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Øvelse: Sejlede eskorte 
under bevogtningsøvelse
Marinehjemmeværnets Maritime Force 
Protection-enheder blev udfordret på stort set 
alle opgaver, da Flådestation Korsør testede sit 
beredskab på en stor bevogtningsøvelse.   

Medlems-
portræt:
Han har et 
ben i hver lejr
Mød Peter Pedersen, 
der både er frivillig og 
ansat i Flyvevåbnet. 
Som forbindelsesofficer 
styrker han tilliden til 
Hjemmeværnet. 

Interview:  
Søren Espersen er 
ny kommitteret
Søren Espersen (DF) ser frem til at 
komme ud og møde de frivillige, som 
han har stor respekt for. 
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Nyt logo
Hjemmeværnet og For-
svarsministeriets øvrige 
myndigheder 
får nyt logo 
og design. 
Kronen bliver 
fælles symbol.

Portræt: Kobler af 
som motorpasser
på MHV-fartøj 
Hanne Nielsen trives med at sikre, at 
alt fungerer i MHV 851 SABOTØRENs 
vitale maskinrum. 

Reportage:  
Øvelse Viking Star
Danske HJV-soldater kæmpede på lige fod 
med amerikanske soldater. 
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Reportage: 
Kæmpede fra 

hus til hus
Soldater fra Flyver-
hjemmeværnet har 
været i Oksbøl for 

at træne bykamp, et 
kursus de varmt kan 

anbefale. 
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2017 har været et begivenhedsrigt og 
travlt år i Hjemmeværnet.

Vi har indfriet målsætningerne i det 
nuværende forsvarsforlig, der om kort tid 
erstattes af et nyt. Vi har ydet støtte til 
Forsvaret, Beredskabet og Politiet. Ikke 
mindst har opgaverne ved grænsen og i 
luften over København været synlige. Men 
støtten til Forsvaret i Mali, til Søværnet 
i de danske farvande og overalt i øvel-
sesterrænerne har også krævet masser 
af timer. Alt sammen med den velkendte 
dygtighed og entusiasme fra Hjemmevær-
nets frivillige soldater.

 Men Hjemmeværnet har også fået en 
helt ny ledelse i 2018. 

1. november 2017 tiltrådte Søren 
Espersen (DF), som ny kommitteret for 
Hjemmeværnet. Og i Hjemmeværnsle-
delsen vil vi gerne takke for den varme 
velkomst Søren har fået overalt, hvor han 
kommer i Hjemmeværnet.

Som det også fremgår af interviewet 
med den kommitterede i dette magasin, 
glæder Søren sig meget til opgaven, 
herunder særligt udfordringen med at 
styrke Hjemmeværnets rekruttering og 
aktive styrke. 

I skrivende stund er der ikke indgået 
et nyt forsvarsforlig for de kommende år. 
Men det kan meget vel være tilfældet, når 
dette magasin kommer på gaden.

Derfor vil vi her først og fremmest foku-
sere på året, der kommer. For vi ved trods 
alt en del om, hvad der venter os i 2018.

For eksempel har vi her ved udgangen 
af det nuværende forsvarsforlig effektivi-
seret Hjemmeværnets logistiske struktur 

betragteligt, og i løbet af 2018 tilpasser vi 
også den administrative struktur og opga-
veløsning. Og kravet om at levere ”mest 
mulig Hjemmeværn for skattekronerne” 
vil også gælde i 2018. Det er kun rimeligt 
og i øvrigt et vilkår, vi deler med resten af 
den offentlige sektor.

Det kommende år vil utvivlsomt byde 
på et fortsat behov for Hjemmeværnets 
støtte til politiets grænsekontrolindsats. 
Opgaven startede for vores vedkom-
mende i juni 2016 og er blevet forlænget 
flere gange. Derfor skal der herfra lyde 
en kæmpe stor tak for den flotte indsats 
indtil nu. Men også en opfordring til at 
melde sig til opgaven, da der løbende er 
brug for nye kræfter.

Vi glæder os til at komme i gang med at 
se nærmere på det kommende forsvarsfor-
lig og dermed blive klogere på, hvordan vi 
inden for de fra politisk hold afstukne ram-
mer kan udvikle Hjemmeværnet. Der vil i 
dette arbejde blive behov for at inddrage 
mange i Hjemmeværnet. En god lejlighed 
til at drøfte forliget vil være i januar 2018, 
hvor vi i ledelsen skal møde hovedparten 
af Hjemmeværnets kompagni-, flotille- og 
eskadrillechefer på vores frivillige chefsam-
ling. Det glæder vi os meget til.

Så tak endnu engang for indsatsen i 
året der gik og på gensyn i 2018.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til 
alle frivillige og ansatte i Hjemmevær-
net, til jeres familier og til alle vores 
samarbejdspartnere!

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Tak for en stærk 
indsats i 2017

LEDER
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Hvordan har du det med 
at være blevet 
kommitteret for 
Hjemmeværnet?”
”Jeg er meget glad og stolt over 
at være blevet kommitteret 
for Hjemmeværnet. Det er et 
ærefuldt embede med stolte 
traditioner tilbage til 1949. Det 
er vigtigt for mig at slå fast, at 
jeg ikke er i embedet som kom-
mitteret for at være partipolitisk. 
Jeg fremfører udelukkende 
Hjemmeværnsledelsens syns-
punkter sammen med chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly.”

Hvad betyder 
Hjemmeværnet for dig?
”Jeg har ikke selv været medlem 
af Hjemmeværnet. Selv om jeg 
overvejede det, efter jeg var 
færdig med min værnepligt i Sø-
værnet, så blev det ved tanken. 
Men jeg er medlem af Forsvars-
udvalget i Folketinget, og i den 

forbindelse har jeg besøgt flere 
af Hjemmeværnets enheder, 
og jeg har altid været dybt 
imponeret over frivilligheden 
og den store entusiasme, som 
kendetegner Hjemmeværnet.”

Hvad glæder du dig mest 
til som kommitteret?
”Jeg ser mest frem til at komme 
ud og besøge de frivillige og 
overvære deres øvelser og 
træning. Og så glæder jeg mig 
til at være med til at udvikle den 
del, som jeg har ansvaret for – 
nemlig kommunikationen – som 
er virkelig vigtig i en organisa-
tion som Hjemmeværnet.”

Hvad vil du have  
fokus på?
”Hjemmeværnsledelsens opga-
ver er at sørge for, at rammerne 
omkring Hjemmeværnet er i 
orden. Sammen med chefen for 
Hjemmeværnet vil jeg – med 
respekt for det etablerede 
naturligvis – kigge på, om nogle 
af de praktiske ting kan gøres 
smartere, og om nogle områder 
kan digitaliseres. Det handler 
også om at aflaste de frivillige, 
så de kan bruge deres tid på at 
løse opgaver for Forsvaret og 
samfundet.”

Hvilke mærkesager  
har du?
”Jeg mener, at Hjemmevær-
net skal styrkes og have de 
nødvendige ressourcer, og så er 
det vigtigt, at vi får flere i den 
aktive styrke. Her skal vi turde 
gå mere målrettet efter de unge 
mennesker. Desuden skal vi i 

højere grad få de værnepligtige 
til at fortsætte i Hjemmeværnet 
efter deres værnepligt er slut. 
Det er vigtigt for mig at slå 
fast, at Hjemmeværnet er en 
militær organisation, og derfor 
er det militære altafgørende. 
Hjemmeværnet skal i højere 
grad indgå i totalforsvarsstyr-
ken, og vi skal holde fast i, at 
opgaven for Hjemmeværnet er 
at forsvare landet, og at støt-
ten til Forsvaret og politiet er 
kerneopgaverne. Desuden synes 
jeg, det er vigtigt, at Hjem-
meværnet fortsat er med på 
internationale missioner. Jeg har 
oplevet Hjemmeværnet i Irak 
og Afghanistan, og de gør det 
super godt. Hjemmeværnssolda-
terne kommer styrket tilbage fra 
de missioner, og samtidig stiger 
Hjemmeværnet i agtelse blandt 
befolkningen.”  

AF THILDE LEJRE
FOTO: BO NYMANN

Folketingsmedlem 
Søren Espersen (DF) 

kommer med stor for-
svarspolitisk erfaring 

og har desuden en 
stærk kommunika-

tionsbaggrund. 

”Jeg har altid været 
dybt imponeret over 
frivilligheden”
1. november indtog Søren 
Espersen posten som ny kommitteret 
for Hjemmeværnet. Han ser frem til at  
komme ud og møde de frivillige.  

INTERVIEW
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søger nye 
soldater
Har du viljen og styrken 
til at gennemføre 
optagelsesforløbet til SSR? 
Er du klar til udfordringer 
og oplevelser, du kun 
finder få andre steder i 
Forsvaret? 

Hjemmeværnets nationale specialenhed, 
Særlig Støtte og Rekognosceringskom-
pagniet SSR, optager nye soldater i løbet 
af foråret 2018. En af SSRs opgaver 
er blandt andet at støtte de danske 
specialoperationsstyrker med speciel 
rekognoscering, finskytter og stabska-
paciteter. SSR søger personel til både 
patruljer og stab. 

Som soldat i SSR bliver du specialud-
dannet i indhentning af informationer 
under vanskelige forhold, specielle 
indsættelsesformer, HF-kommunikation 
og specialvåben.

Har du gennemført Hjemmeværns-
skolens Videregående Patruljeuddannelse 
(VPU), kan du søge om optagelse på 
særlige vilkår.

SSR er en landsdækkende enhed. Der-
for er ansøgere fra hele landet velkomne. 
Tilmeld dig næste informationsmøde 
hos SSR i Aarhus, Fredericia og Høvelte. 
Hvis du vil vide mere, så kontakt SSR via 
hjemmesiden  www.ssr.dk , på mailen  
info@ssr.dk eller telefon 70 22 65 04. 

Optagelsesforløbet foregår på følgende 
datoer: 

Testweekend 1: 26.-28. januar 2018 

Testweekend 2: 09.-11. februar 2018

UDD modul 1: 22.-25. februar 2018

UDD modul 2: 08.-11. marts 2018

UDD modul 3: 22.-25. marts 2018

Patruljeuge: 14.-22. april 2018

400 har 
genopfrisket 
deres førstehjælp 
online
Hjemmeværnet har haft stor succes med at tilbyde 
et digital læringsforløb i førstehjælp.

De fleste voksne har taget et kursus 
i førstehjælp, men det ligger ofte 
flere år tilbage. Siden september har 
Hjemmeværnet tilbudt danskerne at 
få genopfrisket den basale viden om 
førstehjælp på et digitalt forløb. En af 
deltagerne er Claus Pedersen fra Varde, 
der kender til oplevelsen af, at de basale 
førstehjælpsteknikker ligger langt væk, 
når der pludselig er brug for dem.

“Jeg har tidligere stået i en situation, 
hvor jeg blev usikker på, hvordan jeg 
skulle hjælpe. Det var efterfølgende en 
træls fornemmelse, fordi jeg gerne ville 
have trådt til,” fortæller han.

Det er Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland, der står bag 
læringsforløbet. På kun seks uger har 

de modtaget over 400 tilmeldinger på 
www.grib-ind.dk . 

Det glæder distriktschef, oberstløjt-
nant Per Nikolajsen, der er overrasket 
over den positive modtagelse. 

“Da vi startede projektet, havde vi 
ingen idé om, at det ville nå så bredt 
ud. Det kan godt være, de fleste har 
lært førstehjælp, men vi har oplevet et 
stort behov for at få det genopfrisket. 
Der opstår ofte en usikkerhed omkring, 
hvad man præcist skal gøre i forskel-
lige hverdagssituationer, hvis man skal 
lægge en person i sideleje eller give 
hjertemassage,” siger Per Nikolajsen.

Hjemmeværnet i Midt- og Vestjylland 
har på den måde skabt et kursus, der 
skaber en dialog omkring nogle af de 
kompetencer, soldaterne opbygger i 
Hjemmeværnet. En del af kursisterne 
fik også mulighed for at afprøve den 
nyerhvervede viden i praksis under en 
VIP-dag på Skive Kaserne. 

“Førstehjælp er en af Hjemmeværnets 
mange kompetencer, og vi har mange 
dygtige instruktører, der underviser 
i Hjemmeværnets forskellige første-
hjælpskurser. Vi synes, det var oplagt 
at bruge en af vores kompetencer til at 
udbrede kendskabet blandt en målgrup-
pe, der ikke nødvendigvis ved så meget 
om Hjemmeværnet. Alle deltagerne er 
gået hjem fra VIP-dagen med et positivt 
billede af Hjemmeværnet,” siger han.

AF SARA AMOS PEDERSEN

Almindelige borgere har vist 
stor interesse for at lære 
førstehjælp på et nyt kursus, 
som Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland står bag. 
Foto: Søren Vestergaard, Skabertrang
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KORT NYT

Byt uniform og materiel  
i ny webshop
I fremtiden bliver det lettere at skifte 
den gamle uniform ud med en ny, når 
Hjemmeværnets nye webshop åbner. Fra 
januar 2018 kan Hjemmeværnets soldater 
således se frem til en lettere proces, 
når uniformsjakken eller bukserne skal 
udskiftes. Som et supplement til Forsva-
rets Udleverende Depoter åbner Hjem-
meværnets webshop under Forsvarets 
Forsyn, Depot og Distribution (FDD), hvor 
slidt mundering og materiel kan ombyttes 
i forholdet 1:1.

“Webshoppen bliver koblet op på de 
frivilliges funktionsudrustningssæt, så det 
kun er muligt at bestille de genstande 
hjem, som den enkelte er normeret 
til,” fortæller major Finn Matzen, sous-
chef i Hjemmeværnskommandoens 
Logistikafdeling.

Webshoppen er i de seneste måneder 
blevet testet i et pilotprojekt, og tilbage-
meldingerne fra de frivillige er positive. 

Webshoppen tilbyder nemlig en fleksibel 
service, der sparer de frivillige for en kø-
retur til Forsvarets Udleverende Depoter, 
og samtidig giver webshoppen mulighed 
for at bestille udstyret hjem, når det pas-
ser den enkelte.

“Webshoppen sikrer en større forsy-
ningssikkerhed, så der ikke er nogle, 
der kører forgæves efter uniformsdele i 
en bestemt størrelse eller værnsspecifik 
mundering og udrustning, der tidligere 
kun var på udvalgte depoter,” forklarer 
Finn Matzen.

Varerne bliver sendt fra et centralt lager 
og er fremme hos de frivillige inden for 
1-2 uger. Pakkerne indeholder desuden 
en frankeret returkuvert, så det er muligt 
at sende varerne retur, hvis den brugte 
genstand skal returneres. Du kan læse 
mere om den nye webshop, når der 
sendes informationer ud om login på din 
HJV-mail.

Kronprinsesse Mary var i oktober i Mali, hvor 
hun besøgte de udsendte danske soldater 
under FNs fredsbevarende mission MINUS-
MA i lejren Camp Bifrost. 

Som premierløjtnant i Hjemmeværnet 
gjaldt besøget ikke mindst de 12 udsendte 
hjemmeværns soldater, som deltog i mis-
sionen i tre måneder fra august til novem-
ber. I perioden støttede de døgnet rundt 
med at bevogte Camp Bifrost lejren, hvor 
danskerne boede. 

Under rundvisningen fik Kronprinsesse 
Mary, der var trukket i uniform, lejlighed til 
at hilse på hjemmeværnskollegaerne. De 
fortalte om hverdagen i lejren. I en video 
bragt på Forsvarets TV om det royale besøg 
fortæller oberst og chef for Adjudantstaben 
i Kongehuset, Lasse Harkjær: 

”Kronprinsessen er jo aktiv officer i Hjem-
meværnet og har haft den glæde at besøge 
Hjemmeværnet rigtig mange steder i Dan-
mark. I Mali fik Kronprinsessen mulighed 
for at besøge nogle af de hjemmeværns-
soldater, der er udsendt. Dermed fik hun 
den facet med – altså at Hjemmeværnet 
både er aktiv derhjemme og gør en masse, 

men også hjælper til i missioner i udlandet.”
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 

Jens Garly, var også til stede ved besøget. 
Han siger i samme video: 

”Det var en kæmpe stor og positiv 
oplevelse. Det er altid - for alle udsendte 

soldater - en stor ære at få besøg af Kron-
prinsessen og Kongehuset.” 

De udsendte hjemmeværnssoldater har 
været midlertidigt ansat i Flyvevåbnets 
Eskadrille 660 under både forberedelsen til 
udsendelse og selve udsendelsen. 

Royalt besøg hos HJV-soldater i Mali

Kronprinsessen besøgte i oktober de danske soldater i Mali. Foto: Anders Fridberg, VFK
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Glæd dig til 
Sommerkursus  
2018
Du kan godt allerede nu begynde at glæde 
dig til Sommerkursus 2018, der vanen tro 
afholdes i uge 27 i Nymindegab på Hjem-
meværnsskolen. Følgende kurser forventes 
at blive udbudt:
• Taktisk fører på chefniveau
•  Mediekursus (udvidet redaktør-/

ROF-kursus)
• Grundlæggende skydekursus
• Sundheds- og træningsvejleder
• Taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.

Derudover gentager Hjemmeværnsskolen 
også det populære sikkerhedspolitiske 
kursus, hvor temaet i 2018 bliver ”Krise i 
Østersøen?” 

Her får du mulighed for at blive klogere 
på en række sikkerhedspolitiske emner 
gennem en kombination af ekspertforedrag 
og syndikatarbejde.

Tilmelding til Sommerkursus foregår på 
HJV.DK - blanketten skal som noget nyt 
sendes direkte til Hjemmeværnsskolen.

Flot start for ny 
feltpokalskydekonkurrence
Hjemmeværnets nye feltpokalskyde-
konkurrence i Nymindegab, som havde 
premiere i september, kom godt fra start 
med otte deltagende hold. 

”Det var en suveræn konkurrence, 
og skydningerne var rigtig gode og 
ud fordrende. Så det var en kæmpe 
oplevelse,” fortæller 51-årige Jan 
Reinhold Jensen fra Hjemmeværnskom-
pagni Valdemar ved Ringsted. Han blev 
konkurrencens bedste individuelle skytte 
med 580 point. I det hele taget gik det 
glimrende for det sjællandske kompagni, 
der kom hjem med hele fire pokaler. 

Vinder af holdkonkurrencen gik også til 
et sjællandsk hold, nemlig Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestsjælland Hold 

2, der opnåede en samlet pointscore 
på 3287 point. Tovholder for den nye 
landsdækkende konkurrence, myn-
dighedsbefalingsmand Peter Flade fra 
Hjemmeværnsskolen, er meget tilfreds 
med den nye aktivitet, hvor arrangørerne 
havde fokus på at give skytterne nogle 
udfordrende oplevelser. Til gengæld 
havde han gerne set flere deltagere. 

"Vi håber på, at konkurrencen kan 
blive en fast årlig tradition – gerne med 
endnu større opbakning til næste år,” 
siger Peter Flade.  

Den nye skydekonkurrence fik også 
besøg af Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, der var rundt 
og se de forskellige momenter.

Over 200 hjemmeværnssoldater var 
i slutningen af oktober indsat for at 
hjælpe danskerne gennem efterårets 
første storm. Det var særligt den 
overhængende fare for oversvøm-
melser, der fik politiet til at anmode 
om støtte flere forskellige steder i 
landet.

På Sjælland støttede Hjem-
meværnet i Jyllinge Nordmark 
og Frederikssund, hvor beboerne 
kæmpede hårdt mod vandmasserne 
fra Roskilde Fjord. Her fyldte 72 
frivillige sandsække og hjalp med at 
udlægge de såkaldte water tubes, 
der fungerer som en slags midlerti-
dige dæmninger. I Østjylland var det 
Horsens, Juelsminde, Fredericia og 
Vejle, der havde brug for hjælp. Her 
var 55 hjemmeværnssoldater indsat 
i kampen mod de faretruende høje 
vandstande. På Fyn var det særligt 
Nyborg, Odense, Kerteminde og 

Bogense, der var i fare for at blive 
oversvømmet. Her fik fynboerne 
bistand af 40 hjemmeværnssoldater. 

Flere af stederne blev de frivillige 
også indsat til at regulere trafikken 
og desuden sørge for bevogtningen 
af afspærrede veje for at sikre, at 
ingen bilister tog nogen dumdristige 
chancer. Både i Vejle og Bogense 
havde man desuden henholdsvis 
to tunge lastbiler af mærket MAN 
og fem terrængående biler, de 
såkaldt fleksible indsatskøretøjer, til 
rådighed.

Chefen for Hjemmeværnet, ge-
neralmajor Jens Garly, er ikke i tvivl 
om, at Hjemmeværnets indsats har 
stor værdi for samfundet.

”Det gør en kæmpe forskel for vo-
res samfund, når så mange frivillige 
smider, hvad de har i hænderne for 
at hjælpe de borgere, der bliver ramt 
af stormen og oversvømmelserne."

Frivillige fra Hjemmeværnet var 
naturligvis klar til at gøre en indsats, 
hjælpe, da Danmark blev ramt af den 
første efterårsstorm, Ingolf, i oktober.

Hjemmeværnet 
tog kampen op 
mod Ingolf

De tre vindere i den individuelle konkurrence. I midten ses Jan Reinhold Jensen. 
Foto: Stine S. Nielsen, Flyvevåbnets Fototjeneste

KORT NYT
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INTERVIEW

1.  Hvad lægger du vægt på 
som leder for 
Hjemmeværnets største stab 
med mere end 120 
medarbejdere?
”Jeg har medarbejderne i fokus. De 
er den vigtigste ressource, og jeg 
ser det som min fornemste opgave 
at skabe de bedst mulige rammer og 
vilkår for dem. En del af det er, at det 
skal være sjovt og udviklende at gå 
på arbejde. Hjemmeværnsstaben er 
og skal være et sted, hvor man gerne 
vil gøre tjeneste, og hvor man er stolt 
af at gøre tjeneste.”

2.  Du er et kendt ansigt fra 
tidligere lederstillinger i 
Hjemmeværnet, og du har 
også selv været frivillig. 
Hvad synes du, kendetegner 
Hjemmeværnet? 
”Det kendetegnede for Hjemmevær-
net og særligt de frivillige er, at de 
både kan og vil løse mangeartede 
opgaver på frivillig basis, og de løser 
dem professionelt. Deres ønske om 
at gøre en forskel og yde en indsats 
er stor – og dermed kendetegner 
noget som uselviskhed og et godt 
sammenhold også Hjemmeværnet.” 

3.  Du er den første 
kvindelige brigadegeneral i 
Hjemmeværnet og i Hæren 
- hvilken betydning har det? 
”Jeg er personligt både glad og stolt 
over at være blevet brigadegeneral. 
Jeg ved også, at det har en betyd-
ning i forhold til at være rollemodel 
for andre, og mangfoldighed i 
Forsvaret understøtter klart også 
opgaveløsningen. Når det er sagt, så 
tænker jeg ikke meget over det selv. 
Jeg har altid set mig selv som soldat, 
når uniformen var på, og så har det 
handlet om at løse sine opgaver 
bedst muligt.”

4.  Hvad tager du med fra din 
karriere i det øvrige forsvar 
– senest som chef for 
Veterancentret? 
”Rigtig meget, herunder en masse 
læring om især det strategiske og 

politiske niveau, mediehåndtering, 
netværk og ikke mindes leder-
erfaring. Fra Veterancentret var det 
givende og spændende at være 
”sin egen myndighedschef” – og 
det for en gruppe af højtuddannede 
medarbejdere, hvoraf størstedelen 
var civile. Ved Veterancentret var det 
centrale, at den støtte, vi leverede, 
også skete i samarbejde med en lang 
række samarbejdspartnere herunder 
også frivillige veteranorganisationer.” 

5.  Har du nogen særlige 
mærkesager for 
Hjemmeværnskommandoen 
som arbejdsplads i en tid 
med mange udfordringer?
”Det kunne være rigtig godt, hvis 
Hjemmeværnskommandoen af de 
øvrige i Hjemmeværnet, ansatte 
såvel som frivillige, i fremtiden blev 
opfattet som lidt mindre ”kommando” 
og i højere grad som en stærk og 
fremadskuende del af organisatio-
nen. For vi arbejder jo alle for det 
samme.”  

Brigadegeneral 
Jette Albinus er  ny 
stabschef i Hjem-
meværnskom-
mandoen. Hun er 
et kendt ansigt fra 
tidligere chefstil-
linger i Hjemme-
værnet. 

Hjemmeværnskommandoens nye 
stabschef, brigadegeneral Jette 
Albinus, ser det som sin fornemmeste 
opgave at skabe de bedst mulige 
rammer for medarbejderne.  

5 skarpe  
til Chefen

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

 ”Det skal være 
sjovt og udviklende  
at gå på arbejde.

Jette Albinus, Stabschef
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tillidsforholdet til 
Hjemmeværnet

Han er 
med til at 
styrke
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AF SARA AMOS PEDERSEN
FOTO: LARS HORN

P
eter Pedersen havde egent-
lig meldt sig ud af Hjemme-
værnet for 23 år siden. Men 
da han som 46-årig startede 
på Forsvarets officersud-
dannelse, blev han overtalt 

til at stille op for Flyverhjemmeværnet 
igen. Uddannelsen til officer skulle han 
igennem, fordi han var blevet ansat i 
en teknisk officersstilling ved Aircraft 
Maintenance Squadron (AMS) på Flyve-
station Aalborg. Det var muligheden for 
at styrke samarbejdet mellem Hjem-
meværnet og hans nye arbejdsplads, 
der fik ham overtalt til at bruge sin fritid 
som soldat i Hjemmeværnet.  

“Når jeg går ind i noget, så gør 
jeg det helhjertet. Jeg kan ikke være 
medlem af Hjemmeværnet, hvis jeg kun 
har tid til at lægge 24 timer på ét år, for 
så føler jeg ikke, at jeg er med. Da jeg 
blev spurgt, om jeg ville være frivillig 
igen, accepterede jeg med det mål, at 
jeg gerne ville være forbindelsesofficer 
til Flyvestation Aalborg, hvor jeg til dag-
ligt arbejder,” fortæller Peter Pedersen.

Det er snart fire år siden, han meldte 
sig ind i Hjemmeværnet for anden 
gang. Han er nu frivillig i stabshjemme-
værnseskadrille 200, der sammen med 
Eskadrille 260 Vendsyssel, 261 Lim-
fjorden, 265 Hvidsten og 266 Aalborg 
opererer på Flyvestation Aalborg. Når 
han er på arbejde i Flyvevåbnet, viser 
hans ærmemærke, at han er ansat i Air 
Transport Wing Aalborg, til daglig kaldet 
ATW,  men når han i fritiden tjekker ind 
på flyvestationen som frivillig forbin-
delsesofficer, finder han det grønne 
HJV-ærmemærke frem i stedet. Hvilket 
er med til at skabe synlighed om hans 
rolle.

“Min rolle som forbindelsesofficer er 
bygget op omkring et tillidsforhold. Når 
jeg møder op som forbindelsesofficer, 
kan det faste personel i Flyvevåbnet se, 
at jeg repræsenterer de frivillige i Hjem-
meværnet. Mens de frivillige i Hjemme-
værnet ved, at jeg også repræsenterer 
den faste struktur,” siger Peter 
Pedersen.

Den nordjyske forbindelsesofficer 
Peter Pedersen er med til at udstikke 
retningerne for, hvordan Hjemmeværnet 
samarbejder med Flyvevåbnet. Han 
har et ben i begge lejre, for han er 
både civilt ansat i Forsvaret og frivillig i 
Hjemmeværnet.

PORTRÆT
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Drejebog for 
forbindelsesofficerer
Inden Peter Pedersen vendte 
tilbage til Flyverhjemmeværnet, blev 
samarbejdet mellem Hjemmeværnet 
og Flyvestation Aalborg varetaget af 
fast ansatte og frivillige. Det blev der 
lavet om på, da Peter Pedersen fik 
stillingen som forbindelsesofficer. Han 
ønskede at skabe gode rammer for 
alle samarbejdspartnere.

“Så jeg læste alt, der var beskrevet 
om arbejdet som forbindelsesofficer 
i mine skolepapirer fra officersud-
dannelsen på Flyvevåbnets Officers-
skole. Så skrev jeg en drejebog til 
forbindelsesofficerer i Flyverhjem-
meværnet, da jeg manglede nogle 
formelle retningslinjer. Heldigvis var 
ATW interesseret i at blive inddraget 
i processen, så vi sammen kunne 
sætte rammerne for samarbejdet,” 
siger Peter Pedersen.

Han blev siden spurgt, om han 
var interesseret i at blive leder for 
Flyverhjemmeværnets forbindelsesof-
ficerer. Holdet består udover Peter 
Pedersen af Lars Dahl Christensen, 
som er forbindelsesofficer til Flyve-
station Karup, Jimmi Schultz som er 
forbindelsesofficer til Flyvestation 
Skrydstrup og Jens Østrup som er 
forbindelsesofficer til Landsdelregion 
Vest- og Øst. De fire forbindelsesoffi-
cerer har stort fokus på at vidensdele 
intern, og har efterfølgende være 
med til at videreudvikle drejebogen.

“Vi har efterhånden opnået et højt 
niveau, når det gælder vidensdeling. 
Alle har som udgangspunkt adgang 
til de samme informationer. Det øger 
vores professionalisme, og samtidig 
skaber det nogle rigtig gode rammer 
for samarbejdet med Flyvevåbnet, 
fordi de ved, hvad de kan forvente af 
os,” siger Peter Pedersen.

 ”Det er vigtigt,  
vi lytter til flyve stationens 
behov.

Peter Pedersen, Forbindelsesofficer

På Flyvestation Aalborg hilser han både på 
kollegerne blandt Flyvevåbnets faste personel 
og de frivillige fra Hjemmeværnet, når de 
deltager i øvelser eller er indsat i bevogtnings-
opgaver. Peter Pedersen er ikke i tvivl om, at 
det er en fordel at kende Flyvevåbnet, når man 
skal udføre rollen som forbindelsesofficer. 

“Jeg ser det som en win-win-situation, at jeg 
har et ben i begge lejre. Flyverhjemmeværnet 

har brug for en forbindelsesofficer, men 
samtidig ser Flyvevåbnet det som en fordel, at 
jeg kender dem gennem mit arbejde ved ATW,” 
siger han.

Plads til alle
Kendskabet til både Hjemmeværnet og Flyve-
våbnet har Peter Pedersen opbygget over en 
lang årrække. Da han første gang var frivillig 
i Flyverhjemmeværnet, arbejdede han med 
bevogtning og nærforsvar i 13 år. Han aftjente 
sin værnepligtig i Forsvaret i 1987, hvor han 
var værnepligtig i Flyvevåbnet på Flyvestation 
Aalborg. Herefter blev han sergent, hvor 
han blandt andet uddannede rekrutter. Peter 
Pedersen har derfor heller ikke svært ved at 

På Flyvestation 
Aalborg hilser  

Peter Pedersen 
både på Flyve-
våbnets faste 

personel og 
de frivillige fra  

Hjemmeværnet.

Blå bog
• Alder: 53 år
• Funktion: Forbindelsesofficer hos 

Stabshjemmeværns eskadrille 200 
på Flyvestation Aalborg

• Leder for Flyverhjemmeværnets 
forbindelsesofficerer: Er ansvar-
lig for Flyverhjemmeværnets fire 
forbindelsesofficerer

• Civilt job: Er ansat som overværk-
mester og leder af en produktions-
udviklingsafdeling i Air Transport 
Wing Aalborg

• Privat: Bor med sin kæreste i 
Nordjylland
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Det var muligheden 
for at styrke  
samarbejdet mel-
lem Hjemmeværnet 
og Flyvevåbnet,  
der fik overtalt 
Peter Pedersen til 
at melde sig ind 
i Flyverhjemme-
værnet igen.

PORTRÆT

pege på, hvad der tiltrækker ham 
ved Hjemmeværnet.

“I Flyverhjemmeværnet er der 
plads til alle. Da jeg uddannede 
rekrutter, skulle alle leve op til de 
samme krav og målsætninger, 
men sådan er det ikke i Hjemme-
værnet. Her kan man godt løse 
en opgave, selvom man er oppe i 
årene, for så kan man eksempel-
vis blive signalmand eller kurér. 
Hvis vi er fleksible og placerer de 
frivillige på de rigtige hylder, så 
får alle en god oplevelse,” fortæl-
ler Peter Pedersen.

Som forbindelsesofficer har han 
stort fokus på de kompetencer, 
de frivillige kommer med. Han ser 
det som en styrke, at han kender 
mange af de frivillige og derfor 
kan være med til at udvælge den 
rigtige mand til de forskellige 
opgaver.

“Det er min opgave at sætte 
retningen, når vi skal have løst 
en opgave. Hver gang tager jeg 
stilling til, om det eksempelvis 
skal være en ny ildsjæl, der kan 
gå langt med opbakning fra sin 
eskadrillechef eller en ældre 
frivillig med et stort netværk og 
kendskab til flyvestationen, der 
skal løse den enkelte opgave. Jeg 

har stort fokus på, at vi udnytter 
alle kompetencer bedst muligt,” 
forklarer han.
Selvom der er mange forskellige 
kompetencer repræsenteret i 
Hjemmeværnet, lægger Peter 
Pedersen vægt på, at Flyverhjem-
meværnet skal følge den retning, 
som Flyvevåbnet udstikker.

Bevogtningsstøtte
“I Flyverhjemmeværnet skal vi 
skole os hen imod den retning, 
som ATW efterspørger. Jeg er 
glad for, de har brug for os, og at 
vi får mulighed for at træne på 
de skarpe objekter, som vi kan 
forvente at skulle bevogte. Vi 
løser de støtteopgaver, som Fly-
vevåbnet efterspørger,” forklarer 
han.

I fremtiden kommer Peter 
Pedersen derfor til have øget 
fokus på bevogtningsopgaverne, 
som er en af Hjemmeværnets 
kernekompetencer. 

“Det er vigtigt, vi lytter til 
flyvestationens behov. Hvis de 
ikke har brug for, at Hjemme-
værnet lærer at lave alternative 
landingspladser eller bliver ud-
dannet i brandslukning, er det 
ikke der, vi skal have vores fokus. 

Vi skal i stedet træne hen imod 
en konkret bevogtningsopgave, 
som vi skal løse professionelt, så 
flyvestationen kan føle sig trygge, 
når de har overdraget ansvaret til 
os,” siger Peter han.

Interessen vokser
Siden Peter Pedersen blev indsat 
som forbindelsesofficer, har ATW 
udvist stigende interesse i at del-
tage i Flyverhjemmeværnets øvel-
ser. Øvelserne er samtidig blevet 
lettere at arrangere, når man har 
et indblik i begge lejres styrker 
og svagheder, samt overblik over 
hvilket materiel der samlet er til 
rådighed til opgaveløsningen.

“Det er nemmere for Flyvesta-
tion Aalborg at rekvirere støtte, 
fordi jeg ved, hvordan jeg skal 
præcisere over for Flyverhjemme-
værnet, hvad de skal støtte med. 
Samtidig har jeg et overblik over, 
hvordan Hjemmeværnet og Fly-
vevåbnet kan supplere hinanden 
i opgaveløsning og med materiel. 
Det motiverer mig meget, at 
jeg som frivillig har indflydelse 
på at skabe et godt samarbejde 
mellem Flyvestation Aalborg og 
Flyverhjemmeværnet,” siger Peter 
Pedersen.  

Blå bog
• Alder: 53 år
• Funktion: Forbindelsesofficer hos 

Stabshjemmeværns eskadrille 200 
på Flyvestation Aalborg

• Leder for Flyverhjemmeværnets 
forbindelsesofficerer: Er ansvar-
lig for Flyverhjemmeværnets fire 
forbindelsesofficerer

• Civilt job: Er ansat som overværk-
mester og leder af en produktions-
udviklingsafdeling i Air Transport 
Wing Aalborg

• Privat: Bor med sin kæreste i 
Nordjylland
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20.000 følgere  
på Facebook
Hjemmeværnet har rundet en milepæl. 
Hjemmeværnets officielle Facebookprofil har 
fået 20.000 følgere, og mange benytter sig 
af muligheden for at blande sig i den løbende 
debat på siden.

I de seneste otte år er de frivillige 
blevet opdateret om Hjemmeværnets 
opgaver og øvelser på Facebook. Det 
opslag, der gennem alle årene har 
klaret sig bedst, er historien om H.M. 
Dronning Margrethes ros til de frivillige 
efter Landsøvelsen 2016. Mere end 
4.500 frivillige deltog i paraden, og i 
dag er historien set af mere end 53.000 
på Facebook.

Siden er det gået hurtigt. Hjemme-
værnet har postet en række billeder, 
videoer, events og links. Blandt de 
mest sete ligger en række videoer. 
Årets mest populære opslag er filmen 
fra Historisk Dag den 29. april 2017. 
Den opsummerer hele Hjemmeværnets 
historie på ét minut. Videoen er et godt 
sted at starte, hvis du vil introduceres til 
Hjemmeværnets spændende historie.

Det seneste år har Hjemmeværnet 
modtaget over 2.000 kommentarer på 
vores opslag. Vi lytter til jeres feedback 
og spørgsmål, så fortsæt endelig med 
at kommentere på opslagene.  Redakti-
onsteamet, der bestyrer siden, modtog 
blandt andet over 200 svar på en quiz om 
de tre værnsgrene og svarer løbende på 
spørgsmål.  

Følg også andre kanaler
Ud over Hjemmeværnets officielle 
Facebookprofil har en række andre 
myndigheder og værn også tilknyttet 
profiler til Hjemmeværnet. 

Hos Landsdelsregion Vest er det 
blandt andet muligt at læse om sol-
daternes deltagelse i øvelserne Viking 

Star, Northern Strike og andre øvelser, 
hvor Hjemmeværnet samarbejder med 
soldater fra en række NATO-lande. 
Det mest sete opslag handler dog om 
de danske traditioner og ceremonier 
i forbindelse med overrækkelsen af 
Hjemmeværnets fane.

Landsdelsregion Øst opdate-
rer også om Hærhjemmeværnets 
aktiviteter på Facebook. Se blandt 
andet videoer om Hjemmeværnets 
specialstyrkeenhed SSR (Særlig Støtte 
og Rekognoscering) og reportager fra 
distriktsøvelserne.

Marinehjemmeværnet har deres 
egen Facebookprofil. Marinehjem-
meværnet deler både historier om 
maritime øvelser, eftersøgninger og 
farvandsovervågninger. Det mest sete 
opslag er en video om redningsarbejdet 
til søs fra Marinehjemmeværnets 30 
fartøjer.

Med to Britten-Norman Defender fly 
er Flyverhjemmeværnet på vingerne, 
når der skal løses opgaver til støtte for 
politiet eller Forsvaret. Og det er netop 
en video om Den Flyvende Eskadrille 
- Hjemmeværnseskadrille 270 - der er 
det mest sete opslag.

De seneste fem år har det været 
muligt at læse om Hjemmeværnets 
uddannelser hos Hjemmeværnssko-
len. Det opslag, der er nået bredest ud, 
handler om Hjemmeværnets patrulje- 
og SSR-uddannelser. 

Så hvis du løbende vil holde dig op-
dateret om Hjemmeværnet, så kan du 
med få klik følge med på Facebook.  

AF SARA AMOS PEDERSEN

SOCIALE MEDIER

Et opslag med Dronning Margrethes 
besøg ved Landsøvelsen 2016 er i dag 
blev set af mere end 53.000 personer 
på Facebook.

På Hjemmeværnsskolens Facebook 
kan du læse mere om Hiemmevær-
nets kurser og uddannelser.

Rigtig mange reagerede, da vi for 
nylig quizzede om de tre værnsgrene.    
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CHEFBESØG

P Å  R U N D T U R  I 
H J E M M E V Æ R N E T
De seneste måneder har frivillige soldater i hele landet haft mulighed for at  
hilse på den nye Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, indledte umiddelbart efter 
sin start i Hjemmeværnet en besøgstur 
rundt i organisationen for at lære de 
frivillige bedre at kende. Som noget af 
det første var han forbi grænsekontrollen 
i Rødbyhavn, hvor han hilste på nogle af 
de soldater, der hver dag støtter politiet i 
arbejdet ved den dansk-tyske grænse.

“Det giver mig utroligt meget at kom-
me ud og møde Hjemmeværnets frivillige 
her, hvor de er indsat. Jeg har ikke gjort 
tjeneste i Hjemmeværnet før eller været 
frivillig, så det er helt afgørende for mig 
at komme ud og møde Hjemmeværnets 
frivillige,” sagde generalmajor Jens Garly 
efter besøget.  

Under besøget tog Chefen for Hjem-
meværnet sig god tid til at tale med de 
frivillige. Han spurgte interesseret ind 
til deres uddannelse, arbejdsgangene 
ved grænsekontrollen, samarbejdet 

med politiet, indkvarteringsforhold og 
soldaternes sammenhold.

“Det var en super god dag. Opgaven 
ved grænsen er vigtig, fordi vi er blevet 
bedt om at kunne støtte politiet. Det kan 
vi, fordi vi har nogle utroligt dygtige og 
veluddannede folk blandt de frivillige. 
Det er helt afgørende, at de frivillige har 
lyst til at lade sig uddanne, træne og 
indsætte på Hjemmeværnets forskel-
lige opgaver,” understregede Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

På nuværende tidspunkt har Jens Garly 
besøgt alle Hjemmeværnets myndigheder. 
Desuden har han været forbi Hjemme-
værnsskolen, da en ny landsdækkende 
feltpokalskydekonkurrence løb af stabelen. 
Han har også mødt de frivillige på forskel-
lige øvelser, blandt andet på Viking Star i 
Vestjylland og på Aurora, Sveriges største 
militære øvelse siden 1990’erne med 
deltagelse også fra Hjemmeværnet.

Første landsrådsmøde
På landsrådsmødet i starten af november 
bød Landsrådet velkommen til den nye 

Hjemmeværnsledelse, som ud over Che-
fen for Hjemmeværnet også tæller Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, som 
fra 1. november er Søren Espersen (DF). 

Hovedtemaet på landsrådsmødet var 
et servicetjek af selve rådsorganisationen 
med det formål at diskutere, hvordan 
man bedst kan rådgive Hjemmeværnsle-
delsen i forhold omkring Hjemmeværnets 
udvikling og planlægning. Efter lands-
rådsmødet roste Jens Garly det frivillige 
formandskab.

”Jeg vil gerne have lov til at sige 
tusinde tak for et godt landsråd og for 
den tillid, som alle de frivillige repræsen-
tanter har vist os ved at være med til at 
sige, hvad de mener og hvad de tænker 
om, hvad der rører sig ude i Hjemmevær-
net - og dermed meget konkret skabe 
dialogen, der gør, at vi sammen kan 
udvikle Hjemmeværnet. Det har været en 
stor styrke, fordi jeg synes, at vi har fået 
skabt den dialog,” sagde han.  

TEKST OG FOTO: SARA AMOS PEDERSEN

Chefen for Hjem-
meværnet, general-
major Jens Garly, har 
blandt andet besøgt 
de frivillige soldater, 
der støtter politiet ved 
grænsekontrollen i 
Rødbyhavn.
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Flere fordele for frivillige, 
når Hjemmeværnet  
gøres mere digital

”De frivillige kommer til at bruge meget 
mindre tid på papirarbejde. Og de kan få 
deres tilgodehavende udbetalt markant 
hurtigere end i dag.”

Sådan lyder det spontane svar fra 
Martin Dahl, når man spørger ham, om 
det har nogen fordele for de frivillige, at 
HJV.DK fremover skal benyttes til refu-
sioner og ydelser. Han er økonomichef i 
Hjemmeværnskommandoen og dermed 
overordnet ansvarlig for de nye admini-
strative ændringer.

Samtidig lægger Martin Dahl ikke skjul 
på, at den nye form for administration af 
frivillige er nødvendiggjort af de 33 års-
værk, der med udgangen af 2018 bliver 
fjernet ved distrikterne. Men han er også 
overbevist om, at det er en unik mulighed 
for at gøre Hjemmeværnets administra-
tion mere brugerorienteret og up to date 
rent digitalt.

Lanceres i foråret
Hjemmeværnets leverandør, ProActive, 
har i flere måneder arbejdet ihærdigt 
med at få de forskellige IT-moduler klar til 
lanceringen i 2018. Første skud i bøs-
sen bliver rejseafregningsmodulet, der 
lanceres i løbet af foråret, forventeligt i 
april. Senere i 2018 følger så nye moduler 
for instruktørvederlag, tabt arbejdsfortje-
neste og forplejning.

Martin Dahl understreger, at det bliver 

en kæmpe omvæltning for mange, både 
frivillige og fastansatte, men han er 
meget opsat på, at overgangen til de nye 
systemer forløber så glat som muligt.

”Op til lanceringen regner vi med at 
involvere underafdelingerne i højere grad, 
så vi kan få deres feedback og give dem 
tid til at få det ordentligt implementeret,” 
siger økonomichefen og forklarer samti-
dig, at der vil blive lavet uddannelse på 
Forsvarets Elektroniske Skole (fels.dk) og 
små pixi-hæfter i papirform, som vil blive 
udleveret til befalingsmøder, underafde-
lingsaftener med videre så tidligt som 
muligt i 2018.  

Stadig hjælp at hente
Selvom de frivillige fremover selv skal 
håndtere mere rent administrativt, er 
der stadig hjælp at hente i den digitale 
verden. 

Brugerne vil blandt andet via e-mail 
kunne få svar på nogle af deres spørgs-
mål til systemet. Martin Dahl understre-
ger også, at den manuelle procedure 
opretholdes, indtil de nye it-moduler 
fungerer pålideligt. 

Hjemmeværnet vil fortsat have 35 
administrative årsværk ved distrikterne og 
otte årsværk ved et kommende nyt admi-
nistrativt center, der er klar til at hjælpe 
den frivillige med de over 90 forskellige 
slags administrative opgaver.  

Administration 
af frivillige
• Hjemmeværnets distrikter skal 

reduceres med 33 årsværk 
fra 2019. Det har igangsat en 
proces, hvordan man søger 
at effektivisere og digitalisere 
administrationen af de frivillige. 

• Som en del af projektet lance-
res nye enkle digitale it-moduler 
på HJV.DK bag login, som de 
frivillige skal bruge til håndte-
ringen af refusioner og ydelser.

• Første skridt er et nyt rejseaf-
regningsmodul. Modulet forven-
tes klar til at blive taget i brug 
i foråret 2018. Senere følger 
flere it-moduler for eksempelvis 
udbetalingen af instruktørve-
derlag, tabt arbejdsfortjeneste 
samt udgifter til forplejning. 

AF CHRISTINE DAHL OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Når en håndfuld nye it-moduler er fuldt  
indfaset på HJV.DK i løbet af 2018, vil det kun kræve 
få klik at lave en rejseafregning eller indtaste data for 
tabt arbejdsfortjeneste. Samtidig vil der kunne afregnes 
løbende – og ikke som hidtil en gang om måneden.
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ADMINISTRATION 

Guide til det kommende   
”Rejseafregningsmodul” 
på HJV.DK bag login

FIND AKTIVITETEN  
Vælg den aktivitet, du har deltaget i.  
Det kan for eksempel være en ud-
dannelsesaften i din enhed

VEDHÆFT BILAG
Hvis du har haft udlæg til eksem-
pelvis tog, færge eller brobillet, skal 
du vedhæfte indscannede bilag. Når 
du har gemt dine indtastninger, får 
du en samlet opsummering af din 
kørsel/rejse 

SEND TIL AFREGNING
Når du er færdig, sender du din kør-
sels-/rejseafregning til udbetaling.

1

INDTAST DIN REJSE 
Her skal du angive din kørsel/rejse. Indtast 
din hjemadresse og eksempelvis adressen på 
din underafdeling. Systemet udregner selv 
kilometerafstand og kilometerpenge    

2

3

4
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Med udgangen af oktober sagde Hjem-
meværnets nu tidligere kommitterede, 
nordjyden og folketingspolitikeren 
Bjarne Laustsen (S), farvel efter fire år 
på posten. 

”Siden jeg startede som kommit-
teret, har jeg brugt hver eneste dag på 
at tale om Hjemmeværnet. Det både 
med mine kolleger og politiske netværk 
på Christiansborg, med borgere i lo-
kalsamfundet og med samarbejdspart-
nere. Det har jeg gjort for at forklare, 
hvad den frivillige militære organisation 
kan støtte og tilbyde beredskabet 
og Forsvaret i dag,” fortæller Bjarne 
Laustsen, der har siddet i Folketinget 
for Socialdemokratiet siden 1992 med 
en enkelt pause fra 1994-1998.

I rollen som Hjemmeværnets 
tillidsmand har den garvede folketings-
politiker således brugt tiden flittigt 
på at kæmpe for og sikre præcis den 
folkelige og politiske opbakning til 
Hjemmeværnet, som er hele omdrej-
ningspunktet for den kommitteredes 
rolle. Derfor glæder det ham også, 
at befolkningens opbakning og tillid 
til Hjemmeværnet aldrig har været 
højere, og at Hjemmeværnet med 
grænsekontrolopgaven politisk har 
cementeret sin betydning og rolle som 
en relevant og kompetent partner, man 
kan stole på og som stiller op, når det 
gælder.     

”Det har været fire fantastiske år. 
Selv om Hjemmeværnet har været 
udsat for besparelser og er blevet 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Fire fantastiske år 
som Hjemmeværnets 
tillidsmand
Selv om folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har sluppet 
tøjlerne som kommitteret for Hjemmeværnet, fortsætter han 
med at være Hjemmeværnets ambassadør. ”Så langt øjet rækker, 
er der brug for Hjemmeværnet og de frivillige, der udfører et 
fantastisk arbejde,” siger han.

Da Bjarne Laustsen 
sagde farvel i oktober 
som kommitteret, skete 
det uden den store 
ramasjang.
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slankere, så løser Hjemmeværnet jo i dag 
flere opgaver. Hjemmeværnet har fået to 
nye fly til eftersøgninger og observationer 
og to ombyggede hurtiggående indsatsfar-
tøjer til kontrolopgaver til søs. Og så er ikke 
mindst grænsekontrolopgaven et udtryk 
for en kæmpe politisk tillidserklæring og 
anerkendelse af Hjemmeværnet. Det kan 
Hjemmeværnet godt være stolt af,” siger 
Bjarne Laustsen.

Fandt hurtigt melodien
Bjarne Laustsen kom til Hjemmeværnet med 
stor indsigt i forsvarspolitik og beredskabet 
efter 12 år som Præsident for Beredskabs-
forbundet. Det meste af perioden som 

To særlige  
sager
• I 25 år har Bjarne Laustsen 

kæmpet for, at frivillige kan be-
holde deres rådighedsvederlag, 
hvis de bliver arbejdsløse og 
kommer på dagpenge. Nu tyder 
meget på, at der er en politisk 
løsning på vej. 

• Det var en svær beslutning, 
da Hjemmeværnsledelsen i 
2015 besluttede at inddrage 
bundstykkerne for at styrke 
våbensikkerheden. ”Men det var 
bedre, vi selv tog beslutningen, 
frem for at der var trukket en 
politisk beslutning ned over 
hovedet på Hjemmeværnet,” 
anfører Bjarne Laustsen      

kommitteret har han kørt parløb med den nu 
tidligere Chef for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler i den todelte Hjem-
meværnsledelse. Sammen skulle de forholde 
sig til den budgetanalyse, der skitserede 
besparelser og omstillinger i organisationen. 
De har også skullet navigere organisationen 
gennem en til tider tung og kringlet forligs-
proces, der kulminerede i marts 2016, hvor 
implementeringsplanen for Hjemmeværnets 
nye struktur og omstilling faldt på plads. 

”Vi blev hurtigt enige om, at der ikke 
skulle ske nyansættelser, så der så vidt mu-
ligt kunne undgås personalenedskæringer i 
den nye struktur. Finn Winkler og jeg fandt 
hurtigt melodien,” fortæller Bjarne Laustsen.

Op til det kommende forsvarsforlig har 
Bjarne Laustsen især været fokuseret på, at 
Hjemmeværnet får tilført nødvendige res-
sourcer til materiel og fornyelse af Marine-
hjemmeværnets fartøjsflåde. Også her han 
i den grad talt Hjemmeværnets sag over for 
sine politiske kolleger.

I øjenhøjde med de frivillige
Fra første færd har Bjarne Laustsen mødt 
organisationens frivillige og ansatte i et let 
og direkte sprog uden for mange dikkedarer. 
For Bjarne Laustsen er en folkelig mand, 
der er stolt af sin baggrund som nordjyde 
og gammel tillidsmand. Han siger det, han 
brænder for og er kendt for at kæmpe de 
svages sag og for de ting, han synes er 
uretfærdige. I Hjemmeværnet har han sat 
en ære i et komme ud og snakke med de 
frivillige og være i øjenhøjde med organisa-
tionens medlemmer. 

”At tale sammen er i min optik helt 
afgørende. Det er den lim, der binder folk 
sammen og skaber tillid og forståelse for 
hinanden. Jeg har talt med mange frivillige 

og set, hvordan de er organiseret i deres 
underafdelinger. Det har været helt utroligt 
at opleve, hvad disse mennesker stiller op 
til og støtter samfundet med på helt frivillig 
basis, fordi de har valgt at ville gøre en 
forskel. Du kan tydeligt mærke deres vilje 
til at ville hjælpe hinanden og ikke svigte 
deres lokalsamfund, hvis der kommer en 
storm eller en oversvømmelse,” siger Bjarne 
Laustsen.

Han er derfor heller ikke øjeblik i tvivl om 
Hjemmeværnets betydning i dag.

 ”Så langt øjet rækker, har vi brug for 
Hjemmeværnet og de frivillige, fordi de 
udfører et fantastisk stykke arbejde. De er 
med til at sikre Danmarks tryghed og er 
altid klar til at rykke ud med kort varsel,” 
fastslår Bjarne Laustsen,

Synlig på de sociale medier
Bjarne Laustsen har været kendt for at 
være hurtig på aftrækkeren med post og 
opslag på Facebook efter de begivenheder, 
han har deltaget i. I det hele taget er han 
meget bevidst om at være synlig på de 
sociale medier. 

”På Facebook kan du nemt og hurtigt for-
tælle om en aktuel begivenhed og samtidig 
sige tak for den gode indsats, som de frivil-
lige har været med til at yde. Det har de 
fortjent. Det har også givet opmærksom om 
Hjemmeværnet og forhåbentlig bidraget til 
at rekruttere nye medlemmer,” siger Bjarne 
Laustsen.

Som kommitteret har Bjarne Laustsen 
været ansvarlig for Hjemmeværnets kom-
munikationsvirksomhed, som er blevet 
styrket de senere år. Indsatsen har været 
med til at synliggøre og fortælle om Hjem-
meværnets mange opgaver, som danskerne 
ser positivt på.    

”Det har været bemærkelsesværdigt at 
konstatere, at befolkningens holdning til 
Hjemmeværnet har været så positiv. Mange 
af Hjemmeværnets samarbejdsorganisa-
tioner kan ikke fremvise de samme gode 
målinger. Hjemmeværnets gode image 
vidner om, at når man sender en hjemme-
værnssoldat på en opgave, så ved man, den 
bliver løst,” understreger Bjarne Laustsen.

Med sine egne ord fortsætter Bjarne 
Laustsen nu som ambassadør for Hjem-
meværnet. På falderebet giver han disse 
råd til sin efterfølger på posten, kommitteret 
Sørens Espersen (DF). 

”Lyt til de frivillige, plej de gode sam-
arbejdsrelationer og forsæt med at kom-
munikere alle de gode historier om Hjem-
meværnet. Så skal Hjemmeværnet nok 
klare sig og fortsætte med at være en stærk 
samarbejdspartner.”  

INTERVIEW

 ”Vi har alle vore fejl. Jeg har en 
stor fejl. Jeg er for meget nordjyde. 
Jeg ønsker ikke at blive betragtet 
som nogen stor politiker, men det vil 
gøre mig ondt, hvis jeg bliver 
beskyldt for ikke at være en god 
nordjyde.

Bjarne Laustsen
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Det er august, og den lune sensommersol er 
ved at forsvinde ned over horisonten. I den lille 
opholdsbygning, der ligger bag Holstebro bane-
gårds gamle remise, finder man Virksomhedshjem-
meværnskompagni Holstebros base, og bygningen 
summer af aktivitet. Dagen er en vigtig dag for det 
lille hjemmeværnskompagni – for i dag skal de for 
første gang inspiceres af deres nye distrikt. 

Tilbage i januar blev Virksomhedshjemme-
værnsdistriktet i Ringsted nedlagt og derfor hører 
virksomhedshjemmeværnskompagniet nu under 
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland, der 
for første gang kommer på inspektionsbesøg hos 
”den nye elev i klassen.”  

Kompagniet har arbejdet hårdt op imod inspek-
tionen, fortæller kompagnichef Ivan Højlund, mens 
han venter på, at repræsentanterne fra distriktet i 
Skive skal komme. Han forventer, at inspektionen 

kommer til at forløbe helt som den 
skal, men der er alligevel mange 
ting, der skal være styr på, når man 
er landet et nyt sted

”Det kan være hårdt at blive plan-
tet om. Selv om man skal passe ind 
det nye sted, skal man også gerne 
kunne holde fast i sin identitet,” 
siger Ivan Højlund.

Til trods for at der har været 
skepsis overfor sammenlægningen, 
er Ivan dog positivt overrasket over, 
hvor nemt det er gået.  

”Vi er blevet taget rigtig 
godt imod af distriktet, så 

sammenlægningen er heldigvis gået godt – vi har 
faktisk ikke kunnet mærke den store forskel,” siger 
Ivan Højlund. Distriktet har med det nye familie-
medlem nu i alt 24 kompagnier og knap 1.500 
aktive frivillige under sine vinger. 

Nye muligheder 
Med omkring 30 medlemmer, er Virksomhedshjem-
meværnskompagni Holstebro (VHK Holstebro) 
ikke, hvad man vil kalde for et stort kompagni. Til 
gengæld er de dedikerede. Enhedens medlemmer 
sørger for at mødes ofte, så de kan holde deres 
færdigheder ved lige, hvilket specielt er vigtigt, når 
man har specialopgaver i forhold til at bidrage med 
støtte til at sikre og beskytte jernbane- og forsy-
ningsvirksomheder i eventuelle kritiske situationer.    

Chefen for distriktet, oberstløjtnant Per Niko-
lajsen, der er med til dagens inspektion, under-
streger, at det giver enormt god mening for ham, 
at Virksomhedshjemmeværnet nu er en del af 
Hærhjemmeværnet. 

”Man skal huske, at VHK Holstebro er en spe-
cialenhed,” forklarer Per Nikolajsen og fortsætter: 
”På den måde har jeg fået et ekstra stykke værktøj 
i værktøjskassen, som jeg kan trække på. Men 
selv om de er en specialenhed, bliver de stadig 
brugt på lige vilkår med alle de andre enheder fra 
distriktet. Så de har også fået flere muligheder, de 
ikke rigtig havde på samme måde før sammen-
lægningen. Eksempelvis deltog de, da der var EM 
i cykling i Herning. Det er jeg ikke sikker på ville 
være sket før sammenlægningen.”

Dét betyder, at VHK Holstebro i dag har flere 

AF KEVIN GERTH SIGVARTSEN
FOTO: LARS HOLM

Virksomhedshjemmeværnkompagnierne har siden 
starten af 2017 arbejdet på at falde til under 
Hærhjemmeværnet. Et af dem er landet hos 
distriktschef, oberstløjtnant Per Nikolajsen i Midt- 
og Vestjylland. Den sammenlægning er gået fint.

fra Holstebro 
D E T  L I L L E  G U L D Æ G

 ”Kunsten som 
kompagnichef er at 
oversætte det admini-
strative, hensigterne og 
målsætningerne til klart 
sprog, som mine svende 
kan forholde sig til.

Ivan Højlund, Kompagnichef 
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Fakta
• Virksomhedshjemmeværnet blev 

fra 1. januar 2017 nedlagt som 
selvstændig myndighed og de 
ni underafdelinger er blevet lagt 
ind under distrikter i Hærhjem-
meværnet. 

• Underafdelingernes medlemmer 
har bevaret deres specialist-
kompetencer i forhold til at yde 
støtte til at beskytte og sikre 
Danmarks jernbane- og forsy-
ningsvirksomheder. Med sam-
menlægningen har de frivillige 
samtidig fået udvidet tilbuddet af 
aktiviteter og uddannelser.  

arbejdsopgaver, end de tidligere har haft, og di-
striktschefen er rigtig glad for, at han har fået flere 
ressourcer at trække på. 

”Det er nogle herlige mennesker. På mange 
måder føles det som om, at jeg har fået et lille 
guldæg, da kompagniet kom ind under mine 
vinger,” siger Per Nikolajsen med et smil.

En kompagni med personlighed
Ifølge Ivan Højlund er der en grund til, at 
underafdelingen fungerer så godt, som den gør. 
Han sætter nemlig en ære i at kende alle sine 
medlemmer, hvilket kun er muligt, fordi afdelingen 
ikke er så stor. 

”Kunsten som kompagnichef er at oversætte det 
administrative, hensigterne og målsætningerne til 
et klart sprog, som min svende kan forholde sig 
til og så det giver værdi for dem at gå til hjem-
meværn. Mening og værdi er de to skud, jeg 
har i bøssen over for de frivillige,” forklarer Ivan 
Højlund og fortsætter:

”Derfor skal jeg alle de andre dage med 
kærlighed og omsorg sørge for, at de har nogle 
gode rammer til at løse opgaverne, dygtiggøre og 

udvikler sig menneskeligt også. Jeg ved, mit per-
sonel tilhører de fem procent af befolkningen, der 
af sig selv begynder at yde førstehjælp, standser 
trafikken og i det hele taget fortager sig noget, 
fordi de ikke kan lade være.”

Når Ivan bevæger sig rundt, kan man mærke, 
at det er et hyggeligt kompagni, hvor folk kender 
hinanden godt. Og selv om Ivan er bestemt, 
når han taler, sørger han også for, at tonen er 
munter og god. I de små opholdslokaler kan man 
i øvrigt virkelig se, at kompagniet har sine rødder 
i jernbanevirksomheden. Mellem det hjemme-
værnsrelaterede materiel finder man også mange 
gamle DSB-reklamer, modeller af tog og gammelt 
inventar fra dengang, DSB ejede bygningerne, 
hvilket alt sammen er med til at give kompagniet 
personlighed.  

Da inspektionen går i gang, gennemgår Ivan 
Højlund sammen med distriktschefen hele enhe-
den. Det har Ivan Højlund set frem til. 

”Hos os tager vi det hele, som det kommer, og 
får snakket om tingene, så vi kan finde ud af det. 
Nu skal vi bare lære hinanden endnu bedre at 
kende.”  

Distriktschef, oberst-
løjtnant Per Nikolajsen, 
tv. er glad for det nye 
samarbejde med kompag-
nichef Ivan Højlund. Hans 
kompagni er nu en del af 
det grønne distrikt.

REPORTAGE
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Fra årsskiftet får Hjemmeværnet sammen med de øvrige styrelser i 
Forsvarsministeriet en ny visuel identitet, som i højere grad afspejler sammen-
hængen mellem styrelserne i Forsvarsministeriets myndighedsområde.    

Hjemmeværnets logo med den velkendte 
krans af egeløv og en krone oven over 
med buede elementer er snart fortid.

I fremtiden får Hjemmeværnet et 
moderne logo, der kommer til at bestå 
af en ny krone og en opdateret og enkelt 
krans i den velkendte mørkerøde farve, 
der bliver logoets primære farve.  

Det er Forsvarsministeriet, der sammen 
med cheferne fra blandt andet Hjem-
meværnet, Forsvaret og Beredskabs-
styrelsen har taget initiativ til udviklingen 
af en ny samlet visuel identitet for hele 
Forsvarsministeriets myndighedsområde, 
som skal understøtte Forsvarsministeriets 
mission og vision. Udviklingen har stået 
på det seneste år og har mundet ud i 
Forsvarsministeriets nye designmanual, 
der får virkning fra 1. januar 2018.     

"Det har været ønsket at skabe en 
fælles rød tråd i den eksterne kommuni-
kation på tværs af Forsvarsministeriets 
myndigheder, så modtagerne og samar-
bejdspartnere oplever et professionelt, 
tidssvarende og konsistent udtryk. Den 
fælles designlinje vil gøre det lettere for 
omverdenen at forstå, hvem de kom-
munikerer med,” siger Pernille Lange-
berg, chef for Koordinationsdivisioen i 
Hjemmeværnskommandoen.    

Kronen bliver fælles symbol
En ny fælles krone bliver det bærende 
symbol og faste element i designlinjen 
på tværs af Forsvarsministeriets myn-
digheder. Det traditionsrige og historiske 
kronesymbol binder på den måde For-
svarsministeriet og alle dets myndigheder 
sammen og viser samtidig tilhørsfor-
holdet til statsadministrationen.      

Designudviklerne har taget udgangs-
punkt i Kong Christian den 5.s krone 
fra 1671. På baggrund af denne har de 
udviklet en ny krone, som både rummer 
historien ved at trækker på elementer 
fra tidligere kroner anvendt i Forsvarsmi-
nisteriet og samtidig i et nyt formsprog 
udtrykker handlekraft, soliditet, tryghed 
og professionalisme. Nøgleord, der 
er essentielle for Forsvarsministeriets 
myndigheders virke.

Hos Hjemmeværnet, Forsvaret, 
Beredskabsstyrelsen og Forsvarets Efter-
retningstjeneste får kronen følgeskab 
af hver deres selvstændige logo. For 
Hjemmeværnets vedkommende bliver 
bogstaverne HJV i logoet omkranset af et 
todelt cirkelslag med en åbning foroven 
og en mindre åbning forneden. 

Egne mærker
Den nye visuelle profil og designmanual 
er udviklet til kommunikation på både 
trykte og digitale medier. Men også skilte 
og Hjemmeværnets reklameartikler vil få 
påtrykt det nye logo.    

Designlinjen betyder, at myndigheder 
på niveau II og ned som Hjemmevær-
nets distrikter og regioner ikke længere 
skal anvende selvstændige logoer i deres 
eksterne kommunikation, men alene skal 
benytte den overordnede myndigheds 
logo. Altså Hjemmeværnets. 

Myndighedsspecifikke mærker som  
våbenskjolde vil dog fortsat kunne vises 
sammen med hovedlogoet på blandt 
andet brevpapir og visitkort som sup-
plerende afsendermarkør eller grafiske 
elementer.

I takt med, at brevpapir, foldere og 
reklameartikler med videre er brugt op 
og udgår, skal nye materialer produceres 
efter retningslinjerne i den nye design-
manual.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hjemmeværnets 
nye logo
Det nye logo skal anvendes på 
trykte medier, i digitale medier og på 
reklameartikler. Logoets primærfarve 
er mørkerød – den sekundære er grå. 
• Trykte medier omfatter: Visit-

kort, brevpapir, kuverter, internet 
notater, blanketter og formularer, 
e-mail signatur, powerpoints, 
publikationer, annoncer, posters, 
postkort og diplomer

• Digitale medier omfatter: Hjemme-
side, sociale medier og nyheds-
breve

• Reklameartikler
• Skilte

Køreplan
• Den 1. januar 2018 får Hjemme-

værnet nyt design og logo. Der er 
udarbejdet en ny designmanual, 
som kommer til at ligge på HJV.DK.  
Manualen beskriver brugen af 
farver, typografi, billedstile og de 
grafiske principper 

• Når brevpapir, foldere, reklamear-
tikler med videre med det gamle 
logo er brugt op, vil Hjemmevær-
nets Billedbank og Skabeloner 
på HJV.DK blive opdateret med 
eksempler på opsætning af diverse 
materialer

• Det nye design forventes fuldt 
implementeret ultimo 2018.

F Æ L L E S  K R O N E  O G  N Y T  L O G O
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Sådan hænger 
logoet sammen
Hjemmeværnets nye logo kommer 
til at bestå af en fælles krone og 
et todelt cirkelformet logo med 
en åbning foroven og for neden.  
Nederst ses Forsvarsministeriets 
logo samt nogle nogle af de øvrige 
myndigheders logoer.

DESIGN

F Æ L L E S  K R O N E  O G  N Y T  L O G O
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H Æ R H J E M M E V Æ R N E T  ØST - KORT NYT

Dansk deltagelse i 
gigantisk svensk øvelse
Der var dømt action for alle 
 pengene, da 48 hjemmeværns-
soldater fra Bornholm og Sjæl-
land var inviteret med på øvelsen 
Aurora - den største svenske 
nationale militærøvelse i 20 år.

Vandet sprøjter op langs 
siderne af de svenskbyggede 
stridsbåtar H90, der hastigt 
brager mod en skærgårdsø, der 
skal nedkæmpes for fjender.

I bådene sidder to hold danske 
hjemmeværnssoldater, som er 
mere end klar til det angreb, de 
har forberedt sig minutiøst på i 
dagene op til.

Angrebet er en del af øvelse 
Aurora, som udover dansk delta-
gelse også havde besøg fra USA, 
Frankrig, de baltiske lande samt 
Finland og Norge. 

I alt deltog godt og vel 20.000 
soldater i øvelsen. Det danske 
bidrag var 48 mand. Heraf 40 fra 
Det Bornholmske Hjemmeværn 
og otte fra Sjælland. 

God erfaring i rygsækken
Hos Det Bornholmske Hjem-
meværn har øvelsen, udover at 
være en stor oplevelse, også 
givet en masse erfaring, de kan 
tage med videre.

“Det har været godt at afprøve 
vores beredskabskoncept. De 
fleste af vores folk er fra bered-
skabsenheden, der skal kunne 
rykke hurtigt ud og være ude i 
72 timer,” siger kaptajn Svend 
Arvidsen, der er operations- og 
uddannelsesofficer i Det Born-
holmske Hjemmeværn.

Han fremhæver især de dele 
af øvelsen, der omhandlede 
kystbevogtning som en vigtig og 
brugbar erfaring. 

“Vi er jo omgivet af vand på 
Bornholm, så det har været 
super relevant for os at træne 
kystbevogtning.”

På billedet ses nogle af deltagerne 
fra Det Bornholmske Hjemmeværn 
på Øvelse Aurora i Sverige. 
Foto: Hanne Hueg

Myndigheds - 
befalings manden  
er landet
“Forhåbentlig kan jeg virke som 
en slags mentor, der kan rådgive 
og vejlede, så vi i samlet flok kan 
højne niveauet.” Sådan lyder 
ordene fra seniorsergent Robert 
Sichlau Ørum om den opgave, han 
fremover skal løfte som myndig-
hedsbefalingsmand i Landsdels-
region Øst. Han bliver hermed 
regionens ankermand, der skal 
tage sig af infanteriuddannelserne 
og understøtte de frivillige førere. 

Den nyoprettede stilling er udtryk 
for et ønske om at højne kvaliteten af føreruddannelsen 
og førervirket. Derfor vil du som befalingsmand i fremtiden 
komme til at se en del til Robert Sichlau Ørum. 

“Jeg vil bestræbe mig på at være meget aktiv og under-
støtte, hvor uddannelsen finder sted, så de frivillige befa-
lingsmænd både får opbakning og rådgivning,” siger Robert 
Sichlau Ørum, der til daglig er uddannelsesbefalingsmand 
i regionen. Han har tidligere undervist i netop føreruddan-
nelse på Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

Myndighedsbefalings-
mand Robert Sichlau 
Ørum. Foto: Landsdels-
region Øst

SSR overflyttet til 
Landsdelsregion Øst
Den 1. oktober flyttede Hjemmeværnets Særlige Støtte og 
Rekognosceringskompagni, også kaldet SSR, fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordsjælland til Landsdelsregion Øst. 
Kompagniet blev flyttet for at skabe de bedste rammer for 
implementering af fornyede opstillingsgrundlag og opgaver.

Med skiftet fra distrikt til region fulgte også en ny chef. 
Her er valget faldet på kaptajn Morten Rask. Han sidder 
til daglig ved regionen på Kastellet i København, men har 
tidligere været chef for kompagniet, og er med egne ord en 
god plug-and-play-løsning.

“Jeg kender systemet ud og ind og kan tage direkte fat 
på mange af vores fokusområder og samarbejdspartnere,” 
fortæller Morten Rask, der blandt andet vil arbejde på at få 
hvervet nyt personel til enheden - både til patrulje og stab. 
SSR gennemfører et optagelsesforløb i foråret 2018, som du 
kan læse mere om på side 6.

Kaptajn Morten Rask er 
nu chef for SSR. 
Foto: Landsdelsregion Øst 

Nye distriktschefer
Landsdelsregion Øst har fået to nye distriktschefer. Major 
Steen Egesø er tiltrådt som distriktschef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestsjælland 1. august. Han kommer 
fra en stilling som chef for operations-, planlægnings- og ud-
dannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt København.

Oberstløjtnant Michael Meelby Vibholm har sat sig i 
chefstolen som distriktschef for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falster 1. november. Han kommer fra 
en stilling som chef for operations- planlægnings- og uddan-
nelsessektionen ved Landsdelsregion Øst.
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 ØST - DISTRIKTSØVELSE

Alt ånder fred i øvelsesterrænet på Høvelte 
kaserne i Nordsjælland. Rundt langs murerne i 
kompagnilejren, som under distriktsøvelsen er 
døbt CAMP ROAR, står hjemmeværnssoldater på 
vagt. Men alt er ikke, som det plejer at være, for 
på denne distriktsøvelse er alting anderledes.

”Hvor vi normalt har kørt distriktsøvelsen efter 
et stationsprincip med én primær øvelsestager, 
som bliver fragtet fra det ene moment til det 
andet, så er det her en toparts-øvelse. Vi har 
en rød og en blå side, som begge bliver øvet,” 
fortæller kaptajn Michael Hansen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

”Alarmering! Nærforsvar!” lyder det over radio-
erne hos soldaterne i lejren. Infanterikompagni 
Vestsjælland - rød styrke - er ved at gøre klar til 
angreb på lejren. I rød styrkes kommandostation 
sidder næstkommanderende Brian Stahl.

”Det har været et krav fra os frivillige, at 
øvelsen skulle ændres. Vi har ikke deltaget på de 
her uddannelsesweekender i flere år, fordi vi ikke 

syntes, det var tilstrækkelig udbytterig for os. 
Men hvis vi kan kræve, at det skal være bedre, 
så må vi også komme med forslag til, hvordan 
det kan gøres,” siger han.

Realisme og større ansvar
Derfor har Brian Stahl sammen med andre frivil-
lige kompagnichefer været en del af det hold, 
som sammen med Michael Hansen har planlagt 
øvelsen.

”Vi har prøvet at finde ud af, hvad det er for 
nogle opgaver, bevogtningskompagnierne og 
infanterikompagnierne gerne vil ud og løse. 
På den måde kunne vi finde det bedst mulige 
 øvelsesscenarie for alle. Vi har selvfølgelig nogle 
krav til, hvad bevogtningssoldater skal kunne 
i en given situation. Men det er meget oppe i 
tiden, at hjemmeværnssoldater skal være mere 
skarpe på militærfærdigheder. Derfor har vi lavet 
en øvelse med en god portion realisme i,” fortæl-
ler Michael Hansen.

Næstkommanderende 
Brian Stahl fra Infanteri-
kompagni Vestsjælland 
ses her på toppen af en 
pansret mandskabsvogn 
under en anderledes 
distriktsøvelse i Høvelte, 
som han var med til at 
planlægge. 

Øvelse på tværs  
af fronten
De frivillige soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland var 
kørt sur i den traditionelle distriktsøvelse. Derfor besluttede de at gå sammen 
med de ansatte for at skabe en ny og bedre øvelse.

Det nye tiltag har virket. Faktisk 
mener Brian Stahl, at det er må-
den at lave øvelser på fremover.  

”Chefen og jeg har virkelig 
lagt hovedet på blokken og sagt: 
"Kom gutter, vi tror på det, og 
vi prioriterer det." Det gør så, 
at vi stiller med 53 mand. Vi har 
faktisk også fået noget ud af det 
rent førermæssigt, næsten inden 
vi kom i gang. Det er en uvant 
situation for førerne, for de er 
vant til at få at vide, hvad de skal 
gøre. Nu er det en toparts-øvelse, 
hvor de må gøre, hvad de vil, og 
det giver rigtig meget.” 

Til forskel fra tidligere var der 
ingen stationer med kontrol-
officerer under øvelsen. Men 
selvom konceptet for øvelsen er 
ændret, så bliver der alligevel 
uddelt Q’er, forsikrer Michael 
Hansen.  

”Vi tilskriver Q’erne efterfølgen-
de på baggrund af de opgaver, 
som enhederne har løst. Det kan 
vi gøre, fordi vi står inde for, at 
de kommer igennem relevante 
emner. Forskellen er bare, at der 
ikke står en kontrolofficer og fører 
et afkrydsningsskema”.  

TEKST OG FOTO: MICHAEL AAGAARD JENSEN
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H
an løfter rutineret låget, 
trækker patronbåndet 
på plads og lukker 
låget igen, inden han 
tager ladegreb og fører 
ladehåndtaget frem. 

23-årige Christian Ryt-Hansen er med 
sine kammerater fra Hærhjemme-
værnskompagni Sjætte på skydebane i 
Jægerspris, hvor de er ved at blive om-
skolet til de nye M60-maskingeværer.

Da maskingeværet er ladt, tager han 
sigte på skydeinstruktørens ordre. 

“Jeg vil se tre hurtige skud efter hin-
anden. Lad gevær!” lyder instruksen, 
inden Christian Ryt-Hansen trykker på 
aftrækkeren. En kort skudsalve brager 
ud over skydebanen, inden han gør 
klar til at parere næste ordre.

Christian Ryt-Hansen er vant til 
at adlyde sin overordnede. Han har 
nemlig en baggrund som værneplig-
tig, inden han startede som soldat i 
Hjemmeværnet.

“Jeg har været værnepligtig i Livgar-
den, og kort tid efter aftrædelse star-
tede jeg i Hærhjemmeværnskompagni 
Sjætte. Her har jeg haft mulighed for 
at bygge videre på de evner, jeg har 
fra værnepligten, men jeg har også 
udviklet nye færdigheder inden for 
blandt andet ledelse og patruljetjene-
ste,” fortæller Christian Ryt-Hansen.

Hjemmeværnskompagni Sjætte holder 
til på Høvelte Kaserne i Nordsjælland.

Savnede den faglige tjeneste
Han var værnepligtig i otte måneder 
fra august 2014 til januar 2015. Under 

TEKST OG FOTO: SARA AMOS PEDERSEN

Værnepligtige 
bygger videre 

på deres 
militære 

fagligheder i 
Hjemmeværnet

Drømmen om soldaterlivet 
lever videre hos mange unge 

efter endt værnepligt. Flere 
bliver optaget i Hjemmeværnet, 

hvor de har mulighed for at 
skræddersy deres militære 

uddannelse i fritiden. 

Sjætte
• Hjemmeværnskompagni Sjætte 

er et overvågnings- og opkla-
ringsenhed, der opstiller og 
uddanner patruljer til indsæt-
telse i hele Landsdelsregion 
Østs område.

• Kompagniet holder til på Hø-
velte Kaserne i Nordsjælland. 

værnepligten lærte Christian Ryt-Han-
sen en række militære færdigheder, og 
de mange øvelser og opgaver gav ham 
en øget selvindsigt. Da værnepligten 
var overstået, gik der ikke lang tid, 
før han savnede soldaterlivet. Det var 
særligt ønsket om at udvikle sig, der fik 
Christian Ryt-Hansen til at bruge sin fri-
tid på at være soldat i Hjemmeværnet.

“Efter værnepligten meldte jeg mig 
ind i Hjemmeværnet, fordi jeg blandt 
andet savnede den faglige tjeneste, 
hvor man ofte bliver tvunget ud i 
situationer, der er med til at udvikle 
en. Selvom jeg ofte føler mig presset 
under en øvelse eller på et kursus, 
kan jeg efterfølgende kigge tilbage og 
se, at jeg har rykket mig personligt og 
fagligt,” forklarer han.

Højt niveau i Hjemmeværnet
Han er positivt overrasket over det høje 
faglige niveau i Hjemmeværnet. Sidste 
år optog Hjemmeværnet cirka 400 
soldater med en baggrund i Forsvaret. 
Størstedelen af dem melder sig ind i 
Hjemmeværnets infanterikompagnier 
eller patruljekompagnier, hvor der ofte 
bliver stillet særlige krav om eksem-
pelvis en fysisk træningstilstandsprøve  
eller patruljeuddannelse.
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ØST - REPORTAGE

“Niveauet i Hjemmeværnskompagniet 
Sjætte er rigtigt højt. Det er dejligt, at et 
kompagni sætter nogle krav, som er højere 
end der, hvor man selv er. Jeg oplever, at der 
bliver stillet høje krav til enkeltkæmperens 
færdigheder,” siger Christian Ryt-Hansen.

Han hørte om kompagniets rolle, da 
Hjemmeværnets HBU Rejsehold besøgte de 
værnepligtige kort tid inden deres aftræ-
delse. Repræsentanter fra Hjemmeværnet 
besøger ofte de værnepligtige for at fortælle 
dem om mulighederne for at fortsætte deres 
soldaterkarriere på frivillig basis.

Kan skræddersy sin uddannelse
Siden Christian Ryt-Hansen startede i 
Hjemmeværnet, har han bygget videre på 
de kompetencer, han havde med sig fra 
værnepligten. Det tiltaler ham især, at han 
har mulighed for at sætte sit eget præg på 
sin soldateruddannelse.

“Jeg kan godt lide at være i Hjemmevær-
net, fordi der er en stor variation af kurser 
og uddannelser, man kan tage. På den måde 
kan man udvælge og skræddersy den ud-
dannelse, der passer bedst til ens rolle som 
soldat eller person,” fortæller han.

Christian Ryt-Hansen har i dag været 
medlem af Hjemmeværnet i to et halvt år. 
Siden han meldte sig ind har han udviklet 
sine militære færdigheder ved blandt andet 
at tage den grundlæggende patruljeud-
dannelse (GPU), gennemført omskoling til 
diverse våben og taget kurser i kampsvøm-
ning, førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste 
for enkeltmand (TSE).

Træner skjult observation
Opgaverne i Kompagniet Sjætte består typisk 
af skjult observation fra terræn eller bygnin-
ger. De frivillige lægger typisk mere end 500 
timer i kompagniet om året, og det skaber et 
specielt sammenhæng i patruljerne, fortæller 
Niels Keil.

“Det specielle ved Sjætte er, at vi kun ope-
rerer i små teams, hvis kernekompetencer er 
at kunne lave skjult observation. Patruljerne 
skal ud og indhente efterretninger, som 
andre enheder i Hjemmeværnet eller Hæren 
kan bruge til deres videre arbejde og opga-
veløsninger,” siger Christian Ryt-Hansen.

Patruljerne består af otte mand, der hver 
har deres speciale. Specialisterne dækker alt 
fra førervirksomhed, spejdere, signalmænd 

til sanitetsfolk. Selvom soldaterne har for-
skellige specialiteter, så arbejder de sammen 
om at løse opgaven.

“Vi træner primært i at lave skjult observa-
tion. Det kan være ude i terrænet, fra biler, 
bygninger eller oppe fra toppen af et tag, 
hvor vi kan sidde i skjul i flere dage, uden at 
vi bliver opdaget,” forklarer han.

Kompagniet stiller særlige krav
Hærhjemmeværnskompagniet Sjætte er et 
af de hjemmeværnskompagnier, hvor der 
bliver stillet særlige krav til soldaterne, inden 
de bliver optaget. For at blive godkendt til 
kompagniet skal nye 
soldater bestå en fysisk 
prøve og herefter gen-
nemføre Hjemmeværnets 
patruljeuddannelser in-
den for de første år, som 
er Den Grundlæggende 
Patruljeuddannelse (GPU) 
og Videregående Patrul-
jeuddannelse (VPU).

“De nye frivillige, der 
vil ind i Sjætte, søger 
ofte nogle udfordringer, 
som de ikke føler, de kan 
få andre steder. Det er både på det fysiske 
og det psykiske niveau, hvor de gerne vil ud 
og presse sig selv. De søger både personlige 
udfordringer og muligheden for at arbejde 
sammen som et team i en patrulje, hvor man 
kommer på nogle krævende øvelser," siger 
Christian Ryt-Hansen.  

 ”Jeg kan godt lide at 
være i Hjemmeværnet, 
fordi der er en stor 
variation af kurser og 
uddannelser, man  
kan tage.

Christian Ryt-Hansen, Menig

Christian 
Ryt-Hansen 
har tidligere 
været værne-
pligtig, inden 
han blev 
soldat i Hjem-
meværnet.
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STØVGAR  
i ny struktur
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjyl-
land har som det første grønne 
distrikt gennemført en stabsøvelse, 
”STØVGAR”, i august, hvor den nye 
S-struktur var fuldt udfoldet. Der 
er tale om en ny struktur, som har 
til formål at skabe en robust og 
kompetent stab, der består af både 
frivillige, reservepersonel og ansatte.

Alle var mødt op med godt humør 
og en indstilling til, at frivillige, re-
servepersonel og ansatte selvfølgelig 
kan arbejde sammen - nu blot på 
en anden måde. Der var lagt mange 
timer i forarbejdet, og det skulle vise 
sig, at timerne var givet godt ud. 
Distriktet skulle med 184 aktiverede 
hjemmeværnssoldater bevogte fem 
forskellige civile objekter og støtte 
politiet med 20 mand, der skulle 
være uddannet til særlig hjælp, så 
de kunne indgå i en operativ reserve 
i teams sammen med politifolk. 
Desuden skulle de støtte med for-
bindelsesofficerer ved Sydøstjyllands 
Politikreds. 

Et sådan stabsarbejde er ret 
omfattende. Der er mange emner, 
der skal diskuteres, vurderes, 
planlægges og forberedes. Der 
skal rekvireres personel, bestilles 
materiel, udrustning og indkvarte-
ring. Også informationstjenesten 
skal køres i stilling. Alt skal cleares 
med landsdelsregionen og politiet.  
Øvelsen forløb meget tilfredsstillende 
med blot nogle få bemærkninger om 
ting, der kunne have været løst på 
en anden måde. 

Fire delinger fra Landsdelsregion Vest har 
i Sønderjylland deltaget i Øvelse White 
Horse, som er rettet specifikt mod regio-
nens motoriserede overvågningsdelinger. 

Delingsfører, løjtnant Mikkel Hiort, fra 
Hjemmeværnskompagni Jyske Ås, har 
været med til at planlægge øvelsen siden 
starten for fem år siden. Han fortæller, at 
øvelsen lige siden er vokset betydeligt i 
omfang fra et samarbejde mellem to de-
linger til i dag at omfatte samarbejde mel-
lem delinger fra alle regionens distrikter. 
Godt 100 soldater deltog på White Horse, 
som er anden runde i et større øvelsesfor-
løb, der startede i marts i år med øvelsen 
Black Horse. 

Soldaterne fra de fire deltagende 
delinger øvede sig i at udføre opklaring på 
veje, i områder og i rum med særlig fokus 
på samarbejdet på tværs af delingerne, så 
de kan fungere som samlede opklarings-
enheder. Det er en kapacitet i Hjemme-
værnet, der er stor brug for i det øvrige 
forsvar. Opklaringsenhederne er vitale, 
når større enheder som for eksempel et 
kompagni eller en brigade, skal forskyde 
over længere afstand. 

”Det gik langt bedre end forventet,” 
understreger Mikkel Hiort, der selv funge-
rede som delingsfører under øvelsen.

To deltagere på STØVGAR er i gang med at 
udarbejde en operationsplan. 
Foto: Allan From Andersen

Under Øvelse White 
Horse øvede soldater 
fra motoriserede over-
vågningsdelinger sig 
i at udføre opklaring 
på veje. 
Foto: Landsdelsregion Vest

VEST - KORT NYT

Øvelse med 

VOKSEVÆRK
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CERTIFICERET

I starten af november bestod 52 soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Østjylland en afsluttende certificerings øvelse, så de nu er klar til at 
indgå i Hjemmeværnets Beredskabsstyrke.

Med certificering af 52 soldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland 
i Finderup Øvelsesterræn ved Viborg 
er de første skridt taget til opret-
telsen af Hjemmeværnets Bered-
skabsstyrke. Den er tænkt som et 
ekstra element og bevogtningsstøtte 
i Forsvarets værktøjskasse med hen-
blik på indsættelse i ekstraordinære 
situationer. 

Det er Hjemmeværnskomman-
doens hensigt frem mod 2019 at 
opbygge og samtidig kontinuerligt 
have omkring 1.500 soldater stående 
klar i styrken. Soldaterne skal certifi-
ceres hvert år for hele tiden at sikre 
det faglige niveau blandt styrkens 
medlemmer. 

Som et pilotprojekt har Hjemme-
værnskompagni Eshøj fra Århus-
området i knap to år arbejdet med at 
udvikle en uddannelse i samarbejde 
med distriktet målrettet beredskabs-
styrkens opgaver. For et års tid 
siden begyndte kompagniet også at 
uddanne andre kompagnier målrettet 
beredskabsstyrken.

Kompagnichef i spidsen
”Vi har udviklet uddannelsen på et 
højere niveau end certificeringen 
egentlig ligger op til, fordi vi mener, 
det har været nødvendigt. Ideen har 
været nem at sælge til soldaterne, 
for vi er i Hjemmeværnet for at 

hjælpe, når der er brug for os. Det er 
en naturlig ting,” forklarer kompag-
nichef for Hjemmeværnskompagni 
Eshøj, Lars Mølgaard Andersen. 

Han har været primus motor på 
at udvikle uddannelsen for distriktet 
og uddanne andre kompagnier. Til 
certificeringsøvelsen i november 
deltog soldater fra fire kompagnier, 
og planen er, at uddannelsen på sigt 
skal bredes videre ud.

”Vi hev tre måneder ud af kalende-
ren og brugte tiden på at planlægge 
uddannelsen. Der har selvfølgelig 
været nogle justeringer undervejs,"  
fortæller Lars Møl-
gaard Andersen. 

Opgaverne for 
styrken er fokuseret 
omkring bevogtning, 
afspærring, sikring 
samt overvågning 
og observation af 
militære facilite-
ter og materiel, 
herunder støtte til 
Forsvarets opera-
tioner. Det sås også 
i den afsluttende 
certificeringsøvelse, 
hvor Krogsgaard i 
Finderup øvelsester-
ræn blev bevogtet 
og udsat for både 
fredelige civile, der 

var nysgerrige, et trafikuheld, der 
krævede førstehjælp, men også 
demonstrationer og et afsluttende 
angreb. 

”Vi er klar den dag, der bliver brug 
for Beredskabstyrken. Soldaterne er 
godt trænet og kan løse mange op-
gaver,” siger Lars Mølgaard Andersen. 

Certificeringsøvelsen blev afsluttet 
med en parade, hvor soldaterne fik 
overrakt mærket som bevis på, at 
de nu er en del af Hjemmeværnets 
Beredskabsstyrke 2018.  

TEKST OG FOTO:  
NANNA HØYBERG PEDERSEN

VEST - CERTIFICERING

Førstehjælp 
indgik som en 

del af certifice-
ringsøvelsen. 

F Ø R S T E  S O L D A T E R

T I L  H J E M M E V Æ R N E T S 
B E R E D S K A B S S T Y R K E
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Soldaterne ligger bag en sandbunke 
klar til at forsvare bunkeren, hvis der 
skulle komme flere fjender. Regnen er 
endelig taget af, og det sidste skud fra de 
engelske køretøjer har lydt. Et par fanger 
er ved at blive inspiceret, og kort tid efter 
lyder meldingen: Endex. Viking Star 2017 
er ovre. Tilbage er kun en hyggelig aften, 
før den amerikanske og engelske enhed 
kan vende hjemad.

For den 20-årige danske hjemmeværns-
soldat Joakim Noppenau fra Hjemme-
værnskompagni Mors blev det en stor 
oplevelse. Sammen med cirka 100 andre 
soldater fra Hærhjemmeværnet deltog 
han i Øvelse Viking Star 2017, hvor de 
danske soldater indgik på lige fod med 
soldaterne i de udenlandske enheder.   

”Det har været overvældende og meget 
lærerigt at deltage i øvelsen,” fortæller 

Joakim Noppenau, der var med i en af de 
amerikanske grupper.  Han fortæstter:

”Jeg indgik i sergent Sherman´s 
gruppe, og han var god til at sætte mig 
ind i tingene,” siger en begejstret Joakim 
Noppenau,

De udenlandske enheder stillede med 
hver omkring 100 soldater fra henholdsvis 
National Guard, Michigan USA, B-Compag-
ni, 1st Battalion 125th Infantry Regiment 
og fra Scottish and North Irish Yeomanry. 
Den amerikanske enhed var let infanteri til 
fods og den engelske enhed en opkla-
ringsenhed, der kørte i svært bevæbnede 
Land Rovere.

En øvelse med indhold
Forud for Øvelse Viking Star 2017 er gået 
flere måneders planlægning, der kulmine-
rede med 14 dages træning og aktiviteter 

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER LEIF LARSEN

Våd og 
lærerig øvelse 
i Vestjylland

Det blev en stor 
oplevelse for den danske 
hjemmeværnssoldat 
Joakim Noppenau, da han 
i september kæmpede 
på lige fod sammen med 
flere hundrede soldater fra 
engelske og amerikanske 
enheder under Øvelse 
Viking Star 2017. 
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 VEST - VIKING STAR

i militære terræn i Oksbøl, Nymindegab 
og Borris i Vestjylland. For de involve-
rede danske deltagere var det en travl 
periode med blandt andet enkeltmands-
uddannelse, enhedsuddannelse, skarp-
skydning og ikke mindst deltagelsen i 
den afsluttende Øvelse Angry Wolf, som 
satte punktum for de mange måneders 
uddannelse og træning.  

Den første uge blev anvendt til 
uddannelse med stort set alle militære 
discipliner: Der var fysisk træning, 
skydning, førstehjælp, køretøjstjeneste, 
skydning med henblik på erhvervelse 
af skyttemærker og skydning med delin-
gen under fremrykning. Alt sammen 
uddannelse, der havde til formål, at de 
forskellige landes soldater skulle lære 
hinandens udstyr at kende og måder at 
gøre tingene på.

”Vi kom gennem rigtig meget – især 
i det afsluttende angreb under Angry 
Wolf,” siger Joakim Noppenau om 
øvelsen. 

Viking Star 2017 blev styret af en 
øvelsesstab med medlemmer fra de tre 
nationer. I løbet af øvelsen blev Angry 
Wolf planlagt som en feltøvelse, som 
den indledende uddannelse pegede 
hen i mod. Det var en øvelse, hvor de 
danske soldater fra Hjemmeværnet 
indgik i både den engelske opkla-
ringseskadron og i den amerikanske 

infanterienhed. Under det afsluttende 
angreb, der havde to mål, nemlig en 
bunker i Oksbøl terrænet og en såkaldt 
”Compound”, kæmpede danskerne 
også på lige fod med de udenlandske 
soldater. Begge mål var placeret mellem 
Vrøgum Klitplantage og Ål Klitplantage 
vest for Oksbøl by.  

Belønnet som bedste gruppe
Desværre var vejrguderne ikke helt 
venlig stemt under øvelsen, og nogle af 
aktiviteterne blev gennemført i styr-
tende regnvejr. Det afholdt dog ikke sol-
daterne fra at træne. ”If it aint raining, 
we aint training,” grinede amerikanerne 
ofte i kor. 

Trods det våde vejr bød deltagelsen 
for Joakim Noppenau i den amerikanske 
gruppe på en ekstra ærefuld anerken-
delse. Hans gruppe blev således beløn-
net med et diplom for at være øvelsens 
bedste gruppe. 

”Så kan man da kun være stolt, 
og det var en fantastisk oplevelse at 
arbejde sammen med amerikanerne,” 
fortæller Joakim Noppenau, der efter 
hjemkomsten har fortalt de andre 
kammerater fra sit kompagni på Mors, 
hvad de er gået glip af. Selv er han helt 
sikkert klar til at tage udfordringen på 
sig igen, hvis han får tilbudt at deltage i 
Viking Star Øvelsen.  

Hjemmeværnssoldat Joakim Noppenau er netop 
brudt ind på fjendtligt område. Han indgik som 
en del af en amerikansk gruppe. Joakim står 
som nummer to fra venstre. 

Britiske køretøjer 
støtter de ameri-

kanske infanterister 
under Angry Wolf. 

 ”Det var en 
fantastisk oplevelse at 
arbejde sammen med 
amerikanerne.

Joakim Noppenau, Menig
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D
et er et fåtal af Hjemmevær-
nets kompagnichefer, der har 
stået i spidsen for samme 
kompagni i 25 år. Men det 
har den 63-årige John Glerup 

Sørensen, der 1. september 2017 fejrede 
25-års jubilæum som kompagnichef i 
Politihjemmeværnskompagni Silkeborg. 

John Glerup Sørensen star-
tede allerede i Hjemmeværnet i 1980 

i politihjemmeværnskompagniet på 
Frederiksberg. Valget var naturligt, da 
han også arbejdede i politiet, hvor han 
næsten nåede 40 år i den sorte uniform. 
I dag er han civilt ansat og kører blandt 
andet i fotovogn.

Siden kom John til Kalundborg både 
som betjent og desuden for at bygge 
et politihjemmeværnskompagni op med 
ham som chef. I 1991 på et chefmøde 

VEST - JUBILÆUM

Det var lidt af en tilfældighed, da John Glerup 
Sørensen for 25 år siden havnede i Silkeborg. 
Her blev han både betjent og chef for det lokale 
politikompagni, som han har stået i spidsen for 
lige siden. 

Stabilitet og 
samarbejde er 
Johns varemærke

John Glerup Sørensens ses her ved fejringen af hans 25-års jubilæum. 
John står som nummer to fra venstre. Til højre ses distriktschef, 
oberstløjtnant Per Nikolajsen. 

TEKST OG FOTO: NANNA HØYBERG PEDERSEN

kom den daværende chef for politi-
kompagniet Silkeborg hen og spurgte, 
om John kunne tænke sig at overtage 
chefposten i Silkeborg og samtidig blive 
politibetjent i Silkeborg.

”Det måtte jeg lige hjem og spørge 
konen om. Hun var heldigvis med på 
forslaget. Vi har boet i Silkeborg lige siden 
og ikke set os tilbage,” fortæller John. 

Tæt samarbejde
Han mener, det er en fordel, når det 
er en politimand, der står i spidsen for 
politihjemmeværnskompagnierne, fordi 
det giver et tæt samarbejde med politiet. 
Netop i Silkeborg ligger politistationen 
lige ovre på den anden side af gaden, og 
politiet låner ind i mellem kompagniets 
lokaler som mødelokaler.

”Jeg har aldrig haft lyst til at skifte 
kompagni, og der har været en rød tråd, 
når jeg arbejder lige over på den anden 
side ad gaden. Vi er politiets forlængede 
arm, og det sker jævnligt, at de har brug 
for akut hjælp udover alt det planlagte, 
for eksempel til bevogtning af gernings-
steder eller trafikuheld. Det sker i hvert 
fald 1-2 gange om måneden,” forklarer 
han.

”Politiet har givet mig fri til at være 
kompagnichef. Jeg har endda fået 
arbejdstid til det ind i mellem. Omvendt 
har politiet også fået noget tilbage af 
kompagniet, og samarbejdet fungerer 
rigtig godt.” 

Gode førere
Da John Glerup Sørensen overtog 
kompagniet i 1991, var der cirka 70 aktive 
frivillige. Det er der stadig væk, om end 
der har været udskiftning undervejs. 

”Vi har egentlig altid haft ro i andedam-
men. Jeg er ikke typen, der råber op, 
og jeg har nogle gode førere, som jeg 
uddelegerer tingene til. Vi får tingene til 
at køre og løser vores opgaver. Og så har 
jeg en god næstkommanderende, der 
har siddet i 24 år nu. Vi joker med, at vi 
snart har sølvbryllup,” fortæller John med 
et smil.  

Selv om kompagniet løser mange store 
opgaver som den tilbagevendende regatta 
i Silkeborg og store motionsløb, så tager 
John ikke æren. 

”Jeg ville ønske, jeg kunne sige, det 
var min skyld tingene fungerer, men det 
er det ikke. Så kunne jeg ikke være kom-
pagnichef. Jeg har tillid til mine folk. Det 
er samarbejdet, der får det til at fungere,” 
siger han.  
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I september afholdt Landsdelsregion 
Vest Danmarksmesterskabet for Hjem-
meværnets Hunde 2017. Der blev 
dystet i våbenbetjening, skydning, 
skoledressur, rondering, felt og patrulje 
med fælder og snubletråd – discipliner, 
der også indgår i hundenes daglige 
træning. Ved konkurrencen deltog hun-
deførere med deres firbenede vovser 
i to forskellige klasser. Placeringen 
i klasserne afhænger af, hvor langt 
hundene er nået i deres træning. 

Især den bornholmske hundefører 
Henrik Hansen og hans hund Axel fra 
Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø 
imponerede i A-klassen. De vandt 
konkurrencen med i alt 219 point ud 
af 242 mulige. Det er første gang 
nogensinde, der er givet så mange 
point. Henrik Hansen og hunden Axel 
er i øvrigt tidligere blevet danmarks-
mestre i B-klassen. Jesper Kurell fra 
Hjemmeværnskompagni Djursland 
vandt B-klassen med en hund, der er 
mønstret for kun seks måneder siden. 

Et aktiv for Hjemmeværnet
”Hjemmeværnets hunde er bevogt-
ningshunde. De bruges både til ind-
sættelser og ved øvelser,” fortæller Ole 
Rudolf Larsen, der er koordinerende 
hundeinstruktør i Landsdelsregion Vest. 
Siden 2012 har det program, hundene 

skal igennem for at blive mønstret, 
været identisk med det program, 
Forsvarets hunde skal igennem.

”I princippet er der ikke forskel på 
det Forsvarets hunde og vores hunde 
kan. Bortset fra at vores hunde del-
tager med frivillige soldater,” forklarer 
Ole Rudolf Larsen. 

I alt er der cirka 900 stillinger som 
hundefører i Hjemmeværnet, men kun 
omkring 200 af dem er besat. Brugen 
af hundene kommer meget an på det 
enkelte kompagni.

”Derfor laver vi aktiviteter som 
denne konkurrence på regionsplan, 
hvor hundeførerne møder hinanden. Vi 
opfordrer også hundeførerne til at del-
tage i øvelser for Forsvaret, som resten 
af kompagnierne ikke altid deltager i,” 
siger Ole Rudolf Larsen. 

Og det er ærgerligt, mener Ole Ru-
dolf Larsen. For hundene er et aktiv for 
den gruppe, de indgår i. Blandt andet 

kan hundene skabe tryghed for solda-
terne, når de deltager i en operation. 
Ud over aktiviteterne i det kompagni, 
soldaterne hører til, foregår der mange 
aktiviteter for hundeførerne, hvor de 
har mulighed for at udveksle erfaringer. 
”Vi arbejder hele tiden på at lave flere 
hundemomenter og deltager i mange 
øvelser for Forsvaret,” fortæller Ole 
Rudolf Larsen.  

VEST - MESTERSKAB

TEKST: NANNA HØYBERG PEDERSEN
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En glad hundefører Henrik Hansen 
fra Bornholm sammen med hun-
den Axel og de fine præmier, de 
hentede hjem ved dette års DM 

for hjemmeværnshunde. Til højre 
ses Bornholms uofficielle flag, som 

bruges af mange bornholmere. 

Bornholmsk 
hundefører strøg til 
tops ved DM for 
hjemmeværnshunde
Hevring Skydeterræn nord for Århus genlød af både skrabende poter 
og begejstret gøen, da 21 hunde fra hele landet deltog i DM for 
hjemmeværnshunde. Bedst i A-klassen blev Henrik Hansen fra Bornholm 
samme med hunden Axel.
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Gode erfaringer 
med hurtige 
indsatsfartøjer
Pilotprojektet omkring Marinehjemmeværnets 
Indsatsfartøj, MIF, er nu afsluttet. Projektet har 
omfattet test af tre fartøjer og to fartøjstyper 
og har givet gode indledende erfaringer med 
mindre og hurtige fartøjstyper. Det er først og 
fremmest konstateret, at frivillige godt kan 
sejle hurtigt, og at fartøjstypen er relevant og 
efterspurgt. Projektet har desuden også afdæk-
ket, at der er behov for bedre forhold i form af 
lukket styrehus, mindre støj, mere plads, bedre 
kommunikation mv. Det kan tyde på, at der vil 
være basis for at teste en lidt større fartøjstype, 
hvis Marinehjemmeværnets fremtidige flåde-
sammensætning skal omfatte hurtiggående 
indsatsfartøjer.

ARKTISK 
redningsøvelse 
med frivilligt 
fingeraftryk

Marinehjemmeværnets to me-
get garvede SAR-specialister, 
John Støbæk tv. og Bjarne Toft 
Madsen, bidrog til at spille di-
verse hændelser ind under den 
arktiske redningsøvelse. 
Foto: Lars Bøgh Vinther/VFK-KOM

”Alle ved, at det meget hurtigt 
kan blive katastrofalt, hvis der 
i Arktis sker en ulykke med for 
eksempel et krydstogtsskib med 
hundredvis af passagerer om 
bord,” siger SAR-specialist fra 
Marinehjemmeværnet, John 
Strøbæk. 

Han deltog sammen med sine 
frivillige kollegaer, Bjarne Toft 
Madsen og Anders Møller, i plan-
lægning og gennemførelse af 
den store arktiske SAR-øvelse, 
Arctic Guardian 2017. (SAR står 

for Search and Rescue.red). 
Det var en live-øvelse med 

deltagere fra Canada, USA, 
Island, Norge, Sverige, Finland, 
Rusland og Danmark inklusive 
Grønland og Færøerne. Den blev 
gennemført i september og ud-
spillede sig i Danmarkstrædet, 
som er det store farvand mellem 
Island og Grønland. Målet var at 
træne samarbejdet under fælles 
redningsaktioner i det store 
arktiske område. Og der var 
udfordringer til procedurer og 

kommunikation i samarbejdet 
mellem de indsatte flyvende og 
sejlende enheder og mellem de 
forskellige redningscentraler. 

De tre frivillige fra Marine-
hjemmeværnet deltog på 
anmodning fra Arktisk Komman-
do. De var med til at opfinde 
scenarierne, hvor blandt andet 
et krydstogtskib kom i vanskelig-
heder. Det havde flere hundrede 
passagerer om bord, og mange 
var gået i redningsflåderne. De 
skulle findes og reddes. 

John Strøbæk og Bjarne Toft 
Madsen deltog under øvelsen 
som en del af øvelsesledel-
sen. Den sad i den islandske 
kystvagts hovedkvarter i 
Reykjavik, hvor man styrede og 
observerede slagets gang ude i 
øvelsesområdet.

 ”Det er enormt spændende 
at være med til at udvikle, 
træne og præge SAR- udvik-
lingen i det arktiske område”, 
understreger John Strøbæk 
efter øvelsen.

Projektet med ’MIF’ har vist, 
at frivillige godt kan sejle 
hurtigt, og at fartøjstypen er 
relevant og efterspurgt. 
Foto: Ole Bo Jensen
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Gamle søofficerer vil muligvis tro, at 
der er gået kuk i årstiderne for tiden. 
Søværnet har nemlig fra i år droppet 
det sorte huebetræk, som ellers plejer 
at blive anlagt 1. oktober til vintersæso-
nen. Med en ny uniformsbestemmelse 
er der dømt anlæggelse af hvidt huebe-
træk til kasketter og rundhuer altid. 

Da bestemmelsen gælder for 
fastansat personel i Marinehjemme-
værnet, så har Marinehjemmeværnets 
ledelse besluttet, at Marinehjem-
meværnets frivillige også lægger det 
sorte huebetræk på hylden. Så derfor: 
Husk hvidt huebetræk året rundt i 
Marinehjemmeværnet!

Fremover vil man kun 
se den hvide kasket i 
Søværnet og Marine-

hjemmeværnet. 
Foto: Morten Lasskogen

HVIDT huebetræk  
året rundt

KORT NYT

BOPA i krig  
ved Gotland
Sløringsnet og våben var pakket, da 
fartøjet MHV 911 BOPA fra Marine-
hjemmeværnet i Dragør sejlede til 
Sverige i september. Her skulle de 
deltage i den største svenske militær-
øvelse i 24 år: ’AURORA 17’. 

Øvelsen skulle demonstrere, at 
Sverige og deres regionale og interna-
tionale samarbejdspartnere kan 
imødegå et angreb i et nyt trusselsbil-
lede. Så maskingeværet kom frem et 
par gange, blandt andet da BOPA var 
et ’fremmed fartøj’, hvorfra tre be-
sætningsmedlemmer flygtede under 
beskydning og søgte asyl i land. Og 

asylansøgerne blev godt beskyttet, da 
BOPA ihærdigt prøvede at hente dem 
tilbage. 

Øvelsesområdet var ud for den 
svenske østkyst og ved øen Gotland 
ude i Østersøen. BOPAs besætning 
fik desuden øvet blandt andet 
patruljering, eftersøgning, bugsering, 
eskorte og sikkert havneanløb sam-
men med flådefartøjer fra Sverige 
og fra Estland. Fra landjorden blev 
der øvet med bevogtningsenheder 
fra både det svenske og det danske 
hærhjemmeværn. Redningsøvelse med 

Kystrednings tjenesten
Marinehjemmeværnsflotille 126 Hvide Sande-
Ringkøbing og Hvide Sande Redningsstation 
(Kystredningstjenesten) gennemførte i september 
en fælles redningsøvelse for at styrke deres evne til 
at samarbejde, når det virkelig gælder. 

Kystredningstjenesten stillede op med deres to 
skibe Emilie Robin og LRB15 (Light Rescue Boat), og 
de fik en skarp opgave fra øvelsens start. Marine-
hjemmeværnets fartøj MHV 806 DUBHE var i nød et 
sted ude i Nordsøen med stærkt tilskadekomne om 
bord. De skulle findes, og to gaster skulle behandles 
for brandskader og nakkebrud og gøres klar til eva-
kuering. Det blev et overbevisende scenarie med to 
gaster, som spillede rollen som sårede og var godt 
sminkede. Til sidst skulle DUBHE slæbes i havn. 
Oven på en vellykket øvelse diskuterede de frivillige 
mandskaber dagens oplevelser og fik en fælles 
forståelse for procedurerne til søs over en kop kaffe 
på redningsstationen i Hvide Sande.

Kystredningsfartøjet Emilie Robin fra Hvide-Sande 
er på vej op på  siden af MHV 806 DUBHE under en 
fælles redningsøvelse. 
Foto: Karl Henning Sørensen.

Den svenske og danske besætning mødtes på 
Gotland. Her med det svenske fartøj SVK 13 
HOBURG i baggrunden. 
Foto: Henrik Pontoppidan Nielsen
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AF KEVIN GERTH SIGVARTSEN
FOTO: LARS HORN

At sejle er egentlig ikke noget, der 
har sagt nordjyske Hanne Nielsen 
udpræget meget. Af samme grund 
valgte hun i sin tid at starte sin kar-
riere i Hjemmeværnet i Flyverhjem-
meværnet. Efter nogle år stoppede  
hun imidlertid, da de arbejdsopga-
ver, hun godt kunne lide, langsomt 
forsvandt.

Men det varede ikke længe, før 
Hanne Nielsen igen prompte meldte 
sig ind under fanerne. Takket være 
nogle gæve gutter fra Aalborg 
endte hun denne gang et helt 
andet sted. Nemlig i motorrummet 
på MHV-fartøjet hos den nordjyske 
flotille, også selv om valget ikke lige 
er typisk for kvindelige gaster. 

”Jeg er i besiddelse af en god 
portion jysk stædighed. Så sådan 
blev det. Jeg havde nu heller ikke 
lyst til at følge trop med de andre 
kvinder i flotillen og blive radiogast 
eller hovmester. Jeg er ikke bange 
for at springe ud i noget nyt,” siger 
Hanne Nielsen.

I flotillen havde de nogle fanta-
stiske motorfolk, som tjekkede ud, 

hvordan Hanne Nielsen klarede sig 
i fartøjets vitale maskinrum. Det gik 
godt. 

”Så sagde de til flotillechefen, 
at de godt kunne være bekendt 
at sende mig på uddannelse som 
motorpasser,” siger Hanne Nielsen.

Kort efter kom hun op til både 
den teoretiske og praktiske prøve, 
som hun bestod. Allerede under 
prøverne blev hun udset af den 
ansvarlige kursusleder på mo-
torpasseruddannelsen, Per Skou 
Christensen, til at komme tilbage 
som underviser. Det kom hun, og 
hun er i dag instruktør både på 
uddannelen til motorassistent og på  
motorpasseruddannelsen.

Lidt af det hele  
I dag huserer Hanne Nielsen hos 
MHV-flotillen i Randers, hvor hun er 
motorpasser på SABOTØREN. 

I starten var det er lidt af en 
prøvelse at færdes på fartøjet, når 
man ikke er vant til til at færdes på 
et skib.    

”Det sværeste for mig var nok 
at lære alle de maritime begreber 
– ting hedder bare ikke det samme 
på et skib, som det gør på land. Et 
gulv hedder for eksempel dørk, og 
loftet hedder dæk. Så der er mange 
udfordringer i starten,” siger Hanne 
Nielsen.  

Som motorpasser skal man 
kunne lidt af det hele. Du skal 
kende fartøjet indefra og ud, vide 
hvor strømmen kommer og går, 
og vide, hvis en af motorerne ikke 
lyder, som den plejer. Alligevel skal 
man ikke være bange for at prøve 
det, mener Hanne. 

”Meningen er ikke, at du som 
motorpasser skal kunne lave en 
hovedreparation af motoren. Men 
du skal vide, hvad de forskellige 

Blå bog for  
Hanne Nielsen
• Alder: 46 år
• Funktion: Motorpasser hos Hjemme-

værnsflotille 123 Djursland på MHV 
851 SABOTØREN, som er et af Marine-
hjemmeværnets 30 operative fartøjer

• Instruktør: Er ansvarlig for uddannel-
sen af motorpasserassistenter og er 
desuden instruktør 

• Civilt job: Arbejder som bioanalytiker 
på Aalborg Universitetshospital

• Privat: Bor med sin mand på en gård 
med heste i Nordjylland

Gå-på-mod og jysk stædighed er nogle af 
årsagerne til, at 46-årige Hanne Nielsen 
i dag er motorpasser på MHV-fartøjet 
SABOTØREN i Randers. Det er en funktion, 
hun i den grad trives med.  

PORTRÆT
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Hanne Nielsen er i  
gang med at tjekke olie på  

motorerne  i maskinrummet.     

alarmer betyder, så du kan reagere på det. Du skal 
vide, hvordan det lugter nede i maskinrummet, og 
hvordan det hele skal lyde – så ved du, om alt er, 
som det skal være. På det punkt er det i virkelig-
heden ikke så meget anderledes end at have en 
bil. For man kan altid fornemme, om der er noget i 
vejen med ens bil,” siger Hanne Nielsen. 

Hun understreger, at det kræver en stor indsats 
at opnå den nødvendige viden om fartøjets 
maskinrum og vide, hvad man skal gøre i forskel-
lige situationer. Der skal sejles meget, og der skal 
bruges mange timer på uddannelse. 

”Men hvis jeg kan blive motorpasser, så kan alle. 
Man skal ikke være bange for bare at springe ud i 
det,” siger Hanne Nielsen med et stort smil. 

En meget anderledes verden
Livet i motorrummet på fartøjet er noget helt 
andet, end Hanne Nielsen er vant til i hverdagen. 
Hun arbejder med identifikation af bakterier i et 
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PORTRÆT

Hvad gør 
MHV 851  
specielt?
Flotillefartøjet MHV 851 SABO-
TØREN blev født som en del 
af 800-serien, men er blevet 
ombygget for at gøre plads til 
at medtage flydespærringer 
som på 900-klassen. Projektet 
viste sig at være dyrt, og derfor 
endte MHV 851 med at være 
den eneste af sin slags – en 
slags hybrid. Fartøjet er 3,5 
meter længere end de andre 
skibe af 800-klassen og har en 
anderledes agterende.  
 

Sådan  
bliver du  
motorpasser
For at blive motorpasser skal du 
have gennemført:
• Hjemmeværnets lovpligtige 

uddannelse (LPU)
• Et kursus på 43,5 timer som 

assisterende motorpasser. 
Herefter skal du lægge 70 
timers sejlads som assiste-
rende motorpasser, hvorefter 
du har mulighed for at tage 
prøven som motorpasser. 

 ”Hvis jeg kan 
blive motorpasser, 
så kan alle.

Hanne Nielsen, Motorpasser 

sterilt miljø på Mikrobiologisk afdeling 
på Aalborg Universitetshospital. Der-
for er det en god måde for hende at 
koble af ved at sejle en tur og arbejde i 
motorrummet. 

”Nogle slapper af ved at løbe en tur, 
men jeg kører i stedet til Randers, hvor 
skibet ligger, og sejler en tur. Det er til 
tider også hårdt arbejde at være her, 
men det er dét, jeg godt kan lide at lave 
i min fritid. Det er ren afslapning for mig 
at rode med motorerne og få olie på 
fingrene,” fortæller Hanne Nielsen.

For Hanne har livet i maskinrummet 
ikke blot haft en betydning for måden, 
hun slapper af på. Det var nemlig også 
her, hun mødte sin partner. 

”Jeg mødte tilfældigvis min mand i 
maskinrummet, da han var ny gast. Vi 
havde været ude og samle ham og nogle 
andre op, og så ville han gerne ned og se 
maskinrummet – så der så vi hinanden 
for første gang. Det er ikke fordi, vi blev 
kærester lige der, men når folk spørger, 
hvor længe vi har været sammen, plejer 
jeg lige at slå op i min logbog for at finde 
ud af det,” siger Hanne Nielsen.

Fordommene 
Med til fortællingen om funktionen som 
motorpasser hører dog også, at man 
som kvinde ind imellem skal kæmpe 
med nogle fordomme. For maskinrum-
met er stadig en meget mandsdomineret 
verden. Det har Hanne Nielsen erfaret 
flere gange. 

Specielt som underviser har hun 
oplevet, at der bliver stillet spørgsmåls-
tegn ved hendes kunnen, både fordi hun 
er kvinde, og fordi hun som bioanalytiker 
ikke har en baggrund inden for de typi-
ske håndværkerfag, som er udtalt blandt 
hendes mandlige motorkolleger.   

”Når man kommer ind som underviser, 
og der sidder en hel klasse fyldt med 

mænd, der alle sammen er uddannet 
som lastbil- eller elektromekaniker, så 
kan jeg da godt mærke, at de tænker: 
"Hvad ved hun overhovedet om moto-
rer?" Men sjovt nok har det også den ef-
fekt, at når vi nærmere os dialogdagen, 
hvor de skal testes, så er det ofte mig, 
de barske gutter kommer til, hvis de har 
nogle bekymringer om, hvorvidt de er i 
stand til at bestå eller ej,” siger Hanne 
Nielsen og fortsætter:

”Det viser bare, at det åbenbart er lidt 
mere legalt at komme til mig end til mine 
mandlige kolleger. Men det er fint nok, 
hvis det gør folk glade.” 

Ifølge Hanne Nielsen er mandehør-
men, noget man skal lære at tackle og 
sige fra over for.   

”Det nytter ikke noget at være tøse-
sart. Du kan også sagtens bevare dine 
feminine værdier. Det er et fedt arbejde, 
og jeg trives i den grad i funktionen. 
Så hvis man har den mindste interesse 
i at blive motorpasser, synes jeg bare, 
man skal prøve at gå med ned i motor-
rummet og høre, om man må prøve at 
være med,” lyder opfordringen fra Hanne 
Nielsen.  

Hanne Nielsen kobler af om 
bord på SABOTØREN. 
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F
orsyningsbefalingsman-
den er et vigtigt tandhjul 
i flotillens øvelsesvirk-
somhed og rekruttering. 
Det er ham, der skaffer 
ammunition til skyde-

træningen, han sørger for, at de 
nye folk bliver iklædt, han skaffer 
førstehjælpsdukkerne til sanitets-
øvelser og meget mere. Det er 
faktisk ham, der skaffer det meste 
af det materiel, som ikke har med 
fartøjerne at gøre.

Han kender sine materielgenstan-
de, han ved, hvorfra og hvordan de 
skal rekvireres via depotstrukturen 
eller ved UMAK, og han ved, hvem 
han skal hive fat i hos Marinehjem-
meværnets ansatte, hvis der er 

særlige udfordrin-
ger. Han er med 
andre ord fuldstæn-
dig uundværlig, og 
ingen flotiller står 
uden en forsynings-
befalingsmand. 

Opfindertrangen i 
Marinehjemmevær-
net og overgangen 
til Hjemmeværnets 
nye depotstruktur 
under Forsvarets 
Forsyning, Depot 
og Distribution 
(FDD) har dog gjort 
2017 til en særlig 
udfordring for Mari-
nehjemmeværnets 

forsyningsbefalingsmænd. 
Der har været mange nye tiltag at 

absorbere. I Marinehjemmeværnet 
lukkede de to distrikter med hver 
deres Planlægnings- og Logistik-
sektion med udgangen af 2016. 
Fra årets start så en ny Ressource-
sektion dagens lys. Her samles alle 
opgaver og al fagkundskab omkring 
materiel til flotillerne, og medarbej-
derne i sektionen løser opgaver for 
hele landet.

Samtidig er man i fuld gang med 
at gennemføre omlægningen til 
Hjemmeværnets nye depotstruktur. 
De gammelkendte områdedepoter 
er historie, og alt skal i fremti-
den foregå via et af Forsvarets 
14 udleverende depoter eller tre 

filialdepoter, og særlige udleverings-
rum skal etableres. De udleverende 
depoter har ikke store lagre af 
alt, og materiel skal bestilles hjem 
på rekvisition via myndigheden. 
For forsyningsbefalingsmændene 
betyder det, at de skal finde rundt 
i en ny måde at organisere tingene 
på og lære at samarbejde med nye 
mennesker. 

Det kører fint
Oversergent Jesper Morten Hansen 
er forsyningsbefalingsmand i Flotille 
137 Aabenraa, og han har allerede 
gjort sig lidt erfaringer med Hjem-
meværnets nye depotstruktur, fordi 
der har kørt et pilotprojekt i det 
sønderjyske.

”Det har tidligere været lidt tungt 
med at få uniformer til vores nye 
folk. Med den nye ordning bliver alt 
med uniformer sendt fra Hjørring 
til Forsvarets udleverende depot, 
og jeg håber, at ekspeditionstiden 
bliver bedre. Vi har allerede prøvet 
at sende det nye måltagningsskema 
af sted, og alt passede som hånd 
i handske. Det er blevet fint. Nu 
kører jeg også kun to gange om 
måneden til et udleverende depot. 
Før kørte jeg ofte det dobbelte til 
områdedepotet,” siger han.

Jesper Morten Hansen regner ikke 
med, at hans kollegaer i flotillen 
kommer til at mærke den helt store 
forskel med den nye depotstruktur. 

”Men jeg skal da lige vende mig 

AF NINNA FALCK
FOTO: JESS ABRAHAMSEN

Marinehjem-
meværnet 
har besluttet 
at samle sine 
forsyningsbefa-
lingsmænd på 
et årligt træf. 

Nye tider på 
forsyningsområdet

2017 har været et år med mange nyskabelser for 
Marinehjemmeværnets forsynere. Et nyt fælles årligt 
forsyningsbefalingsmandstræf hjælper på overblikket 
og giver fællesskab.
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til, at stort set alt nu går gennem 
myndigheden. Med tingene er ikke 
blevet sværere. Så det skal nok blive 
godt – og så er det altid vigtigt med 
en god dialog med de nye depotfolk 
på Forsvarets udleverende depoter,” 
understreger Jesper Morten Hansen, 
der også han har fået etableret en 
god kontakt til Ressourcesektion i det 
nye Marinehjemmeværn.

”Det afgørende er den service, 
vi får – det er mindre vigtigt, hvad 
sektionen hedder. Vi har en rigtig 
god kontakt til Brabrand, og så har 
jeg endda også lært nogle ansatte at 
kende fra Ringsted,” tilføjer sønderjy-
den med et grin.

Nyt årligt træf
Den frivillige kontakt med områdede-
poterne har været meget direkte, og 
områdedepoterne har jævnligt holdt 
møder og orienteringsaftner med 
de lokale forsyningsbefalingsmænd 
fra alle farver. På den måde blev 
man orienteret om alt det nye. Det 
bliver ikke helt det samme i den nye 

depotstruktur. Derfor har Ressour-
cesektionen taget initiativ til et nyt 
årligt Forsyningsbefalingsmandstræf i 
Marinehjemmeværnet.

”Forsyningsbefalingsmændene 
mister reelt kontakten til de tidligere 
depoter, og vi skal fremadrettet i 
Marinehjemmeværnet være bedre til 
at understøtte vores forsyningsbefa-
lingsmænd på områder, hvor det før 
hen har været områdedepoterne, der 

var indgangsvinklen. Det gælder for 
eksempel i forbindelse med iklæd-
ninger, ammunition med videre, hvor 
der er indført nye forretningsgange,” 
forklarer chef for Ressourcesek-
tionen, orlogskaptajn Peter Kayser 
Nielsen.

Det nye træf blev holdt i Søga-
ardlejren ved Aabenraa 14. – 15. 
oktober. Her fik 26 fremmødte 
tilbundsgående briefinger om Hjem-
meværnets nye depotstruktur og 
alle de ændringer og nyskabelser, 
den medfører. Der var også nyt om 
blandt andet transport af farligt 
gods og opbevaring af ammunition. 
En af weekendens højdepunkter 
var konkurrencen i at lave den 
bedste måltagning ud fra det nye 
måltagningsskema.

”Det er en rigtig god ide med 
det nye årlige træf. Her får vi vigtig 
information. Det er dejligt at mødes 
med de andre forsynere og få lidt 
af deres erfaring og nye input til, 
hvordan man kan gøre,” siger Jesper 
Morten Hansen.  

Læs mere 
• Se hvor de nye depoter er 

placeret og læs mere om 
Hjemmeværnets depotstruk-
tur i HJV magasinet 2/2017, 
som findes i en onlineudgave 
på HJV.DK

• I dette magasin kan du 
også læser mere om en nye 
webshop, der lanceres fra 
årsskiftet. Se også side 7.

Der blev grinet 
en del under 
konkurrencen 
om korrekte 
måltagning til 
iklædning.

Den nye måde 
at blive iklædt
• Indtil nu er forsyneren gået i 

’tøjbutikken’ på områdedepotet 
med det nye medlem, som 
prøvede sig frem til de rigtige 
størrelser. 

• Nu tager forsyneren mål af den 
nye gast og sender måltag-
ningsskema til Marinehjemme-
værnet, som sender det videre 
til Hjørring. Herefter lander 
kassen med tøjet ved det udle-
verende depot og kan hentes. 

• Hvis noget ikke passer, sendes 
tingene retur, og der bestilles 
en anden størrelse. Lidt ligesom 
når man køber tøj på nettet. 

DEPOTSTRUKTUR
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Marinehjemmeværnets Maritime 
Force Protection-enheder blev 
udfordret på stort set alle opgaver 
inden for havnebevogtning og sikring 
af flådefartøjer, da Flådestation 
Korsør testede sit beredskab på en 
stor bevogtningsøvelse.   

På billedet ses eskorte 
af en troppetransport 
på vej ud af Flåde-
station Korsør. 
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”Det er vores hovedopgave, og det 
er fedt, når vi er så mange til at 
træne eskorte. Det er en superfed 
oplevelse at være om bord i en 
gummibåd, der sejler med så høj 
fart. Adrenalinen stiger ret hurtigt, 
og jeg kommer nærmest ind i 
sådan en 10-centimetersverden, 
hvor man klarer lige det, man 
skal, og kun forholder sig til de 
ting, der foregår lige foran en. Det 
er superhårdt at lave manøvrer i 

gummibåden, og du bliver virkelig 
træt bagefter.”

Christoffer Jepsen fra Flotille 200 
Maritime Force Protection (MFP) 
var ganske tilfreds, da han tog 
hjem fra Garnison Korsør bevogt-
ningsøvelse,  som kørte på Flåde-
station Korsør i september. Her fik 
deltagerne fra MFP mulighed for at 
træne de særlige manøvrer, som 
bruges til at afvise fjendtlige 
angreb mod et skib.

TEKST: NINNA FALCK 
FOTO: SKOVDAL NORDIC  
KASPER KAMUK

F L Å D E S T A T I O N 
K O R S Ø R 
U N D E R  A N G R E B

ØVELSE 

HJV magasinet  | December 2017 43



Garnison Korsør testede hele beredskabet 
under øvelsens fem dage. Den involverede 
cirka 400 deltagere fra diverse enheder fra 
Forsvaret, politiet og Hjemmeværnet. De før-
ste dage testede man det interne beredskab, 
og herefter blev Hjemmeværnet koblet på. 

”Samarbejdet er vigtigt, da flere myndig-
heder skal koordinere indsatsen omkring 
bevogtningen på en måde, der giver størst 
mulig sikkerhed, samtidig med at den tillader 
den daglige drift at fortsætte uhindret,” 
forklarer sikkerhedsofficer Kenneth Skovby fra 
Flådestation Korsør. Han tilføjer:

”Det har også været vigtigt at give den en-
kelte gast eller soldat fra Hjemmeværnet et 
kendskab til området, der giver fortrolighed 

i forhold til at kunne forestå bevogtning 
og agere i forhold til de arbejdsrutiner, der 
praktiseres på garnisonen.”

Alle MFP-enheder samlet
Alle Marinehjemmeværnets fire MFP-flotiller 
var med på øvelsen og 
stillede med i alt 40 
frivillige og ansatte. 

”Det er en ker-
neopgave for 
vores MFP’erne at 
deltage i bevogtning 
af flådestationerne,” 
understreger Hans 
Wassard Tajmer fra 

 ”De bedste øvelser 
for mig er en, hvor 
man ikke rigtig ved, 
hvad der sker.

Jack Møller,  
Forsyningsbefalingsmand  
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Marinehjemmeværnets Operations- og 
Planlægningssektion, som har været med til at 
tilrettelægge og gennemføre øvelsen.

Tilstedeværelsen af de orange MFP-gummi-
både var da heller ikke til at overse i flåde-
stationens havnebassiner. Trusler om angreb 
fra radikaliserede grupperinger fra vandsiden 
skulle imødekommes. Det skete med ad-
gangs- og passagekontrolposter på molen, og 
til vands blev der udlagt flydespærringer til 
afspærring, og skibe skulle eskorteres ud og 
ind af havnen. 

”Det er fint med en stor MFP-øvelse. Man 
får sat ansigter og navne på folk, og det er en 
god måde at se, hvordan vi ligger i forhold til 
hinanden,” siger Christoffer Jepsen.

ØVELSE

FLÅDESTATION
KORSØR

S J Æ L L A N D

En banditbåd 
angriber og en 
gummibåd i for-
mation får travlt 
med at afvise 
under øvelsen.  

Garnison  
Korsørs 
Bevogtnings-
øvelse
• Er en tilbagevendende øvelse, 

hvor man træner og tester 
flådestationens sikkerhedsbe-
redskab. 

• Øvelsen havde i år omkring 400 
deltagere fra Garnison Korsør, 
Minørtjenesten (EOD), For-
svarets Auditørkorps, politiet, 
Militærpolitiet, Værnsfælles 
Forsvarskommandos Operati-
onscenter (JOC), to hærhjem-
meværnsdistrikter samt Mari-
nehjemmeværnet, der bidrog 
med 40 frivillige og ansatte, 
fem gummibåde, tre komman-
dokøretøjer, et MHV-fartøj og to 
logistikcontainere.

Alle gummibåde-
ne samles til søs, 
og deltagerne 
afklarer, hvordan 
opgaverne skal 
klares. 
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Jack Møller er forsyningsbefalingsmand 
i Flotille 201 MFP, der har til huse på 
netop Flådestation Korsør. Han er helt 
enig. ”Vi får styrket erfaringerne og 
samarbejdet, når alle MFP-enhederne 
er samlet. Det er rigtigt vigtigt, vi øver 
sammen, nu hvor de to distrikter er lagt 

sammen, og tingene skal 
gøres på en fælles måde,” 
siger han. 

Jack Møller havde 
forberedt sig i tre uger 
op til øvelsen på at være 
klar med ekstra dele eller 
reparationer, så MFP’erne 
kunne holdes kørende og 
sejlende. MFP logistik-
division kørte da også 
så godt under øvelsen, 

at man havde fint overskud til også at 
hjælpe ”de grønne” undervejs. 

Masser af udfordringer 
Grønne soldater fra Hærhjemmeværnet 
var i gang flere steder, og de stod blandt 
andet for adgangskontrollen ind til 
flådestationen. Længere inde var der en 
overgang til MFP-ernes bevogtning, som 
oppe fra kajkanten og ude fra gummibå-
dene især koncentrerede sig om even-
tuelle angreb fra søsiden. Scenarierne 

blev løbende spillet ind med små og store 
udfordringer til soldaterne på posterne. 
Men meget tid gik - som altid - med bare 
at være på post. 

”Pludselig blev jeg fanget på kontrolpo-
sten for passage ude på molen, hvor jeg 
stod alene et øjeblik. Fjenden var trængt 
igennem adgangskontrolposten, og jeg 
hørte ikke skuddene i starten, så jeg nåede 
kun lige at gå i dækning bag en klods og 
besvare ilden. Jeg kunne også se gummibå-
den gå i dækning nede i vandet. Vi kunne 
ikke gøre så meget andet. Det hele tog 
måske 10 minutter, og så fik vi over radioen 
at vide, at ’de grønne’ kom ned til os, og vi 
skulle ’stay put’ og vente på, at de havde 
clearet kajen,” fortæller Christoffer Jepsen 
og fortsætter: ”Det gik virkelig op i en 
højere enhed og kørte bare derudaf. Det 
var helt sikkert et fedt scenarie og fasci-
nerende at se, hvordan hele maskineriet 
gik i gang.”

Et logistikelement kan også blive 
forholdsvis udfordret, når SINE-radioerne 
pludselig bliver opdateret midt i øvelsen. 
”Så måtte vi over på VHF, og der er MFP 
heldigvis gode til hurtigt at omstille sig,” 
forklarer Jack Møller, som helt klart fore-
trækker uforudsigelige hændelser. 

Han fortsætter: ”Den bedste øvelse for 
mig er en, hvor man ikke rigtigt ved, hvad 

 ”De bedste øvelser 
for mig er en, hvor 
man ikke rigtig ved, 
hvad der sker.

Jack Møller,  
Forsyningsbefalingsmand  

MFP-opgaverne 
under eskorte 
går på et øjeblik 
fra stille sejlads 
i formation til 
lynhurtige afvis-
ningsmanøvrer.  
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ØVELSE

der skal ske. Så skal man handle på over-
raskelser og bruge sine erfaringer – og 
andres,” siger han. 

Det store søslag til sidst
Sidste øvelsesmoment var den ultimative 
udfordring til gummibådsbesætningerne: 
eskorteopgaven. Et støtteskib blev spillet 
af det udlånte MHV-fartøj ’MHV 803 
ARIES’ med en sejlende besætning fra 
den lokale Flotille 255 Korsør. De skulle 
gennemføre en troppetransport ud af 
havnen. Hærhjemmeværnet var trop-
perne, så de fik en sejltur - og så gik 
det ellers ud af havnen eskorteret af 
tre MFP-gummibåde. Ved eskorte sejler 
MFP-gummibådene i særlige formationer 
omkring skibet, og hvis der så kommer 
et angreb, anvendes forskellige indlærte 
manøvrer til at afvise fjendtlige skibe. Det 
går ikke helt stille for sig. 

ARIES blev eskorteret ud og ind af 
havnen to gange, og under den sidste 
sejlads fik de eskorterende gummibåde 
kamp til stregen. En banditbåd, spillet 
overbevisende af andre MFP-kollegaer, 
pressede gummibådsbesætningerne til 
det yderste med gentagne angreb tæt på 

gummibådene og tæt på det grå skib. 
”Det klarede vi vist meget godt,” griner 

Christoffer Jepsen, der med sin makker i 
gummibåden kæmpede for at afværge de 
mange angreb med manøvrer, han ellers 
ikke så tit har muligheden for at øve.

”Det er en opgave, som kræver flere 
gummibåde og meget personel, og jeg 
har prøvet det to gange før. Første gang 
var jeg ret presset, men efter at have 
sejlet meget mere, er jeg blevet klogere 
på at læse situationerne og vide, hvordan 
jeg skal bruge kroppen i båden, for 
eksempel når vi rammer en skæv sø.  Det 
er også et spørgsmål om kommunikatio-
nen om bord. At forstå hinanden og vide, 
hvad man skal gøre, og hvad man skal 
sige, når der er så kort tid til at reagere. 
Det er meget spændende,” siger Christof-
fer Jepsen.

Efter det store søslag var der en kort 
briefing, og øvelsen var slut. Gummibåds-
dragterne, radioerne og geværerne blev 
pakket sammen i køretøjerne, gummibå-
dene blev sat på trailerne klar til køretu-
rene hjem til Frederikshavn, Randers og 
Skalstrup - og 40 godt brugte MFP’ere og 
ansatte sagde farvel til hinanden.  

Maritime Force 
Protection
• Marinehjemmeværnet har fire 

MFP-flotiller, hvis primære 
opgaver er havnebevogtning og 
støtte til sikring af flådefartøjer. 

• MFP-enhederne kan bevogte 
havne for uvedkommende 
aktiviteter og genstande over 
og under vandet med blandt 
andet sonar og undervandsdro-
ne. De udfører bevogtning fra 
kajkanten og fra gummibåde og 
kan eskortere skibe på vej ind 
i eller ud af havn. Enhederne 
er mobile og kan rykke ud med 
gummibåde på trailer og kom-
mandokøretøjer. 

• MFP indsættes af Forsvaret, for 
eksempel når Danmark besøges 
af udenlandske flådefartøjer, og 
politiet trækker på dem eksem-
pelvis til eftersøgninger i havne, 
åer og søer

J A C K  M Ø L L E R   
Forsyningsbefalingsmand

er glad for øvelser som den i Korsør, 
hvor der sker uforudsigelige hændelser. 

”Så skal man bruge sine erfaringer.”   

C H R I S T O F F E R  J E P S E N   
Flotille 200 Maritime  

Force Protection
var fascineret af, hvordan det hele bare 
spillede under øvelsen, hvor der virkelig 

var drøn på. 

Koncentrerede soldater sikrede 
havneområdet til lands.
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F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T KORT NYT

Ny stabschef 
med stor 
erfaring
I september tiltrådte den 48-årige 
Timm Willum Larsen som ny stabschef 
ved Flyverhjemmeværnet og blev i den 
anledning udnævnt til oberstløjtnant.  

Timm Willum Larsen har en bred 
tjeneste i Flyvevåbnet og Forsvaret bag 
sig og fungerede tidligt i karrieren som 
nærforsvarsofficer. I den funktion har 
han været med til at lave nærforsvars-
planer for alle flyvestationer i Danmark. 
Timm Willum Larsen har også været 
udsendt som FN-observatør i Mellem-
østen både i Golanhøjderne i Syrien og i 
Sinai-ørkenen i grænseområdet mellem 
Israel og Ægypten. 

De senere år har Timm Willum Larsen 
bevæget sig over i stabsarbejdet og har 
en bred erfaring fra Forsvarets øverste 
niveauer, blandt andet i forhold til forligs-
planlægning, strategisk udvikling samt 
international policy. Timm Willum Larsen 
har endvidere gjort tjeneste fem år i 
Bruxelles, hvor han har repræsenteret 
Danmark i NATOs militære arbejdsgrup-
per og har også gjort tjeneste som civil 
diplomat i den periode, hvor Danmarks 
tidligere regeringsleder, Anders Fogh 
Rasmussen, var NATOs generalsekretær.  

”Det er noget af et skifte for mig at 
komme fra mange års stabsarbejde ud i 
et mere operativt virke i Forsvaret. Det 
er en meget positiv oplevelse allerede, 
og jeg vil i den kommende tid benytte 
enhver lejlighed til at komme rundt og 
lære Flyverhjemmeværnet at kende og 
møde så mange frivillige som muligt,” 
siger den nye stabschef, oberstløjtnant 
Timm Willum Larsen.

Ny informationsstruktur 
Flyverhjemmeværnet har etableret et 
nyt infoelement for at styrke informati-
onsindsatsen og give infoelementet en 
skarpere profil. Den nye struktur blev 
præsenteret på et seminar af kommuni-
kationsrådgiver Tonny Bender og de tre 
ledende informationsofficerer, Susanne S. 
Kissow, Erik Andersen og Elise Christen-
sen. På seminaret drøftede de sammen 
med sammen med infospecialister fra 
de teams Nord, Syd og Øst mange 

gode forslag til samarbejde på tværs i 
organisationen. Der kom også styr på, 
hvem der skal være tovholder på større 
aktiviteter, som Flyverhjemmeværnet har 
i 2018. 

Ude fra var hentet journalist Jesper 
Kappel, der kom med gode råd til at 
skrive en god historie. Deltagerne fik 
lejlighed til selv at skrive deres egne 
historier efter oplægget. Det var god 
læring, som alle fik noget ud af. 

Militære  
færdigheder  
blev testet
Lørdag den 7. oktober blev Øvelse 
 Stauning afholdt på Vestjylland Luft-
havn i strålende vejr. Meget tidligt, kl. 
4, mødte den hårde kerne fra Hjem-
meværnseskadrille 272 Vestjylland på 
hjemmeværnsgården i Ørnhøj til pakning 
af materiel og biler inden forskydning, 
som eskadrillechef John Svendsen havde 
befalet. Efter ankomst til lufthavnen 
blev oprettelsen af adgangskontrol, 

kommandostation og markering af 
område iværksat. Der blev lavet kørende 
patrulje, gående patrulje, bevogtning 
af adgangskontrolpost, førstehjælp og 
brandslukning. Under øvelsen blev der 
lavet flere indspil igennem dagen, som 
testede eskadrillens kunnen på en lang 
række militærfaglige områder. Efter en-
dex og oprydning på lufthavnens arealer 
forskød eskadrillen retur til Ørnhøj.

Billedet viser en 
adgangskontrol, som 
deltagerne lavede 
under en øvelse på 
Vestjylland Lufthavn. 
Foto: Flyverhjemmeværnet

Oberstløjtnant Timm Willum Larsen (th) 
er ny stabschef i Flyverhjemmeværnet. 
Foto: Flyverhjemmeværnet

48 HJV magasinet  | December 2017



FLYEVAKUERING

Flyvende eskadrille  
træner evakuering i vand
Personel fra Hjemmeværnets flyvende eskadrille har gennemført uddannelse i at 
evakuere et fly, som laver en sikkerhedslanding på vand.

”Ditching! Brace, brace, brace!”
Den lille kabine lander blødt på den 

rolige overflade, mens den hastigt bliver 
fyldt med vand. Først ved fødderne, 
så knæene. Og lige inden vandet når 
over halshøjden på den fastspændte 
besætning, tager alle fire mand en dyb 
indånding, mens hele kabinen forsvinder 
under vand og pludselig vender 180 
grader rundt. 

Flyet er havareret over åbent vand, og 
nu skal besætningen forsøge at overleve 
ved at komme ud af maskinen, inden 
den synker og tager mandskabet med 
sig. Heldigvis foregår det i et bassin hos 
Falck Safety Services i Esbjerg og ikke i 
Skagerraks mørke bølger. Men princip-
perne og redningsudstyret er det samme, 
og strabadserne skal gøre besætningen i 
stand til at evakuere fra et sikkerhedslan-
det fly på vand.

Operatoner over åbent vand
”Flere af vores operationer foregår over 
åbent vand. Det kan væres søgning efter 
nødstedte fiskere og sejlere. Det kan også 
være Maritim Patruljering, som vi udfører 
for Søværnet, indsat af Værnsfælles 

Forsvarskommando,” siger DOC, der er 
eskadrillechef og pilot og optræder under 
sit flyvernavn. Redaktionen kender hans 
navn. Han deltager i kurset sammen 
med nogle af eskadrillens øvrige piloter, 
systemoperatører og en Ground Support 
tekniker.

Under vandoverfladen har den fire 
mand store besætning travlt. I teorien 
kan de fleste mennesker holde vejret 
længe, men hjernen sætter kroppen 
under pres, når det er en nødsituation 
under vand, hvor man er fastspændt. 
Næsen fyldes med vand, man bliver 
skubbet rundt i sædet, og orienteringen 
forsvinder hurtigt, når man ikke kan se 
noget i kabinen. 

En famlende hånd finder håndtaget til 
nødudgangen, hvor vinduet bliver skubbet 
ud. Mændene forlader flyet og kommer til 
overfladen, hvor en tiltrængt indånding er 
den første belønning for gennemførelsen 
af øvelsen. 

”Du kan ikke udelukkende tænke dig 
til, hvordan det opleves, og hvordan du vil 
reagere, hvis du nødlander på vand. Det 
skal prøves på egen krop,” siger DOC. 

På kurset indgår også, at man skal 

redde sig op i redningsflåde, tilkoble sig 
en line og lade sig hejse (hoiste) flere 
meter op, som var det en helikopter der 
kom til undsætning. Det gøres realistisk 
ved høje bølger og blæst i bassinet, og 
der er totalt mørkt.

I bassinet har mændene trukket 
udløserne til redningsvestene og søger 
sammen. Lyn og torden bliver simuleret 
fra stroboskoper og højttalere, og en 
maskine i bassinets bund sørger for store 
bølger, som gør det svært at svømme. En 
enorm ventilatorpropel i hallens ene ende 
sørger for kraftig vind. I en kæde svøm-
mer de fire nødstedte til et punkt, hvor 
man i virkelighedens verden ville vente 
på redningsfartøjer. I den mørke hal tæt 
på Vesterhavet kan de fire dog puste ud. 
Øvelsen er slut og alle får bevis bestået 
DUNKER-kursus, som det også kaldes. 

Eskadrillen har nu haft 23 fly-
besætningsmedlemmer og teknikere på 
DUNKER-kurset. Dermed har enheden 
opbygget særlige kompetencer på 
niveau med andre dele af Flyvevåbnet og 
 specialstyrkerne, som også træner i at 
kunne slippe ud af et luftfartøj, hvis en 
nødsituation skulle opstå.   

TEKST OG FOTO: ESKADRILLE 270

Kabinen på 
 Defender-flyet 
er på vej ned i 
bassinet i Esbjerg 
under  træningen 
i at håndtere en 
nødsituation, hvor 
flyet havarerer over 
åbent vand.
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Flyet skal tankes, olien skal tjekkes 
og vinduerne skal pudses, inden 
Hjemmeværnets fly er klar til at 
blive sendt på en national mission. 
Det er alt sammen opgaver, der 
ikke har været omtalt i mediernes 
dækning af Hjemmeværnseskadrille 
270, der også er kendt som den 
flyvende eskadrille.

Hjemmeværnets Britten-Norman 
Defender fly har fået stor omtale, 
fordi de blandt andet er blevet 
brugt til at støtte politiets arbejde 
i forbindelse med den verserende 
bandekonflikt i København. Hver 
gang den flyvende eskadrille løser 
en opgave til støtte for politiet og 
Forsvaret, bliver der brugt mange 
timer på at forberede missionen 
bag kulissen.

En af de grupper, der står for 
forberedelserne, er eskadril-
lens ground support team, der i 
daglig tale bliver kaldt GST’ere. 

AF SARA AMOS PEDERSEN
FOTO: TONNY BENDER CHRISTENSEN

Hjemmeværnets Brit-
ten-Norman Defender 
fly skal både tankes, 
olien skal tjekkes og 
vinduerne skal pudses, 
inden flyene er klar 
til at blive sendt på 
mission.

D E  G Ø R  D E T  M U L I G T,  A T 
H J E M M E V Æ R N E T S  F LY  K O M M E R 

Der er mange 
opgaver, der skal 
løses på landjorden, 
inden Hjemmeværnets 
fly kan lette fra 
Roskilde Lufthavn. 
I hangaren klargør 
ground support 
teamet flyet, mens 
systemoperatørerne 
forbereder missionen.

på vingerne
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De besidder en række tekniske 
færdigheder, og de står for at gøre 
flyet klar mellem flyvningerne.

“Opgaverne er spændende, fordi 
man kan se, der sker noget. Du 
skal være omhyggelig med det, du 
laver, men løser du dine opgaver 
korrekt, har det en synlig effekt ude 
i samfundet,” fortæller NIK. Han 
optræder ligesom de øvrige kilder 
under sit flyvernavn. 

Han var været frivillig i Hjemme-
værnet siden 1978 og tager i dag 
køreturen fra bopælen i Randers til 
Roskilde Lufthavn, hvor Hjemme-
værnets ene fly har base. Sammen 
med makkeren BAY bruger han 
mindst en time på at klargøre flyet 
efter en lang manual, der sikrer, at 
sikkerheden er i orden.

Vil gøre en forskel
Ground support teamet har brug 
for flere frivillige, fordi eskadrillens 
opgaver løbende er blevet udvidet, 
uden at der er blevet rekrutteret 
nok GST’ere. Teamet tiltrækker ofte 
frivillige, der drømmer om en stilling 
i Hjemmeværnet, hvor der bliver 
stillet krav. Det fortæller CAS, der er 
frivillig i eskadrillen.

“Da jeg meldte mig, var jeg 
drevet af et ønske om at gøre en 
forskel. Ligesom de andre frivillige 
har jeg ikke meldt mig, fordi jeg 
manglede noget at lave, men fordi 
jeg ønskede at gøre en forskel,” 
siger han.

CAS startede som GST’er, da han 
flyttede tilbage til Danmark efter 
at have boet i USA. Her oplevede 
han en stor vilje til at tage an-
svar på egne skuldre og hjælpe 
lokalsamfundet, når byen blev 
ramt af  ekstreme vejrfænomener. 
Han ønskede at yde den samme 
indsats i sit hjemland, og meldte sig 
derfor som frivillig i Hjemmeværnet 
den dag, han flyttede tilbage til 
Danmark.

“Rollen som GST’er tiltalte mig, 
fordi man er forudsætnings givende 
for, at en mission lykkedes. Stil-
lingen kræver mange praktiske 
færdigheder, man skal øve og 
have en forståelse for. Det er en 
stor tilfredsstillelse, når man står 
i den tomme hangar og tænker: 
“Vi gjorde det muligt, at flyet kan 
komme i luften,”" forklarer han.

Den Flyvende Eskadrille har brug for flere hænder i deres  
ground support team, fordi eskadrillens opgaver løbende er 
blevet udvidet.

FLYVEDLIGEHOLDELSE

I dag har han skiftet GST-funktionen ud med 
en rolle som systemoperatør (MSO), der er den 
besætningsgruppe, der overvåger og betjener 
sensor- og kommunikationsudstyret i flyet. 
Britten-Norman Defender flyene er udstyret 
med et avanceret sensorudstyr, der er i stand 
til at lokalisere og udpege objekter på jorden. 
Flyene er desuden egnet til at løse opgaver til 
støtte for Forsvaret, fordi flyene har mulighed 
for at være lang tid i luften. Det gør flyene 
egnet til at overvåge et stort område over flere 
timer.

“GST er et godt sted at starte, hvis man 
drømmer om at arbejde i en operativ enhed. 
Derfra kan man fortsat til andre opgaver, hvis 
man får lyst til mere,” forklarer CAS.

Kravene tiltrækker
Som systemoperatør er han med i luften, når 
Hjemmeværnets Britten-Norman Defender fly 
bliver brugt i forbindelse med øvelser, ulykker 
og eftersøgninger. Det er det specielle operative 
miljø og muligheden for at engagere sig i en 
eskadrille, der løser en lang række opgaver for 
Forsvaret, der vækker interessen hos CAS.

“Det er spændende at løse opgaver fra luf-
ten. Det er et særligt operativt miljø, når man 
sidder sammen med de andre i en lille boks, 
som flyet udgør, og skal løse din opgave foran 

computerudstyret. Det er en meget selvstændig 
opgave. Selvom hele besætningen er en samlet 
enhed, er det meget begrænset, hvad de 
andre kan gøre for at hjælpe dig, hvis du har 
udfordringer,” forklarer han.

CAS er langtfra den eneste, der er tiltrukket 
af eskadrillens store engagement, fortæl-
ler VAT, der er leder af systemoperatørerne i 
eskadrillen.

“Vi valgte fra starten at sætte barren højt 
og stille en række krav til de, der søger ind i 
eskadrillen. Det har gjort, at vi har fået mange 
systemoperatører ind med unikke kompetencer. 
Det er primært folk med militær baggrund, 
men også fra den civile del af samfundet,” siger 
han.

En af dem der blev tiltrukket af eskadril-
lens professionalisme er PIR. Han er kaptajn 
i hæren og har tidligere har været udsendt til 
Balkan og Afghanistan og er nu ved at tage 
uddannelsen som systemoperatør.

“Jeg savnede at kunne gå til hånde og løse 
en opgave, der er efterspurgt og betydningsfuld 
i samfundet. Det jeg laver, må gerne have et 
formål. Jeg vil ikke bare arbejde med noget, 
men også for noget,” siger han.

 Alle kilder i historien optræder under 
deres flyvernavn. Deres navne er redaktionen 
bekendt.  
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Flyverhjemmeværnet 
kæmpede i Brikby 

Der var fuld fart på, 
masser af grin og gode 
oplevelser, da soldater 
fra Flyverhjemmeværnet 
i oktober fik genopfrisket 
bykamp i øvelsesbyen Brikby 
i Oksbøl i Vestjylland.
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BYKAMP 

D
et var lutter glade deltagere, 
der mødte frem til Flyverhjem-
meværnets uddannelsesweekend 
i Brikby. Fra starten gik snakken 
livligt, og alle så frem til mulig-
heden for at genopfriske, hvordan 

man kæmper i byer. Nogle vil måske mene, at 
det har soldater fra Flyverhjemmeværnet ikke 
brug for, når de har med fly at gøre. Hertil skal 
det siges, at enhver flyveplads eller lufthavn har 
bygninger omkring landingsbanerne, så det er 
væsentlig også for Flyverhjemmeværnets solda-
ter at få disse færdigheder ind under huden.

Øvelsen gik i gang tidlig lørdag morgen ved 
Brikbys benzintank. Inden da havde  deltagerne 
fået instruktioner i blandt andet brug af 
 ammunition og hvad man må og ikke må i Brik-
by, som er en kulisseby opført i i 1995 i det mi-
litære øvelsesterræn i Oksbøl, hvor soldater kan 
træne, så de er klar til virkelighedens missioner. 

AF THOMAS KJÆRGAARD
FOTO: CHRISTER HOLTE
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På benzintanken blev der 
indrettet kommandostation 
med bærbare pc’er, så man 
kunne opfange signaler 
fra radioer – og dermed 
hvor alle soldater befandt 
sig. Her holdt også en 
forsyningsbefalingsmand 
til, som deltagerne kunne 
kalde op, hvis de manglede 
ammunition.

Under selve øvelsen var 
deltagerne opdelt i fire 
grupper: En gruppe øvede 
sig i at rykke frem gennem byen og 
sikre undervejs (Bykamp 1), mens de 
øvrige tre grupper trænede ”indbrud” og 
rydning af bygninger samt fremrykning 
fra rum til rum og fra etage til etage 
(Bykamp 2). Grupperne var sammensat 
på tværs af enheder, så deltagerne også 
lærte at samarbejde med andre solda-
ter, de ellers ikke er i enhed med. Som 
noget særligt deltog også hundeførere 
og hunde på øvelsen, hvilket ellers ikke 
sker så tit. Søndag fortsatte træningen 
– denne dag dog i delingsramme, så 
delingsføreren fik trænet sin rolle og 
funktion. 

To af deltagerne kan klart anbefale 
andre at tage turen til Oksbøl og prøve 
kræfter med bykamp.

”Det var en dejlig weekend sammen 
med drengene med sjove øvelser og en 
god måde at udfordre sig selv på. Og 
så kan man blive bedre sammen med 
kollegaerne,” mener Anders Kikkenborg. 
Philip Torbin Henriksen supplerer: 

”Det er super sjovt. Den uddannelses-
weekend kommer vi i hvert fald til at 
leve længe på.”  

Soldaterne fik god 
brug for de fysiske  
kræfter under trænin-
gen i bykamp. 

En soldat holder stigen, mens 
andre er på vej ind i et hus.

 ”Det var en dejlig 
weekend sammen 
med dremgene med 
sjove øvelser og en 
god måde at udfordre 
sig selv på.

Anders Kikkenborg, Menig
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”Det var en dejlig 
positiv overraskelse”

A N D E R S  K I K K E N B O R G  
Hjemmeværnseskadrille 223  

Hvidsten ved Randers

P H I L I P  T O R B I N  
H E N R I K S E N  

Hjemmeværnseskadrille 230  
Midt- og Vestsjælland

C H R I S T I A N  S C H E R V I N  
Hjemmeværnseskadrille 223  

Værløses Security Force 2. deling 

Hvilke forventninger 
havde I til weekendens 
øvelse?
ANDERS: ”At lære mine venner 
og kollegaer fra eskadrillen 
bedre at kende. Man lærer 
meget af at se, hvordan andre 
gruppeførere håndterer opga-
ven. Mine forventninger blev til 
fulde opfyldt.”

PHILIP: ”At få genopfrisket 
bykamp, som jeg ikke har brugt 
i næsten et år, og så få bygget 
ovenpå. Forventningerne blev 
fuldt ud indfriet!” 

CHRISTIAN: ”Jeg havde 
høje forventninger i forhold til 
at få meget læring på kort tid 
– derfor forventede jeg også, 
at det ville blive presset.  Når 
man er på i Bykamp, så er man 
virkelig på.”

Hvad var jeres indtryk af 
øvelsen?
ANDERS: ”Det var en dejlig 
positiv overraskelse især i 
forhold til den undervisning, vi 
modtog. Den var helt i top.” 

PHILIP: ”Det hele har 
fungeret fint – efter min mening 
arbejder man bedst i ene egen 
gruppe.”

CHRISTIAN: ”Vi kom som 
en gruppe, men blev splittet op. 
Det var jeg lidt led af, men det 
er ind imellem betingelserne i 
Flyverhjemmeværnet, fordi man 
skal kunne samarbejde med 
andre. Personligt synes jeg dog, 
at især i bykamp fungerer det 

bedre, når man er sammen med 
den gruppe, man er vant til at 
arbejde sammen med, fordi 
man har været igennem den 
samme teambuilding.”

Var der noget, der 
fungerede mindre godt?
ANDERS: ”Det generede mig 
lidt, at vi fik kritik af, at nogle 
ting gik lidt langsomt. Vi synes 
selv, det gik lyn hurtigt, så 
det var svært at se, hvad det 
præcist var, der kunne gøres 
hurtigere.”

PHILLIP: ”Jeg synes, 
instruktørerne skal tale sammen 
inden forløbet. Jeg oplevede 
for eksempel, at når vi skiftede 
instruktører, så lærte vi det 
samme – bare på en anden 
måde. Det kan være forvirrende 
- så måske skal man udvide ud-
dannelsesperioden med en dag, 
så der er bedre tid til, at de her 
10.000 forskellige informationer 
kan synke ned..”

Hvad er forskellen 
mellem Bykamp 1 og 
Bykamp 2?
CHRISTIAN: ”Forskellen er 
ikke så stor, man bygger på det, 
man har lært i forvejen. Den 
største forskel er sprængstoffer 
ved indtrængen og brug af sti-
ger. Så på den måde er Bykamp 
2 lidt mere avanceret, men det 
føles ikke så svært i forhold til 
første gang, du er deltager på 
Bykamp 1.”  

BYKAMP

Tre deltagere fortæller her om deres forventninger og udbyttet af 
træningen i bykamp i Brikby.  

TEKST OG FOTO: THOMAS KJÆRGAARD
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Hvis Danmark blive ramt af en 
kritisk hændelse og situationen 
tilspidses, skal Flyverhjemme-
værnets soldater kunne træde 
til med afløsning af bevogtning i 
kortere eller længere tid. 

Det var udgangspunktet for 
landedelsøvelsen Cimbrer, hvor 
79 deltagere fra Flyverhjem-
meværnet sammen med 25 
fastannsatte fra Air Transport 
Wing på Flyvestation Aalborg af-
prøvede flyvestationens bevogt-
ningsplaner, som er udarbejdet 
i samarbejde med eskadrillerne 
HVE 260 Vendsyssel, HVE 261 
Limfjorden, HVE 265 Hvidsten 
og HVE 266 Aalborg. 

Der ligger meget planlægning 
forud for en sådan øvelse, der 
træner hjemmeværnssoldater 
i bevogtning, som er en helt 

central kerneopgave. På en 
flyvestation er opgaven delt 
i to opgaver, henholdsvis en 
bevogtning af et objekt og en 
bevogtning i portvagten sammen 
med de militære fastansatte.

For Flyverhjemmeværnets 
soldater er bevogtning af et ob-
jekt en velkendt opgave, som de 
kender fra mange andre øvelser 
og fra aktuelle støtteopagver 
til Flyvevåbet i forbindelse med 
bevogtningen af helikoptere, fly 
eller andet materiel. 

Den anden opgave, nemlig 
bevogtning i portvagten sam-
men med militære fastansatte, 
vil tilgå Flyverhjemmeværnet 
i en tilspidset situation, hvor 
Flyverhjemmeværnet skal kunne 
træde til med afløsning i kortere 
eller længere tid. I fredstid er 

der behov for at træne denne 
støtte, så de frivillige soldater 
er skarpe, hvis der sker noget 
uforudset.

De hændelser, der sker, mens 
en bevogtning er i gang, kan 
være mangeartede. Derfor er 
Flyverhjemmeværnet også i det 
forgangne år blevet bedt om 
at øve alt lige fra førstehjælp, 
samarbejde, forsyning, opret-
telse af en kommandostation, 
pressetjeneste og mange andre 
aktiviteter, der skal kunne gen-
nemføres på en større øvelse af 
denne karakter. 

Bevarede overblikket
Efter befalingsugivelsen opret-
tede deltagerne en adgangs-
kontrolpost omkring flyvesta-
tionens værkstedsområde, som 
deltagerne sikrede fra kl. 8 
lørdag morgen til kl. 12 næste 
dag. Inde i værkstedet var 
der et større hold mennesker i 
forbindelse med et arrangement. 
Uden for hangarområdet blev 
der oprettet observationsposter 
med treholdsbemanding.

I løbet af weekenden skete 
der en del aktiviteter, så hjem-
meværnssoldaterne fik afprøvet 

AF ELISE CHRISTENSEN
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET

Frivillige fra Flyverhjemmeværnet 
demonstrerede deres solide militære 
færdigheder og kompetencer, da de 
afprøvede bevogtningsplanerne for 
Flyvestation Aalborg sammen med 
fastansatte på Øvelse Cimbrer.

Frivillige 
havde styr på
B E V O G T N I N G S O P G A V E R N E

Flyverhjemme-
værnets bevogt-
ningsassistenter 
fik demonstreret 
opgaverne i en 
portvagt på en 
flyvestation. I en 
tilspidset situa-
tion kan Flyve-
våbnet få behov 
for at trække 
på de frivillige 
kræfter.
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ØVELSE

deres kunnen. Bevogtningssolda-
terne skulle blandt andet håndtere 
demonstrationer og fulde men-
nesker og træde til, da der skete 
et uheld med biler, der kørte ind i 
hinanden. 

Øvelsen demonstrerede, at 
hjemmeværnssoldaterne er i 
besiddelse af de nødvendige fær-
digheder og bavrede overblikket 
til at kune tackle situationer, hvor 
menneskeliv står spil i forbindelse 
med bilulykken.

Også bevogtningssassisterne, 
der stod i portvagten, var meget 
overbevisende. De bidrog til, at 
ingen personer uden egentlig 
adgang til flyvestationen kom 

gennem vagten. Bevogtingsas-
sistenterne hjalp også med at 
visetere personer og biler i samar-
bejde med de militære fastansatte 
og deres hunde. Hundene blev 
brugt til at snuse biler og bagage 
igennem, hvorefter bevogtnings-
assistenterne kropsvisiterede per-
sonerne. Det var en opgave, som 
bevogtningsassistenterne havde 
fuldstændig styr på. Det samme 
gjaldt de soldater, der testede 
bevogtningsplanernes procedurer 
på kommandostationen. 

Flyverhjemmeværnets stabse-
skadrille, der dækker hele 
Danmark, deltog også på øvelsen. 
De fik trænet evakuering, da der 

øvelsesmæssigt pludselig opstod 
brand i den bygning, hvor de hu-
serede. Igen viste det sig, at med 
overblik og styr på situationen, 
kommer man langt og er med til 
at redde liv. 

Naturligvis er der ting, der kan 
forbedres. Det er derfor, man har 
øvelserne, så man hele tiden kan 
skærpe sine kompetencer.  
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”Den store forskel er, at det nu 
ikke længere kun er solda-
ter i infanterikompagnier og 
Security Force eskadriller, der 
kan få lov til at nørde sig ned i 
taktikken. I fremtiden kan alle 
førere få adgang til kurser, der 
tidligere kun var forbeholdt 
eksempelvis infanteriførerne,” 
forklarer Ole Ladefoged, der 
er fungerende chef for  Studie- 
og Udviklingssektionen på 
Hjemmeværnsskolen.

Justeringen betyder, at de 
taktiske kurser ”Infanterigrup-
pefører- og Infanteridelings-
førerkursus” har skiftet navn til 
henholdsvis ”Gruppeførerkursus, 
Taktik 1 og 2” og ”Delings-
førerkursus, Taktik 1 og 2” for at 
signalere, at kurserne nu får en 
bredere målgruppe.

Kurser i felten
De taktiske kurser bygger videre 
på indholdet i gruppefører og 
delingsførerkurserne. 

”Hvis man syntes, at det 

sidste modul (modul 3) var 
spændende, så vil jeg klart 
anbefale, at man går videre på 
de taktiske kurser. Det er kurser, 
hvor man er meget i felten, og 
vi har lagt stor vægt på praktik 
frem for teori,” fortæller Ole 
Ladefoged.

Kurserne er bygget op i par, 
så der på hvert niveau er to 
 kurser: ét taktisk kursus med 
 fokus på defensive operationer, 
og ét taktisk kursus med fokus 
på offensive operationer. Det 
ene kursus løber over en week-
end, det kursus andet varer en 
uge. Se også illustrationen.

Større taktisk indsigt
Gruppefører Hans Hugo Holme-
lin, der er bevogtningssoldat i 
Flyverhjemmeværnseskadrille 
266 Aalborg, har som et forsøg 
testet de nye muligheder ved at 
gennemføre ”Infanterigruppe-
førerkurset”. Han mener 
sagtens, man som bevogtnings-
soldat kan få et udbytte af 
kurset. 

”Det har givet mig en større 
taktisk indsigt, så selv om jeg 

ikke er i et infanterikompagni, 
mener jeg, det vil gøre mig 
bedre til også at løse bevogt-
ningsopgaver,” siger Hans Hugo 
Holmelin, der helt klart kan 
anbefale kurserne. Han under-
streger dog en ting: 

”Man skal være i almindelig 
god form, for infanterister løber 
jo hele tiden. Også når det 
regner!” 

AF SIGNE THIIM

I N F A N T E R I F Ø R E R  U D D A N N E L S E R 

udbydes 
til alle

Nu åbnes der op for, at alle førere 
i Hjemmeværnet får adgang til 
infanteriføreruddannelser, så de kan få styrket 
deres taktiske kompetencer og blive bedre 
klædt på til føringsopgaver. 

På de taktiske 
kurser foregår 
meget af tiden i 
felten. Foto: Signe 
Thiim

I 2018 udbyder Hjemmeværnsskolen to kurser  

Tilmeld dig på HJV.DK

Gruppeførerkursus – Taktik 1
(Modul 1, 4. – 6. maj. Modul 2, 19. – 25. maj.)
Delingsførerkursus – Taktik 1
(Modul 1, 4. – 6. maj. Modul 2, 19. – 25. maj.)
De sidste kurser forventes klar i løbet af 2019-2020.

Gruppefører-kursus,  
Taktik 2  

(offensivt modul)

Gruppefører-kursus,  
Taktik 1

(defensivt modul)

Gruppefører-kursus

Delingsfører-kursus,  
Taktik 2  

(offensivt modul)

Delingsfører-kursus,  
Taktik 1

(defensivt modul)

Delingsfører-kursus

Før: Infanterigruppefører og 
Infanteridelingsførerkursus
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UDDANNELSE

Sådan bliver en uddannelse til
Her kan du se processen, der ligger forud for ændringer i uddannelser. 
Hjemmeværnet anvender som resten af Forsvaret den såkaldte Prince2-model 
til projekterne.

Opgave/idé

Foranalyse

Projekt 
opstart

Analyse

Kvalitets- 
sikring

Produktion

Pilotkursus

Tilretning/ 
overdragelse

OPGAVE/IDE 
Der kan være mange grunde til at ændre 
uddannelser – det kan være alt lige fra 
politiske beslutninger, ændringer i Hjem-
meværnets opgaver, økonomi, ændringer i 
materiel, taktik eller organisationen.  Som 
regel er det Hjemmeværnskommandoen, 
som starter processen og Hjemmeværns-
skolen,  der får opgaven. 

FORANALYSE 
I denne fase udarbejdes et kommisorium, 
der er et andet ord for opgavebeskrivelse. 
Kommisoriet indeholder blandt andet krav 
til uddannelsen og slutproduktet.

PROJEKTSTART
Når kommissoriet er godkendt, starter 
projektet i Studie- og Udviklingssektionen. 
Her bemander projektlederen sin arbejds-
gruppe med fagspecialister, repræsentanter 
for brugeren (den frivillige) samt repræ-
sentanter fra Hjemme-værnsskolen og 
eventuelt andre myndigheder.

PRODUKTION
Skrivefasen går i gang, og der  skal udar-
bejdes en uddannelsesbeskrivelse samt en 
læringsplan, der stemmer overens med de 
emner, som analysen viste var nødvendige 
for at nå målet med uddannelsen. Uddan-
nelsesveje og Q’er opdateres, og eventuelle 
bilag og hjælpemidler som eksempelvis 
læringsvideoer til uddannelsen produceres. 

PILOTKURSUS
Det nye eller ændrede kursus bliver testet 
på et pilotkursus med deltagere fra den 
målgruppe, der fremadrettet skal gennem-
føre kurset. Arbejdsgruppen observerer 
kurset og tilretter læringsplanen undervejs 
på baggrund af input fra instruktører og 
kursister samt egne observationer.

ANALYSE
Arbejdsgruppen går i gang med en grundig 
opgaveanalyse, der blandt andet indeholder 
en analyse af brugeren, tid til uddannelsen 
samt emner/fag, som uddannelsen skal in-
deholde. Der udarbejdes en grovskitse over 
strukturen i den nye/ændrede uddannelse.

KVALITETSSIKRING
Produktet (kurset) vurderes af eksterne 
repræsentanter. Det vil typisk være fagspe-
cialister fra andre skoler i Forsvaret som 
Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Forsvars-
akademiet eller Air Force Training Centre. 

Kommunikation
Ændringen af uddannelsen formidles 
undervejs i processen via forskellige medier 
til Hjemmeværnets myndigheder samt til 
frivillige og frivilligt nøglepersonel.

Udkast 1.0

Version 1.0
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Kom i mål med din 
enhedsuddannelse
Hvad skal der til, for 
at du får gennemført 
den nødvendige 
enhedsuddannelse? Det 
har en arbejdsgruppe 
set nærmere på. 
Et af svarene er 
nye overskuelige 
uddannelsespakker.

Vejen til at få enhedsuddannelsen 
 gennemført og på plads skal være lettere 
og mere overskuelig for den enkelte 
hjemmeværnssoldat.  

Det er formålet bag et nyt projekt, 
som blev sat i gang tidligere på året. 
Projektet har fået navnet ”HAUS”, som 
står for ”Hjemmeværnets Uddannel-
ses- og AktivitetsStyring” og ledes af en 
arbejdsgruppe, der også har repræsen-
tanter for de frivillige. Men hvad dækker 
projektet egentlig over? HJV magasinet 
har talt med arbejdsgruppeformand, 
major Karsten Thomassen fra Hjem-
meværnskommandoens Operations- og 
Uddannelsesafdeling.

”Ligesom spillerne på et håndboldhold 
skal træne sammen for at kunne spille 
kampe og løse en holdopgave sammen, 
så skal hjemmeværnssoldaterne også 
tage deres enhedsuddannelse, så de 
kan arbejde sammen som et team og 
løse Hjemmeværnets mange forskellige 
 opgaver. Vi oplever desværre et ud-
dannelsesmæssigt efterslæb på vores 
enhedsuddannelser. Det er ikke hensigts-
mæssigt,” siger Kasten Thomassen.

Derfor arbejdes der på at gøre det 
enklere for hjemmeværnssoldaterne at 
komme igennem den nødvendige enheds-
uddannelse, der tager fra 14 til 22 timer 
pr. modul. 

Uddannelsespakker
Løsningen er udarbejdelsen af nye 
enhedsspecifikke uddannelsespakker. 

”Vi lægger op til, at Hjemmeværns-
skolen udarbejder nogle nye skræd-
dersyede uddannelsespakker målret-
tet den enkelte enhedsuddannelse. 
 Uddannelsespakkerne skal indeholde 
alt lige fra uddannelsesbeskrivelse, 
aktivitetsplaner og undervisningshæfter 
til elektroniske bestillingsliste til am-
munition, køretøjer og det terræn, hvor 
uddannelsen skal foregå. Målet er både 
at gøre det nemmere at planlægge, tilret-
telægge og gennemføre enhedsuddan-
nelsen,” siger Karsten Thomassen.

Uddannelsespakkerne foreslås sup-
pleret med nogle store plakater, som kan 
hænges op i de enkelte underafdelinger. 
Tanken er, at plakaterne kan bruges til 
løbende at ajourføre de enkelte medlem-
mers uddannelsessituation. 

”Så kan underafdelingschefen hele 
tiden følge med i, hvordan det står til 
med enhedens uddannelsesniveau. 
Medlemmerne kan ligeledes skabe sig et 
overblik over hvad de har gennemført og 
hvilke fag de mangler at gennemføre,” 
siger Karsten Thomassen, der håber, de 
første uddannelsespakker kan være klar i 
løbet af 2018.  

UDDANNELSE 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Uddannelses-
pakkerne
Uddannelsespakkerne for enheds-
uddannelserne vil bestå af:
• Uddannelsesbeskrivelser på 

basis af uddannelsesdirektiver
• Aktivitetsbeskrivelser, herunder 

lektionsplaner
• Terræn 
• Uddannelsesmateriel, ammuni-

tion, køretøjer, feltrationer m.v.
• Befalinger og vejledninger
• Undervisningshæfte (uddrag af 

håndbog)
• Evt. undervisningsvideo 

Hærhjemmeværnet
Enhedsuddannelse

Marinehjemmeværnet
Enhedsuddannelse

Flyverhjemmeværnet
Enhedsuddannelse
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Anvendelse af reservestyrken

H
ele udgangspunktet for For-
svarets HR-delstrategi 9 har 
været at skabe de nødvendige 
rammer, vilkår og værktøjer for, 
at Forsvaret bedst muligt og 
mest fleksibelt fremadrettet skal 

kunne anvende sine samlede personelkapacite-
ter. De samlede personelkapaciteter er det, der 
ligger i begrebet totalstyrkekoncept.

Totalstyrkekonceptet, som er inspireret af 
blandt andet Storbritannien, indeholder alle 
Forsvarets personelkategorier; det vil sige både 
fastansatte, personel af reserven og Hjemme-
værnets frivillige. De sidste to har nu fået en 
ny samlebetegnelse i form af begrebet ’reser-
vestyrken’; altså Forsvarets samlede reserve i 
form af reservepersonellet og Hjemmeværnets 
frivillige.  

Der er i totalstyrkekonceptet særlig fokus på 
de mange muligheder for anvendelse af perso-
nel af reserven og Hjemmeværnets frivillige på 
en mere smidig og fleksibel måde, end vi har 
været vant til det hidtil. Det er den opgave, 
som projektorganisationen, som også Hjemme-
værnet har været en del af, har arbejdet med. 

I 2015 blev der derfor oprettet et implemen-
teringssekretariat som et joint venture mellem 
Værnsfælles Forsvarskommando og Hjem-
meværnskommandoen. Sekretariatet har siden 
været samplaceret med Center for Stabilise-
ringsindsatser i København.  Implementerings-
organisationen nedlægges med udgangen af 
2017. Det samme gør sekretariatet, der opstår 
i en ny form som sekretariatet til støtte for 
personel i reservestyrken samt reservestyrkens 
både civile og militære arbejdsgivere. Sekreta-
riatet, der er en del af Værnsfælles Forsvars-
kommando, bliver fortsat samplaceret med CSI 
på Kastellet i København og vil også inkludere 
InterForce.  

RESERVE 

Du har måske hørt om Forsvarets såkaldte ”HR-delstrategi 
9”, også kaldet DS 9, gennem de sidste år. Det kan du godt 
glemme nu, hvor projektet er implementeret og strategien 
er klar til at gå i drift.

E N  N Y  M Å D E  AT  TÆ N K E 
F O R S V A R E T S 
R E S E R V E S T Y R K E

AF JEANETTE SERRITZLEV

Illustrationen viser konceptet for anvendelsen af re-
servestyrken. Der lægges op til en langt mere fleksi-
bel sammensætning af personelkategorier alt efter 
opgaven og ressourcer til rådighed. Udsendelsen af 
instruktører fra Hjemmeværnet til Irak i rammen af 
Operation Inherent Resolve er et eksempel på det,  
som du kan se i den øverste kasse i midten:  
Enhed med enkeltpersoner fra  
Reservestyrken integreret. 
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En konflikt i et afrikansk land er ovre. 
Nu er der behov for at støtte den hårdt 
prøvede stat med undervisning og træning 
i for eksempel offentlig forvaltning og 
anti-korruption. Hjemmeværnets Center 
for Stabiliseringsindsatser (CSI) bliver bedt 
om at stille med fire mand, der både har 
ekspertviden på området, og som kan 
operere i uniform. Derfor går der besked 
ud til branchenetværket for Good Gover-
nance, der omfatter en række personer 
med kompetencer på området og med 
mindst en militær grunduddannelse. Og på 
ganske kort tid har de ansvarlige branche-
netværksofficerer fundet de bedst egnede 
kandidater. 

Det er i hvert fald tanken bag et nyt 
netværkskoncept kaldet ”Peer-to-Peer” 
under Samtænkningssektionen, som er en 
del af CSI.  

”Hensigten med netværkene er, at 
de skal hjælpe med at skabe en større 
pulje af kandidater til internationale 
stabiliseringsindsatser, som traditionelt 
er svære at besætte,” siger kaptajn 
Nicolaj Marker, der er netværksleder i 
Samtænkningssektionen. 

AF ANDERS BIRCH BREUNING, 
CONTEXT MEDIA

Nye netværk samler folk 
i uniform med stærke 
civile kompetencer

Nikolaj Marker fortsætter: ”Netværkene 
er grupper for kvalificeret personel til ud-
sendelser i lande, der befinder sig mellem 
krig og fred, hvor der er behov for, at man 
kan forsvare sig selv, men hvor der også 
er behov for andre civile kompetencer, end 
hvad en soldat kan tilbyde,” siger han. 

Dyrt uden netværk
Netværkene er opdelt i 12 brancher, og 
som ledere af hvert netværk sidder to 
branchenetværksofficerer – en frivillig fra 
Hjemmeværnet og en reserveofficer – som 
skal opbygge netværket inden for deres 
branche. 

”Der er blandt andet netværk for 
Good Governance, Energi samt Jord og 
Landbrug. Netværksbrancheofficererne 
har civile kompetencer inden for deres 
branche, og de har måske kontakt til 20-25 
ressourcepersoner på området, som hver 
også har kontakt til yderligere 20,” siger 
Nicolaj Marker. 

Netværkene er frivillige og henvender sig 
til personer med kompetencer inden for de 
forskellige brancher, som også som mini-
mum har en militær grunduddannelse – for 
eksempel værnepligt eller Hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse. Skulle Forsvaret på 
samme vis have en gruppe medarbejdere, 
som var eksperter på et civilt område, 
militært uddannede og klar til udsendelse, 
ville det kræve store ressourcer. 

Adgang til kurser
En af netværksbrancheofficererne er kap-
tajn Flemming Strandberg Klausen, som 
er frivillig i Hjemmeværnet og tilknyttet 
CIMIC/PSYOPS-netværket, der er netvær-
ket for militært-civilt samarbejde.

Er du militært uddannet, og har 
du stærke civile kompetencer 
inden for dit felt, er de nye 
såkaldte ”Peer-to-Peer” 
branchenetværk måske noget 
for dig. Netværkene giver blandt 
andet adgang til særlige kurser. 

K A P T A J N  
N I C O L A J  M A R K E R 
er tovholder på de nye branche-
netværk, som Hjemmeværnets 
Center for Stabiliseringsindsats 

har startet på. 

F R I V I L L I G 
F L E M M I N G 

S T R A N D B E R G 
K L A U S E N 

er branchenetværksofficer 
for netværket om militært-
civilt samarbejde, som også 
giver adgang til spændene 

kurser.  
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”Vi er 27 personer i vores netværk 
fordelt over hele landet. Lige nu er 
opgaven at finde flere medlemmer, ar-
rangere og afholde møder for netværks-
medlemmerne og finde mulige kandida-
ter, hvis vi bliver kaldt på,” siger han.

Man behøver ikke kende nogen, for at 
blive medlem af netværket – man kan 
bare henvende sig, hvis man vil være 
med.

”Som udgangspunkt er det for alle. 
Det er uforpligtende og ulønnet, med-
mindre man bliver udsendt, hvor man 
så indgår en kontrakt med Forsvaret. Til 
gengæld giver det adgang til uddan-
nelser og et netværk,” siger Flemming 
Strandberg Klausen. 

Uddannelserne varierer mellem 
netværkerne. Som medlem af CIMIC/
PSYOPS-netværket får man bl.a. adgang 
til FN’s CIMIC-stabsofficerskursus og 
Fieldwork CIMIC-kursus foruden de 
kurser, der bliver afholdt for Informa-
tionsaktiviteter (IA) under Hærens 
Efterretningscenter (HEC). 

”Det er ikke kurser, man normalt 
får adgang til som frivillig. De giver 

værktøjer, som man kan bruge både 
med og uden uniform,” siger Flemming 
Strandberg Klausen.

Forventer flere udsendelser
Kurserne er med til at gøre det attraktivt 
at være medlem af netværkene. 

”De skal give medlemmerne noget 
– interessante oplæg og uddannelser 
samt et større personligt netværk. For 
man skal få noget ud af at være med,” 
siger Nicolaj Marker.

Det er endnu usikkert, hvor meget 
netværkene vil blive anvendt til at 
rekruttere til udsendelser. Det afhænger 
af efterspørgslen fra CSI og det interna-
tionale engagement. 

”I dag er der cirka 10-12 udsendel-
ser om året, hvor netværkene kunne 
bidrage med potentielle ressourcer. 
Vi forventer, der vil komme flere, når 
netværkene bliver større, og vi tapper 
ned i den store ressource, som de her 
personer er. Netværkene er en måde at 
have adgang til de mennesker og ud-
nytte deres kompetencer,” siger Nicolaj 
Marker.  

BRANCHENETVÆRK

Branchenetvær-
kene er organise-
ret efter modellen 
kaldet ”Peer-to-
Peer.”

Branche-
netværk
Netværkskonceptet ”Peer to Peer” 
er et nyt relations- og tillidsbase-
ret netværk, som Samtænknings-
sektionen under Center for Stabili-
seringsindsatser har udviklet. 
Der er søsat i alt 12 branchenet-
værk: CIMIC/PSYOPS, CYBER/IKT, 
Good Governance, Uddannelse, 
Maritime Domain Awareness, 
Økonomi/handel & service, Energi, 
Vand & Spildevand, Sundhed, 
Byggeri, Transport, Jord & Land-
brug. 
Netværkene skal inden for deres 
branche skaffe kandidater til 
potentielle stabiliseringsindsatser 
i lande, der befinder sig mellem 
konflikt og fred som for eksempel 
Afghanistan, Irak eller Mali, hvor 
der er behov for netop deres 
kompetencer.
Fem netværk er aktive alle-
rede, og de resterende syv er i 
opstarten Alle kan blive medlem 
af netværkene, hvis man har en 
militær grunduddannelse som for 
eksempel den lovpligtige uddan-
nelse fra Hjemmeværnet og har 
relevante kompetencer inden for 
netværkets branche. 
Ønsker du at vide mere om net-
værkene og måske blive medlem, 
kan du kontakte netværksleder, 
kaptajn Nicolaj Marker på: mar-
ker@samtaenkning.dk
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Lige nu har Hjemmeværnsmuseet i den 
historiske Frøslevlejr i Sønderjylland 
vinterlukket. Men når forårssæsonen 2018 
sætter ind, sker det med nye og opdaterede 
udstillinger, der stiller skarpt på nogle af de 
opgaver, som afspejler det ”nye hjemme-
værn” både hjemme og ude.

Internationalt har Hjemmeværnets solda-
ter i nu mere end 10 år bidraget med støtte 
til både militære og civile opgaver i blandt 
andet Afghanistan, Irak og senest i Mali i 
Afrika, hvor 22 hjemmeværnssoldater har 
støttet Flyvevåbnet på en FN-mission med 
at bevogte den lejr, hvor soldaterne boede.  

Museet har derfor opdateret sine udstil-
linger om Hjemmeværnet på udebane - de 
færreste ved for eksempel, at et hold lands-
brugskyndige hjemmeværnssoldater for 
nogle år siden var udsendt til Afghanistan 
for at hjælpe afghanerne med forskellige 
projekter om landsbrugsudvikling. 

Nationalt har museet fundet det naturligt 
at vise grænsekontrolindsatsen, som sol-
dater fra Hjemmeværnet har bidraget med 
siden sommeren 2016. Senest er styrken 
udvidet til 145 soldater, der alle har meldt 
sig frivilligt til opgaven, som kræver en 
særlig uddannelse. Grænsekontrolopgaven 
skildres i en særudstilling, som gæsterne 
kan opleve, når museet åbner op til påske-
ferien 2018. 

Dele af udstilling er mobil
Udstillingsdelen om Hjemmeværnets bidrag 
på internationale missioner er desuden 
blevet dubleret og gjort mobil, så den kan 
indgå i diverse udstillinger rundt om i hele 
landet. Museet har gode erfaringer med at 
rejse sit nye udstillingsfoldetelt og opstille 
”Roll-up”-plancher side om side med en 
informations- og hvervestand fra det øvrige 
hjemmeværn. 

Museet har erfaret, at især yngre perso-
ner er meget interesserede i at høre om det 

internationale engagement. Andre udstillere 
har mulighed for at låne museets ”Roll-
up”-plancher eller et USB-stik med fotos af 
plancherne. 

Nye kræfter i bestyrelsen
Museet har også fået nye kræfter i bestyrel-
sen. Tidligere Chef for Hjemmeværnet, den 
nu pensionerede generalmajor Finn Winkler, 
er således trådt ind i bestyrelsesarbejdet. 
Det samme er Gitte Munk Kvist Thomsen 
og Pia Goul, begge med solid baggrund i 
Hjemmeværnet. 

”Bestyrelsen er garant for, at Hjem-
meværnsmuseet fortsat vil udvikle sig i en 
positiv retning til gavn for formidlingen af 
Hjemmeværnets historie,” siger formand  
for bestyrelsen, Jens Peter Rasmussen.  

Han opfordrer samtidig folk med interesse 
for det historiske arbejde til at melde sig på 
banen i foreningen ”Hjemmeværnsmuseets 
Venner.”    

”Der er gratis entré til museet, så vi kan 
godt bruge flere i foreningen, der er med 
til at yde økonomisk støtte i form af et kon-
tingent,” siger Jens Peter Rasmussen. Læs 
mere om Hjemmeværnsmuseet på:
www.hjemmevaernsmuseet.dk  

MUSEUM

På Hjemmeværnsmuseet kan du fremover 
også få historien om Hjemmeværnets 
landsbrugskyndige soldater, der for nogle 
år siden var udsendt i Afghanistan, hvor de 
afløste en amerikansk landbrugsenhed. 

Hjemmeværnsmuseet 
fornyer sig
Når Hjemmeværnsmuseet slår dørene op på ny før påsken 2018, bliver det med 
nye udstillinger, der afspejler Hjemmeværnets internationale engagement og de 
nye grænsekontrolopgaver. 

TEKST: LEIF LARSEN 
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Han har kunnet mærke en voksende 
 interesse for Danmarkshistorien de 
seneste år. Historiker Jens Ole 
 Christensen er museumsinspektør, 
 seniorforsker og ph.d. ved Tøjhusmu-
seet, som formidler det danske forsvars 
historie samt militær- og krigshistorie. 

I fritiden er han frivillig i Hærhjem-
meværnsdistrikt Københavns Frivillige 
Stab og har siden 2008 været Hjem-
meværnets historiske konsulent og 
rådgivet i Hjemmeværnets historiske 
virksomhed. Blandt de frivillige oplever 
han en stor interesse for historie og 
særligt den tidlige historie.

“Det har igennem mange år været 
et stort ønske i Hjemmeværnet at få 
 skrevet vores organisations historie 
ned, mens der stadig er nogle fra 
Hjemmeværnets oprettelse og de tidlig-
ste år med. Vores kollektive hukommel-
se forsvinder med hver generation, der 
forlader Hjemmeværnet, og i dag er 
den generation, der kan huske Hjem-
meværnets oprettelse og pionerårene 
hastigt ved at falde fra,” siger Jens Ole 
Christensen.

En lang og spændende historie
Derfor har han kastet sig over bogen 
Hjemmeværnet – det folkelige forsvar, 
der netop er udkommet. Jens Ole 
Christensen har sammen med kollegaer 
tidligere skrevet bøger og artikler om 
dansk forsvars historie - blandt andet 
om Hærens historie. Han har derfor 
trukket både på sin faglige viden 
og personlige erfaring som soldat i 
Hjemmeværnet i arbejdet med bogen. 
Ifølge Jens Ole Christensen er Hjem-
meværnets historie spændende, fordi 

organisationen gennem tiden har spillet 
centrale politiske og militære roller.

“Fortællingen om Hjemmeværnet 
er en lang og spændende historie, der 
viser, at Hjemmeværnet gennem tiden 
har været med i udviklingen af det 
danske samfund på en række markante 
måder. I dag er Hjemmeværnet i høj 
grad en militær organisation, men tid-
ligere har Hjemmeværnet også  spillet 
en klar politisk rolle, der begynder i 
besættelsesårene og med oprettelsen 
af Hjemmeværnet i årene lige efter. 
Men Hjemmeværnet har også haft en 
vigtig politisk, men også militær rolle 
under Den Kolde Krig, forklarer han.

Rank ryggen
Jens Ole Christensen er ikke i tvivl om, 
at det er vigtigt for både de fastansatte 
og de frivillige soldater i Hjemmevær-
net at forstå det historiske fundament, 
som organisationen hviler på.

“Som frivillig i Hjemmeværnet skal 
man ranke ryggen, fordi det er en flot 
historie, Hjemmeværnet har. Hjem-
meværnet er en frivillig og idébåret 
organisation, der altid har fundet 
balancen mellem militær organisation 
og folkelig bevægelse,” siger Jens Ole 
Christensen og tilføjer:

“Hjemmeværnets identitet og 
selvforståelse udspringer klart og 
tydeligt af Hjemmeværnets historie. 
De frivilliges energi og kreativitet er en 
forudsætningen for, at Hjemmeværnet 
blev oprettet. Der har været en enorm 
energi, der har drevet det fremad, og 
selv i dag kan man mærke, at Hjemme-
værnet ikke er oprettet fra oven.”  

AF SARA AMOS PEDERSEN

HISTORIE

F O R T Æ L L I N G E N  O M 
H J E M M E V Æ R N E T

De fleste har hørt historien om 
modstandsbevægelsens omdannelse til 
Hjemmeværnet efter besættelsesårene. Nu har 
historiker Jens Ole Christensen skrevet en ny bog, der 
samler hele Hjemmeværnets historie i én fortælling.

Den historiske bog 
om Hjemmeværnet 
 udkommer på Gads 
Forlag og kan købes i  
 boghandlere landet over. 
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 I 1614 indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Da oprettede  

Christian 4. nemlig en permanent statslig hær, hvor man før havde 

benyttet sig af lejetropper, når der skulle føres krig.

 

Bogen beretter om begyndelsen for 400 år siden og om hærens vok-

sende betydning op gennem århundrederne:

 

• Den dramatiske eksistenskamp mod svenskerne i 1600- og 

1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet.

• De bitre og skæbnesvangre dansk-tyske krige i 1848-1851 og 1864 

og de tunge år i Tysklands skygge.

• Koldkrigsårene som NATO-allieret og den nyeste historie med 

internationale opgaver og moderne krigsførelse.

 

Det er ikke bare en historie om krige og udenrigspolitik; det er i høj 

grad også historien om, hvordan ændringer i organisation og stra-

tegisk tænkning og den våbenteknologiske udvikling har forandret 

den danske hær, og hvad det vil sige at være dansk soldat.

 

Bogens forfattere, Jens Ole Christensen og Rune Holmeå Iversen, er 

begge historikere og ansat ved Tøjhusmuseet.

Samlet dokument

HJEMMEVÆRNET
H i s t o r i e n  o m  d e t  f o l k e l i g e  f o r s v a r

J e n s  O l e  C h r i s t e n s e n

Hjemmeværnet_HR.indd   1 24/08/2017   11.44
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Et godt afbræk fra 
skoleaktiviteterne
Selv om Frej Leth Lorenzen kun er 19 år gammel, har han allerede 
gennemført Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse og er fuldgyldigt 
medlem af Hjemmeværnskompagni Eshøj. Han beskriver det som en 
drengedrøm, der er gået i opfyldelse.

”Min far var soldat, så på den måde 
har en militær karriere altid været 
en del af min familie. Da jeg blev 
18 år, følte jeg, at det var på tide 
at fortsætte i dette spor - der var 
ingen grund til ikke at melde mig 
ind i Hjemmeværnet. Så det gjorde 
jeg.”

Sådan fortæller den 19-årige 
Frej Leth Lorenzen fra Harlev, 14 
kilometer vest for Århus. Den unge 
østjyde går i gymnasiet, og i fritiden 
er han aktiv hjemmeværnssoldat i 
Hjemmeværnskompagni Eshøj, der 
holder til i Tilst. 

Selv om drømmen lige nu er gået 
i opfyldelse, så er det lidt af en 
opgave for Frej at få hverdagen til 
at fungere som hjemmeværnssoldat 
og gymnasieelev. Som gymnasieelev 
er der nemlig mange lektier og afle-
veringer, der skal tages højde for.

”Jeg har en liste over de aktivite-
ter, min kompagni deltager i, så jeg 
sørger for at planlægge mit skole-
arbejde ud fra det. Faktisk er det et 
godt afbræk fra skoleaktiviteterne at 
kunne tage ud på øvelse med Hjem-
meværnet. Så på den måde passer 
det godt sammen.”

Frej er godt tilfreds med ak-
tivitetsniveauet i i det østjyske 
kompagni. ”Det er spændende og 
sjovt at være en del af Hjemmevær-
net. Jeg får rykket på nogle af mine 
grænser og har samtidigt fået en 
masse gode kammerater. På mange 

måder synes jeg faktisk, det minder 
lidt om den oplevelse, jeg havde da 
jeg gik på efterskole.”

Holder af livet som soldat
Frej tog den lovpligtige uddannelse 
(LPU) på bare tre uger i sommer på 
Hjemmeværnets særlige Bootcamp. 
Det var en oplevelse, han har været 
glad for, da den har givet ham 
en solid begyndelse på livet som 
hjemmeværnsmedlem. Han håber 
også, at oplevelsen kan give ham et 
forspring, når han skal aftjene sin 
værnepligt.   

”Min kæreste er værnepligtig lige 
nu, og det, jeg hører fra hende, 
kan jeg sagtens genkende fra det, 
jeg oplever i Hjemmeværnet. Jeg 
synes, min tid i Hjemmeværnet 
i den grad har forberedt mig på 
min værnepligt, blandt andet fordi, 
jeg er blevet vant til at tage imod 
ordrer.”

Frej anfører, at med hjemme-
værnsuddannelsen kan han komme 
stærkt igennem værnepligten, 
hvilket kan føre til nye karriere-
muligheder i Forsvaret. Hvis 
baglandet vel og mærke 
er med på idéen. Lige 
nu nøjes han med at 
suge til sig fra sine 
hjemmeværnskol-
leger og arbejder 
hen imod at blive 
gruppens spejder. 

”Selv om jeg er ung, er det ikke 
noget jeg mærker i min enhed. De 
har taget rigtig godt imod mig, og 
jeg føler, jeg passer ind her.  Kom-
pagniet har et højt aktivitetsniveau, 
og vi laver rigtig meget – med den 
indstilling jeg og de har til tingene, 
har vi meget til fælles. Jeg ser det 
som en fordel, at nogle af de andre 
har været i kompagniet i mange 
år – det betyder jo, at der er meget 
viden, jeg kan trække på, hvilket 
har hjulpet mig meget.”

AF KEVIN GERHT SIGVARTSEN
FOTO: PRIVAT

For den 19-årige Frej 
Leth Lorenzen var det 
en drengedrøm, der 
gik i opfyldelse, da 
han blev medlem af 
Hjemmeværnet.

PORTRÆT
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N Y  P R Æ M I E !
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 en ny historisk bog, ”Hjemmeværnet 
– Historien om et folkeligt forsvar”. 

Hjv.dk – vistillerop.dk –  

blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 
kortlink.dk/apple/qcqd kortlink.dk/google/qcqm

facebook.com/hjemmevaernet @hjemmevaernet 
@hjemmevaernet og

Chefen på Twitter: @CH_HJV

kortlink.dk/linkedin/r9wv
HJV Filmkanal 

kortlink.dk/youtube/qcqk
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internationale opgaver og moderne krigsførelse.

 

Det er ikke bare en historie om krige og udenrigspolitik; det er i høj 

grad også historien om, hvordan ændringer i organisation og stra-

tegisk tænkning og den våbenteknologiske udvikling har forandret 

den danske hær, og hvad det vil sige at være dansk soldat.

 

Bogens forfattere, Jens Ole Christensen og Rune Holmeå Iversen, er 

begge historikere og ansat ved Tøjhusmuseet.
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De heldige quizvinderne kan 
blive ejere af en ny bog om 
Hjemmeværnet. 

Find Hjemmeværnet digitalt
Hjemmeværnet har udvidet sin digitale kommunikation og er i dag stærkt til stede 
på sociale medier. På Facebook har Hjemmeværnet rundet en milepæl og har nu 
over 20.000 følgere. Du kan også følge Hjemmeværnets aktiviteter på Instagram, 
Twitter, LinkedIn, YouTube og læse de seneste nyheder i HJV-appen.

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

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Senest 1. marts 2018
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 2/2017

Sanne E. Reindel
Koelbjergvej 60
5492 Vissenbjerg

Palle Svanholt
Soløsevej 13
2820 Gentofte

Quiz
&

 vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvem vandt DM for 

hjemmeværnshunde i A-klassen? 
Nævn både hundefører og hund.

2  Hvilken eskadrille er 
forbindelsesofficer Peter 
Pedersen medlem af?

3  Hvor gammel er  
motorpasser Hanne Nielsen?

4  Hvilket distrikt er VHK 
Holstebro lagt ind under?

5  Hvem er blevet ny 
kommitteret for Hjemmeværnet?
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Har du været på en ny øvelse, et spændende kursus eller 

deltaget i en indsættelse, har du mulighed for at dele dine 

oplevelser med resten af Hjemmeværnets soldater. Del billederne 

via Instagram og brug hashtag #HJV 

AF SARA AMOS PEDERSEN

HJV- plevelser

@FrejLorenzen

Frej Lorenzen gennemførte den lovpligtige 

grunduddannelse under Hjemmeværnets 

Bootcamp. I tre uger var hans lokale kom-

pagni i Eshøj skiftet ud med et intensivt 

uddannelsesforløb, hvor han blandt andet 

havde patruljetjeneste.

à

@CamillaPorsborg

Klatreturen ved Opalsøen på Bornholm 

minder Camilla Posborg om, at hun kan 

mere, end hun selv tror. Hun fik over-

skredet sine grænser på klippevæggen, 

da Politikompagni Amager besøgte 

deres venskabskompagni på Bornholm. 

I dag er Camilla frivillig i Politikompagni 

Køge.

à

@Mist0_o

Skydefærdighederne bliver skær-

pet efter otte timers øvelse. Eva 

Kristine Frandsen deltog i et åbent 

event på Skydebanen Amager, 

hvor frivillige mødtes for at træne 

deres færdigheder. 

à

@Nelleheni

For halvandet år siden meldte Henriette Sørensen sig ind i 

Hjemmeværnet, fordi hun savnede den militære tjeneste. Som 

frivillig i Infanterikompagni Midtfyn har hun deltaget i Aurora, 

der er den største militære øvelse i Sverige siden 1990’erne.
à

@Rasmuscf

Rasmus Franck var sammen med 

OIR Hold 5 udsendt til Al Asad Air-

base som instruktør. Sammen med 

presseofficeren sendte han billeder 

fra basen til CSI for at sende en 

hilsen hjem. Til daglig er han chef 

hos Stabskompagni Midt- og Vest-

sjælland på Flyvestation Skalstrup.

à

D E L  D I N E


