsen. Her 
bliver de frivillige fra Flyverhjemmeværnet 
undervist af instruktører, der også underviser 
fastansatte. 

”De frivillige hjemmeværnssoldater har lyst 
til at bruge deres fritid på uddannelsen og er 
mere motiverede, mens de fastansatte skal 
tage uddannelsen. Det gør en forskel,” fortæl-
ler seniorsergent Kenn Oxlund Mølgaard, der 
er kursusleder ved Air Force Training Center.

Test og pakket program
Modul 1 på bevogtningsassistentuddannelsen 
kører fra fredag eftermiddag til søndag aften. 
Det er en ny opbygning, hvor det tidligere tog 
syv dage. På den måde kan kurset afvikles på 

en weekend. Det giver et tætpakket program 
med lange dage. Fredag er der tre prøver, der 
skal bestås, før kurset er gennemført. Det er 
skydning med pistol, træningstilstandsprøve 
og en danskprøve. Det er her, kursisterne fal-
der fra, hvis træningen forud for uddannelsen 
ikke har været god nok.  

”Vi stiller relativt høje krav, som er ens for 
alle. Det kan virke barskt med de høje krav 
på dag 1, men det er et kæmpe skulderklap 
for de, der kommer igennem,” forklarer Kenn 
Oxlund Mølgaard.

Niveauet på uddannelsen giver mulighed 
for, at Flyverhjemmeværnet kan støtte Fly-
vevåbnet og på den måde få reelle opgaver. 
Korporal Frank Gomez fra Eskadrille 221 Ar-
resø valgte bevogtningsassistentuddannelsen 
netop på grund af det faglige indhold.  

”Det er ikke nogen let uddannelse. Men 
det er i min optik kun positivt. Den er spæn-
dende, fordi vi bliver udfordret og får nogle 
kompetencer, som giver os mulighed for at 
løfte reelle opgaver,” siger Frank Gomez. 

En af de andre kursister, kaptajn Niels Jør-
gen Amorsen fra Eskadrille 282 Kongeåen, 
supplerer: ”Der er et fantastisk højt fagligt ni-
veau. Instruktørerne er dygtige, og det giver 
et stort udbytte at lytte til de professionelle.”

Nærkamp og fysisk 
træning indgår  
som en del af under-
visningen i bevogtnings-
assistent uddannelsen.  

Deltagerne skal bestå en  
trænings tilstandsprøve for  
at gennemføre uddannelsen. 

TEKST OG FOTO: STEFFAN FROSTHOLM 

FAKTA
Uddannelsen til bevogtningsassistent, 
modul 1, indeholder:
• Tjenestekendskab
• Anholdelse og visitation
• Anvendelse af generelle magtmidler
• Grundlæggende Nærkamp
• Alkometer og køretøjskontrol
• Retsplejeloven

På modul 2 får kursisterne rutine i deres 
færdigheder og yderligere læring.
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NY ESKADRILLE

Det bliver 
forløsningens år
I foråret lander de to Britten-Norman Defender-fly,  
som Eskadrille 270 har ventet tre år på. Nu begynder  
et år med omskoling og træning, inden eskadrillen  
er fuldt operativ fra foråret 2016. 

AF RIKKE KJÆR HAUKROGH
FOTO: LARS HORN/BAGHUSET

”Vi tror ikke helt på det, før de to fly står 
her udenfor.” 

Den 50-årige eskadrillechef Michael Niel-
sen med flyvernavnet DOC kigger ud af vin-
duet i Hjemmeværnets Eskadrille 270’s ho-
vedsæde på Flyvestation Aalborg. Pladsen 
uden for den grønne hangar er tom.

Men til foråret ser det helt anderledes ud. 
Det første fly af typen Britten-Norman Defen-
der lander hos Eskadrille 270 i marts, det an-
det i april. Hjemmeværnet har inden for eget 
budget prioriteret at lease de to tomotorers 
fly efter dialog om opgaverne med blandt an-
det Forsvarets myndigheder, Politiet og SKAT. 
Opgaven med at opstille en flykapacitet er en 
del af de to seneste forsvarsforlig. 

”Det bliver en forløsning efter tre år uden 
fly. Det har været en periode, hvor vi ikke 
har vidst, om vi ville få nogle fly, og hvor vi 
i eskadrillen ikke har haft operative opgaver. 
Men nu har vi noget at samles om.  Så jeg 
kalder derfor dette år for forløsningens år,” 
smiler eskadrillechefen tydeligt glad og let-
tet.

På sigt skal det ene fly stå på Flyvestation 
Aalborg, mens det andet skal holde til på 
Roskilde Lufthavn, så man kan flyve ud fra 
to forskellige steder i Danmark. Begge fly 
er udstyret med avanceret digitalt sensor-
udstyr. 

10 dages omskoling
Eskadrille 270 går en travl tid i møde. De 
skal bruge omkring 30 piloter, 20 mission 
system-operatører (MSO) og 30 til ground 
support. Omskoling på de nye fly og efter-
følgende operativ træning af personel sker 
de kommende måneder i foråret og som-
meren 2015. 

Der er afsat ti fulde dage fra tidlig morgen 
til sen aften i marts og april til omskolingen, 
som gennemføres af ansatte fra det firma 

i Luxembourg, som Hjemmeværnet har le-
jet flyene hos. Piloterne skal omskoles til 
at flyve med Britten-Norman Defender, og 
MSO’erne skal uddannes i at betjene flyenes 
avancerede digitale sensorudstyr.

”Vi kan næsten ikke vente med at komme 
op og sidde i dem. Det bliver rigtigt spæn-
dende. Det er fly med meget avanceret 
digitalt udstyr, så det kræver en grundig 
uddannelse,” forklarer Michael Nielsen, der 
til daglig er overlæge på Aalborg Universi-
tetshospital

En MSO’er skal for eksempel kunne rum-
me både at tale med et skib fra Søværnet 
eller med Politiet på jorden samtidig med, at 
han eller hun giver informationer til piloten 
og styrer et af flyets kameraer eller andre 
sensorer. 

”Det er ret krævende. Men alle er meget 
motiverede og villige til at bruge den nød-
vendige tid på projektet,” konstaterer Mi-
chael Nielsen.

Operative fra foråret 2016  
Efter uddannelsen i foråret skal eskadrillen 
selv stå for den videre træning af personel i 
løbet af sommeren og efteråret 2015. 

”Vi kommer til at flyve rigtigt meget, for at 
lære, hvordan man flyver taktisk bedst mu-
ligt – for eksempel hvordan vi undgår at blive 
set, mens vi samtidig gerne vil have de bedst 
mulige billeder. Det kræver mange timers 
træning,” understreger Michael Nielsen. 

Efteråret bliver en gradvis overgang fra 
træning til operative opgaver, så eskadrillen 
fra foråret 2016 er klar til at løfte enhver op-
gave, de bliver stillet fra eksempelvis Forsva-
ret, Politiet eller SKAT. Eskadrillen skal kunne 
bistå med assistance fra alt lige fra eftersøg-
ning af savnede personer til redningsopgaver 
til søs, overvågning af skovbrande og Dan-
marks kyster. 

Sidst eskadrillen var flyvende, var i 2012. I 
2011 hjalp Michael Nielsen blandt andet med 
til at finde den lille dreng Holger, som var 
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”Vi kan næsten 
ikke vente med at 
komme op og sidde i 
de nye fly. Det bliver 
rigtig spændende.”

Michael Nielsen
eskadrillechef

HJV magasinet  |  Marts 2015 39



Eskadrille 270
• Eskadrille 270 holder til på Flyvestati-

on Aalborg og tæller for øjeblikket 40 
aktive hjemmeværnsfolk. Med tiden 
øges det antal formentligt.

• Som en af de eneste enheder i Hjem-
meværnet har eskadrillen frivillige fra 
hele landet. 

• Målet er at blive døgnbemandet året 
rundt ved at etablere vagthold bestå-
ende af to piloter, en mission system- 
operatør og en person til ground 
support, som er klar til at flyve på en 
times beredskab.

• De to fly kommer til at stå på hen-
holdsvis Flyvestation Aalborg og Ros-
kilde Lufthavn. Her skal der indrettes 
soveværelser, køkken og opholdsrum 
til de frivillige, så de kan bo ved flyet, 
når de er på beredskab.

NY ESKADRILLE

blevet væk fra sin mor i en skov ved Tranum 
i Nordjylland. Dengang fløj eskadrillen i min-
dre Cessna-fly, der ikke var udstyret med det 
moderne og avancerede sensorudstyr, som de 
nye fly har. De er udstyret med varmesøgende 
infrarødt kamera og et HD-kamera, så eska-
drillen vil kunne sende fotos og videooptagel-
ser til jorden.

”Vi får meget bedre mulighed for at hjælpe 
og skaffe relevante informationer i forhold til 
dengang, hvor det i øvrigt heller ikke lykkedes 
os at finde Holger,” siger Michael Nielsen.

Det vil kræve et 24 timers vagthold 365 dage 
om året at kunne stå standby til at hjælpe med 
eftersøgninger og andre kriser og katastrofer. 

”Vi skal kunne være i luften inden for en 
halv til en hel time. Så vi skal hele tiden have 
det ønskede personel klar ved flyene,” forklarer 
eskadrillechefen.

Alle aktive piloter, MSO’er og ground sup-
portere forventes derfor at tage minimum to 
døgnvagter om måneden. 

”Det er jo ulønnet arbejde i Hjemmeværnet, 
så man skal virkelig brænde for det frivillige 

arbejde i eskadrillen. Og man skal have op-
bakning fra sit bagland, for ellers kommer det 
ikke til at fungere,” vurderer Michael Nielsen.  

Den nærmeste tid skal foruden uddannelse 
også bruges på indretning af soveværelser, 
køkken og opholdsrum.

Attraktiv eskadrille
Eskadrille 270 råder endnu ikke helt over det 
antal personer, der er brug for til døgnbered-
skabet. Michael Nielsen forventer dog ikke, 
at eskadrillen render ind i rekrutteringspro-
blemer.

”Vi er en meget attraktiv eskadrille, der 
allerede har fået mere end 50 uopfordrede 
henvendelser fra piloter, som gerne vil være 
med, fordi det er rygtedes i flyverkredse, at vi 
får to fly med avanceret sensorudstyr. Også 
flere med mange års baggrund som MSO i 
Flyvevåbnet har henvendt sig. Det er vi meget 
glade for. Alle skal naturligvis være medlem af 
Hjemmeværnet for at komme i betragtning,” 
påpeger eskadrillechef Michael Nielsen.  

Eskadrillechef Michael Nielsen takker 
Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler, for skjold og 
flyvervinger, som han fik overrakt, da 
eskadrillen officielt blev oprettet.
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NY ESKADRILLE

Opgavehjulet illustrerer, at eska-
drille 270 genererer en række 

støtteopgaver for Flyverhjemme-
værnets øvrige eskadriller.

Forklaring på forkortelser:
GST= Ground Support Teams

HVE = Hjemmeværnseskadrille
FELT = Feltflyveplads
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Ny flyvende kapacitet 
involverer hele 
Flyverhjemmeværnet
Hjemmeværnets to nye fly kaster også opgaver af til andre  
eskadriller, der på landjorden blandt andet skal støtte med at  
modtage data og styre en feltflyveplads.

Med Hjemmeværnets nye flyvende kapaci-
tet får Flyverhjemmeværnet en kraftig salt-
vandsindsprøjtning, og opgaverne kommer 
til at sprede sig som ringe i vandet i hele 
Flyverhjemmeværnet. For i kølvandet på de 
fremtidige operative missioner i luften, som 
forankres i Hjemmeværnseskadrille 270 med 
base på Flyvestation Aalborg, følger også en 
lang række støtteopgaver på landjorden, som 
kommer til at involvere Flyverhjemmevær-
nets øvrige eskadriller.

De skal blandt andet kunne modtage data 
fra luften, som sendes ned via flyenes avan-
cerede sensorudstyr. Eskadrillerne skal også 
kunne styre en feltflyveplads ved længere 
indsættelser. Hvis det bliver aktuelt, kan man 
oprette en feltflyveplads på godkendte flyve-
pladser rundt om i landet til støtte for både 
Hjemmeværnets fly og for Forsvarets helikop-
terenheder. 

Støtteteams på landjorden
Ud over piloter og systemoperatører indebæ-

rer den nye flyvende kapacitet også opbyg-
ningen af såkaldte Ground Support Teams. 
Personellet i disse teams får ansvaret for at 
klargøre flyet før og efter en flyvning og skal 
have vagten ved beredskabet på flyve-
pladsen, mens flyet er i luften, og 
håndtere kommunikationen.

Ground Support Teams 
skal også kunne støtte med 
at opstille jordstationer, 
så der kan sendes film 
og stillbilleder fra flyet 
til indsatsledere på jor-
den. De første to støt-
teteams på landjorden 
bliver oprettet på Fly-
vestation Aalborg og 
Roskilde Lufthavn, hvor 
de nye fly kommer til at 
stå, og vil blive beman-
det med personel fra loka-
le hjemmeværnseskadriller.

Hvorvidt der i fremtiden 
også skal oprettes Ground 
Support Teams i forbindelse med 
operationer fra feltflyvepladser, vil Fly-
verhjemmeværnet overveje hen ad vejen, 
efterhånden som Hjemmeværnseskadrille  
270 begynder at løse opgaver for Flyver-
hjemmeværnets samarbejdspartnere. Det 
sker forventeligt fra foråret 2016. 

Hvor mange eskadriller, der konkret bliver 
involveret i denne del af opgaveløsningen, er 
endnu ikke helt klart, men skal afklares i den 
kommende tid i samarbejde med de pågæl-
dende eskadriller.

Med den nye type fly kan styring af  
feltflyvepladser blive en opgave for  
Flyverhjemmeværnets eskadriller. 

AF SØREN M. POULSEN, KONSULENT 
I HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
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INDSÆTTELSE

Kortet viser de mange steder, hvor 
Hjemmeværnets rydningsassistenter har 
været indsat i starten af året.

Der har i den grad været bud efter Hjemmeværnets rydnings- 
assistenter, som er specialister i at fjerne farligt fyrværkeri. De  
har allerede haft over 50 flere indsættelser i forhold til 2014. 

Over hele landet var der i starten af året stort 
fokus i medierne på ikke-lovligt fyrværkeri 
som eksempelvis de livsfarlige krysantemum-
bomber, der kun må bruges af professionelle 
fyrværkere. Omkring nytåret kostede de ulov-
lige bomber på tragisk vis to unge mænd på 
24 og 25 år samt en familiefar på 37 år livet. 
Begge fyrværkeriulykker skete ved Mariager 
i Nordjylland, da bomberne tilsyneladende 
eksploderede umiddelbart efter affyringen i 
”bomberør.”

Den megen fokus på det farlige fyrværkeri 
gav ekstra travlhed for Hjemmeværnets ryd-
ningsassistenter, der har været indsat hele 
128 gange fra 1. januar og frem til 19. fe-
bruar i år. I 2014 var de i aktion 73 gange.  

Stor ros
Den heftige indsats er ikke gået upåagtet 
hen. 

”Hjemmeværnssoldaterne på de ni am-
munitionsrydningshold fortjener stor ros for 

deres indsats. De har lagt rigtig mange hjem-
meværnstimer i støtten til samfundet og løst 
de mange opgaver på eksemplarisk vis,” siger 
major Lars Eluf Pedersen, der er ansvarlig for 
Fagcenter Ammunitionsrydning, som ryd-
ningsassistenterne er underlagt.

Helt opdaterede 
Hjemmeværnets rydningsassistenter er en 
forholdsvis ny specialistfunktion i Hjemme-
værnet, der yder støtte til Hærens Ammu-
nitionsrydningstjeneste med at fjerne farligt 
fyrværkeri. I dag står de for cirka 20-25 pro-
cent af de opgaver, som Forsvarets ammuni-
tionsryddere tidligere stod for. 

”Det er tydeligt at se, at det er en vigtig 
og ønsket støtte, som Hjemmeværnet yder til 
Forsvaret, Politiet og det øvrige danske sam-
fund,” siger major Lars Eluf Pedersen.

 Efteruddannelse er blevet en obligato-
risk del af det at være rydningsassistent, 
så rydningsassistenterne er helt opdaterede 
med aktuel viden om nye typer fyrværkeri, 
sikkerhedsbestemmelser og sagsgangen på 
området. 

For rydningsassistent Lars Maymann fra 
Hjemmeværnskompagni Gribskov er det en 
opgave han virkelig brænder for. Han er fast 
på vagt hver 3. uge i Nordsjælland.

 ”Jeg kan jo mærke, vi er en efterspurgt 
kapacitet, og at vi vitterlig gør en forskel med 
vores indsats. Desuden udvikler det mig at 
skulle være opdateret hele tiden,” siger Lars 
Maymann, der blev uddannet som rydnings-
assistent i 2010 og siden 2013 også har væ-
ret instruktør på uddannelsen.

Bragende travl sæson for 
rydningsassistenter

Hjemmeværnets 
rydningsassistenter

• Hjemmeværnet har ni hold med hver 
otte mand, som skiftes til at være på 
vagt som rydningsassistent.

• Rydningsassistenternes opgave er 
at støtte Hærens Ammunitionsryd-
ningstjeneste med at fjerne ulov-
ligt fyrværkeri og desuden kunne 
samarbejde med Politiet med blandt 
andet at skaffe informationer i evt. 
retssager.

• I 2014 var rydningsassistenterne 
indsat 73 gange. Fra 1. januar til 19. 
feburar i år har rydningsassistenterne 
været i aktion 128 gange.  

Rydningsassistent Lars Maymann kan 
mærke, at Hjemmeværnets rydningsassi-
stenter er en efterspurgt kapacitet. 

AF RUNE KRONENBERG OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO MICHAEL BO RASMUSSEN
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Læsernes eget billede

DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1. Hvilken funktion har Liljan Foli i flotille 367 Dragør? 

2. Hvor ligger Uddannelsescenter Midtjylland?

3. Hvor mange hjemmeværnssoldater deltog i Øvelse Hammerich 
 på Nørreport Station?

4.  Hvad hedder Hjemmeværnskommandoens nye stabschef?

5. Hvilket kompagni er menig Mette Brungaard Madsen  
 medlem af?

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

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

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

Senest 30. april 2015. 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 4/2014 er:

??

Følg også Hjem-
meværnet på 
Facebook. Siden 
har nu mere end
13.000 følgere

Knud Erik Morthorst

Folding Kirkevej 1

6650 Brørup

Michael-Bo Christensen

Femte Maj Plads 09.02 tv

5700 Svendborg

HUND I CENTRUM: Schæferhunden Ties 
fik våd pels, da den var med på pa-
truljetur sammen med medlemmer fra 
Hjemmeværnskompagni Haderslev Nord. 
Billedet er taget af kompagniets rekrut-
teringsofficer Henrik Simonsen.
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”Vi kan bare noget, 
DER DUER”

Mette Brungaard Madsen var 
med til at teste Hjemmeværnets 
nye fleksible indsatskøretøj  
sidste vinter. 

Mød et 
medlem
HJV magasinet taler 
med et medlem, som 
fortæller om sin største 
oplevelse i Hjemme-
værnet, og hvad med-
lemskabet giver dem. 
Denne gang er det 
menig Mette Brungaard 
Madsen fra Infanteri-
hjemmeværnskompagni 
Jonstrup.

Menig Mette Brungaard Madsen er ikke et sekund i  
tvivl om, at hjemmeværnssoldater gør en forskel og har 
et uddannelsesniveau, der matcher samarbejdspartnerne.  
Det har hun fået bevis for mange gange.

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE 
OPLEVELSE?
”Det var en kæmpe oplevelse, da jeg for to 
år siden var i USA og deltog i Øvelse Golden 
Coyote i South Dakota, hvor vi trænede sam-
men med enheder fra blandt andet US Na-
tional Guard. Vi fik vist, at danske hjemme-
værnsinfanterister er fuldt på omgangshøjde 
med udenlandske enheder. Samme følelse af, 
at yes, den her opgave kan vi sagtens mat-
che, den havde jeg også, da jeg var udsendt 
til at bevogte den franske lejr Novo Selo i 
Kosovo. Det understreger bare, at den træ-
ning og uddannelse, vi får i Hjemmeværnet, 
er yderst relevant og meget kompetencegi-
vende." 

HVORFOR BLEV DU MEDLEM AF 
HJEMMEVÆRNET?
”Jeg har været værnepligtig i otte måneder 
ved Livgarden. Det blev jeg så bidt af, så da 
jeg var færdig, savnede jeg simpelthen livet 
i den grønne uniform. Derfor meldte jeg mig 
i 2010 ind i Hjemmeværnet, hvor jeg er en 
del af Infanterihjemmeværnskompagni Jon-
strup."

HVILKEN FUNKTION HAR DU I 
DAG?
”Lige nu er jeg på barsel med min søn Victor 
på 4 ½ måned. Han har allerede været med 
på en hjemmeværnsøvelse i Jægerpris, hvor 
vi var samlet i starten af året. Ellers er jeg 
sygehjælper. Det er min opgave at yde den 
nødvendige og mere brede førstehjælpsassi-
stance, hvis en af mine kammerater kommer 
til skade. Samme hjælp er jeg også forpligtet 
til at yde til en eventuel fjende.”

HVAD ER DET VIGTIGSTE, HJEM-
MEVÆRNET HAR GIVET DIG?
”Det er de gode venskaber og de mange 
fede oplevelser. Nogle har budt på megen 
alvor, som da jeg var med til at redde en 
gammel, forkommen og meget bange dame 
ud af sit hjem i Jyllinge ved oversvømmelsen 
i 2013. Først da hun lå med hovedet i mit 
skød i vores MAN-lastbil, drog hun et lettel-
sens suk. Det viser, at vi i Hjemmeværnet 
virkelig kan gøre en forskel.”

HAR DU ANDRE INTERESSER UD 
OVER HJEMMEVÆRNET?
”Inden jeg gik på barsel, dyrkede jeg Krav 
Maga, som er et system beregnet på selvfor-
svar. Israelerne udviklede det til deres hær, 
men i dag dyrkes det også af mange civile. 
Desuden sidder jeg i bestyrelsen i en gar-
derforening.”

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO OLE BO JENSEN


