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LEDER

Endelig fik vi en
politisk afklaring
Lige op til deadline på dette magasin samledes kred-
sen af folketingspolitikere bag det nuværende for-
svarsforlig for at drøfte Hjemmeværnet udvikling og 
omstilling. Som bekendt blev politikerne enige om 
en aftale, så Hjemmeværnet nu har et fundament at 
arbejde videre på.

Der er dog et lille stykke vej endnu, før vi fuldt ud 
kan omsætte den vedtagne tekst til konkrete juste-
ringer og udviklingsplaner. Først når Hjemmeværns-
kommandoen har modtaget det endelige implemen-
teringsdirektiv fra Forsvarsministeriet kan vi for alvor 
gå i gang med de dybere analyser af, hvordan vi på 
den bedst mulige måde kommer i hus med forligets 
målsætninger og får fremtidssikret Hjemmeværnet.

Heldigvis får vi i resten af indeværende forligspe-
riode lov til at anvende de sparede midler til udvik-
ling. Udviklingen på den lidt længere bane skal nu 
analyseres grundigt sammen med Værnsfælles For-
svarskommando. Det er en analyse, der skal sikre, at 
Hjemmeværnets udvikling i tilstrækkelig grad er syn-
kroniseret med Forsvarets med respekt for, at Hjem-
meværnet er en frivillig beredskabsorganisation.

I den forbindelse er det positivt, at arbejdsgrup-
pen har anerkendt, at der over en længere årrække, 
allerede fra næste forligsperiode, er brug for større 
materielinvesteringer for at fastholde Hjemmevær-
nets operative kapacitet.

Vi kan godt love, at vi ikke sidder på hænderne, 
mens vi venter. Både frivillige og ansatte er allerede i 
gang med drøftelser om Hjemmeværnets fremtid på 
det nye grundlag, mens andre arbejder med planer 
for, hvordan vi hurtigst muligt kan komme i gang, når 
startskuddet lyder.

Mange medlemmer og ansatte havde sikkert hå-
bet, at politikerne i sidste ende ville beslutte, at der 
ikke skulle tages ressourcer fra Hjemmeværnet. Vi 
ved nu, at vi skal finde over 70 millioner kroner, og 
at den ansatte struktur skal reduceres med ca. 90 
årsværk.

Det skaber usikkerhed oven på tre års ventetid. 
For hvordan skal vi hænge sammen som organisa-

tion med en reducerede struktur? Der er ikke noget, 
vi i Hjemmeværnsledelsen hellere vil end at give alle 
frivillige og ansatte klar besked om, hvilken retning 
vi skal, og hvordan det hele skal forme sig. Det kan 
vi desværre først give jer alle i løbet af de næste 
måneder.

Processen har været lang, men nu kan vi trods alt 
skimte lys for enden af tunnelen. Og vi glæder os 
over, at vi oplever et stadigt stigende behov fra For-
svaret og samfundet for støtte fra Hjemmeværnets 
dygtige, frivillige soldater.

Vi skal sikre sammenhængen, så vi fortsat kan 
levere de mange hundrede tusinde timer, som er 
med til at gøre de professionelle soldater skarpere. 
Dét er Hjemmeværnets primære opgave. Men også 
Politiet og det øvrige civile samfund nyder godt af 
engagementet og den høje kvalitet, som man altid 
kan regne med, når Hjemmeværnet stiller op.

Blandt andet har rydningsassistenterne haft travlt 
gennem hele 2015. Marinehjemmeværnet står stadig 
for en imponerende stor del af overvågningen og be-
redskabet til søs, og både Politiet, Skat, forskere og 
kommuner nyder godt af den store ekspertise, som 
MHV-medlemmerne har. Og i Flyverhjemmeværnet 
glæder man sig for tiden over, at de to nye moderne 
fly nu officielt er blevet overdraget og dermed er 
operative. Med den nye kapacitet kan Hjemmevær-
net støtte samarbejdspartnerne med en ekstra di-
mension i endnu flere opgaver end tidligere.

Vi lover at holde jer opdateret, lige så snart der 
er nyt om Hjemmeværnets fremtid. Vi holder derfor 
en tæt dialog til Landsrådet og diverse samarbejds-
udvalg. Derudover vil vi orientere løbende via kom-
mandovejen, HJV.DK, facebook og alle øvrige kanaler 
i takt med, at vi har svar på de mange uklarheder.

Og så glæder vi os til at se en stor del af jer til 
Landsøvelse 2016 i weekenden 3.-5. juni. Det bliver 
en kæmpe oplevelse, hvor vi sammen viser befolk-
ningen, politikerne og os selv, hvor mange vi er, og 
hvor meget Hjemmeværnet er i stand til.
Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet
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KORT NYT

Tjek mærket på køretøjet

Tjekker du nogensinde, om det HJV-køretøj, du har lånt, er synet og lovligt at køre af sted 
i? Det burde du nok. For det er dit eget ansvar at sikre, at det ikke har overskredet fristen 
for syn. Heldigvis er det blevet lettere at se, om køretøjet er lovligt. Et nyt mærke til alle 
køretøjer viser, om det er synet, og hvor længe godkendelsen gælder. Ordningen træder i 
kraft 1. marts 2016 og gælder alle Hjemmeværnets køretøjer. Der er sendt en skrivelse ud 
til distrikterne, så her kan du få mere information.

Nyt hold 
i gang i Irak
I begyndelsen af februar overtog Operation 
Inherent Resolve (OIR) hold 3 træningsop-
gaven på Al Asad Airbase i Irak. 

På holdet indgår der ligesom på hold 2 
instruktører fra Hjemmeværnet. En af dem 
er Ronny, som til hverdag er kompagnichef 
i Hjemmeværnet. Det er hans anden udsen-
delse, og mødet med irakerne har været en 
positiv oplevelse: ”Det er vældigt flinke men-
nesker, som er meget ihærdige for at lære,” 
fortæller han om de irakiske sikkerhedsstyr-
ker, som det danske bidrag træner.

De i alt 137 mand på OIR hold 3 træner, 
rådgiver og underviser de irakiske styrker til 
kampen mod ISIL. Det danske træningsbi-
drag har bidraget til at uddanne mere end 
3.000 soldater.

Også med på OIR hold 4
Hjemmeværnet skal også stille instruktører 
til OIR hold 4, som skal af sted til august. 
Instruktørerne er udvalgt på grundlag af et 
forløb, hvor det respektive distrikt har vur-
deret kandidatens kompetencer i forhold til 
opgaven, herunder instruktørfærdigheder og 
fysik. Herefter har Center for Stabiliserings-
indsatser, CSI, i samarbejdet med Hjemme-
værnsskolen afholdt en afprøvningsdag for 
udvalgte kandidater.

Vil du vide mere?
Det er Center for Stabiliseringsindsatser, der 
står for Hjemmeværnets internationale op-
gaver. Du kan læse mere om OIR og øvrige 
opgaver her: hjv.dk/oe/csi

Fredericia Havn i

Mere  end 200 hjemmeværnssoldater fra To-
talforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 
samt Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland 
var i starten af februar indsat i dagevis til 
støtte for Politiet i Fredericia Havn, der stod i 
flammer. En overgang frygtede myndigheder-
ne, at de brandvarme olietanke ville eksplo-
dere. ”Der var akut brug for støtte til afspær-
ringer og trafikregulering”, fortæller kaptajn 
Michael Laursen, regionens vagthavende, der 
blev vækket midt om natten af Politiet.

Den voldsomme brand begyndte 3. fe-
bruar ved 21-tiden i to tanke med palmeolie, 
hvorved to personer kom til skade og måtte 
køres på skadestuen. På grund af en over-
hængende eksplosionsfare var det ikke tilladt 
at færdes i den sydlige del af byen, folk blev 
bedt om at holde døre og vinduer lukkede, 
og Politiet valgte endda at evakuere de 250 
nærmeste beboere. 

Den efterfølgende morgen var tankene så til-
pas afkølede, at eksplosionsfaren var drevet 
over, og de evakuerede kunne vende hjem 
igen. Fredericia var dog særdeles påvirket 
af fortsatte omlægninger og afspærringer 
i området syd for havnen. Det lykkedes at 
få bugt med flammerne om eftermiddagen 
4. februar, men Politiet bad dog om fortsat 
støtte fra Hjemmeværnet. Også Marinehjem-
meværnet var i aktion – de udlagde en flyde-
spærring i havnen, så et eventuelt oliespild 
kunne opsamles. Fire dage senere blev ak-
tionen afsluttet.

Tak fra borgmesteren 
Byens borgmester Jacob Bjerrregaard og by-
rådet har efterfølgende sagt tak til de mange, 
herunder også til de mange fra Hjemmevær-
net, som gjorde en særlig indsats under den 
alvorlige hændelse.

Kompagnichef Ronny er for øjeblikket i 
Irak, hvor han er instruktør for den irakiske 
hær. Foto: DANCON OIR Hold 3
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Sådan ser de nye 
synsmærker ud.

Den voldsomme 
brand i Fredericia 
Havn krævede akut 
støtte fra blandt  
andet Hjemme
værnet.
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Jubilæumsmarch 
i Holland 
Det bliver en sand folkefest, når den inter-
nationale hollandske Nijmegen march fra 
19.-22. juli i år markerer sit 100-års jubi-
læum. Der bliver skruet op for antallet af 
gængere til omkring 45.000 personer, og 
der planlægges særlige udfordringer for 
nogle af de garvede gængere, som skal ud 
på længere ruter i det smukke hollandske 
landskab end de sædvanlige 4 gange 40 ki-
lometer. Nå, ja, og så varmer et hold meget 
marchivrige op med lige at snuppe turen 
fra København til Nijmegen til fods på den 
såkaldte MAKONI-march med start 2. juli 
fra Kastellet i København. Marchen på godt 
810 kilometer er absolut kun for de mest 
veltrænede ben.

Hjemmeværnet vil igen i år være repræ-
senteret på Dansk Nijmegen Kontingent, 
som oberst Mogens Bech fra Totalforsvars-
region Nord- og Midtjylland står i spidsen 
for. Det godt 500 mand store hold tæller 
gængere fra både Forsvaret, Beredskabet 
og Hjemmeværnet, der sidste år stillede 
med omkring 200 gængere. 

"Alle sejl er sat til, og der kommer blandt 
andet ekstra musikopvisning, hvor også 
Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland 
er med. Så vi forventer, at der bliver kamp 
om pladserne,” fortæller kommunikations-
rådgiver Rune Kronenberg, der har været 
informationsansvarlig de seneste år under 
marchen. 

Ud over gængerne og musikkorpset stil-
ler Hjemmeværnet også med frivillige, der 
hjælper til med blandt andet at servicere 
de danske gængere. Du kan læse mere om 
deltagelse og tilmelding til Nijmegen mar-
chen, på nijmegen.dk. Læs også mere om 
MAKONI på makoni.dk

Forårskam
pagne på vej
Så blænder Hjemmeværnet op for endnu en 
landsdækkende forårskampagne, der rul-
ler hen over tv og landets biografer fra 28. 
marts til 17. april i ugerne 13-15. Der bliver 
vist to forskellige film, med henholdsvis Mi-
chael fra Hærhjemmeværnet og Jesper fra 
Politihjemmeværnet i centrum. Michael er 
tidligere værnepligtig og fortæller om Hjem-
meværnets støtte til Forsvaret, mens Jesper 
fortæller om deres bidrag til Politiet. 

Foruden tv og biografer vil der være et 
ekstra tryk på Facebook i kampagneperioden 
med en lang række forskellige posts. Så gå 
ind på Hjemmeværnets Facebook-side og følg 
med.

Gang i fodtøjet
Træner du også til Nijmegen, Caminoen, Hærvejsvandringen eller andre særligt udfordrende 
vandreture i 2016?  Vandreforeningen Fodslaw tilbyder en række langdistance vandreture, 
som sikrer dig den gode form. Du kan vælge mellem blandt andet:

  Hjarbæk Fjord rundt, 12. marts
  Forårstur ved Brande, 26. marts 
  Munkebo forårsvandring, 10. april
  Mors rundt, 16. og 17. april
  Hertug Hans vandring, 16. april
  Skagen  Hirtshals, 7. maj
  De 3 broers vandring, 14. maj
  Mols march, 28. maj
  Etape vandring 24timers vandring, 26. og 27. august
  Slivsø vandring, 24. september

Du kan se mere på fodslaw.dk og Vandrekalenderen.dk eller meld dig til via Facebook på 
Vandreforeningen Fodslaw.

Nijmegen marchen i Holland har i år 100
Alle sejl er sat til for at fejre Nijmegen 
marchens 100års jubilæum.

Michael er med i Hjemmeværnets nye 
forårskampagne, som kan ses på tv og i 
biografer fra 28. marts og tre uger frem. 
Foto: Jonas Burlong Storm

100 HJVsoldater 
med i grønlandsk 
øvelse 
Hjemmeværnet er med, når Rigsfællesskabet 
fra 28. maj til 1. juni gennemfører en stor 
beredskabsøvelse, Grønland LIVEX 2016. For-
målet er at styrke det danske og grønlandske 
katastrofeberedskabs evne til at koordinere 
og håndtere en større hændelse. Øvelsen 
skal også videreudvikle Arktisk Beredskabs-
styrke, hvor kapaciteter fra blandt andet For-
svaret og Hjemmeværnet indgår.

Øvelsen er bygget op om en kollision mel-
lem et krydstogtskib og et fragtskib i Nuuk 
Fjord. Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyl-
land stiller efter planen med en politihjemme-
værnsgruppe, presseofficerer, stabsofficerer 
samt omkring 100 figuranter, der under øvel-
sen skal være på krydstogtskibet sammen 
med 100 grønlandske figuranter.

Grønlands Politi og Arktisk Kommando un
der en tidligere samarbejdsøvelse i novem
ber 2015. Arkivfoto: Jette Elkjær, Arktisk Kommando
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Nyt om navne 

Hjemmeværnet har i den seneste tid fået en 
række nye ansigter på chefposterne. 

Kommandør Henrik Holck Rasmussen 
er ny Chef for Marinehjemmeværnet. Han 
kommer med en lang operativ og strategisk 
baggrund i Søværnet og Forsvaret og har 
dybt kendskab til den sejlende tjeneste og de 
nationale opgaver, som Marinehjemmeværnet 
bidrager til. 

I forbindelse med Hjemmeværnskomman-
doens nye organisation er der udpeget nye 
chefer på oberstniveau. Oberst Johnny 
Rahbek Thomsen står nu i spidsen for Res-
sourcedivisionen med ansvaret for økonomi, 
logistik, materiel, it, administration og HR. 
Den nye oberst er samtidig garnisonskom-
mandant for Vordingborg Kaserne og vare-
tager desuden kontakten til lokalområdet og 
byens borgmester. Johnny Rahbek Thomsen 

kommer med mere end 10 års administrativ 
erfaring i planlægning og ressourcestyring på 
chefniveau fra Forsvarskommandoen og se-
nest Forsvarsministeriet. 

Oberst Jørn Christensen har fået over-
draget chefstillingen for Hjemmeværnskom-
mandoens Planlægningsdivision med ansva-
ret for blandt andet operationer, uddannelse 
og udvikling og ikke mindst implementerin-
gen af forsvarsforliget. Jørn Christensen har 
indgående kendskab til forligsprojekter og 
arktiske analyser fra en chefstilling i Værns-
fælles Kommando i København. Operativt har 
Jørn Christensen fire udsendelser bag sig og 
har været chef for Panserinfanteribataljonen 
ved Gardehusarregiementet i Slagelse samt 
stået i spidsen for Reaktionskampgrupperne 
2013-II og 2015-I. 

HJV igen på plads 
på Folkemødet
Hjemmeværnet vil igen i år deltage i Folke-
mødet på Bornholm, der løber af stabelen fra 
16. – 19. juni. Programmet er stadig i støbe-
skeen, men det ligger fast, at udgangspunk-
tet for alle HJV-arrangementer igen i år vil 
være et fartøj fra Marinehjemmeværnet. 

Det forventes også, at Hjemmeværnsle-
delsen og oberst Eigil Schjønning, chef for 
Totalforsvarsregion Sjælland, vil lægge vejen 
forbi MHV 904 HJORTØ, der alle dagene vil 
ligge fast forankret i Allinge Havn. Dusinvis af 
hjemmeværnssoldater vil desuden sørge for, 
at trafikken glider på trods af det store antal 
festivalgæster.

En afslappet Kommiteret Bjarne Laustsen 
fortæller om Hjemmeværnet om bord på 
MHV 904 Hjortø under sidste års Folkemøde. 
Foto: Carsten Engedal

Kommandør Henrik  
Holck Rasmussen.

Oberst Jørn  
Christensen. 

Oberst Johnny  
Rahbek Thomsen. 

 Bedre adgang til HJV.DK

Der er skiftet login-metode på HJV.DK. Det 
betyder, at du nu kan tilgå HJV.DK fra tablets 
og smartphones og få adgang til aktivitets-
modulet, dine fagområder, samarbejdsrum, 

dokumenter og blanketter bag login samt 
meget mere. 

Du kan stadig komme direkte fra din tab-
let eller smartphone på aktivitetsmodulet via 

mobil.hjv.dk.  Muligheden for at logge på 
hjv.dk fra tablets og smartphones betyder 
desværre, at vi ikke længere kan tilbyde en 
såkaldt ”single sign on”. Det betyder i prak-
sis, at når du åbner et dokument i fx Micro-
soft Word eller Microsoft Excel, som ligger 
bag login, så skal du taste brugernavn og 
adgangskode igen. Læs mere på HJV.DK på 
IT-INFO bag login.

Vidste du at
du også kan læse HJV magasinet on-
line på HJV.DK? Magasinet udkommer 
fire gange om året både på print og i 
en onlineudgave på HJV.DK, hvor det 
også kan downloades i en pdf-udgave.
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Sommer
skole i  
Nymindegab
Uge 27 er lig med sommerskole på Hjem-
meværnsskolen. Sådan er det også i 
2016. Igen i år udbydes det populære sik-
kerhedspolitiske kursus, som er målrettet 
nøglepersonel i underafdelinger og stabe. 
Putins Rusland og betydningen for dansk 
sikkerhedspolitik er omdrejningspunktet 
for kurset, hvor deltagerne gennem grup-
pearbejde og foredrag kan blive klogere 
på den aktuelle situation og Hjemmevær-
nets rolle i udviklingen. Ansatte er også 
velkomne på kurset.

Som noget nyt får førere på alle niveau-
er mulighed for at få genopfrisket og ud-
viklet deres føringsmæssige kompetencer. 
Info-folket kan vælge at tage flere infor-
mationskurser i rap, og der arbejdes på at 
få eksterne foredragsholdere. 

Har du en funktion i signaltjenesten, 
kan du få opdateret dine kompetencer på 
et kursus, hvor der også indgår mange 
praktiske øvelser udendørs. Traditionen 
tro udbydes også kurser for hundeførere 
med mønstrede og ikke mønstrede hun-
de, og der trænes frem mod HUFØFUNK 
og mønstringsprøve 1.

Som tidligere er det muligt at tage fami-
lien med, og der er arrangeret børnepas-
ning med sjove aktiviteter fra søndag til 
fredag. Samtidig vil der være udflugter for 
de historie- eller kulturinteresserede, så 
din partner behøver heller ikke at kede sig.

Interesseret?
Sommerkurset afholdes d. 3.-8. juli i Ny-
mindegab. Programmet er stadig under 
udarbejdelse, så følg med på Hjemme-
værnsskolen hjemmeside og på Facebook, 
hvor du finder optagelseskrav og tilmel-
dingsprocedure.

Ny rådgiverfunktion 
med fokus på befalingsmænd 

Vidste du at ...
... frivillige fra Hjemmeværnet er velkomne 
til at benytte tilbuddene fra KFUMs soldater-
hjem på lige fod med soldater fra Forsvaret? 
KFUMs Soldatermission driver 14 soldater-
hjem over hele Danmark. De fungerer som 
dagligstue for værnepligtige, elever, kon-
stabler og andre tjenestegørende. Ved fem 
af soldaterhjemmene er der etableret boliger 
til veteraner, hvor tidligere udsendte hjemme-
værnssoldater, sygeplejersker, politifolk, per-
soner fra Beredskabsstyrelsen og naturligvis 
professionelle soldater fra Forsvaret kan få 
støtte og omsorg. Desuden råder foreningen 
over en feriebolig ved KFUMs Soldaterhjem i 
Høvelte. På kfums-soldatermission.dk kan du 
læse mere om mulighederne. 

Hjemmeværnsskolen i Nymindegab slår 
dørene op for en række udbytterige 
kurser i Uge 27. Foto: Christer Holte

Se fly i 
Skrydstrup
Søndag den 19. juni slår Flyvestation Skryd-
strup dørene op for Air Show 2016.  

Det gigantiske show forventes at tiltrække 
omkring 150.000 besøgende. Så der bliver 
tryk på vejnettet i området: ”Arrangørerne 
har i den grad lagt sig i selen for at skabe 
rammerne for en smidig og fleksibel parke-
ringsanvisning, så gæsterne kan komme frem 
til arrangementet. Til den opgave stiller vi 
med 100 erfarne medlemmer,” fortæller kap-
tajn Pia Clemmesen fra Flyverhjemmeværns-
distriktet. 

Flyverhjemmeværnets store trækplaster 

b l i v e r 
fremvis-
ningen af 
det ene af de 
to nye Britten-Norman 
Defender fly, som medlemmerne fra eskadril-
le 270 i Aalborg vil stå klar til at fortælle om. 

Også andre dele af Hjemmeværnet yder 
en aktiv indsats under flyshowet, hvor inte-
resserede besøgende også kan høre mere 
om Hjemmeværnet. 
Læs mere om Air Show 2016 på: 
danishairshow .dk

Soldat i samtale med Nathalie Moesgaard, 
soldaterhjemsleder i Holstebro. Foto: KFUMs 
Soldatermission

Hjemmeværnet har efter amerikansk for-
billede og i lighed med Hæren fået op-
rettet en ny chefsergentstilling centralt i 
Hjemmeværnskommandoen. Den 50-årige 
erfarne chefsergent Jens Post skal vare-
tage funktionen og blandt andet støtte og 
rådgive Chefen for Hjemmeværnet med at 

udvikle befalingsmandskorpset, så Hjem-
meværnets befalingsmænd får en skar-
pere militær profil og bliver bedre førere. 
”Jeg glæder mig til at komme i gang med 
arbejdet, for befalingsmændene er en vig-
tig drivkraft i de operative opgaver,” siger 
Jens Post, der selv har ni internationale 
udsendelser i bagagen. 

Den nye chefsergent får også nogle 
mere ”bløde” områder under sig – han 
skal blandt andet koordinere det histori-
ske arbejde og Hjemmeværnets traditi-
onspleje. Desuden får han ansvaret for 
veteraner fra såvel den ansatte som den 
frivillige struktur.

Chefsergent 
Jens Post har 
ni internatio
nale udsen
delser bag sig. 
Foto: Charlotte Baun 
Senholt

HJV magasinet  | Marts 2016 7



KORT NYT

Redaktør 
kursus på  
Folkemødet
Hvis du hører til dem, der har skrivekløe og gerne vil være 
bedre til at fortælle en god historie, så du har du nu en unik 
chance for at komme på redaktørkursus på Bornholm under 
Folkemødet i juni. Mødet er blevet et stort tilløbsstykke med 
tusindvis af besøgende og masser af arrangementer. 

Redaktørkurset foregår fra torsdag 16. juni og frem til 
søndag den 19. juni. Det er Virksomhedshjemmeværnet og 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, der 
er gået sammen om at arrangere kurset, hvor deltagerne får 
fif til at skrive artikler, tage billeder og omgås pressen. 

”Vi synes, det er oplagt at lægge kurset under Folkemødet, 
som er en sand guldgrube for info-folk med en lille journalist 
i maven. Det vrimler jo med både kendte og ukendte folk på 
øen, så der er nok at skrive om,” fortæller ledende informa-
tionsofficer og tovholder Carsten Petersen fra Virksomheds-
hjemmeværnsdistriktet. Sidste år var der over 700 arrange-
menter og 25.000 besøgende om dagen i havnebyen Allinge, 
hvor Folkemødet foregår. Hvis du er interesseret i kurset, så 
læs mere på HJV.DK under aktivitetsoversigten.

Samarbejdsaftale  
med Bornholms Lufthavn

Ekstrem øvelse 
i USA
I april sender Totalforsvarsregion 
Sjælland et reduceret infanterikom-
pagni til Michigan i USA, hvor de skal 
deltage i øvelsen ARCTIC EAGLE.

En del af soldaterne kommer næ-
sten direkte fra en anden stor inter-
national øvelse Cold Response, som 
du kan læse mere om på side 9.

ARCTIC EAGLE har fokus på ind-
sættelser under arktiske forhold med 
ekstreme temperaturer. 

Hjemmeværnsinfanterikompagni 
Midt- og Vestsjælland stiller med ho-
vedstyrken i form af kommandodeling 
og en infanterideling, mens den an-
den infanterideling primært kommer 
fra infanterikompagniet i København. 
Der indgår også personel fra øvrige 
distrikter. Det er Totalforsvarsregion 
Sjælland, der er projektansvarlig på 
øvelsen. Du kan læse mere om øvel-
serne på hjv.dk/oe/csi.

HJVsoldater under træningen til deltagelsen i ARCTIC EAGLE i Michigan 
i USA, hvor Hjemmeværnet stiller med et reduceret infanterikompagni.  
Foto: Christian Sundsdal

heder for at tiltrække nye medlemmer med den nye aftale. 
Eskadrillens personel er uddannet til at opholde sig på en 

flyvestation, og lederne og førere har suppleret deres kom-
petencer med et specielt kursus, så de ikke behøver folk fra 
lufthavnen til at ledsage sig rundt i lufthavnen.

Chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst Bernt Christiansen, 
lufthavnschef Christina Dideriksen og chef for Det Born
holmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Holger Fulgsang
Damgaard ved underskrivelsen af den nye samarbejdsaf
tale. Foto: Bent Gudbergsen

Bornholms Lufthavn, Flyverhjem-
meværnet og Totalforsvarsregion 
Sjælland har indgået en ny samar-
bejdsaftale, så Bornholms Lufthavn i 
fremtiden kan få støtte fra Hjemme-
værnet til særlige opgaver. Det kan 
for eksempel være tilsyn med Forsva-
rets fly eller til åbning og lukning af 
porten ind til lufthavnen for militær 
trafik i forbindelse med udsendelse 
af soldater. Hvis der opstår behov for 
øget sikkerhed ved lufthavnen som 
følge af en eventuelt terrorhændelse, 
vil lufthavnen ligeledes kunne få støt-
te fra Det Bornholmske Hjemmeværn 
via Bornholms Politi. 

Opgaverne i lufthavnen vil primært 
blive løst af medlemmer fra Flyver-

hjemmeværnseskadrille 205 Born-
holm med mulighed for forstærkning 
fra andre enheder ved Det Bornholm-
ske Hjemmeværn. 

Første opgave
Den nye aftale har allerede kastet 
opgaver af sig til eskadrillen, der 
i slutningen af januar var indsat til 
overvågning i forbindelse med Bered-
skabsstyrelsens røgdykkeruddannelse 
i lufthavnen. 

”Det var en god opgave for os, 
hvor vi fik afprøvet vores kompeten-
cer og samtidig kunne aflaste lufthav-
nens personel,” fortæller eskadrille-
chef Bent Gudbergsen, der har store 
forventninger til eskadrillens mulig-

Vidste du at
Hjemmeværnet markerer sin fødselsdag 1. april, hvor 
Hjemmeværnsledelsen lægger kranse ved monumen-
tet på Kastellet og i Mindelunden i Ryvangen?

8 HJV magasinet  | Marts 2016



Blå Negl, Cold Response og Sej Ryg-
sæk er navnene på nogle af vintermåneder-
nes seje udfordringer, som flere hundrede 
HJV-soldater har prøvet kræfter med. 

230 soldater fordelt på 71 hold stred sig 
igennem Blå Negls krævende stroppetur, 
der foregår i kulde og mørke om natten, 
og hvor fjender ligger på lur i terrænet. 
Øvelsen i Trekantsområdet trækker delta-
gere fra både Danmark og udlandet, der 
er forberedte på en barsk og kold omgang, 
og ikke alle kommer i mål. 25 hold klarede 

skærene denne gang, hvor Flyverhjemme-
værnets nye fly også var med. Næste års 
Blå Negl foregår 24.-26. februar 2017. Læs 
mere på blaanegl.dk

På Sej Rygsæk arrangeret af Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster fik de omkring 25 seje ”rygsække” 
et snedækket Sydsjælland at mærke, da de 
til fods og med gummibåd over Guldborg-
sund tilbagelagde omkring 30 kilometer i 
fugleflugtslinje for at skærpe de militære 
færdigheder.

I Midtnorge ved Trondheim har 56 HJV-
soldater fra Totalforsvarsregion Sjælland 
været igennem noget af en udholdenheds-
prøve under Nato-øvelsen Cold Response. I 
masser af sne og kuldegrader fik soldaterne 
trænet deres evne til at bevogte kampstillin-
ger og yde militær støtte i et barskt terræn. 
Det er 2. gang, Hjemmeværnet er med på 
Cold Response, der havde deltagelse af i alt 
omkring 15.000 soldater fra 14 lande. Forud 
for øvelsen er gået mange måneders skarp 
træning og uddannelse. 

VINTERØVELSE

De seneste måneder har budt på 
en række krævende vinterøvelser 
både i Danmark og Norge. HJV 
magasinet bringer et udpluk fra 
anstrengelserne i kulde og mørke. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Kolde udfordringer 
for seje soldater

SEJ RYGSÆK:  
HJV-soldater tester 
formen af under øvel-
sen i Sydsjælland.  
Foto: Infoelement HDSLF

COLD RESPONSE: 
HJV-soldaterne fik 
besøg af Chefen for 
Hjemmeværnet under 
deres kolde bevogt-
ningsopgave i Norge. 
Foto: Daniel Berggreen 
Christensen    

BLÅ NEGL: Iskoldt vand og 
passage i gummibåd er bare 
nogle af udfordringerne 
under Blå Negl.
Foto: Allan From
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Onsdag 2. marts blev forsvarsforligskredsen enige om at omstille og  
udvikle Hjemmeværnet. ”Det har været en lang proces, så jeg er glad for,  
vi nu kan se fremad mod implementeringen,” siger frivillig formand for 
Hærhjemmeværnet, løjtnant Claus Lemming.

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Lige siden den første budgetanalyseworkshop 
med Deloitte i 2014 har rigtig mange frivillige 
været involveret i arbejdet, og i Hjemmevær-
nets Rådsorganisation har budgetanalysen og 
Hjemmeværnets omstilling stået øverst på 
agendaen de sidste par år. 

”Alle de mange synspunkter og holdninger, 
som de frivillige har givet udtryk for, har væ-
ret særdeles værdifulde i både mit og hele 
rådsorganisationens arbejde”, siger Claus 
Lemming.

Sammen med de frivillige formænd i Ma-
rine- og Flyverhjemmeværnet har Claus 
Lemming siddet over for tre forskellige for-
svarsministre og diskuteret budgetanalyse af 
Hjemmeværnet. Det har været en periode 
præget af meget skiftende udsigter til den 
endelige beslutning. 

”I august 2015 blev vi kastet ud i nogle 
hastigt nedsatte arbejdsgrupper, som arbej-
dede med en meget kort tidsfrist. En måneds 
tid senere stod vi med et udkast til et beslut-
ningsoplæg, som ville have været katastrofalt 
for Hjemmeværnet.”

Omstilling med konsekvenser
Siden har Hjemmeværnskommandoen, 
Landsrådet og ikke mindst det frivillige for-
mandskab arbejdet hårdt på at nå frem til det 
beslutningsoplæg, der nu er blevet godkendt. 
”I forhold til hvor vi kunne være endt, synes 
jeg, der er god grund til at glæde sig over 
den endelige beslutning. Men vi behøver ikke 
nødvendigvis at juble!” 

For selv om effektiviseringerne frigiver res-
sourcer, der skal bruges til Hjemmeværnets 
udvikling, omstilling og materiel, understre-
ger Claus Lemming, at omstillingen også får 
konsekvenser for en stor del af de ansatte i 
Hjemmeværnet, og at de frivillige også kom-

FORSVARSFORLIG

Nu kan vi 
endelig se    fremad 

Løjtnant Claus Lemming 
er formand for de frivillige 
i Hærhjemmeværnet og 
en del af Hjemmeværnets 
Landsråd. Foto: Ole Friis
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BAGGRUND
Onsdag 2. marts nåede forsvarsforligskredsen til enig-
hed om en omstilling og udvikling af Hjemmeværnet. 
I store træk fulgte forligskredsen de anbefalinger, 
som arbejdsgruppen vedrørende beslutningsoplæg 
vedrørende Omstilling og Udvikling af Hjemmevær-
net havde anbefalet. Der er dog sket ændringer, og 
aftalen indebærer blandt andet:

• At den nye Landsdelsregion Vest placeres i Skive.
• At et nyt Logistikcenter Vest placeres i Skrydstrup i 

tilknytning til Forsvarets Hoveddepot

Af aftalen om forsvarets ordning for perioden 2013 
til 2017 fremgår det, at der i forligsperioden skulle 
gennemføres en budgetanalyse af Hjemmeværnet. I 
forlængelse af den gennemførte budgetanalyse blev 
det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik i 
opdrag at omdanne budgetanalysen til konkrete for-
slag. Rapportens anbefalinger danner grundlag for 
forligskredsens beslutninger. 

Du kan læse hele rapporten på Forsvarsministeriets 
hjemmeside via dette link: http://kortlink.dk/kq7b

Hjemmeværnsledelsen: 

Tak for bidraget

”Vi vil gerne sige tak til alle for jeres bidrag og enga-
gement i det svære arbejde omkring vores omstilling. 
Vi afventer nu et forligsimplementeringsdirektiv fra 
Forsvarsministeriet, der sætter rammerne for udar-
bejdelsen af et forligsimplementeringsgrundlag. 
    Det bliver et spændende og krævende arbejde fra 
nu, og indtil vi er færdige med forligsimplemente-
ringsplanen. Vi vil arbejde på, det er på plads inden 
sommerferien.”

”Vi stiller op, når 
det gælder, og vi yder 
en kæmpe indsats til 
hele samfundet”

Claus Lemming
Frivillig formand i Landsrådet

Foto: Ole Bo Jensen

Nu kan vi 
endelig se    fremad 

mer til at opleve markante ændringer 
som følge af ændringerne i blandt 
andet struktur, administration og lo-
gistik.

Claus Lemming lægger heller ikke 
skjul på, at en stor del af de frivillige 
gerne havde set dele af beslutningen 
anderledes, men anerkender samti-
dig at beslutningen også er et resul-
tat af en politisk proces. ”Vi havde 
peget på en mere central placering 
af den nye Landsdelsregion Vest set i 
forhold til den nye regions område. Vi 
havde også set Århus som placering 
for det nye Logistikcenter Vest.” 

Den nye Landsdelsregion Vest pla-
ceres i Skive, mens Logistikcenter 
Vest placeres i Skrydstrup i tilknyt-
ning til Forsvarets Hoveddepot. Ifølge 
Claus Lemming giver særlig placerin-
gen af Logistikcenter Vest anledning 
til lidt bekymring. 

I den nye operative logistikstruk-
tur er det direkte leveringsprincip 
fra Hjemmeværnets egen struktur 
til underafdelinger og frivillige helt 
centralt, lige som en sikkert virkende 
administration er vigtig for både den 
enkelte og for enhederne. 

”Vi har i rådsorganisationen netop 
kæmpet for og ønsket at Hjemme-
værnets ansatte, som kender vilkå-
rene for de frivillige, skal være de, 
der også fortsat skal sikre logistik og 
administration i Hjemmeværnet. Det 
synspunkt har vi fremført under hele 
den lange proces, og det holder sta-
dig,” siger Claus Lemming. 

Som formand for de frivillige i 
Hærhjemmeværnet glæder han sig 

til gengæld over, at det lykkedes at 
fastholde de nuværende 12 hær-
hjemmeværnsdistrikter. ”Jeg har 
kæmpet for den beslutning, da den 
fysiske afstand mellem distrikterne 
og underafdelingerne er vigtig for 
samlingskraften i Hærhjemmevær-
net. Samtidig ser vi nu den positive 
effekt af sammenhængen med poli-
tikredsene i form af et bedre samar-
bejde med Politiet, og vi er først nu 
ved at få ro på, efter det forrige for-
ligs beslutning om sammenlægning 
af hærhjemmeværnsdistrikter.”

Ordentlige vilkår
Netop ro i hele organisationen er, 
hvad Claus Lemming håber på, at af-
talen om Hjemmeværnets omstilling 
og udvikling nu kan skabe. Han er 
dog også opmærksom på, at der sta-
dig er ting, som han og de frivillige 
skal arbejde videre med.

 ”Vi skal sikre, at der er ordentlige 
vilkår for de frivillige – ikke mindst 
under indsættelse. Det gælder ek-
sempelvis jobsikring og ydelser til 
frivillige. For jeg er ikke i tvivl om, 
at behovet for den frivillige støtte til 
Forsvaret, Politiet og øvrige myndig-
heder vil fortsætte med at stige. Vi 
stiller op, når det gælder, og vi yder 
en kæmpe indsats til hele samfundet. 
Derfor skal vi også have det mate-
riel, uniform og udrustning, som der 
er behov for.”

Forsvarsministerens udtalelser om, 
at en del af de frigjorte midler skal 
bruges til bedre våbenskabe til de 
våben, der opbevares hjemme, glæ-
der også Claus Lemming. ”Med mini-
sterens ord er det slået fast, at det 
fortsat skal være muligt for Hjemme-
værnets frivillige at opbevare våben 
i hjemmet.  Jeg ved, det har stor 
betydning for mange af de frivillige i 
Hærhjemmeværnet, som jeg repræ-
senterer, og jeg ser frem til, at sagen 
om våbenopbevaringen afsluttes.”
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Stor tilfredshed 
med chefsamling

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

289 veloplagte frivillige og ansatte chefer fra hele landet fik en forsmag på årets 
udfordringer på chefsamlingen 2016, der også er et væsentligt forum for dialog, 
netværkspleje og erfaringsudveksling.

Hjemmeværnsåret 2016 blev kickstartet ved 
den årlige chefsamling, der fandt sted 9.-10. 
januar i Kolding. Det er 5. gang, at frivillige 
og ansatte chefer mødes for at drøfte erfa-
ringer fra året, der gik, samt ikke mindst ud-
fordringerne for det kommende år.

Samlingen er populær og har solid opbak-
ning blandt de frivillige chefer, der mødte tal-
stærkt frem. 

”Det er et vigtigt forum, hvor vi får udstuk-
ket en fælles kurs og får Hjemmeværnsle-
delsens input til aktuelle emner som forlig, 
økonomi og struktur. Og så er det en god 
anledning til at pleje sit chefnetværk," frem-
hævede kompagnichef Bent Simonsen fra 
Hjemmeværnskompagni Faxe.

Værdifuld dialog
Tilbagemeldingerne fra de frivillige chefer, 
viser da også, at der er gode grunde til at 
mødes i et forum, hvor deltagerne også får 
rum til at komme med indspark til aktuelle 
emner. Det gælder ikke mindst i en tid, hvor 
Hjemmeværnet er udfordret på flere fronter, 
samtidig med, at Hjemmeværnet løser flere 
opgaver, og behovet for Hjemmeværnets ka-
paciteter ser ud til at være stigende.

”I den omstillingsproces vi befinder os i nu, 
er det uhyre vigtigt, at vi får mulighed for 
at få en direkte dialog med de frivillige che-
fer og får deres tilbagemeldinger på aktuelle 
problemstillinger. Det har stor værdi for os,” 
fastslår Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler.

Konsolideringens år
Selv karakteriserede han på mødet i Kolding 
2016 som ”konsolideringens år”, hvor Hjem-

meværnet forhåbentligt falder på plads i en 
ny struktur.

"Så kan kan vi ”slippe hestene løs igen” og 
få skruet op for vores aktiviteter, så Hjemme-
værnet kan fastholde og udvikle sine kapaci-
teter og fortsat kan levere kvalitet i opgave-
løsningen,” påpegede Finn Winkler. 

Sammen med Kommitteret Bjarne Laust-
sen præsenterede Finn Winkler strømpile og 
udfordringer for 2016, der også tegner til at 
byde på nye og tungere opgaver. På plussi-

”Hvad er din holdning til forslaget 
om at give nogle enheder i Hjem
meværnet særlige opgaver og 
forpligtelser?”

Eskadrillechef Johnny Lambertsen, 
Eskadrille 228 Københavns Lufthavn:

”Det er en rigtig god ide. Det vil løfte hele 
Flyverhjemmeværnet, hvis vi giver mulig-
hed for at uddanne og udruste udvalgte 
enheder, der kan indsættes som del af 
en beredskabsstyrke i længere tid, f.eks. 
på flyvestationerne. Jeg tror også, det vil 
motivere nogle folk, fordi opgaverne bliver 
mere skarpe.”

CHEFSAMLING

Stemningen var i top 
på Chefsamlingen, der 
kickstartede hjemme

værnsåret 2016.
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Kompagnichef Kirsten Anette Karred, 
Hjemmeværnsompagni Kongenshus:

Flotillechef Per Frederiksen,  
Hjemmeværnsflotille 121 Hanstholm:

”I forvejen støtter vi Forsvaret rigtig me-
get, så jeg hilser en ny beredskabsstyrke 
velkommen. Det vil give værdi både til 
kompagniet og til Hjemmeværnet gene-
relt. Jeg forestiller mig, at de udpegede 
HJV-soldater kan være på kald til de 
skarpe opgaver for eksempel i en terror-
situation.”

”For os er der ikke behov for den store 
afklaring. Vi er vant til at sejle ud med kort 
varsel og støtte samfundets beredskab. 
Jeg tænker dog, at det godt kan være be-
hov for særlige enheder, når der er behov 
for os til længerevarende opgaver. Det så 
vi i forbindelse med F16-flyets styrt sidste 
efterår.”

Positiv 
tilbagemelding
• Overordnet tegner evalueringen af 

chefsamlingen et meget positivt billede 
af det udbytte, som de frivillige under-
afdelingschefer har fået med hjem fra 
mødet, så der er basis for at genoptage 
samlingen i 2017. 

• Alle materialer fra Chefsamlingen 2016 
kan i øvrigt ses på HJV.DK bag login

den glædede ledelsen sig over, at danskerne 
i stort tal bakker op om Hjemmeværnet, der 
samtidig kan indkassere en rekordhøj opbak-
ning frabefolkningen til den store støtte til 
Forsvaret.  

”2016 bliver også året, hvor vi holder Hjem-
meværnets store Landsøvelse i juni, som vi 
opfordrer alle til at deltage i. Det bliver et 
kæmpe arrangement, hvor vi i fællesskab skal 
have en god øvelse og udadtil vil få en stor 
bevågenhed,” sagde Bjarne Laustsen.

Ordrebogen er fyldt
Hjemmeværnets massive indsats i september 
2015, hvor 100 HJV-soldater fra Sydsjælland 
og Lolland-Falster i næsten tre uger leverede 
omkring 2.000 timer i Rødby til støtte for Poli-
tiet i forbindelse med flygtninge- og migrant-
strømmen, er et eksempel på det stigende 
pres på Hjemmeværnets kapacitet.

”Den forandring i det danske samfund, som 
flygtninge- og migrantstrømmen har medført 
for en lang række myndigheder, den mær-
ker vi også i Hjemmeværnet,” konstaterede 
Bjarne Laustsen.

Det er dog Forsvaret, der fortsat er den 
mest flittige bruger af Hjemmeværnets dyg-
tige soldater, som bruger over halvdelen af 
deres timer på støtte til Forsvaret som ek-
sempelvis instruktører, til bevogtningsopgaver 

eller som momentstyrker på øvelser. Politiet 
har også gjort god brug af Hjemmeværnets 
assistance med mere end 1.000 planlagte op-
gaver i hele landet. 

Debat om Hjemmeværnets fremtid
”De mange opgaver – og ikke mindst karak-
teren af opgaver – betyder, at vi skal se på 
vores opstillingsgrundlag. Har vi de rigtige 
typer enheder til de opgaver, vi kan forudse i 
fremtiden? Og hvordan skal vi prioritere for-
delingen af materiel?,” spurgte Finn Winkler.

Dermed var bolden givet op til en debat om 
Hjemmeværnets fremtid, der også omfattede 
et forslag om en mulig ny beredskabsstyrke, 
der får flere forpligtelser, materiel og uddan-
nelse, så styrkens enheder kan løse opgaver, 
der er mere komplekse og af længerevarende 
karakter. De mere forpligtende opgaver fore-
slås bedre honoreret, eventuelt ved anven-
delse af en tidsbestemt kontrakt.  

Tilbagemeldingerne viste, at de frivillige 
chefer ser positivt på forslagene til udviklin-
gen af Hjemmeværnet. 

”Det giver god mening for mig, at nogle 
af mine skarpe soldater bliver uddannet og 
udrustet til at løfte særlige opgaver eksem-
pelvis ved terrortrusler. Så længe de bare bli-
ver i kompagniet, så andre enheder også kan 
trække på deres erfaringer, er det fint. Det 

vil skabe værdi for os,” mente kompagnichef 
Karsten Frimann fra Hjemmeværnskompagni 
Ulvsund på Sydsjælland. 

Ros fra forsvarschefen  
Der var også ros til de frivillige HJV-solda-
ter fra forsvarschef, general Peter Bartram. 
”Hjemmeværnet har altid været klar til at 
yde en engageret og omfattende støtte til 
Forsvaret både nationalt og internationalt, 
og Forsvaret ville ikke kunne levere sine ind-
satser uden jeres bidrag. Jeg er stolt af jeres 
arbejde,” sagde forsvarschefen.

Forsvarschef, general Peter Bartram roste  
Hjemmeværnet i en åbenhjertig tale.

Kommitteret Bjarne Laustsen og Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, gav en bred orientering om Hjemmeværnsåret 2016.
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Hjemmeværnet får også  
stor opbakning for sin støtte 

til Forsvaret. 

HOLDNINGSUNDERSØGELSE

 AF CARSTEN ENGEDAL OG CHRISTINE DAHL
FOTO: JONAS BURLONG STORM

Hele 81 procent af danskerne har tillid eller 
stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine 
opgaver. Sådan lyder konklusionen på den år-
lige holdningsundersøgelse om Hjemmevær-
net, hvor Danmarks Statistik har spurgt 1.835 
danskere om deres holdninger til Hjemme-
værnet. 

 ”Danskerne anerkender tydeligvis behovet 
for at have en kompetent frivillig militær or-
ganisation. Vi lever i en tid med hastigt skif-
tende trusler, og når Forsvaret, Beredskabet 
eller Politiet anmoder om det, stiller Hjemme-
værnet altid beredvilligt op,” siger forsvarsmi-
nister Peter Christensen (V). 

Støtte til Forsvaret vigtigt
Et andet markant resultat er også, at befolk-
ningen i stigende grad opfatter Hjemmevær-
nets bidrag til Forsvaret som betydningsfuldt. 
For hele 88 procent synes nu, at Hjemme-
værnets støtte til militære opgaver er vigtig, 
hvilket er den hidtil største tilkendegivelse.  

Det er særligt i de seneste fire år, at der 
har været en bemærkelsesværdig stigning. 
I 2011 var det 58 procent af danskerne, der 
fandt støtte til Forsvaret vigtig eller meget 
vigtig. Men få år senere er denne andel altså 
steget med 30 procentpoint.

 ”Når man ved, at Hjemmeværnets frivillige 
soldater bruger langt over halvdelen af deres 
timer på at støtte Forsvaret, så er det utrolig 
glædeligt, at så mange danskere i denne un-
dersøgelse kvitterer for denne kæmpe frivilli-
ge indsats,” siger forsvarschef Peter Bartram.

Skaber sikkerhed og tryghed
Et andet spørgsmål, der har vakt genklang 
hos danskerne, handler netop om, hvorvidt 
hjemmeværnssoldaterne udøver et relevant 
bidrag til det danske samfund.

Antallet af danskere, der mener, Hjem-
meværnet bidrager til at skabe sikkerhed og 
tryghed, har således været støt stigende gen-
nem de senere år. Andelen var 67 procent i 
2008, men er steget til 81 procent i 2015, der 
er det hidtil højeste.

Hjemmeværnsledelsen glæder sig også 
over resultaterne. Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Finn Winkler og Den Kom-
mitterede, Bjarne Laustsen (S), ser først og 
fremmest de mange positive tilbagemeldinger 
fra årets holdningsundersøgelse som et skul-
derklap til Hjemmeværnets frivillige soldater 
og deres dedikerede opgaveløsning for For-
svaret, Beredskabet og Politiet.

Fortsat høj folkelig 
opbakning til 
Hjemmeværnet
Fire ud af fem danskere giver sin klare opbakning til 
Hjemmeværnet. Den årlige holdningsundersøgelse 
viser, at hele 81 procent har tillid eller stor tillid til, 
at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. Det er den 
næstbedste måling nogensinde. 
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‟Jeg er sikker på, at vi kommer 
til at tale om de oplevelser, vi får 
til landsøvelsen, i mange år.” 

Michael stiller op til Landsøvelse 2016. Gør du?
Uvisheden om, hvad der kommer til at ske, er noget af det, Michael Normann 
fra Hærhjemmeværnet glæder sig mest til ved landsøvelsen. Det gør nemlig 
spændingen meget større. Han håber samtidig på at få en masse udfordringer, 
som man normalt ikke kan få til regionsøvelserne. 

Læs mere om Hjemmeværnets største øvelse i nyere tid, 
og tilmeld dig på www.hjv.dk/landsoevelse2016

LANDSØVELSE 
2016

162734_HJV_Landsovelse_ann_A4.indd   3 18/02/16   11.30



Nedtælling til den største 
øvelse i nyere tid
Når Trekantsområdet den 3.-5. juni danner rammen om Landsøvelse 2016,  
bliver det med fokus på at vedligeholde eksisterende færdigheder, udvikle nye  
og ruste sig til forandringer. 

LANDSØVELSE

AF THILDE LEJRE

Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjylland: 
Øvelser i Kolding Storcenter, Haderslev og Middelfart 
Rådhus.

Flyverhjemmeværnet: Øvelser på flyvestationer og 
lufthavne i Vamdrup, Skrydstrup, Brørup, Sønderborg, 
Esbjerg og Kolding.

Totalforsvarsregion Sjælland: Øvelser i og omkring 
Fredericia.

Marinehjemmeværnet: SAR- og havmiljøøvelse ved 
Fredericia Havn og i Lillebælt. 

Virksomhedshjemmeværnet: Øvelser på og om-
kring Fredericia Banegård.

Totalforsvarsregion Nord og Midtjylland: Øvelser 
i og omkring Horsens, på Horsens Havn og Danish 
Crown-slagteriet. 

Øvelsesområdet for Landsøvelse 2016 er primært Tre
kantsområdet. Kortet viser, hvor de forskellige øvelser 
finder sted. Øvelserne indeholder træning i militære fær
digheder indenfor blandt andet bevogtning, skydning og 
førstehjælp i forskellige rammer lige fra almindelig hjælp 
til politiet til krigsscenarier.

Værd at vide om 
Landsøvelse 2016
• Landsøvelse 2016 foregår i Trekantsområdet fra 

den 3.-5. juni 2016. Hele Hjemmeværnet samles 
på den fælles øvelse og træner hjælp til samfun-
det og Politiet, krigsscenarier og generelle mili-
tære færdigheder til lands, til vands og i luften. 
Landsøvelsen afsluttes med en kæmpe, fælles 
parade i Fredericia.

• Distrikter og kompagnier indgår i øvelsesplanlæg-
ningen og sikrer, at der er øvelser i alle sværheds-
grader. Hvis du har spørgsmål til øvelsen, kan du 
kontakte dit kompagni. Her kan du få mere at 
vide om, hvad der vil ske på øvelsen, og hvordan 
du kommer med til øvelsen. 

DU KAN  
TILMELDE DIG 

LANDSØVELSE 2016 
FREM TIL DEN 6. MAJ 

PÅ HJV.DK/ 
LANDSOEVELSE2016
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”På 
Landsøvelse 
2016 er der 
brug for alle og 
plads til alle”

Flemming Kent Vesterby Agerskov,
Oberst

Samfundet og verden forandrer sig hele ti-
den, og Hjemmeværnet må derfor udvikle 
sig i forhold til de forandringer og være klar 
til fremtidens opgaver. På Landsøvelse 2016 
samles hele Hjemmeværnet til den største 
øvelse i nyere tid for blandt andet at træne 
hjælp til samfundet, Politiet og øve krigsop-
gaver og for at vedligeholde eksisterende mi-
litære færdigheder og udvikle nye.

”På Landsøvelse 2016 er der brug for alle 
og plads til alle. Øvelsen skal være med til at 
demonstrere, hvor mange forskellige typer af 
opgaver vi løser og i fremtiden kan løse. Der-
for er det vigtigt, at vi er mange, der stiller 
op til både øvelsen og paraden og viser om-
verdenen, hvilken stor og væsentlig kapaci-
tet Hjemmeværnet er,” siger oberst Flemming 
Agerskov, som er ansvarlig for planlægning af 
Landsøvelsen.

Distrikter og kompagnier er allerede i fuld 
gang med at planlægge øvelsesaktiviteterne 
og forberede sig til Landsøvelsen. Det er op 
til dem at sikre, at der er forskellige svær-
hedsgrader på øvelsen, så de flere tusinde 

deltagere alle får et optimalt udbytte af øvel-
sen. Og det er væsentligt, da øvelsen skal 
rumme og udfordre alle.  

Træning på tværs af værnsgrene
Landøvelsen er ikke kun speciel på grund af 
sin størrelse, men også samarbejdet på tværs 
af værnsgrene gør øvelsen til noget særligt.

”Når vi samler hele Hjemmeværnet på 
tværs af værnsgrene, giver det nogle helt 
specielle muligheder for at træne og dygtig-
gøre os som et samlet værn. Det er unikt 
for Landsøvelsen, at alle tre værnsgrene øver 
side om side og sammen. Vi forsøger at inte-
grere så store dele af øvelsen som muligt, så 
alle kan gøre brug af hinandens ressourcer 
og kompetencer. Alle døre er åbne for, at man 
kan trække på hinanden, dygtiggøre sig sam-
men og smelte sammen til et værn,” fortæller 
Flemming Agerskov.

Landsøvelsen kommer til at foregå i og om-
kring en række forskellige byer i Trekants-
området, både til lands til vands og i luften. 
Selv om planlægningen og forberedelserne 

til Landsøvelsen ikke er helt på plads endnu, 
men foregår løbende frem til den 3. juni, er 
der ingen tvivl om, at øvelsen bliver en an-
derledes oplevelse, end hjemmeværnssolda-
terne er vant til fra almindelige øvelser. 

”Det her bliver once in a lifetime. Der har 
aldrig været noget lignende før, og vi ved 
heller ikke, om der nogensinde kommer det 
igen,” siger Flemming Agerskov og opfordrer 
til, at man melder sig til Landsøvelsen, hvis 
man ikke allerede har gjort det.

Hvorfor skal du med på Landsøvelsen?

 Menig Camilla Sofie Andersen, 
Hjemmeværnskompagni Vejen

”Jeg har meldt mig til Landsøvelsen, fordi 
jeg håber på at få en helt speciel ople-
velse. Sådan en stor øvelse oplever man 
ikke hver dag.  Da det er en af mine første 
øvelser, glæder jeg mig mest til at opleve, 
hvordan vi arbejder sammen i kompagniet 
og til at lære folk bedre at kende. Jeg ser 
frem til at få noget viden med mig fra de 
andre i kompagniet, som har mere erfa-
ring, end jeg har.  Jeg har prøvet mange 
grænser af i Hjemmeværnet, og det hå-
ber jeg også, at jeg kommer til at gøre på 
Landsøvelsen.”

"Jeg meldte mig til Landsøvelsen med det 
samme, jeg hørte om den. Sådan en stor 
øvelse, hvor hele Hjemmeværnet er sam-
let, vil jeg ikke gå glip af. Jeg skal være 
gruppefører, så jeg glæder mig til at se, 
hvordan vi fungerer som gruppe, og hvor-
dan vi kommer til at arbejde sammen på 
denne øvelse. Vi er i fuld gang med at 
forberede os til Landsøvelsen og skal på 
forskellige kurser om blandt andet betje-
ning af radio og førstehjælp. Jeg håber, at 
Landsøvelsen bliver ekstra hård, og at jeg 
skal bruge alle mine kræfter."

Menig Zorica Zeba,  
Hjemmeværnseskadrille 223 Værløse

 

”Jeg synes, det er spændende at skulle arbejde på 
tværs af værnsgrene og se, hvad de andre kan. Det 
er ret specielt for øvelsen, at vi bliver så mange, og at 
øvelsen rummer både flotiller, kompagnier og eskadril-
ler. Normalt når vi øver i Marinehjemmeværnet, er det 

kun med de skibe, der er i nærheden. Jeg håber, at 
alle tre værnsgrene kommer til at arbejde sammen på 
et tidspunkt under øvelsen, så jeg kan se, hvordan de 
andre arbejder. De laver jo nok meget mere, end det jeg 
kender til, så det håber jeg at blive klogere på.”

Menig Natascha Maria Krog,  
Hjemmeværnsflotille Køge
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”Dybest set vil jeg    bare gerne sige tak”
INTERVIEW

Det blev, billedligt talt, en kort indflyvning 
for Peter Christensen, da han tiltrådte jobbet 
som forsvarsminister og minister for nordisk 
samarbejde i efteråret 2015. Hans forgænger, 
Carl Holst, måtte forlade posten efter en kort, 
men særdeles turbulent periode, efter juni 
måneds folketingsvalg.

I løbet af de første måneder nåede Peter 
Christensen at holde flere møder med både 
Hjemmeværnsledelsen og Landsrådets frivil-
lige, og han er kendt for at sætte sig grundigt 
ind i sagerne. HJV magasinet fik en snak med 
”PC”, som Peter Christensen kaldes blandt 
venner og kolleger på Christiansborg, og her 
får du hans syn på Hjemmeværnet og den 
udvikling, Danmarks frivillige militære orga-
nisation står overfor.

 Hvordan var dit eget forhold til 
Hjemmeværnet, inden du blev for-
svarsminister?

Jeg har en storebror, der har været aktiv i 
Hjemmeværnet, så det har fyldt en del der-
hjemme. Og som sønderjyde møder man tit 
Hjemmeværnet i forskellige sammenhænge. 
Jeg overvejede dog aldrig selv at blive frivil-
lig, for jeg valgte at bruge al min tid på det 
politiske.

  Hvad er dit indtryk af HJV efter 
din første tid som forsvarsminister?

Når jeg er på besøg eller har møder med folk 
fra Hjemmeværnet, møder jeg en enormt 
engageret styrke. Det oplever jeg også, når 
jeg ser, hvad Hjemmeværnet er i stand til at 
levere i løsningen af opgaver, selv om det er 
en frivillig organisation. Hjemmeværnet byg-
ger på frivillighed, men kan alligevel levere, 
som var det alene drevet af fuldtidsansatte.

Forsvarsminister Peter Christensen har enorm respekt for  
alt det, som Hjemmeværnets frivillige soldater bidrager med  
til Forsvaret og samfundet.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: SCANPIX, POLFOTO OG FMN

Forsvarsminister Peter Christensen vil 
gerne ud og møde Hjemmeværnet.
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”Dybest set vil jeg    bare gerne sige tak”
  Ser du en øvre grænse for, hvor 

meget samfundet kan benytte 
Hjemmeværnet?

Ja, der er grænser for, hvor meget vi kan 
trække på Hjemmeværnet. En stor del af 
medlemmerne har jo også et arbejde at pas-
se. Også i det lys er jeg imponeret over, hvor 
mange timer den enkelte hjemmeværnssol-
dat kan hive ud af sit liv og samtidig passe 
alt det andet.

 Danmark står over for nye udfor-
dringer med blandt andet flygtnin-
ge, arktis og terror. Hvordan ser du 
muligheden for at anvende Hjem-
meværnet i disse opgaver?

Det er enormt vigtigt, at vi samtænker alle 
de kapaciteter, vi har i Danmark. Det gælder 
alt fra Hæren og Beredskabet til Hjemmevær-
net. I forhold til den aktuelle udfordring med 
store flygtningestrømme, står vi til rådighed 
for Politiet, når de har brug for hjælp fra For-
svaret og Hjemmeværnet. Det, der er vigtigt 
for mig, er, at vi kan levere, hvis samfundet 
har et behov. Aktuelt er det op til Politiet at 
kalde på os, både når det gælder almindelig 
hjælp, som Hjemmeværnet i forvejen er vant 
til at levere, men også hvis der er behov for 
særlig hjælp ved grænsen.

Det er afgørende, at når der bliver kaldt på 
Hjemmeværnet, så er alle godt forberedte. 
Er Hjemmeværnet i stand til at løse opgaven, 
og vælger man at sætte frivillige soldater ind, 
skal de både være trænet til og beskyttet til 
at løse opgaven.

Som minister håber jeg dog, at det ikke 
bliver nødvendigt at trække på det ekstra 
beredskab.

  Hvordan oplever du holdningen 
til Hjemmeværnet i befolkningen 
og på Christiansborg?

Jeg oplever, at dem, der har den mest kritiske 
holdning, også er dem, der har mindst viden 
om, hvad Hjemmeværnet egentlig laver. Vif-
ten af ting, som Hjemmeværnet kan bidrage 
til, er stor. Der er sket store forandringer i 
Hjemmeværnet, og kravene er større i dag 
end tidligere. Det tager nok lidt tid, før det 
går op for befolkningen, men jeg er overbe-
vist om, at opbakningen vil blive endnu større.

 Er der stadig plads til HJV i inter-
nationale missioner?

Det mener jeg, der er. Med den såkaldte Del-
strategi 9 kigger vi netop på, hvordan vi i 
endnu højere grad integrerer både Hjemme-
værnet og reserven i de nationale og inter-
nationale opgaver, der skal løses fremover. 
De gange, hvor Hjemmeværnet har deltaget 
i internationale missioner, der har man netop 
kunnet se, at den sammentænkning af res-
sourcer har været fornuftig og fungeret godt.

  Hvad ser du som Hjemmevær-
nets største udfordring den kom-
mende tid?

Udfordringen er den samme, som mange an-
dre frivillige organisationer også har, nemlig 
at få medlemmerne til at levere nok frivillige 
timer. Det kommer ikke af sig selv. Men jeg 
tror på, at det kan være en styrke for Hjem-
meværnet frem for andre frivillige foreninger, 
at der er så mange relevante, vedkommende 
og forskelligartede opgaver. Der er mange 
tilbud, alt afhængig af hvor man har sin inte-
resse og vælger at lægge sin energi.

  Hvor vil du fortsat holde fingeren 
på pulsen i forhold til Danmarks fri-
villige militære organisation?

Det er vigtigt, at jeg kommer ud og møder 
Hjemmeværnet i forskellige sammenhænge 
og husker at tage lyttetøjet med. På den 
måde kan jeg få de input – fra alle grene af 
Hjemmeværnet – der er så afgørende for mit 
politiske arbejde. Og så har jeg også tænkt 
mig at deltage i Landsøvelsen til sommer og 
møde rigtig mange hjemmeværnssoldater på 
én gang. Det bliver spændende.

 Er der noget, som du gerne vil 
sige direkte til Hjemmeværnets 
medlemmer?

Dybest set vil jeg bare sige tak for jeres ind-
sats. Vi lever i en tid, hvor det at tænke i 
sikkerhed for vores land er helt afgørende. 
At der er mennesker, der ikke bare ønsker 
sikkerheden, men også er parate til at levere 
noget for at skabe den, aftvinger min største 
respekt.

Ministerens  
blå bog
Navn: Peter Christensen
Parti: Venstre
Født: 23. april 1975 i Sønderborg.
Uddannelse: Uddannet elektriker og har 
læst til diplomingeniør

Politisk karriere i uddrag:
• amtsformand for Venstres Ungdom (VU) 

i Sønderjylland 1996-97
• landsnæstformand for VU 1997-99
• landsformand for VU 1999-2001
• medlem af Venstres hovedbestyrelse 

siden 1997
• medlem af Folketinget fra 2001 til 2015. 

Blev ikke genvalgt, da Venstre mistede 
mandater ved seneste folketingsvalg

• har været finanspolitisk, skattepolitisk 
og politisk ordfører for Venstre

• skatteminister marts til oktober 2011
• blev hentet ind som forsvarsminister 

og minister for Nordisk Samarbejde, da 
forgængeren, Carl Holst, måtte trække 
sig i september 2015

Kommitteret Bjarne Laustsen sammen med 
forsvarsministeren på Christiansborg. ”Vi lever i en tid, hvor 

det at tænke i sikkerhed er 
helt afgørende”

Peter Christensen
Forsvarsminister
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FLYOVERDRAGELSE

AF CARSTEN ENGEDAL  
FOTO: OLE BO JENSEN

”Hjemmeværnets nye tomotorers fly er en 
kæmpe ressource for Forsvaret, Politiet, be-
redskabet og det øvrige civile samfund.”

Sådan sagde forsvarsminister Peter Chri-
stensen (V), da han en flot februardag med 
solskin og blå skyer formelt overdrog Flyver-
hjemmeværnets nye kapacitet, de to Britten-
Norman Defender-fly. Overdragelsen foregik 
i Roskilde Lufthavn, hvor Flyverhjemmevær-
nets Flyvende Eskadrille (HVE 270) tog imod 
forsvarsministeren sammen med Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler 
og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen.

”Billedet af de opgaver, som skal løses, 
ændrer sig meget hurtigt i disse år, og den 
her kapacitet adresserer netop dette behov. 

Desuden er det jo glædeligt, at vi får rigtig 
meget for pengene. Så, tillykke med flyene 
og det gode arbejde med at etablere ram-
merne for jeres nye kapacitet,” sagde Peter 
Christensen. 

Minister i luften
Efter den formelle overdragelse af de to 
Britten-Norman Defender fly og en teknisk 
gennemgang ved chefen for Flyverhjem-
meværnet, oberst Bernt Christiansen, fik 
forsvarsministeren selv lejlighed til at se 
nærmere på flyene i aktion på en kort rund-
flyvning over Roskilde i selskab med blandt 
andre Chefen for Hjemmeværnet. Blandt da-
gens gæster var også chefen for Flyverstaben 
ved Værnsfælles Forsvarskommando, gene-
ralmajor M.A.L.T. Nielsen.

”Tillykke med flyene”
Forsvarsminister Peter 
Christensen overdrog i 
februar formelt de to nye 
Britten-Norman Defender-
fly til Flyverhjemmeværnet 
i Roskilde Lufthavn.

Forsvarsminister 
Peter Christensen 
ved flyoverdragel
sen sammen med 
kommitteret Bjarne 
Laustsen og Chefen 
for Hjemmeværnet, 
generalmajorFinn 
Winkler.

Tv. De nye BrittenNorman Defender 
fly kan blandt andet indsættes til 
observationsopgaver.
I midten: Flyene er forsynet med et 
system, der gør det muligt at trans
mittere film og billeder fra luften og 
ned til en mobil jordstation.
Th: Forsvarsminister Peter Christen
sen fik en kort flyvetur.
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‟I min ekskadrille har langt over 
halvdelen allerede tilmeldt sig, og 
jeg håber, at vi bliver endnu flere.” 

John stiller op til Landsøvelse 2016. Gør du?
John Mynchau fra Flyverhjemmeværnet glæder sig til at se sine folk bruge 
de færdigheder, han har været med til at lære dem. Og jo flere der tilmelder 
sig, jo bedre kan de øve sig på de kompetencer, de går og træner til daglig. 
Det er en stor test – også for ham som befalingsmand. 

Læs mere om Hjemmeværnets største øvelse i nyere tid, 
og tilmeld dig på www.hjv.dk/landsoevelse2016

LANDSØVELSE 
2016

162734_HJV_Landsovelse_ann_A4.indd   2 17/02/16   17.24
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RESERVEN

Reserven deles i to
Hjemmeværnets reservestyrke er ved at blive delt op i to grupper: En gruppe 
hører fortsat direkte til underafdelingerne, mens resten nu skal administreres af 
distrikterne. Det har flere fordele, som du kan læse om her.

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Hvis du har stået i reserven i mere end tre år, 
vil du fremover høre til et distrikt frem for at 
være koblet på din hidtidige underafdeling. 
Formålet er at lette administrationen i Hjem-
meværnets almindelige underafdelinger. Men 
det er også tanken, at den tekniske manøvre 
vil bidrage til at synliggøre det operative og 
strategiske potentiale, som reservestyrken 
rummer.

Denne løsning har været undervejs et 
stykke tid og er løbende blevet drøftet – 
og slutteligt vedtaget – af Hjemmeværnets 
landsråd.

Distriktsreserven
Distriktsreserven samles direkte under di-
striktsniveauet. Det er distriktets admini-
strationsofficer i den frivillige stab (ved MHV 
stabsofficer), som varetager kontakten til 
distriktsreserven. De tekniske detaljer i for-
bindelse med overflytningen er meldt ud i en 
skrivelse til Hjemmeværnets myndigheder 17. 
december 2015. 

Underafdelingsreserven
Den del af reservestyrken, som fortsat skal 
være tilknyttet underafdelingerne, organise-
res fortsat direkte under underafdelingen.

Når man forlader den aktive struktur, vil 
man som udgangspunkt være tilknyttet un-
derafdelingen de første tre år. Herefter over-
føres man til distriktsreserven, med mindre 
chefen for underafdelingen beslutter, at 
medlemmet fortsat skal være tilknyttet kom-
pagniet, flotillen eller eskadrillen. Det kan ek-
sempelvis være i tilfælde af, at medlemmet 
deltager i aktiviteter 20 timer om året eller på 
anden måde fortsat har en væsentlig tilknyt-
ning og måske planlægger at vende tilbage 
til aktiv tjeneste.

Det er den enkelte underafdelings kontakt-
officer (KOF), der varetager kontakten til 
underafdelingsreserven og sørger for infor-
mation og inddragelse. Blandt andet vil det 
være hensigtsmæssigt at have medlemmerne 
af reserven med på alarmeringslister, så de 
kan indkaldes ved store indsættelser som 
stormflod eller snekaos.

Medlemmerne af underafdelingsreserven 
skal også fortsat inviteres til mærkedage, 
overrækkelse af tegn, paroler mv.

Den videre proces
Hjemmeværnskommandoen har påbegyndt 
opdelingen af reserven i samarbejde med 
distrikterne. Opdelingen sker som en auto-
matisk overførsel i administrationssystemet 

DeMars. Rækkefølgen for de resterende di-
strikter fastlægges efter direkte aftale med 
distrikterne. 

Efter overførslen skal distrikterne oplyse 
underafdelingscheferne om, hvem der indgår 
i de respektive reserver. 

Det er Hjemmeværnskommandoens mål, 
at opdelingen af reserven er tilendebragt in-
den udgangen af 2016.

Fynske HJVsoldater fra reserven på uddannelse. Arkivfoto: Christer Holte

Den fremtidige organisering af Hjemmeværnets reservestyrke, som tæller ca. 30.000 
frivillige soldater. Reservestyrken deles op mellem underafdelingerne og distrikterne efter 
principperne i denne skitse. Det endelige udseende og navngivning med videre kan variere 
i forhold til illustrationen.

DST
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TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE

Hjemmeværnets kurser og 
ledererfaring banede vejen 
for, at Mich Klausen er 
blevet optaget på den ud
dannelse i Politiet, der skal 
bane vejen til drømmejob
bet som politikommissær. 
Foto: Christer Holte

Tema: 
Uddannelse  
og karriere 
HJV magasinet sætter i et stort tema om uddannelse og karriere 
fokus på de vidt forskellige muligheder, som du kan få ved at bruge 
din tid på frivilligt arbejde til gavn for Forsvaret og samfundet.
For dine uddannelser, kompetencer og værdifulde erfaringer fra dit 
frivillige engagement kan være en gevinst på din arbejdsplads, et 
plus på dit CV eller springbrættet til en karrierefremmende uddan-
nelse i det civile eller i Forsvaret. 

Vi har blandt andet talt med:
• Menig Mich Klausen, der med Hjemmeværnets lederuddan-

nelse i bagagen, har fået adgang til vigtig lederuddannelse i 
Politiet

• Kaptajn Donny Holm, der aktivt bruger sine civile kompeten-
cer i strategisk projektledelse i Hjemmeværnet 

• Sergent Nikolaj, hvis militære og civile baggrund gav ham en 
unik chance for at blive økonomisk rådgiver for Afghanistans 
forsvarsministerium i Kabul 

• Rekrutteringsekspert Jesper Stampe, der giver gode råd 
om, hvordan du kan booste dit CV med kvalifikationer og erfa-
ringer fra dit frivillige arbejde 

• Rydningsassistent Henrik Neertoft om fordelene ved at 
være en del af en specialistenhed med indflydelse »
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Projektlederkompetencer 
kommer Hjemmeværnet til gode
Projektofficer Donny Holm har stået i spidsen for et omfattende 
kommunikationsprojekt i Flyverhjemmeværnet, der i den grad er båret frem  
af hans civile kompetencer fra et større firma i Kolding.

Projektofficer Donny Holm fra Flyverhjemme-
værnet bliver varm i stemmen, når han taler 
om projekter, der har som mål at forandre en 
adfærd i en organisation. 

”Det er noget af det sværeste at få medar-
bejdere i en virksomhed til at ændre adfærd. 
Derfor er det også bare hamrende udfor-
drende og lærerigt at kaste sig ud i sådan 
en proces.”

Donny Holm ved, hvad han taler om. Den 
40-årige dedikerede projektofficer ved Flyver-
hjemmeværnsdistriktets frivillige stab er en 
særdeles erfaren projektleder og strategiker 
med talrige projekter inden for it og organi-
sationsudvikling i bagagen fra sit civile job 
hos handelsfirmaet Würth Danmark, der er 
en del af en verdensomspændende firma-
gruppe grundlagt i Tyskland. 

Specialistkompetencerne fra jobbet har 
han i den grad trukket på i et større kommu-

nikationsprojekt i Flyverhjemmeværnet, som 
distriktschef, oberstløjtnant Jan G. Andersen 
fra Flyverhjemmeværnsdistriktet bad ham stå 
i spidsen for. Opgaven lød på at finde ud af, 
hvad der går galt i kommunikationen fra det 
faste system i Flyverhjemmeværnsdistriktet 
og til de frivillige, så budskaberne ikke når 
frem til alle medlemmer.  

”Det var da en kæmpe udfordring og sam-
tidig en tillidserklæring. Men jeg er helt klart 
typen, der hellere vil være medspiller i en 

Projektofficer Donny Holm 
har trukket sine erfarin
ger og civile kompetencer 
inden for projektledelse 
med over i Hjemmeværnet, 
hvor han står bag et større 
kommunikationsprojekt. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE
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forandringsproces frem for at sidde på hæn-
derne,” fortæller Donny Holm med energi i 
stemmen.

Målbare succeskriterier 
Efter de indledende drøftelser om metode-
valg og nedsættelsen af en projektorganisati-
on kastede Donny Holm og arbejdsgruppens 
medlemmer sig ud i et større analysearbejde 
for at få identificeret hvor, hvordan og hvor-
for kommunikationen ikke altid når frem til 
alle medlemmer. De var i kontakt med ikke 
mindre end 200 kilder, herunder blandt andet 
ansatte chefer, frivillige informations-, rekrut-
terings- og kontaktofficerer, eskadrillechefer 
og menige fra hele landet. 

”Selvfølgelig var det en stor mundfuld. Men 
det var nødvendigt,” forklarer Donny Holm, 
der i arbejdet i høj grad inddrog klassiske 
værktøjer inden for projektledelse som ek-
sempelvis udarbejdelsen af en interessent-
analyse og opstillingen af målbare kriterier.
Projektet er mundet ud i en række konkrete 

handlingsplaner, der også omfatter et efter-
uddannelsesforløb for både ansatte og fri-
villige, der har et kommunikations- og/eller 
ledelsesansvar. 

Brug dine kompetencer
”Kommandovejen er langt fra altid den bed-
ste kommunikationskanal. Det er meget mere 
vigtigt, at du målretter din kommunikation 
præcist til dine brugere – nogle gange er det 
faktisk små ting, der skal til. Som for eksem-
pel ikke at bruge indforståede forkortelser,” 
forklarer Donny Holm, der er stor fortaler for, 
at alle frivillige i langt højere grad inddrager 
deres civile kompetencer i hjemmeværnstje-
nesten. Det er faktisk også en af anbefalin-
gerne fra kommunikationsprojektet.   

”Vi har så meget uudnyttet potentiale i 
Hjemmeværnet, som bare venter på at kom-
me i spil. Så hvis du har nogle kompetencer, 
du gerne vil anvende i Hjemmeværnet, så 
gør opmærksom på det, så du kan bruge 
dem offensivt,” lyder opfordringen fra Donny 

Holm, der også selv har fået ny læring fra 
projektet, som han kan bruge i sit civile job. 
Så på den måde er projektet en win-win-
situation for både Hjemmeværnet og hans 
arbejdsplads.

”Det har da været noget af en øjenåbener 
at finde ud af, hvorfor der er knas i kommuni-
kationen. Ofte er det fordi kommunikationen 
ikke tager udgangspunkt i modtagernes be-
hov, men derimod er alt for afsendertung og 
indforstået,” siger Donny Holm.

Hans dedikerede engagement for organisa-
tionsudvikling har ført ham videre til endnu 
en spændende proces – nemlig som deltager 
i et mere overordnet projekt om strategiud-
vikling i Flyverhjemmeværnet. Igen kan det 
meget vel vise sig, at hans civile kompeten-
cer kan blive en værdifuld gevinst for Hjem-
meværnet.

Du kan læse mere om Donny Holms kom-
munikationsprojekt i det seneste Flyverhjem-
meværnsmagasin, som du finder online på 
HJV.DK på Flyverhjemmeværnets side

Donny Holm giver eksempler på nogle af 
de forkortelser, som gør det sværere for 
modtagerne at forstå budskabet. 

Sådan skaber 
du bedre kom
munikation
• Læs din funktionsmail: Funktionsmai-

len, som alle medlemmer af Hjemme-
værnet har fået tildelt, er en vigtig kom-
munikationskilde, hvor du kan holde dig 
orienteret om nye aktiviteter, indbydelse 
til kurser mv. Hvis du har svært ved at 
bruge HJV.DK eller få adgang til mailen, 
så kontakt din it-befalingsmand.

• Indhold i aktiviteterne: Når du opret-
ter en aktivitet, så husk at informere om 
helt basale ting som, hvad der skal ske, 
hvornår aktiviteten foregår, og hvem 
der skal deltage, og hvordan man bliver 
transporteret hen til aktiviteten. Undgå 
forkortelser og indforstået kodesprog.  

• Flaskehalse: Hvis du har en nøglefunk-
tion, så sørg for, at du får viderestillet 
din mail, når du er på ferie eller har 
travlt, så vigtig information når frem til 
modtagerne.

• Udnyt kompetencer bedre: Bring 
dine civile kompetencer bedre i spil i dit 
hjemmeværnsarbejde. Det kan bidrage 
til at forbedre kommunikationen.   
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Sæt turbo på din  
civile karriere
Det er en fordel at have frivilligt arbejde med på CV’et eller i ansøgningen,  
når du søger job. Hvis du altså bruger det rigtigt. Det understreger en 
rekrutteringsekspert, som her giver dig tips til, hvordan du får mest ud af  
din erfaring fra Hjemmeværnet.

Du giver din karriere et skub fremad, når du 
er frivillig i Hjemmeværnet. For frivilligt ar-
bejde er som udgangspunkt altid en fordel at 
have på CV’et, når du søger job.

”Når en ansøger udfører frivilligt arbejde, 
er det helt overordnet et plus. Det siger no-
get om en person og signalerer overskud, 

engagement, og et højt energiniveau,” si-
ger Jesper Stampe, der er HR Executive ved 
HR- og rekrutteringsvirksomheden Dahl & 
Kjærgaard, og som blandt andet er uddan-
net linjeofficer og har gjort tjeneste ved Den 
Kongelige Livgarde i 11 år.

Men du skal ikke skrive alt, du har gjort, 
som dengang du eksempelvis arrangerede 
fastelavnsfest for vejens børn.

”Skal det have en rigtig positiv effekt, skal 

det kobles med den type medarbejder ar-
bejdspladsen leder efter. Hvis engagement er 
en del af arbejdspladsens DNA, og den laver 
meget velgørenhed, er det oplagt at fortælle, 
hvis du f.eks. laver frivilligt arbejde hos Røde 
Kors,” siger Jesper Stampe.

Bevis for kompetencerne
Du kan imidlertid også bruge dit frivillige ar-
bejde til mere end at vise engagement. Når 

TEKST: ANDERS BIRCH BREUNING

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE
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”Frivilligt arbejde 
signalerer overskud, 
engagement, og et højt 
energiniveau”

Jesper Stampe  
Rekrutteringsekspert

virksomheder søger medarbejdere, søger de 
kompetencer. Og dem kan man også få via 
frivilligt arbejde. 

”Har du for eksempel styret 200 lastbiler i 
et trænregiment, kan du bruge det til at vise, 
at du kan noget med logistik, hvis du søger 
et job som speditør,” siger Jesper Stampe.

Konkrete uddannelser fra Hjemmeværnet 
kan også være en fordel. Igen handler det 
om at bruge dem, hvis de underbygger de 
kompetencer, som arbejdspladsen søger. 
”Søger du et job som lagermedarbejder, kan 
det være en fordel, hvis du eksempelvis har 
et krankursus,” siger Jesper Stampe.

Respekterede lederkurser
Erfaring og uddannelse fra Hjemmeværnet 
kan altså være en stor fordel. Det gælder 
både kurser, der ligger tæt op ad det job, 
du søger, og mere generelt kurser inden for 
ledelse, hvor militærets uddannelser altid 
har været – og stadig er – velansete mange 
steder.

”Dem kan man bruge, når man søger et 
job, der inkluderer ledelse. Militære lederud-
dannelser har overordnet den fordel, at man 
i uddannelsen får praktisk erfaring. Til gen-
gæld er ledelse som frivillig fra Hjemmevær-
net noget, man kun gør en gang imellem. 
Så ledelseserfaring fra ens almindelige job 
er trods alt mere værd for arbejdsgiveren,” 
siger Jesper Stampe.

Dine uddannelser og 
erfaringer fra Hjem
meværnet kan bruges 
til at styrke din civile 
karriere. Fotos: Kasper 
Kamuk, Kasper Brøndum 
Andersen og Christer Holte. 

5 fif til din  
ansøgning
1. Kontekst er altafgørende
Du skal fortælle om det, der er relevant for 
netop det job eller den arbejdsplads, du 
søger hos. Så gør dit hjemmearbejde: Læs 
om arbejdspladsen på hjemmesiden, og følg 
den på sociale medier. Du kan også altid 
ringe og spørge, hvis du er i tvivl om noget.  
2. Find den rette plads
Skru op og ned for din erfaring eller uddan-
nelse fra Hjemmeværnet. Skriv om det i 
ansøgningen, hvis det er meget relevant og 
i CV’et, hvis det er mindre relevant.
3. Bær ikke uniform på dit foto
Det virker, som om du tror, du er Rambo. 
Det giver også indtryk af, at du går mere op 
i det, du laver i din fritid, end det du laver 
mellem otte og fire. 
4. Oversæt dine kompetencer
Har du militær ledelseserfaring, så oversæt 
det til et sprog, som alle forstår. Mange tror, 
at ledelse i militæret er at udstikke en ordre 
og råbe højt. Skriv, hvordan dine kompeten-
cer og erfaring kan bruges i dagligdagen på 
arbejdspladsen.
5. Vælg kvalitet frem for kvantitet
Undlad at tage samtlige kursusbeviser og 
erfaringer fra Hjemmeværnet med i dit CV. 
Prioriter og sæt kvalitet over kvantitet.  
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”At være leder for frivillige 
kræver noget ekstra”
Fem års medlemskab af Hjemmeværnet med  
kurser og ledererfaring banede vejen for, at  
Mich Klausen blev optaget på den uddannelse  
i Politiet, der skal åbne døren til drømmejobbet  
som politikommissær.

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: CHRISTER HOLTE

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE
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”Jeg har lært at gøre 
mig overvejelser, vurdere, 
disponere og prioritere de 
opgaver, vi får”

Mich Klausen 
Forhenværende kompagnichef

Michs karriere
Kurser: 
• Befalingsmandsuddannelse; ABK og VBK; 

AOK og VOK; skydeleder; instruktør- og 
chefkursus. Inddraget i arbejdet med 
'Taktisk Leder'-uddannelsen, der skal 
gøre HJV-førere til operative støtter for 
Politiet.

Skarpe indsættelser: 
• Hvalen i Vejle Fjord, brand på restaurant 

Vejlegården og på Munkebjerg Hotel og 
stormen Bodil. Desuden afsnitsleder for 
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønder-
jylland sammen med politikompagniche-
fen i Kolding under Giro d’Italia 2012, 
hvor de på de store dage i Herning og 
Horsens havde 250 soldater under sig.

Personligt er Mich Klausen ikke i tvivl om, at 
Hjemmeværnets lederuddannelse er noget af 
det vigtigste, han kan tage med over i det 
civile liv.

”Den har været medvirkende til min opta-
gelse på Politiets Før-leder-uddannelse. Jeg 
har også fået ledererfaring i Hjemmeværnet, 
så min faglige bagage består af flere elemen-
ter. Dertil kommer en større forståelse for 
samarbejde på tværs af organisationer, og 
hvad det indebærer i forhold til Politiets part-
nere,” siger Mich Klausen.

Han begyndte i Politiet i 2003. Før-leder-
uddannelsen er et 2½ års forløb, hvor kandi-
daterne efter planen tager diplommoduler og 
slutter af med en udnævnelse til politikom-
missær.

Derfor er Mich Klausen nu gået fra at være 
kaptajn og kompagnichef i Politihjemmevær-
net til at være menig ordonnans med en råd-
givende funktion, indtil den nye kompagnichef 
er kommet helt ind i de administrative, perso-
nalemæssige og uddannelsesmæssige sager. 
Dermed er en hurtig og hektisk karriere i HJV 
slut. I hvert fald de næste 2½ år.

”Sidst i 2009 spurgte min stationschef på 
Vejle Politigård, om jeg kunne tænke mig at 
blive kompagnichef i Politihjemmeværnet. Det 
var selvfølgelig ikke hans beslutning, men han 
ville indstille og anbefale mig til distriktsche-
fen, hvis jeg var interesseret. Politiet ville 
gerne have en politimand som kompagnichef,” 
siger Mich, som dog ikke hoppede ud i ”karri-
eren” som frivillig soldat lige med det samme. 

Hurtig karriere
”Jeg bad om lov til lige at tænke over det. 
Jeg havde jo som så mange andre mine 
fordomme omkring de her weekendkrigere. 
Jeg kunne vælge enten at konfrontere mine 
fordomme eller sige nej. Under den store 
fyrværkeriulykke i Seest var jeg i Kolding og 
oplevede selv, hvor stor en indsats Hjem-
meværnet leverede. Der kom omkring 50 
hjemmeværnskompagnier fra hele landet til 

Kolding. Og de var helt uundværlige. Politiet 
kunne ikke have klaret opgaven alene. Så jeg 
valgte at sige ja efter at have sovet på det.”

Derefter gik Mich Klausen i gang med op-
tagelsesprocessen til Hjemmeværnet og blev 
optaget et par måneder inde i 2010. I samme 
ombæring blev han udnævnt til premierløjt-
nant og indsat som kompagnichef. Det var en 
hurtig karriere og lidt modsat af, hvad andre 
kompagnichefer har oplevet. Men Hjemme-
værnet ville gerne have ham i den funktion.

”I kraft af min militære uddannelse fra 
Skive Kaserne kom jeg direkte på befalings-
mandsskolen. Jeg havde jo også min politiud-
dannelse, så rent fagligt var jeg godt med på 
de sorte områder. På de grønne var jeg OK, 
men skulle lige omskoles til de nye våben.”

I lære som leder
Mich Klausens første skarpe indsats skete 
under indsættelsesceremonien i Vejle. Den 
landskendte hval, der midt i juni 2010 svøm-
mede rundt i Vejle Fjord, var netop fundet 
død og slæbt ind på Vejle Havn, hvor biologer 
gik i gang med at dissekere den. Indsættel-
ses- og chefskifteceremonien blev derfor flyt-
tet ned på havnen, hvor ceremoni, afspær-
ring og biologer gik op i en højere enhed, 
mens stanken af rådden hval lå som en dyne 
over dem.

”Det var nyt for mig at lære at lede. At være 
leder for en flok frivillige, der ikke får løn, men 
møder op, fordi de er motiverede. Det kræver 
noget helt ekstra, når man ikke kan motivere 
ved at stille en lønstigning i udsigt. Så jeg er 
blevet bedre til at motivere og overbevise og 
være personaleleder,” siger Mich.

Han er ikke i tvivl om, at det at være in-
volveret i små dagligdags konflikter om både 
uddannelse og private uoverensstemmelser 
har været med til at modne ham som leder. 
For de små problemer skal ryddes af vejen 
hurtigt, for at medlemmerne i underafdelin-
gen har lyst til at møde op igen.

”Den slags giver ’karse på køleren’. Der er 

kontant afregning, hvis man vælger at gøre 
tingene på den forkerte måde. Jeg har fået 
en kæmpe selvindsigt og lært at se, hvor jeg 
kan blive bedre, og hvor jeg har brug for an-
dres hjælp.”

At det er endt med både en frivillig og en 
professionel karriere som leder, er dog ikke 
et tilfælde.

”Jeg har altid godt kunnet lide at svinge 
taktstokken, og nu er jeg blevet endnu bedre 
til det. Jeg har lært at gøre mig overvejelser, 
vurdere, disponere og prioritere de opgaver, 
vi får. Det bliver man tvunget til på HJV-ud-
dannelserne. Uddannelser og kurser har også 
lært mig, at diplomati er vigtigt i alle former 
for kommunikation. Når noget bliver absolut 
og definitivt, skaber det konflikter. Så jeg har 
lært at finde løsninger i gråzonen mellem sort 
og hvidt.”

For Mich Klausen personligt har Hjemme-
værnet – ud over kammeratskabet – givet et 
kæmpe netværk. Nu kan han altid ringe til en 
hjemmeværnssoldat og få gode råd.
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Rekordår 
for rydningsassistenter 

FAKTA 
I beredskabet ved fund af bomber, 
ammunition og farligt fyrværkeri 
indgår 
• Hjemmeværnets rydningsas

sistenter, der med deres specielle 
uddannelse kan håndtere både lovligt 
konsumfyrværkeri og professionelt 
fyrværkeri.  De kan også støtte 
Politiet med at indsamle og sikre be-
vismateriale, som indgår som vigtig 
dokumentation i eventuelle retssager

• Søværnets Minørtjeneste, som er 
specialuddannede soldater, der har 
deres styrke i vandet. Men i mange 
tilfælde kan deres kompetencer også 
bruges på land

• Hærens ammunitionsryddere, 
der kan løse alle opgaver. De kan 
håndtere ammunition, improvise-
rede sprængladninger og alle typer 
fyrværkeri.  

Kilde: Værnsfælles Kommando 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Hjemmeværnets rydningstjeneste er gået hen 
og blevet en særdeles efterspurgt kapacitet 
med vind i sejlene. Med over 300 indsættelser 
i 2015 steg efterspørgslen markant efter de 
godt 70 specialuddannede HJV-soldater, der 
rykker ud, når Politiet har behov for at få fjer-
net farligt fyrværkeri eller skal have hjælp til 
at beslaglægge ulovligt opbevaret fyrværkeri. 

De mange indsættelser i 2015 er rekord 
i rydningstjenestens femårige eksistens. De 
første år havde de mellem 50 og 100 ind-
sættelser årligt. Poul Nedergaard, der er ko-
ordinator og uddannelsesansvarlig for Hjem-
meværnets Rydningstjeneste, begrunder 
stigningen i opgaver i 2015:

”Borgerne er generelt blevet meget mere 
opmærksomme på, hvor farligt ulovligt fyr-
værkeri kan være, fordi medierne har fokus 
på emnet. Tre unge mænd mistede livet ved 
nogle tragiske fyrværkeriulykker med krysan-
temumbomber ved nytåret 2014/2015, og 
ved det seneste nytår fik flere børn og unge 
under 18 år alvorlige skader. Medieomtalen 
har ført til flere anmeldelser til Politiet – og 
dermed også flere opgaver for vores dygtige 
rydningsassistenter.”

 Travlheden mærkes også hos Hærens Am-
munitionsrydningstjeneste, der i 2015 havde 
mere end 1.000 indsættelser. 

”Vi er glade for samarbejdet med Hjemme-
værnet,” siger kaptajn Christian Axelsen, der 
er ingeniørofficer ved Indsættelsesdivisionen 
ved Værnsfælles Forsvarskommando.

Der har været stor efter
spørgsel efter Hjemmevær
nets rydningsassistenter, 
især i Sønderjylland.  

Med over 300 indsættelser i 2015 har Hjemme  - 
værnets rydningsassistenter for alvor cementeret  
deres store værdi i beredskabet, hvor de er med  
til at fjerne farligt fyrværkeri, så alvorlige ulykker 
undgås.

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE

30 HJV magasinet  | Marts 2016



AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Når sergent Henrik Neertoft bliver ringet op 
på sin vagt som rydningsassistent, ved han 
aldrig helt, hvad der venter ham. Den 31-åri-
ge rydningsassistent med bopæl i Vojens og 
frivillig i Hjemmeværnskompagni Haderslev 
Nord dækker sammen sine tre makkere i 
teamet et område på 12.000 kvadratkilometer 
i Syd- og Sønderjylland, hvor Hjemmeværnets 
Rydningstjeneste i 2015 havde flest indsæt-
telser.  

”Opgaverne er aldrig ens. Det er en del af 
charmen ved at være rydningsassistent,” for-
tæller Henrik Neertoft. 

Han og hans makkere løser nogle opgaver, 
som andre HJV-soldater ikke sendes ud til. 
Rydningsassistenterne har nemlig en speciel 
uddannelse, hvor de har lært at håndtere far-
ligt fyrværkeri. Holdet råder desuden over en 

specialbygget bil, der står i Søgårdlejren. I 
bilen har de alt deres udstyr, som de har brug 
for til opgaverne. Deres ekspertise gør dem i 
stand til at destruere farligt fyrværkeri som 
f.eks. kanonslag eller luftbomber, der er blevet 
våde. De hjælper også med at beslaglægge 
og fjerne fyrværkeri, der indgår i politisager. 

”Jeg kan godt lide følelsen af at være en 
ener med anderledes opgaver og samtidig 
være en del af en specialstyrke. Det giver et 
særligt fællesskab,” fremhæver sergent Hen-
rik Neertoft.

Stor indflydelse
Den lille enheds medlemmer har altid to 
mand på vagt en uge ad gangen,  hvor de 
er på kald med en times varsel døgnet rundt. 
Den uge går det ikke at plaske rundt i en 
svømmehal eller være på familiebesøg flere 
hundrede kilometer væk.

”Du skal være klar til at rykke ud hurtigt i 
beredskabet. Det er vi også, og vi har meget 

at se til,” siger Henrik Neertoft, der i 2015 
brugte knap 200 timer på rydningstjenesten 
og også var på vagt juleaften. 

Selv om han er glad for at være rydnings-
assistent, bør der efter hans mening ydes en 
større kompensation for indsatsen. ”Det er 
lige tit nok, vi er på kald. Det slider også på 
familielivet. Det er heller ikke alle arbejdsgi-
vere, der er lige begejstrede for at give fri, 
når der er bud efter os,” siger Henrik Neertoft.

Alligevel fortsætter han ufortrødent også 
her i 2016. Guleroden er helt klart den indfly-
delse, der følger med opgaverne.  

”Vi hjælper jo Politiet med opgaver, de ikke 
har samme kendskab til som os, der har en 
specialuddannelse i ryggen og efterhånden 
har en del erfaring at trække på. Så de lytter 
til os og spørger os til råds, og vi har stor ind-
flydelse på opgaveløsningen. Det er ret cool,” 
mener Henrik Neertoft, der snart forventer at 
få yderligere en kollega i enheden. ”Han skal 
være så hjertelig velkommen!”

En vigtig del af rydningsassistenternes  
opgave er også at lave rapporter med doku
mentation over deres fund, som kan indgå i 
eventuelt bevismateriale.

Her er opgaverne 
aldrig ens
Sønderjyske Henrik Neertoft er glad for at være rydningsassistent og en 
del af Hjemmeværnets landsdækkende Rydningstjeneste. Guleroden er 
afvekslingen og den store indflydelse på opgaverne.

Rydningsassistent Henrik Neertoft  
iført sikkerhedsudstyr er klar med  
disrupteren, som bruges til at destruere 
farligt fyrværkeri. 
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Har du en rolig hånd og det kølige overblik, 
så er det måske interessant at blive rydnings-
assistent. Hjemmeværnets Rydningstjeneste 
er inde i en særdeles positiv udvikling med et 
stigende antal opgaver. Derfor har de også 
brug for flere folk til tjenesten, der i dag om-
fatter ni hold med godt 70 mand placeret 
rundt om i landet. 

”Presset på vores rydningsassistenter har 
været stort i 2015, hvor vi havde over 300 
indsættelser,” fortæller Poul Nedergaard, 
der er uddannelsesansvarlig og koordinator 
for Hjemmeværnets Rydningstjeneste. Efter 
hans vurdering er der behov for at friske spe-
cialstyrken op med omkring 15 nye personer 
årligt. Han ser også meget gerne nogle flere 
kvinder melde sig på banen. 

”Det vigtigste er ikke rå muskelkraft, men 
at du er i stand til at bevare det kølige over-
blik og har ro på,”  fastslår Poul Nedergaard. 

Det kan rydningsassistent, kaptajn Lars 
Maymann Johansen, der også er kompagni-
chef for Hjemmeværnskompagni Gribskov, 
skrive under på.

”Vi har brug for profiler, der ikke ryster på 
hånden. Men det er ligeså vigtigt, at du er 
åben, ærlig og kan udvikle dine svage sider. 
Det kræver også, at du har en vis moden-
hed, så du er i stand til at træffe beslutninger. 
Man skal huske på, at vi i mange tilfælde er 
sparringspartner for Politiet, som spørger os 
til råds i de konkrete opgaver,” siger kaptajn 
Lars Maymann Johansen, der har været en 
del af Hjemmeværnets Rydningstjeneste si-
den december 2010. Han er også uddannet 
instruktør og underviser kommende rydnings-
assistenter ved ammunitionsrydningstjene-
sten i Skive.
Lars Maymann Johansen er meget begejstret 

for at være rydningsassistent, fordi han i den 
grad føler, at opgaverne er med til at udvikle 
ham personligt, samtidig med at han – som 
han formulerer det – ”er med til at føre sam-
fundet tilbage til normal efter en hændelse.” 

Vigtig indsats
”Vi kan jo komme ud på opgaver, hvor vi ser 
store mængder fyrværkeri, der er ulovligt op-
bevaret. Det er da dybt uansvarligt – tænk 
hvad der kunne ske, hvis ikke det blev fun-
det og fjernet. Så det er en vigtig indsats, vi 
yder,” siger kaptajn Lars Maymann Johansen 

og henviser til en sag, hvor en ung mand i 
Lyngby havde over 100 kilo rent krudt omreg-
net fra det fyrværkeri, som han havde opbe-
varet i et kælderrum og lejlighed.

Lars Maymann Johansen er ligesom Poul 
Nedergaard optaget af at få rekrutteret flere 
folk til rydningstjenesten. I den forbindelse 
opfordrer Lars Maymann til, at man laver en 
koordineret kampagneindsats, så budskaber-
ne og informationerne bliver mere ensartede. 

”Der er i den grad brug for at fortælle 
mere om, hvad vi laver. Men vi skal bruge 
det samme sprog og termer. Hvis man er in-
teresseret, er det også vigtigt at få en aftale 
med sin arbejdsgiver, fordi funktionen som 
rydningsassistent indebærer, at du skal stå til  
rådighed i en døgnvagtordning.”

Operative rydningsassistenter  
med rolige hænder søges

At blive ryd
ningsassistent 
kræver
• du er uddannet befalingsmand
• du gennemfører en fysisk test 

(Trænings-tilstandsprøve)
• du gennemfører en screening med 

Forsvarets psykologer, der vurderer 
dig egnet/ikke egnet 

• du gennemfører rydderuddannelsen 
på Skive Kaserne og desuden et 
Farligt Gods-kursus

• du hvert år deltager i en re-certifice-
ring, idet efteruddannelse er blevet 
en obligatorisk del af funktionen

• Er du interesseret, så henvend dig til 
dit hjemmeværnsdistrikt.

Efterspørgslen efter 
Hjemmeværnets 
rydningsassistenter er 
vokset markant, og der er 
behov for flere ressourcer 
til specialenheden.

Rydningsassistent og instruktør Lars 
Maymann Johansen opfordrer til, at man 
koordinerer indsatsen med at skaffe flere 
rydningsassistenter.  
Foto: Michael Bo Rasmussen
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Hvad sker der på 
uddannelsesområdet  
i 2016?
HJV magasinet bringer på de næste sider et overblik 
over en række nye tiltag, der skal være med til at styrke 
Hjemmeværnets uddannelser og gøre det nemmere at  
bruge erhvervede kompetencer mere bredt i 
uddannelsessystemet.

LÆS OM:
Mere fleksible uddannelsesveje
Øget brug af fjernundervisning

Indførelsen af ny fælles 
ramme for læring

Ny instruktørhåndbog

»
Foto: Steen Wrem
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I løbet af 2016 opdaterer Hjemmeværnsskolen Hjemmeværnets uddannelser  
og gør vilkårene for at gennemføre dem mere fleksible, så uddan nel ses vejen  
bliver mere smidig.

Uddannede HJV-soldater er hele grundlaget 
for Hjemmeværnets indsats. Der er dog nogle 
udfordringer med at få flere førere og få flere 
nye medlemmer hurtigere igennem Hjemme-
værnets lovpligtige uddannelse (LPU). Der-
for opdaterer Hjemmeværnsskolen i løbet af 

2016 Hjemmeværnets uddannelser ud fra et 
ønske om at skabe blandt andet større fleksi-
bilitet, nærhed og mere specialisering. Des-
uden optimeres vilkårene for at gennemføre 
uddannelserne.

Major Søren Rich, der er chef for Udvik-

lingssektionen på Hjemmeværnsskolen, for-
klarer: 

”Vi laver ikke om på indholdet, men vi flyt-
ter i nogle tilfælde lidt rundt på rækkefølgen. 
Så man behøver ikke at være bange for, at 
man ’mister’ nogle Q’er eller tvinges ud i over-

Fleksible uddannelser 
tættere på dig

AF SIGNE THIIM
FOTO: STEEN WREM
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Hjemmeværnsskolen er i fuld gang med at 
opdatere uddannelsesområdet, så du kan 
tage dele af uddannelser tættere på din 
bopæl. 

4 centrale fokuspunkter 
spiller ind i opdateringen af 
uddannelsessystemet

1. Større fleksibilitet: Der indføres 
strukturelle ændringer af uddan-
nelsessystemet gennem opbygning 
af uddannelser i moduler og brug af 
fjernundervisning
2. Tættere på dig: Dele af uddannel-
ser lægges ud til egen underafdeling/
distrikt hvor det er muligt
3. Større specialisering: Kursister 
skal i højere grad uddannes specifikt til 
den funktion, de skal varetage
4. Skarpere sammenhæng: Det 
operative virke og de relaterede uddan-
nelser får en bedre sammenhæng 

Øget brug af 
fjernun der visning
Få hjælp til fjernundervisningen med 
forskellige programmer, som blandt andet 
gør det muligt at gennemføre kurser, når 
det passer dig.

Civile uddannelsessteder landet over benytter i stigende grad forskellige 
former for fjernundervisning som et supplement til undervisningen. Det 
samme vil ske på Hjemmeværnsskolen, der håber, at mere fjernundervis-
ning kan bidrage til at skære antallet af tilstedeværelsesdage på kurserne 
ned til det mest nødvendige. De nye former for læring stiller krav til både 
kursister og instruktører.

Her får du et overblik over programmer til fjernundervisning, og hvor 
du kan få hjælp:

IceCore er skolens program til fjernundervisning. 
Her gennemfører du online-kurser, der skal rettes 
og godkendes af en lærer. Du kan ikke selv tilmelde 
dig, det skal HVS gøre. Det er på ICEcore, du gen-
nemfører de kurser, der giver adgang til tilstede-
værelseskurser.

Via programmet A-tutor på Fels (Forsvarets Elektro-
niske skole) kan du tage alle de kurser, du ønsker. 
Nogle giver et Q, andre gør ikke. Du kan selv til-
melde dig og gennemføre kurserne, når det passer 
dig bedst. Onlinekurserne kan tages uafhængigt af 
andre aktiviteter.

På HVStube kan du finde vejledningsvideoer om 
blandt andet 5-punktsbefalinger, uddannelsesda-
tabase, Kvalifikationsrammen og hjælp til fjernun-
dervisning.

ganguddannelser eller lignende. Vi har en 
meget pragmatisk tilgang til opdateringerne.” 

Søren Rich fortsætter: ”Men det er klart, vi 
stiller krav, når vi bryder uddannelserne op i 
mindre bidder og introducerer fjernundervis-
ning i endnu større omfang og variation. Så vi 
har behov for, at uddannelsesstøtteofficerer-
ne er opdaterede, når det kommer til hjæl-
pemidler og viden. Det bliver et fokuspunkt 
for os at hjælpe dem så meget som muligt.”

Hvad betyder ændringerne for 
kvaliteten i uddannelserne?

”Det skulle meget gerne have den effekt, 

at tilstedeværelsestiden bliver udnyttet bed-
re, at vi får sorteret unødvendige lektioner 
fra og undgår gentagelser. Nogle vil måske 
føle, de går glip af noget. Det vigtigste er, 
at man bliver skarpere på de områder, der 
hænger sammen med ens funktion,” forklarer 
Søren Rich. 

Det fremtidige uddannelsessystem medfø-
rer, at hver enkelt kursist skal have afklaret 
sine realkompetencer, før han/hun starter på 
et kursus. Hvis man for eksempel allerede 
har tilsvarende civile kompetencer, er det ikke 
nødvendigt at gentage indlæringen på Hjem-
meværnsskolen.

En række arbejdsgrupper med repræsen-
tanter også fra de frivillige er involveret i 
processen. Det nye reviderede uddannelses-
system gælder fra 1. januar 2017.

Hvis du har spørgsmål omkring 
din uddannelsessituation, kan 
du altid kontakte Hjemmeværns-
skolens Studievejledning, der har 
åbent den første onsdag hver må-

ned fra 15:30 – 21:00. Ringpå 2946 2795, 
eller send en mail til hvsstud@gmail.com

?
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I fremtiden når du skal på skolebænken i 
Hjemmeværnet, vil din uddannelse være 
indplaceret i ”Kvalifikationsrammen for 
Livslang Læring,” som er en ny standard på 
uddannelsesområdet, der også anvendes i  
det civile uddannelsessystem.

Hvad er Kvalifikationsram
men?
Kvalifikationsrammen – også kaldet 
National Qualification Framework 
(NQF) – giver et samlet overblik over 
alle offentligt godkendte uddannelser, 
og hvilket niveau de ligger på i for-
hold til hinanden. Der er otte niveau-
er i kvalifikationsrammen (1-8), som 
dækker over niveauerne fra folkesko-
lens 9. klasse til Ph.d-uddannelser. 
De fleste af Hjemmeværnets uddan-
nelser ligger mellem niveau 2-4.

Bredere anvendelse af 
kompetencer
Formålet med Kvalifikationsram-
men er at fremme livslang læring og 
mobilitet, så man kan anvende sine 
kompetencer og færdigheder mere 
bredt i uddannelsessystemet. Det 
sker ved at:

• Skabe større overblik og gen-
nemsigtighed over kvalifikationer 
i det danske uddannelsessystem 
og synliggøre veje til at opnå 
uddannelsesbeviser og uddannel-
sesgrader. 

• Skabe bedre grundlag for gensidig 
anerkendelse mellem uddannelser, 
både nationalt og internationalt.

Hvad betyder det for dig?
Som frivillig HJV-soldat får du med 
Kvalifikationsrammen nemmere ved 
at få anerkendt dine kompetencer, 
som du har opnået i Hjemmeværnet 
eller Forsvaret, ved en civil uddan-
nelse. Det kan for eksempel være et 
kursus, der godskrives som em del af 
en civil uddannelse. Omvendt vil du 
også nemmere kunne få anerkendt 
kompetencer fra civile uddannelser 
helt eller delvist i Forsvaret.

Forsvaret har bestemt, at Kvalifika-
tionsrammen skal være implemente-
ret inden 2017.

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE

Den nye Kvalifikationsramme vil gøre det nemmere for den enkelte kursist 
at læse sig til, hvilke kompetencer man kan opnå. Arkivfoto: Christer  Holte

En fælles ramme  
for uddannelse

Hjemmeværnet 
som frontløbere
Hjemmeværnsskolen startede som nogle af de første i 
2014 arbejdet med at omskrive uddannelser efter den 
nye læringsramme.

I forbindelse med opdatering af Hjemmeværnets fø-
reruddannelser har en arbejdsgruppe  arbejdet intenst 
med rammen, da de skulle udarbejde uddannelsesbe-
skrivelser og læringsplaner (de tidligere fagplaner). Pre-
mierløjtnant Kenneth Keis fra Hjemmeværnsskolens Ud-
dannelsescenter i Nordsjælland er blandt frontløberne, 
der har deltaget i udviklingsarbejdet.

”Min oplevelse er, at den nye Kvalifikationsramme har 
fået en blandet modtagelse og nogle steder har mød 
modstand,” fortæller Kenneth Keis, der også selv var 
skeptisk i starten.

”Men efter jeg havde arbejdet med rammen i et styk-
ke tid og fået de nye begreber ind under huden, er 
det slet ikke så kringlet. Jeg syntes faktisk, det er nem-
mere at beskrive helt præcist hvad det er, man gerne vil 
opnå med sin uddannelse og den enkelte lektion.”

Ifølge Kenneth Keis vil den enkelte kursist derfor nem-
mere kunne læse sig til, hvilke kompetencer han/hun 
kan opnå, og hvor den enkelte uddannelse eller kursus 
er placeret i forhold til andre uddannelser i det danske 
uddannelsessystem. Så på den måde har den nye Kvali-
fikationsramme  en række oplagte fordele.

AF SIGNE THIIM

Premierløjtnant Ken
neth Keis har positive 
erfaringer med den nye 
kvalifikationsramme.
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Merit og Q’er
• Man skal stadig søge merit hos den 

enkelte uddannelsesinstitution. Det vil 
altid være en konkret vurdering af den 
enkeltes kompetencer, både når det 
gælder spørgsmål om en civil uddannel-
se, der kan udløse et Q i Hjemmevær-
net, eller kurser i Hjemmeværnet, der 
kan give merit andre steder i Forsvaret 
eller i det civile uddannelsessystem.

• Hvis man har et Q for eksempelvis hi-
storiker, vil man stadig have sit Q, også 
selv om uddannelsesbeskrivelsen i 2017 
er formuleret anderledes og uddannel-
sesvejen er justeret. 

• Hold øje med Hjemmeværnsskolens 
side på HJV.DK,  hvor du kan følge med 
i nyheder om nye kurser og ændringer.

Instruktørhåndbog  
med nye læringsprincipper
Ny instruktørhåndbog introducerer et andet syn på  
læring, hvor den enkelte kursist i højre grad skal gøre  
sig sine egne erfaringer med det tillærte stof.

AF SIGNE THIIM
FOTO: CHRISTER HOLTE

Instruktørhåndbogens vigtigste pædagogiske 
budskab er, at læring fokuserer på den en-
kelte og den enkeltes læring i modsætning 
til tidligere, hvor der var mere fokus på, hvad 
der blev leveret i undervisningen.

Bogen med titlen ”Instruktørvirke i Forsva-
ret” og kvalifikationsrammen medfører nye 
begreber og et nyt læringssyn i Hjemmevær-
net. Underviseren eller instruktørens rolle er 
i højere grad at facilitere læringsaktiviteter, 
hvor kursisterne selv får mulighed for at re-
flektere, afprøve og øve det tillærte, så de 
gør sig deres egne erfaringer.

Bogen giver et teoretisk grundlag, men 
fokuserer i høj grad på at højne forståelsen 
med konkrete eksempler og praktisk anven-
delige redskaber til, hvordan man skaber det 
optimale udgangspunkt for læring.

En anderledes tilgang
Den nye håndbog introducerer dermed en 

anderledes måde at tænke undervisning på 
med mere fokus på, at kursisterne skal tage 
en mere aktiv del i undervisningen i mod-
sætning til, at det er underviseren, der er 
den aktive. 

Sammen med omskrivningerne af ud-
dannelserne har det medført, at Hjemme-
værnsskolen nu også ser på en revision af 
sine instruktør-, lærer- og vejlederkurser. 
Det vil dog ikke ske før, udannelsen af de 
fastansatte til NQF-instruktører er på plads, 
og instruktørhåndbogen er udkommet, så 
omskrivningerne kan ske på et kvalificeret 
grundlag.

”Overgangen vil ikke blive så drastisk, da 
Hjemmeværnets instruktørkurser faktisk har 
fulgt udviklingen på det pædagogiske områ-
de og har haft denne nye tilgang til læring i 
undervisningen i et stykke tid. Vi vil selvfølge-
lig se på, hvordan de nuværende instruktører, 
lærere og undervisere skal introduceres til de 

nye begreber - men det betyder altså ikke, at 
man skal starte forfra som instruktør,” siger 
major Christian Willer fra Hjemmeværnssko-
lens digitale element.

Instruktørhåndbogen lægger op til nye læringsprincipper, hvor kursisterne i højere grad får 
mulighed for at reflektere og afprøve det tillærte. 

Den nye instruktør
håndbog har været testet 

på Sergentskolen og 
udkommer til april.

Thomas GrønlundPeter Sjøstedt
Instruktørvirke i Forsvaret

Instruktørvirke i Forsvaret

Peter Sjøstedt er Cand.mag. i voksenuddannelse og lektor ved Forsvarsakademiet. Han arbejder med udvikling af pædagogik i Forsvaret. Særlige fokusområder er læring, lederskab, identitet samt anvendelse af simulatorer i uddannelsen.

Instruktørvirke i Forsvaret er skrevet til anvendelse på 

den grundlæggende instruktøruddannelse i Forsvaret. 

Bogen beskriver instruktørens arbejdsområder 
og giver råd og vejledning til, hvordan du som 
instruktør kan planlægge, gennemføre og evaluere 

læringsaktiviteter. Bogens fokus er at skabe aktivitet og at sætte 
deltagernes læring i centrum. Thomas Grønlund er orlogskaptajn og Master i voksenuddannelse. Som uddannelseskonsulent ved Forsvarsakademiet arbejder han med pædagogik og didaktik i Forsvaret. Han har særlig interesse inden for læring og ledelse af læringsaktiviteter. 

TESTVERSION
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TEKST OG FOTO STEEN RAMSGAARD, KABUL

Nikolaj forstod ikke, hvad den afghanske 
brigadegeneral forsøgte at sige, da de hilste 
på hinanden i det militære hovedkvarter i Af-
ghanistans hovedstad Kabul. Så han bad ham 
høfligt om at gentage. ”Hvordan går det?”, 
lød det lidt mumlende.

Så var tonen ligesom slået an, og den dan-
ske hjemmeværnssergent og den nyudnævn-
te afghanske brigadegeneral fik en hyggelig 
sludder. Det viste sig, at generalen havde 
været flygtning i Danmark i 1990'erne, først 
i Sandholm-lejren og derefter i Silkeborg, in-
den han rejste hjem efter Talibans fald. 

”Han talte utroligt varmt om Danmark, 

specielt om vores tiltro til politiet og staten,” 
fortæller Nikolaj.

Han er cand.polit. og arbejder til daglig i 
den danske centraladministration. Fra august 
til februar har han været udstationeret som 
økonomisk rådgiver i Kabul for at hjælpe 
afghanerne med at styre deres eget land. I 
seks måneder har han med sin danske tilgang 
til tingene forsøgt at lære dem at arbejde for 
staten og fællesskabet frem for deres eget 
lille bureaukratiske kongedømme.

”Jeg rådgiver tre af de 13 overordnede en-
heder i det afghanske forsvarsministerium. 
Helt formelt er jeg økonomisk rådgiver. Jeg 

bruger mine evner og erfaring. Generelt er 
danskernes pragmatiske tilgang meget vær-
difuld i en situation som denne, hvor afgha-
nerne dels skal lære nye administrative sy-
stemer og dels at styre deres land næsten 
helt fra bunden. Vi prøver at uddanne dem til 
at arbejde med en kompleks model. Den er 
svær, og der er mange faldgruber i den, men 
den er rigtig god til at afsløre og bekæmpe 
korruption.”

God blanding af kompetencer
Nikolaj havde aldrig drømt om, at han skulle 
på mission i udlandet for Hjemmeværnet. 
Men i sommeren 2014 fik han et brev, der 
gjorde ham opmærksom på mulighederne. 
Det vakte hans interesse, og så endte det 
med et traditionelt jobsamtale-forløb, der alt-
så mundede ud i denne udstationering som 
økonomisk rådgiver i Afghanistan.

”Jeg blev valgt, fordi jeg har en god blan-
ding af civile og militære kompetencer. Sik-

Sergent og patruljefører Nikolaj har brugt sine militære 
og civile kompetencer som udstationeret i Kabul i 
Afghanistan, hvor HJV magasinet besøgte ham.

På drømmejob blandt 
lærevillige afghanere

TEMA: UDDANNELSE OG KARRIERE
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kerhedssituationen her kræver, at man kan 
tage vare på sig selv. Og samtidig kræver det 
civile arbejde, at man har forståelse for en 
militær operation. Hvis jeg rådgiver generaler 
og oberster, så skal jeg vide, hvordan et mi-
litært system fungerer. Generelt har de taget 
rigtig godt imod mig. De er meget lydhøre 
og lærevillige. Men jeg skal hele tiden passe 
på, for hvis de ved, at jeg kan skubbe på, så 
beder de mig om at løse problemerne. Og det 
er jo ikke meningen, de skal selv lære at gå 
videre i systemet.”

Han blev lokket ind i Hjemmeværnet og 
kom med en stor portion skepsis, men blev 
hurtigt positivt overrasket over det faglige og 
fysiske ambitionsniveau. Samtidig passede 
studiet og Hjemmeværnet godt sammen. Det 
gik dog ikke helt så godt i spænd, da studieti-
den var slut og arbejdet begyndte, så Nikolaj 
skruede ned for Hjemmeværnet.

”Men så dukkede denne interessante mu-
lighed op. Ud over Forsvaret er jeg også in-
teresseret i samfundsforhold og sikkerheds-
politik. Da jeg først havde hørt om det, blev 
det bare for god en mulighed at lade passere.

Stor faglig ballast
Selv om det ikke var et drømmejob som ud-
gangspunkt, så er det blevet det. Her har han 
lært, hvor meget man kan udrette med kom-
munikation, kulturforståelse og koordinering. 

”At være udsendt har været utroligt ud-
viklende. Jeg har fået en helt anden vinkel 
på tingene, end hvis jeg for eksempel havde 
skiftet job i København. Det her har givet en 
helt anden forståelse for internationalt sam-

arbejde og for, hvordan man på det overord-
nede plan hjælper en stat med at fungere. 
Jeg ville ikke kunne sidde derhjemme som 
forholdsvis nyuddannet og arbejde med de 
samme problemstillinger, som jeg har gjort 
her. Mine erfaringer herfra kan jeg tage med 
og bygge videre på resten af min civile kar-
riere.”

”På det personlige plan har det været en 
kæmpe oplevelse. Her har jeg skullet arbejde 
sammen med en masse mennesker, og det 
har jeg fået utroligt meget ud af. Jeg er jo 
dumpet ned i en amerikansk division, som 
vores kontor med 16 ansatte kaldes.”

Nikolaj er eneste dansker på kontoret. Der-
udover er der en brite og en australier. Re-
sten er amerikanere, inklusive chefen. Dem 
har han lært en del af, blandt andet ved at 
se, hvordan de opbygger tingene. Og forhå-
bentlig har de lært lidt af den danske måde 
med en lidt mere enkel og pragmatisk tilgang 
til tingene. Den har Nikolaj i hvert fald lært at 
sætte mere pris på. 

Derudover har han ofte samarbejdet med 
en tyrkisk officer, der arbejder med kontrak-
ter. Sammen dækker de det område, hvor 
den afghanske stat lægger planer og bud-
getter for sit pengeforbrug.

Mange helikopterture
Kabul er en af verdens fem hurtigst voksende 
storbyer, og indbyggertallet er nu oppe på 
fem millioner. Det betyder, at trafikken kan 
være noget af en prøvelse. Selv uden for 
myldretiden tager en kort tur på nogle kilo-
meter rask væk 40 minutter. 

Dertil kommer, at man lige skal overveje, 
hvor smart det nu også er at kaste sig ud 
i trafikken. Taliban er langt fra slået endnu, 
hvad en selvmordsbombe i december under-
stregede med al tydelighed. Her sprang en 
200 kilo stor bombe på en lastbil foran den 
spanske ambassade og dræbte to spanske 
og fire afghanske betjente. Det var oven i 
købet i Kabuls ’Grønne Zone’, der i teorien 
er det sikreste sted i landet at opholde sig. 
For at undgå Talibans vejside- og bilbomber 
tager de fleste udenlandske militærfolk heli-
kopteren. Det har Nikolaj det fint med. Han 
stortrives i de eksisterende militære rammer.

”Det er jo spændende at flyve helikopter 
jævnligt, og spændende at en del af arbej-
det også er at få styr på sikkerheden. Mine 
patruljemæssige erfaringer har gjort mig 
komfortabel med livet her. Min ballast er at 
kunne yde førstehjælp på et højt niveau og 
kæmpe og skyde på højt niveau. Når sikker-
hedsniveauet er, som det er hernede, så ska-
ber det tryghed, at jeg har styr på det basale 
soldaterhåndværk. Det giver ro til mine andre 
opgaver.”

Nikolajs  
baggrund:
• Værnepligtig i Gardehusarregi-

mentet 2003
• Kom med i Hjemmeværnets 

patruljetjeneste 2007 og blev så 
positivt overrasket, at han trods 
forhåndsskepsis fortsatte under 
hele studietiden

• Sergent og patruljefører i patrulje-
kompagni i Høvelte i Nordsjælland

• Uddannet som cand.polit. ved 
Københavns Universitet, fuld-
mægtig i centraladministrationen

• Udsendt som økonomisk rådgiver 
for det afghanske Forsvarsmi-
nisterium fra august 2015 til 
februar 2016

”At være  
udsendt har været  
utroligt udviklende”

Nikolaj
Udsendt i Afghanistan

Nikolaj har i seks måneder 
været økonomisk rådgiver 
for generaler og oberster 
fra det afghanske forsvars
ministerium.
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”Vi har skaffet et fartøj mere til sommer.”
”Jamen, det er jo fantastisk!”
Status og begejstring bliver udvekslet, da 

Allan Schmidt og Morten Ubbesen giver hånd 
på kajen i Aalborg Havn foran fartøjet MHV 
816 Patrioten. De er henholdsvis chef for 
Marinehjemmeværnsflotille 114 Aalborg-Hals 
og projektansvarlig i fritidsafdelingen under 
Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturfor-
valtning. Projektet, de taler om, er Aalborg 
Havkajak Race i august, hvor flotillen igen i 
år har ansvaret for sikkerheden til søs, når 
deltagerne padler igennem Limfjorden.

Sidste år, hvor racet blev afviklet for første 

gang, var der kun én distance på 25 km fra 
Nibe til Aalborg. I år er der også en rute på 
45 km fra Løgstør til Aalborg. Derfor har kap-
tajnløjtnant Allan Schmidt rekvireret fartøjet 
MHV 902 Manø fra Flotille 122 Thyborøn som 
forstærkning.

Under dæk over en kop kaffe forklarer Mor-
ten Ubbesen, hvad samarbejdet betyder for 
Aalborg Kommune.

”Uden Marinehjemmeværnet kunne vi ikke 
gennemføre havkajakracet. Deres ekspertise 
inden for sikkerhed til søs er helt afgørende,” 
fastslår Morten Ubbesen og tilføjer, at sidste 
års vinder kaldte Aalborg Havkajak Race det 
mest professionelt arrangerede race, han 
havde deltaget i. 

”Jeg kan huske, hvordan jeg til et af de før-
ste planlægningsmøder kom med et Google-
map, hvor jeg havde tegnet nogle streger. Så 
hev Allan det store søkort frem og satte nogle 
ting på plads,” griner Morten Ubbesen.

Præstø Fjord i baghovedet
Tryghed er et nøgleord i både forberedelsen 
og afviklingen af racet. Når Marinehjemme-
værnet står for sikkerheden, kan kommunen 
og de lokale foreninger trygt koncentrere sig 
om at arrangere et godt race. Og når delta-
gerne sidder i kajakkerne på dagen, føler de 
sig trygge, hvis der skulle ske et uheld. 

Alle husker stadig kæntringsulykken i 2011 

i Præstø Fjord, og sikkerheden har højeste 
prioritet. Derfor deltog fritidschef Erik Kristen-
sen personligt i det indledende planlægnings-
møde sidste år. Men efter at have lyttet lidt 
til Allan Schmidt forlod fritidschefen mødet 
igen – han havde fået bekræftet, at der var 
styr på det!

Sætter stor pris på samarbejdet
Det er der også, når Marinehjemmeværnet 
giver en sikker hånd med ved den årlige Aal-
borg Regatta, som er en tredages familiebe-
givenhed med aktiviteter på og ved Aalborg 
Havnefront, samt den internationale Tall Ship 
Races, der er en international kapsejlads for 
træskibe. Sidste år var det fjerde gang, at 
Aalborg var vært for Tall Ship Races, hvor der 
deltog 85 skibe og kom hele 750.000 besø-
gende. I 2019 lægger Aalborg atter havn til 
arrangementet, og Marinehjemmeværnet har 
igen fartøjer og gummibåde på vandet for at 
indgå i brand- og redningsberedskabet. 

”Vi sætter stor pris på samarbejdet,” siger 
Rikke Dahl Jensen, der har sat Morten Ub-
besen og Allan Schmidt stævne på MHV 816 
Patrioten.

Hun er projektkoordinator i Aalborg Events, 
der står for Aalborg Regatta og Tall Ship Ra-
ces.

”Selv om det er store arrangementer – 
især Tall Ship Races – har der aldrig været 

Der er meget, der sejler 
ved Aalborg Havkajak 
Race, Aalborg Regatta og 
Tall Ship Races – men ikke 
sikkerheden til søs. Den 
står Marinehjemmeværnet 
nemlig for i et tæt 
samarbejde med Aalborg 
Kommune.

”Uden Marinehjemmeværnet 
kunne vi ikke gennemføre Aalborg 
Havkajak Race”

Morten Ubbesen
Projektleder, Aalborg Kommune 

Aalborg er i sikker havn med 
Marinehjemmeværnet

KNOWHOW
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en finger at sætte på Marinehjemmeværnets 
indsats,” konstaterer hun og fortsætter:

”Aalborg er kendt for et stærkt lokalt sam-
arbejde og for at løfte store opgaver i fælles-
skab. Det fællesskab er Marinehjemmevær-
net en naturlig del af.”

God oplevelse og godt image
Det er chefen for Marinehjemmeværnsflotille 
114 Aalborg-Hals, Allan Schmidt, enig i – og 
glad for.

”Arrangementerne er en god mulighed 
for at demonstrere, hvad vi kan. Og Mari-
nehjemmeværnet får mange venner på den 
baggrund. Når vi leverer høj kvalitet, hører 
andre om det,” konstaterer han.

Selve indsatsen er ifølge Allan Schmidt – 
med jysk beskedenhed – ikke noget særligt.

”Det er jo det, vi træner om og om igen. 
Vi trækker på vores viden om navigation og 
søvejsregler, godt sømandsskab samt vores 
førstehjælp- og sygdomsbehandleruddan-
nelse. Selvfølgelig er det godt for os, at vi får 
bekræftet, at vi kan rykke hurtigt ud, og at vi 
kan det, som vi øver. Men først og fremmest 
er det en god oplevelse for de frivillige – og 
godt for Marinehjemmeværnets image,” siger 
flotillechefen.

”Det er en god oplevelse for 
de frivillige – og godt for 
Marinehjemmeværnets image”

Allan Schmidt
Flotillechef i Marinehjemmeværnet

Projektleder Morten Ubbesen fra Aalborg Kommune og projektkoordinator Rikke Dahl Jensen fra Aalborg Events sammen med flotillechef 
Allan Schmidt om bord på MHV 916 Patrioten.
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Aalborg Regatta
Engagementet i den årlige havnefest i Aalborg 
er ikke lige så omfattende som i Aalborg Hav-
kajak Race og Tall Ship Races. Flotillen indgår 
i den flydende udstilling med ”åbent skib” og 
en stand på kajen, så folk 
kan møde Marinehjemme-
værnet og høre mere om 
opgaverne. Men samtidig er 
gummibåden på vandet og 
er dermed parat til at rykke 
hurtigt ud, hvis der skulle 
opstå en nødssituation. Der-
udover er der opsat en kom-
mandostation et andet sted 
i havnen.

Aalborg Havkajak Race
Omdrejningspunktet for sikkerheden ved Aalborg Havkajak 
Race er en omfattende sikkerhedsinstruks, som Marinehjem-
meværnsflotille 114 Aalborg-Hals udarbejder for Aalborg Kom-
mune. Instruksen bliver til på baggrund af en række møder, 
hvor kommunen kommer med sine ønsker, og Marinehjem-
meværnet bidrager med sine sikkerhedsmæssige forbehold. 
Sikkerhedsinstruksen tager højde for stort set alle tænkelige 
situationer – lige fra hjertestop til, hvordan en redningshelikop-
ter skal kunne evakuere en deltager uden at blæse havkajak-
kerne af fjorden.

Ved sidste års race deltog 32 frivillige fra Flotille 114 Aal-
borg-Hals og Maritime Force Protection-flotillerne 116 og 125, som stillede 
med gummibåde, gummibådførere og kommandokøretøjer. Ved løbsstart lå 
MHV 816 Patrioten i Gjøl Bredning, mens de fem gummibåde var ude på ru-
ten, hvor de fordelte sig, så alle kajakroere hele tiden havde en gummibåd i 
sigte. Der blev holdt godt øje med kajakroerne.

”En af kajakroerne løftede pagajen over hovedet for at strække uden at 
tænke over, at det er det aftalte signal for problemer. Med det samme lå der 
en gummibåd ved siden af ham og spurgte, om alt var okay,” siger kaptajn-
løjtnant Allan Schmidt.

Marinehjemmeværnet holdt samtidig øje med skibstrafikken i Limfjorden 
for at forebygge ulykker.

”Gummibådene er fremskudte poster, mens vi har radioen og radaren på 
fartøjet. Kajakroerne er fokuserede på at padle og ser ikke nødvendigvis en 
coaster i sejlrenden,” siger Allan Schmidt.

Inde på land kørte et af Maritime Force Protections kommandokøretøjer 
langs ruten som backup.

”De er klar til at tage over, hvis Patrioten bliver kaldt ud til for eksempel en 
live-SAR (Search And Rescue),” forklarer Allan Schmidt.

Tall Ship Races
Ved den internationale Tall Ship Races indgår Marinehjem-
meværnsflotille 114 Aalborg-Hals i et stort setup. Plan-
lægningen starter lang tid i forvejen, og flotillen deltager i 
både en sikkerhedsgruppe og i en fartøjsgruppe.

Under sidste års Tall Ship Races havde Marinehjemme-
værnet konstant flere fartøjer og gummibåde på vandet, 
hvor man indgik i brand- og redningsberedskabet for de 
mange træskibe og lystsejlere. Gummibådene blev også 
brugt til at sejle Politiet rundt for at sikre ro og orden 
blandt deltagerne og tilskuerne, ligesom Marinehjemme-
værnet sørgede for, at de mange skibe og både holdt be-
hørig afstand til arrangementets kæmpe fyrværkeri. 

Under Tall Ship Races 
havde Patrioten desuden 
”åbent skib” med adgang 
for besøgende, ligesom 
man gik til hånde med at 
sætte flag op og trække 
trosser.

3opgaver for 
MHV i Aalborg

1

2 3

KNOWHOW

Foto: Bjarne Kodal
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‟Jeg glæder mig til, sammen med tusindvis 
af andre frivillige, at vise Danmark og 
danskerne, hvad vi kan i Hjemmeværnet.” 

Bolette stiller op til Landsøvelse 2016. Gør du?
Det, som Bolette Daugaard fra Marinehjemmeværnet ser mest frem til  
ved landsøvelsen, er at få kompetencer, der passer til de nye udfordringer, 
Danmark står over for som samfund. Men hun glæder sig også til at 
finpudse sine færdigheder. 

Læs mere om Hjemmeværnets største øvelse i nyere tid, 
og tilmeld dig på www.hjv.dk/landsoevelse2016

LANDSØVELSE 
2016
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SKYDELÆRERUDDANNELSE

Hjemmevær
nets skyde
læreruddannelse
Uddannelsen er opdelt i to kurser:
• Grundlæggende skydelærerkursus (GSL).
• Skydelærerkursus (SL) er en kompakt 

version af Hærens skydelæreruddannelse 
HKS 41.

Begge kurser består af to moduler, som løber 
over henholdsvis tre og fem dage, hvori-
mod HKS 41 løber over seks uger. Derfor er 
SL-deltagerne fra Hjemmeværnet nødt til ef-
terfølgende at arbejde videre med de enkelte 
skydediscipliner i egen underafdeling for at 
opnå samme rutine som HKS 41.

Præcision 
k mmer før 
hastighed

TEKST: JAN ROLAND ANDERSEN
FOTO: OVERSERGENT KIM HENRIKSEN

Korrekt skydestilling 
fra kulisse giver stor 
præcision.
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Det var gråt og køligt, da jeg og otte andre 
mødte ind på Hjemmeværnsskolen i Nymin-
degab 18. september sidste år. Vi fik anvist 
vores sovepladser, og efter en hurtig intro-
duktion til kurset ved skydeleder Kim Ras-
mussen, skulle vi direkte på skydebanen.

Vi lagde ud med en adgangskontrolskyd-
ning, som kræves bestået for at fortsætte 
på kurset. Kontrolskydningen bestod af nul-
stilling, grovindstilling og indskydning af GV 
M/95 med en tidsgrænse på 45 minutter. Jeg 
benyttede alle 45 minutter for at sikre en op-
timal indskydning. Herefter fik vi udleveret 5 
patroner, hvorefter vi fik til opgave at placere 
5 træf inden for et stk. A5-papir; afstanden 
var 100 meter. Her måtte vi desværre sige 
farvel til to mand.  

Vi andre fortsatte og sugede til os af de 
mange instrukser, som vi fik af kursusinstruk-
tørerne Kim Rasmussen, Bendix Lavine, Kim 
Henriksen, Lars J. M. Nielsen samt Kim Gudik-
sen. De var rigtig gode til at spotte evner og 
udviklingspotentiale hos hvert enkelt deltager.

Fokus på kæntret våben
Tidligere har jeg primært trænet nærkamps-
skydning og skydning under gang. Som kur-
set skred frem viste det sig dog, at mit fo-
kus skulle være på skydning fra kulisser. Et 
af mine største fokusområder blev at træne 
skydning med kæntret våben. Jeg oplevede, 
at det var særligt svært at skyde med kæn-
tret våben, særligt på grund af de ballistiske 
udfordringer.

I løbet af førstedagen tog de engagerede 
og dygtige instruktører os også gennem sky-
deteknik, skydning med svag skulder, tør-
træningslektioner samt hurtig afhjælpning af 
funktionsfejl.

Man deltager i kurset som skytte og bliver 
hele tiden vurderet på netop sine evner som 
skytte og ens evner som enkeltkæmper. Der-
for fik jeg rigtig stort udbytte af forløbet, og 
allerede efter første dag, da jeg gik træt til 
ro efter en hård dag, havde jeg rykket mig 
meget.

Næste morgen var det tidligt op. Mine lår 
var en anelse ømme efter at have været 10 
timer på skydebanen dagen før med indøvel-
se af hastigt knælende skydestilling, men vi 
blev alle hurtigt skudt varme.

Tilrettelagde skydedag 
I de følgende dage blev vi blandt andet sat 
til at undervise vores medkursister i de forbe-
redte lektioner. Ved tredjedagens afslutning 
får kursisterne til opgave at forberede en 
skydedag for de resterende kursister, med 
alt hvad en reel skydedag indebærer: Be-
stilling af skydebane, materiel, ammunition, 
sikkerhedsorganisation, samt forberedelser 
af skydning som passer til skytternes niveau. 
Her blev vi nøje vurderet på vores evne til 
at undervise, 

instruere, samt give 
feedback til skytterne.

Vi blev bedt om at komme med 
ærlig og saglig kritik af hinandens måde 
at undervise på. Jeg fik ros for min pædago-
giske og tålmodige facon, men samtidig fik 
jeg også at vide, at jeg især bør arbejde lidt 
med at gøre de gode skytter endnu bedre 
frem for primært at løfte de dårligste.

Høje krav til kursisterne
På kursets sidste dag skulle vi bestå en ræk-
ke statusskydninger og deltage i en kursist-
evaluering med kursets instruktører. Der 
er meget høje krav til kursistens evne som 
skytte og holdning til selve skydelærervirket. 
Vi skulle eksempelvis have 10 træf ud af 11 
mulige ved skydning fra kulisse og 8 træf ud 
af 8 mulige ved skydning under gang.

Jeg oplevede, at alle instruktørerne var 
superdedikerede og havde styr på at under-
vise. Under det kursus jeg deltog i, startede 
vi med at være ni mand, hvor vi var fem, 
der bestod uddannelsen. Personligt fik jeg et 
stort udbytte af kurset ved at blive bedre til 

at give tilbagemeldinger til skytterne, samt 
lære at tilrettelægge skydninger, som tilgo-
deser de enkelte skytters forskellige niveauer, 
og at præcision kommer før hastighed.

Hjemmeværnets skydelæreruddannelse 
har fået et kæmpe løft, og jeg kan varmt 
anbefale tidligere uddannede skydelærere 
at deltage. Jeg er overbevist om, at uddan-
nelsen kan løfte alles evner som skydelærer 
– uanset niveau.

Personligt vil jeg takke instruktørerne for 
en super uddannelse!

Hjemmeværnsskolen har oprettet en ny 
skydelæreruddannelse. Jan Roland Andersen fra 
Hjemmeværnskompagni Sjætte i Nordsjælland 
deltog i første kursus i efteråret 2015. Her 
fortæller han om sine oplevelser.

Jan Roland Ander
sen ses i træningen 

af skydning under 
gang, der kræver 

stor stabilitet.
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PORTRÆT

Når både mor og far er 
kompagnichefer
Familielivet hænger sammen, fordi kompagnichefparret Jette Lindskov og  
Anders Nielsen fra Fredericia er gode koordinatorer og har en veludviklet sans  
for at være krydsforældre.

TEKST OG FOTO: FREELANCEFYN / 
BETH WERNER

Jette Lindskov, kompagnichef for Hjemme-
værnskompagni Fredericia, skraldgriner og 
siger så: ”Ja, det er lige før Anders og jeg 
kan sige til hinanden ”Vi ses i Hjemmevær-
net” i stedet for ”vi ses derhjemme”. I nogle 
perioder er det faktisk sådan.”

To kompagnichefposter, to normale job og 
en familie, hvordan hænger det sammen?

”Det hænger sammen, fordi vi vil det, og 
fordi vi er gode taktikere og koordinatorer,” si-
ger Anders Nielsen, fungerende kompagnichef 
for Hjemmeværnskompagni Skanderborg og 
fast ansat som uddannelsesofficer i Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydøstjylland i Vejle.

Hverdagen for familien Lindskov/Nielsen, 
der også tæller datteren Emmeli på otte, 

hænger også sammen, fordi mormor i Kol-
ding og farfar i Esbjerg gerne træder til, når 
der er brug for akuthjælp.

Når far er hjemme, er mor ude
Desuden har parret en særdeles veludviklet 
sans for at være krydsforældre. Det betyder, 
at Emmeli næsten altid har enten far eller 
mor hjemme. 

”Der kan så være møder i distriktet eller 
andre aktiviteter, hvor både Anders og jeg 
skal deltage. Her trækker vi på min mor eller 
min svigerfar. Andre gange passer det med, 
at Emmeli gerne vil overnatte hos en skole-
kammerat,” fortæller Jette Lindskov.

Familien har til gengæld droslet ned på 
campinglivet, som de ellers gerne ville bruge 
mere tid på. ”Anders, er du klar over, hvor få 
ture vi har været på det sidste års tid,” kon-

staterer Jette Lindskov. Anders Nielsen nikker 
og siger: ”Ja, det er ikke blevet til mange.”

Ekstraordinær situation
De sidste 14 måneder har parret også væ-
ret i en lidt speciel situation. Anders Nielsen 
forklarer:

”1. december 2014 stod kompagniet i 
Skanderborg uden kompagnichef og min chef 
i Hærhjemmeværnsdistriktet bad mig træde 
til som fungerende kompagnichef, indtil der 
blev fundet en ny. En spændende udfordring, 
som jeg havde regnet med ville vare nogle 
måneder, der så er blevet til en del flere må-
neder. Det har til gengæld givet mig et godt 
og grundigt indblik i det store engagement og 
de mange timer, som de frivillige, både chefer 
og menige, lægger i Hjemmeværnet. De giver 
den virkelig gas til en høj faglig kvalitet.”

Der er aldrig nogle sure miner fra den ene chef til den anden over de mange, mange timer, som hvervet som kompagnichef kræver.  
”Det kan være hårdt, men det er også så fedt,” siger Jette. Gemalen Anders er fuldstændig enig. 
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Anders Nielsen lægger dog ikke skjul på, 
at han glæder til at kunne komme tilbage på 
fuld tid i sit normale uddannelsesofficersjob i 
distriktet, når der er fundet en ny egnet kom-
pagnichef. 

”Hjemmeværnskompagni Skanderborg lig-
ger i yderkanten af vores distrikt, og det bety-
der for mit vedkommende to timers kørsel, når 
jeg skal til kompagnimøder, delingsaftner eller 
andre aktiviteter,” fortæller Anders Nielsen, 
der foretrækker synlig ledelse, så det bliver 
til mange køreture fra Vejle til Skanderborg.

Ville ikke være chef
15 minutters kørsel, så er Jette Lindskov hos 
sit kompagni, som er hjemmehørende på 
Ryes Kaserne i Fredericia, og som hun har 
været chef for siden foråret 2011.

”Det er lidt pudsigt, jeg sidder i chefstolen 
i dag, for jeg har altid svoret, at jeg aldrig 
skulle være kompagnichef. Jeg befandt mig 
rigtig godt som næstkommanderende, indtil 
den dag min tidligere kompagnichef spurgte, 
om jeg havde lyst til at overtage roret. På det 
tidspunkt føltes det bare rigtigt at sige ja til 
opgaven,” forklarer Jette Lindskov.

Som ny chef startede hun med at rydde 
op i kompagniet ud fra den målsætning, at 
nok skulle der være plads til alle typer, men 
der var også nogle krav, der skulle honoreres. 

”Det var ikke alle, der bifaldt de rammer, 
jeg satte op for kompagniet, og det betød, 
at vi mistede en del medlemmer. I dag er vi 
66 aktive, der alle vil det samme med kom-
pagniet, så jeg føler, jeg er nået i mål. Eller 
rettere vi, for jeg har bevidst gået efter at 
etablere en flad ledelsesstruktur bestående af 
kompagni, næstkommanderende og uddan-
nelsesstøtteofficer.”

Gode til sparring
Da Anders Nielsen i 2014 blev bedt om mid-
lertidigt at tage jobbet som kompagnichef i 
Hjemmeværnskompagni Skanderborg, havde 
Jette Lindskov på det tidspunkt høstet mange 
erfaringer som kompagnichef.

”Nogle af dem kunne Anders bruge og an-
dre ikke, for der er ikke to kompagnier – eller 
kompagnichefer – for den sags skyld – der 
er ens,” siger Jette Lindskov og tilføjer: ”Det 

til trods er vi fantastisk gode til sparring om 
ledelse og det at være kompagnichef.”

Parret er ret enige om de tre vigtigste 
egenskaber for en kompagnichef:

”Det, jeg siger, er det, jeg gør. Kunne lide 
mennesker og få dem til at yde deres bed-
ste. Turde tage konfrontationer,” lyder Jette 
Lindskovs tre bud. Anders Nielsens bruger lidt 
andre ord, der dog har samme indhold:

”Være struktureret. Være diplomat. Være 
konfliktløser.” Og så er han for øvrigt også 
på linje med Jette, når det gælder ledelses-
struktur. Den må meget gerne være tredelt.

Timeout 
”Indimellem må jeg sige til Jette, kan vi ikke 
lige holde en pause med HJV-snak,” fortæller 
Anders Nielsen, der i modsætning til sin kone 
har Hjemmeværnet som fuldtidsjob.

Jette Lindskov er lærer på Teknisk Skole, 
EUC Lillebælt, hvor hun underviser i blandt 
andet arbejdsmiljø og førstehjælp. Funktio-
nen som kompagnichef bruger Jette et antal 
timer på svarende til et deltidsjob. Dertil er 
hun i gang med et studieforløb i teknologi på 
A-niveau oveni. Så kalenderen er for længst 
sprængt. Men hun arbejder med det, hun 
brænder for, nemlig at være soldat. ”Det har 
jeg altid villet være,” siger Jette, der kalder 
det ugentlige møde i kompagniet hver tirsdag 
”at gå til soldat”.  

Det udtryk bruger Anders Nielsen ikke. For 
ham er det en kompagniaften.

Så helt enige om alting er de to kompagni-
chefer altså ikke.

Kompagnichefparret Jette Lindskov og Anders Nielsen i privaten, hvor de i det daglige er vant til at fungere som ”krydsforældre”,  
der skiftes til at være hjemme for at tage sig af deres datter. 

”Indimellem må jeg 
sige til Jette, kan vi ikke 
lige holde en pause med 
HJVsnak”

Anders Nielsen
Kompagnichef 

”Det er pudsigt,  
for jeg har altid svoret,  
jeg aldrig skulle være 
kompagnichef”

Jette Lindskov
Kompagnichef 
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INTERNATIONALT

AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER JEANETTE 
SERRITZLEV

I starten af februar i år fornyede det danske 
og estiske hjemmeværn samarbejdsaftalen 
mellem de to organisationer. Der er også nye 
samarbejdsaftaler på vej med Letland og Li-
tauen. Ligesom det øvrige forsvar opgraderer 
Hjemmeværnet samarbejdet med de baltiske 
lande. 

Samarbejdet mellem landene har skiftet 
karakter over årene. Hvor Hjemmeværnet i 
begyndelsen af halvfemserne hjalp med reel 
kapacitetsopbygning, er der i dag tale om 
partnerskaber til gensidig gavn for værnene. 

Forsvar op fra bunden
Da Danmark indledte samarbejdet med de 
baltiske lande i kølvandet på Sovjetunionens 
sammenbrud, var udgangssituationen, at 
landene stort set skulle bygge et forsvar op 
fra bunden. Danmark bidrog aktivt med både 
materiel, uddannelse og rådgivning. 

Efter at de tre lande havde opnået selv-
stændighed i 1991, var det indledningsvise 
mål at sætte dem i stand til at forsvare eget 
territorium. Senere kom målsætningen om 

at få dem med i NATO, som blev en realitet 
for alle tre lande i 2004. Kort efter selvstæn-
digheden etablerede alle tre lande også en 
hjemmeværnslignende organisation. Eller 
rettere: genetablerede. For alle landene hav-
de tidligere haft hjemmeværnslignende orga-
nisationer, som i sovjettiden var blevet opløst.

Hjemmeværnet indledte samarbejde med 
alle tre landes værn. Samarbejdet handlede 
både om rådgivning og uddannelse, og i 1993 
modtog de første litauiske hjemmeværnsof-
ficerer uddannelse på Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab. 

De forskellige lande udviklede naturligt nok 
deres hjemmeværn forskelligt. Hvor Estland 
valgte at følge den danske model på mange 
områder, gik Letland og Litauen andre veje. 
Danmark og Estland udviklede derfor et sær-
ligt nært samarbejde, som i dag betyder, at 
de to lande samarbejder om kapacitetsop-
bygning af den georgiske nationalgarde.

Nyt, udvidet samarbejde
Den danske forsvarsminister Peter Christen-
sen underskrev i 2015 nye bilaterale samar-
bejdsaftaler med både Estland, Letland og 

Litauen. Samarbejdsaftalerne omhandler 
både Hjemmeværnet og det øvrige forsvar. 
Med det nye samarbejde har man lavet speci-
fikke, målrettede aftaler for de enkelte lande, 
herunder også specifikt for Hjemmeværnet. 

Samarbejde vil betyde flere aktiviteter, 
hvor frivillige fra Danmark og Baltikum vil 
have mulighed for at mødes på tværs. Det 
ser vi allerede konkretiseret i forbindelse med 
Hjemmeværnets landsøvelse, hvor tre balti-
ske delinger forventes at deltage sammen 
med de danske hjemmeværnssoldater. 

Det danske forsvar har siden Berlinmurens fald 
samarbejdet med de tre baltiske landes væbnede 
styrker. Det gælder også Hjemmeværnet. Her får du et 
overblik over Hjemmeværnets engagement med de tre 
søsterorganisationer i Estland, Letland og Litauen.

Vidste du …
• at Hjemmeværnet bidrog til etable-

ringen af den estiske Hjemmeværns-
skole, som stod færdig i 2001?

• at Hjemmeværnets største uddan-
nelseseksportvarer er instruktør- og 
ledelsesuddannelserne, og at de 
maritime uddannelser i den forbin-
delse har været udbudt i Litauen og 
informationsuddannelserne i Estland? 
I Letland er man nu interesseret i at 
se nærmere på de taktiske kurser.

• at det danske forsvar ud over ud-
dannelses- og træningsopgaverne 
har doneret cirka 400 køretøjer, 200 
ABC-dragter samt et inspektionsskib 
og et marinehjemmeværnsfartøj til 
de tre lande?

Hjemmeværnets 
baltiske  
forbindelse
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Litauen
Navn: Krašto apsaugos savanorių pajėgos (National Defence 
Volunteer Force)
Medlemstal: Omkring 4.500 frivillige 
Organisation: NDVF består af seks enheder, der geografisk dækker 
hele Litauen.

Kort om
NVDF blev genetableret i 1991 og har siden 1994 deltaget i internatio-
nale, fredsbevarende operationer. Blandt hovedopgaverne er territori-
alforsvar af Litauen samt personel til host nation support i forbindelse 
med allierede styrker. Desuden støtter NVDF lokale og statslige myn-
digheder, ligesom de bidrager til internationale operationer.

Estland
Navn: Kaitseliit (Estonian Defence League)
Medlemstal: 15.500 i Kaitseliit samt godt 9.000 i tre tilknyttede forsvars-
organisationer målrettet en særskilt for kvinder og andre for børn og unge.
Organisation: Kaitseliit er bygget op om 15 distrikter.

Kort om
Kaitseliit blev etableret i 1918 og genetableret i 1990. Det er en frivil-
lig militær organisation, der bidrager med en lang række civile og 
militære opgaver, herunder internationale opgaver. Kaitseliit 
har 15 distrikter og en række specialistenheder, hvoraf 
den ene er specialiseret i cyber. Kaitseliits ungdoms-
organisationer dækker alderen 7-18 år.

Letland
Navn: Zemessardze (Latvian National Guard)
Medlemstal: Omkring 8.000
Organisation: Zemessardze er opdelt i tre regio-
ner, som hver har et antal bataljoner under sig. 
Opgaverne er kriseberedskab og støtte til For-
svaret. Zemessardze har også en ungdomsorga-
nisation, Jaunsardze, der optager medlemmer 
mellem 10 og 21 år.

Estland

Letland

Litauen

LÆS MERE
Du kan læse mere om Hjemmeværnets 
internationale opgaver og samarbejds-
aftaler på Center for Stabiliseringsind-
satsers hjemmeside hjv.dk/oe/csi
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Fra kontrakt til  
f lyvefærdigt medlem 
på 25 dage
20-årige Naninna Hansen 
er på rekordtid rullet 
igennem systemet og 
blevet klar til at tage 
fat som nyt medlem i 
Flyverhjemmeværnet.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Det kan lade sig gøre at blive hurtigt uddan-
net og klar til hjemmeværnstjeneste, hvis ti-
den og viljen er til stede. Det er HJV-soldaten 
Naninna Amelia Anastasia Hansen fra Næst-
ved et godt eksempel på. 

Den i dag 20-årige studerende er i foråret 
2015 til orienteringssamtale i Hjemmeværns-
eskadrille Værløse, hvor hun viser interesse 
for at uddanne sig til bevogtningsassistent, og 
hun sender en ansøgning om medlemskab.

Først skal hun dog gennemføre Hjem-
meværnets lovpligtige uddannelse (LPU), 
som nye medlemmer har tre år til at kom-
me igennem, når de er blevet optaget. Så 
længe vil Naninna ikke vente. Hun vil hellere 
bruge sin sommerferie på Hjemmeværnets 
Bootcamp, som er et uddannelsestilbud, hvor 
deltagerne på tre uger kommer gennem ud-
dannelsens fire moduler i et ruf.

”Jeg havde sat mig grundigt ind i Hjem-
meværnet. Så jeg vidste godt, der var 
mulighed for at komme på Bootcamp. Det 
passede mig bedst, fordi jeg på det tidspunkt 
var studerende,” fortæller Naninna Hansen.

I uniform – og så af sted
Skæbnen vil, at Naninnas ansøgning godken-
des kort før en Bootcamp i juni 2015 på Skive 
Kaserne. Så eskadrillen yder en brav indsats 
for at imødekomme hendes Bootcamp-øn-
sker. Dagen efter hun har skrevet kontrakt, 
bliver hun hentet og bliver klædt i uniformen 
på depotet. ”Vi får hende også tilmeldt på 
ventelisten til Bootcampen, der starter fire 
dage efter,” fortæller eskadrillechef Tommy 
Ohlhoff. 

Heldet er med Naninna. Der kommer et af-
bud på Bootcampen, så hun springer straks 
til på det populære uddannelsestilbud, der 
især tiltrækker mange unge under uddan-
nelse. ”Det var tre rigtig fede uger. Vi fik et 
helt fantastisk sammenhold, og du får virke-
lig livet som HJV-soldat tæt ind på kroppen,” 
fortæller Naninna Hansen. 

Lillebror vil også på Bootcamp  
Så bare 25 dage efter, at Nanninnas ansøg-
ning er godkendt og kontrakten er skrevet 
under, står hun klar som flyvefærdigt medlem 
i eskadrillen i Værløse.  

”Det sker ikke hver dag, vi ser nye medlem-
mer rulle så hurtigt igennem systemet. Det 
kræver ihærdige ildsjæles engagement og 

ikke mindst et godt samarbejde mellem det 
faste og frivillige system. Så der er mange 
ting, der skal spille sammen,” siger eskadril-
lechef Tommy Ohlhoff. 

For Naninna Hansen har Bootcampen været 
den helt rigtige vej ind i Hjemmeværnet: ”Det 
er den bedste måde at blive uddannet som 
nyt HJV-medlem. Jeg fik den uddannelse og 
erfaring, jeg ønskede mig. Min lillebror, Thom-
as, står allerede på spring, så snart han fylder 
18,” fortæller Naninna, der stadig ses med 
nog le af kammeraterne fra Bootcampen.

På grund af en flytning fra Vesterbro til 
Næstved er hun i dag medlem af en eska-
drille tættere på hendes nye bopæl. Men hun 
vil gerne tilbage til Værløse, hvor det hele 
startede. 

30. marts 2015:  
Start

Naninna Hansen sender en 
ansøgning om medlemskab 
efter en orienteringssamtale 
hos Hjemmeværnseskadrille 

223 Værløse. 

Ultimo juni 2015:  
I gang med uddannelse

Naninna Hansens ansøgning 
godkendes, og 21. juni skriver 
hun kontrakt. Dagen efter bli-

ver hun iklædt uniform. 26. juni 
starter Naninna på Bootcamp, 
hvor hun i løbet af tre uger 

gennemfører Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse (LPU) 

på Skive Kaserne. 

Ultimo juli 2015:  
Klar til indsats

25 dage efter Naninnas 
ansøgning er godkendt, er 
hun uddannet og klar til at 

fortsætte som aktiv i Flyver-
hjemmeværnet.

UDDANNELSE

Naninna A. A. Hansen kom på 
rekordtid ind i Hjemmevær
net – her ses hun til Air Show i 
Roskilde, hvor hun var med til 
at bevogte helikopteren, der 
ses i baggrunden. 
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DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1. Hvor foregik overdragelsen af de to nye  

Britten-Norman Defender fly?

2. Hvilken øvelse har været den største oplevelse for sergent  
og gruppefører Thomas Dahl Ravn?

3. Hvor mange timer brugte rydningsassistent Henrik Neertoft  
på Hjemmeværnets Rydningstjeneste i 2015?

4. Hvad hedder parret Jette Lindskov og Anders Nielsens  
8-årige datter?

5. Hvilket kompagni kommer Jan Roland Andersen fra? 

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

??

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

Jørn Pedersen
Maglemervej 25 1 tv
4930 Maribo

Finn Clausen
Rensdyrløkken 93
5210 Odense NV.

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

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

Hjemmeværns kommandoen,  
Vordingborg Kaserne 
Sankelmarksvej 26,  
4760 Vordingborg 

Senest 9. maj 2016.

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

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 4/2015:

Læserbilledet er indsendt af 
menig Martin Krogh-Poulsen 
fra Hjemmeværnskompagni 
Svanemøllen og er taget på 
en Bootcamp. 

Læsernes 
eget billede
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"Det var ligesom at være med i en film" 

Hjemmeværns kommandoen, Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Mød et 
medlem
HJV magasinet taler med et medlem, 
som fortæller om sin største oplevelse 
i Hjemmeværnet, og hvad medlemska-
bet giver. Denne gang kan du møde 
den 24-årige gruppefører Thomas Dahl 
Ravn fra Hjemmeværnskompagni Kon-
genshus, der holder til i nærheden af 
Viborg.

Thomas Dahl Ravn vil også gerne være med 
til at bane vejen for et bedre image af HJV
soldaterne. Foto: Lars Holm 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

24-årige Thomas Dahl 
Ravn er klar næste gang 
Øvelse Night Hawk går 
løs. "Det er simpelthen 
fantastisk at se 
specialstyrkerne i aktion" 

HVAD ER DIN STØRSTE  
OPLEVELSE I HJEMMEVÆRNET?
”Det var, da jeg var med i Øvelse Night 
Hawk i 2014. Vi var moment for nogle 
udenlandske specialstyrker i Karup. Jeg 
spillede en højtstående leder i en milits-
gruppe, der blev angrebet og taget til 
fange om natten. Det var nærmest som 
at være med i en film med flammer og 
larm i lokalet, og jeg blev ført bort med en 
sæk over hovedet. Det var simpelthen en 
fantastisk oplevelse at se specialstyrkerne 
i aktion. Så jeg har allerede meldt mig til 
næste Night Hawk øvelse i efteråret – det 
skal jeg bare opleve igen.”

HVAD FIK DIG TIL AT MELDE 
DIG IND I HJEMMEVÆRNET?
”Jeg har været værnepligtig ved Skive 
Kaserne. Bagefter savnede jeg fællesska-
bet fra min soldatertid. Så for to år siden 
meldte jeg mig ind i Hjemmeværnet. Sid-
ste sommer gennemførte jeg Alment Befa-
lingsmandskursus (ABK) og Videregående 

Befalingsmandskursus (VBK) på en Boot-
camp på Hjemmeværnsskolen – det var 
også et helt fantastisk kursus med dygtige 
instruktører.”

HVAD ER DIN FUNKTION I DAG?
”Jeg er gruppefører for 3. gruppe i 1. be-
vogtningsdeling i Hjemmeværnskompagni 
Kongenshus. Jeg lægger vægt på, at min 
gruppe er veluddannet og i god fysisk 
form, så vi kan løse vores mange opgaver. 
Vi holder os fra fed mad og kager og går 
meget op i at optræde professionelt, når 
vi er ude offentligt”.

HVAD HAR HJEMMEVÆRNET 
GIVET DIG?
”Jeg har fået en større indsigt i, hvordan 
beredskabet fungerer i en katastrofesitua-
tion, og hvilke form for magtanvendelse 
og rettigheder vi har, hvis vi for eksempel 
står over for en gruppe demonstranter, 
der forsøger at trænge ind på forbudt 
område. Det kræver i hvert fald træning 
og planlægning at håndtere den situation, 
har jeg erfaret.”

HAR DU ANDRE  
FRITIDSINTERESSER? 
”Jeg er HK-kontorelev i Silkeborg Kom-
mune. I den forbindelse er jeg gået aktivt 
ind i rollen som netværkskoordinator for 
at skabe et netværk på Facebook for alle 
HK-kontorelever i Østjylland, så vi kan få 
et fagligt fællesskab op at stå.”




