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Hvor skal vi hen?
Hjemmeværnet venter fortsat på klare svar om fremtiden.
Imens står den på øvelser, uddannelse og velkendte opgaver.
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LEDER

En værdifuld ventetid
Det står efterhånden klart for os alle, at Hjemmevær-
net nok må vente et stykke tid endnu på den politiske 
afklaring af vores fremtidige rammer. Det er selvføl-
geligt ikke optimalt, men omvendt giver det os nogle 
muligheder, som skal udnyttes konstruktivt. 
Hjemmeværnet er kendt for at tage alle udfordringer i 
stiv arm. Det gør vi naturligvis også denne gang.

Det er oplagt at bruge ventetiden på at give med-
lemmer og ansatte en ekstraordinær mulighed for 
at præge fremtidens hjemmeværn. På landsråds-
mødet i maj blev Hjemmeværnets opgaver drøftet. Du 
kan læse udtalelsen fra mødet i dette magasin. Det er 
tydeligt, at der er behov for at beskrive præcist, hvilke 
opgaver Hjemmeværnet kan og skal løse for Forsvaret 
og samfundet nu og i fremtiden.

Beskrivelsen af opgaverne skal ske på en sådan 
måde, at alle i Hjemmeværnet får endnu større klar-
hed over formålet med uddannelser og indsatser 
i forbindelse med den enkeltes, underafdelingens og 
værngrenens opgaveløsning. Arbejdet vil blive løst i en 
arbejdsgruppe med deltagelse af kommandostrukturen 
og rådsorganisationen. Det samlede produkt skal være 
færdigt senest på landsrådsmødet i november.

Et andet stort tema her i første halvår af 2015 har 
været den midlertidige inddragelse af bundstykket fra 
de lidt over 4.000 våben, som opbevares i medlem-
mernes egne hjem. Som følge af terrorangrebet i Kø-
benhavn i februar 2015 var det en nødvendighed at 
inddrage bundstykkerne, og vi står stadig på mål 
for det drastiske skridt.

Vi anerkender de følelser, der er på spil. Det ram-
mer selvforståelsen hårdt blandt mange medlemmer 
og skaber måske tvivl om, hvorvidt vi fra Hjemme-
værnsledelsens side bakker op om de frivillige hjem-
meværnssoldater. Lad os derfor slå det fast én gang 
for alle: Vi har stor tillid til og respekt for vores 
medlemmer. Også selv om vi blev nødt til at sikre os 
arbejdsro i en periode ved at inddrage bundstykkerne 
midlertidigt.

Hjemmeværnet skal fortsat være en frivillig mi-

litær organisation, som kan støtte med våben 
ved opgaver i krise og krig, men også i fredstid, hvis 
vi bliver anmodet om det. Det mente vi før de tragiske 
hændelser i København, og det mener vi stadig.

Trods tilbageslag og pres fra mange sider, er vi ikke 
gået i stå. I en tid, hvor både Forsvaret og Beredskabet 
skal spare, har vi faktisk både fået to nye fly og fleksi-
ble indsatsfartøjer til Marinehjemmeværnet. Det kaster 
nye opgaver af sig, samtidig med at det vidner om stor 
tillid til vores organisation. Hjemmeværnet leverer 
varen, og vi håndterer udfordringerne godt. Det 
bemærkes blandt politikere, samarbejdspartnere og 
borgere, og det bør vi alle være stolte af.

Vi står på et rigtig solidt fundament. Med øget 
klarhed over opgaver og funktioner i den kommende 
tid vil vi – frivillige og ansatte i fællesskab – i endnu 
højere grad være i stand til at lægge den rigtige kurs 
for Hjemmeværnet. Tilmed er der politisk enighed om, 
at de penge, som vi er blevet bedt om at spare den 
kommende tid, skal blive i Hjemmeværnet til at udvikle 
andre områder af vores organisation.

Mens vi støber fundamentet for fremtiden, vil vi op-
fordre alle til at fokusere på det, I allerede gør så godt. 
Koncentrer jer om uddannelse og indsættelse i 
det næste års tid, og sæt et stort kryds i kalenderen 
ud for første weekend i juni næste år. Der afholdes 
Hjemmeværnsøvelse 2016, som du kan læse mere om 
inde i bladet.

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet

”Vi skal skabe endnu 
større klarhed over 
formålet med uddannelser 
og indsatser.”
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Hjemmeværnet på 
opgave i Irak
Når Hæren om et par måneder sender hold 2 af sted til Irak, 
er det med fem mand fra Hjemmeværnet. De indgår i Ope-
ration Inherent Resolve og skal fungere som instruktører for 
irakiske soldater.

De fem instruktører indgår i det danske kapacitetsopbyg-
ningsbidrag, som er på op til cirka 120 mand. Opgaven lyder 
på at træne irakiske soldater i kortere moduler af fire til otte 
uger. Bidraget er ligesom hold 1 udsendt til Al Asad Airbase i 
Irak, der ligger omkring 200 km fra Bagdad.

”Vi skal stille fem mand som instruktører til undervisning 
i basale infanterifærdigheder,” fortæller major Carsten Kühn 
Christiansen, der er souschef i det nye Center for Stabilise-
ringsindsatser (CSI).

Der har været stor interesse for opgaven, som i første 
omgang alene gælder for hold 2.

”Det er en udfordrende og krævende opgave, så det er po-
sitivt, at der er så stor interesse blandt de frivillige,” siger han.

Det danske bidrag bistår ud over træningen også med 
rådgivning og uddannelse af både irakiske og kurdiske sik-
kerhedsstyrker. Den amerikansk ledede mission består af en 
koalition på mere end 50 lande, der bekæmper Islamisk Stat 
i Irak og Syrien. Ud over kapacitetsopbygningsbidraget har 
Danmark også henholdsvis et stabs- og F16-bidrag, der er 
placeret i Kuwait.

De fem instruktører fra Hjemmeværnet er p.t. i gang med 
den missionsforberedende uddannelse sammen med den øv-
rige del af hold 2. Holdet overtager opgaven til august.

Grumme fjender 
fra Amager indtog Bornholm
Mange måneders intens planlægning kulmi-
nerede i slutningen af maj, da en stor værn-
fælles feltøvelse blev skudt i gang på Born-
holm. Øvelsen havde deltagere fra eskadrille 
205, flotille 471, hærhjemmeværnskompag-
nierne Rønne og Svaneke-Nexø samt Stabs-
kompagniet.

Under øvelsen fik Bornholm besøg af 
”grumme fjender” fra Politihjemmeværns-
kompagni Amager. Den fremmede styrke 
var blevet landsat på det nordlige Bornholm. 
Cirka 100 mand blev alarmeret, og i første 
omgang blev en bevogtningsdeling sendt af 
sted til Rønne Havn, hvorfra fartøjet Hjortø 
skulle sejles til Hasle og videre til bevogt-
ningsobjektet.

De følgende 18 timer blev deltagerne i 
øvelsen blandt andet testet i bevogtning, 
eskortekørsel, førstehjælp og håndtering af 
nysgerrige civile på store dele af øen. Mel-
dingen fra de frivillige – som selv havde til-
rettelagt øvelsen uden indblanding fra Det 

Bornholmske Hjemmeværn – lyder:
”Øvelsen beviser, at vi alle i endnu højere 

grad tager ansvar, når vi også er med i tilret-
telæggelsen. Dette bliver starten på en ny 
årlig tradition hos de bornholmske enheder.”

Bevogtning  
til F16-bidrag
Der er bud efter Hjemmeværnet til 
internationale opgaver. Denne gang 
er det Flyvevåbnet, der har anmodet 
om støtte. Opgaven lyder på to mand 
fra Flyverhjemmeværnet, der skal 
deltage i bevogtning af F16-bidraget. 

Det er første gang, at Flyverhjem-
meværnet leverer direkte støtte til 
Flyvevåbnet i en international missi-
on. Det er en anerkendelse, der glæ-
der chefen for Flyverhjemmeværnet: 
”Jeg ser anmodningen som en tillids-
erklæring og som en anerkendelse af 

det faglige niveau,” siger oberst Bernt 
Buchvald Christiansen.

Det danske F16-bidrag er en del af 
Operation Inherent Resolve. Bidraget 
består af syv fly og op til cirka 140 
mand. De to hjemmeværnssoldater 
skal være af sted to måneder.

Fælles indsats til lands og til vands under 
alarmeringsøvelse på Bornholm. Foto: Lars 
H. Larsen

569.000 
timer
har Hjemmeværnets medlemmer an-
vendt på indsættelser i 2014, hvilket er 
en stigning på 10 % i forhold til 2013. 
Især Forsvaret har benyttet sig af Hjem-
meværnets kapaciteter. Således har de 
frivillige medlemmer i 2014 leveret 25 
% flere timer til støtte for Forsvaret end 
året før.

I alt leverede hjemmeværnssoldater-
ne knap 2,8 millioner mandtimer til sam-
fundet. Heraf gik mere end 2,2 millioner 
mandtimer med at opbygge og fastholde 
Hjemmeværnets beredskabsevne.

Du kan finde hele Årsberetning 2014 
på forsiden af HJV.DK.

KORT NYT

Vidste du,  
at Kapacitetsopbyg-
ningscentret fra 1. 

juni har skiftet navn 
til Center for Stabi-
liseringsindsatser 

(CSI)?  
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Commanders Coin  
for hurtig hjælp
Overkonstabel-1 af første grad Mik-
kel L. Steffensen fra Trænregimentet 
har fået overrakt Commanders Coin 
af chef for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland, oberstløjtnant Jan Jo-
hansen. Anerkendelsen fik han for 
at udvise handlekraft, da et medlem 
fra distriktet ugen inden kørte galt i 
en Geländewagen (GD) på motorve-
jen ved Aalborg. Blandt andet takket 
være Mikkel Steffensens indsats med 
livreddende førstehjælp overlevede 
hjemmeværnssoldaten den alvorlige 
ulykke.

HJV-soldat  
mester i militær 
femkamp
Årets kvindelige mester i militær femkamp kommer fra 
Hjemmeværnet. Det stod klart efter mesterskaberne ved  
Telegrafregimentet i Fredericia i april, hvor vinderen hos 
damerne blev Sara Hjalager fra Stabskompagni Østjyl-
land. Hun stillede op for Totalforsvarsregion Nord- og 
Midtjylland og vandt i overlegen stil med en personlig 
rekord på 5.180 point.

Hos herrerne vandt Brian Dåsbjerg, som stillede op 
for Jydske Dragonregiment, sit 15. forsvarsmesterskab.

I alt dystede 48 deltagere i skydning, forhindrings-
baneløb, forhindringsbanesvømning, håndgranatkast og 
terrænløb, og Hjemmeværnet fik igen vist, at der blandt 
medlemmerne er eliteudøvere, der kan bide skeer med 
de professionelle soldater.

 Olieudslip blev håndteret 
på land og til vands
Marinehjemmeværnet havde 22. 
april to fartøjer indsat ved Aabenraa, 
hvor 3.000-5.000 liter svær fuelolie 
var lækket fra en tank på Ensted-
værket.

En del af olien blev inddæmmet 
af flydespærringer, som blev lagt ud 
af MHV 910 Ringen fra Aabenraa og 
MHV 905 Askø fra Hundested. Ved 
Aabenraa Havn samarbejdede de to 
fartøjer om at inddæmme olien i og 
omkring havnen. Mandskaberne trak 
den indsamlede olie ind havnen og 
fik den lempet over i Beredskabets 
flydespærring, hvor man kunne sam-
le olien endeligt op.

Også længere sydpå i fjorden ved 
Hostrup Skov var der brug for assi-
stance. Her kæmpede brandvæsen, 
beredskab og cirka 75 frivillige fra 

Hjemmeværnet inde på land, og de 
fik støtte fra MHV 910 Ringen, som 
fik en flydespærring trukket helt ind 
til kysten for at fange olie, der drev 
ind mod kysten.

Som et kuriosum var Askø egent-
lig på vej mod Svendborg fra Marine-
hjemmeværnets skole på Slipshavn. 
Om bord var otte nye frivillige 
medlemmer netop i gang med den 
grundlæggende uddannelse som 
dæksgaster sammen med tre in-
struktører, en motorpasser og en 
hovmester, da deres skolefartøj blev 
kaldt til Aabenraa. Efter indsatsen 
ved Aabenraa satte Askø igen kur-
sen mod Slipshavn med en håndfuld 
nye gaster, som dermed havde fået 
værdifuld erfaring fra en virkelig ind-
sættelse.

En hurtig indsats fra 
Mikkel L.  Steffensen 
var med til at redde 
en hjemmeværns-
soldats liv efter et 
trafikuheld.

Sara Hjalager fra 
Stabskompagni 
Østjylland under 
gennemløb af for-
hindringsbanen.

MHV 906 Askø 
trækker flyde-
spærring sam-
men med MHV 
910 Ringen ved 
Aabenraa. Foto: 
Jørn Hartmeyer

Støvletramp i Sverige
Allerede seks uger efter tilmeldingen åbnede i december sidste år, var 
alle pladser fyldt for Dansk Nijmegen Kontingent. Så det er en række 
engagerede gængere, der har trænet i løbet af foråret forud for de fire 
dages march i Holland 21.-24. juli.

Blandt andet rejste Øgleholdet i april til Halland i Sverige. Øglerne har 
ved tidligere lejligheder trænet med svenske hjemmeværnssoldater og 
gik denne gang Minnesmarchen for Hallandsregementet, som er 2x30 
kilometer, afholdt over to dage.

Øglerne stillede med 21 soldater, som alle gennemførte i flot stil. Des-
uden medbragte de fire tamburer, som sørgede for god musik på turen 
begge dage.

Årets sidste officielle kontrolmarch inden Nijmegenmarchen er Slagel-
sesmarchen 20.-21. juni.
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En blodig opgave for Politiet

Intet nyt  
fra forligs-
fronten...
Hjemmeværnet afventer stadig det po-
litiske mandat til at føre størstedelen af 
forsvarsforliget ud i livet. Så der er ikke 
sket meget nyt siden sidste udgave af 
HJV magasinet. Hold dig løbende op-
dateret på HJV.DK og på Facebook, og 
hvis du ikke allerede har aktiveret din 
nye funktionsmail på HJV.DK, så gør det 
hellere i dag end i morgen. På den måde 
kan du bedst sikre dig at få nyhederne, 
lige så snart der sker noget.

Skarpe  
skytter

Årets landsskytter 2014 er kåret. Her ser du 
vinderne inden for de enkelte kategorier: 
GEVÆR:  
Premierløjtnant Hans Jørgen Østergaard 
Madsen (HVK SIL), 187 point. 
GEVÆR, KVINDER:  
Menig Sys Elisabeth Hansen, (HVK RØD), 
179 point 
GEVÆR MED OPTISK SIGTE:  
Korporal Michael Bjørn Bragt (HVK SOR), 
185 point 
LET STØTTEVÅBEN:  
Sergent Lars Michael Larsen (HVK ULV),  
189 point

KORT NYT

Tak for  
hurtig  
helikopter-
bevogtning

I forbindelse med en indsættelse på 
Læsø tidligere i år har det lokale kom-
pagni ved kaptajn Jens Andersen mod-
taget dette takkebrev fra ”ejeren” af he-
likopteren, Eskadrille 722:

”Den 25. februar 2015 var vores SAR-
besætning fra Flyvestation Aalborg så 
uheldig at få problemer med deres he-
likopter. Problemet bestod i, at den lille 
hjælpemotor (APU) fejlede kortvarigt 
efter start, hvorfor de øvrige motorer 
ikke kunne startes. I den forbindelse var 
besætningen nødt til at efterlade heli-
kopteren på Læsø.

Et militært fly skal af naturlige år-
sager altid være under opsyn og det i 
særdeleshed på civile pladser. Det er 
derfor med den største fornøjelse, at 
jeg erfarer, at Hjemmeværnet på Læsø 
uden tøven hjalp os med dette. I reage-
rede prompte på vores uformelle fore-
spørgsel, og efter blot 30 minutter var 
helikopteren under opsyn af jeres folk. 
Opsynet fortsatte natten over, indtil vo-
res mekanikerhold ankom med færgen. 
Ud over opsynet med helikopteren var I 
så betænksomme at sørge for mad og 
drikke til vores besætning.

I får hermed min største tak for jeres 
venlighed og hjælpsomhed.”

Major K. Holst, 
chef for Eskadrille 722.

Her vises et ”udgangs-
hul”, hvor projektilet har 
splintret knoglen. En del 
af knoglen stikker ud, 
blodet siler langsomt ud af 
skudsåret.

Ny skolechef 
  

1. maj fik Hjemmeværns-
skolen ny chef. Det drejer 
sig om et særdeles kendt 
ansigt i Hjemmeværnet, 
nemlig oberstløjtnant Jens 
Sund, som samtidig blev 
udnævnt til oberst.

Jens Sund har været di-
striktschef i Hjemmeværnet 
ad flere omgange, senest 
ved Hærhjemmeværnsdi-
strikt Midt- og Vestjylland, 
og har haft fremtrædende 
stillinger i Hjemmeværns-
kommandoen og på Hjem-
meværnsskolen, hvor han 

tidligere har været chef for 
Udviklingssektionen.

I næste nummer af HJV 
magasinet vil du kunne læse 
mere om den nye skolechef.

Også på andre fremtræ-
dende pladser er der skif-
tet ud. Blandt andet har 
kommandørkaptajn Henrik 
Holck Rasmussen overtaget 
chefstolen i Marinehjemme-
værnsdistrikt Øst, og major 
Henrik Hartvig Dyhrfjeld er 
ny distriktschef ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt Kø-
benhavns Vestegn.

Jens Sund er skiftet fra 
distriktschef til chef for 
Hjemmeværnsskolen. 
Samtidig er han ud-
nævnt til oberst. 
Foto: Kasper Brøndum Andersen

Mandag den 20. april er en 
dag, 25 unge mennesker fra 
en efterskole næppe glem-
mer foreløbig. 

Eleverne kom i kyndige 
hænder på to hjemmeværns-
soldater, Ida Nielsson og Bo 
Nielsen, der støttede en af 
Hjemmeværnets største sam - 
arbejdspartnere på en lidt 
anderledes måde ved at 
sminke figuranter til politiud-
dannelsen. Det var ikke små-
ting, eleverne kom ud for, og 
flere gange skulle man kigge 
rigtig godt efter for at se, at 
det ikke var virkelige skader.

Men selv den bedste smin-
kør kan ikke klare opgaven 
alene. Skal momentet virke 
troværdigt, er det vigtigt, at 
figuranten spiller realistisk i 
forhold til skaden. Derfor er 
en stor del af en sminkørs 
opgave at kunne forklare ”of-
feret”, hvordan en reel skade 
vil virke på et menneske.

Det mestrede efterskole-
eleverne. De demonstrerede 
gode skuespilevner og bidrog 
til at gøre opgaveløsningen 
meget realistisk for de poli-
tibetjente, der var på kursus. 

6 HJV magasinet  |  Juni 2015



189 friske hjemme-
værnssoldater troppede op i Borris 
skydeterræn, da Hærhjemmeværns-
distrikt Syd- og Sønderjylland i april 
afholdt enhedsskydninger for be-
vogtningsgrupper. Skytterne kom fra 
stort set alle distriktets underafdelin-
ger, og de var fordelt på 17 grupper. 
I løbet af fire bevogtningsgruppe-
skydninger blev hver gruppe trænet 
i den taktiske ramme for bevogtning.

Udover enhedsskydningerne blev 

der også gennemført mærkeskyd-
ning/udtagelsesskydning til det 
kommende landspokalskyttestævne 
foruden feltskyttemærkeskydning og 
skydninger fra kulisser, hvor den 
enkelte fik trænet og finpudset sine 
egne færdigheder fra skydestillinger 
i alle tænkelige og utraditionelle sky-
destillinger.

I år har distriktet valgt at tildele 
infanteri, patrulje og motoriseret 
overvågning deres egen skydepe-
riode. Den afholdes i begyndelsen af 
september, ligeledes i Borris.

Hjemmeværnet bidrog til en flot 
fødselsdagsparade ved Dronning 
Margrethes fødselsdag 16. april. 100 
frivillige soldater fra hele landet stod 
skulder ved skulder på Amagertorv i 
Københavns centrum for at fejre fød-
selaren på den traditionelle tur i karet 
gennem hovedstaden.

Hjemmeværnet havde medbragt 
tre kongeligt indviede faner og blev 
ført an af musikere fra Hjemme-
værnskompagni Rosenborgs tambur-
korps. For flere deltagere var det et 
stort øjeblik at være med i paraden: 

”At marchere gennem København 
med så mange tilskuere og være en 
del af en så flot parade på dronnin-

gens 75-års fødselsdag — det var en 
kæmpe oplevelse. Så føler man sig 
stolt af at være en del af Hjemme-
værnet,” sagde nordjyske Hans Kurt 
Toft Christensen.

Dronningen fik i øvrigt allerede 14. 
april overrakt en gave fra Hjemme-
værnet i anledning af fødselsdagen. 
Gaven var et træ, som skal plantes 
i slotshaven ved Fredensborg Slot i 
efteråret. Træet er betalt af Hjem-
meværnsfonden og kommer til at stå 
sammen med seks andre træer, der 
er givet af andre myndigheder i For-
svaret. Træet forventes plantet ved 
en seance i efteråret 2015.

Klar til chat
I marts var der premiere på en ny åben dialogform mel-
lem Hjemmeværnsledelsen og de frivillige. I to timer en 
onsdag aften sad generalmajor Finn Winkler og kom-
mitteret Bjarne Laustsen klar til at chatte og besvare 
spørgsmål fra frivillige direkte på HJV.DK.

”Hej med jer, hvad gør man for at gøre den militæ-
re profil mere synlig i Hjemmeværnet,” lød det første 
spørgsmål. Så fulgte ellers knap 50 spørgsmål, der kom 
ind på emner lige fra våben, HJV.DK og hundetjeneste. 

Initiativet har fået en positiv modtagelse. ”Det er en 
fornøjelse, at vi som menige medlemmer har mulighed 
for at stille spørgsmål direkte til jer,” lød det fra en af 
spørgerne. Også Hjemmeværnsledelsen er tilfredse: 
”Den direkte dialogform giver os i ledelsen mulighed for 
at få en ufiltreret føling med organisationen,” siger gene-
ralmajor Finn Winkler efter premieren. 

Kommitteret Bjarne Laustsen er enig: ”Jeg hører man-
ge ting, når jeg kommer rundt i landet, og det betyder 
meget. Men her er det vendt om, så de frivillige får mu-
lighed for at komme direkte til os.” 

Det er planen at gentage chatten igen til efteråret. 
Hold øje på HJV.DK og Facebook for det næste chat-    
arrangement.

Der blev skudt til måls fra mange forskellige skydestillinger under den 
årlige skydeweekend for bevogtningsgrupper i HDSSJ. 

Foto: Ole Bo Jensen

Første 
skridt mod 
FIN FORM
”God fysisk form er ikke en kvalifikation, men derimod en for-
udsætning for at være soldat…”. Sådan lyder det i oplægget 
til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjyllands idræts-
dag, som finder sted på Flyvestation Skrydstrup, lørdag den 
19. september kl. 10-15.

Dagen byder blandt andet på emnerne udbytte, motivation 
og udfordring, funktionel træning, kredsløbstræning, mikro-
træning, foredrag samt muligheder for at blive udfordret på 
forhindringsbanen og for at få personlig rådgivning om træ-
ning og kost.

Tilmelding sker via HJV.DK

Parade for Dronningen
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Tak til deltagere 
i skydning med kamera 
Hjemmeværnskommandoen vil gerne takke alle de frivillige, 
der hjalp med at få taget nogle gode kampagnebilleder til 
Virksomhedshjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet i løbet 
af april og maj. Til trods for, at det var tidligt om morgenen, 
og flere deltagere stod tidligt op for at køre langt, stillede alle 
op med godt humør.

Meldingen fra den ansvarlige i Hjemmeværnskommando-
ens Kommunikations- og Rekrutteringsafdeling lyder: ”Tak. I 
var gode alle sammen!”.

Det færdige resultat af anstrengelserne kan allerede ses 
flere steder. Blandt andet har et af Virksomhedshjemmevær-
nets billeder været anvendt på facebook, ligesom de nye 
bagvægge til udstillingsmateriel forventes at være sendt ud, 
inden dette magasin rammer postkasserne.

S mmerskoler inkl. Bootcamp
Sommertid er uddannelsestid. Som vanligt 
vil hjemmeværnssoldater strømme til som-
merskolerne for at forene ny viden med 
masser af tid med gode kammerater i den 
danske sommer. Som vanligt er der følgende 
tilbud i løbet af sommeren:
Uge 27: Sommerkursus i Nymindegab
Uge 28: Uddannelsesuge for Marinehjem-
meværnet på Slipshavn
Uge 29: Flyverhjemmeværnets Summer 
Camp på Slipshavn

Uge 32: Musiksommerskole i Nymindegab
De populære Bootcamps, som gør det 

muligt at tage hele den lovpligtige uddan-
nelse på tre intense uger, finder sted ved 
henholdsvis Uddannelsescenter Nordjylland 
i uge 27-29 og ved Uddannelsescenter 
Nordsjælland uge 33-35.

Se i øvrigt alle kurser i andet halvår i 
kursuskalenderen midt i dette magasin, og 
meld dig til på HJV.DK, hvor du også kan 
læse mere om indholdet af kurserne.

En hånd til nye cyklister
Som vanligt assisterede personel fra Politi-
hjemmeværnet Nordsjællands Politi med 
gennemførsel af skolebørnenes cyklistprøver 
i Hillerød i foråret. På en fem kilometer lang 
rute skulle de små deltagere med orange ve-
ste vise, at de havde styr på tegngivning som 
stop, højre og venstre.

”Uden Politihjemmeværnet ville det være 
meget besværligt at afvikle disse cyklistprø-
ver, ligesom der ville være stor usikkerhed, 
om resultatet egentligt var retvisende, hvis 
det var tilfældige, der stod ude på kontrolpo-
sterne. Mandskabet fra Politihjemmeværnet 
er fuldt opdaterede og kompetente til at løse 

denne opgave, uden der kan være tvivl om 
rigtigheden af resultatet,” siger Poul-Erik Leh-
man Thomsen fra Nordsjællands Politi.

I år var der omkring 6.000 elever fra 6. 
klasse at holde styr på for Hjemmeværnsdi-
strikt Nordsjælland og Politikompagni Hille-
rød-Helsingør. 

3x225 
måltider
En gruppe fra Hjemme-
værnsdistrikt Nordjylland 
var i foråret på opgave i 
det nordlige Tyskland, 
hvor de skulle bistå Jyd-
ske Dragonregiments 
Panserinfanteribataljon, 
der deltog i øvelsen Blue 
Lion.

Opgaven bestod i at 
fragte en trailer fyldt 
med køle- og frostvarer 
til den britiske kaserne 
Normandy Barracks i 
byen Sennelager. Dagen 
efter fulgte forplejnings-
gruppen i to fleksible 
indsatskøretøjer. I løbet 
af en uge tilberedte de 
ti personer i gruppen tre 
daglige måltider til 225 
personer fra 1. Brigade.

Omklædning til nye 
uniformer i gang
Så er omklædningen af de første 4.000 
frivillige fra Hærhjemmeværnet, Virksom-
hedshjemmeværnet, Det Bornholmske 
Hjemmeværn samt Særlig Støtte- og Rekog-
nosceringskompagni sat i gang. Måltagning 
og bestilling af de nye MTS-uniformer er nu 
sendt til producenten, som går i gang med at 
sy de mange uniformer frem til ultimo 2015. 
Derefter bliver uniformerne leveret til Forsva-
rets munderingshoveddepot i Hjørring, hvor 
de bliver pakket i personlige æsker med de 
korrekte størrelser. Herefter sendes pakkerne 
til områdedepoterne, hvorfra de udleveres til 
Hjemmeværnets frivillige.

Hvert enkelt HJV-soldat skal ved modta-
gelsen af sin pakke aflevere gamle M/84- og 
M/01-uniformer med hætte, regntøj M/96 
samt kamphue/felthue M/84.

De sidste uniformspakker forventes ud-
leveret primo 2016. Derefter skal de næste 
4.000 frivillige fra Hærhjemmeværnet og Fly-
verhjemmeværnet omklædes. De vil få be-
sked om hvem, hvornår og hvordan fra deres 
respektive distrikter.

I 2017 forventes de sidste frivillige fra 
Hærhjemmeværnet og Maritime Force Pro-
tection at blive omklædt.

Hvorvidt Marinehjemmeværnets sejlende 
besætninger skal omklædes til MTS-unifor-
mer og i givet fald hvornår, er endnu ikke 
besluttet af Hjemmeværnskommandoen. En 
omklædning forventes tidligst at kunne gen-
nemføres i 2018.

De nye MTS-unifor-
mer er endelig på 
vej ud til Hjemme-
værnets frivillige. 
Foto: Kunde og Co.

KORT NYT

Mange frivillige stillede op til 
fotoskydningen af nye kampag-

nebilleder.  Foto: Kunde og Co.
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Største firmahold ved CPH Marathon
For 3. år i træk stillede Hjem-
meværnet med det største 
firmahold på årets Copenha-
gen Marathon 2015 i pinsen. 
80 løbeglade hjemmeværns-
soldater fra hele landet spur-
tede med på det populære 
maraton i hovedstaden, der 
trak omkring 12.000 delta-
gere.

Hurtigste mandlige løber 
på Team Hjemmeværnet blev 
Michael Burmester fra Infan-
terihjemmeværnskompagni 
Nordsjælland i tiden 3:17. 
Bedste kvinde blev Heidi 
Bilgrav fra Hjemmeværns-

kompagni Ringkøbing i tiden 
4:24. 

Det er i høj grad et kæmpe 
stort frivilligt arbejde, som 
gør det muligt at løbe med 
på Team Hjemmeværnets 
hold. Planlægningen dri-
ves af premierløjtnant Ulrik 
Meinert-Medici fra Hjemme-
værnskompagni Rosenborg 
og hans 25 hjælpere.

Så hvis du har lyst til at 
prøve kræfter med maraton 
og gerne vil være en del af 
et stort fællesskab, er der 
plads til dig på næste års 
Team Hjemmeværnet i 2016, 

hvor arrangørerne håber på 
at komme op på 100 HJV-
løbere.

Omskoling i gang på  
NYE FLY
Hjemmeværnets nye Britten-Norman De-
fender-fly, der landede i foråret, kræver en 
omskoling af piloterne. Derfor er piloter og 
systemoperatører fra Flyverhjemmeværnets 
flyvende enhed i gang med at blive undervist 
i brugen af det avancerede udstyr, som flye-
ne er udstyret med. Det digitale sensorudstyr 
åbner for eksempel nye muligheder for hur-
tigt at skaffe vitale observationer fra luften til 
landjorden, så man kan holde en indsatsleder 
opdateret med helt aktuelle billeder.

Uddannelsen foregår på Flyvestation Aal-
borg, hvor firmaet, der leverer fly og udstyr 
(CAE Aviation), har stillet et antal instruk-
tører til rådighed. Der indgår en del teori i 
uddannelsen, men det helt store udbytte får 
eleverne, når de får ”hands-on” på udstyret. 
Derfor indgår de nye fly som en integreret 
del af uddannelsesmateriellet. 

Træningen og omskolingen fortsætter de 
næste måneder, og flyene ventes efter pla-
nen at kunne være operative sidst i 2015. 

I det næste HJV magasin bringer vi et 
længere interview med en af de omskolede 
piloter.

Hjemmeværnets nye fly vil kunne indsættes 
døgnet rundt med en times varsel. Foto: Ole 
Sprange

Dansk krigshelt hyldet

Den 9. april 1945 faldt krigshelten Anders 
Lassen under en patrulje ved Comacchio i 
Italien. Han var på det tidspunkt major i 
den britiske hær i Special Air Service (SAS), 
hvor han var kendt for sit legendariske mod.   

Den danske krigshelt var dog født og 
opvokset i Fakse på Sydsjælland. Derfor 

rejste Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjæl-
land og Lolland-Falster til Norditalien for 
at mindes Anders Lassen på 70-årsdagen 
for hans død.Ved hans gravsted og min-
desmærke blev der gennemført en smuk 
mindehøjtidelighed sammen med repræ-
sentanter fra Comacchio Kommune, Anders 
Lassens familie, den britiske militærattaché, 
den danske ambassadør og repræsentanter 
for en lokal veteranforening. Under ceremo-
nien blev der lagt en krans fra Hjemmevær-
net, der på vegne af Frømandskorpset og 
Jægerkorpset også lagde kranse fra de to 
specialstyrker. Arrangementerne bidrog til 
at knytte stærke venskabsbånd mellem de 
deltagende repræsentanter.

Der var blomster fra Hjemmeværnet ved 
Anders Lassens grav 9. april. Foto: HDSLF

Iført røde løbebluser med 
logo var Hjemmeværnets lø-
bere synlige i gadebilledet. 
Foto: Bo Holbo

Kronprinsesse Mary 
mindedes faldne soldater
Det var en veloplagt Kronprinsesse Mary, der 
9. april førte an ved mindehøjtideligheden for 
75-året for Danmarks besættelse i Søgårdlej-
ren i Sønderjylland. Omkring 450 gæster del-
tog i arrangementet, herunder også Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Wink-
ler og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen.

9. april 1940 var Søgaardlejren udgangs-
punkt for størstedelen af de enheder, der 
i Sønderjylland kæmpede for Danmark. I 
nærheden af lejren er der rejst en obelisk 

til minde om de danske soldater, som faldt 
for Danmark, og Kronprinsesse Mary lagde 
en krans ved obelisken. 

Ved arrangementet blev kronprinsessen 
orienteret om de militære begivenheder i 
Sønderjylland under besættelsens første 
døgn. Herefter var der mindegudstjeneste 
i lejrens gymnastiksal. Arrangementet blev 
rundet af med et reduceret sønderjysk kaf-
febord.

Kronprinsesse Mary førte an ved minde-
højtidelighed i Sønderjylland. Foto: Christer 
Holte
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FRIVILLIGPRIS

Dedikeret 
kompagnichef
hyldet af 
forsvarsministeren
Kompagnichef Per Asmussen fra Politihjemmeværns - 
kompagni Aarhus er blevet hædret med Frivilligprisen  
2014 for sin store personlige indsats og lederskab.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: STEEN WREM

”Det er dejligt at få anerkendelse for det fri-
villige arbejde, vi yder i Hjemmeværnet til 
støtte for vores samfund. Det viser, at vores 
indsats bliver påskønnet.”

Sådan lød det fra en synlig glad og stolt 
kompagnichef Per Asmussen, efter han 17. 
april fik overrakt Frivilligprisen 2014 på Chri-
stiansborg af forsvarsminister Nicolai Wam-
men. Prisen gives til ildsjæle, der har ydet en 
bemærkelsesværdig indsats i Hjemmeværnet 
og i beredskabet – fra sidstnævnte gik pri-
sen til Per Højen fra Beredskabsstyrelsen i 
Nordjylland.

Den 45-årige Per Asmussen har som chef 
udvist stort engagement og lederskab også i 
svære tider og på samme tid formået at øge 
støtten til Østjyllands Politi. Fra 2013 til 2014 
voksede kompagniets rekvirerede assistancer 
for politiet således fra 34 til 56 indsættelser.

”Det er lykkedes dig gennem helhedsorien-
teret lederskab at sammenlægge to kompag-
nier med forskellige kulturer, at øge antallet 
af aktive samt at øge mængden af leveret 
støtte til samfundet. Det er i sig selv flot,” 
påpegede forsvarsministeren i sin tale til Per 
Asmussen.

Rejste sig i modgang
Politikompagniet blev 22. august 2013 ramt 
af en tragisk ulykke, da medlem Frank Nielsen 
blev dræbt under udførelsen af en trafikregu-
leringsopgave ved DHL-stafetten i Aarhus. I 
den svære tid sikrede kompagnichef Per As-
mussen, at de berørte kompagnimedlemmer 
fik krisehjælp og bearbejdet hændelsen, så 

kompagniet ikke faldt fra hinanden.
”Det var en voldsom oplevelse for Franks 

kammerater, som var ude på stedet og så 
ulykken ske for øjnene af dem. Så vi brugte 
meget tid på, at de involverede folk fik sat 
ord på hændelsen og fik åbnet for deres fø-
lelser,” fortæller Per Asmussen. 

Per Asmussens håndtering af krisen har 
været medvirkende årsag til, at han fik pri-
sen. 

”Da modgangen ramte jer, gav du – og 
kompagniet – ikke op. Under din ledelse ar-
bejdede I jer målrettet ud af krisen og le-
verede varen i form af støtte til samfundet. 
Det er blevet bemærket,” understregede for-
svarsministeren ved prisuddelingen. Ministe-
ren benyttede lejligheden til at sige tak for 
den store frivillige indsats, som ydes både i 
Hjemmeværnet og beredskabet. 

”I er en vigtig ressource, som vi ikke kan 
undvære, og jeres frivillige bidrag har stor 
værdi for samfundet,” sagde ministeren.

 

Kommitteret i Hjemmeværnet, Bjarne Laust-
sen, fulgte den tråd op: ”Det er jo unikt, at 
vi har så store frivillige ressourcer at trække 
på både i beredskabet og i Hjemmeværnet. 
Prisen – og den påskønnelse, som den er et 
udtryk for – er med til at fremhæve vores 
dygtige folk som et forbillede for andre.”

Et stort aktiv for Hjemmeværnet    
Selv er prismodtageren hjemmeværnsmand 
med stort H, og der går ikke en dag, hvor Per 
Asmussen ikke bruger tid på hjemmeværns-
relaterede aktiviteter. Han har været medlem 
af Hjemmeværnet i 27 år og er i sin karriere 
kommet vidt omkring, og mange frivillige har 
nydt godt af hans kompetencer. Siden 2000 
har han været en central skikkelse i mange 
større kompagnisammenlægninger i Nord- og 
Midtjylland, hvor han har stået i spidsen for 
opstartsfasen. 

”Hjemmeværnet er en livsstil for mig. Det 
motiverer mig at være med til at bygge op og 
få nye ting til at gro i et samspil med andre. 

Det var en glad og 
stolt kompagnichef 
Per Asmussen, der 
modtog Frivilligprisen 
2014 af forsvarsmini-
ster Nicolai Wammen 
på Christiansborg.

       gode råd 
       om leder-
skab:
1. Gør det, du siger 
2. Skab rammerne for et godt samar-

bejde omkring fælles værdier   
3. Hav tiltro til, at dine folk kan løse 

opgaverne og giv dem de nødven-
dige kompetencer

Kilde: Per Asmussen

3
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Per Asmussen 
havde taget 

familien med til 
prisuddelingen - 
fra venstre ses 

datteren Louise, 
sønnen Martin, 

datteren Sanne 
og hans kone 

Leila. 

Selv om det er mig, der har fået prisen, så 
er den jo også udtryk for en anerkendelse af 
de folk, som har støttet mig og troet på de 
fælles værdier, som vores kompagni står for. 
Hjemmeværnet er og bliver et teamwork,” 
fastslår Per Asmussen.

Blandt sine medlemmer får Per Asmussen 
betegnelsen en ”god kammerat” og fremhæ-
ves som en chef, der altid er der for sine folk. 
Han er vellidt, og hans facon vækker tillid og 
respekt. 

Prismodtageren havde taget familien med 
til uddelingen i København, og de var i hvert 
fald ikke i tvivl om, at prisen er fuldt fortjent. 
”Det er flot klaret af ham,” kom det spontant 
fra hans 11-årige søn Martin.      

Forude venter flere opgaver for kompag-
niet, som allerede nu har haft flere indsæt-
telser i forhold til sidste år. Den udvikling 
forventer Per Asmussen vil fortsætte, blandt 
andet fordi Århus i 2017 er udpeget til at 
være kulturby.

Hele ”hjemmeværnsklanen” inklusive pris-
modtageren Per Asmussen og forsvarsmini-
steren samlet til gruppefoto.
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ARCTIC EAGLE

HJV magasinet var med, 
da 50 udvalgte HJV-
soldater trænede hurtig og 
effektiv fremrykning under 
bykamp forud for deres 
deltagelse i den stort 
anlagte øvelse Arctic Eagle 
i Michigan.

En lille gruppe lave røde bygninger står tæt 
sammen og ligner små, traditionelle byhuse 
med stueetage og førstesal. De klumper sig 
sammen på hver side af en smal vej, og mel-
lem dem løber smalle gangstier. Det perfekte 

 
Toptrimmet hold til USA
AF STEEN RAMSGAARD

Bykamp fra hus til hus. Alle vinkler 
skal dækkes. Foto: Steen Wrem

AF STEEN RAMSGAARD
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miljø til at træne bykamp fra hus til hus.
En gruppe har netop været igennem 

øvelsesbanen på Høvelte Kasernes terræn i 
Nordsjælland. Nu står premierløjtnant Steffen 
Skov, fastansat i Forsvaret, klar med instruk-
tion og evaluering af forløbet. 

”Det er meget vigtigt, at alle forstår ordrer-
ne, så hver enkelt kan kæmpe selvstændigt. 
Den egenskab er meget vigtig i bykamp. Det 
er farligt at være soldat, så lav en kalkuleret 
risiko. Man kan aldrig sikres 100 pct. Husk, 
at I skal lave en indsats med hastighed og 
ildoverlegenhed,” forklarer han. Derefter gen-
nemgår han forløbet.

Totalforsvarsregion Sjælland gennemfører 
denne lørdag midt i marts en sidste øvelses-
weekend, inden i alt 56 personer rejser til 

Arctic Eagle-øvelsen i den amerikanske stat 
Michigan midt i april. Blandt dem er nogle få 
ansatte officerer, resten er frivillige i Hjem-
meværnet.

Siden november har hjemmeværnssoldater 
brugt fem hårde weekender på at træne til 
den 14 dage lange øvelse. Nu skal de kun 
mødes en weekend mere for at tjekke udstyr 
og udrustning inden afrejsen 18. april.

”Vi går mere til den”
Jesper Kristensen fra Jonstrup ser frem til sin 
første store øvelse i hjemmeværnssammen-
hæng: ”Det har været en spændende vinter. 
Jeg er ellers i motoriseret overvågning, så det 
er dejligt at prøve denne infanteri-opgave.”

Kasper Jørgensen fra Nordsjælland er enig: 

 
Toptrimmet hold til USA

Øvelsen i bykamp er krævende, 
og soldaterne skal konstant 
være klar til at skyde først. 
Foto: Steen Wrem

Grøn ramme  
for føring
I november begyndte en bruttotrup på 68 
hjemmeværnssoldater den hårde træning 
op til afrejsen til Arctic Eagle-øvelsen i USA. 
Efter frafald er truppen nu nede på 43 
mand og en enkelt kvinde. Der er i alt fem 
mandlige og en kvindelig stabsofficer, der er 
udvalgt i samarbejde med distrikterne. Ud 
over de 50 hjemmeværnssoldater rejser tre 
fastansatte officerer med. To af dem indgår 
i den amerikanske stab. Desuden rejser to 
fastansatte konstabler med for at tage sig af 
logistik og stabshjælpertjenesten.

Hovedformålet med de fem intensive 
øvelsesweekender hen over vinteren har 
været at skabe en ”grøn” ramme med fokus 
på føring af infanteri. Danmark er gennem 
Rigsfællesskabet med Grønland en del af 
Arctic-8 landene, derfor er øvelser i arktisk 
miljø meget relevante. 

Hvert land skal være i stand til at hånd-
hæve sin suverænitet i en tid, hvor polarisen 
smelter og flere efterspurgte råstoffer vil 
blive tilgængelige. Desuden arbejdes der 
intensivt med de soldatermæssige færdighe-
der, fra enkeltmand til delingsniveau.

Samtidig har det skullet ligne de operatio-
ner, personellet gennemfører i USA. Der er 
også fokus på at tilbringe megen tid under 
åben himmel for at opnå en vis form for 
felt-vanthed. Den havde gruppen dog en del 
af i forvejen. 

Det væsentligste har været at skabe en 
enhed, der kan operere i et arktisk miljø. 
Hjemmeværnskommandoen har ledt efter 
relevante øvelser, hvor personellet kan få 
den rigtige træning i krigsførelse i meget 
lave temperaturer. Hjemmeværnskom-
mandoen har nu fået nogle gode samar-
bejdspartnere og personlige relationer i det 
fortsatte arbejde.

Kilde: Kaptajn Bo Hoedt Hansen, der sammen 
med kaptajn John Skovbo er projektofficer i 
Arctic Eagles uddannelsesgruppe. Bo Hansen 
er fastansat i Forsvaret, mens John Skovbo er 
frivillig hjemmeværnssoldat. De har undervist 
sammen på flere øvelser
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”Her bliver der gået endnu mere til den end 
normalt, fordi vi er så mange. Jeg har fået 
mere rutine nu, især i bykamp. Det bliver fedt 
at komme til USA.”

Foran en nyopført kulisse af et rumkamp-
hus flere hundrede meter fra bykamp-husene 
gennemgår premierløjtnant Ronny Skjoldnæs 
de vigtigste elementer i rumkamp, inden 
gruppen skal gennem endnu et forløb. Han 
er en af de frivillige instruktører.

”Det vigtige her er principperne for rum-
kamp, nemlig bevægelser og standarder. 
Hvem gør hvad, og hvornår må man gå ind 
i rummet? Det handler om aggressivitet og 
om at skabe ildoverlegenhed. I skal udføre 
en selvstændig indsats og selvstændigt ned-
kæmpe modstanderen. Så nøgleordene er 
altså aggressivitet og ildoverlegenhed,” op-
summerer han.

Få øjeblikke senere har gruppefører Lars 
fra Hasle på Bornholm gjort sine folk klar. De 

er instrueret og alle opgaver fordelt, inden 
gruppen trænger ind i huset. Det er en to-
parts øvelse, så fjenden er klar til at besvare 
ilden af FX-farvepatroner.

Ronny Skjoldnæs har ry for at være en af 
de allerbedst uddannede instruktører i by-
kamp i Hjemmeværnet. Han forklarer, at øvel-
sen er standard for alle i den grønne del af 
Hjemmeværnet. ”Men her går vi i dybden med 
tingene, fordi elementerne er nogle, der læg-
ges stor vægt på under øvelsen i Michigan.”

Godt arbejde
Sidste øvelse er at træne angreb. En gruppe 
skal storme og nedkæmpe fjenden i en lund 
og besætte den. Under stormen holdes fjen-
den nede af støtteild.

”Det vigtigste formål med træningen er at 
opbygge gruppestandarder. Det er en sam-
mensat gruppe, hvor de enkelte ikke kender 
hinanden fra dagligdagen. De skal hele tiden 

sikre ild og bevægelse”, forklarer premierløjt-
nant Rune Mørup Greve Pommer, der også er 
frivillig soldat.

Under evalueringen går han direkte til de 
ømme punkter: ”I skal være bedre til at ud-
pege mål. Og I to snakker for meget”, siger 
han og tilføjer et udglattende: ”Det gør vi jo 
alle. Kommunikation er vigtig, men der skal 
ikke være for meget.”

”Godt arbejde,” lyder det efter endnu en 
storm på lunden. ”Men der var lige ved at 
gå forklaringsrøv i den dernede. Og husk at 
tjekke, om jeres makker er OK,” instruerer 
Rune Mørup Greve Pommer.

Brian Sonne Stender, kaptajn og kompag-
nichef fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland, skal også fungere som kom-
pagnichef under Arctic Eagle.

”Det er fantastisk at få den her erfaring, 
som vi har fået i løbet af de fem weeken-
der, vi har trænet op til Arctic Eagle. Jeg ser 

Soldater rykker frem for at nedkæmpe 
og besætte en lund. Foto: Steen Wrem

Klar til at rykke ind i et 
hus besat af fjenden. 
Foto: Steen Wrem

På skydebanen ved Jægerspris Kaserne 
en klam og kold februardag.  Foto: Steen 
Ramsgaard

ARCTIC EAGLE

Frokost i det grusede. 
Foto: Steen Ramsgaard
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Øvelse i USA højner niveauet
Deltagerne var begejstrede for udfordringerne i Øvelse Arctic Eagle. 

Rasmus Sabroe er ikke i tvivl. Han har været 
overkonstabel-1 i Hæren og udsendt flere 
gange, og så er han netop hjemvendt fra 
Arctic Eagle, som er hans anden øvelse i USA 
med US National Guard. 

”Det højner uddannelsesniveauet hos in-
fanteriet i Hjemmeværnet,” siger han. 

Til daglig er han let maskingeværskytte i 
motoriseret overvågning, der er en del af in-
fanterikompagniet i Hærhjemmeværnsdistrikt 

Københavns Vestegn.
Rasmus er både begejstret for de udfor-

dringer, enheden er blevet mødt med, og 
det samarbejde, som han har oplevet fra de 
amerikanske soldater. ”Der har været en fan-
tastisk støtte fra et højt motiveret og yderst 
kompetent uddannelsesteam fra Rangers,” si-
ger han og henviser til en amerikansk enhed 
med speciale i blandt andet infanterikamp. 

Kaptajn Bo Hoedt Hansen fra Totalforsvars-
region Sjælland har været projektofficer på 
Arctid Eagle, og tillige stået for øvelsen Gol-

den Coyote, som Hjemmeværnet har del-
taget i de sidste år. Han mærker også, at 
samarbejdet betyder et fagligt løft: 

”Det at målrette uddannelsen mod en 
kompliceret øvelse som denne giver os mu-
lighed for at intensivere uddannelsen i de 
egentligt militære færdigheder. Det gælder 
for enkeltmand, men i særdeleshed også for 
førerne samt de stabsofficerer, vi har med,” 
påpeger han.

På øvelsen i USA sikrede 
de danske hjemmeværns-
soldater en helikopter, 
mens den lettede. 

AF JEANETTE SERRITZLEV
FOTO: RONNY SKJOLDNÆS

det at deltage i øvelsen i Michigan som en 
stor cadeau. Og samtidig får jeg en masse 
erfaring,” fortæller Brian Sonne Stender un-
der en pause i bykamp-øvelsen. Han har på 
rekordtid uddannet sig til at stå i spidsen for 
Infanterihjemmeværnskompagni Køge Bugt. 
Og så kom Arctic Eagle oveni. 

”Under øvelserne her er folkene mandsop-
dækket af kvalificerede instruktører. Her er 
ikke noget tidspres, så de får den tid, det 
tager. Et højt læringsniveau er meget moti-
verende. Og så kan de tage det, de har lært 
i løbet af vinteren, med hjem og præge de-
res egne folk. Så læren herfra bliver spredt 
videre,” siger kaptajn John Skovbo. 

Sammen med kaptajn Bo Hoedt Hansen er 
han projektofficer i Arctic Eagles uddannel-

sesgruppe. Tilbage i bykamp-kulissen samler 
premierløjtnant Steffen Skov folkene endnu 
en gang. 

”Hvad mangler vi i forhold til bykamp?” 
spørger han og giver selv svaret: ”Hastig-
hed!”

”Det skyldes måske, at der er for meget 
micro-management. Vær præcise i ordrerne. 
Vær klar på opgavefordelingen. Det er vig-

tigt, at en bygning hurtigt bliver sikret og så 
videre til næste,” lyder ordene fra premier-
løjtnant Steffen Skov.

Kommentarerne falder i god jord. Folkene 
er så ivrige efter at arbejde med forbedrin-
ger og justere samarbejde og aftaler, at de 
udskyder frokosten for at gå banen igennem 
igen. Blandt dem er Esben Stoustrup, Mi-
chael Graae og Thomas Moser. De er alle tre 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt København og 
udgør halvdelen af en gruppe, der igen skal 
indtage og sikre klyngen af huse et efter et. 

”Vi træner også de her ting i det daglige. 
Men her er det langt mere intensivt, og der 
er mere opdateret lærdom,” siger Michael 
Graae. 

”Det, de har lært i 
løbet af vinteren, kan de 
tage med hjem og præge 
deres egne folk.”

John Skovbo, kaptajn 
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ANALYSE

Sådan er
tilfredsheden
blandt medlemmerne

”Inddragelse af vores 
frivillige er alfa og omega 
for Hjemmeværnets 
udvikling.”

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet, generalmajor

Overvejende tilfredshed, men med plads til 
forbedringer. Det er den overordnede konklusion, efter 
mere end 500 medlemmer af Hjemmeværnet har svaret 
på en spørgeskemaundersøgelse om tilfredsheden med 
serviceniveauet.

I 2011 stod Hjemmeværnskommandoen 
i spidsen for tilblivelsen af et omfattende 
servicekatalog. Det tog udgangspunkt i un-
derafdelingernes ønske om støtte på otte 
væsentlige områder: Ledelse og organisa-
tion, planlægning, operationer, uddannelse, 
informationstjeneste, informationsteknologi 
og administration, logistik samt køretøjer. 
Fire år senere var det naturligt at følge op 
på tilfredsheden med en undersøgelse og 
derigennem bygge et solidt fundament for 
de frivilliges arbejde og den videre udvikling 
af Hjemmeværnet.

Her er høringen af de frivillige helt essen-
tiel.

”Inddragelse af vores frivillige er alfa og 
omega for Hjemmeværnets udvikling,” siger 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler. ”Det indblik, vi har fået i den 
generelle tilfredshed med serviceniveauet, er 
vigtigt for at kunne skabe forbedringer her 
og nu og som grundlag for at forandre Hjem-
meværnet til en fremtidsberedt organisation.”

Konstruktive forslag søges
Som led i optimeringen af hele forsvarsområ-
det står Hjemmeværnet over for en dybdegå-
ende effektivisering. Spørgeskemandersøgel-
sen er iværksat, for at de frivillige direkte kan 
komme med kritiske og konstruktive forslag, 
der kan være med til at forbedre organisa-
tionen. Undersøgelsens resultater er dermed 

medvirkende til at definere det fremtidige 
serviceniveau.

Resultatet af undersøgelsen viser, at de 
frivilliges tilfredshed med serviceniveauet va-
rierer meget fra område til område. Særligt 
inden for ledelse og organisation er der stor 
tilfredshed med både distrikternes og under-
afdelingernes virke i forhold til de frivilliges 
arbejde. Der er også stor tilfredshed med ud-
dannelserne, som de frivillige i høj grad finder 
målrettede og brugbare.

Derimod er der stor kritik af informations-
teknologien og administrationen. Særligt HJV.
DK version 2 er skydeskive for skarp kritik, 
velvidende at den kun har været i brug si-
den nytår. Hjemmesiden bliver kritiseret på 
baggrund af oplevelsen af, at den gør det 
administrative arbejde tungere – et arbejde, 

der ifølge tilbagemeldingerne fjerner fokus 
fra Hjemmeværnets kerneydelser. Ligeledes 
er de frivillige mindre tilfredse med område-
depoternes åbningstider samt muligheden for 
lån af køretøjer i forbindelse med aktiviteter.

Flere muligheder for inddragelse
Undersøgelsen viser derfor, at der er plads 
til forbedringer for Hjemmeværnets service-
niveau. Den samlede 60-siders rapport inde-
holder, foruden analyser, konkrete anbefalin-
ger til at forbedre serviceniveauet i distrikter 
og underafdelinger. I den kommende tid vil 
rapportens konklusioner blive anvendt af 
Hjemmeværnskommandoen, ligesom Chefen 
for Hjemmeværnet opfordrer til, at konklusio-
nerne bearbejdes på lokalt plan.

Foruden de konkrete forbedringer vil un-
dersøgelsens resultater blive brugt som input 
til Hjemmeværnets forestående forandring for 
at blive tilpasset forsvarsforliget 2013-2017. 
På nuværende tidspunkt mangler Hjemme-
værnskommandoen at få det politiske start-
skud til iværksættelsen af implementeringen 
af forliget. Det har forstærket muligheden for 
at indarbejde de frivilliges ønsker og inddrage 
dem i kommende rådsarbejde. Endvidere op-
dateres servicekataloget for på sigt at skabe 
det serviceniveau, der kan få elite-smileyerne 
i hus.

Find rapporten på HJV.DK bag login. 

AF MIKKEL STANIOK MADSEN  
OG LOUISE WILLUMSEN LINDHAGEN,  

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
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Bedømmelsen af 8 udvalgte områder

Ledelse og organisation

De frivillige medlemmer er meget tilfredse med distrikternes og 
underafdelingernes ledelse. Dog skal der arbejdes på at smidig-
gøre samarbejdet mellem distrikterne og underafdelingerne. Det-
te er helt essentielt for at bevare den gode kontakt til de frivillige.

Informationstjeneste

De frivilliges holdning til informationstjenesten er overordnet set 
centreret omkring ”tilfreds” med en tendens til ”overvejende til-
freds”. De grundlæggende behov er dækket hos underafdelin-
gerne. Derfor vurderes det, at informationstjenesten er tilfreds-
stillende.

Planlægning

På trods af stor usikkerhed blandt de frivillige lader der til at være 
en udbredt tilfredshed blandt de frivillige med planlægningen i 
organisationen. Dog kan der ske forbedringer i forhold til syn-
liggørelsen af årsprogrammet og den generelle kommunikation 
mellem distrikt og underafdeling.

Informationsteknologi  
og administration

Tilfredsheden med Hjemmeværnets informationsteknologi og ad-
ministration er ikke på højde med resterende emner i undersøgel-
sen. Den negative respons rettes især mod HJV.DK version 2.0 
samt de generelle administrative opgaver. Yderligere fremhæves 
problematikker med afregning af udgifter.

Operationer

Kendskabet til operationer er ifølge medlemmerne ikke i top. Flere 
mangler viden om distriktets alarmeringsplaner. Derfor er det vig-
tigt, at tilgængeligheden til informationer øges.

Logistik

Den frivillige respons til emnerne under logistik er generelt posi-
tiv med kun få enkeltstående problematikker. Undersøgelsen har 
medvirket til et øget fokus på områdedepoternes åbningstider. 
Et yderligere punkt til undersøgelsen er tilgængeligheden samt 
anvendelsen af post og fragt.

Uddannelse 

Blandt besvarelserne er der stor tilfredshed med uddannelsernes 
indhold og brugbarheden af uddannelserne i det frivillige arbejde. 
Der er generelt stor tilfredshed med distrikternes støtte til uddan-
nelsesforløbene. Det er dog vigtigt, at der fremadrettet bliver ta-
get højde for forskellige uddannelsesbehov inden for de tre værn.

Køretøjer

Der lader til at være et generelt problem i forhold til lån af køre-
tøjer til uddannelse og operationer. Flere frivillige angiver, at de 
nødvendige services ikke er tilgængelige på afhentningsstederne 
for køretøjerne. Derimod er det stor tilfredshed med transport-
tiden til afhentningsstederne.
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4. MAJ

Smuk markering af 
befrielsen i hele landet
Overalt i Danmark medvirkede Hjemmeværnet  
til at højtideligholde 70-året for Danmarks  
befrielse. HJV magasinet har samlet en buket  
billeder fra de traditionsrige arrangementer,  
som Hjemmeværnet holder i hævd. 

Hærhjemmeværnsdistrikt København gennemførte deres 4. maj-

arrangement i Kastellet i København. Foto: Ole Bo Jensen

På Djursland markerede Hjemmeværnet 4. maj med 

march gennem Grenå.
"Soldatens bøn" blev læst op ved mindestenen for syv 
faldne besætningsmedlemmer fra Lancasterbomberen 
R5679. Mindestenen står ved Grønhøj Kro, der ligger 
mellem Viborg og Karup. Mange familiemedlemmer til de 
omkomne var mødt frem fra både Skotland og Canada. 

HJV-soldater fra Hjemmeværnseskadrille 223 
Værløse stod med tændte fakler på voldanlæg-
get i Kastellet på befrielses-aftenen. Foto: Ole Bo 
Jensen
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Dronning Margrethe deltog sammen med repræsentan-
ter for det officielle Danmark i en smuk markering af 
befrielsesjubilæet i Mindelunden i Ryvangen, hvor også 
Hjemmeværnet var mødt talstærkt op.  
Foto: Kammeraternes Hjælpefond

Børglum Kloster i Nordjylland var traditionen tro ram-
men om et stemningsfuldt arrangement, hvor der blev 
lagt en krans ved frihedskæmperen Christian Michael 
Rottbølls grav. Foto: Ulla Sørensen-Mølgaard Ved Hjemmeværnscenter Sølund ved Svendborg blev der 

lagt kranse til ære for de faldne. På billedet ses distrikts-

chef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, og veteran Mogens 

Sand.  Foto: Inge Jagd Sørensen
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LÆSERBILLEDER

Læserne 
tændte 
lys

Hjemmeværnet opfordrede alle 
medlemmer til at tænde lys 4. 
maj for at markere 70-året for 
befrielsen. Mange benyttede 
sig samtidig af muligheden for 
at vise deres tilkendegivelse på 
Hjemmeværnets facebookside, 
hvorfra vi har samlet et udvalg 
blandt de mange flotte billeder.

Billederne er taget af:  
Glenn Lieberkind
Malene Olsen
Linda Pi Hygum-Risbank
Oliver Hagman
Brian Kaas Borgstrøm
René Petersen
Jan E. Balling
Jan Jepsen
Jacob Johan Jessen
Mikkel S. Andersen
Karina Jensen
Didde Rovsing Knudsen
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Alle  
undtagen Bornholm…
Mens det øvrige Danmark markerer befrielsen i maj, holder bornholmerne  
vejret. For i 11 måneder var Bornholm besat af russerne, der bombede øen kort 
efter befrielsen i 1945 og først forlod øen 5. april 1946.

AF LENI SOSTACK LARSEN
FOTO: FRIHEDSMUSEET

De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland 
og Danmark har overgivet sig, lyder det i 
radioen om aftenen den 4. maj 1945. Hele 
Danmark jubler og går på gaden for at feste 
og gratulere hinanden med, at det nu endelig 
er overstået. Der er igen fred i landet. 

Kapitulationen skal gælde fra den 5. maj 
klokken 8 om morgenen. Desværre for born-
holmerne har den tyske Inselkommandant 
von Kamptz ikke til hensigt at overgive sig 
til andre end de allierede styrker. Han har 
fået ordre til at holde Bornholm og forsvare 
sig mod bolsjevismen. Så da russerne send-
er rekognosceringsfly over Bornholm, bliver 
de beskudt af de tyske tropper. Det får den 
naturlige konsekvens, at russerne bomber 
Bornholm. 

Nexø og Rønne bombes
Både Nexø og Rønne bliver bombet den 7. 
maj 1945. Folk er aldeles uforberedte og 
må søge tilflugt i kældre og lignende ste-
der. Øjenvidner fortæller om, at de sidder i 
kælderen og kan mærke hele huset ryste på 
grund af trykbølger fra bomberne. Der er stor 
forvirring — for der er jo fred.

I Nexø kommer angrebet i tre bølger den 
7. maj, og mange huse jævnes med jorden, 
og befolkningen søger ud af byen. I Rønne 
bombes første gang 12.45, anden bombning 
sker samme dag klokken 19. Den 8. maj 
kører en højttalervogn rundt og meddeler, 
at folk skal forlade byen snarest og inden 
klokken 9. Omkring klokken 9.45 kommer 
angrebet, og bomberne falder i næsten en 
time. Hospitalet får to træffere.

Så kom russerne
Amtmanden forsøger at få den nye regering 
i tale og dermed få englændere til Bornholm, 
så von Kamptz kan overgive sig og dette van-
vid stoppe, men det lykkes ikke. Det viser 
sig senere, at fly og mandskab var klar til at 
flyve til Bornholm, men Eisenhower ville ikke 
sende nogen uden at spørge russerne først. 
Han fik aldrig noget svar. Derfor føler born-
holmerne sig bestemt ikke som danskere. De 
føler sig glemt. I radioen hører man kun om 
befrielsen af Danmark.

Og så kom russerne. De første er nogle 
forhærdede soldater, præget af at have 
været i kamp og have set det værste. De er 

meget sultne og tager, hvad de vil have. Dan-
ske Kvinders Beredskab, DKB, har opbygget 
store lagre af fødevarer. Derved forhindres 
nok en del tyverier. De kan heldigvis bespise 
tropperne og de tusindvis af flygtninge, der 
følger efter. Der bliver blandt andet kogt 
havregrød på Bornholms Konservesfabrik, 
som har produktionsanlæg, der kan klare 
store portioner.

Russerne bliver på Bornholm i 11 måneder. 
De indvilger først i at forlade øen, når Dan-
mark sender egne tropper til Bornholm. Dan-
mark skal vise evne og vilje til at løse egne 
militære opgaver. 

Jo, bornholmerne fejrer godt nok befriel-
sen 4. maj, men de fejrer så sandelig også 
russernes tilbagetrækning fra øen den 5. april 
året efter.

Kilder:  
Bornholmske Samlinger: Et centrum i periferien, af 

Jørgen H. Barfod.

TV 2 Bornholms udsendelse: 70 år efter. Link til 

udsendelsen: kortlink.dk/gux9

BEFRIELSEN

I Rønne blev 400 huse ødelagt og 
2.600 beskadiget efter de russiske 
bombeangreb den 7.-8. maj 1945.

Bornholmerne måtte forlade både Rønne og Nexø efter 
russernes bombning, der skabte stor forvirring på øen – 
for freden var jo kommet.
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”Vi er altid  
bevæbnet”
Tre HJV-soldater er for øjeblikket udsendt som økonomiske rådgivere 

på en NATO-mission i Kabul i Afghanistan, hvor de støtter den 

afghanske centraladministration. HJV magasinet bringer her deres 

rejsebreve fra en hverdag, der er meget anderledes end i Danmark.

”Jeg er blevet modtaget med stor venlighed og åben-

hed ,og der står respekt om vores input og rådgivning. 

Jeg har haft mange gode oplevelser i mødet med vores 

afghanske samarbejdspartnere, som er militærfolk fra 

Hæren. Min primære opgave er at støtte dem med bud-

getlægning, hvilket er fagligt udfordrende og samtidig 

noget af en opgave, da mange er analfabeter selv på 

officersniveauet. På længere sigt er det planen, at afgha-

nerne skal overtage budgetansvaret.” 

”Jeg har gavn af både mine militære og civile kompeten-

cer. Ingen af delene kan undværes. Bag skrivebordet med 

budgetarbejdet er det naturligvis mest mine civile kvalifi-

kationer. Men i et land, hvor trusselsniveauet er helt an-

derledes end i Danmark, er det et ”must” at kunne bruge 

et gevær M10, og en pistol. Desuden er den militære viden 

en forudsætning for at kunne lave et budget i en militær 

organisation.”

Føler mig tryg
”Jeg har været til mange møder i forsvarsmi-

nisteriet, der ligger i gåafstand fra vores 

lejr. Af sikkerhedsmæssige grunde skal 

man altid færdes i en gruppe, der bærer 

våben og har fuld udrustning. Vores be-

vægelsesfrihed er i det hele taget begrænset på 

grund af risikoen for farer og trusler. Så vi er altid 

bevæbnet med skarpt i magasinet og har også vo-

res geværer/pistoler med til møder. Enkelte gange 

kan man høre skud i byen. Men jeg føler mig dog 

ikke utryg.”

Spiller elbas i fritiden
”Vi bor i en containerby med fine forhold. Her er en 

meget international stemning, og du møder ven-

lige folk fra alle lande. Der er gode muligheder for 

at dyrke sport sammen. Vores cafeteria betjener 

mere end 2.000 mand hver dag, og man spiser 

udmærket. Da vi kom i februar, oplevede vi sne. I april 

havde vi både torden med hagl og nogle dage 25 grader 

i solen. Til sommer bliver det meget varmt i forhold til 

danske forhold.”

”Vi har ikke særlig meget kontakt til lokalbefolkningen. 

For det er ganske enkelt ikke tilladt at gå i byen overho-

vedet. Så jeg har mest kontakt med mine samarbejds-

partnere og de andre i lejren. Til min overraskelse har jeg 

kunnet spille el-bas her i min fritid, fordi amerikanerne 

har en container fuld af musikudstyr. Desuden løber jeg, 

som jeg plejer i Danmark. Og så skyper jeg selvfølgelig 

med min familie, som jeg savner.” 

”Der er ingen tvivl om, at det har udvidet min horisont 

at opholde mig i et så fremmedartet land, hvor tabstal-

lene blandt både civile og militære desværre er alt for 

høje. Du får et andet perspektiv på, hvad ”problemer” 

er. De ting man tumler med i Danmark, synes noget 

klejne i forhold til de ud-

fordringer, man slås med 

her efter 30 års krig.” 

William  
  

• Er uddannet revisor med speciale i 
økonomisk kriminalitet og rådgiver inden 
for budgetplanlægning. De primære 
samarbejdspartnere i Kabul er officerer 
fra det afghanske forsvarsministerium. 

• Har været medlem af Hjemmeværnet i 
mere end 30 år.

Til møde med samarbejdspart-
nerne i det afghanske forsvarsmi-nisterium.

William th. er aktiv mara-
tonløber og træner i fritiden.
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De militære kvalifikationer bliver holdt vedlige på skydebanen.

Alsidige opgaver  
i Kabul

”Bare to timer efter jeg landede i Kabul, tilgik 
jeg det amerikanske MOD-AA (Ministry of De-
fence – Acquisition Agency), som udelukkende 
tæller amerikanske medarbejdere – det vil sige 
officerer, embedsmænd fra Pentagon og civilt 
kontraktansatte. Miljøet er præget af, at folk har 
høje uddannelser og omfattende kompetencer in-
den for indkøb og kontrakter. Tempoet er meget 
højt, og der er pres på.”

Jeg og min lille gruppe af ”Contractors” be-
skæftiger os med rådgivning inden for virksom-
hedsdrift og herunder katalogisering af vare-
numre, som tilgår og anvendes i de afghanske 
sikkerhedsstyrker. Jeg er også udpeget som an-
svarlig for de regionale kontrakter, der indebærer, 
at jeg sammen med en ”Contractor” er med til at 
sikre, at militæret følger indkøbsprocedurerne og 
får købt de rette varer ind. Opgaven er under 
udvikling og kaster mange støtteopgaver af 
sig – eksempelvis er vi i gang med at revidere 

en række kontrakter på grund af ændrede for-
hold i landet.”

Konvojleder og våbentræning
”Ud over rådgivningsopgaver har jeg overtaget 
jobbet som konvojleder for de taktiske køretøjer. 
Jeg skal blandt andet forberede kørslerne, op-
datere besætningerne, dirigere konvojen hurtigt 
gennem Kabul Centrum og styre radiokommuni-
kationen til hovedkvarteret. Det er ret spænden-
de – f.eks. når vi er nødt til at smide MATV'erne 
venstre om i rundkørslerne.”

"Jeg er også ansvarlig for al vedligeholdelse af 
køretøjerne, der omfatter tre MATV (terrængå-
ende køretøj) og to pansrede SUV (en slags stati-
oncar). Desuden træner jeg nyankomne i brugen 
af køretøjerne og tager dem på handlebane ude 
i Containerland – kraftigt inspireret af min egen 
omskoling.”

På grund af en naturlig interesse er jeg også 
gruppens ”Armourer” – det vil sige, at jeg arran-
gerer våbentræning, vedligeholder våben mv. Jeg 
træner folk i at bruge den optiske del af vores 
våbensystemer, som vi bruger defensivt – altså 
uden maskingeværer – til at kigge om hjørner 
med og identificere problemer med køretøjerne.

I fritiden løber jeg, skyder med bue og skyper 
med min familie. Og så har jeg lige en masterop-
gave, der skal revideres, før den skal afleveres.”

Christian 
  

• Har arbejdet som projektleder primært 
i vindmølleindustrien og suppleret med 
en Master i Supply Chain & Logistics fra 
England. I Kabul rådgiver han primært i 
virksomhedsdrift, indkøb og indgåelse af 
kontrakter. 

• Har været medlem af Hjemmeværnet 
siden 2000. 

Christian er 
ansvarlig 
for en større 
vognpark.
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Er efterspurgt som 
”Guardian Angel” 
”Efter næsten 11 uger i Kabul er jeg kommet godt på 

plads. Meget af mit arbejde foregår i arbejdsgrupper, 

som formidler positive resultater og fremskridt på en-

gelsk. Jeg indgår i to arbejdsgrupper med fokus på 

blandt andet indkøb. Desuden leverer jeg input til brie-

fingen af de amerikanske generaler om vores fremskridt 

og udfordringer. Og så er jeg blevet ansvarlig for it i vores 

sektion.”

Sikkerheden er høj
”Transporten til rådgivermøderne foregår i vores egne 

køretøjer, “Non Tactical Vehicles”, som er pansrede V8 

Toyota Landcruisers med en vægt på 7 ton. Jeg er efter-

spurgt som “Guardian Angel”, det vil sige som bodyguard 

til rådgivermøderne og som vognkommandør ved trans-

porten rundt i Kabul. Indtil videre har jeg deltaget i 38 

missioner i Kabul.

Vi tager sikkerheden meget seriøst og træner jævnligt 

vores færdigheder på pistol, riffel og maskingevær. Vi får 

daglige opdaterede trusselsvurderinger, som også påvir-

ker vores kørsel og rutevalg.”

På bølgelængde med folk 

”En venlig og social omgang med mennesker betyder alt 

her i Kabul. Jeg lægger stor vægt på at være på bølge-

længde med flest mulige, lige fra oberster, tolke, private 

venner og de forskellige mennesker, der arbejder på den 

amerikanske ambassade. Livet er 

godt - specielt når der er tid til 

sociale og sportslige aktiviteter 

og en kop kaffe med venner på 

"The Blue Café", der ligger midt 

i lejren med udsigt til bjergene.”

Michael 
  

• Er uddannet civiløkonom. I Kabul yder 
han økonomisk og finansiel rådgivning til 
centraladministrationen. Desuden funge-
rer han som vognkommandør.

• Har været medlem af Hjemmeværnet i 
10 år. 

Michael sammen med 
kolleger og chefer.

Internationalt 
bidrag:

• Med blåstemplingen af ”Rapporten 
vedrørende Forsvarets fremtidige an-
vendelse af Hjemmeværnets frivillige 
og personel af reserven” er der skabt 
basis for fortsat at bidrage med HJV-
soldater til internationale opgaver. 

• De tre udsendte HJV-soldater indgår 
som en del af NATOs rådgivning 
i Kabul og vil blive afløst af andre 
frivillige eller personel af reserven. 
Hjemmeværnet har forpligtet sig til 
at besætte stillingerne indtil udgan-
gen af 2016. 

INTERNATIONALT

AFGHANISTAN

Kabul
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KURSUSKALENDER

Hjemmeværnsskolens 
kursuskalender for 2. halvår i 2015

Lovpligtig uddannelse
Kursusnavn Periode Sted
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 01 JUL - 05 JUL Søgård
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 01 JUL - 05 JUL Aalborg
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 01 JUL - 05 JUL Aalborg
Lovpligtig uddannelse 2, 3, 4, Bootcamp 05 JUL - 19 JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 10 JUL - 19 JUL Skive
Lovpligtig uddannelse 1, 2, 3, 4, Bootcamp 07 AUG - 30 AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 16 AUG - 20 AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 21 AUG - 26 AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 26 AUG - 30 AUG Christiansminde
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 21 AUG - 23 AUG Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 23 AUG - 28 AUG Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 09 SEP - 13 SEP Søgard
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 09 SEP - 13 SEP Stensved
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 02 OKT - 04 OKT Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 04 OKT - 09 OKT Slipshavn
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 09 OKT - 18 OKT Søgård
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 09 OKT - 18 OKT Stensved

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 09 OKT - 14 OKT Søgårrd

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 09 OKT - 14 OKT Stensved
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 14 OKT - 18 OKT Skive
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 14 OKT - 18 OKT Søgård
Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtningsøvelse 14 OKT - 18 OKT Skive
Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 30 OKT - 08 NOV Skive
Lovpligtig uddannelse 2, Bevogtningsuddannelse 04 NOV - 08 NOV Skive

Befalingsmandskurser
Kursusnavn Periode Sted
Alment Befalingsmandskursus + Videregående Befalingsmandskursus, Bootcamp 07 AUG - 23 AUG Nymindegab
Maritimt Alment Befalingsmandskursus 08 AUG - 15 AUG Slipshavn
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 13 AUG - 16 AUG Aalborg
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 27 AUG - 30 AUG Aalborg
Historikerkursus 04 SEP - 06 SEP Nymindegab
Redaktørkursus 04 SEP - 06 SEP Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 10 SEP - 13 SEP Aalborg
Maritime Force Protection 11 SEP - 13 SEP Slipshavn
Gruppeførerkursus, Motoriseret Infanteri - Modul 1 11 SEP - 18 SEP Nymindegab
Signalbefalingsmandskursus 13 SEP - 18 SEP Nymindegab
Alment Befalingsmandskursus 19 SEP - 25 SEP Stensved
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Forsyningsbefalingsmand 20 SEP - 25 SEP Christiansminde
Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 24 SEP - 27 SEP Aalborg
SAR 2 25 SEP - 27 SEP Frederikshavn
Alment Befalingsmandskursus 26 SEP - 02 OKT Søgård
Alment Befalingsmandskursus 09 OKT - 16 OKT Christiansminde
Gruppeførerkursus, Motoriseret Infanteri - Modul 2 16 OKT - 23 OKT Nymindegab
Videregående Befalingsmandskursus 18 OKT - 23 OKT Nymindegab
Informationsledelseskursus 23 OKT - 25 OKT Nymindegab
Navigationskursus IV 01 NOV - 06 NOV Slipshavn
Alment Befalingsmandskursus - Modul 1 05 NOV - 08 NOV Skive
Kommandobefalingsmandskursus 06 NOV - 08 NOV Aalborg
Alment Befalingsmandskursus - Modul 2 19 NOV - 22 NOV Skive
Videregående Befalingsmandskursus 22 NOV - 27 NOV Nymindegab

Officerskurser
Kursusnavn Periode Sted
Alment Officerskursus 02 AUG - 07 AUG Nymindegab
Delingsfører Infanteri - Modul 1 07 AUG - 09 AUG Nymindegab
Udstillingskursus (ROF) 04 SEP - 06 SEP Nymindegab
Videregående Officerskursus - Modul 1 06 SEP - 11 SEP Nymindegab
Delingsfører Infanteri - Modul 2 11 SEP - 18 SEP Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 02 OKT - 04 OKT Stensved
Næstkommanderende Underafdeling 04 OKT - 08 OKT Nymindegab
Videregående Officerskursus - Modul 2 04 OKT - 09 OKT Nymindegab
Stabsofficerskursus 06 OKT - 16 OKT Nymindegab
Delingsfører Infanteri - Modul 3 16 OKT - 23 OKT Nymindegab
Signalofficerskursus 18 OKT - 23 OKT Nymindegab
Kontaktofficerskursus 23 OKT - 25 OKT Nymindegab
Informationsofficerskursus 23 OKT - 25 OKT Nymindegab
Uddannelsesstøtteofficerskursus 20 NOV - 22 NOV Slipshavn
Planlægningsofficerskursus 21 NOV - 22 NOV Slipshavn
Chefkursus 22 NOV - 29 NOV Nymindegab
Maritimofficerskursus 05 DEC - 11 DEC Slipshavn
Chefkursus 06 DEC - 13 DEC Nymindegab
Maritime Force Protection officerskursus 11 DEC - 13 DEC Slipshavn

Marinehjemmeværnets kurser
Kursusnavn Periode Sted
Maritime Force Protection - Modul 1 30 JUL - 02 AUG Slipshavn
SIAS Operatøruddannelse 01 AUG Slipshavn

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

Du kan tilmelde dig kurser på Hjemmeværnsskolens side. 
Klik på ikonet, som illustreres her til højre, og tilmeld dig vores kurser.
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Taktisk Operatøruddannelse 01 AUG - 02 AUG Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 07 AUG - 09 AUG Slipshavn
Våbenlederkursus 07 AUG - 08 AUG Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 14 AUG - 16 AUG Slipshavn

Radarbrugerkursus, MHV 14 AUG - 16 AUG Slipshavn
Kommunikationsgast uddannelse 16 AUG - 21 AUG Slipshavn
Assisterende motorpasserkursus 16 AUG - 21 AUG Slipshavn
Skydeleder til søs 28 AUG - 30 AUG Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 04 SEP - 06 SEP Slipshavn
Maritime Force Protection - Modul 2 04 SEP - 06 SEP Slipshavn
Mentorkursus for NAV-søjlen 05 SEP Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 + 2 13 SEP - 18 SEP Slipshavn
Hovmesterkursus 13 SEP - 18 SEP Slipshavn
Praktisk hovmestervirker 14 SEP - 16 SEP Slipshavn
Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 18 SEP - 20 SEP Slipshavn
Navigationskursus II - Modul 2 20 SEP - 25 SEP Slipshavn
Navigationskursus II, YC3 eksamen 25 SEP - 26 SEP Slipshavn
SAR 2 25 SEP - 27 SEP Slipshavn
Radiooperatørkursus 27 SEP Slipshavn
Navigationskursus III 27 SEP - 02 OKT Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelse 05 OKT - 07 OKT Slipshavn
Krankursus 23 OKT - 25 OKT Slipshavn
SIAS Operatøruddannelse 24 OKT Slipshavn
Taktisk Operatøruddannelse 24 OKT - 25 OKT Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 1 30 OKT - 01 NOV Slipshavn
Kommunikationsgast uddannelse 01 NOV - 06 NOV Slipshavn
Maritime Force Protection 06 NOV - 08 NOV Slipshavn
Radiooperatør Certifikat 06 NOV - 10 NOV Slipshavn
Maritimt engelskkursus - Modul 1 07 NOV - 08 NOV Slipshavn
Short Range Certifikat kursus 07 NOV - 08 NOV Slipshavn
Motorpasserkursus 08 NOV - 13 NOV Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe 09 NOV - 13 NOV Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere - Modul 2 26 NOV - 28 NOV Slipshavn
Navigationskursus I 28 NOV - 29 NOV Slipshavn
Maritimt engelskkursus - Modul 2 12 DEC - 13 DEC Slipshavn
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Øvrige kurser
Kursusnavn Periode Sted
Ophold på flyvestation og i lufthavn 01 JUL Aalborg
Bevogtningsassistent i FHV 03 JUL - 05 JUL Karup
Grundlæggende skydelærerkursus - Modul 1 02 AUG - 05 AUG Nymindegab
Informationsgrundkursus 07 AUG - 09 AUG Nymindegab
Instruktørkursus 16 AUG - 21 AUG Nymindegab
Våbenmodul 21 AUG - 23 AUG Nymindegab
Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus - Modul 1 28 AUG - 30 AUG Aalborg
Hundeførerfunktionskursus - Modul 1 28 AUG - 30 AUG Tranum
Patruljespecialistkursus 1 (TSE) 28 AUG - 30 AUG Nymindegab
Grundlæggende skydelærerkursus - Modul 2 30 AUG - 02 SEP Nymindegab
Taktisk leder Hjemmeværn 04 SEP - 06 SEP Søgård
Sundheds og træningsvejlederuddannelse 04 SEP - 13 SEP Nymindegab
Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus - Modul 2 11 SEP - 13 SEP Aalborg
Hundeførerfunktionskursus, Modul 2 11 SEP - 13 SEP Tranum
Ledelseskursus 2 - Modul 1 11 SEP - 13 SEP Aalborg
MILFARGO ADR 1.3 12 SEP Søgård
Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus 13 SEP - 18 SEP Nymindegab
Politifunktionskursus 19 SEP - 25 SEP Stensved
Hundeførerinstruktørkursus 20 SEP - 25 SEP Nymindegab
Skydelærerkursus - Modul 1 20 SEP - 23 SEP Nymindegab
Skydelederkursus 1 24 SEP - 27 SEP Tranum
Skydelederkursus 2 24 SEP - 27 SEP Tranum
Ledelseskursus 2 - Modul 2 25 SEP - 27 SEP Aalborg
Ledelseskursus 3 02 OKT - 04 OKT Nymindegab
MILFARGO ADR 1.3 03 OKT Christiansminde
Bevogtningsassistent i FHV - Modul 1 05 OKT - 07 OKT Karup
Bevogtningsassistent i FHV - Modul 2 07 OKT - 18 OKT Karup
Politifunktionskursus 09 OKT - 11 OKT Skive
Skydelederkursus 3 11 OKT - 16 OKT Nymindegab
Ophold på flyvestation og i lufthavn 14 OKT Karup
Instruktørkursus 18 OKT - 23 OKT Nymindegab
Skydelærerkursus - Modul 2 18 OKT - 23 OKT Nymindegab
Politifunktionskursus 23 OKT - 25 OKT Søgård
Taktisk leder Hjemmeværn 30 OKT - 01 NOV Aalborg
Politifunktionskursus 30 OKT - 01 NOV Aalborg
Sygehjælperkursus 30 OKT - 08 NOV Søgård
Hjemmeværnsskolens Lærerkursus 01 NOV - 06 NOV Stensved
Ophold på flyvestation og i lufthavn 04 NOV Karup
Politifunktionskursus 06 NOV - 08 NOV Stensved
Instruktørkursus - Modul 1 06 NOV - 08 NOV Skive
Instruktørkursus - Modul 2 20 NOV - 22 NOV Nymindegab
Ledelseskursus 1 22 NOV - 27 NOV Nymindegab
Recertificering af sygehjælperuddannelse 27 NOV - 29 NOV Søgård
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UDDANNELSE

TEKST: LARS BURHØJ BAGGESEN

Masser af krav  
og jord under neglene

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. Denne gang er vi taget 
til Uddannelsescenter Nordsjælland i 
Jægerprislejren.På Uddannelsescenter Nordsjælland er en stor del af undervis-

ningen rykket fra klasselokalet og ud i terrænet. Det bidrager til 
indtrykket af, at her er ”den grønne tjeneste” i fokus.  
Foto: Steen Wrem

NY  
SERIEPå Uddannelsescenter Nordsjælland stiller 

instruktørerne krav til deres kursister, som til 
gengæld tager hjem med masser af ny viden og 
motivation. Vi har talt med en instruktør, en  
kursist og en ansat.

HJV magasinet  |  Juni 2015 29



UDDANNELSE

Kaptajn Tessa 
Schack Stones 
Hjemmeværnskom-
pagni Storebælt
Bootcampkursist på 
Uddannelsescenter 
Nordsjælland

Kaptajn og  
instruktør Ken-
neth Kristian Keis, 
Infanterikompagni
København

Hvorfor har du valgt at tage dit 
kursus på UDC Nordsjælland?
TS Jeg valgte at tage modulerne i den 

lovpligtige uddannelse som en Bootcamp 
over tre uger. Jeg læste lidt om de forskel-
lige skoler og forhørte mig, hvor jeg kunne 
deltage i Bootcampen. Da der så var en 
Bootcamp i august på Uddannelsescenter 
Nordsjælland, passede det mig perfekt.

Det var første gang, der blev af-
holdt den tre-ugers LPU-Bootcamp på 
Christiansminde. Jeg syntes, det lød spæn-
dende, fordi jeg så selv kunne være med til 
at forme uddannelsen lidt.

Har Uddannelsescenter Nordsjæl-
land særlige kendetegn, som 
andre centre ikke har?
KK Som instruktør på Hjemmeværnssko-

lens Uddannelsescentre har jeg oplevet, at 
der er nogle små forskelle. Det, der tiltaler 
mig ved Uddannelsescenter Nordsjælland, og 
det, der kendertegner stedet, er ”den grønne 
tjeneste”, og at der bliver stillet krav til kursi-
sterne. Jeg oplever, at kursisterne er glade 
for, at der bliver stillet krav til dem, og jeg har 
ikke oplevet sure miner eller manglende mo-
tivation over at skulle underbringe sig i sko-
ven i en lille uge. Tværtimod udvikler kursi-
sterne sig og lærer nye sider af sig selv. Sider, 
de ikke lærer inde i et varmt klasselokale, 
men som kun kan læres, når man får lidt jord 
under neglene.

Hvad betyder det, at meget af 
uddannelsen foregår udenfor?
KK Det at lære at tage vare på sig selv og 

opretholde sin kampkraft, samtidig med at 
læringskurven stiger stødt, er noget af det, 
der kendetegner de kurser, jeg har deltaget i 
her. Det stiller også store krav til os som in-
struktører, at vi skal være opmærksomme på, 
hvordan kursisterne har det. De tilbagemel-
dinger, jeg har modtaget fra kursisterne, er, 
at de kan se sig selv i øjnene efter et kursus 
og sige, at de har lært en masse både fagligt 
og som menneske.  

Hvorfor har du valgt at blive 
instruktør ved Uddannelsescenter 
Nordsjælland?
KK Jeg er glad for at være instruktør på 

Uddannelsescenter Nordsjælland, fordi der er 
frihed under ansvar. Som instruktør bliver jeg 
givet et klart defineret mål og rammer, som 
jeg skal løse opgaven inden for. Det er med 
til, at jeg udvikler mig og tager et større med-
ansvar for løsning af opgaven. Man er dog 
ikke alene om denne opgaveløsning, da man 
kan sparre med kursuslederen eller de andre 
instruktører. Derudover gennemføres der 
træning på alle kurser, som også er med til, 
at man udvikler sig.

Er der nogle særlige ting, du får 
ud af at være instruktør netop 
her?
KK Som instruktør ved Uddannelsescenter 

Nordsjælland oplever jeg, at der er et rigtigt 
godt miks mellem instruktører fra Hjemme-
værnet og fra Hæren. Der opstår en helt spe-
ciel kemi, og begge parter lærer utrolig me-
get af hinanden. Hærmanden bidrager med 
den nyeste viden inden for den grønne tjene-
ste, og hjemmeværnsmanden kommer med 
en masse viden om undervisning af frivillige. 
Jeg oplever, at begge parter lærer meget og 
udvikler sig som soldater og undervisere.

Hvilket råd vil du give til andre, 
som overvejer at blive instruktør 
her?
KK Som instruktør skal man vælge Uddan-

nelsescenter Nordsjælland, hvis man går op i 
den grønne tjeneste. Man skal ville udvikle 
sig som instruktør og leve op til egne krav. Vi 
stiller kun krav til vores kursister, som vi selv 
kan leve op til.

Som instruktør under den grønne tjeneste 
stiller man også med udrustning. Min ople-
velse er, at kursisterne er glade for dette og 
kan spejle sig i instruktørerne.

Så alt i alt oplever jeg niveauet på Ud-
dannelsescenter Nordsjælland som meget 
højt – både fagligt, undervisningsmæssigt og 
socialt. Hvad var særligt godt?

TS Jeg kunne godt lide, at man kunne 
komme ind ”midt” i forløbet. Hvis man for 
eksempel manglede LPU 2, kunne man star-
te på forløbet der og tage resten på et andet 
tidspunkt eller et andet sted. På den måde 
lærte jeg mange nye mennesker at kende.

Og ikke mindst fik jeg nogle fantastiske 
venskaber.

Hvilke fordele og ulemper ser du 
ved UDC Nordsjælland?
TS Uddannelsescenteret har et fedt øvel-

sesterræn i Jægerspris og moderne skyde-
baner. Stedet har desuden nogle gode bebo-
elsesfaciliteter.

Hvis man skulle påpege en ulempe, så er 
det, at der er mange insekter om sommeren.

Vil du anbefale UDC Nordsjælland 
til andre?
TS Ja, jeg kan helt klart anbefale at tage 

LPU eller andre kurser på Christiansminde. 
At være kursist på UDC Nordsjælland er no-
get, man skal opleve.

Der er den helt rigtige lærerstab, som altid 
bakker op, hvis der er noget, man har svært 
ved. Alle er velkomne, uanset baggrund.

Jeg har kun rosende ord til Uddannelses-
center Nordsjælland og Christiansminde.
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Både nye og ”gamle” medlemmer af Hjem-
meværnet er i kyndige hænder på Christi-
ansminde. Her er et hold nye medlemmer 

på en af de første dage af Bootcamp 2014, 
hvor de tog hele den lovpligtige uddannelse 

på tre uger. Foto: Steen Wrem

Kaptajn Dan  
Thorsted 
Ansat ved Uddannel-
sescenter  
Nordsjælland

Hvilket fokus har I lagt på uddan-
nelserne?
DT Ved uddannelsescentret søges alle ud-

dannelser gennemført i rammen af de opera-
tive enheder, hvor kursister og elever sættes 
ind i den virkelighed, de senere skal virke i, 
altså det begreb, som kaldes ”train as you 
fight”.

Herudover fokuserer vi i høj grad på den 
militære profil og den feltmæssige kun-
nen hos kursister, elever og instruktører. De 
grundlæggende færdigheder er forudsætnin-
gerne for at løse opgaver i det civile samfund 
såvel som i den militære metier. Denne pro-
fil kommer i særlig grad i højsædet, når vi 
gennemfører militærfaglige uddannelser, for 
personel til udsendelse i internationale opera-
tioner, senest til Afghanistan og Irak.

Hvordan motiverer I instruktø-
rerne?
DT Ved Uddannelsescenter Nordsjælland 

er det vigtigt for os, at vores instruktører 
medinddrages i videst muligt omfang under 
planlægningen, og at de gives de bedst mu-
lige rammer for at sætte deres eget præg på 

Kurser
ved Uddannelsescenter Nordsjælland

• Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU) 
LPU 1 - Grunduddannelsen, LPU 2 - Bevogtningsuddannelsen 
LPU 3 - Feltuddannelsen, LPU 4 - Bevogtningsøvelsen 
LPU Bootcamp (LPU 1-4 samlet)

• Funktionsuddannelser 
Politifunktionskursus (POFUNK), Hundeførerfunktionskursus (HUFØ) 
Skydelederkursus 1 (SKYLE 1), Skydelederkursus 2 (SKYLE 2) 
Farlig gods-uddannelsen (FARGO 1.3)

• Missionsorienterede uddannelser 
Militærfaglig missionsuddannelse (MMU), Supplerende militærfaglig uddannelse (SMU)

• Befalingsmandskurser 
Alment befalingsmandskursus (ABK), Videregående befalingsmandskursus (VBK) 
Forsyningsbefalingsmandskursus (FSBM)

uddannelserne. Vi tillægger det stor værdi at 
skabe rammer og vilkår for vores instruktører 
og befalingsmandselever, så de udvikles og 
sættes i stand til at løse flest mulige opgaver 
selvstændigt.
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Snup et kursus  
i Norge eller Sverige

Vidste du, at du har mu lig-
hed for at efter uddanne dig 
på den norske eller svenske  
hjemmeværnsskole? HJV 
magasinet har talt med tre 
kursister, der varmt kan 
anbefale muligheden.

Har du lyst til at blive udfordret og se, hvordan 
dine norske eller svenske hjemmeværnskolleger 
håndterer deres opgaver, så var det måske en 
ide at søge efteruddannelse i Norge eller Sverige.

Hjemmeværnsskolen har de senere år haft et 
tæt uddannelsessamarbejde under navnet ”SAM-
SKANDIA”, der giver danske hjemmeværnssolda-
ter mulighed for at søge en række kurser på den 
norske eller svenske hjemmeværnsskole. Der er 
også udviklet et fælles nordisk chefkursus, som 
afholdes på skift i de tre lande. Det næste gen-
nemføres i Norge i uge 46.

”Der er flere fordele ved at tage på kursus 
under SAMSKANDIA. Som dansk kursist vil du 
opleve, at dine HJV-kolleger i de andre lande står 
over for de samme udfordringer, som du selv, 
men har nogle andre måder at løse opgaverne 
på, som du kan lære af. Du får også et nyt net-
værk. Vigtigst af alt får du et nyt syn på din egen 
opgavehåndtering, så du i højere grad reflekte-
rer over, hvorfor du gør, som du gør,” forklarer 
chef for Hjemmeværnsskolens udviklingssektion, 
major Søren Rich, der er sagsbehandler på SAM-
SKANDIA i Danmark.

SAMSKANDIA

På et kursus for 
patruljedelings-
førere i  Norge 
lærte deltagerne at 
overleve i det barske 
vinterlandskab. Foto: 
Johnny Bjørn

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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Kompagnichef Johnny Bjørn fra Hjemme-
værnskompagni Vejen er stor fan af uddan-
nelsesmulighederne under SAMSKANDIA. 
Han har deltaget i tre kurser – senest var på 
patruljedelingsførerkursus i Norge. 

På ski i Norge
”Det slog simpelthen benene væk under mig, 
og jeg var vildt begejstret. Niveauet var hø-
jere end forventet, hvilket i min optik kun er 
positivt,” fortæller Johnny Bjørn, der snart 
selv fortsætter karrieren som netop patrulje-
delingsfører i et infanterikompagni i Syd- og 
Sønderjylland, fordi han savner soldaterlivet 
i felten.

Kurset i Norge foregik på ski og med ryg-
sæk, og deltagerne trænede blandt andet in-
filtration og forskydning – og i det hele taget 
øvede sig i at overleve som patruljesoldat på 
”to bjælker” i det kolde vinterlandskab. For 
Johnny Bjørn, der var eneste dansker på hol-
det, var det noget af en udfordring. 

”Jeg smed da fem kilo på de ti dage. Men 
det er det bedste og mest lærerige kursus, 
jeg har været på i hjemmeværnsregi. Så ef-
ter min mening går du glip af en oplevelse, 
hvis ikke du benytter chancen for at komme 
af sted på kursus i Norge eller Sverige. Du får 
så meget med hjem i rygsækken, fordi de an-
dre hjemmeværn er struktureret anderledes 
end vores. Det giver ny inspiration,” fortæl-

ler 39-årige Johnny Bjørn. Han er selv blevet 
beriget med både nye ledelsesværktøjer og 
har fået relevante input til udformningen af 
5-punktsbefalingen.

”Det gælder f.eks. omkring sikkerhed, som 
nordmændene gør meget ud af i deres befa-
ling. De laver nærmest en hel lille drejebog, 
der tager højde for sikkerheden i forbindelse 
med uforudsete hændelser. Det kan man dra-
ge nytte af i forhold til øvelser,” mener Johnny 
Bjørn, der i det civile er i gang med at læse til 
jordbrugsteknolog.

Flere facetter
Også Ole Andersen, der er chef for stabskom-
pagniet ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
er stor tilhænger af de nordiske kurser efter 
deltagelsen i et opdateringskursus for områ-
dechefer på den norske hjemmeværnsskole. 
Han har netop lagt billet ind på endnu et kur-
sus for bataljonchefer i Sverige, der strækker 
sig over fire moduler. 

”Det er utrolig kompetencegivende og me-
get berigende. Hvem siger, at det altid er den 
danske model, der er den rigtige? Jeg fik i 
hvert fald flere facetter og andre indfalds-
vinkler på min egen opgaveløsning som kom-
pagnichef,” fortæller 47-årige Ole Andersen, 
der er en erfaren HJV-soldat med 28 år på 
bagen. Civilt arbejder han som produktions-
leder på en planteskole, der har specialiseret 
sig i roser. 

Ole Andersen fremhæver også kursets skar-
pere militære profil, som bidrog til, at han selv 
er blevet bedre til at stille krav til sine folk. 
Desuden har han stadig glæde af de kontak-
ter, han fik blandt en række norske officerer. 
Det kommende kursus for bataljonchefer for-
venter han vil give ham nye analyseredskaber 
i forhold til især operativ planlægning.

”Jeg vil gerne være på forkant med opga-
verne og indhente mere viden om, hvad man 
som chef skal være opmærksom på, når der 
skal indsættes flere enheder,” siger Ole Ander-
sen, der som Johnny Bjørn er varm fortaler for 
uddannelserne i skandinavisk regi. ”Det hol-

der dig i gang og er med til at holde fokus på 
din egen kompetenceudvikling,” mener han.

Inspiration til undervisning
Den holdning deler også Pia Goul, der er for-
bindelsesofficer i stabskompagniet ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland. 
Hun har deltaget i et to ugers intensivt kursus 
i taktisk evaluering og ledelse i Norge.

”Vi fik blandt andet nogle rigtig gode red-
skaber til konflikthåndtering, evaluering og 
begrebet gruppetænkning, som jeg har kun-
net anvende efterfølgende som underviser,” 
forklarer Pia Goul, der er lærer på Hjemme-
værnsskolens instruktørkurser og også har 
været udsendt til Georgien som instruktør 
som led i et uddannelsessamarbejde med Den 
Georgiske Nationalgarde. Civilt er hun lektor 
på Uddannelsescenter Syddanmark, hvor hun 
underviser i videnskabsteori.

”Jeg har da også stadig kontakt med nogle 
af de nordmænd, som jeg mødte på kurset. 
Vi bruger hinanden ofte til sparring omkring 
faglige problemstillinger. Så jeg har fået nogle 
givtige venskaber for livet.”

”Kurset i Norge slog 
simpelthen benene væk 
under mig. Det er det 
bedste kursus, jeg har 
været på.”

Johnny Bjørn
Kompagnichef

SAMSKANDIA er et formaliseret ud-
dannelsessamarbejde mellem de tre 
Hjemmeværnsskoler i Norge, Sverige 
og Danmark. Udvekslingens primære 
formål er at udveksle kursister landene 
imellem på udvalgte kurser for at bi-
drage til relevant uddannelse, kompe-
tenceudvikling og erfaringsudveksling. 
 
Du kan læse mere om SAMSKANDIA 
på HJV.DK under Hjemmeværnssko-
len. Her finder du kursuskatalog og 
optagelsesbetingelser. Der er desuden 
sendt kursuskatalog ud til alle underaf-
delinger.

Forbindelsesofficer Pia Goul 
har haft meget glæde af det 
netværk, hun fik efter delta-
gelsen på et SAMSKANDIA-
kursus i Norge.

Major Søren Rich fra Hjem-
meværnsskolen opfordrer 
kraftigt alle til at benytte 
muligheden for at uddanne sig 
under SAMSKANDIA.

Kompagnichef Ole Andersen 
fra Fyn snupper endnu et 
SAMSKANIDA-kursus, når han 
til august skal på bataljons-
chefkursus i Sverige.

Kompagnichef Johnny Bjørn 
er stor fan af uddannelsesmu-
lighederne i Norge og Sverige. 
Senest var han på et fabelag-
tigt kursus for patruljedelings-
førere.

SAMSKANDIA
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Nyt indsatsfartøj  
styrker politiets beredskab
 

Et af Marinehjemmeværnets nye indsatsfartøjer  
skal de næste to år sejle i København. Københavns 
Politi ser frem til de mange muligheder for hurtig og 
fleksibel udrykning, som fartøjet tilbyder.

”Herved giver jeg Marinehjemmeværnets 
indsatsfartøj, MIF-02, navnet "HOLMEN". Må 
held og lykke følge HOLMEN på dens færd.” 

Med disse ord navngav Chefen for Køben-
havns Politi, politidirektør Thorkild Fogde, i 
påsken sidste skud på stammen i Marine-
hjemmeværnets flåde: Et sort, 10,5 meter 
langt fartøj med hurtig acceleration, stor ma-
nøvredygtighed og blåt blink på styrehuset. 
Fartøjet, der får basehavn på Holmen, er som 
skabt til opgaverne for Københavns Politi, og 
her ser man frem til det styrkede samarbejde 
i Københavns Havn og Øresund.

”For os handler det primært om hastighed 
og fleksibilitet. Københavns Havn er i en ri-
vende udvikling som et nyt rekreativt område 
i byen – og der, hvor københavnerne er, skal 
politiet naturligvis også være,” understreger 
politidirektør Thorkild Fogde

Kort varsel en fordel
Med det nye fartøj kan Københavns Politi 
rykke ud på vandet med kort varsel på var-
me sommerdage, hvor folk generes af f.eks. 
ulovlig sejlads med jetski og speedbåde. 

”Det er mere effektivt og fleksibelt end 
faste patruljedage, hvor fartøj og mandskab 
skal være booket mange uger i forvejen, og 
hvor der måske på dagen viser sig at være 
gråvejr og mennesketomt,” siger Thorkild 
Fogde, der samtidig glæder sig over, at Kø-
benhavns Politi med initiativet endnu engang 
kan forny sit tætte og tillidsfulde samarbejde 
med Hjemmeværnet, og herunder Marine-
hjemmeværnet.

Det bliver København Politis udryknings-
sektion, der sammen med færdselsafdelingen 
bliver de primære brugere af indsatsfartøjet, 
der blev taget i brug i slutningen af maj. 
HOLMEN kan komme på vandet med bare en 
halv times beredskab. Testen af forgængeren 
til MIF-02 har vist, at Marinehjemmeværnets 

frivillige besætninger er i stand til at honorere 
det korte beredskab. 

”Vi er meget glade for det nye hurtige 
indsatsfartøj og de muligheder, det giver os 
både ved varslede og ikke mindst de uvars-
lede opgaver. Samtidig er fartøjet så stort og 
rummeligt, at vores politifolk ikke behøver 
alverdens uddannelse, da de ikke skal indgå 
i besætningen på indsatsfartøjet,” forklarer 
lederen af  udrykningssektionen, politikom-
missær Steen Harpsøe

Også Steen Harpsøe nævner de mange 
nye events og arrangementer i Københavns 
havne- og vandområder som baggrund for 
det øgede behov for politimæssig kontrol til 
søs. Senest er man eksempelvis begyndt at 
afholde Swoop Challenge, hvor faldskærms-
udspringere fra hele verden lander midt i 
hjertet af København. Og 20. juni gennem-
føres der Red Bull Cliff Diving, hvor verdens 
bedste udspringere skal springe ud fra Ope-
raen og 28 meter ned i Københavns Havn. 
Desuden er trafikken af lystsejlere i Køben-
havns Havn også stigende.  

”Den rivende udvikling understreger det 
voksende behov for vores tilstedeværelse til 
søs. Det kræver en fleksibel, hurtig og syn-
lig kapacitet som indsatsfartøjet MIF-02, der 
også glimrer ved at udstråle stor autoritet,” 
siger Steen Harpsøe.

Tæt samarbejde
På patruljerne med Marinehjemmeværnet vil 
politiet blandt andet kontrollere, at sejlere 
overholder reglerne for sejladshastighed, 
tjekke deres alkoholpromiller, se, om de har 
redningsveste om bord og er i besiddelse af 
speedbådscertifikater. De vil også holde øje 
med, at svømmere ikke kommer ud på om-
råder, hvor de ikke må være. Desuden kan 
Marinehjemmeværnet støtte politiet, når 
navigatører på fragtskibe er mistænkte for 

alkoholsejlads gennem Øresund.
I forvejen har Københavns Politi gode 

erfaringer med samarbejdet med Hjemme-
værnet. ”Vi har tæt kontakt med Hjemme-
værnet gennem vores jævnlige møder i to-
talforsvaret. Hjemmeværnet yder en meget 
professionel støtte til os, og det ville være 
svært at gennemføre så mange store kultur- 
eller sportsarrangementer i en storby som 
København uden hjælp fra Hjemmeværnet,” 
siger politikommissær Steen Harpsøe. 

Ud over opgaverne for politiet vil HOLMEN 
også være en effektiv platform, når toldere 
fra SKAT skal patruljere i Københavnsområ-
det, og fartøjet vil desuden indgå i søred-
nings- og havmiljøberedskabet som Marine-
hjemmeværnets øvrige fartøjer.

Endnu en MIF
MIF-02 er en ud af to lette redningsbåde 
(LRB), der oprindeligt er bygget til Kystred-
ningstjenesten, men som nu udlånes til Ma-
rinehjemmeværnet. Fartøjet er bygget på 
Mathis Værft i Aalborg. Normalbesætningen 
om bord vil være en MIF-fartøjsfører og en 
assisterende navigatør fra Marinehjemme-
værnet. På opgaver vil en yderligere funkti-
onsbesætning af to politifolk eller to toldere 
være standarden. Der er i alt 10 siddepladser, 
men fartøjet er afprøvet med over 30 perso-
ner om bord.

Marinehjemmeværnet har uddannet de 
frivillige besætninger til HOLMEN, der kom-
mer fra Flotille 369 Holmen med støtte fra 
Flotille 361 Hundested. Ud over MIF-02 har 
Marinehjemmeværnet modtaget yderligere 
et indsatsfartøj af samme kaliber, nemlig 
MIF-03, der primært skal sejle i de sydfynske 
farvande men også være til rådighed for ind-
sættelser i andre områder. 

BEREDSKAB

 AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT  
OG NINNA FALCK
FOTO: OLE BO JENSEN
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De næste to år skal Marinehjemmeværnets 
nye indsatsfartøj, MIF-02, sejle i Køben-

havn. Københavns Politi ser frem til mulig-
hederne med det hurtige og fleksible fartøj.

”Københavns Havn  
er i rivende udvikling. Der 
hvor københavnerne er, 
skal politiet også være.”

Thorkild Fogde
Politidirektør for Københavns Politi
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FLYVERHJEMMEVÆRNET

Flyverhjemmeværnet 
på strategiseminar
”Flyverhjemmeværnet – en relevant og kompetent 
organisation” var overskriften, da knap 300 befalings-
mænd, informationspersonel og rådsmedlemmer mødtes 
for at diskutere en fælles vej for Flyverhjemmeværnet.

Seminaret på Hjemmeværnsskolen blev skudt 
i gang af mentalisten og foredragsholderen 
Henrik Svanekjær, der tryllede med deltager-
nes opfattelse af virkeligheden og samtidig fik 
præsenteret en række forandringsværktøjer 
til inspiration under den kommende week-
ends arbejde. Ud fra klapsalverne at dømme 
– og i øvrigt også de efterfølgende tilbage-
meldinger – var der ingen tvivl om, at Henrik 
Svanekjær fik serveret sine budskaber, så de 
gik rent ind.  

To storskærme var opstillet foran scenen 
i cafeteriet, og et team af Flyverhjemme-
værnets informationspersonel var klar til at 
producere stævneaviser, nyheder på på HJV.
DK og Facebook samt film på de opstillede 

skærme, så alle deltagere – også dem som 
fulgte seminaret på afstand – blev holdt in-
formeret om slagets gang. 

Et dueligt Flyverhjemmeværn
Med dette afsæt for seminaret gik Chefen  
for Flyverhjemmeværnet, oberst Bernt B. 
Christiansen, på scenen og satte kursen for 
de kommende to dages drøftelser. Han lagde 
stor vægt på, at alle stemmer skulle høres:

”Målet med stævnet er at få en bredere 
accept af og forståelse for Flyverhjemme-
værnets strategiproces. Det er vigtigt, at vi 
er fælles om at udstikke den retning, Fly-
verhjemmeværnet skal gå i, hvilke opgaver 
vi skal løse, og hvordan vi løfter opgaverne. 

Samtidig med dette skal vi erkende, at vi står 
over for en række udfordringer – og mere 
vigtigt, hvad gør vi for at imødegå disse ud-
fordringer? Eller sagt på en mere kontant 
måde: Vi skal sikre, at vi også i de kommen-
de år har et professionelt og funktionsdueligt 
Flyverhjemmeværn.”

Fem arbejdstemaer
Stemningen var i top, da arbejdsgrupper 
blev sammensat på tværs af eskadriller og 
funktioner for at komme med konkrete bud 
på, hvordan Flyverhjemmeværnet i fremti-
den vedbliver med at være en relevant sam-
arbejdspartner for Flyvevåbnet og det civile 
samfund, samtidig med at Flyverhjemmevær-

Chefen for Flyverhjemme-
værnet udstikker kurser for 

weekendens strategiarbejde. 

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
FOTO: RENÈ HOLST KRISTENSEN
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nets frivillige synes det giver mening at være 
en del af det frivillige forsvar.

Proceskonsulent Ole Brems, som var sat til 
at styre og sikre fremdrift i arbejdet, havde 
forud for gruppearbejdet lavet en spørgeske-
maundersøgelse blandt de fremmødte om, 
hvilke emner de mente havde størst behov 
for at blive behandlet. På baggrund af under-
søgelsen blev emnerne opdelt i fem temaer 
om henholdsvis opgavevaretagelse og opstil-
lingsgrundlag, kommunikation, uddannelse 
og ledelse, fastholdelse og rekruttering samt 
Flyverhjemmeværnets omdømme.  

Ansatte og frivillige blev derefter på tværs 
af funktioner og eskadriller sat sammen i 
grupper, som inden for de enkelte temaer 
skulle drøfte kreative forslag til forbedringer, 
men også nedskrive de bedste i prioriteret 
rækkefølge. 

Forslag skal udmøntes
I skrivende stund er Flyverhjemmeværnet 
ved at etablere en projektorganisation be-
stående af frivilligt og ansat personel i de 
fem arbejdsgrupper samt en styre- og føl-
gegruppe. De skal arbejde med at omsætte 
de mange gode forslag fra Befalingsmands-
seminaret til konkrete projektplaner, der kan 
styrke Flyverhjemmeværnets opgaveløsning 
og medlemmernes trivsel på alle niveauer. 
Arbejdet forventes endeligt afsluttet i løbet 
af 2016.

Efterhånden som de enkelte projekter un-
der de fem temaer gradvist afsluttes, skal 
løsningsforslagene umiddelbart omsættes til 
handling og tages i brug i Flyverhjemmevær-
net. For eksempel kunne et udviklet værktøj 
under temaet ”Fastholdelse og hvervning” 
være en skabelon for det nye medlems in-
troduktion i eskadrillen. Eller et skema til at 
omsætte vedkommendes hjemmeværnsam-
bitioner i en karrierreplan. 

Under middagen lørdag aften sørgede Fly-
verhjemmeværnets Brassband på festlig vis 
for at holde gejsten til arbejdet oppe. Mange 
følte sig inspireret efter weekenden, og som 
Ole Riis fra Stabseskadrillen sagde: 

”Indholdet i weekenden har i høj grad 
været aktuelt. Jeg håber på, at de mange 

gode forslag, der er kommet frem i løbet af 
weekenden, vil udmønte sig i at hjælpe med 
at tiltrække nye medlemmer og fastholde de 
gamle.”  

På Flyverhjemmeværnets Teamsite ”FHV 
Strategiproces” bag login kan du læse mere 
om strategiprocessen og arbejdet inden for 
de forskellige områder. 

Mentalisten og foredragsholderen Henrik Svane-
kjær kom med input til forandringsværktøjer og 
underholdt desuden deltagerne med trylleri. 

       temaer fra 
seminaret: 
• Flyverhjemmeværnets opgavevare-

tagelse og opstillingsgrundlag 
• Kommunikation internt og eksternt 
• Uddannelse – og lederskab
• Fastholdelse – og rekruttering
• Flyverhjemmeværnets omdømme

5
”Det er vigtigt, vi er 
fælles om at udstikke den 
retning, Flyverhjem-
meværnet skal gå.”

Bernt B. Christiansen
Oberst og chef for Flyverhjemmeværnet
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LOGISTIK

En hjælpende hånd til  
stor logistikopgave

Flyverhjemmeværnet  
har indledt et samarbejde 
med Joint Movement  
and Transportation 
Organization. Det betyder 
støtte til spændende –  
og store – opgaver for de 
flyverblå frivillige.

I løbet af 2015 skal Flyverhjemmeværnet op-
stille en Movement Control-kapacitet (MOV-
CON) til støtte for Forsvarets nye logistikmyn-
dighed, Joint Movement and Transportation 
Organization (JMTO).

Ligesom med alt det andet, Flyverhjem-
meværnet bidrager med, er det en opgave, 
som er blevet stillet af en af vores nære sam-
arbejdspartnere. I dette tilfælde JMTO via 
Hjemmeværnskommandoen.

I første omgang er Flyverhjemmeværnet 
blevet bedt om at opstille en kapacitet, der 
kan støtte i forbindelse med afsendelse elle 
modtagelse af enheder, materiel eller gods 
fra en dansk flyvestation eller lufthavn. Der-
udover er der lagt op til, at Flyverhjemme-
værnet skal kunne løse lignende opgaver på 
udenlandske baser for eksempel i forbindelse 
med større øvelser.

Kapaciteten skal blandt andet kunne ind-
sættes som flightline security, til regulering af 
trafik i operativt område samt til enkle logisti-
ske og generelle støtteopgaver i tilknytning til 
MOVCON-operationer.

Mere samarbejde i udsigt
Flyverhjemmeværnet sagde straks ja til at 
opstille kapaciteten, da opgaverne, der skal 
løses, ligger meget tæt op ad de opgaver, 
som Flyverhjemmeværnets frivillige i dag ud-
dannes til og løser for Flyvevåbnet. 

JMTO lægger op til et tæt samarbejde 
mellem enhedens fastansatte medarbejdere, 
rådighedspersonel og frivillige FHV-soldater. 
Der lægges op til et højt aktivitetsniveau og 
til uddannelse med højt fagligt niveau ledet 
af JMTO.

Uddannelsesmæssigt bliver der, ud over 
eksisterende uddannelser, blandt andet  
tale om overvågning, afspærring/bevogtning 
af terminalområde, afmærkning af kørsels-
veje og områder, færdselsregulering, træ-
ning i brug af engelsk, særlig terminologi, 
brand- og redningsuddannelse samt kørsel 
med forskellige typer køretøjer. Fremadret-
tet forudser Flyverhjemmeværnet endvidere 
uddannelse i indsættelse under forskellige 
klimaforhold.

Kapaciteter tre steder i Danmark
I opstillingsfasen arbejdes der med en større 
kapacitet i Midtjylland, en mindre kapacitet 
på Sjælland og et hold på Bornholm. Uddan-

nelsen af førere planlægges påbegyndt før 
sommerferien, mens resterende uddannelse 
og øvelsesvirksomhed planægges gennem-
ført i efteråret.

Det forventes, at frivillige, der ønsker at 
være en del af Flyverhjemmeværnets MOV-
CON-kapacitet, forpligter sig til at være til-
knyttet JMTO i et til to år ad gangen for at 
sikre tilstrækkelig kvalitet i opgaveløsningen.

Flyverhjemmeværnets nye opgave indebæ-
rer støtte ved transport af tropper, gods og 
materiel både i havne, på flyvestationer og 
til lands. Foto: Thomas Reimann, Forsvaret

HJV og JMTO
• JMTO står for Joint Movement and 

Transportation Organization.
• Myndigheden opstod efter den nye 

organisering af Forsvaret, og rummer 
blandt andet resterne af Danmarks 
Internationale Logistikcenter, DANI-
LOG.

• MOVCON står for Movement Control 
og er en fleksibel terminal- og trans-
portenhed under JMTO, som opererer 
i havne, lufthavne, ved jernbaner etc.

• Flyverhjemmeværnet er blevet 
bedt om at løse en række opgaver, 
og er nu i gang med at opstille tre 
MOVCON-enheder. Derefter begynder 
uddannelsen til de særlige funktioner, 
som opgaven kræver.

AF OBERSTLØJTNANT JAN GERT ANDERSEN,  
CHEF FOR FLYVERHJEMMEVÆRNSDISTRIKTET

38 HJV magasinet  |  Juni 2015



Modsætninger mødes
Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation. I vores artikelserie ”Modsætninger mø-
des” stiller vi to medlemmer op over for hinanden, som enten har vidt forskellige bag-
grund, 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.

Denne gang kan du møde menig Danni Biil fra Flyverhjemmeværnet og menig samt instruktør 
Pernille Ugleberg fra Virksomhedshjemmeværnet. Det var en kammerat, der fik Danni ind i Flyver-
hjemmeværnet, mens Pernille har fået Hjemmeværnet ind med modermælken.

Danni
 versus
   Pernille

MANGFOLDIGHED

»

NY  
SERIE

Foto: Flemming Jeppesen 
og Steen Wrem
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NY ESKADRILLE

  

”En helt ny verden 
åbnede sig”
AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: FLEMMING JEPPESEN

Hvorfor er du medlem af HJV?
”Jeg blev medlem, fordi min bedste ven er 
medlem. En dag spurgte han, om jeg ikke 
havde lyst til at komme med og se, hvad de 
lavede. Og det ville jeg jo godt. Det så spæn-
dende og interessant ud, og sammenholdet 
og omgangstonen var lige noget for mig. 
Det var en helt ny verden, der åbnede sig. 
Da jeg først så og oplevede livet i Hjemme-
værnet, opdagede jeg, at jeg havde manglet 
det i min tilværelse. Jeg har ikke aftjent min 
værnepligt, så jeg vil gerne have den form 
for uddannelse og træning i Hjemmeværnet. 
Venskaberne er noget af det, jeg gerne vil 
have med. Jeg havde faktisk tænkt på gen-
nem nogle år, at jeg gerne ville prøve noget 
nyt og få prøvet mine grænser af. Og det får 
jeg under øvelserne. Her prøver vi jo hinan-
dens kræfter af, ser hvor meget vi kan holde 
til og presser os selv til det yderste. Og det 
sker sammen med ens kammerater. Så jeg 
ser frem til øvelser og arrangementer, som 
f.eks. Karup Airshow, hvor jeg en gang har 
været med på holdet.” 

Hvad siger vennerne og arbejds-
kollegerne?
”Jeg oplever generelt to slags reaktioner. 
Den ene går på, at ”Hjemmeværnet det er 
bare sådan nogen, der står og dirigerer trafik 
i weekenden.” Når jeg hører den slags, så 
tænker jeg bare, at hvis de ikke ved, hvad vi 
laver, så kan de ikke udtale sig. Den anden 
reaktion er, at det er ”fedt, at der er nogen, 
der vil lave det, I laver.” Og når jeg fortæller 

om, hvad jeg laver og hvorfor, så bliver de 
endnu mere positive. Dem er der langt flere 
af end de negative.”

Hvordan kommer du ud af det 
med de andre frivillige?
”Jeg har fået rigtig mange nye venner hos 
Flyverhjemmeværnet i Skive. Og jeg fik end-
nu flere på bootcamp, hvor vi bliver rystet 
sammen på tværs af alle værn og på tværs 
af landsdelene. Jeg skriver tit sammen med 
flere af dem, jeg var på camp med. På grund 
af min uddannelse til lastbilchauffør bor jeg 
midlertidigt i Albertslund, og så er det blevet 
nemmere at holde den fysiske kontakt med 
de mennesker, jeg lærte at kende på boot-
camp. Vi har jo fælles interesse og fælles op-
levelser fra bootcamp og fra Hjemmeværnet 
generelt. Da jeg flyttede til Sjælland, lavede 
jeg den aftale med min chef i Flyverhjem-
meværnet, at han kontakter mig, hver gang 
der er relevante øvelser og arrangementer, 
som jeg så deltager i. På den måde behøver 
jeg ikke tage til Jylland hver weekend for at 
følge med.”

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
”At jeg har fået kompetencer, jeg kan bruge i 
livet, og at jeg har fået venner for livet. Des-
uden har jeg fået større udholdenhed, og jeg 
har lært at tænke klart i pressede situationer 
og tage det roligt frem for at gå i panik.”

Hvad er det vigtigste, du har givet 
HJV?
”At jeg vil deltage og være aktiv. Jeg vil vise, 
at der ud over sjov og spas også er alvor i 
det, vi laver.” 

Det var Dannis kammerat 
Emil, th., som fik Danni 
overtalt til at melde sig ind i 
Flyverhjemmeværnet. 

Danni Ove Biil
• 21 år og ved at uddanne sig til 

lastbilchauffør, er for nylig flyttet fra 
byen Overlade nær Års til Alberts-
lund, vest for København.

• Menig i Hjemmeværnseskadrille 
261 Skive. 

• Har været medlem godt et halvt års 
tid og bruger så mange timer som 
muligt.

• Ambition: At stige i graderne, blive 
befalingsmand og få indflydelse og 
lære fra sig. 

• Næste mål: At komme på befalings-
mandskursus.

MANGFOLDIGHED
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AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: STEEN WREM

Hvorfor er du medlem af HJV?
”Jeg er født ind i Hjemmeværnet. Min far var 
kompagnichef i Virksomhedshjemmeværnet, 
og både min pap-mor og pap-bedsteforældre 
er medlemmer. Jeg skrev kontrakt tre måne-
der, før jeg blev 18 og så iklædt som 18-årig. 
Hjemmeværnet giver mig en masse erfaring. 
Meget af den uddannelse jeg har fået, kan 
jeg bruge i mit civile liv. Det gælder alt fra 
førstehjælp til lederuddannelse og våbenbrug 
i Hæren og politiet. Næste år søger jeg ind 
på Politiskolen, og jeg har skydelederuddan-
nelse, som jeg får merit for hos politiet. Da 
jeg kom ind som værnepligtig, havde jeg lært 
nogle af våbnene at kende i Hjemmeværnet. 
Jeg var konstabel i fire år og blev udsendt 
med Gardehusarregimentet til Afghanistan. 
Jeg har savnet ”det grønne” fra tiden i Hæ-
ren, så Hjemmeværnet dæmper savnet. Lige 
nu kan jeg ikke forestille mig et liv uden 
Hjemmeværnet. Jeg føler hele tiden, at jeg 
kan blive bedre. Man kan ikke blive den bed-
ste uden at udvikle sig, og jeg vil gerne være 
den bedste til det, jeg laver.” 

Hvad siger vennerne og arbejds-
kollegerne?
”Mine kolleger får nytte af det, jeg har lært i 
Forsvaret. Jeg har lært hurtigt at danne mig 
et overblik, jeg stresser ikke, når tingene går 
stærkt, tværtimod trives jeg med det. Fami-
lien kan godt brokke sig over, at jeg er me-
get væk, men de ved jo, at sådan er jeg. De 
fordomme, jeg møder, går bl.a. på, at jeg er 
lyshåret. Folk tænker altid på det der med 
dumme blondiner og tror, at jeg ikke kan kla-

re tingene. Det vil jeg gerne modbevise. Og 
så er der de generelle fordomme mod Hjem-
meværnet. Vi er ”weekendkrigere, der spiser 
kage og drikker kaffe.” En anden standardfor-
dom er: ”Skal du ikke snart ud og have tra-
fikvest på.” Jeg tænker bare, at jeg må blive i 
Hjemmeværnet for at modbevise den slags.”

Hvordan kommer du ud af det 
med de andre frivillige?
”Jeg har efterhånden fået en del venner på 
kryds og tværs i systemet og har lært mange 
folk at kende i hver sin ende af landet. Det 
gælder både i Hæren og i Hjemmeværnet.” 

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
”Det vigtigste er, at jeg har fået ledelseskom-
petencer og evner og muligheder for at rea-
gere på uforudsete situationer. Jeg har fået 
basale kompetencer, så min hverdag er ble-
vet nemmere. Det gælder på områder som at 
skabe overblik, yde førstehjælp og lignende. 
Jeg ved, hvordan man skal handle, når situa-
tioner pludselig opstår. En dag var jeg sam-
men med en ven fra Hjemmeværnet på vej 
til træning. Vi så en bil og en motorcykel, der 
holdt inde i vejsiden, så vi standsede. Bilisten 
havde fået hjertestop. Motorcyklisten, der var 
stoppet for at hjælpe, troede han trak vejret. 
Det gjorde han bare ikke, så vi gik i gang med 
hjerte-lunge-redning og blev siddende, indtil 
der kom hjælp. Politiet indstillede os siden til 
en dusør.”

Hvad er det vigtigste, du har givet 
HJV?
”Min tid og energi. Jeg gør det dels for min 
egen skyld og dels for at hjælpe Hjemme-
værnet.” 

Pernille  
Ugleberg
• 28 år og pædagogmedhjælper, bor i Bal-

lerup.
• Menig hundefører i Virksomhedshjemme-

værnet, men er uddannet sergent.
• Blev medlem af sin fars kompagni som 

18-årig i 2004.
• Bruger ca. 1500 timer årligt. Er instruktør 

og netop valgt til et 5-mands hold, der skal 
til Irak for at uddanne irakiske soldater.

• Ambition: At udvikle sig så meget som 
muligt. Vil gerne være fodsoldat og bidrage 
mest muligt ved at undervise.

• Næste mål: At tage en del af officersud-
dannelsen for at blive en endnu bedre 
lærer.

Pernille Ugleberg er trådt i 
familiens fodspor og kan 
slet ikke forestille sig et liv 
uden Hjemmeværnet. På 
billedet ses hun sammen 
med sin far og morfar.

”Jeg er født ind i 
Hjemmeværnet”
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KUNSTBOG

VIND!
Eksklusiv kunstbog
Her har du mulighed for at blive en af 10 vindere af en helt unik bog med alle  
14 malerier i kunstprojektet  ”Danmarks Hjemmeværn – Tradition og fornyelse”

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

I forbindelse med ferniseringen på Hjemmeværnets store 
kunstprojekt er der fremstillet en bog med alle værkerne og 
en række personlige historier fra en række af Hjemmevær-
nets frivillige soldater. Den flotte kunstbog er kun fremstillet 
i et begrænset oplag, og den kan ikke købes.

Til gengæld kan du vinde den her, hvis du svarer rigtigt 
på nedenstående spørgsmål. 10 heldige vindere modtager 
hvert et eksemplar. Skal et af dem blive dit, skal vi modtage 
dit rigtige svar senest 27. juli.

Hvad hedder kunstneren, der har malet de 14 oliema-
lerier i serien ”Danmarks Hjemmeværn – Tradition og 
fornyelse”?

Send dit bud på en e-mail til: hjv-magasinet@hjv.dk – skriv 
”Kunstquiz” i emnefeltet. Eller send dit bud med posten til 
redaktionen på: HJV magasinet, Hjemmeværnskommandoen, 
Overgaden Oven Vandet 62 B, 1415 København K. 

Husk at skrive dit MA-nummer samt navn og adresse, så vi 
kan sende dig præmien, hvis du vinder.

Kronprinsesse Mary ved ferniseringen af oliemalerierne på Københavns 
Rådhus. Kronprinsessen er flankeret af kunstneren bag malerierne,  
Mathilde Fenger, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen 
(DF) samt Hjemmeværnsledelsen. Foto: Simon Knudsen 

Vi udlodder i alt 10 eksemplarer af 
den nye kunstbog. Den er produ-
ceret i et meget begrænset antal 

og kan ikke købes.
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LANDSRÅD

Landsrådet: 
Enhver HJV-soldat skal 
være klar over sin rolle
På landsrådsmødet i Nymindegab i maj var  
der intense drøftelser om opgaver, roller og våben.  
Læs hele udtalelsen fra mødet her.

Hjemmeværnets repræsentanter har på mø-
det drøftet Hjemmeværnets identitet, opga-
ver og våbenopbevaring. 

Landsrådet har igangsat en gennem-
gang af de tre værnsgrenes opgaver på 
alle niveauer med henblik på, at den en-
kelte frivillige fremover tydeligere kan se 
sin opgave og rolle i Hjemmeværnet. Op-
gaven vil blive løst i en af Hjemmeværns-
kommandoen nedsat arbejdsgruppe, med 
deltagelse af kommandostrukturen og råds-
strukturen. Arbejdsgruppen skal have et 
samlet produkt færdig senest på LR 2015-2.  
Landsrådet understreger vigtigheden af, at 
Hjemmeværnsledelsen tydeligt rammesætter 
Hjemmeværnets opgaver internt og eksternt. 

Hjemmeværnets fremadrettede opbevaring 
af våben, efter de ulykkelige hændelser i fe-
bruar 2015, blev drøftet indgående. Lands-
rådet har kraftigt opfordret Hjemmeværns-

ledelsen til at sikre, at der findes en løsning, 
som sikrer fortsat mulighed for at opbevare 
våben i hjemmet. Iværksættelse af yderligere 
tiltag til sikring af våben skal gennemføres så 
hurtigt som muligt. Der skal ligeledes sikres 
information til og involvering af de frivillige i 
implementeringen. 

Landsrådet har tillige drøftet mulighederne 
for at bruge 2015 og 2016 til at igangsætte 
interne tiltag i Hjemmeværnet, som sammen 
med klarificering af Hjemmeværnets opgaver 
kan øge sammenhængskraften. 

• Der igangsættes en opdeling af reserven i 
en underafdelingsreserve og en distrikts-
reserve. 

• Der indføres specialistgrader og kompe-
tencemærker. 

• Der indføres udgangs- og tjenesteuniform 
til nøglepersonel. 

• Den aldersbetingede afgang ændres, så 
frivillige fra 1. januar 2016 kan virke som 
stregbefalingsmænd og officerer, indtil 
den måned de fylder 62 år, og har der-
efter mulighed for forlængelse indtil det 
65. år. Der skal fortsat arbejdes for, at af-
gangsalderen følger Forsvarets afgangs-
alder, med mulighed for årlig forlængelse 
i op til 5 år.

»Næste side: Chefen for 
Hjemmeværnet uddyber  
de væsentligste emner

Landsrådet understreger 
vigtigheden af, at Hjemme-
værnsledelsen tydeligt ramme-
sætter Hjemmeværnets opga-
ver internt og eksternt

Foto: Ole Friis
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OM OPGAVER
Hvad er formålet med at kaste et nyt lys 
på Hjemmeværnets opgaver, sådan som 
Landsrådet har anbefalet?
Vi vil gøre det endnu mere klart, hvad vi kan 
og vil som organisation. Dermed kan vi også 
være helt klar, når der kommer afklaring om 
budgetanalysen, og når der bliver taget hul 
på et nyt forsvarsforlig.

Hvorfor er det vigtigt præcist nu?
Vi kan ikke få en klar udmelding om den gen-
nemførte budgetanalyse og en afklaring af, 
hvad Hjemmeværnet skal lave, før efter val-
get og regeringsdannelsen. Så vi vender os 
mod noget, vi selv kan gøre noget ved nu, og 
bruger tiden på at klarificere og specificere, 
hvad den enkelte hjemmeværnssoldat og en-
hederne skal lave.

Du har selv talt meget om Hjemmevær-
nets militære profil de senere år, men 
hvordan passer det sammen med den 
stigende mængde øvrige opgaver, som 
de frivillige løser?
Vi er traditionelt en beredskabsorganisation, 
der i krise og krig blandt andet skal kunne 
bevogte Forsvarets installationer. Vi har dog i 
de senere år fået en øget mængde opgaver, 
både militære, men også støtte til de øvrige 
aktører i samfundet – opgaver, som ikke er 
direkte militære opgaver, men hvor vi bruger 
den militære organisation.

Jeg har fokuseret meget på vores militære 

profil, men samtidig har vores frivillige ople-
vet, at der er blevet flere opgaver for vores 
øvrige samarbejdspartnere. Marinehjemme-
værnets støtte til Politiet er eksempelvis ste-
get med 500 procent over fire år.

Over hele linjen bruger Hjemmeværnets 
frivillige fritid på uddannelse og de mange 
indsættelser og støttende opgaver, men den 
militære kerneopgave er nok blevet lidt uklar.

Er der et akut behov for at ændre på de 
opgaver, som Hjemmeværnet løser nu?
Nej, og vi skal heldigvis heller ikke ud og op-
finde opgaver. Vi har masser af gode opgaver, 
men opgavens indhold og sammenhængen 
med den militære uddannelse har måske ikke 
været tydelig nok de seneste år.

Hvordan bliver de frivillige inddraget i 
arbejdet?
Hjemmeværnsstaben er blevet bedt om først 
at få et samlet overblik over direktiver og 
andre dokumenter, der sætter rammerne for 
Hjemmeværnets arbejde. Derefter nedsættes 
en arbejdsgruppe , hvor både dele af råds-
strukturen og underafdelingscheferne skal 
være med. Arbejdsgruppen nedbryder de 
overordnede opgaver til mere specifikke op-
gaver og mål, så det helt ned på enkeltmands 
niveau bliver tydeligt for alle, hvilken opgave 
den enkelte har, og hvordan netop denne op-
gave er et vigtigt bidrag til Hjemmeværnets 
samlede opgaveløsning.

Når vi er færdige, diskuterer vi det på 
landsrådsmødet i efteråret. Derefter skal vi 
nok kommunikere det ud via kommandove-
jen, HJV magasinet og andre kanaler, så det 
rammer alle medlemmerne.

Bliver der en opfølgning på arbejdet?
Ja, når vi er færdige med at skabe klarhed 
over opgaverne, skal vi kigge på, om vores 
organisation og vores materiel er det rigtige 
til at løse de opgaver, vi har identificeret og 
prioriteret.

På chefsamlingen i januar får underaf-
delingscheferne selv lejlighed til at arbejde 
med, hvordan Hjemmeværnets medlemmer 
kan løse opgaverne.

Generalmajor Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

INTERVIEW

”Den militære kerneopgave 
er nok blevet lidt uklar”
Hvordan sikrer Hjemmeværnet sig, at der fortsat sker fremdrift,  
når der mangler politisk stillingtagen til rammer og retning? Vi har  
spurgt Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler,  som  
her svarer på spørgsmål om opgaver, våben og den militære profil.
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?OM VÅBEN
I har fra Hjemmeværnsledelsens side 
valgt midlertidigt at inddrage bundstyk-
kerne fra de våben, som medlemmerne 
har i deres private hjem? Hvorfor så 
voldsomt et skridt?
Da vi tog hul på det nuværende forsvarsfor-
lig, stod det allerede klart, at vi skulle evalu-
ere ordningen med våbenskabe fra 2010 for 
at se, om vi skulle foretage os yderligere i 
retning af at sikre vores våben. Det er derfor 
noget, vi allerede har kigget på i Hjemme-
værnskommandoen siden 2014. Den ulykke-
lige terrorhandling i København har tvunget 
os til at forcere det hele.

Vi har i forvejen en bedre opbevaring af 
vores våben end andre, der har våben i pri-
vate hjem. Vi har de vitale dele adskilt og 
opbevaret i separate dele af aflåste skabe. 
Men trods det har vi mistet våben. Derfor har 
vi undersøgt mange yderligere tiltag, hvilket 
er mundet ud i en  række foreløbige anbe-
falinger.

Hvilke anbefalinger arbejdes der med?
Samtidig med, at vi har været nødt til at ana-
lysere metoder til forbedring af sikkerheden 
ved våbenopbevaring, har vi i samme om-
bæring tilstræbt at lave en model, hvor vores 
operative beredskab faktisk bliver bedre og 
skarpere end i dag. Anbefalingerne vil for-

mentlig derfor komme til at rumme flere ele-
menter: Flere våben i våbenskabe på centrale 
placeringer (taktisk oplagt), kammerlåse og 
et forbedret skab for dem, som har våben 
hjemme, samt øget kontrol med opbeva-
ringen. Desuden skal vi indføre forbedrede 
procedurer for udlevering af våben samt op-
bevaring og transport.

I Hjemmeværnsledelsen har vi noteret os, 
at der er bred opbakning i Folketinget til, at 
Hjemmeværnet selv finder en hensigtsmæs-
sig løsning på opbevaring af våben, så vi fort-
sat kan virke som en frivillig militær bered-
skabsorganisation. Og det er min opfattelse, 
at den model, som vi ender med at udvikle, 
vil øge sikkerheden om Hjemmeværnets 
våben i meget betragtelig grad. Vi kan dog 
desværre aldrig skabe et system, hvor vi kan 
garantere 100%, at der aldrig mere vil blive 
stjålet et våben.

Hvor lang tid forventer du, der går, før 
medlemmerne igen kan få lov til at op-
bevare et komplet våben derhjemme?
Vi har stadig brug for tålmodighed. Imple-
mentering af vores anbefalinger er dyrt – vi 
taler om et tocifret millionbeløb – og det vil 
tage tid. Så vi kommer desværre til at have 
den her midlertidige adskillelse af våben og 
bundstykke i en periode, der for den enkelte 
frivillige vil føles urimeligt lang. 

Sandsynligvis vil der gå mere end et år 
fra nu. Derfor bliver det vigtigt, at vi finder 
smarte, frivillige, lokale løsninger, der kan 
nedsætte generne ved at have inddraget 
bundstykkerne. Den inddragelse af de frivil-
lige vil ske allerede inden sommerferien.

Der har været tvivl om, hvorvidt Hjem-
meværnet overhovedet vil blive tilkaldt 
med våben. Hvordan ser du på den de-
bat?
Efter  hændelserne i februar i København, 
hvor et hjemmeværnsvåben ulykkeligvis blev 
anvendt ved Krudttønden, opstod der tvivl 
om, hvorvidt Hjemmeværnet kan anvendes 
til en ”særlig hjælp”-opgave i fredstid – altså 
med våben.

Derfor vil jeg gerne her understrege, at 
Hjemmeværnets bevogtningskompetencer – 
som øves med fokus på krise og krig – selv-
følgelig også skal kunne anvendes i fredstid.
Jeg er helt klar over, hvor dyb en følelse, der 
ligger i, om man oplever tillid til, at Hjem-
meværnsledelsen og samfundet som sådan 
synes, at man kan betro vores frivillige sol-
dater et våben. Den tillid er så afgjort stadig 
til stede – både fra mig, den kommitterede, 
politikerne og vores samarbejdspartnere.

HJEMME- 
VÆRNSØVELSE 
2016
• Foregår 3.-5. juni 2016. Bygges op af 

to dele:

• Underafdelingerne vil selv skulle 
bidrage til at udforme den øvelse, de 
skal deltage i.

• Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Søn-
derjylland har det overordnede ansvar.

• Målet er, at både den enkelte soldat og 
enheden som helhed vedligeholder og 
får forbedret kompetencerne.

• Målet er at nå ”langt over 5.000” 
deltagere.

• Der vil komme flere informationer ud 
løbende via kommandostrukturen, HJV 
magasinet, HJV.DK og øvrige kanaler.

OM HJEMMEVÆRNSØVELSE 2016
Der er mange større emner, der mang-
ler afklaring – for eksempel organi-
sation, opgaver, økonomi og våben. 
Hvordan skal frivillige og ansatte holde 
motivationen oppe?
Vi ansatte skal i første omgang lytte til vores 
frivillige og løse de nære problemer. Vi skal 
stå sammen om at implementere nye tiltag 
for opbevaring af våben samt skabe klarhed 
over opgaverne. Selv om vi bliver presset 
udefra, så skal der skabes et lokalt hjemme-
værnsliv, som skal være så gnidningsløst som 
muligt i de lokale kompagnier, eskadriller og 
flotiller.

Det skal stadig være muligt at øve os og 
tage uddannelse, som vi plejer. Derigennem 
holder organisationen sig klar til at løse de 
opgaver, vi bliver bedt om, og som vi har 
mulighed for.

Derfor holder vi  en militær øvelse for alle 
tre værnsgrene i 2016 i Fredericia-området. 
Indtil videre har den arbejdstitlen ”Hjemme-
værnsøvelse 2016”, og jeg vil opfordre alle til 
at afsætte weekenden 3.-5. juni.

Hvem skal deltage i øvelsen?
Tanken er, at aktive medlemmer fra alle dele 
af Hjemmeværnet går på øvelse sammen. 
Det begynder med mindre lokale aktiviteter, 
hvor der for eksempel kan være åbent hus i 
kompagnier, flotiller og eskadriller om freda-
gen, mens vores frivillige soldater gør klar til 
øvelsen lørdag/søndag. Under øvelsen delta-
ger enhederne inden for deres særlige felt.

Hvad får deltagerne ud af at være med?
Vi går efter at give deltagerne en stor fæl-
les oplevelse. Det drejer sig om at bringe os 
sammen som organisation – både i enheder-
ne og på tværs af geografi, værnsgrene og 
funktioner. Vi skal øve i de opgaver, som er 
blevet tydeliggjort gennem arbejdet med at 
konkretisere og klarificere den enkeltes funk-
tion, som vi har igangsat.

Deltagerne går forhåbentlig derfra efter en 
stor øvelse, hvor man har øvet sig med sine 
kammerater og fået ny gejst i fællesskab. 
Samtidig kan vi understrege, at Hjemmevær-
net er en organisation, hvor vi står sammen, 
også når det bliver lidt hårdt.

• En lokal aktivitet i underafdelingens 
egne faciliteter.

• En stor øvelse i Fredericia og omegn.
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STABSØVELSE

Stabsøvelse med  
terror in mente
Hvor mange HJV-soldater skal indsættes ved et terror-
angreb? Og hvordan udnyttes ressourcerne bedst? HJV 
magasinet var med, da Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-
østjyllands stab trænede plan lægning.

TEKST OG FOTO: NINA VILLADSEN

Et terrorangreb i Århus med rødder til Kolding 
sætter Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjyl-
land på den anden ende.

Klokken er 8.30 lørdag morgen og Total-
forsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland har 
netop udgivet sin befaling til distriktet under 
den årlige STØVGAR, hvor den frivillige stabs 
evner til at planlægge og koordinere testes 
af. Klokken 17 skal deres befaling være klar. 

Med Paris og København in mente tages 
situationen alvorligt. Hjemmeværnssoldater 
skal aktiveres og være klar, hvis politiet rek-
virerer Hjemmeværnet, eller Forsvaret ønsker 
assistance til bevogtning af militære facili-
teter. Mange spørgsmål bliver vendt i løbet 
af dagen. Hvad kunne være terroristernes 
næste træk? Hvilke faciliteter og aktiviteter 
findes i området, som kunne være interes-
sante for en terrorist? Hvad kan vi selv gøre?

”Vi har i Hjemmeværnet i de seneste 10 år 
talt meget om, hvornår vi fik et terrorangreb 
i Danmark. Med terrorangrebet i København i 
februar er øvelsen meget relevant,” fortæller 
premierløjtnant Carsten Eilersen, der i et år 

har haft funktionen som operationschef. Det 
er hans opgave at skræddersy en plan sam-
men med sin stab ud fra chefens direktiver. 

Krævende lederjob
Carsten Eilersen har været medlem af Hjem-
meværnet siden slutningen af Den kolde Krig 
og avancerede hurtigt i systemet. Gennem 
sin karriere har han haft mange befalings-
mandsposter, og tre gange har han været 
fungerende kompagnichef i Vejle. Det frivil-
lige lederjob er dog efter hans mening i dag 
blevet for krævende.

Han kunne godt ønske sig, at Hjemmevær-
nets ressourcer generelt blev anvendt endnu 
mere i beredskabet. ”Vi har så mange kom-
petencer og kan bruges til meget andet end 
at madpakker ud,” mener Carsten Eilersen.

Efter en intens dag blev befalingen til dis-
triktets kompagnier udgivet. Den fik positive 
ord med på vejen af regionens observatører. 
”Distriktets stab har leveret et flot resultat. 
Mange er relativt nye i deres funktion, og 
man kan se, de bliver bedre fra gang til gang” 
understreger major Gert Knudsen fra Total-
forsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

Computerne er en vigtig del i  
planlægningsarbejdet for en frivillig stab.

Hvad er  
STØVGAR?
• STØVGAR betyder ”Stabsøvelse  

garnison” og er en papirøvelse,  
hvor distriktsstaben øves uden 
deltagelse af hjemmeværnssoldater i 
fysisk form. 

• Totalforsvarsregion Fyn, Syd og 
Sønderjyllands tre distrikter gen-
nemfører øvelsen en gang om året, 
hvor den frivillige stabs evner til at 
løse planlægnings- og koordinerings-
opgaver testes af.

Stabens  
udfordringer
Under STØVGAR bliver mange spørgs-
mål vendt som eksempelvis:

• Hvor mange folk skal aktiveres, 
og hvordan udnyttes ressourcerne 
bedst? 

• Hvad med logistikken, herunder 
behovet for materiel, transport og 
forplejning?

• Hvem er uddannet til hvilke opgaver, 
og har alle den rette udrustning, der 
skal til?

Carsten Eilersen har 25 års medlemskab 
bag sig og er i dag stabsofficer i Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydøstjylland.
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KALENDER

En uge i Hjemmeværns-
ledelsens fodspor
Meget af arbejdstiden foregår i kulissen for 
Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommit-
terede. Men den står ikke udelukkende på 
mødelokaler og strategisnak – mange dage, 

aftener og weekender går med hjemme-
værnstjeneste sammen med frivillige HJV-
soldater. Her får du et udpluk af de to chefers 
kalender fra en travl uge i maj.

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet (DKH)* 

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet (CHV)

Mandag 4. maj
Kl. 10.00

Parole i Hjemmeværnskommandoen i København

Kl. 13:45 Indvielse af Frode Jakobsens Plads, Vanløse

Kl. 14.00 Overrækkelsen af Hjemmeværnets fortjensttegn, 
Høvelte

Reception i anledning af jubilæum ved Falck, Kbh.

Kl. 12.30 Drøftelse af mulig HJV-bog med Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Kl. 19.00 Mindehøjtidelighed for Danmarks befrielse, Mindelunden, Hellerup

Tirsdag 5. maj
Kl. 8.30

Kranselægning ved Mindeankret for faldne krigssejlere, Nyhavn, Kbh.

Kl. 9.30 Mindegudstjeneste, Vor Frue Kirke, Kbh.

Kl. 18.00 Højtideligholdelse af veteraner, krigssejlere , mod-
standsfolk m.fl., Københavns Rådhus

5. maj arrangement inkl. overrækkelse af tegn, 
Børglum Kloster i Nordjylland

Onsdag 6. maj
Kl. 10.30

Møde i Hjemmeværnets centrale samarbejdsudvalg, Hjemmeværnskommandoen

Kl. 15.00 Drøftelse af HR-spørgsmål

Torsdag 7. maj
Kl. 9.00

Koncernstyrelsesmøde, videokonference

Kl. 13.00 Drøftelse af Delstrategi 9 vedr. anvendelse af Hjem-
meværnets personel, Værnsfælles Forsvarskom-
mando, Kbh.

Fredag 8. maj
Kl. 13.00

Transport, derefter indsættelse af ny chef for Hjemmeværnsskolen, Nymindegab

Kl. 13.30 Formandskabsmøde forud for Landsrådsmøde om aftenen, Hjemmeværnsskolen

Lørdag 9. maj
Hele dagen og aftenen

Landsrådsmøde, Hjemmeværnsskolen

Søndag 10. maj
Hele dagen 

Landsrådsmøde, afrunding, frokost og hjemtransport

* Bjarne Laustsen er også medlem af Folketinget, hvorfor der er mange forpligtelser uden for Hjemmeværnet, som ikke fremgår af denne kalender.

= CHVs aktiviteter
= DKHs aktiviteter
= Fælles aktiviteter
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Selv om FIK’en kan 
klare at krydse et tykt 
lag mudder, så er det en 
del af omskolingen at 
kunne bringe køretøjet 
fri ved fastkørsel.

Respekt
for manden bag rattet
Kørerne er helt afgørende for at skabe sammenhæng i både uddannelse  
og indsættelser i Hjemmeværnet. Derudover holder de køretøjerne i god stand.  
Men hvordan ser det ud med respekt og anerkendelse af funktionen?  
Vi tog med til omskoling for at finde svaret.

TEKST: STEEN RAMSGAARD
FOTO: STEEN WREM

Hjemmeværnets nye køretøj, FIK (Fleksibelt 
Indsats Køretøj), bevæger sig forsigtigt rundt 
i køreterrænet ved Jægerspris Kaserne. Der 
er nogle virkeligt høje kanter og dybe mud-
derhuller, der skal passeres. 

Siden slutningen af februar er et nyt hold 
kørere blevet omskolet her hver anden week-
end. Denne majweekend er ingen undta-
gelse. Her er det et hold på fire FIK-kørere, 
der skal omskoles.

”Omskoling er en superoplevelse. Det er 
sjovt at køre i terræn,” siger Frank Larsen, 
der er menig og til daglig kører GD 290 i et 
MOTOV-kompagni (motoriseret overvågning) 
i Jonstrup ved København.

Ud over at lære FIK’en og dens grænser at 
kende, skal kørerne også lære, at deres funk-

tion er så vigtig, at de har ret og pligt til at 
gøre opmærksom på, at både deres frivillige 
kolleger og de ansatte på distriktet skal lytte, 
når de gør opmærksom på uhensigtsmæs-
sigheder. Det handler kort sagt om respekt 
– både for køreren og for materiellet.

Prestige skal løftes
Mange steder anses kørernes opgaver ikke 
for at være specielt ”sexede”. Det vurderer 
Hjemmeværnskommandoens vejleder på om-
skoling af kørere, Poul Carstensen.

”Generelt er der ikke megen prestige i at 
være kører. Og den holdning betyder ofte, 
at gruppeføreren ikke udviser den fornødne 
respekt. Vi oplever tit, at der ikke bliver hørt 
efter, når en gruppefører tager gruppen ud, 
og køreren siger, at de skal køre uden hjelm,” 
siger Poul Carstensen, som ud over at være 
frivillig i Stabskompagni Østjylland er en ru-

tineret kører og køreinstruktør fra Forsvaret.
Ifølge Poul Carstensen skyldes den man-

glende respekt ofte, at medlemmerne ge-
nerelt ikke ved nok om, hvad det indebærer, 
og hvad der kræves af at være kører i Fors-
varets køretøjer.

”Når køreren giver besked om, at ”Vi kører 
uden hjelm og basis,” så er der mange gode 
grunde til at følge den. En brat opbremsning 
betyder for eksempel, at man med en tung 
hjelm på hovedet får et hårdt træk i nak-
kemusklerne,” forklarer Poul Carstensen.

Ud over manglende viden om blandt andet 
sikkerhed, køreteknik og vedligeholdelse har 
kørerne ofte også selv et medansvar for at 
løfte prestigen i at være kører. For respekt 
er ikke bare noget, man får, det er i høj grad 
noget, man selv er med til at bygge op, un-
derstreger Hjemmeværnskommandoens er-
farne vejleder.

KØREINSTRUKTØRER
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Frank Larsen og 
Casper Bremer 
Sørensen i gang 
med start-eftersyn 
på FIK’en, inden 
terrænkørslen går i 
gang.

”Ved uddannelse og kurser lægger jeg 
vægt på, at de skal være seriøse og selv høj-
ne niveauet. Så vi skal begynde det rigtige 
sted, og det vil være hos kørerne selv. De skal 
være seriøse og selv højne niveauet,” siger 
Poul Carstensen, som påpeger, at den enkelte 
kører risikerer at miste ansvarsfølelsen for sin 
egen opgave, hvis ikke der arbejdes med at 
skabe respekt om funktionen.

Et stort ansvar
Morten Jensen, menig kører i kompagni 
Fåborg-Midtfyn, har tidligere været på FIK-
omskoling. Han føler, at kørerne er en lettere 
overset gruppe og er enig i, at der skal arbej-
des målrettet for at få mere respekt.

”På omskolingen får vi at vide, at hvis no-
get går galt, så er det os kørere, der har an-
svaret. Det gælder også for vedligeholdelse. 
Man bør jo altid bare kunne kigge i kørebo-
gen og se, hvem der har haft det sidst,” siger 
Morten Jensen, og tilføjer, at virkeligheden 
ofte er en anden:

”Jeg har oplevet at komme og overtage et 
køretøj, hvor jeg så opdager, at en af last-
bilens presenninger er revet i stykker, og at 
en af lygterne er ødelagt. Men der står ikke 

noget om det i kørebogen. Når jeg så går til 
en overordnet og påpeger fejl og mangler, 
så burde der laves en rapport. Men det sker 
ikke. Der bliver ikke fulgt op på tingene.”

Morten Jensen mener, det er vigtigt, at alle 
tager ansvar for, at det er ansvarligt at køre 
rundt med køretøjerne. Men han har flere 
gange oplevet, at der ikke sker noget, når 
han går videre opad i systemet med proble-
merne. Den tilbagelænede holdning forplant-
er sig tilbage ned gennem rækkerne:

”Du er som kører ansvarlig for liv på ladet 
og i bilen, og folkene har tillid til, at de kom-
mer sikkert rundt. Derfor skal eksempelvis 
køre-hviletidsbestemmelser overholdes. Har 
man været på vagt om natten, så kræver 
det seks timers søvn bagefter. Ellers er man 
ikke frisk til at køre. Så i virkeligheden er det 
slendrian fra en overordnets side at sætte en 
kører på nattevagt,” siger Morten Jensen.

Uddannelse under pres
Poul Carstensen tager ofte rundt i landet 
og besøger Hjemmeværnets distrikter for 
at tjekke, at den omskoling og uddannelse, 
folkene har været igennem, nu også bærer 
frugt. Han har ved flere lejligheder konsta-

teret, at der foretages ting, der ikke er hen-
sigtsmæssige. Han ser også eksempler på, 
at køretøjerne udsættes for ting, de ikke er 
beregnet til.

Han håber, at distrikterne vil bruge ham 
og Hjemmeværnskommandoens ekspert-
er som vejledere. Blandt andet støder Poul 
Carstensen nogle gange på problemet med, 
at køreuddannelserne nedprioriteres i en travl 
hverdag. Distrikterne afsætter i nogle tilfælde 
for lidt tid til uddannelse, fordi den ikke anses 
for at være nødvendig, mener han.

”Her skal kørerne selv sige fra og gøre op-
mærksom på, at de skal have det rette antal 
timers uddannelse,” siger Poul Carstensen.

Kørerne samlet 
til gruppefoto 

under en pause i 
omskolingen. 

Konvojkørsel i ter-
rænet ved Jægerspris 
Kaserne. Den slags 
bliver der mange af 
det næste års tid, hvor 
kørerne til Hjem-
meværnets 90 nye 
FIK’er skal omskoles.

»Læs mere om kørerne 
på næste side
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KØREINSTRUKTØRER

Vedligehold forlænger liv
At være kører i 
Hjemmeværnet handler 
ikke kun om at fragte 
materiel og soldater rundt. 
Kørerne er også ansvarlige 
for, at køretøjerne er i god 
stand. Så hvis du hjælper 
din kører med at passe på 
vognparken, hjælper du 
alle distriktets frivillige.
TEKST: STEEN RAMSGAARD

FOTO: STEEN WREM

Flemming H. Nielsen har kun fri hver anden 
weekend det næste års tid. Resten bruger 
han, bortset fra en kort sommerpause, på 
at omskole kørere til Hjemmeværnets 90 
nyindkøbte FIK’er i terrænet ved Jægerspris 
Kaserne.

”Kørerne skal lære at behandle køretøjerne, 
sådan som vi ønsker det. Uden omskoling 
holder de i et år. Med omskoling og instruktion 
holder de i mange år,” siger løjtnanten, 
der er tilknyttet Hærhjemmeværnsdistrikt 
Københavns Vestegns stabskompagni.

”Vi lærer meget om vedligeholdelse, men 
der er mangler ved vore faciliteter. Så bilerne 
bliver ikke altid vasket efter øvelser,” fortæller 
en af denne weekends fire kursister, Frank 
Larsen. Han er kører ved Infanterihjem-
meværnskompagni Jonstrup ved København.

Alle fire kursister på denne weekends 
omskoling ser positivt på det store fokus på 
vedligeholdelse og instruktion i at passe godt 
på bilerne. Flere af dem har nemlig oplevet 
at få køretøjer med skader og mangler retur 
efter udlån.

Ingen respekt, ingen kørsel!
Dan Schwartz er sergent og forsyner ved 
Hjemmeværnskompagni Valdemar i Ringsted. 
Han skal omskoles til FIK for at kunne træde 
til, hvis det kniber. Normalt transporterer han 
materiel til forskellige enheder og støtter an-
dre distrikters infanterikompagnier. Han bru-
ger en halv time på start-slut-eftersyn, hvortil 
kommer rengøring.

I det daglige oplever han respekt for sin 
funktion og sine beskeder, for som han siger: 
”Ellers kører vi ingen steder!”

Heller ikke de andre kørere har oplevet, at 
deres instruktioner bliver overhørt.

”Jeg kører normalt Buslet og Mercedes 
Vito. Jeg har fået en grundig indføring i ved-
ligeholdelse af køretøjer og bruger alt mellem 
en halv time til et par timer på at gå køretøjet 
efter og gøre det rent. Jeg ved, hvad jeg skal 
kontrollere og kigge efter af små utætheder, 
defekter og lignende,” siger Carsten Nielsen, 
der er menig ved Hjemmeværnskompagni 
Kongsdal ved Holbæk.

Casper Bremer Sørensen er menig og 
gruppefører. Han har måttet erkende, at det 
koster lidt ekstra tid at være kører: ”Det er 
jo aldrig sjovt at skulle stå og vaske vogn en 
eller to timer efter en øvelse. Men det hører 
med,” siger Casper Bremer.

Køreren er ved at 
indkoble FIK’ens 
længdespær.

Terrænkørsel er ikke så 
ligetil, som man skulle 

tro. På omskolingen skal 
kørerne lære FIK’ens 

begrænsninger at kende.

Kursisterne får styr 
på den fleksible 

indretning. 
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Læsernes eget billede

DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1. Hvad mange timer årligt bruger Pernille Ugleberg  

på Hjemmeværnet?

2. Hvad betyder "STØVGAR"?

3. Hvornår forlod russerne Bornholm efter 2. verdenskrig?

4. Hvad hedder kompagnichefen, der er blevet hædret med 
Frivilligprisen 2014?

5. Hvilket navn har Marinehjemmeværnets nye indsatsfartøj, 
MIF-02, fået?

&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 24. juli 2015. 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 1/2015 er:

??

Følg også Hjem-
meværnet på 
Facebook. Siden 
har nu knap
14.000 følgere

Gitte Thorup
Lervangen 6
7870 Roslev

Anna-Lisa Mose Gaarde
Svallerup Bygade 26
4400 Kalundborg

UDDANNELSE: På billedet ses hjem-
meværnssoldater fra Politikompagni 
Frederikssunds 3. deling på uddannelse 
ved Auderød skov. Billedet er taget af 
menig Martin Valentin.

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

Ralf Meister er for nylig 
blevet fartøsjfører, som 
er Hjemmeværnets 
mest omfattende ud-
dannelse.   

Ønsket om at socialisere sig i det danske samfund fik  
for fire år siden tyske Ralf Meister til at blive en del af  
Marinehjemmeværnet i Kolding, hvor han netop er blevet 
fartøjsfører med egen besætning.

HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE 
OPLEVELSE?
”Det var virkelig en positiv overraskelse at 
mærke den store opbakning fra min besæt-
ning, da jeg i marts var til eksamen for at 
blive autoriseret fartøjsfører. De støttede mig 
bare 100 procent under hele forløbet. Det 
samme gjaldt, da jeg var på min første sej-
lads som fartøjsfører, hvor jeg var ude med 
SKAT. Den støtte og opbakning betyder alt – 
for et skib sejler ikke sig selv. Det er og bliver 
et holdsamarbejde.”

HVORFOR BLEV DU MEDLEM AF 
HJEMMEVÆRNET?
”Jeg kommer oprindeligt fra Hannover i 
Tyskland, men kom til Danmark på grund af 
kærligheden til en dansk pige. Selv om jeg 
stadig føler mig 100 procent som tysker, så 
er det min klare overbevisning, at man skal 
socialisere sig, når man etablerer sig i et an-
det land. Da jeg altid godt har kunnet lide 
at sejle og i øvrigt har en fortid som soldat i 
den tyske marine, var det oplagt for mig at 
søge ind i Marinehjemmeværnet.”

HVILKEN FUNKTION HAR DU I 
DAG?
”Jeg er som sagt netop blevet fartøjsfører for 
1. søgruppe i Flotille 135 Kolding og sejler 
med min besætning hver mandag – undta-
gen i december. Derudover er jeg instruktør 
på flere maritime kurser og har også fået Sø-
fartsstyrelsens autorisation til at være censor 
på speedbåd og duelighedsbeviset. Det er 
sjovt og udviklende.”

HVAD ER DET VIGTIGSTE, HJEM-
MEVÆRNET HAR GIVET DIG?
”Det er klart kammeratskabet og den hjælp-
somhed, man møder i Marinehjemmevær-
net. Der er altid store smil, og man bliver 
accepteret for det, man kan. Jeg har fået 
nogle rigtige gode venner her. I øvrigt er vi 
flere med tysk baggrund i besætningen.”

HAR DU ANDRE INTERESSER UD 
OVER HJEMMEVÆRNET?
”Jeg bruger meget tid i Marinehjemmevær-
net – cirka 1.200 timer om året. Desuden 
har jeg en båd, en Ørnvik på 4,70 meter. 
Derudover har jeg ikke så frygtelig mange 
andre interesser – jeg er mest til det mari-
time, der altid har haft en stor plads i mit liv.” 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO NINNA FALCK

Mød et 
medlem
HJV magasinet taler 
med et medlem, som 
fortæller om sin stør-
ste oplevelse i Hjem-
meværnet, og hvad 
medlemskabet giver 
dem. Denne gang kan 
du møde fartøjsfører, 
løjtnant Ralf Meister, 
fra Hjemmeværnsflo-
tille 135 Kolding.
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