
Skarp bevogtning 
i en god sags tjeneste

Nedtælling til ny opgave i Mali

magasinetmagasinet
[ NR. 1 | MAJ 2017 ]

Nyt Let Maskingevær: 

Skydelærere giver 
gevær topkarakterer
 

Formand for Forsvarsudvalget: 

Det er vigtigt at have 
et stærkt hjemmeværn

Forsvarets øjne på vandet:  

MHV-fartøjer overvåger 
danske farvande året rundt



HJV magasinet
Nr. 1/2017

Ansvarshavende redaktør: 
Kommunikationschef  
Carsten Engedal

Redaktør: 
Charlotte Baun Senholt (DJ) 
Tlf.: 72 45 21 59 
e-mail: hjv-magasinet@hjv.dk

Abonnement  –  adresseændring: 
For ikke-medlemmer skal ændringer 
meddeles til Joan Schack på mail: 
hjk-kom-le2@mil.dk. For medlemmer 
sker det automatisk.

Citat: 
Artikler må gerne citeres inden for 
citatreglerne, når det sker med tydelig 
angivelse af ”HJV magasinet” som 
kilde samt udgivelsesnummer.

HJV magasinet udkommer tre gange 
årligt. Oplag: 50.000

Design & Tryk: 
Rosendahls a/s

ISSN: 2245-2079

Adresse:  
Hjemmeværnskommandoen,  
HJV magasinet  
Sankelmarksvej 26 
4760 Vordingborg

HJV magasinet 2/2017  
forventes at udkomme i  
september 2017.

Forsidefoto: Christer Holte

Foto side 3: Michael Bo Rasmussen, 
Anders Birch Breuning, Morten 
Fredslund, Flyvevåbnets Fototjeneste 
Nord og Maria Fabricius Tegner/
Skovdal Nordic

Tak for de 
flotte resultater
Vi er allerede godt i gang med Hjemmeværnsåret 
2017, hvor der som altid er nok at lave i Hjemme-
værnet. 

Det er ikke særlig overraskende, for når vi gør 
resultaterne op for sidste år til den tilbagevendende 
årsberetning viser det sig, at 2016 var et rekordår i 
Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets frivillige soldater leverede her 
mere end 2,6 millioner timer til øvelse, uddannelse 
og indsættelse sidste år, hvilket var 134.000 timer 
mere end året før.

Hjemmeværnet er med andre ord en særdeles ef-
terspurgt samarbejdspartner for Forsvaret, politiet, 
Beredskabet og det øvrige samfund. Vi vil derfor be-
nytte lejligheden til at takke Hjemmeværnets frivil-
lige soldater for, at de endnu engang leverede varen 
i 2016, da der blev kaldt på dem.

Den evne bliver der brug for igen. For vi står over-
for indgåelsen af et nyt forsvarsforlig, som på mange 
måder kommer til at definere Hjemmeværnets frem-
tid de næste mange år. 

Derfor arbejder ansatte og frivillige også hårdt og 
målrettet på at levere analyser og fakta, som skal 
indgå i forligsarbejdet. Det handler for eksempel 
om et vigtigt indspil i form at en analyse af Hjem-
meværnets strategiske udvikling, hvor Landsrådets 
rådgivning af Hjemmeværnsledelsen vil være vigtig. 
Ligesom tilpasningen af Hjemmeværnets logistiks-
truktur og en task force i forhold til fastholdelse og 
rekruttering af såvel frivillige som ansatte kommer 
til at spille en rolle.

I den forbindelse kan hvert enkelt medlem af 
Hjemmeværnet selv gøre en forskel ved at fortælle 
om, hvilken forskel hans eller hendes frivillige en-
gagement rent faktisk gør for Danmark. Og det er 
uhyre vigtigt, at vi hver især husker at få gjort dette; 
særlig i et forligsår.

Derfor har vi også afsat god plads i nærværende 
magasin, hvor man kan finde inspiration til at få for-
talt de mange gode budskaber, som vi ved, at Hjem-
meværnet repræsenterer.

Hjemmeværnets synlighed bliver med andre ord 
helt afgørende det næste halve år.

For hvis vi ikke husker, at få fortalt vores politi-
kere og journalister om den omkostningseffektive 
beredskabs organisation, som Hjemmeværnet også 
er, så risikerer vi på sigt, at stå i den situation, hvor 
vi ikke kan udskifte vores materiel i takt med at det 
nedslides.

Det er en uholdbar retning for Hjemmeværnet, 
som i indeværende forlig har afleveret mere end 20 
procent af sin samlede økonomi. Derfor vil vi selv-
følgelig gøre alt, hvad vi kan for at skaffe de nød-
vendige ressourcer til nyt materiel i det kommende 
forsvarsforlig.

Men vi håber også, at vi med dette magasin kan 
inspirere jer til at trække i samme retning.

Og endnu engang tak for den flotte indsats, vi ser 
overalt i Danmark året rundt!

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet
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ROYALT BESØG 

Kronprinsesse Mary
besøgte Hjemmeværnet på Sydsjælland
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da Hjemmeværnscenter Skovhuse i 
Sydsjælland i april fik fint besøg af Kronprinsesse Mary.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: MARIA FABRICIUS TEGNER/SKOVDAL NORDICE

Hjemmeværnscentret, der er placeret ved en 
tidligere top sikret radarstation fra den kolde 
krig, huser i dag tre sydsjællandske kompag-
nier. Kronprinsessen fik lejlighed til at møde 
de tre kompagniers chefer, nemlig kaptajn 
Jens Peter Illum og kaptajn Karsten Frimann 
samt premierløjtnant Lars Ørum Hansen, der 
alle har deres daglige gang på centeret. 

Efter en introduktion til stedet fik 
Kronprinsessen, der har været med-
lem af Hjemmeværnet siden 2008 og 
har rang af premierløjtnant, fremvist 

Hjemmeværnscenter Skovhuses histo-
riske samling og radarstationen, der i mange 
år indgik som en del af Natos overvågning 
af luftrummet over det vestlige Europa. Der 
blev også tid til en tur oppe i radartårnet, 
hvorfra man kan se ud over det meste af 
Sydsjælland og Lolland-Falster.

Så også Vordingborg Kaserne
”Det var en god oplevelse at møde Kronprin-
sessen, der viste stor interesse for vores akti-
ve tjeneste. Så jeg føler mig da stolt på Hjem-

meværnets vegne,” siger Lars Ørum Hansen.     
Efter besøget var Kronprinsessen forbi det 

lokale Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland 
og Lolland-Falster i Stensved. Besøget slut-
tede på Vordingborg Kaserne, hvor Hjem-
meværnskommandoen i dag har domicil. 
Sammen med Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, Den Kommitte-
rede i Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen (S) 
og stabschef, brigadegeneral Gunner Arpe så 
Kronprinsessen Vordingborg Kasernes facili-
teter. 

Kronprinsesse Mary under rundturen ved Hjemmeværnscenter Skovhuse i selskab med premierløjtnant Lars 
Ørum Hansen fra Infanterikompagni Sydsjælland og Lolland-Falster. 
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Jens Garly bliver ny Chef 
for Hjemmeværnet
Brigadegeneral og chef for hærens 2. bri-
gade, Jens Garly, tiltræder 1. august 2017 
som Chef for Hjemmeværnet i Vordingborg. 

”Jeg er overordentlig glad for og stolt over 
at få muligheden for at blive chef for Hjem-
meværnet. Det bliver en fantastisk positiv 
udfordring at skulle lede en organisation med 
så mange dygtige og dedikerede mennesker, 
der på frivillig basis yder en kæmpe indsats 
for Danmarks sikkerhed og i øvrigt støtter 
vores samfund på en lang række områder. 
Jeg ser frem til at lære Hjemmeværnet at 
kende og sammen med den kommitterede, 
at stå i spidsen for udvikling og drift af Hjem-
meværnet i årene, der kommer”, siger Jens 
Garly.

Den 54-årige brigadegeneral har i en 

lang årrække beklædt forskellige chefposter 
rundt om i Forsvaret og har desuden flere 
internationale udsendelser bag sig i Bosnien, 
Kosovo og senest i Liberia, hvor han var ope-
rationschef og tillige i en periode stabschef 
ved FN-styrken. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, hilser valget af den nye chef 
velkomment. ”Jeg glæder mig over valget af 
Jens Garly, som jeg føler mig sikker på, vil 
blive en god chef for Hjemmeværnet og dets 
frivillige,” siger Finn Winkler. Hjemmeværnets 
kommitterede Bjarne Laustsen (S) glæder 
sig også til samarbejdet. ”Med udnævnel-
sen af Jens Garly som kommende Chef for 
Hjemmeværnet kan vi se fremad til gavn og 
glæde for alle i Hjemmeværnet.”

Den 54-årige brigadegeneral 
Jens Garly bliver ny Chef for 

Hjemmeværnet fra 1. august. 

Har du hentet 
Hjemmeværnets 
nye app?

Vil du have besked via en noti-
fikation på din smartphone, når 
der er en nyhed, som vedrører 
dine interesser i Hjemmeværnet 

eller vigtig information, du bør have kendskab 
til. Så kan du downloade Hjemmeværnets nye 
app ”HJV”, som gør det lettere for dig at holde 
dig opdateret om, hvad der sker i Hjemme-
værnet og sikrer, at den praktiske information 
er lige ved hånden.

”Med HJV-app’en får du en masse brugbar 
information tættere på, fordi informationen 
er tilgængelig på smartphonen, som de fle-
ste efterhånden går rundt med i lommen. 
Jeg opfordrer til, at man downloader app’en 
og begynder at bruge den,” siger Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

App giver overblik
I app’en kan du læse nyheder og finde vig-
tig information for eksempel op til og under 
øvelser. I kalenderen finder du udvalgte akti-
viteter, og du kan også finde praktiske oplys-
ninger om organisationen, uddannelse og lo-
kationer og kontaktoplysninger. Det er muligt 
at tilpasse informationerne til din værnsgren 
eller vælge at modtage informationer om 
hele Hjemmeværnet, og du kan også tilpasse 
notifikationer til dine behov.

HJV-app’en er et supplement til hjv.dk, 
som stadig er centrum for kommunikationen i 
Hjemmeværnet. App’en giver derfor et hurtigt 
overblik, men indeholder ikke al information, 
som ligger på hjv.dk, lige som du heller ikke 
kan tilmelde dig aktiviteter på app’en. Har du 
selv gode ideer, der kan være med til atudvikle  
app’en, er du velkommen til at komme med 
input ved at skrive til feedback-app@mil.dk

Du kan downloade HJV-app’en via App 
Store og Google Play til IOS og android. 

CHV på Twitter
Hvis du interesserer dig for 
Chefen for Hjemmeværnets 
aktiviteter i Hjemmeværnet, 

har du nu mulighed for at følge med fra 
sidelinjen.  Siden februar har generalma-
jor Finn Winkler været aktiv på det sociale 
medie Twitter. Her deler han billeder, nyhe-
der og oplevelser fra sin dagligdag i Hjem-
meværnet. Følg ham på @CH_HJV

Følg Finn 
Winkler på 
Twitter: @
CH_HJV

Er du Hjemmeværnets  
bedste skytte?
Så har du chancen for at vise dine ta-
lenter på den årlige Feltpokalskydekon-
kurrence, som Hjemmeværnsskolen 
afholder i Nymindegablejren fra 29. sep-
tember til 1. oktober. Der konkurreres 
både i enkeltmands- samt grupperegi. 
Læs mere om konkurrencen på side 65 
eller hent plakaten for konkurrence på 
hjv.dk/oe/hvs
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Frivilligpris gik til 
Rosenborg
Hjemmeværnskompagni Rosenborg 
fra København har fået Frivilligprisen 
for kompagniets store beredvillighed 
og løsningen af en lang række for-
skellige opgaver i 2016.

”Det er en stor ære, der er blevet 
tildelt os. Jeg har rigtig mange solda-
ter, der knokler året rundt, så det er 
fantastisk at kunne gå hjem og for-
tælle dem, atd e har vundet prisen,” 
sagde kompagnichef Thomas Seloy 
efter pristildelingen, der fandt sted 
på Kastellet før påske.

Prisen blev overrakt af forsvarsmi-
nister Claus Hjort Frederiksen, der 

udtrykte stolthed over den frivillige 
indsats, som Hjemmeværnets frivil-
lige yder. ”Jeg er blevet meget over-
rasket over som minister, hvor mange 
frivillige der laver en kæmpe indsats 
og bruger rigtig mange timer i det 
daglige. Det fortjener i hvert fald en 
anerkendelse,” sagde Claus Hjort Fre-
deriksen.

Frivilligpriserne gives til en person 
eller til en enhed, der i det forløbne 
år har ydet en helt særlig indsats, 
eller som har skabt opmærksomhed 
omkring anvendelse af frivillige.  

På pletten til demo-
kratisk folkefest
Hjemmeværnet er for femte gang til stede på Folkemødet på 
Bornholm. Der vil være både aktiviteter på fartøjet Hjortø i 
Allinge Havn og masser af opgaver til støtte for politiet uden 
om Folkemøde-området.

Blandt telte, et heftigt menneskemylder og politiske debat-
ter vugger marinehjemmeværnsfartøjet Hjortø i vandkanten 
i Allinge Havn på Bornholm. Gennem hele Folkemødet er 
fartøjet fortøjret i den aktivitetsrige havn og danner centrum 
for spændende debatter, aktiviteter og events på dette års 
Folkemøde, som finder sted fra den 15. til den 18. juni. 

Det er femte gang, at Hjemmeværnet med Hjortø som 
midtpunkt afvikler Hjemmeværnets aktiviteter. I hvert fald 
de aktiviteter der foregår på selve Folkemødet. For uden om 
Folkemødet er Hjemmeværnet også talstærkt til stede. Både 
Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjem-
meværnet støtter politiet under Folkemødet med afspærring, 
adgangskontrol, trafikregulering og observationer til lands, til 
vands og i luften.

Følg Hjemmeværnet på Folkemøde 2017 på hjv.dk, HJV-
app’en, Facebook, Twitter og Instagram (@hjemmevaernet). 

Marinehjemmeværnsfartøjet Hjortø er midtpunkt for 
Hjemmeværnets aktiviteter på Folkemødet på Bornholm. 
Foto: Christian Sundsdal

Lettere at bruge private 
knive i hjemmeværns - 
tjenesten

Kompagnichef Thomas Seloy nr. to fra venstre med  
Frivilligprisen sammen med forsvarsmi nister  

Claus Hjort Frederiksen og kommitteret Bjarne Laustsen.

Nu behøver du ikke længere bekymre dig om at komme i konflikt med 
politiet, hvis du har din egen private kniv med i hjemmeværnstjenesten. 
En ny knivlov, ”Lov om knive og blankvåben”, gør det lettere for frivillige 
at bruge private kniv, når de er aktive i Hjemmeværnet. Med loven er 
Hjemmeværnsbestemmelse 640-004 blevet tilpasset, og den ændrede 
bestemmelse trådte i kraft 1. februar 2017 og gælder udelukkende for 
frivillige. Ansatte i Hjemmeværnet er omfattet af en af Forsvarets be-
stemmelser.  

Hvad er nyt?
• Den nye knivlov trådte i kraft medio 2016 med 

følgende ændringer: 
•  Forbuddet mod låsbare knive er fjernet
• Forbuddet mod énhåndsbetjente knive er fjernet 

(butterflyknive og lign. er dog stadig ulovlige) 
• Anerkendelsesværdige formål er udvidet til også at 

omfatte tjeneste i Hjemmeværnet
• Anskaffelse af knive med en bladlængde over 12 

cm, som ikke har et anerkendelsesværdigt formål, 
kræver tilladelse fra politiet 

• Knive til anerkendelsesværdige formål er lovlige, 
også over 12 cm klinge
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Til dig 
der vil udfordres
Hjemmeværnets nationale specialstyrke, SSR, søger solda-
ter til efterårets optagelsesforløb. Så hvis du ønsker store 
udfordringer og ekstraordinære oplevelser, skal du kontakte 
enheden hurtigst muligt.

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskom-
pagni, SSR, støtter blandt andet Forsvarets specialoperati-
onsstyrker med stabspersonel og patruljer til indhentning 
af informationer under vanskelige taktiske forhold. Enheden 
består af frivillige soldater fra Hjemmeværnet, der er særligt 
udvalgt, uddannet og udstyret til specialopgaven. Både opta-
gelsesforløbet og den videre tjeneste stiller store krav til den 
enkelte soldat.

Hvis du har viljen og styrken til at gennemføre efterårets 
optagelsesforløb til SSR, får du til gengæld udfordringer og 
oplevelser, du kun finder få andre steder i Forsvaret. Kontakt 
SSR på info@ssr.dk og telefon 70 25 65 04 for at få et an-
søgningsskema. Læs mere om Optagelsesforløbet til SSR på 
www.ssr.dk 

Du kan kontakte SSR, hvis du ønsker at blive en del af 
Hjemmeværnets specialstyrke.

Fødselsdagen 
blev markeret
Hjemmeværnets ledelse og Landsrå-
dets formandskab markerede 1. april 
Hjemmeværnets fødselsdag i Minde-
lunden og på Kastellet i København. 

68 år fyldte Hjemmeværnet, der 
blev grundlagt 1. april 1949. I den 
anledning lagde frivillig Geert Han-
sen, medlem af formandskabet i 
Hjemmeværnets Landsråd, Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler og Hjemmeværnskom-
mandoens stabschef, brigadegeneral 

Gunner Arpe Nielsen, en krans ved 
to mindemonumenter. 

”Tanken er, at vi forbinder Hjem-
meværnets fortid og nutid ved både 
at lægge en krans for de faldne i 2. 
Verdenskrig i Mindelunden og en 
krans ved det nyere “Monumentet 
for Danmarks internationale indsats” 
på Kastellet,” siger Finn Winkler.

Hjemmeværnskompagni Rosen-
borg fra København bistod begge 
steder til ceremonierne.

Kranselægning på Kastellet. Foto: Ole Bo Jensen

Uddan dig i sommerferien
Hjemmeværnets som-
merskoler byder på et 
hav af kurser og uddan-
nelser.  Foto: Christer Holte

Hjemmeværnet byder på en række populære sommerskoler 
tre uger i rap, og fra 2. -21. juli har du mulighed for at få et 
af de Q’er, du mangler på en af skolerne. 

Traditionen tro åbner Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 
sommerkurserne i Uge 27 med en række spændende kurser 
og foredrag om sikkerhedspolitik. Ugen efter er det Marine-
hjemmeværnets tur til at afvikle deres Uddannelsesuge på 
Slipshavn ved Nyborg. De kan i år markere 25 års jubilæum 
med effektiv uddannelse af de frivillige gaster. Uddannelses-
ugen adskiller sig i øvrigt fra de andre skoler ved at være 
tilrettelagt af frivillige kræfter. Flyverhjemmeværnet sætter 
punktum med deres Summercamp også på Slipshavn i Uge 
29 med undervisning møntet på værnets opgaver. 

Alle sommerskoler er åbne også for familiemedlemmer, 
der er hjertelig velkommen, og der bliver arrangeret sepa-
rate aktiviteter for dem. Læs mere om sommerskolerne på 
hjv.dk 
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Kort om Hjemmeværnet 
Hjemmeværnet er en særde-
les efterspurgt samarbejds-
partner. Det kan man hurtigt 
konstatere i Hjemmeværnets 
årsberetning, der netop er 
udkommet i en populærud-
gave. Her kan man studere 
de vigtigste resultater og 
nøgletal for 2016.

Døgnet rundt er Hjemme-
værnets frivillige parate til 
med kort varsel at springe til 
og yde en indsats for sam-
fundet, så selvom der var 
lidt færre frivillige end året 
før, brugte de sammenlagt 
mere end 2,6 millioner timer 
i Hjemmeværnet. 

”Hjemmeværnets omkring 
15.500 medlemmer i den 
aktive styrke viste igen en 
fantastisk vilje til at gøre en 

forskel. De leverede til og 
med ca. 134.000 timer flere 
end året før,” fastslår Hjem-
meværnsledelsen i populær-
udgaven af Hjemmeværnets 
årsberetning.

Forudsætningen for, at 
Hjemmeværnet altid kan 
stille i stærkeste opstilling 
og yde så markant en støtte, 
er kompetente og veluddan-
nede frivillige soldater. Derfor 
går en stor del af tiden for 
de frivillige med kurser og 
øvelser, og hjemmeværns-
soldaterne brugte i 2016 tæt 
ved 1,8 millioner timer på at 
holde sig skarpe.

Populærudgaven kan ses 
på hjv.dk i en dansk og en-
gelsk version. 

På billedet ses HJV-soldater i Assens Havn, hvor de hjalp til 
med at lægge sandsække ud.

Trofast støtte under 
voldsomt vejr
Når voldsomt vejr hærger Danmark, 
er Hjemmeværnet en yndet samar-
bejdspartner for politiet og Bered-
skabet. Det beviser Hjemmeværnet 
gang på gang, for eksempel da sti-
gende vandmasser i starten af året 
udviklede sig til oversvømmelser. 
Her var 562 HJV-soldater indsat for 
at støtte, hvor der var brug for det. 

Sammen med de 112 soldater fra 
hele landet, som støttede beredskab 
og politi, mens stormen Urd hær-
gede det meste af landet mellem jul 
og nytår 2016, blev der samlet set 
indsat 674 mand, som i alt ydede ca. 
6.123 mandetimer. Hjemmeværnet 
støttede blandt andet med at fylde 
sandsække, reparere diger samt re-
gulerer færdslen og afspærre ufrem-
kommelige områder.  

En af dem, der knoklede, var 
forsyningsbefalingsmand Søren Eb-

besen fra Hjemmeværnskompagni 
Billund. Han fyldte sandsække i otte 
timer i streg ved beredskabscentret 
i Kolding under stormen Urd. ”Vi ar-
bejdede nonstop, så der hele tiden 
var nye sandsække klar. Selv om det 
var en hård omgang, så var jeg ikke 
et sekund i tvivl i om, at jeg selv-
følgelig skulle af sted for at yde en 
indsats i beredskabet. Det er derfor 
jeg er i Hjemmeværnet for at gøre 
en forskel.” 

Chefen for Hjemmeværnet, ge-
neralmajor Finn Winkle, supplerer: 
”Gang på gang viser Hjemmevær-
nets frivillige, hvor vigtigt deres 
bidrag til politiets og Beredskabets 
opgaveløsning er for det danske 
samfund. Det er under indsatser 
som disse, at behovet for Hjemme-
værnets støtte til samfundet virkelig 
bliver tydeligt.” 

Hjemmeværnet har knap et år støtte politiet med græn-
sekontrol. Opgaven er nu forlænget. 

Grænsekontrol forlænget
Hjemmeværnets grænsekontrolopgave ved den dansk-
tyske grænse i Sønderjylland og ved Rødby og Gedser på 
Lolland-Falster er blevet forlænget frem til udgangen af 
2017. Hjemmeværnet har løftet opgaven knap et år, hvor 
132 HJV-soldater har assisteret politiet med blandt andet 
kontrol af pas, køretøjer og personer. 

I forbindelse med forlængelsen har Politiskolen stået for 
uddannelsen af nye HJV-soldater til opgaven. En af dem 
er Jesper Jæger fra Politihjemmeværnskompagni Næst-
ved. ”Jeg vil gerne hjælpe politiet med en vigtig opgave. 
Jeg håber på, at de færdigheder og erfaringer, jeg får af 
at bevæge mig i det felt, politiet opererer i, kan fungere 
som et springbræt til at komme ind i politiet,” siger Jesper 
Jæger, der tidligere værnepligtig.

Status på våben-
sikkerhedsprojekt 
Hjemmeværnet har modtaget alle de elektroniske kodelåse, som skal 
monteres på frivilliges våbenskabe. De monteringshold, der skal udføre 
arbejde, er blevet uddannet sidst i april, hvorefter arbejdet med at mon-
tere kodelåsene er gået i gang. 

Omkring kammerlåsene så er status, at der er indgået kontrakt med 
firmaet Amlock. Leveringen sker med 2.000 stk. i november og december 
2017 samt yderligere 2.000 stk. i januar og februar 2018.  Så snart de 
første Amlock kammerlåse er modtages og kan fordeles, er forudsæt-
ningen for genudlevering af bundstykkerne til stede. I bedste fald vil 
størsteparten af bundstykkerne være returneret ved årsskiftet. 

Det er ikke kun ved Danmarks grænser, Hjemmevær-
net leverer værdifuld støtte til politiet Sidste år støttede 
Hjemmeværnet politiet med 127.000 frivillige timer til 
forskellige opgaver som adgangskontrol, bevogtning, ef-
tersøgning af forsvundne personer til lands til vands og i 
luften, trafikregulering og patruljering til søs.  
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Indførelse af 
specialister i den 
frivillige struktur
Hjemmeværnets frivillige, der ikke har et føringsansvar, vil i fremtiden  
blive distinktioneret og markeret som specialister. Bonus er en kortere 
uddannelsesvej.

AF MAJOR SUSANNE BREDO

Specialister i Hjemmeværnet får i fremti-
den deres egen særlige distinktionering og 
afmærkning. Ændringerne sker efter emnet 
har været drøftet de sidste to år i Lands-
rådet, ligesom der har været orienteret om 
tiltaget på de sidste to chefssamlinger med 
underafdelingscheferne. 

Ændringerne sker af to årsager. Den ene 
er et ønske om, at de funktioner, som ikke 
har et egentligt føringsansvar, får reduceret 
uddannelsesmængden og alene skal have en 
høj grad af faglig viden inden for et særligt 
område. Den anden er budgetanalysens krav 
om besparelser på uddannelsesområdet. 
Indførsel af specialister betyder, at Hjem-
meværnsskolen kan tilpasse og fjerne kravet 
til en befalingsmandsuddannelse for en lang 
række af vores funktioner.

Derfor er ny afmærkning af specialister nu 
på vej i den frivillige struktur.

Hvad betyder det for den enkelte?
Gevinsten ved indførelsen af specialister er, 
at uddannelsesvejen til visse funktioner bli-
ver forkortet, fordi man ikke længere skal 
gennemføre føreruddannelse. Desuden kan 
du som specialist forvente at bevare din di-
stinktionering og afmærkning, også efter du 
er fyldt 62 - eller har været forlænget.

Fremtidens specialister er på menigt ni-
veau. Der er planlagt to typer af specialister 
med tilhørende afmærkninger. 

Overgangsordning
Fra 1. januar 2017 blev der iværksat en over-
gangsordning. Overgangsordningen er gæl-
dende, indtil nye distinktioner er godkendt, 
produceret og klar til at blive udleveret. I 
overgangsordningen vil frivillige, som for 
nærværende har en uddannelse til befalings-
mand, fastholde graden og funktion samt 
fortsat bære den gamle distinktionering.

I overgangsordningen gennemføres de 
nye justerede uddannelser, men man vil ikke 
længere blive udnævnt efter endt kursus.

Der vil ligeledes som en konsekvens af 
indførelsen af specialisterne – og dermed 
placering af føringsansvaret – være behov 
for at ændre organisationen af blandt andet 
stabsunderafdelinger og kommandodelinger. 

Arbejdet med dette er igangsat og vil blive 
præsenteret på et senere tidspunkt. Hjem-
meværnskommandoen forventer at udgive 
direktiv for hvilke funktioner, der fremadret-
tet ændres til specialister ultimo maj 2017. 

Meniggrad
Som noget nyt og samtidig med indførelsen 
af specialister vil alle frivillige menige blive 
afmærket med en meniggrad. Marinehjem-
meværnet og Flyverhjemmeværnet har 
tidligere brugt Søværnets og Flyvevåbe-
nets gradstegn, men fremover får alle tre 
værnsgrene deres egne meniggrader. Grad-
stegnene kan anlægges efter gennemførsel 
af den lovpligtige uddannelse eller relevant 
værnsuddannelse.

Specialist 1 Specialist 2

AFMÆRKNING

De relevante funktioner 
fra sergenter og overser-
genter vil som hovedregel 
fremover blive distinktio-
neret og afmærket som 
Specialist 2.

De relevante funktioner 
fra oversergenter til kap-
tajn vil som hovedregel 
fremover blive distinktio-
neret og afmærket som 
Specialist 1.
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FORSVARSFORLIG

Det mener forsvarsordførerne  
om Hjemmeværnet
Holdningerne til Hjemmeværnet er delte blandt partierne på Christiansborg.  
I lyset af det næste forsvarsforlig har HJV magasinet spurgt Folketingets 
forsvarsordførere, hvordan deres parti ser på Hjemmeværnets rolle i forhold til  
nye trusler som eksempelvis cyberangreb, terror og klimaforandringer, og hvordan 
de vil sikre midler til materiel i Hjemmeværnet.

Hvad mener forsvarsordførerne om Hjemmeværnet?  
Få svar på tre konkrete spørgsmål, som HJV magasinet 
har stillet forsvarsordførerne.
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HENRIK DAM KRISTENSEN

Forsvarsordfører for  
Socialdemokratiet. 

”Tidssvarende materiel  
er vigtigt”

1  Hvordan ser Socialdemokratiet på 
Hjemmeværnets rolle i forhold til nye trus-
ler som for eksempel cyberangreb, terror, 
klimaforandringer og en eventuel ny trus-
sel fra Øst?

”Det er svært at vide, hvad fremtiden 
bringer. Men vi kan konstatere, at når vi 
har oplevet nye trusler, har vi ofte måttet 
trække på Hjemmeværnets ressourcer. Og 
det er tydeligt for enhver, at Hjemmevær-
net indtil nu har bidraget på bedste vis. 
Så der er god grund til at tro, at der med 
nye trusler også fortsat vil være brug for 
Hjemmeværnets kapaciteter, og at Hjem-
meværnet fortsat vil spille en vigtig sam-
fundsmæssig rolle.” 

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Nej, politiet har brug for Hjemmevær-
net. Hjemmeværnet er en vigtig funktion, 
hvor man med al tydelighed også ser den 
samfundsmæssige betydning, som Hjem-
meværnet har.”

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”Ligesom Forsvaret skal have tidssva-
rende materiel, er det også vigtigt, at 
Hjemmeværnet har det. Det er et ude-
stående punkt, som vi skal have drøftet 
senest i forbindelse med det kommende 
forsvarsforlig.”

JEPPE JAKOBSEN

Hjemmeværnsordfører for Dansk 
Folkeparti.

"Cyberenhed i Hjemme-
værnet er interessant"

1  Hvordan ser Dansk Folkeparti på 
Hjemmeværnets rolle i forhold til nye trus-
ler som for eksempel cyberangreb, terror, 
klimaforandringer og en eventuel ny trus-
sel fra Øst?

"Hjemmeværnet skal være en trovær-
dig støtte for Forsvaret, politiet og Bered-
skabsstyrelsen. Det indebærer også, at 
Hjemmeværnet skal kunne støtte i de kon-
krete eksempler I nævner her. I Estland 
har deres hjemmeværn en frivillig cyber-
enhed, der kan støtte deres forsvar ved 
et cyberangreb. Sådan en enhed kunne 
også være interessant at opstille i Hjem-
meværnet."

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

"Det ville politiet muligvis kunne, men 
det ville blive meget dyrt og kræve, at 
man hyrer folk ind udefra. Så derfor er det 
rigtig godt, vi har de frivillige i Hjemme-
værnet, der påtager sig opgaven."

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

"Hjemmeværnet trænger ligesom det 
øvrige Forsvar til at blive styrket. Vi fore-
stiller os, at de midler, som forsvandt med 
kampflysindkøbet, som minimum skal fø-
res tilbage i forbindelse med det næste 
forsvarsforlig."

PETER JUEL JENSEN

Forsvarsordfører for Venstre.

”Hjemmeværnets indsats 
redder liv”

1  Hvordan ser Venstre på Hjemmevær-
nets rolle i forhold til nye trusler som for 
eksempel cyberangreb, terror, klimaforan-
dringer og en eventuel ny trussel fra Øst?

"Hvis Danmark kommer i en situation 
med et væbnet angreb og har behov for at 
få hjælp udefra, er de færdigheder, Hjem-
meværnet har uddannet sig i, afgørende 
for at sikre, at hjælp kan komme til lan-
det. Ved cyber-angreb, terror og klimafor-
andringer så spiller Hjemmeværnet også 
en afgørende rolle. For at kunne standse 
ulykken og sikre trygheden i det danske 
samfund, er det vigtigt, at Hjemmeværnet 
forsat opstiller et relevant og brugbart be-
redskab, samt at de frivillige er uddannet 
og øvet til opgaverne.”

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Fra mit kendskab til Det Bornholmske 
Hjemmeværn ved jeg, at deres indsats på 
øen gør rigtigt mange ting muligt. Der er 
ingen andre, der ville kunne løse disse op-
gaver på samme høje niveau. Støtten til 
ø-samfundet er med til at sikre tilbud til 
både bornholmere og turister. Så Hjem-
meværnets indsats redder liv, men sikrer 
også vækst og velstand.”

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”Det betyder meget for hjemmeværns-
medlemmer, at de ikke bliver udsat for 
ringe materiel, unødvendigt bureaukrati 
og tåbelige regler. I Venstre forventer vi, 
at vi kan hæve forsvarsbudgettet substan-
tielt – det løft forventer vi også kommer 
Hjemmeværnet og beredskabet til gode.”
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HOLGER K. NIELSEN

Forsvarsordfører for Socialistisk  
Folkeparti.

”Hjemmeværnet er en god 
hjælp for politiet i særlige 
situationer”

1  Hvordan ser Socialistisk Folkeparti 
på Hjemmeværnets rolle i forhold til nye 
trusler som for eksempel cyberangreb, ter-
ror, klimaforandringer og en eventuel ny 
trussel fra Øst?

”Jeg mener ikke, Hjemmeværnet har 
nogen afgørende rolle i forhold til de 
nævnte trusler. En undtagelse er måske 
klimatruslen, hvor hyppige oversvøm-
melser kan skabe behov for de frivillige 
i Hjemmeværnet. Skal de andre trusler 
håndteres, kræver det et professionelt 
forsvar, og hvad angår cybertruslen højt 
specialiserede folk.”

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Hjemmeværnet er en god hjælp for po-
litiet i særlige situationer. Det er dog ikke 
de militære færdigheder, som i den forbin-
delse er specielt relevante, med derimod 
Hjemmeværnets evne til at bidrage på det 
civile område.” 

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”Det er nødvendigt at prioritere i forsva-
rets udgifter, som også Hjemmeværnet vil 
indgå i. Jeg kan derfor ikke give løfter om 
flere penge til Hjemmeværnet.”

CARSTEN BACH

Forsvarsordfører for Liberal  
Alliance.

 ”Hjemmeværnets rolle 
bør opprioriteres”

1  Hvordan ser Liberal Alliance på 
Hjemmeværnets rolle i forhold til nye trus-
ler som for eksempel cyberangreb, terror, 
klimaforandringer og en eventuel ny trus-
sel fra Øst?

”Liberal Alliance mener grundlæggende, 
at Hjemmeværnets rolle i samfundet bør 
opprioriteres blandt andet fordi, frivillig-
hed bør spille en større rolle i Forsvaret. 
Hjemmeværnet skal indstille sig på, at 
fremtidens udfordringer bliver mange og 
af forskellig art, som bør blive løst i tæt 
samarbejde med det øvrige forsvar.”

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Hjemmeværnet støtter i dag politiet på 
afgørende områder. Det faktum at Hjem-
meværnet står til rådighed – og dermed 
løser mange af politiets lavpraktiske op-
gaver - tydeliggør kun Hjemmeværnets 
ganske betydningsfulde rolle. Aktuelt har 
vi se Hjemmeværnet håndtere grænse-
kontrollen i Sønderjylland uden problemer 
samtidig med, at det har frigivet mange af 
politiets egne ressourcer.”

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”Liberal Alliance går til forhandlingerne 
om en nyt forsvarsforlig med den hold-
ning, at alle Forsvarets enheder skal sik-
res en tilstrækkelig rådighedsgrad over 
relevant og operationsdueligt materiel i 
rette mængder. De operative enheders rå-
dighedsgrad skal være 100 procent. Dette 
gælder også Hjemmeværnet.”

RENÉ GADE

Forsvarsordfører for 
Alternativet. 

”Hjemmeværnets rolle er 
meget væsentlig”

1  Hvordan ser Alternativet på Hjem-
meværnets rolle i forhold til nye trusler 
som for eksempel cyberangreb, terror, kli-
maforandringer og en eventuel ny trussel 
fra Øst?

”Hjemmeværnets rolle i det danske 
samfund er og har været af meget væ-
sentlig karakter. I Alternativet har vi endnu 
ikke besluttet os for politisk, hvordan vi ser 
Hjemmeværnet i fremtidens danske sik-
kerhedsbillede. Det vil blive mere tydeligt, 
efter vi har sat gang i vores politikudvik-
ling på området.”

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Jeg har meget stor respekt for det ar-
bejde, Hjemmeværnet udfører. Frivillighed 
og ansvarstagen for det samfund, vi lever 
i, er ikke noget man skal tage for givet. 
Det danske politi er ekstremt presset på 
ressourcer. Derfor skal vi sikre et opgave-
spænd, der er skarpt prioriteret og med 
tanke for vores hårdtarbejdende betjentes 
behov for at kunne yde en optimal og ef-
fektiv indsats – med eller uden Hjemme-
værnet som hjælp.” 

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”Vi har brug for et opgør med må-
den og rammerne for, hvordan man 
tænker forsvar i Danmark. Vi ønsker 
et langt mere specialiseret forsvar i 
forhold til de internationale indsatser. 
Nationalt må vi ikke forringe bered-
skabet for katastrofer og civilsam-
fundets behov. Økonomisk skal vi turde 
atprioritere."
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MARTIN LIDEGAARD

Forsvarsordfører for Radikale  
Venstre.

”Frivillige kræfter skal 
samles i nyt alsidigt 
beredskab”

1  Hvordan ser Radikale Venstre på 
Hjemmeværnets rolle i forhold til nye trus-
ler som for eksempel cyberangreb, terror, 
klimaforandringer og en eventuel ny trus-
sel fra Øst?

”Tiden er løbet fra det traditionelle 
hjemmeværn, som vi kender det i dag. 
Radikale Venstre foreslår, at Hjemmevær-
net, værnepligten, reserven og beredska-
bet i langt højere grad samtænkes i et 
slagkraftigt og alsidigt beredskab, der kan 
håndtere små opgaver og yde et vigtigt 
bidrag til store, ekstraordinære indsatser. 
Det kunne være i form af etableringen af 
en ny Humanitær indsatsstyrke på 100 
mænd og kvinder.”

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

”Frivillige kræfter har altid og vil forhå-
bentligt også fremover udgøre et vigtigt 
bidrag til løsningen af samfundets store 
og pludseligt opståede opgaver. Radikale 
Venstre mener derfor også, at Hjemme-
værnets frivillige kræfter i særlige situatio-
ner fortsat skal stå til rådighed for politiet, 
men ikke nødvendigvis i regi af det nuvæ-
rende Hjemmeværn.”

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

”En sammentænkning af blandt andet 
beredskab, hjemmeværn og værnepligt 
kunne frigøre betydelige midler, som kun-
ne anvendes til både at sikre etableringen 
af en ny Humanitær Indsatsstyrke og sør-
ge for at beredskab/hjemmeværn havde 
tilstrækkeligt nyt materiale og udstyr.”

RASMUS JARLOV

Forsvarsordfører for Det Konservative 
Folkeparti og formand for Forsvarsud-
valget.

"Konservative går 
benhårdt efter at få 
styrket Hjemmeværnet"

1  Hvordan ser Det Konservative Fol-
keparti på Hjemmeværnets rolle i forhold 
til nye trusler som for eksempel cyberan-
greb, terror, klimaforandringer og en even-
tuel ny trussel fra Øst?

"Jeg ser ikke umiddelbart, at Hjemme-
værnet har nogen særlig rolle i forhold til 
cyberangreb. Men i forhold til de andre 
trusler er det vigtigt at have et stærkt 
hjemmeværn."

2  Tror du politiet kunne løse sine opga-
ver uden støtte fra Hjemmeværnet, når 
Hjemmeværnet sidste år brugte næsten 
130.000 timer til at støtte politiet?

"Temmelig ledende spørgsmål og svaret 
er naturligvis nej." 

3  Hvis Hjemmeværnet fortsat skal løse 
sine opgaver til støtte for Forsvarets tre 
værn og det civile samfund, hvordan vil 
du så sikre, at der bliver afsat tilstrækkelig 
midler til at investere i udskiftning af ma-
teriel i det næste forlig, da det gamle er 
ved at være nedslidt?

"Det bliver en del af det kommende for-
svarsforlig og Konservative går benhårdt 
efter at få styrket Hjemmeværnet."

Enhedslistens holdninger til 

Hjemmeværnet er ikke omtalt, 

da redaktionen ikke havde 

modtaget et bidrag, inden HJV 

magasinet gik i trykken
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TEMA: SYNLIGHED

Derfor skal 
Hjemmeværnet 
være synlig
Potentielle nye medlemmer og Folketingets bevilgende myndigheder er vigtige 
målgrupper for Hjemmeværnets eksterne kommunikation, fastslår kommitteret 
Bjarne Laustsen.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

”Over 160 personer fra Hjemmeværnet skal 
hjælpe ved grænsen”. ”Ægtepar reddet af 
Marinehjemmeværnet.”

Overskrifterne er bare et lille udpluk af 
nogle af mange historier, medierne dagligt 
bringer om Hjemmeværnet. I 2016 blev 
Hjemmeværnet eksponeret hele 9.394 gange 
på diverse medier, hvilket viser, at Hjemme-
værnet faktisk er interessant stof.  

For Hjemmeværnet er det afgørende, at 
mediegryden hele tiden holdes i kog, så de 
mange opgaver, Hjemmeværnet udfører året 
rundt til gavn for samfundet og Forsvaret når 

ud over rampen og frem i mediespotlyset. 
Men hvorfor er synligheden så vigtig og 

værdifuld? 
HJV magasinet har spurgt kommitteret, 

Bjarne Laustsen, som er den øverst ansvar-
lige for Hjemmeværnets informationsvirk-
somhed. To forhold står helt centralt for Den 
Kommitterede, der selv har plads i Folketin-
gets Forsvarsudvalg.      

Rekruttering
”Som landets største frivillige organisation 
med rigtig mange opgaver både i Beredska-
bet og for Forsvaret er det super vigtigt, vi er 
synlige, så vi hele tiden kan rekruttere poten-
tielle nye medlemmer. De skal gerne få øje på 

os og tænke: ”Den militære beredskabsorga-
nisation kunne jeg da også godt tænke mig 
at være en del af.” Ikke mindst er de unge 
mellem 18-30 år en vigtig målgruppe for os, 
så vi får tilført nye yngre kræfter. Det har vi 
behov for,” siger Bjarne Laustsen.

De mange værnepligtige er en interessant 
målgruppe. ”Vi ved, at flere af dem har lyst 
til at fortsætte med at være aktive soldater i 
deres fritid og måske savner kammeratskabet 
fra deres soldatertid. Det og spændende op-
gaver kan vi tilbyde i Hjemmeværnet,” siger 
Bjarne Laustsen.   

Så mange gange 
blev Hjemmeværnet 
eksponeret i diverse 
medier i 2016
• Webkilder: 4.936
• Regionale og lokale  

dagblade: 2.811
• Lokale ugeaviser: 759
• Landsdækkende dagblade: 305
• Magasiner: 235
• Nyhedsbureauer: 206
• Radioindslag: 88
• TV-indslag: 54

Kilde: Infomedia og Retriever

Kommitteret Bjarne Laustsen 
opfordrer både frivillige og fast-

ansatte til at tippe medierne, 
når de har en god historie.
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Aktiv presse 
giver masser 
af omtale

Flotillen skal selv være med til at 
fodre lokalpressen med billeder og 
tekst fra flotillens gøremål til søs. 
Det giver opmærksomhed, påpeger 
rekrutteringsofficer Claus Olesen fra 
Hjemmeværnsflotille 362 Helsingør.

AF HELLE KOLDING

Synlighed i lokalpressen. Det er noget flotille 362 Helsingør kan 
nikke genkendende til. Er de på øvelser eller SAR, eller er det 
’bare’ et fund af en flydende jolle i strandkanten, ja, så kan det 
ofte blive til en artikel i det lokale dagblad. Men interessen er 
ikke kommet af sig selv. Det er en meget aktiv mediepolitik, 
som rekrutteringsofficer Claus Olesen benytter i flotillen.

”Det er min erfaring, at vi i Marinehjemmeværnet forholdsvist 
nemt kan få bragt vores indsatser til søs i avisen. Det kræver 
blot en god portion benarbejde med at skabe det nødvendige 
netværk,” fortæller Claus Olesen og fortsætter:

Få et netværk
”Da jeg startede som rekrutteringsofficer i flotillen, var en af 
mine første prioriteter at få synliggjort flotillens arbejde lokalt.”

Netop det faktum, at flotillens aktioner og opgaver synlig-
gøres af flotillens medlemmer selv, har stor betydning for me-
diearbejdet. 

”God pressekontakt består af to ting: Du skal skabe et net-
værk, og du skal sørge for, at flotillens interne kommunikation 
fungerer godt, så rekrutteringsofficeren bliver orienteret, hver 
gang flotillen er indsat, også selv om han ikke selv er til stede 
på turen,” forklarer Claus Olesen.

Rekrutteringsofficer Claus Olesen arbejder aktivt for at få 
medieomtale.

Synlighed over for politikerne
Mindst lige så vigtig er synligheden i forhold til de bevilgende 
myndigheder i Folketinget, især forligskredsen og mere bredt 
Forsvarsudvalget. Det gælder særligt i år, hvor der skal tages 
hul på forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.   

”Vi skal gøre vores politikere opmærksomme på, at Hjem-
meværnets frivillige HJV-soldater er kompetente, veluddan-
nede og professionelle og leverer støtte på et højt niveau. I 
2016 brugte de frivillige faktisk mere end 2,6 millioner timer 
til støtte for samfundet og Forsvaret. En ny Frivillighedsun-
dersøgelse peger på, at hver fjerde frivillig er klar til at bruge 
endnu flere timer. Så viljen til at gøre en forskel er til stede,” 
siger Bjarne Laustsen.

Han slår samtidig fast, at Hjemmeværnet er omkostnings-
effektivt i territorialforsvaret, hvor HJV-soldaterne er i stand 
til at yde et væsentligt bidrag.   

”Men vi har brug for ekstra ressourcer primært til materiel, 
hvis vi fortsat skal kunne levere en indsats af samme høje 
kvalitet. Vores udstyr og materiel er nedslidt – jeg mener, de 
frivillige yder gerne en gratis indsats, men deres udstyr skal 
altså være i orden,” siger Bjarne Laustsen.

Den garvede politiker understreger, at behovet for at blive 
hørt og set i det politiske rum er ekstra vigtig i dag, hvor 
omskiftelighed og forandring også er en del af livet på Christi-
ansborg. I indeværende forsvarsforlig for 2013-2017 har fem 
forsvarsministre været ansvarlige for forsvarsområdet – først 
var det Nick Hækkerup (S), siden Nicolai Wammen (S), så 
kom Carl Holst (V), der hurtig blev afløst af Peter Christensen 
(V). Ved den seneste ministerrokade blev Claus Hjort Frede-
riksen (V) forsvarsminister. Han har allerede besøgt Hjem-
meværnet, da der i starten af året var Chefsamling for de 
frivillige underafdelingschefer i Kolding. 

”De politiske vilkår er da noget, vi som organisation helt 
klart skal være opmærksom på,” siger Bjarne Laustsen.

Positivt omdømme
Bjarne Laustsen understreger, at Hjemmeværnet på flere fron-
ter har haft succes med at vise befolkningen, at organisatio-
nen evner at løse en bred vifte af samfundsrelevante opgaver.

”Vi oplever stor opbakning fra befolkningen. 9 ud af 10 
danskere mener, vi løser samfundsrelevante opgaver. Så 
Hjemmeværnets omdømme har helt klart rykket sig i positiv 
retning de seneste år. Også politisk har vi sat flere milepæle 
og har haft medvind. Det er den seneste grænsekontrolopga-
ve et godt udtryk for. Den positive udvikling skal vi selvfølgelig 
fortsætte,” siger Bjarne Laustsen.

Fortæl historien flere gange
Derfor opfordrer han både frivillige og ansatte til at forsætte 
med at styrke den eksterne kommunikation på alle platforme 
og dyrke netværket til medierne. For det giver pote.

”Vi kan sagtens fortælle en historie flere gange. Lad mig 
nævne vores landsdækkende rolle i sneberedskabet – det skal 
vi fortælle om. Hvis det så aktiveres, kan vi fortælle historien 
om beredskabet en gang til,” siger Bjarne Laustsen.

Selvfølgelig er der ting, der kan gøres bedre. ”Vi kæmper 
nogle gange med at få omtale, selv om vi rent faktisk har 
haft en stor aktie i en given opgave. Så det er bare med at 
blive ved at skubbe på og råbe op. Det virker,” siger Bjarne 
Laustsen, der selv er en ivrig tilhænger af opdateringer på 
Facebook. »
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Sådan kommer 
Hjemmeværnet i 
medierne
Hvad kan man gøre for at få Hjemmeværnet i medierne med de gode historier?  
En tidligere forsvarsreporter fra Berlingske, en lokaljournalist og en ekspert i sociale 
medier giver svarene her. 

TEMA: SYNLIGHED

Næsten kun plads til  
negative nyheder
Christian Brøndum, journalist på  
defencewatch.dk og tidligere mangeårig 
forsvarsreporter på Berlingske 

“Medierne har en tendens til negativitet. Man plejer at sige, at de dårlige nyheder er gode og omvendt. 
Det gælder i høj grad for Hjemmeværnet. Når det får plads i de store medier, er det typisk med en af 
de klassiske negative gengangere. Et godt eksempel var efter angrebet på Krudttønden, hvor frivillige 
udførte bevogtningsopgaver. Det blev til en diskussion i medierne af, om det var sikkert at give de frivil-
lige våben, og blev de nu opbevaret sikkert nok? Så er det svært at komme igennem med budskabet 
om, at langt størstedelen af de våben, der bliver brugt til kriminalitet, ikke stammer fra Hjemmeværnet. 
På den måde blev Hjemmeværnet igen genstand for negativitet, der bunder i en generel skepsis blandt 
befolkningen over for Hjemmeværnet. Artikler, der forstærker den vinkel, får plads i medierne. Der er 
dog undtagelser, hvor Hjemmeværnet også bliver omtalt positivt – f.eks. i forbindelse med stormfloden 
i januar, og den beredskabsindsats, der blev leveret der, eller når Hjemmeværnet for eksempel støtter 
politiet ved grænsen.

En del af årsagen til den skepsis er også, at det er svært for journalisterne og for samfundet at forstå, 
hvad Hjemmeværnet egentlig er. For selvom Hjemmeværnet er en militær organisation, ser man det 
kun, når det løser civile opgaver. Det er også med til at gøre det svært at rekruttere, når man kun ser 
Hjemmeværnet, når de frivillige stabler sandsække i forbindelse med en stormflod. 

Det er næsten en umulig opgave at ændre den generelle skepsis. Jeg vil anbefale at fortælle om de 
frivillige, der kan noget specielt, eller som gør noget særligt. Find dem, der gør en ekstra indsats, og 
træk de unge frem for at gøre op med fordommen om, at der kun er midaldrende mennesker i Hjem-
meværnet. Det kræver en indsats fra de lokale kompagnichefer, som skal sørge for at få de historier 
videre, når de er der.”

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

LANDSDÆKKENDE MEDIER
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SOCIALE MEDIER

De frivillige skal dele
David Ledstrup, digital strateg hos det digitale 
reklamebureau Marvelous

“Det er vigtigt at forstå, at sociale medier er en platform til samtale mellem to 
eller flere parter. Mange ser det som en marketingsplatform, men det er det ikke. 
Store flotte reklamer – som når Van Damme går i split mellem to lastbiler – kan 
fungere, men det er meget lidt af den slags, der går viralt og virkelig fungerer. 

Det, man lægger på de sociale medier, skal opfordre til samtale og udstråle nogle fælles værdier. Ofte 
er det en lille overspringshandling, når folk er på de sociale medier, så det er godt, hvis man kan give 
lidt underholdning – f.eks. med en lille video eller noget andet visuelt indhold. Og det må gerne være 
upoleret og umiddelbart.

Det er bedst, hvis indholdet kommer fra en privatperson – det er ærligt og ligetil, og modtageren ved, 
at her er en person, som vil dig noget godt. Det virker meget bedre, end hvis det kommer fra en organi-
sation. Man kan se de sociale medier som en fest. Du vil måske godt høre på en af dine venner fortælle 
om en øvelse, han synes var sjov. Men hvis hele Hjemmeværnet kom ind til festen og begyndte at rose sig 
selv, ville det være træls. Enkeltpersonens historie er bedre, og hvis en ildsjæl fra Hjemmeværnet deler 
noget fra en øvelse, fungerer det bare bedre, end hvis Hjemmeværnet selv deler det. Det fungerer typisk 
også, hvis man jævnligt deler indhold og følger op. Hvis man deler noget mandag, så følg op onsdag og 
fredag for at sørge for, at folk husker det, og at du er til stede i deres bevidsthed.”

LOKALE MEDIER

Giv besked, når der er 
en god historie
Jonas Brønd Nielsen, journalist på Jydske-
Vestkystens lokalredaktion i Kolding

“For os handler det meget om, hvad der sker i Kolding og omegn. Store øvelser – som den i februar 
mellem Vejle og Bramdrupdam (patruljeøvelsen Blå Negl, red.) – er et godt eksempel. Den historie var 
både lokal og aktuel, og vi kunne komme ud og lave en reportage. Derfor fik den plads. 

En anden historie for os kunne være den gode personhistorie med en af de lokale – f.eks. en, der har 
40-års jubilæum i Hjemmeværnet. Vi bringer jo portrætter hver dag. Når det er lokalt og aktuelt, er der 
typisk også nogle gode billeder at hente, men det er ikke et krav eller det, vi går efter – det vigtigste er 
historien i sig selv.

De historier, vi skriver om Hjemmeværnet, opdager vi typisk, fordi der kommer en pressemeddelelse. 
Vi prøver at være opmærksomme på, hvad der sker i lokalområdet, men vi kan ikke vide alt, og f.eks. 
en personhistorie eller et jubilæum har vi ikke en chance for at opdage, hvis vi ikke får det at vide. Så 
den nemmeste måde at få plads hos os er ved at skrive til os – send os en mail, og gør opmærksom på 
det, hvis man sidder inde med en god historie. Fortæl os, når der sker noget. Det er ikke sikkert, at vi 
skriver lige den historie, men jo oftere, vi hører fra Hjemmeværnet, desto oftere vil det dukke op i vores 
bevidsthed, og jo større er chancen for, at vi skriver om det.”
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GRØNLAND

Ny frivillig styrke 
i Grønland

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hjemmeværnet kommer snart til at spille en 
aktiv rolle højt mod nord, og repræsentanter 
fra Hjemmeværnskommandoen har været på 
besøg i Nuuk for at bane vejen for en frem-
tidig frivillig beredskabsenhed i Grønland: 
Grønlands Frivillige Styrke. 

Der er tale om et pilotprojekt, som ud-
springer af Folketingets ønske om at styrke 
det samlede arktiske beredskab.

Hjemmeværnet har her fået til opgave at 
oprette den organisation, som skal sætte 
pilotprojektet på skinner, så Grønlands Frivil-
lige Styrke kan blive til virkelighed i løbet af 
nogle år.

”Det er et et super spændende projekt, 
der emmer af pionerånd. Vi skal i Hjem-
meværnet gå forrest og puste liv i en helt 
ny frivillig beredskabsorganisation tilpasset 
grønlandske forhold. Al ting er meget an-
derledes i Grønland – der bor godt 56.000 
mennesker, primært i byerne, og spredt over 
et stort geografisk område med voldsomme 
naturkræfter,” siger chef for Hjemmeværns-
kommandoens Studie- og Udviklingsafdeling, 
major Ulrik Skytte.

Positiv opbakning
I Grønland er interessen for den nye frivillige 
styrke yderst positiv, og der er allerede skabt 
gode kontakter til blandt andet Grønlands 
Landsstyre (regeringen, red.), Landstinget 
(parlamentet, red.), politimesteren i Nuuk, 
Arktisk Kommando og en række lokale frivil-
lige beredskabsforeninger som eksempelvis 
Greenland Oilspill Response og Snescooter-
foreningen i Nuuk. Begge vigtige spillere i 
det lokale beredskab.

”Vi har kun mødt velvilje over for projek-
tet. Så det lover godt,” siger Ulrik Skytte. 

Også opgaver for frivillige
Planerne er foreløbig så langt, at man er 
godt på vej til at slå stillingerne op for de 
militære ansatte, der skal stå i spidsen for 
projektet, som får til huse ved Arktisk Kom-
mando. I første omgang vil man arbejde på 
at etablere en underafdeling i Nuuk med om-
kring 30-40 aktive medlemmer. 

”Vi kommer forventeligt til at trække på 
nogle af vores meget kompetente frivillige 
instruktører her i Danmark, som vil blive ind-
draget i uddannelsen af Grønlands Frivillige 
Styrke. Så projektet kan bestemt også kaste 
nye spændende opgaver af sig for de frivil-

lige,” siger Ulrik Skytte, der betegner pro-
jektet som det mest banebrydende, han har 
beskæftiget sig med længe.

”Med projektet støtter vi opbygningen af 
en ny beredskabskapacitet i Grønland.  Den 
pionerrolle har Hjemmeværnet haft tidligere 
blandt andet i Estland, hvor vi også har støt-
tet opbygningen af deres hjemmeværn. Nu 
skal vi så se, om hjemmeværnstankegangen 
også er bæredygtig i Grønland.”  

KORT OM 
GRØNLAND
• Grønland har godt 56.300 indbyg-

gere – de fleste bor i byerne langs 
kysten  

• Landsstyret og Landstinget holder 
til i Nuuk, der er på  størrelse med 
Skælskør 

• 75 procent af Grønlands areal på 
over 2 millioner km2 er dækket  af is

I Grønland skal Hjemmeværnet 
som led i en forsøgsordning  
være med til at realisere en ny 
frivillig ba   seret beredskabs- 
styrke. På forhånd er der stor 
interesse for projektet.
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INTERNATIONALT

Hjemmeværnet på udebane
Også internationalt er HJV-soldater med til at gøre en forskel.  
Det gælder både som rådgivere, instruktører og aktuelt som 
bevogtnings soldater i Mali på en ny international opgave på FN-
missionen MINUSMA. På verdenskortet kan du se, hvor Hjem - 
meværnet i dag gør sig gældende.

GEORGIEN 
Fra 1. februar og frem til 31. december 2017 
har Hjemmeværnet udsendt en rådgiver ved 
NATO-Georgia Joint Training and Evaluation 
Centre. 

KENYA 
Siden 14. august 2016 og frem til 
1. august 2017 bidrager Hjemme-
værnet med CIMIC-opgaver ved 
British Peace Support Team (BPST) 
i Nairobi.  

IRAK
To HJV-soldater er for øjeblikket 
udsendt på DANCON Operation 
Inherent Resolve i Irak på OIR 
Hold 5, der er med til at uddan-
ne de irakiske styrker. Når OIR 
Hold 6 skal udsendes til august, 
vil der igen være HJV-soldater 
med.

AFGHANISTAN
Hjemmeværnet besætter fire stillinger 
ved Resolute Support Mission med fri-
villige HJV-soldater, der er rådgivere 
for det afghanske forsvarsministerium 
inden for henholdsvis økonomi, indkøb, 
controlling og juridisk bistand frem til 
og med 2017.

MALI 
I to uger har Hjemmeværnet bidraget til at uddanne 
den maliske nationalgarde i Bamako. Hjemmeværnet 
støtter desuden Flyvevåbnets C130J-detachement i 
Mali (MINUSMA) på en ny international bevogtnings-
opgave fra maj til november 2017. 
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INTERNATIONALT

Til Mali i en god  sags tjeneste

Bjarne 
Alder: 48 år

Hvorfor vil du udsendes til Mali? 
”Jeg synes, man skal bruge de kræfter og 
den uddannelse, man har, når muligheden 
byder sig. Når man nu bruger meget tid på 
at øve og uddanne sig, er det rart at blive 
brugt, og det er en mulighed for at vise, at 
Hjemmeværnet også er en seriøs samar-
bejdspartner, der kan løfte sådan en opgave 
på professionel manér.”  

Hvad forventer du at bidrage 
med?
”Vores tilstedeværelse skal gerne medvirke 
til at sprede tryghed og fred i Mali. Selvom 
vi er en lille brik i et stort spil, bidrager vi 
som nation og som enkeltpersoner til den 
mission. Hvis vi kan være med til at skabe 
fred, viser vi også lokalbefolkningen, at dan-
ske soldater ikke er så dumme endda. Min 
erfaring fra tidligere udsendelser er, at vi – 
danske soldater – hurtigt bliver ret vellidte i 

lokalbefolkningen. Desuden håber jeg også, 
at jeg er med til at give et andet billede af 
Hjemmeværnet i Forsvaret og befolkningen, 
når vi påtager os en specialiseret opgave og 
løser den professionelt.”

Hvad forventer du at få ud af det? 
”En god oplevelse. Jeg kender en del af dem, 
jeg skal afsted med, og min erfaring er, at 
kammeratskabet på sådan en tur er unikt. 
Man er sammen i mange timer, og samværet 
er meget intenst. Man lærer virkeligt hin-
anden at kende, og det giver vedvarende 
venskaber. Og så ved jeg fra tidligere udsen-
delser, at det er en speciel følelse, når man 
skaber trygge rammer for en befolkning, og 
de er glade for, at man er der. Et smil fra et 
barn betyder meget. Det viser, at de ikke 
er bange for os, og at min tilstedeværelse 
bidrager til at give dem bedre forhold at 
vokse op i. Det giver en personlig glæde at 
se indsatsen virke.” 

Hvordan kan de erfaringer, du 
får, bruges i dit kompagni?
”Med en udsendelse får jeg afprøvet mange 
af de kompetencer, som jeg allerede har. 
Det giver erfaring, som måske betyder, at vi 
ændrer måden, vi træner herhjemme – det 
giver mulighed for at opdatere lærdommen 
i systemet. Erfaringen giver også pondus. 
For eksempel får jeg konkret erfaring om, 
hvordan man håndterer adgangskontrol på 
den mest hensigtsmæssige måde. Dermed 

kan jeg som delingsfører sige til mine førere 
i kompagniet, at sådan og sådan gør vi, for 
jeg ved, det virker. Og de kan sige, “OK, han 
ved nok, hvad han taler om, for han har før-
stehånderfaring med det”. Jeg håber, at den 
erfaring med, hvad der fungerer, smitter af, 
så jeg også formidler det, jeg har lært, vi-
dere derhjemme.” 

Vil du anbefale andre at blive 
udsendt? 
”Ja. Det kræver, at man er indstillet på det 
mentalt, og at det er clearet med ens bag-
land, men man behøver ikke at være su-
persoldat. Der er et uddannelse og træning 
inden udsendelsen, så den træning man ikke 
har, kan man få.” 

”Det er en speciel 
følelse, når man skaber 
trygge rammer for en 
befolkning, og de er glade 
for, at man er der. Et smil 
fra et barn betyder meget" 

  Bjarne 
  HJV-soldat

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
FOTO: CHRISTER HOLTE

Bjarne om opgaven: 
”Den giver mulighed for at bruge min ud-
dannelse og vise, at Hjemmeværnet er en 
seriøs samarbejdspartner.”

I maj rejser det første af to hold frivillige soldater fra Hjemmeværnet 
til Mali for at løse en bevogtningsopgave for Flyvevåbnet. Det giver 
uddannelse, praktisk erfaring og et møde med en helt fremmed kultur. 
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Til Mali i en god  sags tjeneste

Nick 
Alder: 48 år

Hvorfor vil du udsendes til Mali?
”Jeg så opslaget og tænkte, at det kunne 
være sjovt. Man møder nogle nye menne-
sker og andre typer end dem, man kender 
fra sin hverdag. Og så synes jeg, at jeg har 
noget at bidrage med. For det første er jeg 
fysioterapeut til hverdag og tænker, at det 
kommer de udsendte dernede til gode, at jeg 
er med, hvis de kommer til skade. For det 
andet har jeg også erfaring fra to tidligere 
udsendelser med Hjemmeværnet til Afgha-
nistan. Opgaven er også en mulighed for at 
gøre noget for andre mennesker. Det kan 
man jo gøre på mange måder, men nu har 
jeg kompetencer inden for det her område, 
og så gør jeg det. Og helt overordnet vil jeg 
gerne bidrage til, at terrorister ikke bestem-
mer her i verden.” 

Hvad kræver det at være ud-
sendt?
”Det kræver selvfølgelig en god fysisk form, 
og at man kan leve op til Hærens krav. Det 
er ikke nok, at man har uddannelserne på 
plads, man skal også kunne leve op til stan-
darderne og gerne lidt til, synes jeg. En 

god fysisk form betyder også, at man tæn-
ker klarere. Og så skal man gøre op med 
sig selv mentalt, at det potentielt kan være 
farligt, og at man er væk hjemmefra i lang 
tid. Gør man ikke det, bliver man mærkelig, 
og det går ud over hele gruppen. Jeg synes 
også, man skal have en evne til at vælge at 
fokusere på det positive og abstrahere fra 
det negative. Og så skal man have udsen-
delsen clearet hjemmefra. Der skal være ro 
på hjemmefronten, mens man er afsted, så 
man kan koncentrere sig om opgaven.” 

Hvad forventer du at bidrage 
med? 
”Jeg har en baggrund i Hæren, og jeg tæn-
ker, at jeg kan bidrage med en god forståelse 
af, hvad det vil sige at være professionel sol-
dat. Så snart man tager uniformen på, re-
præsenterer man det danske forsvar, og det 
gør man på en god måde! Det vil sige, at 
man fremstår professionel og løser opgaven 
professionelt. Vi overtager ikke bare en lejr 
og begynder at holde vagt, når vi kommer 
derned. Vi starter med at tjekke det hele for 
at se, om der er noget, vi kan forbedre. Det 
er det, der gør os danskere anderledes – vi 
tænker selv. Vi skal ikke bare ned og holde 
lidt vagt – vi skal gøre det ordentligt, være 

skarpe og mande os op, så vi løser opgaven 
på den bedste måde. ”

Hvad håber du at få ud af udsen-
delsen?
”Uddannelsen er meget skydetræning og 
skydefærdigheder, og det går man aldrig 
fejl af. Derudover er der meget afsøgning af 
køretøjer. Jeg har lavet begge dele mange 
gange før. Det, der er spændende, er at 
møde lokalbefolkningen og en anden kultur. 
I Afghanistan var de oftest flinke og rare, 
men det er bare noget helt andet, end hvad 
man er vant til. Og det giver ofte nogle sjove 
oplevelser. Og så har jeg ikke været i Afrika 
før – det er også spændende.” 

Hvilke ulemper er der ved at blive 
udsendt? 
”Den eneste ulempe, jeg kan se, er, at vi 
kommer derned i regntiden. Ellers er der ikke 
nogle.” 

”Det kræver god fysisk form at blive ud-
sendt, og man skal være indstillet på at være 
væk hjemmefra i lang tid,” mener Nick. 

FN-missionen 
MINUSMA
• Danmark har siden 2014 støttet FN-

missionen i Mali, MINUSMA (United 
Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali) med 
stabsofficerer og specialoperations-
styrker. 

• Det er Værnsfælles Forsvarskom-
mando (VFK), der aktuelt har rekvi-
reret Hjemmeværnet til bevogtnings-
opgaven i Mali, som er en del af den 
fredsbevarende mission.   

•  Fra maj støtter Danmark også mis-
sionen med et C-130J-transportfly 
(Hercules), hvis base de danske HJV-
soldater skal være med til at bevogte

Læs mere om MINUSMA på fmn.dk 

»
”Så snart man tager 
uniformen på, repræsen-
terer man det danske 
forsvar, og det gør man 
på en god måde!” 

  Nick
  HJV-soldat
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Godt rustet 
til opgave i Mali
Forud for udsendelsen til Mali har HJV-soldaterne været igennem to en halv måneds 
træning og uddannelse.

Billederne viser skydetræningen i  
Borrislejren i Vestjylland. 

 
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
FOTO: CHRISTER HOLTE

Danmark har støttet FN’s mission MINUSMA 
(United Nations Multidimensional Integrated 
Stabilization Mission in Mali) med stabsoffi-
cerer og specialoperationsstyrker siden 2014. 

Fra maj støtter Danmark også MINUSMA 
med et C-130J-transportfly (Hercules). 

FN-missionen er fredsbevarende og ligger 
i forlængelse af en væbnet konflikt i 2013 
mellem Malis regeringstropper og Frankrig 
på den ene side og islamistiske og separati-
stiske grupperinger fra det nordlige Mali på 
den anden. Konflikten endte med, at rege-
ringstropperne gentog kontrollen med landet 
med Frankrigs hjælp. Hensigten med FN’s til-
stedeværelse er at hjælpe Mali på fode igen 
ved at løse en række sikkerhedsopgaver og 
stabilisere landet og staten igen.

Fra 180 til 24 frivillige
Der har været temmelig stor interesse blandt 
de frivillige HJV-soldater for Hjemmeværnets 
bevogtningsbidrag i Mali. Omkring 180 del-
tog i informationsaftenerne om missionen i 
starten af året, og 74 frivillige var på udta-
gelsesweekend i Oksbøl i januar. Ud af dem 
er 24 skarpe HJV-soldater udvalgt til missio-
nen – heraf to i reserve.

Der udsendes to hold af 11 frivillige fra 
Hjemmeværnet samt en fører fra Hjem-
meværnets faste personel. De skal bevogte 
Camp Midgaard/Bifrost, der ligger i Malis 

hovedstand, Bamako, hvor blandt andet 
C-130J-detatchment får base. 

Det første hold sendes af sted i slutnin-
gen af maj for at udføre opgaven med be-
vogtning, adgangskontrol og administrative 
transportopgaver i tre måneder. De bliver 
afløst af hold to, som er der indtil novem-
ber, hvor Flyvevåbenets støtte til MINUSMA 
ophører.

Det er Landsdelsregion Vest, der har været 
ansvarlig for opstillingen og uddannelsen af 
de frivillige. Forud for udsendelsen har de 
frivillige HJV-soldater været igennem to en 
halv måneds uddannelse og træning, der in-
kluderer blandt andet omfatter uddannelse 
i M10 (gevær), M60 (let maskingevær) og 
USP (pistol) samt en række andre mindre 
uddannelser. Desuden har de gennemgået 
en tre dage lang øvelse med håndtering af 
adgangskontrol og bevogtning af en lignende 
base herhjemme, så de på forhånd har et 
indtryk af, hvordan opgaven skal løses.

Seniorsergent Finn Højland, der har været 
kursusleder på missionsuddannelsen forkla-
rer: 

”Opgaven i Mali ligger i forlængelse af 
Hjemmeværnets kerneopgaver inden for be-
vogtning, og soldaterne er blevet godt klædt 
på til missionen.”

INTERNATIONALT
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VETERANER

Irak gjorde Pernille til en 
stærkere instruktør
Sergent Pernille Ugleberg 
er klar i mælet om vær-
dien af en international 
udsendelse. Opgaven som 
instruktør i Irak har gjort 
hende bedre til at under-
vise kursisterne på Hjem-
meværnsskolen.  

AF THILDE LEJRE
FOTO: PRIVAT

Der var ikke meget betænkningstid, da Per-
nille Ugleberg i 2015 blev spurgt, om hun 
kunne tænke sig at blive udsendt til Irak for 
Hjemmeværnet.

”Jeg synes, det lød som en spændende 
opgave, som gav virkelig god mening, fordi 
vi skulle træne de irakiske soldater i at tage 
krigen selv i stedet for at blive ved med at 
sende kamptropper af sted. Så jeg ville rigtig 
gerne udsendes,” fortæller Pernille Ugleberg.

Pernille er uddannet sergent i Hjemme-

værnet, underviser på hjemmeværnsskolen 
og er hundefører. Hun var i juli 2015 og frem 
til februar 2016 udsendt i Irak for Hjemme-
værnet i Al Anbar-provinsen i Camp Havoc. 
De mange erfaringer, Pernille fik på udsen-
delsen, har ikke været spildt i hendes virke i 
Hjemmeværnet på dansk jord. 

Kreativ og opfindsom
 ”Jeg lærte rigtig meget af udsendelsen både 
personligt og som instruktør. Irakerne er ikke 
vokset op med at lære at sidde stille først i 
vuggestuen og derefter i børnehave og sko-
le, som vi er, så man skal undervise på en 
anden måde og gøre mere for at fange deres 
opmærksomhed. Det krævede nogle gange 
noget kreativitet at få dem til at gøre noget 
fysisk og mentalt, som de ikke var vant til. 
Instruktørvirket blev helt sikkert udfordret, 
og jeg blev tvunget til at tænke ud af bok-
sen, og det er jo rigtig sundt nogle gange,” 
siger Pernille.

Opgaven for Hjemmeværnets soldater i 
Irak var at undervise de irakiske sikkerheds-
styrker blandt andet i vagttjeneste, våben-
håndtering, bykamp, førstehjælp og enheds-
uddannelse på delingsniveau. 

Mere tålmodig
”Udsendelsen har helt klart gjort mig til en 
stærkere instruktør, og jeg oplever, at mine 
kursister på Hjemmeværnsskolen bliver mere 
fanget af min undervisning, end de gjorde 
før. Jeg har altid været tålmodig, men jeg 
er blevet endnu mere tålmodig efter min 
udsendelse, for det var ofte tingene skulle 
gentages. Det vendte jeg indad og tænkte, 
at så måtte jeg blive endnu mere skarp til 
at udtrykke mig klart. Den tålmodighed og 
evnen til at udtrykke mig klart kan jeg også 
bruge som hundefører i Hjemmeværnet, for 
der handler det også om at instruere hunden 
og få den til at forstå.”

Hjemmeværnet har i øjeblikket udsendte 
soldater i internationale opgaver i Irak og 
Afghanistan som støtte for Forsvaret bl.a. 
med bevogtning og undervisning. I maj 
tager 11 hjemmeværnssoldater af sted til 
Mali, hvor de skal løse en bevogtningsop-
gave.

Det er Center for Stabiliseringsindsatser 
(CSI), der er ansvarlig for Hjemmeværnets 
internationale opgaver. 

Læs mere om de internationale opgaver og 
samarbejde på hjv.dk/csi

Pernille Ugleberg har været udsendt til Irak, hvor 
hun var instruktør for irakiske soldater. Her kom 

hendes kreative evner som underviser virkelig i spil. 
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UNDERSØGELSE

Flere frivillige timer gavner 
Forsvaret og samfundet
De frivillige bruger flere 
timer på tjenesten i 
Hjemmeværnet, end de 
gjorde for 10 år siden. De 
militære opgaver er den 
største motivationsfaktor 
for, at de frivillige 
stiller op, viser den 
nyeste undersøgelse af 
Hjemmeværnets frivillige

AF THILDE LEJRE

Når et fragtskib er sprunget læk ud for Fyn, 
der skal lægges sandsække ud for at stoppe 
oversvømmelser, eller Forsvaret har brug for 
soldater til bevogtning i ind- og udland, er 
Hjemmeværnet til stede for at støtte sam-
fundet og Forsvaret. 

Og støtten fra Hjemmeværnets frivillige er 
efterspurgt, for de frivillige bruger flere timer 
på hjemmeværnstjeneste, end de gjorde i 
2007. I gennemsnit bruger de frivillige i den 
aktive styrke 21 timer om måneden på hjem-
meværnstjeneste. Det er tre timer mere end i 
2007. Det viser en ny undersøgelse af Hjem-
meværnets frivillige, som er udarbejdet af Det 
nationale forskningscenter for velfærd (SFI).

”Hjemmeværnet består af motiverede og 
kompetente frivillige, som stiller op til støtte 
for Forsvaret og samfundet, fordi de gerne 
vil gøre en forskel. Det er naturligt, at de 
militære opgaver ligger øverst på listen over 
motivationsfaktorer, da Hjemmeværnet er 
en militær organisation. Det er rigtig positivt 
og glædeligt, at så mange frivillige ønsker 
at bakke op om Hjemmeværnet og stiller 
op, når der er brug for dem. Og der er be-
stemt brug for dem, som vi blandt andet har 

oplevet med grænsekontrol og ved storme 
og oversvømmelser,” siger forsvarsminister 
Claus Hjort Frederiksen.

Millioner af støttetimer
De frivillige ydede i 2016 samlet set mere 
end 2,6 millioner frivillige timer til støtte for 
samfundet og Forsvaret. Og undersøgelsen 
peger på, at hver tredje frivillige i Hjemme-
værnet ønsker at bruge endnu flere frivillige 
timer. Motivationen for at bruge fritiden i 
Hjemmeværnet er hovedsagligt det militære 
forsvar af Danmark og løsningen af vigtige 
opgaver for samfundet.

”Det danske samfund nyder godt af den 
store beredskabsvillighed, som de frivillige 
gang på gang udviser. Det er netop, fordi 

Hjemmeværnet er en militær organisation, 
at de frivillige soldater stiller op, uanset om 
opgaven er eftersøgning af forsvundne per-
soner, natur- og miljøkatastrofer eller støtte 
til Forsvarets uddannelse og missioner,” si-
ger Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler og fortsætter:

”Vi skylder derfor de mange tusinde frivilli-
ge anerkendelse for deres engagement, men 

også de bedst mulige vilkår at løse deres op-
gaver under. Hvis de ikke har tidssvarende 
materiel til rådighed, har ressourcer til at ud-
danne sig og vedligeholde dette, samt kan 
gives en netop tilstrækkelig kompensation, 
når der er brug for det, får vi svært ved at 
holde på de frivillige og tiltrække nye.  Derfor 
bør der sættes ressourcer af til Hjemmevær-
net, så vi blandt andet kan forny materiel i 
takt med, at det bliver slidt ned.” 

Respekt for Hjemmeværnet
De godt 45.000 mænd og kvinder, som er 
frivillige i Hjemmeværnet oplever, at Hjem-
meværnet som institution er respekteret i 
det danske samfund. Samtidig mener fire ud 
af fem af de frivillige, at opfattelsen af Hjem-
meværnet er forbedret, siden man i 2006 
begyndte at udsende soldater fra Hjemme-
værnet i internationale operationer. Denne 
opfattelse er i tråd med den danske befolk-
nings svar i den årlige undersøgelse om dan-
skernes holdninger til Hjemmeværnet, som 
Danmarks Statistik har udarbejdet.

Undersøgelsen viser den største opbak-
ning fra danskerne i de 12 år, undersøgelsen 
er blevet gennemført. Ni ud af 10 danskere 
mener i dag, at Hjemmeværnets støtte til 
politiet, beredskabet og militære opgaver er 
vigtig. 

”Hjemmeværnets omdømme har rykket 
sig i en positiv retning over de seneste 12 år. 
Det er meget positivt for de frivillige at op-
leve, at der er stor anerkendelse og respekt 
omkring Hjemmeværnet og alle de opgaver, 
som de leverer i deres fritid. Det er der god 
grund til at vise respekt overfor,” siger Bjarne 
Laustsen (S), som er kommitteret for Hjem-
meværnet.

Læs hele rapporten om Hjemmeværnets 
frivillige på hjv.dk under nyheder.

 
”Det er rigtig positivt 
og glædeligt, at så mange 
frivillige ønsker at bakke 
op om Hjemmeværnet og 
stiller op, når der er brug 
for dem"

Claus Hjort Frederiksen
Forsvarsminister
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De 5 vigtigste 
grunde
til, at folk er medlem af 
Hjemmeværnet:

46 år 
er gennemsnitsalderen i den  
aktive styrke

77%
mener, at opfattelsen af Hjemmeværnet er 
forbedret, siden man i 2006 begyndte at 
udsende

SOLDATER
FRA HJEMMEVÆRNET 
i internationale operationer

HJEMMEVÆRNETS 
FRIVILLIGE I TAL
Her kan du få et overblik over 
nogle af resultaterne fra den 
nye frivillighedsundersøgelse.

21 TIMER 

bruger en frivillig i den 
aktive styrke i gennemsnit 
om måneden på hjemme-
værnstjeneste

af de frivillige er engagerede i en  
eller anden form for FRIVILLIGT 
ARBEJDE ved siden af aktiviteterne 
i Hjemmeværnet

83% 
er tilfredse eller meget 
tilfredse med at være i 
Hjemmeværnet.

35% 
ønsker at bru-
ge mere tid på 
Hjemmeværnet

55%
14%
af medlemmerne i Hjemmeværnet 

ER KVINDER

• De ønsker at støtte det militære 
forsvar i Danmark

• Hjemmeværnet løser en vigtig op-
gave for samfundet

• De kan lide det sociale samvær
• Her kan de få en aktiv fritid
• Der er mulighed for personlig udvik-

ling samt at få nye kompetencer
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INTERVIEW

En stolt chef 
takker af
Efter godt syv år som Chef for Hjemmeværnet gør generalmajor Finn Winkler  
status og ser frem mod det kommende forsvarsforlig, som han på mange måder 
vurderer bliver afgørende for, hvilket hjemmeværn Danmark kommer til at stå  
med om ti år.

AF CARSTEN ENGEDAL
FOTO: OLE BO JENSEN

”Hvis jeg skal pege på en ting, som Hjem-
meværnet har lært mig gennem de sidste 
godt ti år, så er det værdien af at sige tak. 
Den er ganske enkelt enorm,” siger Chefen 
for Hjemmeværnet generalmajor Finn Wink-
ler i sit afskedsinterview med HJV magasinet.

Som det efterhånden vil være de fleste i 
Hjemmeværnet bekendt, så får Hjemmevær-
net ny chef den 1. august, hvor nuværende 
brigadegeneral Jens Garly bliver ny Chef for 
Hjemmeværnet. Finn Winkler har til den tid 
været Chef for Hjemmeværnet i syv år, og 
en del af topledelsen i næsten ti år, da han 
blev stabschef i Hjemmeværnskommandoen 
tilbage i 2007.

”En anden ting som jeg har lært af Hjem-
meværnets soldater er, at vi alle sammen 
kan meget mere end vi tror, vi kan. I Hjem-
meværnet giver folk utrolig meget af sig selv. 
Det betyder for eksempel, at Hjemmeværnet 
leverer et rekordstort output i det seneste år 
i og med, at det samlede timetal for øvelser, 
uddannelse og indsættelser kommer helt op 
på 2,6 millioner timer uden at den aktive 
styrke er blevet større,” siger Finn Winkler.

Leverer over forventning
Stoltheden over Hjemmeværnets præstatio-
ner er i det hele taget klar og tydelig hos den 
afgående chef.

”Helt overordnet synes jeg, at Hjemme-
værnet leverer ud over al forventning i for-
hold til de politiske ønsker fra Folketinget og 
vores opgavestillere på trods af et løbende 
ydre pres som for eksempel de økonomiske 
besparelser, som vi har set i det seneste for-
svarsforlig. Det er en bedrift af vores frivillige 
og ansatte,” siger Finn Winkler.

Chefen for Hjemmeværnet hæfter sig for 
eksempel ved, at Hjemmeværnets aktive 
styrke har indfriet krav om 24 timers lovplig-
tig uddannelse og et frivilligt beredskab på 
en times varsel.

”Det er imponerende at se, hvordan 
Hjemmeværnets frivillige tager den slags 
udfordringer positivt op, men jeg synes 
også det er på sin plads at gøre politikerne 
og opgavestillerne opmærksom på de helt 
særlige forhold, som gør sig gældende for 
Hjemmeværnets frivillige,” siger Finn Wink-
ler.

Stabile rammer
Udviklingen kan hurtigt udvikle sig til afvik-
ling, hvis man glemmer, at kernen i Hjem-
meværnet er baseret på frivillighed.

”Det skal være noget helt andet end arbej-
de og familie at være aktiv i Hjemmeværnet. 
Der skal være en konkret opgave, stabile 
rammer for den aktive tjeneste og relevant 
materiel, men der skal også være plads til 
kammeratligt samvær når de frivillige ind-
sættes, holder øvelser eller har uddannelse,” 
siger Finn Winkler.

For når rammerne er på plads, kan Hjem-
meværnet levere, det som Hjemmeværnet er 
sat i verden for.

”For mig er adelsmærket ved Hjemme-
værnet, at man går det ekstra stykke - også 
når der er modgang. Derfor er danskerne 
også trygge ved Hjemmeværnet i forhold til 
vores kerneopgaver ved krise og krig. Men 
skal vi fortsat have sådan et hjemmeværn i 
Danmark, kræver det politisk ro og flere res-
sourcer til materiel i de kommende år,” siger 
Finn Winkler.

Pressede ressourcer
For ressourcerne er hårdt pressede i Hjem-
meværnet, som tingene ser ud i dag. 
”Samlet set har Hjemmeværnet afleveret 
mere end 20 procent af sin økonomi i løbet 
af det nuværende forsvarsforlig uden at de 
samlede opgaver er blevet justeret tilsva-
rende. Derfor bliver det kommende forlig 
også helt afgørende for, hvad det er for et 
Hjemmeværn Danmark står med om ti år,” 
forklarer Finn Winkler.

Særligt forventer han, at Hjemmeværnet 
ikke vil kunne levere den volumen eller flek-
sibilitet, som kendetegner Hjemmeværnet i 
dag, hvis der ikke kommer nye midler til at 
udskifte materiel, både hos Hærhjemmevær-
net og Flyverhjemmeværnet i det kommende 
forlig, men også Marinehjemmeværnets far-
tøjer de kommende 10 år i takt med, at de 
nedslides.

”Skal Hjemmeværnet fortsat være relevant 
i fred, krise og krig er det helt afgørende, 
at Hjemmeværnet får et økonomisk løft på 
linje med Forsvaret i det kommende forlig. 
Hjemmeværnets landsdækkende opstilling i 
form af tilstedeværelse i næsten samtlige 98 
kommuner i landet kan kun opretholdes, hvis 
der er tilstrækkeligt materiel og ressoucer,” 
siger Finn Winkler.

Chefen for Hjemmeværnet har af samme 
grund svært ved at forestille sig en fremtid, 
hvor Hjemmeværnet ikke skulle være rele-
vant.

”Det er de færreste danskere, der ønsker 
at betale mere i skat. Derfor er det selvfølge-
lig også vigtigt, at påpege, hvor meget man 
får for de penge, som går til Hjemmeværnet 
i forhold til forsvar og beredskab.  Hjemme-
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værnet er omkostningseffektivt og kan i dag 
levere rigtig mange ting hurtigt, fordi vi er 
mange, og fordi vi er landsdækkende. Det at 
Hjemmeværnet så hurtigt har kunnet støtte 
politiet med grænseopgaven, viser hvor me-
get man får for pengene og den fleksibilitet, 
der er i Hjemmeværnet,” siger Finn Winkler.

Men Hjemmeværnet er naturligvis noget 
andet og meget mere end blot en omkost-

ningseffektiv beredskabsorganisation for 
den afgående chef. Det er en frivillig militær 
organisation med tryk på ordene frivillig og 
militær.

Bidrag til demokratiet
”For mig er det noget typisk dansk, at man 
deler, hvis man har overskud. Og de frivil-
lige i Hjemmeværnet giver meget mere til 

demokratiet end blot at betale deres skat. 
For Hjemmeværnets har jo i sidste ende sagt 
ja til en alvorlig forpligtigelse, nemlig at stille 
op hvis Danmark kommer i krise eller krig. 

”I mine øjne udgør Hjemmeværnet et helt særligt bidrag til demokratiet ved at tilbyde danskerne 
mulighed for at yde en frivillig indsats til forsvaret af Danmark,” fastslår Finn Winkler. 

»
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Finn Winklers 
militære  
ledelseskarriere 
• 2010-2017 Chef for Hjemmeværnet 

(Generalmajor)

• 2007-2010 Stabschef i Hjemmeværns-

kommandoen (Brigadegeneral)

• 2005-2007 Chef for Udviklingsafdelin-

gen i Forsvarsstaben (Oberst)

• 2004-2005 Projektofficer i udviklings-

afdelingen i Forsvarsstaben (Oberst-

løjtnant)

• 2003-2004 Chef for institut for militære 

operationer ved Forsvarsakademiet 

(Oberstløjtnant)

• 2002-2003 Stabschef for danske 

bataljon ved KFOR 7 i Kosovo (Oberst-

løjtnant)

• 2001-2002 Chef for 1. Panserbataljon 

ved Garderhusarregimentet (Oberst-

løjtnant) 

Det giver en ekstra dimension, som jeg ved, 
at vores frivillige tager meget alvorligt,” siger 
Finn Winkler.

Det faktum, at Hjemmeværnet er en mi-
litær organisation, ser han også som et di-
rekte bidrag til demokratiet i Danmark.

”Ja, Hjemmeværnet udgør i mine øjne 
et helt særligt bidrag til demokratiet ved 
at tilbyde danskerne mulighed for at yde 
en frivillig indsats til forsvaret af Danmark. 
Vi repræsenterer et væsentligt link mellem 
Forsvaret og befolkningen, fordi mange tidli-
gere ansatte i Forsvaret kan fortsætte deres 
militære engagement i Hjemmeværnet, når 
ansættelsen i Forsvaret slutter, siger Finn 
Winkler.

Traditionsbærer
Et af Finn Winklers særlige indsatsområder 
som Chef for Hjemmeværnet har uden tvivl 
været en stor vilje til at værne om og pleje 
Hjemmeværnets traditioner og historiske 
opmærksomhed. Hans far var aktiv i mod-
standskampen under 2. Verdenskrig i BOPA 
gruppen. En modstandskamp som blandt 
meget andet førte til dannelsen af Hjemme-
værnet.

”Traditioner er vigtige i alle militære or-
ganisationer og sådan er det også i Hjem-
meværnet. Derfor har jeg blandt andet 
lagt vægt på, at Hjemmeværnet fejrer sin 

fødselsdag 1. april ligesom jeg har brugt en 
del energi på, at vi kunne få mulighed for 
at bruge midler på, at få den super dygtige 
kunstmaler Mathilde Fenger til at lave 12 
værker, som skildrer det moderne hjemme-
værn," siger Finn Winkler.

Tid til familien
Som Chef for Hjemmeværnet har Finn Wink-
ler været vant til at arbejde meget; ikke 
mindst i weekender og aftener, hvor Hjem-
meværnets frivillige typisk er mest aktive. 
Derfor bliver der uden tvivl tid til nogle andre 
ting end Hjemmeværnet efter den 1. august 
2017.

”Først og fremmest skal jeg se mere til 
min familie. Men jeg glæder mig også til at 
kunne bruge lidt mere tid på jagt og fiskeri. 
Desuden har jeg tænkt mig at blive frivillig 
i Hjemmeværnet, nærmere bestemt i den 

frivillige stab ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falster som efterret-
ningsofficer,” siger Finn Winkler.

Men derudover er der også mange andre 
planer.

”I dag er man jo langt fra færdig som 60-
årig, og jeg går også i overvejelser om at 
skrive en bog om samarbejdet mellem de 
skandinaviske Hjemmeværn. Men nu må vi 
se, måske viser der sig også andre mulighe-
der. For mig er glasset stadig halv fuldt og 
ikke halvt tomt. Vi har et fantastisk Hjemme-
værnet med dedikerede frivillige som forsva-
ret og samfundet har brug for. Jeg ved, at de 
frivillige vil kæmpe for Hjemmeværnet både 
til de kommende forligsforhandlinger, men 
også i fremtiden til gavn for Danmark, så jeg 
ser på alle måder optimistisk på fremtiden,” 
siger  Finn Winkler.

 
”For mig er adelsmærket ved Hjemmeværnet, at 
man går det ekstra stykke - også når der er modgang”

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

INTERVIEW
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Forsvarsminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) 
gav de frivillige under-
afdelingschefer et 
kæmpe skulderklap, da 
han besøgte den årlige 
Chefsamling.

 
AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

”I byder ind som en væsentlig ressource i 
samfundet, og jeres støtte har stor værdi for 
befolkningen. Også i fremtidens forsvar har 
Danmark brug for et relevant, fleksibelt og 
stærkt hjemmeværn, der kan indsættes ved 
oversvømmelser, stormvejr eller andre spe-
cielle situationer, hvor vi er pressede.”

Det sagde forsvarsminister Claus Hjort 
Frederiksen, da han gæstede Hjemmevær-
nets Chefsamling for frivillige og faste chefer, 
der fandt sted i starten af året i Kolding. 

Ministeren understregede de frivillige che-
fers vigtige rolle i forhold til at sikre fasthol-
delsen og motivationen i Hjemmeværnet og 
opfordrede samtidig deltagerne til at blande 
sig i debatten. Samme opfordring kom fra 
kommitteret Bjarne Laustsen:

”Der er stor tiltro og tillid til Hjemmevær-
net. Det er grænseopgaven et godt eksem-
pel på. Derfor er det vigtigt, vi hele tiden 
er på dupperne og er synlige i medierne, 
så meningsdannere og beslutningstagere får 
øje på Hjemmeværnets relevans.”

Forsvarsministeren fremhævede i sit ind-
læg, at hans hovedopgave bliver at få et nyt 
forsvarsforlig på plads, der tager hensyn til 
den ændrede sikkerhedspolitiske situation 
med nye trusler blandt andet fra Rusland. 
”Det ligger mig meget på side, at vi værner 
om vores demokratiske værdier. Derfor skal 
vi se på, hvordan Forsvaret kan bidrage til 
også at sikre vores nærområde i Østersøre-
gionen,” sagde forsvarsministeren. 

En fornuftig balance
På Chefsamlingen var der sat ekstra god tid 
af til, at de omkring 250 deltagere i mindre 
grupper kunne diskutere, hvordan man sikrer 
en fornuftig balance mellem på det ene side 

det professionelle operative hjemmeværn og 
på den anden side foreningshjemmeværnet 
med de mere bløde og sociale aktiviteter. Det 
skete i forbindelse med, at deltagerne blev 
introduceret til et nyt begreb, HAUS, der står 
for Hjemmeværnets Aktivitets- og Uddannel-
sesstyring – se boksen. 

”Hjemmeværnets underafdelinger drives 
på mange forskellige måder. Vi har behov 
for at indføre en større grad af ensartethed 
på uddannelsesområdet, så vi kan blive ved 

med at levere kompetente og veluddannede 
HJV-soldater og samtidig kan frigøre res-
sourcer til andre aktiviteter,” påpegede Che-
fen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, der deltog i Chefsamlingen for 
sidste gang, da han går på pension med 
udgangen af juli. Han udtrykte stor glæde 
over den meget loyale opbakning, som de 
frivillige chefer har vist gennem årene over 
for Chefsamlingen. 

CHEFSAMLING

Fremtidens forsvar  
har brug for Hjemmeværnet

Claus Hjort Frederiksen på Hjemmeværnets 
Chefsamling i Kolding.

HAUS 
– Hjemmeværnets Aktivi-
tets- og UddannelsesStyring. 

HAUS-begrebet dækker over et ønske 
om at undersøge, hvilke aktiviteter og 
uddannelser Hjemmeværnets forskellige 
enhedstyper skal efterleve for at opret-
holde deres operative status.

På chefsamlingen blev der nedsat 
arbejdsgrupper for at identificere og af-
dække, hvad minimumsniveauet af akti-
viteter for den enkelte enhedstype skal 
være, når alle har gennemgået den lov-

pligtige uddannelse og har gennemført 
enhedsuddannelse 6001, 6002 og 6003. 
Projektet er blevet samlet op i ”Arbejds-
gruppe HAUS” ned sat i april med repræ-
sentanter for både frivillige og ansatte. 

Målet er, at Hjemmeværnsskolen i lø-
bet af efteråret 2017 kan udarbejde ud-
dannelsesbeskrivelser og lektionsover-
sigter for alle de valgte aktiviteter opdelt 
på enhedstype. Disse "hjælpeværktøjer" 
vil så kunne hentes på hjv.sk bag login 
på Hjemmeværnsskolens side for "un-
derafdelingschefer." 

Det er håbet, at HAUS resulterer i en 
mere effektiv og ensartet uddannelse og 
samtidig bidrager til at minimere de fri-
villige underafdelingschefers forberedel-
sestid som en slags "hjælp til selvhjælp."
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REKRUTTERING

Nye ideer booster 
rekrutteringen
Nogle kompagnier tænker i nye baner for at få flere medlemmer til Hjemmeværnet. 
Det kræver ekstra ressourcer, men det giver bonus både for rekrutteringen og 
fastholdelsen

AF THILDE LEJRE

Siden 2011 er det strømmet ind med nye 
medlemmer til Hjemmeværnskompagni Rød-
ovre. 165 nye medlemmer har kompagniet 
sagt goddag til, hvilket næsten har fordob-
let kompagniet over de seneste fem år. Men 
medlemmerne kommer ikke af sig selv, for-
tæller Kurt Klausen, som er kompagnichef i 
Rødovre og har været det siden 2006.

For nogle år siden kom der meget få nye 
medlemmer, og fastholdelsen gik det heller 
ikke godt med. Kurt Klausen nåede til den 
erkendelse, at der skulle ske noget nyt, hvis 
kompagniet skulle overleve.

”Jeg begyndte at ringe de folk op, som 
havde vist interesse på Hjemmeværnets re-
krutteringssite vistillerop.dk. Vi tog en snak 
og fik afstemt deres forventninger. Det bru-
ger jeg relativt lang tid på, men det giver 
pote. For nu skriver ni ud af 10 potentielle 
medlemmer under på en ansøgning, fordi de 
allerede har besluttet sig under vores sam-
tale,” siger Kurt Klausen.

Kæmper for synlighed
Også i Politihjemmeværnskompagni Assens 
på Fyn har de taget nye tiltag i rekrutterin-
gen. Et af de primære ønsker har været at 
synliggøre Hjemmeværnet og kompagniet i 
lokalområdet.

”Vi har lavet en åben Facebook-gruppe, 
hvor vi lægger billeder og information, når 
vi har været på øvelser eller støttet politiet 
i vores lokalområde. De opslag deler vores 
folk i deres netværk, så de kommer bredt 
ud. Samtidig er vi begyndt at tage fat i lokal-
pressen, så vi sender pressemeddelelser og 
billeder til pressen, hver gang vi har øvelser. 
Som noget helt nyt holdt vi åbent hus for 
alle borgerne i Assens i april, hvor de kunne 
få en snak med os om Hjemmeværnet, og 
vi tilbyder vores hjælp i forskellige sammen-
hænge i kommunen for at være synlige. Det 
handler om at tænke ud af boksen,” fortæller 
kompagnichef Preben Thomsen.

Bestræbelserne på at synliggøre det fyn-
ske kompagni har båret frugt. På kort tid er 
antallet af aktive medlemmer steget fra 31 
til 48 personer, og i starten af året modtog 
kompagniet Distrikt Fyns pokal, som gives til 
det kompagni, der har størst medlemsfrem-
gang.

Kvalitet fastholder
De to kompagnier har også øje for fasthol-
delsen, som er en vigtig del af det at sikre 
større kompagnier.

”Vi tænker meget i motivation for at fast-
holde folk, og så har det stor betydning, at 
vi har mange opgaver for politiet. Det bety-
der noget for fastholdelsen, at vi har mange 
aktiviteter og et godt kammeratskab, for så 
føler alle et ansvar for hinanden,” siger Pre-
ben Thomsen.

I Hjemmeværnskompagni Rødovre arbej-
der de med forskellige tiltag, som kan fast-
holde både nye og gamle medlemmer.

”Vi sender altid en mail til nye medlemmer, 
hvor vi takker for deres ansøgning og byder 
dem velkommen. Desuden iklæder vi dem ret 
hurtigt. Når de kommer til kompagniet, bliver 
der taget hånd om dem, så de hurtigt får 
opbygget nye relationer,” Kurt Klausen.

Desuden niveaudeler kompagniet uddan-
nelsen af medlemmer, så de, der er i gang 
med Den Lovpligtige Uddannelse, (LPU), er 
for sig, og de, der er færdiguddannet, er for 
sig. På den måde er alle sammen med nogle 
på deres eget niveau.

”Det oplever vi som positivt i forhold til 
fastholdelsen, som også handler om at give 
folk nogle oplevelser. Derfor holder vi også 
hvert andet år en patruljeøvelse, hvor vi prø-
ver at udfordre alle. Og så er det klart, at 
der skal være kvalitet i det, vi laver, for at 
vi kan tiltrække og fastholde de gode folk,” 
siger Kurt Klausen.

Hjemmeværnet har brug for at rekruttere 
nye unge medlemmer. Foto: Christer Holte 
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7
skarpe til  
Chefen
Chefen for Landsdelsregion Vest i  
Skive, oberst Flemming Agerskov svarer  
her på en række aktuelle spørgsmål.  

Hvad lægger du vægt på 
som leder?

”Loyalitet, innovation og vidensbaseret synlig-
hed. Som chef skal man have modet til at ytre 
sine holdninger på en konstruktiv og opbyg-
gende måde. Det kræver mod at være chef, og 
I min verden er det tæt koblet til et fysisk mod 
til at være synlig.  At fortsætte i en forgængers 
fodspor bringer os ikke foran – derfor innovativ 
tænkning og mod til at udføre tankerne.”

Hvad er dine væsentligste 
fokuspunkter for 2017?
”At Hjemmeværnet får lavet en 

plan for udvikling, der rækker 3-5 år frem, så 
vi kommer udover etårs styring. Vores opga-
ver skal udtrykkes i et let forklarligt narrativ, 
så ethvert medlem af Hjemmeværnet ved, 
hvorfor vi gør som vi gør. Det er her værd at 
bemærke, at det ikke tager udgangspunkt i 
besparelser og rationaliseringer, men reelle 
koordinerede opgaver for Forsvaret, politiet 
og det øvrige samfund.”

Hvilke opgaver og større 
aktiviteter skal I løse i 
den nærmeste fremtid?

”Vi skal have synlighed på alle vores operati-
ve opgaver. Hjemmeværnets vigtigste opgave 
er, at bevogte objekter – ikke bare militære 
men også samfundsvigtige installationer. 
Derfor skal regionen se på, hvilke operative 
kapaciteter vi har og med det som udgangs-
punkt fokusere vores indsats i forhold til de 
reelle opgaver. Dette vil – sammen med de 
mange og meget vigtige opgaver Hjemme-
værnet løser - lægge beslag på hele 2017.” 

Hvordan synliggør I jeres 
opgaver over for omver-
denen?

”Alle enheder under regionen er pålagt at til-
sikre, at relevante medier bliver inviteret til 
større aktiviteter. At vores ”kunder” venligt 
men bestemt mindes om at give vores frivil-
lige ”credit” for deres støtte. Især når vi stiller 
med store styrker til at støtte andre myndig-
heder, der ikke selv kan løse opgaverne, så er 
dealen, at vi skal have spalte- og medieplads 
i forhold, der svarer til vores deltagelse.”  

Hvad gør I for at sikre 
tilgang af nye medlemmer 
til Hjemmeværnet? 

”Landsdelsregion Vest har igangsat en mere 
effektiv koordinering af rekrutteringen for at 
opnå en mere målrettet og synkroniseret ind-
sats.   Dernæst vil vi søge at knytte de nye 
medlemmer tæt til moderenheden gennem 
en meget fleksibel og lokalt forankret uddan-
nelsesproces. Alt dette dur jo ikke uden at vi 
alle sammen gør noget ekstraordinært for at 
motivere nuværende medlemmer til at blive 
og være en bærende del af den succes, vi 
gerne vil skabe. Det skal bygges op omkring 
vores operative narrativ.”

Hvordan kommunikerer I 
med jeres medlemmer om 
nye initiativer?

”Det er et godt spørgsmål. Hidtil har vi brugt 
kendte kanaler og medier. Vi har haft en spo-
radisk tilgang til brug af Facebook og andre 
sociale medier. Dette er et fokusområde for 
os. Vi vil se, hvor langt vi kan gå med at 

bruge Facebook, Twitter, Snapchat og andre 
hurtige medier i at sprede nyheder og op-
lysninger.”

Har du nogle gode råd til 
underafdelingscheferne i 
forbindelse med de 
omstillinger, Hjemmevær-
net står overfor?

”Koncentration omkring det primære i nær-
miljøet– nemlig fastholdelse og rekruttering. 
Uddan nogle gode soldater, der forstår deres 
værdi for Danmark. Stil krav og kom med øn-
sker til distrikter og regionen, så vi får den 
optimale udnyttelse af vores fælles kapacite-
ter. Find gode erfarne hjemmeværnsfolk, der 
kan rådgive omkring omlægningerne set med 
kompagniernes øjne, så skal vi nok få gode 
løsninger, der ikke må ødelægge glæden ved 
at være medlem af Hjemmeværnet. Sammen 
- og kun sammen - går vi fra et rigtigt godt 
hjemmeværn til et konsolideret og voksende 
hjemmeværn.”
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Oberst Flemming Agerskov opfordrer sine 
underafdelingschefer til at koncentrere sig 
om deres nærmiljø. Foto: Kasper Kamuk 
””Det kræver mod at 
være chef”

Flemming Agerskov
Oberst

INTERVIEW
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FANEMARCH

Frivillige flyttede fane til fods 
 fra Odense til Skive
En gammel tradition blev holdt i hævd, da omkring 30 marchgængere førte 
Totalforsvarsregion Fyn-, Syd- og Sønderjyllands fane fra Odense til Skive, hvor den 
nye Landsdelsregion Vest har fået domicil.

Marchgængerne med fanen på vej hen over Fyn.

TEKST OG FOTO: INFORMATIONSOFFICER  
LEIF DAHL CHRISTENSEN

Gængere fra hele den nye Landsdelsregion Vest var repræsenteret, da 
de i starten af året marcherede 200 kilometer fra Odense til Skive med 
den nu lukkede Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Sønderjyllands fane.

Ophavsmanden til den såkaldte kvartermarch var oversergent Mi-
chael Thyregod fra Fyn, som fik samlet en flok fortrinsvis erfarne 
marchgængere. 

Så da flaget blev hejst for sidste gang på Odense Kaserne lørdag 
morgen 7. januar, kom fanen ud på en længere rejse til fods – først 
forbi Højstrup ved Odense, siden Vejle og op mod Skive. Tre hold sør-
gede på skift for, at fanen var i bevægelse dag og nat, og turen forløb 
planmæssigt. Søndag aften kl. cirka 20 ankom fanen til Skive Kaserne, 

hvor vagten havde taget opstilling og gjorde honnør for fanen. 
Blandt marchdebutanterne var Claus fra Hjemmeværnskompagni 

Hvidsten ved Randers. Han er ny i Hjemmeværnet og næsten igen-
nem den lovpligtige uddannelse. For Claus blev marchen en super 
spændende udfordring.

Mandag tog marchholdet endnu engang turen ind på kasernen med 
fanen, hvor de blev modtaget af chefen for den nye region, oberst 
Flemming Agerskov og Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, der takkede for indsatsen. Både gængere og hjælpere har 
fået en erindringsmedalje for det flotte initiativ, som også skabte 
opmærksomhed i medierne.
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STØTTE TIL SAMFUNDET 

Effektiv prop 
i Århus 
Hjemmeværnet var massivt til stede, da Århus i 
starten af året tog hul på et år som Europæisk 
Kulturhovedstad.

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

Ved åbningsceremonien 21. januar var hele 
bykernen for en stund erklæret for bilfri zone, 
og det skønnes, at cirka 70.000 mennesker 
mødte op for at følge åbningen fra første par-
ket. Blandt andet kom der et kæmpe optog 
gennem byen med omkring 5.000 deltagere, 
og mange højtstående personer var i byen, 
hvilket stillede ekstra krav til sikkerheden. 

Derfor trak politiet også på assistance fra 
ikke mindre end 114 hjemmeværnssoldater 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, der 
var med til at sikre, at den indre by blev ef-
fektivt lukket ned. 76 HJV-soldater stod for 
bemandingen af 19 poster og to kørende 
patruljer, der kunne tilkaldes, hvis der skulle 
komme sand i maskineriet. De øvrige HJV-
soldater var placeret i kommandocentralen 
på politistationen, beskæftiget med logistiske 
opgaver eller i reserve.

Hjælp fra kollegerne på Samsø
Ved de fleste poster var der placeret beton-
barrierer eller hvide plastbomme og orange 
trafikkegler, så trafikanterne ikke burde 

være i tvivl om, at vejen var spærret. Også 
HJV-soldater fra Samsø var taget til Århus for 
at give en hånd med.   

”Opgaven har givet os rigtig god træning i 
at prøve kræfter med en trafikregulering i en 
noget større målestok i forhold til, hvad vi er 
vant til på Samsø,” fortæller Steffen Kristian-
sen fra Hjemmeværnskompagni Samsø.

Også Henrik Kristensen fra Politikompagni 
Randers fik en positiv oplevelse.

”Vi mødte kun lutter glade mennesker, og 
stemningen var rigtig god. Det var noget helt 
andet i forhold til at stå på en øde landevej 
i regnvejr i forbindelse med afspærring un-
der et cykelløb. Vi fik også i den grad brug 
for vores servicegen. Mange spurgte ind til 
bustider, og hvordan de kunne finde den 
midlertidige station. Så vi var næsten kon-
stant linket op med Midttrafiks webside, så vi 
kunne hjælpe med informationer. Den service 
høstede vi meget goodwill på.”  

En tilfreds chefpolitiinspektør
Også chefpolitiinspektør Klaus Arboe Ras-

mussen fra Østjyllands Politi udtrykker aner-
kendelse.

”Det er sjældent, vi foretager os noget så 
dramatisk som at lukke hele Århus midtby af 
for trafik. Men det forløb stort set gnidnings-
frit, og det er i høj grad Hjemmeværnets for-
tjeneste. Så hos Østjyllands Politi er vi me-
get, meget taknemmelige for den indsats, det 
lokale hjemmeværn ydede under åbningsce-
remonien. Jeg var selv ude og gå et par run-
der i byen, og det var bemærkelsesværdigt, 
i hvor høj grad hjemmeværnsfolkene var i 
god dialog med borgerne og ydede service i 
forhold til at vise vej. Det er helt perfekt, når 
en myndighedsopgave kan kombineres med 
en god dialog og kontakt til borgerne,” siger 
Klaus Arboe Rasmussen. 

Århus er Europæisk kulturhovedstad året 
ud, og det afføder et hav af forskellige arran-
gementer og events indenfor kunst, teater, 
dans, musik, litteratur, gastronomi, arkitektur 
og design. Se mere på: aarhus2017.dk/da/

Hjemmeværnssoldater bidrog til 
at lukke Århus Midtby ned.
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En negl med
 vokseværk
Med 234 deltagere blev der sat deltagerrekord, da Hjemmeværnets barske 
patruljekonkurrence Blå Negl løb af stablen den sidste weekend i februar. 

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

Blå Negl har været et tilbagevendende 
højdepunkt for Hjemmeværnets patrulje-
entusiaster siden 1998 og betragtes i dag 
som den største konkurrence af sin art her-
hjemme. Efter 19 år med fortsat vækst satte 
konkurrencen i år deltagerrekord med 234 
gængere og godt 500 frivillige i støttestruk-
turen. Blandt deltagerne var 129 soldater fra 
udlandet. 

Med udgangspunkt på skolen i Øster Starup 
ved Egtved dannede et 192 km2 stort områ-
de mellem Vejle og Kolding rammerne for de 
mange prøvelser og strabadser, som patrul-
jefolkene skulle igennem, inden vinderne af 
Blå Negl 2017 blev fundet, søndag formiddag. 

I startområdet møder HJV magasinet en af 
de udenlandske deltagere, den 40-årige tyske 
faldskærmsjæger Marcus, som har travlt med 
at finde sig et hold i minutterne op til start. 
Hans makker er blevet syg, så nu er der fundet 
en femmandsgruppe, han kan koble sig på.

Marcus kommer fra faldskærmsenhederne 
i Seedorff og er den eneste professionelle 
soldat i den 93 mand store tyske delegation.

”Jeg hørte om Blå Negl fra nogle venner 
under et ophold på universitetet. De syntes 
rigtig godt om konkurrencen og ønskede mig 
alt mulig held. Jeg tror, vejret bliver den stør-
ste udfordring – ikke terrænet, ikke Hunter-
Force, men hvis der kommer regn, bliver det 
en stor udfordring,” siger Marcus, inden han 
går på jagt efter sit nye team. 

I skolegården på Øster Starup Skole er 

de mange hold så småt ved at gøre sig klar. 
Med tændte pandelamper studeres kort over 
området, og der småsnakkes om taktik og 
mulige fremrykkerveje. 

Håber, det bliver hårdt
Blandt de mange forventningsfulde hold er 
de to HJV-soldater, 24-årige Rune Tønder og 
22-årige Rasmus Byrith, der er med på Blå 
Negl for første gang. 

”Jeg forventer det bliver hårdt – ja, det hå-
ber jeg faktisk, da Blå Negl er noget særligt 
i forhold til almindelige hjemmeværnsøvelser. 
Vi håber, vi undervejs får opfrisket nogle af de 
militære færdigheder, som vi ikke bruger så 
ofte,” siger Rune, der er fra Hjemmeværnse-
skadrille 277 Karup. Sammen med makkeren 
Rasmus fra Infanterikompagni Aalborg har 

Mark Jensen og Riki Petersen sikrede sig 
1. pladsen for tomandshold på den korte 
distance på 20 kilometer. Foto: Allan From

To glade tyskere med præmien som bed-
ste tomandshold på den lange distance.  
Foto: Allan From
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han meldt sig til den korte rute på 20 km.
”Det bliver formentlig det at finde vej, der 

bliver den største udfordring. Men vi lægger 
roligt ud, så vi ikke går forkert eller pådra-
ger os skader,” siger Rasmus, mens det sidste 
check af stumper og udrustning gennemføres 
i den sparsomme belysning i skolegården.  

Klokken 20.36 er der en kort briefing om 
regler og sikkerhedsprocedurer, hvorefter de 
mange soldater med sløring i ansigtet sendes 
af sted. 

I år var der 15 poster, der bedømmes ud 
fra tid og korrekt feltmæssig optræden. Del-
tagerne blev testet i blandt andet førstehjælp, 
feltforhindringsbane, gummibådssejlads, vå-
benlære samt rappelling indvendig i en 18 
meter høj kornsilo. 

Visdomstand blev skæbnesvanger
Det er dog ikke selve opgaverne, patrulje-
soldaterne frygter. Det er derimod udfordrin-
gerne ved at finde vej til posterne i mørke 
kombinereret med et barskt terræn og den 
250 mand store Hunter-Force, hvis opgave 
udelukkende er at forsøge at fange de mange 
patruljer, som bevæger sig rundt i det mørke 
Midtjylland under konkurrencen.

Konkurrencen har da også ry for et stort 
frafald. Det holdt også stik i år, og 58 ud af 
76 startende hold måtte udgå. De første, der 
slukøret vendte tilbage til startstedet, var et 
HJV-hold fra Infanterikompagni Holstebro. 

Det var hverken det barske terræn, vabler, 
kulde eller de jagtende soldater fra Hunter-
Force, der var skyld i retræten, men derimod 
tandsmerter. 

”Jeg havde voldsomme smerter i min sidste 
tilbageværende visdomstand. Så jeg kunne 
bare ikke fortsætte. Det er møgærgerligt,” 
fortæller 22-årige Mikkel Sørensen. 

20 års jubilæum i 2018
”Vi laver som sådan ikke markedsføring af Blå 
Negl, så de fleste udlændinge har formentlig 
fået kendskab til konkurrencen via tidligere 
deltagere. Men det er kun herligt, at Blå Negl 
også er så populær i udlandet – det er da et 
yderligere kvalitetsstempel,” forklarer løjtnant 
og kompagnichef Bjarne Andresen for Stabs-
kompagniet ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydøstjylland.

Siden 1998 har han været øvelsesleder, og 
han stod også i år i spidsen for kommandosta-
tionen, der holder øje med gængere, momen-
ter og sikkerhed under konkurrencen. Flyver-
hjemmeværnets fly, Britten-Norman Defender, 
deltog også i jagten på patruljesoldaterne.

Bjarne Andresen understreger, at mobilise-
ringen af så stor en kommandostation giver 
en unik mulighed for at træne og øve en stab. 
De erfaringer kan Hjemmeværnet trække på, 
hvis man bliver bedt om at oprette en tilsva-
rende stab til støtte ved eksempelvis en større 
ulykke eller naturkatastrofe.

Danske hold på podiet
Da Blå Negl blev blæst af søndag morgen, 
stod det klart, at to tyske hold løb med sejren 
på den lange distance for både to- og seks-
mandshold. På den korte distance gik 1. og 
2. pladsen til to danske hold for tomandshold. 
Mark Jensen og Riki Petersen vandt, mens 
Kasper Haurum og Simon Kjær blev nummer 
to.

Makkerparret Rune Tønder og Rasmus By-
rith fra Nordjylland nåede desværre ikke i mål. 

”Rune fik problemer med en forvreden an-
kel og vabler, og så valgte vi at sige stop efter 
fjerde post. Vi opnåede dog en høj score. Per-
sonligt vil jeg helt sikkert lægge billet ind igen 
næste år,” fortæller Rasmus Byrith.

 Blå Negl
• Patruljekonkurrence, hvor patruljer 

på to eller seks mand sendes ud på 
enten en kort rute på 20 kilometer 
eller en lang på cirka 40 kilometer 
– på den lange rute kan deltagerne 
dog snildt tilbagelægge helt op til 60 
kilometer.

• I 2018 har konkurrencen 20 års 
jubilæum, og der arbejdes på at 
tilrettelægge en særlig spektakulær 
jubilæumsudgave. 

• Tilmelding sker ad kommandove-
jen. Læs mere om konkurrencen på 
blaanegl.dk

Patruljekonkurrencen foregik det meste 
af tiden i nattens mulm og mørke.
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Favnende og  
  fandenivoldsk

PORTRÆT

Kompagnichef Brian Due har mere end fordoblet antallet af aktive medlemmer 
i Hjemmeværnskompagni Billund. Succesen skyldes i høj grad hans dygtige 
officerer og befalingsmænd, understreger han. 

AF BETH WERNER
FOTO: OLE FRIIS 
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Opskriften på et velkørende kompagni er 
ifølge kaptajn Brian Due, 39 år og kompagni-
chef for Hjemmeværnskompagni Billund, såre 
enkel og består af blot to ingredienser.

”Den ene er, at det jeg giver får jeg igen 
og den anden, at jeg betragter mine folk som 
kogt spaghetti. Hvis du har prøvet det, ved 
du, at kogt spaghetti er umuligt at skubbe, 
men det kan trækkes,” siger Brian Due med 
et stort smil.

Hans anstrengelser med at give og trække 
har på syv år forvandlet Hjemmeværnskom-
pagni Billund fra godt 30 til 75 aktive. Nok 
står han i spidsen for kompagniet, men un-
derstreger:  

”Vores succes skyldes i meget høj grad 
mine engagerede og dygtige officerer og be-
falingsmænd. Uden dem er jeg jo intet.”

Starten gik i 2007, hvor Brian Due tilfældigt 
så en folder fra Hjemmeværnet. 

”Jeg kendte intet til Hjemmeværnet, men 
et eller andet sted i hovedet rumsterede et 
savn om det kammeratskab, jeg havde op-
levet, da jeg flere år tidligere aftjente min 
værnepligt i Beredskabsstyrelsen.” 

Efter at have nærstuderet folderen, blev 
ansøgningen til den daværende kompagni-
chef skibet af sted samme aften, og siden gik 
det stærkt. Først som gruppefører og videre 
op i graderne, indtil han i april 2010 satte sig 
i chefkontoret. Og apropos chefkontor.

Brian Due åbner døren ind til et mindre lo-
kale i den 400 m2 store hjemmeværnsgård 
lidt uden for Billund med ordene:

”Vores kommende chefmødelokale. Mine 
nærmeste officerer har meddelt mig, de sy-
nes, det er træls, jeg altid skal sidde bag mit 
skrivebord, når vi holder møder. Ja, ja, selv-
følgelig kan jeg da også trækkes, når det skal 
være,” siger han med et smil.

For unge eller for gamle  
Da Brian Due blev chef for kompagniet i 
2010, stod han med en gruppe soldater, der 
enten var meget unge og grønne eller ældre 
og uden lyst til ledelsesansvar.

”Jeg rådede simpelthen ikke over folk, 
der havde erfaringen, alderen eller lysten til 
tage ansvar som næstkommanderende eller 
rekrutteringsofficer. De to kasketter var jeg 
nødt til selv at tage på, indtil jeg fik rekrut-
teret nogle egnede folk. Heldigvis havde jeg 
nogle gode kontakter fra min uddannelses-
tid som befalingsmand. Og, det vil jeg gerne 
understrege, der var på ingen måde tale om 
hvervning i andre kompagnier, hvad jeg for 
øvrigt er meget imod.”

Brian Due har til gengæld ikke noget imod 
at give de nye i kompagniet en håndfast an-
visning på, hvordan de skal sætte deres ba-
ret, så de lærer at bære den korrekt.

Brænder for at løfte folk
Brian Dues ansigt bliver lidt mere alvorligt, 
når han understreger, hvordan han brænder 
for at kunne løfte folk. Det lyder måske lidt 
højttravende, men det betyder utrolig meget 
for ham at indgyde dem respekt, pli og ærlig-
hed. Det er værdier, han sætter utrolig højt.

”I modsætning til en chef med ansatte 
medarbejdere kan jeg hverken kræve eller 
forlange, ligesom jeg ikke har nogen sank-
tionsmuligheder, hvis jeg er utilfreds med en 
given medarbejders indsats. Der er så at sige 
kontant afregning, hvis ikke mine frivillige fø-
ler sig motiveret.”

”Min fornemste opgave som leder af en 
flok frivillige medarbejdere er derfor at være 
favnende og pædagogisk og forsøge at skabe 
både ejerskab til og medejerskab af den op-
gave, vi i fælleskab har påtaget os at løse.”

Man vokser af fejl
Selv om Brian Due ikke ligefrem opfordrer 
sine folk til at begå fejl, skal de bestemt ikke 
være bange for at komme til at fejle indimel-
lem. 

”Jeg bider ikke hovedet af dem, jeg doce-
rer ikke, for uden fejltrin hverken lærer eller 
udvikler vi os. Okay, hvis de laver den samme 
fejl tre eller fire gange, kan jeg måske godt 
blive lidt småsur.”

En fejl, som både chefen og kompagniet 
har lært af i processen med at øge antallet 
af aktive, var, at det gik for stærkt med at 
rekruttere. På et tidspunkt kom der så man-
ge nye medlemmer ind, at der ikke var den 
fornødne tid til at introducere dem og tage 
sig ordentligt af dem alle sammen. Nogle af 
dem forsvandt desværre lige så stille ud af 
bagdøren.

”Det var rigtig ærgerligt. Til gengæld lærte 
vi noget af den oplevelse,” fortæller Brian Due.

Ikke klister på min stol
Privat bor kompagnichefen næsten dør om 
dør med hjemmeværnsgården, der tidligere 
har huset en mindre servicevirksomhed. 

”Vi råder over 400 m2 bygninger og har 
adgang til at ”lege krig” i baghaven, der be-
står af en større skovplantage. Meget bedre 
rammer kan vi ikke ønske os.”

Den ene af Brian Dues tvillinger, 9-årige 
Thomas, kommer jævnligt på besøg i solda-
terhuset, som han kalder hjemmeværnsgår-
den. Han er helt overbevist om, at han en 
dag skal overtage kompagnichefstolen efter 
sin far. Om den siger Brian Due prompte: 

”Der er ikke klister på min stol. Kommer 
dagen, hvor jeg ikke synes, det er sjovt læn-
gere, eller andre har lyst til at tage over, rej-
ser jeg mig gerne.”

”Min fornemste 
opgave som leder af  
en flok frivillige med
arbejdere er at være 
favnende”

Brian Due
Kompagnichef

Brian Due

• Kompagnichef Brian Due lægger cirka 
1.000 timer årligt i Hjemmeværnskom-
pagni Billund, der har 75 aktive med-
lemmer og dækker Billund Kommune. 

• Brian Dues vigtigste opgaver som kom-
pagnichef er ledelse, føring, motivation 
og udvikling

• Hans bedste oplevelse var at deltage 
i Landsøvelse 2016. "Det var overvæl-
dende på alle måder," siger han

• Civilt er Brian Due selvstændig regn-
skabschef. Han er gift med Susan og 
har tvillingerne Thomas og Celina på 
ni år   
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Hjemmeværnsskolen i Nymindegab dannede 
i februar rammen om uddannelsen af 42 kur-
sister på Hjemmeværnets nye lette maskin-
gevær, LMG M60E6. 

Hjemmeværnet har købt 301 stk. af det 
nye maskingevær, som Hærens infanterister 
fik fingre i for halvandet års tid siden. 

”I forhold til Hærens M60E6 er det stort 
set kun i forhold til sigtemidlerne, at der er 
en forskel. Vores LMG er ikke indkøbt med 
optiske sigtemidler, men med aimpoint sigte. 
Desuden har vi købt en ekstra taske, men 
bortset fra det, er maskingeværerne magen 
til dem, Hæren har anskaffet,” siger kaptajn 
Niels Poulsen, der er ansvarlig for al skyde-
uddannelse i Hjemmeværnet. 

Han forklarer, at Hjemmeværnet altid ud-

danner skydelærere og skytter efter kaska-
de-princippet, når der er nye våbentyper på 
vej ind i Hjemmeværnets struktur. Princippet 
kaldes også ”Train the trainer”.

”Hvert af de 12 hæhjemmeværnsdistrikter 
stiller med en eller flere skydelærere eller til-
svarende, som efter tre dages undervisning 
og skydning vender tilbage for at undervise 
skydeinstruktørerne i distrikternes kompag-
nier, som herefter uddanner skytterne,” siger 
Niels Poulsen. 

Noget at glæde sig til
Undervisningen af skydelærerne forløb i to 
turnusser á tre dages varighed. Førstedagen 
stod på våbenkendskab og teori, mens de to 
øvrige dage primært blev brugt på skydning 
på såvel bane som i terræn i både dagslys og 
mørke. For stort set alle kursisters vedkom-
mende var det første gang, de havde det nye 

gevær i hænderne. Begejstringen var ikke til 
at tage fejl af.

”De frivillige kan godt begynde at glæde 
sig. Det er et super LMG, som er meget sta-
bilt med stor træfsikkerhed og næsten in-
gen rekyl. Desuden er tilbehørspakken med 
tasker, bæreremme med videre helt genial. 
Her har man virkelig gjort sig nogle tanker. 
Samlet giver jeg geværet fire ud af fem stjer-
ner,” siger en af kursisterne, seniorsergent 

”De frivillige kan 
godt begynde at glæde 
sig. Det er et super LMG”

Henrik Kaare Petersen
Uddannelsesbefalingsmand

Begejstring for  
nyt let maskingevær 
Det nyindkøbte lette maskingevær M60E6 høstede fire ud af fem stjerner  
blandt de kursister, som for nylig blev uddannet på det nye våben. 
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LMG M60E6
• Der er indkøbt 301 styk LMG M60E6, 

der er produceret af amerikanske U.S. 
Ordnance 

• Vægt: Omkring 9,35 kilo, hvilket er 
cirka tre kilo lettere end det gamle  
LMG M/62.

• Kaliber: 7,62 mm 
• Skudkadence: Cirka 550 skud i minut-

tet. Til sammenligning har det gamle 
LMG 62 cirka 1.200 skud i minuttet. 

• Effektiv skudafstand: 600 meter.
• Sigte: Aimpoint 
• Er enmandsbetjent og kræver derfor 

ikke en hjælper
• Anvendes afsiddet, da affutering ikke er 

mulig for øjeblikket 

Henrik Kaare Petersen, der er uddannelses-
befalingsmand ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland Falster. 

”Derhjemme har mange længe spurgt: 
Hvornår kommer det, hvornår kommer det? 
Så jeg glæder mig helt vildt til at komme i 
gang med at undervise distriktets instruktø-
rer,” lyder det fra Henrik Kaare Petersen.

Med i omfattende test
Mens holdene af skytter skiftes til at ned-
kæmpe skiverne med såvel bygeild som en-
keltskud på skydebanen i Nymindegab, går 
snakken livligt blandt de skydelærere, der 
”ikke er på”. De taler om den høje træfning 
og maskingeværets begrænsede rekyl. 

”Man kan tydeligt mærke, at maskinge-
været er lettere end det gamle LMG. Der er 
også mere kontakt mellem gevær og krop. 
Samtidig er det let at holde en god balan-

ce, så man kan holde sigtet længe,” siger 
kaptajn Mikkel S. Andersen, der er chef for 
Infanterihjemmeværnskompagni Østjylland. 

Det nye LMG M60E6 er produceret af ame-
rikanske U.S. Ordnance og vejer 9,35 kilo, 
hvilket er omtrent tre kilo lettere end det 
gamle LMG M/62. Samtidig er vægten bedre 
fordelt, og det er blandt andet med til at give 
skytten bedre kontrol i alternative skydestil-
linger som knælende og stående.

Hæren har indkøbt 700 stk. LMG M60E6 
efter en længere testperiode, hvor erfarne 
LMG-skytter, som tidligere har været udsendt 
til Afghanistan og Irak, har testet våbnene 
med fokus på ergonomi, betjening, træfsik-
kerhed samt integration med soldatens øv-
rige udrustning. De gennemløb blandt andet 
forhindrings-, reaktions- og handlebaner og 
gennemførte march, felt- og garnisonsskyd-
ninger samt patruljetjeneste med en række 
forskellige maskingeværer, før valget faldt på 
LMG M60E6.

En større kaliber
Maskingeværet har samme kaliber på 7,62 
mm, men en lavere skudkadence på cirka 
550 skud i minuttet i forhold til cirka 1.200 
for LMG M/62. Det øger skyttens træfsik-
kerhed og reducerer ammunitionsforbruget 
væsentligt. Det giver også skytten mulighed 

for at afgive ét skud ad gangen, ligesom han 
kan foretage hurtigt pibeskift uden brug af 
handsker.

”I forhold til de 5.56 mm LSV (Let Støtte 
Våben,, red.), som infanteridelingerne har 
nu, har det nye LMG større slagkraft. Det 
er tydeligt at mærke, og generelt er jeg po-
sitivt overrasket. Det er virkelig et lækkert 
våben, og jeg kan godt forstå, man ude ved 
kompagnierne er utålmodige,” siger Mikkel S. 
Andersen og tilføjer med et smil:

”Jeg har fået flere sms’er fra frivillige, som 
skriver, at de er mere end klar til at modtage 
det nye maskingevær. Det er superfedt at 
være blandt de første i Hjemmeværnet, som 
bliver uddannet på det nye LMG. Man føler 
sig næsten som en del af et testhold, selv 
om det jo allerede er indkøbt.”

De uddannede skydelærere er nu klar til at 
give deres viden om LMG M60E6 videre til de 
skytter, der snart får Hjemmeværnets nyeste 
våbentype i hænderne. 

Der herskede stor koncentration blandt kursusterne 
under uddannelsen på det nye LMG.
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ØVELSE

Skarp uddannelse  
for fuld udblæsning
Landsdelsregion Østs mest skarpe kamp-
enheder gik til stålet, da de trænede 
deres militære færdigheder i Kulsbjerg 
Øvelsesterræn på Sydsjælland.

AF RITA ROLD RUNAGER
FOTO: CHRISTIAN SUNDSDAL 

Infanterisoldater, patruljesoldater og soldater fra regionens motoriserede 
overvågning gav den virkelig gas, da Landsdelsregion Øst stod bag en uddan-
nelsesweekend i prioriterede kapaciteter, også kaldet PRIK, i starten af marts. 

Soldaterne fra infanteridelingerne trænede kamp fra stilling, patruljesol-
daterne øvede blandt andet infiltration og overvågning, mens soldaterne i 
motoriseret overvågning testede deres evne til  ruteopklaring og afsøgning 
af områder. Alle gav den fuld skrue og nød virkelig at få lov til at bruge og 
træne deres evner som skarpe soldater. Regionens næste uddannelsesweek-
end planlægges til at foregå i juni med en videreudvikling af færdighederne 
fra weekenden i marts. 
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7
skarpe til  
Chefen
Chefen for Landsdelsregion Øst i  
København, oberst Lennie Fredskov Hansen,  
svarer på en række aktuelle spørgsmål.  

Hvad lægger du vægt på 
som leder?

”Jeg lægger stor vægt på den personlige 
kontakt. Jeg vil helst se ting udført i praksis 
og tale direkte med de folk, som er i gang. 
Det at se en HJV-enhed på skydebanen, i 
øvelsesterrænet eller på en opgave er noget, 
som jeg lærer af og bliver inspireret af. Der-
for er jeg også særlig glad for lige præcis 
denne stilling. Jeg er i øvrigt stærk tilhænger 
af at give opgaver og ressourcer og så lade 
underlagte chefer og medarbejdere udføre 
opgaverne sådan, som de synes er bedst.”

Hvad er dine væsentligste 
fokuspunkter 2017?

”Jeg kommer lige fra Moskva, hvor jeg har 
været forsvarsattaché i næsten fire år, hvor 
situationen i Europa og i verden har forandret 
sig. Rusland udgør næppe nogen konventio-
nel trussel mod Danmark. Men Europa er en 
ø af fred og velstand i en verden af ufred og 
fattigdom. Mit fokus er derfor at øge antallet 
af HJV-enheder, som har uddannede med-
lemmer og førere, og som har det nødvendi-
ge materiel, så Hærens enheder på Sjælland 
og øerne får den bedst mulige støtte samtidig 
med, at vi kan løse opgaver for politiet og 
beredskabet."

Hvilke opgaver og større 
aktiviteter skal I løse i 
den nærmeste fremtid?

”Vi har mange større aktiviteter i år. Ud over 
uddannelse af prioriterede kapaciteter såsom 
motoriserede overvågningsdelinger, patrulje-

delinger og infanterienheder deltager regio-
nen med enheder i en stor øvelse i Sverige. Vi 
er også aktive på Folkemødet på Bornholm, 
hvor vi støtter politiet og løser en række op-
gaver.

Hvordan synliggør I jeres 
oopgaver over for omver-
denen?

”Som tidligere kommunikationschef i Forsva-
ret er det noget, jeg er meget optaget af. 
Vi får faktisk meget synlighed, når vi løser 
opgaver for politiet og beredskabet, fordi der 
typisk er tale om begivenheder eller situatio-
ner, som har stor bevågenhed. Til gengæld 
er vores hjælp til Forsvaret og løsningen af 
militære opgaver mindre synlige, så her har 
vi en væsentlig opgave.”  

Hvad gør I for at sikre 
tilgang af nye medlemmer 
til Hjemmeværnet? 

”Det er en kæmpe udfordring, som vi aktivt 
arbejder med på alle niveauer. Vi ved, de fri-
villige medlemmer er de bedste til at rekrut-
tere nye medlemmer. Derfor må vi blive bed-
re til at klæde vores medlemmer på til at gøre 
netop det. Så jeg er lutter ører i forhold til, 
hvordan vi kreativt kan løse det spørgsmål.”

Hvordan kommunikerer I 
med jeres medlemmer om 
nye initiativer?

”Den personlige kontakt er vigtig. Hjemme-
værnets nye initiativer blev præsenteret for 
de frivillige underafdelingschefer i starten af 
året. Et andet godt sted at fortælle om nye 

initiativer er på nøglepersonelseminar. Jeg 
forventer, vi bliver endnu bedre til at løfte 
vores kommunikationsopgaver, idet vi efter 
en periode med personalemangel i kommuni-
kationssektionen nu har fået en ny kommuni-
kationsrådgiver og en journalistvikar.”

Har du nogle gode råd til 
dine underafdelingschefer 
i forhold til de omstillin-
ger, Hjemmeværnet står 
overfor?

”Hjemmeværnet har været igennem store 
omstillinger, og intet tyder på, at det vil æn-
dre sig. Med sine rødder i modstandsbevæ-
gelsen har Hjemmeværnets frivillige altid 
været kendetegnet ved at gøre meget med 
meget lidt. Det tror jeg i virkeligheden er 
Hjemmeværnets styrke. Det beviser vi hver 
eneste dag i vores støtte til Forsvaret, politiet 
og beredskabet. Frivillige chefer og førere 
må spørge sig selv: ”Hvad kan jeg udrette 
med det, jeg har lige nu, og hvordan kan jeg 
skabe aktiviteter, der understøtter min op-
gave? Hvis vi i fællesskab gør dette, så er vi 
på rette vej.”
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Oberst Lennie Fredskov Hansen kommer fra en 
stilling som forsvarsattaché i Moskva Foto: Christian 
Sundsdal

INTERVIEW

”Hjemmeværnets 
frivillige har altid været 
kendetegnet ved at gøre 
meget med meget lidt”

Lennie Fredskov Hansen
Oberst 

HJV magasinet  | Maj 2017 41



REPORTAGE 

Godt samarbejde 
giver stor ros fra politiet
I Politikompagni Vestegnen beklæder politi tjeneste-
mænd nøgleposterne. Det forbedrer samarbejdet med 
det lokale politi, og det kommer både politiet og de 
frivillige til gavn. 

Det er aften på politiskolen i Brøndbyøster. 
Selvom langt de fleste politielever er gået 
hjem, er der fuld aktivitet i skolens trænings-
lokaler. Her bliver politielever til daglig under-
vist i konflikthåndtering og selvforsvar. Men 
det er ikke politielever, der råber an, skubber, 
slår og sparker samt undviger og blokerer 
slag i salen med de grå måtter på gulvet. Det 
er frivillige fra Politihjemmeværnskompagni 
Vestegnen (POHVKVES) til daglig kendt som 
Politikompagni Vestegnen. Denne aften i fe-
bruar er cirka 35 frivillige mødt op. Normalt 
er der flere, men der er vinterferie, så nogle 
holder fri. Aftenens tema er selvforsvar. Un-
derviserne er to af politikompagniets egne, 
nemlig løjtnant Casper Hansen og menig 

Mark Jensen, der begge udover at være frivil-
lige i politikompagniet også har deres daglige 
gang på politiskolen som politielever. 

Politikompagni, men stadig grønt
Det er faktisk en relativt stor del af de frivil-
lige i politikompagniet, der er polititjeneste-
mænd i deres professionelle virke.

”Nøgleposterne i kompagniet, herunder 
uddannelsesstøtteofficeren og næstkomman-
derende er beklædt af polititjenestemænd,” 
forklarer Daniel Benner, der er kaptajn og 
kompagnichef i Politikompagni Vestegnen 
og selv polititjenestemand i Københavns 
Vestegns Politi. Her er han også i gang med 
politiets lederuddannelse. 

Nu skal man ikke tro, at de mange politi-
tjenestemænd betyder, at det grønne bliver 
forsømt i kompagniet. 

”Politiarbejdet er overbygningen på de mi-
litære færdigheder, vi har i kompagniet, og 
langt de fleste af vores aktiviteter er militæ-
re,” forklarer Daniel Benner.

Et godt bevis på det er for eksempel, at 

Kompagnichef Daniel Benner er en af 
seks aktive polititjenestemænd i kom-
pagniet. 

Træningen i selvforsvar foregår på Politiskolen.  
Med polititjenestemænd i kompagniet er det nemt at arrangere. 

AF ANDERS BIRCH BREUNING, 
CONTEXT MEDIA

Politihjemmeværns-
kompagni Vestegnen
• Hører hjemme i Brøndby Kommune og 

opererer i Københavns Vestegns Politi-
kreds, hvor det er det eneste politihjem-
meværnskompagni 

• Kompagniet løser i tæt samarbejde med 
det lokale politi en række frivillige opga-
ver for eksempel afspærring og trafikre-
gulering. Derudover har kompagniet en 
infanteriafdeling, der kan løfte egentlige 
hæropgaver, og som primært uddanner 
sig i militære discipliner 

• Kompagniet har cirka 85 aktive, heraf 
seks aktive polititjenestemænd

• I 2016 leverede kompagniet 1.975 timer 
til støtte for politiet foruden 12.071 timer 
til træning og grønne aktiviteter. 

• Læs mere på www.povest.dk
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kompagniet med cirka 80 aktive frivillige kun-
ne sende 40 af sted til Landsøvelsen 2016, 
hvor de udgjorde grundstammen i et af de 
opstillede bevogtningskompagnier. Det til 
trods for at det er et politikompagni, og at 
øvelsen var i Jylland. 

God kontakt – godt samarbejde
Når det er sagt, er det specielt, at så mange 
poster i et politikompagni beklædes af po-
lititjenestemænd. Det giver flere fordele for 
kompagniet. Blandt andet er en træningsaf-
ten som denne nemmere at arrangere. For 
polititjenestemændene i kompagniet kender 
skolen og ved, hvem de skal tale med for 
at få adgang til lokalerne – en af de frivil-
lige underviser endda på skolen til daglig. Og 
undervisere i selvforsvar kan man som sagt 
finde blandt kompagniets egne frivillige.

Det hele går nu ikke op i træning. Sidste 
år leverede kompagniet cirka 2.000 timer i 
støtte til Københavns Vestegns Politi fordelt 
over 23 indsættelser.

”Det var blandt andet afspærring af ger-
ningssteder samt trafikregulering i forbin-
delse med f.eks. fodboldkampe på Brøndby 

Stadion. Vi støttede også ved at uddanne 
officials til PostNord Danmark Rundt,” siger 
Daniel Benner. 

Også ved indsættelser er det en fordel med 
polititjenestemænd i kompagniet. 

”Det betyder jo, at vi kender til politiets 
procedurer og metoder i kompagniet, hvilket 
medfører, at indsættelserne fungerer bedre. 
Helt overordnet er der bare en god kontakt 
mellem politiet og politikompagniet, og det gi-
ver et godt samarbejde,” siger Daniel Benner.  

Til gavn for alle
Han bliver bakket op af chefpolitiinspektør i 
Københavns Vestegns Politi Knud Stadsga-
ard, som modtager støtten fra Politikompagni 
Vestegnen. 

”Kompagnichefen har sin daglige gang på 

politigården i Albertslund, og det forbedrer 
kommunikationen. Det betyder, at han og 
dermed politikompagniet har en bedre for-
ståelse af opgaven fra start, når de løser 
en opgave under vores ledelse," siger Knud 
Stadgaard. 

”Min klare anbefaling er, at hvis det over-
hovedet kan lade sig gøre, bør politikredsene 
finde polititjenestemænd, der er egnede og 
har lyst til at indtræde i det lokale politihjem-
meværn. Den direkte kontakt betyder, at po-
litiet altid har overblik over politihjemmevær-
nets kompetencer, og kontakten er også det 
vigtigste for et godt samarbejde,” siger han. 

Det gavner alle. Politiet bliver aflastet, og 
politikompagniets frivillige kommer i aktion – 
og det er naturligvis det, de helst vil. 

”Det er eksistensberettigelsen for hele 
kompagniet og motiverende for de frivillige. 
Så bliver det at være medlem i politikompag-
niet mere end blot træning og uddannelse,” 
siger Daniel Benner.  

Boksehandsker og puder 
kommer hurtigt i brug. 
Ingen frivillige kom til 
skade i forbindelse med 
disse billeder.

»

”Langt de fleste af 
vores aktiviteter er 
militære"

Daniel Benner
Kompagnichef
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REPORTAGE 

Fra menig til 
politielev
Det er ikke en adgangsbillet til politisko-
len, men at være frivillig i i et politikom-
pagni kan være med til at vise, at man er 
gjort af det rette stof. Det gjaldt for Mark 
Jensen fra Politikompagni Vestegnen.  

Mark Jensen er 22 år og har altid villet 
hjælpe mennesker og være fysisk aktiv. 
Derfor har han været livredder, arbejdet 
på fritidshjem samt trænet børneholdet i 
Københavns Aikido Klub. Og derfor meld-
te han sig ind i Politikompagni Vestegnen.

”Jeg ville prøve mine grænser lidt af, og 
jeg ville ud til borgerne samtidig. Sådan 
har jeg det stadig. Det interesserer mig 
at hjælpe andre, og derfor blev jeg frivil-
lig,” forklarer Mark Jensen, der er menig 
i infanteriafdelingen af politikompagniet.

Her har han blandt andet fået kom-
petencer inden for bevogtning og radio-
kommunikation, og han har støttet politiet 
med f.eks. trafikregulering. 

”Det var en god måde at komme tæt-
tere på politiet og se, hvordan de arbej-
der. Og det var med til at bekræfte mig i, 
at jeg ville ind på politiskolen,” siger Mark 
Jensen og fortsætter:

”For det var også en af årsagerne til, at 
jeg gik ind i politikompagniet. Jeg vidste, 
at jeg gerne ville ind på politiskolen. Og 
selvom jeg ikke vidste, om det ville være 

en fordel, at jeg var medlem af politikom-
pagniet, tænkte jeg, at det i hvert fald 
ikke kunne skade.” 

Give noget tilbage
Da han opfyldte alderskravet på 21 år, 
søgte han ind på politiskolen. Optagel-
sesprøven består af en række tests, bl.a. 
af ansøgernes fysik og samarbejdsevner, 
samt en motiveret ansøgning og en per-
sonlig samtale. Mark Jensen blev optaget. 
Blandt andet fordi hans tidligere aktivite-
ter som livredder, træner i aikidoklubben 
og frivillig i politikompagniet var med til 
at vise ansvarsbevidsthed og modenhed 
– kvaliteter som politiskolen gerne ser i 
deres politielever. Selvom han nu er poli-
tielev, og hverdagen dermed er fyldt med 
politiarbejde, er han også stadig aktivt 
medlem af politikompagniet. 

”Jeg er jo blevet glad for at være frivil-
lig, og jeg har fået meget ud af at være 
der. Det var rigtig fedt for mig som helt 
almindelig frivillig, at der var kompetente 
betjente i kompagniet. Nu får jeg nogle af 
de samme kompetencer fra politiskolen, 
som jeg selv kan bruge i politikompagni-
ets tjeneste, så på den måde kan jeg give 
lidt tilbage,” siger Mark Jensen.

Mark Jensen har 
været med i politi-

kompagniet i et par 
år. Nu er han elev 

på Politiskolen i 
Brøndby.

Chefpoliti inspektør: 

“En uundværlig 
støtte”
Hos Københavns Vestegns Politi sætter man 
pris på indsatsen fra de frivillige i Politikom-
pagni Vestegnen. 

”Jeg har som polititjenestemand arbejdet 
sammen med politihjemmeværnet i mange 
år, og deres indsats er uvurderlig for os. Spe-
cielt i disse år, hvor politiet af mange årsager 
er pressede, er de i den grad en aflastning. Vi 
får støtte til mange opgaver, som ellers ville 
ende på vores bord. Støtten frigiver ressour-
cer, som vi kan bruge på andre opgaver. For 
når vi giver dem en opgave, ved vi, at den er 
i gode hænder, og så kan vi koncentrere os 
om det, vi er skarpe til,” siger Knud Stadsga-
ard, der er chefpolitiinspektør i Københavns 
Vestegns Politi. 

”De frivillige er positive, dedikerede og 
idealistiske. De har en stor glæde og et sam-
menhold, der er meget værd i både trænin-
gen, og når de deltager i en opgave under 
vores ledelse. Det er tydeligt, at de vil levere 
varen, og de går professionelt til opgaven. I 
sidste ende støtter de ikke politiet – de støt-
ter samfundet. Der er en grund til, at borg-
mesteren i Brøndby kommer til nytårsparolen 
år efter år og takker for arbejdet, også selv 
om samarbejdet ikke blot er til glæde og 
gavn for borgerne i Brøndby Kommune, men 
også politikredsens øvrige 10 Vestegnskom-
muner,” siger han. 

Chefpolitiinspektør Knud Stads-
gaard sætter pris på samarbejdet 
med politikompagniet. Støtten 
frigiver ressourcer hos politiet.
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KØRETØJ

Ting har det med at blive bedst, når de er 
baseret på praktiske erfaringer. Det er lige 
præcis, hvad den nye standardopbygning af 
distrikternes rydningsassistentkøretøjer er. 

Menig Tim Monhauge Sørensen og sergent 
Claus Klint er rydningsassistenter i Hærhjem-
meværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, hvor 
de har stået for et projekt med opbygning af 
et rydningsassistentkøretøj. 

”Der var ingen opbygning i vores davæ-
rende køretøj, så vi havde faktisk allerede 
lavet tegningerne, da vi fik muligheden for 
at stå for projektet,” siger Claus Klint, der er 
mekaniker og har slået stregerne, mens Tim 
Monhauge Sørensen, som har et elektriker-
firma, har haft gang i værktøjet.

”Vi ville gøre det nemt for os selv under 
indsættelserne med praktiske løsninger og 
orden i tingene,” forklarer Tim Monhauge 
Sørensen.

”Og så nytter det jo heller ikke noget, at 
vi stiller i en grisebil, når Hærens ammuniti-
onsryddere kører rundt i deres tjekkede kø-
retøjer,” tilføjer Claus Klint med et glimt i øjet. 

Benyttes helt uden ændringer
Der er tænkt på alle detaljer i opbygningen. 
For eksempel er de elektriske installationer 
godkendt til transport af farligt gods. Derfor 
var det oplagt for Hjemmeværnkommandoens 
Logistikafdeling at se nærmere på køretøjet 

i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vest-
sjælland, da man ønskede at standardisere 
opbygningen, fordi nogle af de lokalt udførte 
opbygninger vejede for meget, når der også 
kom materiel og mandsskab i køretøjerne.

”Det vi så her, så godt ud. Faktisk så godt, 
at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
ikke krævede yderligere godkendelse. Forsva-
rets Hovedværksted kunne gå i gang med at 
bygge de nye rydningsassistentkøretøjer efter 
samme skabelon. De har virkelig tænkt på 
alt,” fremhæver major Finn Matzen, der er 
souschef i Hjemmeværnkommandoens Logi-
stikafdeling.

Anerkendelse
Finn Matzen vurderer, at Tim Monhauge Sø-
rensen og Claus Klints omfattende arbejde 
har forkortet udviklingen af de nye rydnings-

assistentkøretøjer fra to til et år. Det er no-
get, som har givet genlyd i Hjemmeværns-
kommandoen. "Faktisk kom det Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, 
for øre," forklarer oberstløjtnant Keld Jakob 
Madsen. Som chef for Hjemmeværnkom-
mandoens Logistikafdeling overrakte han et 
”Letter of Appreciation” til de to rydningsas-
sistenter på vegne af Chefen for Hjemme-
værnet. Ydermere modtog de samtidig di-
striktets Commanders Coin som tak for den 
store indsats.

”Vi er glade for anerkendelsen af vores ar-
bejde, men vi er mindst lige så glade for at 
have lavet noget, som andre frivillige nu får 
gavn af,” siger Tim Monhauge Sørensen.

”Vi er glade for 
anerkendelsen af vores 
arbejde"

Tim Monhauge Sørensen
Rydningsassistent

TEKST OG FOTO: SØREN FREDERIKSEN,  
CONTEXT MEDIA

Stort skulderklap
til Tim og Claus for nyt køretøj
Rydningsassistenterne Tim Monhauge Sørensen og Claus Klint fra Hær hjemme-
værns distrikt Midt- og Vestsjælland har fået Chefen for Hjemmeværnets ”Letter 
of appreciation” og distriktets Commanders Coin som tak for deres indsats med at 
opbygge et nyt rydningsassistentkøretøj, der nu er blevet standard.

Rydningsassistenterne Claus Klint til venstre og Tim Monhauge Sørensen ses her med 
beviset for anerkendelsen af deres indsats med at opbygge og designe et nyt rydningsas-
sistentkøretøj.  

»
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KØRETØJ

Frivillige sætter standarden 
Her kan du se, hvordan køretøjet til brug for opgaver for rydningsassistenterne er 
blevet opbygget. Bag designet står rydningsassistenterne Tim Monhauge Sørensen 
og Claus Klint fra Midt- og Vestsjælland. 

Opbygningen er mobil, så den nemt kan flyt-
tes med en gaffeltruck til et andet køretøj, 
hvis køretøjet skal til service eller reparation.

Bagendens plade og presenning 
bliver ligeledes til et halvtag,  
når den vippes op.

I stedet for en presen-
ning alene er der en 
frontplade, som vippes 
op og bliver til et prak-
tisk halvtag. Desuden 
kan frontpladen låses, 
så uvedkommende 
ikke kan få adgang til 
materiellet.

Hjemmeværnets ryd-
ningsassistenter
• Med deres specielle uddannelse kan 

Hjemmeværnets rydningsassistenter 
håndtere både lovligt konsumfyrværkeri 
og professionelt fyrværkeri. De kan også 
støtte politiet med at indsamle og sikre 
bevismateriale, som indgår som vigtig 
dokumentation i eventuelle retssager. 

• I 2016 havde de omkring 70 spe-
cialudannede rydningsassistenter 177 
indsættelser.
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Frivillige sætter standarden TEKST OG FOTO: SØREN FREDERIKSEN, 
CONTEXT MEDIA

Rydningsassistenterne Tim Monhauge 
Sørensen (tv.) og Claus Klint har designet 
og bygget den indretning, som alle andre 
rydningsassistentkøretøjer nu får. 

Sådan holder man orden. Alt 
materiellet har faste pladser, 
så rydningsassistenterne ikke 
skal bruge tid på lede efter det, 
når de er på opgave.

Lamperne med arbejdslys 
er magnetiske, så de kan 
vendes og oplyse området 
ved siden af køretøjet i 
stedet for at lyse ned.

Sikkerhedsudstyret til rydnings-
assistentopgaverne ligger  

inddelt efter størrelse, så man 
vælger det korrekte sæt.

Opbygningen har mange 
gennemtænkte deltaljer. 
Her er det de magnetiske 
projektører, som står på 
en metalplade, når de ikke 
er i brug, så de ikke rutsjer 
rundt under kørsel.
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LOGISTIK

Der arbejdes hårdt i kulissen på at nå i mål med omstillingen af  
Hjemmeværnets logistikstruktur, så Forsvarets Forsyning, Depot 
og Distribution inden 1. januar 2018 kan overtage de logistiske 
serviceydelser til Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets logistikstruktur bliver i frem-
tiden en integreret del af Forsvarets samlede 
logistikstruktur. Siden den politiske beslutning 
blev truffet den 7. september 2016 har Hjem-
meværnskommandoen, Forsvarets Forsyning, 
Depot og Distribution (FDD), Forsvarsministe-
riets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeri-
ets Personalestyrelse udarbejdet en imple-
menteringsplan, der skal danne grundlag for 
omstillingsprocessen her i 2017.

Som konsekvens af omstillingen gennem-
føres der en reduktion på 22 faste stillinger i 
Hjemmeværnet. Herudover overføres 17 stil-
linger til FDD struktur. Der gennemføres der-
for en personeltilpasningsproces blandt det 
nuværende ansatte personel i logistikstruk-
turen i Hjemmeværnet. Den fremtidige og 
reducerede bemanding vil forventeligt være 
fastlagt ultimo juni 2017.

Bedst muligt serviceniveau 
Målet for omstillingen er at opnå et logistisk 
serviceniveau, der bedst muligt understøtter 
de frivilliges behov, så Hjemmeværnet som 
frivillig militær beredskabsorganisation fortsat 
kan opstille et relevant og fleksibelt bered-
skab til støtte for Forsvaret og samfundets 
samlede beredskab. 

Derfor vil åbningstiderne ved For-
svarets udleverende depoter bl.a. blive 
tilpasset, således at der også er åbent 
uden for normal arbejdstid. Uden for 
åbningstid kan der som i dag anven-
des udleveringsrum, og som supple-
ment til distrikternes udleveringsrum 
etableres der i nødvendigt omfang ekstra 
udleveringsrum ved Forsvarets depo-
ter. Samtidigt vil det være muligt at 
benytte netop dét udleverende depot, 
som i forhold til geografi og tid til rådig-
hed, er mest praktisk at anvende. Efter 
omstillingen vil der udover de ansatte i 
Hjemmeværnets struktur blive overført 

personel til udvalgte udleverende depo-
ter i Forsvaret, da det giver et direkte 
kendskab til Hjemmeværnets forhold.

For at afprøve de fremadrettede lo-
gistiske processer blev der i april 2017 
iværksat to pilotprojekter ved hen-
holdsvis Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falster og Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønder-
jylland. Forsøgsordningen løber frem til 
sommerferien.

Omstillingen i hovedtræk
Omstillingen betyder, at Hjemmeværnets 11 
områdedepoter nedlægges. Det Bornholmske 
Hjemmeværn vil fortsat kunne trække på ek-
sisterende faciliteter fra depotet på Almega-
ards Kaserne. 

Hjemmeværnet vil herefter kun råde 
over distrikternes uddannelsesmateriel-
kontorer (UMAK), som vil bestå af en 
myndighedsbeholdning herunder pulje- 
og uddannelsesmateriel samt bered-
skabsbetinget materiel til servicering af 
Hjemmeværnets underafdelinger. 

I stedet vil de frivillige kunne trække 
på Forsvarets 13 udleverende depoter, 
når det gælder udlevering, aflevering 
og ombytning af mundering og mate-
riel. 

Yderligere etableres der filialdepo-
ter i Aarhus, Odense og København i 
tilknytning til henholdsvis Hærhjemme-
værnsdistrikt Østjyllands nuværende 
domicil, Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn 
i Højstrup og Hærhjemmeværnsdistrikt 
København på Svanemøllens Kaserne, 
så depotserviceringen fastholdes i Dan-
marks tre største byer. Der vil ved alle 
Forsvarets depoter og filialdepoter være 
mulighed for fysisk fremmøde. Derud-
over kan der anvendes ”postordrer”. 

Opstartsmøder
Lukningen af Hjemmeværnets om-
rådedepoter vil ske trinvis efter som-
merferien. I overdragelsesperioden vil 
der være fokus på at tage størst mulig 
hensyn til det frivillige aktivitetsniveau. 
Forud for lukningen er det hensigten at 
afholde lokale opstartsmøder med det 
frivillige nøglepersonel, ansatte fra di-
striktet og FDD. De ansatte ved Hjem-
meværnets depoter vil frem til overdra-
gelsen til FDD 1. januar 2018 være en 
afgørende faktor for, at den nye logi-
stikstruktur kommer godt fra start.

 

Omstilling af Hjemmeværnets 
logistikstruktur

Hjemmeværnet skal i fremtiden benytte et 
af Forsvarets depoter, når de skal have ny 
uniform og materiel. Foto: Lars Holm 

AF FULDMÆGTIG MIKKEL STANIOK MADSEN
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7
skarpe til  
Chefen
Chefen for Marinehjemmeværnet,  
kommandør Henrik Holck Rasmussen, svarer  
på en række aktuelle spørgsmål.

Hvad lægger du vægt på 
som leder?

”Jeg er meget optaget af at yde en troværdig 
og kompetent ledelse over for både frivillige 
og ansatte i Marinehjemmeværnet. Fokus er, 
at vi ansatte kan støtte op om flotillerne, så 
Marinehjemmeværnets frivillige kan levere 
den operative effekt i beredskabet, som vi er 
efterspurgte for. Her er mine nøgleord fælles 
tilgang og sammenhold.”

Hvad er dine væsentligste 
udfordringer for 2017?
”2017 bliver et år fyldt med udfor-

dringer for Marinehjemmeværnet, og målet 
er helt overordnet at opretholde robustheden 
og beredskabet i de operative flotiller. Den 
nye organisation for de ansatte skal indkøres, 
og den Frivillige Stab, som støtter de ansattes 
opgaveløsning, skal integreres. I flotillerne vil 
vi sætte fokus på ’God flotilleledelse’, og så 
skal vi fortsat dygtiggøre os. Desuden vil vi 
intensivere samarbejdet med Søværnet og 
Hjemmeværnsskolen.”

Hvilke opgaver og større 
aktiviteter skal I løse i 
den nærmeste fremtid?

I juni har vi premiere på Marinehjemmevær-
nets Landsøvelse, hvor vi samler deltagere fra 
alle flotiller på Flådestation Korsør og øver i 
havnen og i det centrale Storebælt. Det glæ-
der jeg mig meget til. Til sommer markerer 

vi Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge på 
Slipshavn, der har 25-årsjubilæum. Ugen er 
helt unik for sammenhængskraften i Marine-
hjemmeværnet.”

Hvordan synliggør I jeres 
opgaver over for omver-
denen?

”Vi er meget bevidste om at være synlige. 
Det kommer til udtryk ved flotillernes indsat-
ser over for de lokale og regionale medier og 
ved Marinehjemmeværnets såkaldte ’presse-
raket’, som træder i kraft ved vores indsættel-
ser og straks spreder budskabet til medierne. 
Vi satser også meget på at have en aktiv og 
levende facebookside, og så passer vi vores 
officielle hjemmeside på hjv.dk med nyheder 
og information.”

Hvad gør I for at sikre 
tilgang af nye medlemmer 
til Hjemmeværnet?

”Vi kører annoncering især på Facebook og 
i maritime medier, og vi gennemfører lokale 
hvervearrangementer, vi deltager i messer og 
lokale aktiviteter. Man skal dog ikke under-
vurdere betydningen af de enkelte gasters 
rekruttering i eget netværk. Endelig satser 
vi på i samarbejde med Søværnet at kunne 
udbrede kendskabet til Marinehjemmeværnet 
hos Søværnets ansatte som en mulighed for 
en maritim fritidsbeskæftigelse."

Hvordan kommunikerer I 
med jeres medlemmer om 
nye initiativer?

”Vi har kørt med en kommunikationsplan for 
hele vores omstilling og benytter i den inter-
ne kommunikation alle kanaler lige fra telefon 
og mail til den enkelte frivillige til store ledel-
seskonferencer for flere hundrede deltagere. 
Vi har udpeget fastansatte kontaktpersoner 
og ledelsesrådgivere til alle flotiller for en 
løbende kontakt. Vi udgiver interne nyheder 
på hjv.dk, og vi orienterer på Facebook. Sid-
ste år søsattes det elektroniske nyhedsbrev 
’MHV NYT’, der udkommer fire gange årligt 
med målrettet information, og efter behov 
laver vi film til hjv.dk og Facebook om tidens 
fokusområder og aktiviteter.”

Har du nogle gode råd til 
underafdelingscheferne i 
forbindelse med de 
omstillinger, Hjemmevær-
net står overfor?

”Mit bedste råd til flotillecheferne er, at de 
er bevidste om, at jeg arbejder benhårdt på 
at opretholde støtten til deres operative ind-
sættelsesevne ude i de spidse ender. Men i 
denne omstillingstid er det helt centralt, at 
flotillecheferne også udviser god forståelse og 
hensyn for den omfattende omstilling, som 
de ansatte går igennem. Det gør de heldigvis 
også.”
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"Vi er meget bevidste om at være synlige," 
understreger kommandør Henrik Holck 
Rasmussen. Foto: Ninna Falck

INTERVIEW
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FARVANDSOVERVÅGNING

De leverer 180 frivillige 
sejldage årligt for Forsvaret
Så godt som hver weekend året rundt overvåger Marinehjemmeværnets 30 
fartøjer på skift de danske farvande for Forsvaret. Bidraget er med til at håndhæve 
Danmarks suverænitet, støtte sikkerheden til søs og sikrer nødvendig træning af de 
frivillige besætninger.

AF NINNA FALCK
FOTO MICHAEL BO RASMUSSEN

’SURVEX’ (Surveillance Exercise) er betegnel-
sen for den absolut største opgave, der gen-
nemføres af Marinehjemmeværnets frivillige 
besætninger. Det er farvandsovervågning, og 
det har høj prioritet. 

Når et marinehjemmeværnsfartøj sejler 
ud en weekend på farvandsovervågning, er 
enheden indsat og under operativ kontrol, 
OPCON, af Joint Operations Centre (JOC) 
ved Værnsfælles Forsvarskommando. JOC 
udpeger sejladsområde og opgaver i et tæt 
samarbejde med marinehjemmeværnsfartø-
jets ”kaptajn” – fartøjsføreren.

En af de vigtigste opgaver
”I flotillen anser vi det som en af de vigtigste 
opgaver. Vi er med til at skabe efterretninger 
til søs, når vi er på SURVEX som en del af For-
svarets overvågning. Vi er øjne og ører, og vi 
er til rådighed”, forklarer fartøjsfører, løjtnant 
Palle Nielsen fra Flotille 114 Aalborg-Hals.

Han var sidste weekend i februar på far-

vandsovervågning med en besætning på i alt 
12 gaster om bord på flotillens fartøj, MHV 
816 PATRIOTEN. 

”Vi mødtes på skibet i Aalborg fredag klok-
ken 18.00, og en halv time senere forlagde 
vi mod det nordlige Kattegat. Planen var, at 
vi skulle investigere STS (se ordbog, red.) og 
ankerliggere samt verificere skibe i Aalbæk 
Bugt," fortæller Palle Nilsen.

PATRIOTEN gik i hårdt vejr op mod Ska-
gen. Her lagde man til for natten og lå på 
15 minutters varsel, hvis JOC’en skulle kalde 
fartøjet ud til en opgave. En SURVEX-enhed 
er altid klar til en SAR eller andre assistancer 
til søs. Det sker cirka 65 gange om året. 

Lørdag morgen gik det mod Aalbæk bugt, 
hvor der blandt andet blev kigget nærmere 
på en håndfuld fragtskibe, som lå for anker. 
Og det blev bemærket.

”De er meget opmærksomme på, at vi er 
der. Når vi lige sejler rundt om et skib, så 
kan vi helt tydeligt fornemme, at de vågner 
op om bord," siger Palle Nilsen, der ikke er i 
tvivl om betydningen af det grå skibs tilste-
deværelse.

”Vi er øjne og ører, og 
vi er til rådighed”

Palle Nielsen
Fartøjsfører

Fartøjsfører Palle Nielsen fra 
Flotille Aalborg-Hals. ”Vi er 
med til at skaffe vigtige efter-
retninger til søs.” 

180 sejlads-
dage om året
• SURVEX gennemføres 45 af årets 52 

weekender. Det sker med to fartøjer 
ad gangen, typisk en fra hver landsdel.  
Weekendsejladserne strækker sig fra 
fredag eftermiddag til søndag aften og 
bliver til i alt 180 sejldage årligt. Med 
30 fartøjer betyder det tre weekendsej-
ladser til hver. 
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Gode muligheder for træning
Træning er en meget vigtig del af SURVEX-
sejladserne. Ud over de udpegede opgaver 
fra JOC bruger besætningerne tiden på en-
hedsuddannelse, og så udgør SURVEX en del 
af den lovpligtige uddannelse for de helt nye 
gaster.

Palle Nielsen havde derfor lagt planer for 
weekendens træning. Og selv om besætnin-
gen blev udfordret af hårdt vejr og søsyge 
med en blæst i Kattegat på 15 meter i sekun-
det, nåede de alligevel en del. 

”Fire af flotillens uddannelsesgaster fik 
prøvet kræfter med de almindelige sø-
mandsmæssige færdigheder. Vi havde også 
to ’navigatører på vej’ med ude. De fik lov 
at rode med terrestrisk navigation, søkort og 
så videre. Dæksgaster og kranfører fik træ-
net sætning af gummibåden. Og så havde vi 
en ny kommunikationsgast med, som fik sin 
ilddåb, da vi øvede hoist med Flyvevåbnets 
redningshelikopter. Det gav god træning i an-
vendelse af vores beredskabs- og maritime 
radiosystemer, SINE og VHF."

Weekenden på SURVEX blev en typisk 
blanding af patruljering og investigering 
for JOC fra Skagen til Frederikshavn og ud 
omkring Læsø side om side med en række 
øvelser. Søndag middag satte Palle Nielsen 
kursen hjemad, og PATRIOTEN anløb Aalborg 
klokken 15.00.   

Lange sejladser giver værdi
”Vi løser en vigtig opgave på farvandsover-
vågningen, og det giver os samtidig mulighed 
for at træne meget mere end på en normal 
sejlads. For mig er det vigtigt, at vi træner 
alle de sømandsmæssige færdigheder om 
bord, at navigatørerne får træning i radar og 
søkort, at vi får trænet ’rullerne’ osv.," siger 
Palle Nilsen

Han understreger, at det er ved de lange 
sejladser, at man ’skaber besætningen’, som 
sammen med selve marinehjemmeværnsfar-
tøjet udgør den operative kapacitet og evnen 
til at operere sikkert og gøre en forskel ude 
på havet. 

”Det kitter besætningen sammen. Gaster-

ne skal passe på hinanden ved søsyge, de 
skal tage bakstørn og lave mad sammen. Det 
hele er meget learning by doing, og de ældre 
må tage fat i de unge – de skal jo lære det. 
Det gør os klar til vores opgaver," siger Palle 
Nilsen, som synes, at de lange weekender til 
søs giver rigtig god mening.

På en SURVEX er der også 
tid til at træne de maritime 
færdigheder som at sætte 
en gummibåd i vandet.

SURVEX 
Den maritime overvågning har 
fokus på:

• Suverænitetshævdelse
• Opbygning og vedligeholdelse af er-

kendt overfladebillede
• Afvigelser fra normalbilledet 
• Søredningsberedskabet 
• Beskyttelse af havmiljøet
• Skibe af særlig interesse (List of Intere-

sting Ships)

Maritim ordbog
• STS står for ship-to-ship. Det betyder 

to skibe til søs, der ligger langs hin-
anden og overfører last fra den ene til 
den anden, f.eks. råolie.

• SAR står for search and rescue. Det er 
eftersøgning og redning.

• Terrestrisk navigation er navigation 
efter sømærker på land.

• Hoist betyder at hejse. Redningsheli-
koptere har et arrangement med en 
wire til at hejse folk op i. 

• Ruller er beskrivelser af opgaver om 
bord. Brandrullen angiver f.eks., præcis 
hvilke opgaver og brandslanger de 
enkelte gaster skal håndtere. 

• Bakstørn er at vaske op og gøre rent.

Marinehjemmeværnets grå fartø-
jer er Forsvarets øjne i de danske 
farvande, hvor de er med til at 
overvåge, hvad der sker i deres 
lokalområde. 
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FARVANDSOVERVÅGNING

Intet kan erstatte 
øjnene på vandet
Forsvarets Operationscenter i Århus tillægger det stor værdi, at 
Marinehjemmeværnet med sine 30 grå fartøjer yder et kæmpe frivilligt bidrag til 
overvågning af de danske farvande. ”De booster helt klart dækningen,” lyder det fra 
Operationscentret.

AF NINNA FALCK

”De er synlige, de er til søs, og vi kan få fat i 
dem på et minut”.

Ordene kommer fra chefen for operatio-
ner ved Forsvarets Operationscenter i Århus, 
kaptajnløjtnant Klaus Randrup. Han er ikke et 
sekund i tvivl om værdien af det bidrag, Mari-
nehjemmeværnets 30 fartøjer leverer, når de 
året rundt er med til at overvåge de danske 
farvande og håndhæve suverænitet.  

”Farvandsovervågningens enheder er et 
væsentligt bidrag til vores billede af, hvad der 
sker til søs. Godt nok er vi støttet med meget 
teknik med information fra radarbilleder, AIS 
og kystudkigsstationer, som samles ved Ma-
ritimt Overvågningscenter. Men det erstatter 
ikke øjnene på vandet, som validerer syste-
mernes information. Vi har tre DIANA-klasse 
enheder, som skal dække hele det danske 
område. Marinehjemmeværnet booster der-
for helt klart dækningen, når de er på havet 

i forbindelse med SURVEX," forklarer Klaus 
Randrup.

"De frivillige besætninger har uddannel-
serne, de er hurtigt klar, de har viljen, og de 
har i øvrigt også godt materiel,” understreger 
han og uddyber:

”Marinehjemmeværnet er unikt ved deres 
lokalkendskab og den geografiske spredning 
af de 30 fartøjer. Det gør dem oplagte til 
at løfte farvandsovervågningen, fordi de er 
vant til at operere i deres farvandsafsnit. De 
kender normalbilledet i deres område, med 
sejladsmønstrene, typiske ankerpladser for 
handelsskibe osv., og de fanger de afvigelser, 
der skal fanges," siger Klaus Randrup. 

Grå skibe hævder suveræniteten 
Synlig tilstedeværelse af grå fartøjer er ifølge 
Klaus Randrup helt afgørende for suveræni-
tetshævdelsen i de danske farvande. 

”Det gør en forskel, at der ligger et gråt 
skib. Det virker præventivt, så skibe ikke ud-

leder noget forkert eller begår andre ulov-
ligheder. Det er et spørgsmål om sikkerhed 
og om at hævde sin suverænitet. Kun ved at 
være klar over, hvad der sker, og ved at være 
til stede kan man gøre sin jurisdiktion gæl-
dende og håndhæve Danmarks lovgivning til 
søs," siger han.

Klar til opgaver
SURVEX-tilstedeværelsen betyder samtidig, 
at MHV-fartøjerne hurtigt kan støtte ved SAR 
(search and rescue) eller andre opgaver, 
som typisk kan være at trække grundstødte 
fritidsfartøjer af grunden eller assistance til 
sejlskibe, der har fået beskadiget mast, ror 
med videre. 

”Det er der ofte behov for i weekenderne 
og især i sommerhalvåret med de mange 
lystsejlere. Det er ikke altid SAR, men også 
ofte assistancer af mindre hastende karakter. 
Fartøjerne på SURVEX er til rådighed og kan 
hurtigt taskes, og det er en værdi for alle 
typer af opgaver," fortæller Klaus Randrup, 

”Og så skal vi i øvrigt huske," tilføjer han, 
”at MHV-fartøjer altid er på farvandsovervåg-
ning, når de er til søs. Uanset hvad de laver, 
så hævder de suveræniteten, når de sejler ud 
med et gråt skib med Dannebrog agter. Det 
skaber i sig selv værdi – hver gang.”

”De er synlig, de er til 
søs og vi kan få fat på dem 
på et minut”

Klaus Randrup 
Operationschef

På billedet ses operationschef Klaus Ran-
drup stående i operationscentret i Århus.
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KORT NYT

Aftale
med Faaborg Værft
Service og vedligeholdelse af Marinehjem-
meværnets 30 fartøjer og 41 gummibåde 
er nu kommet på plads for de næste fire 
år. Efter en udbudsrunde har Forsvarets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse indgået en 
rammeaftale med Faaborg Værft, og 
13. marts lå det første fartøj, MHV 910 
RINGEN fra Aabenraa, klar i Faaborg 
til det omfattende bundsyn, som gen-
nemføres for alle fartøjer hvert andet år.  

På pletten ved royalt besøg
Marinehjemmeværnets Indsatsfartøj, MIF, 
var på pletten, da det belgiske kongepar, 
kong Phillippe og dronning Mathilde, var på 
statsbesøg i Danmark. Under besøget viste 
kronprinsparret kongeparret København fra 
søsiden. Under sejladsen var den lille sorte 
MIF med fire betjente om bord indsat til 
støtte for politiet og sikkerheden omkring de 
kongelige, som MIF’en fulgte tæt under sejl-
turen i flot solskinsvejr. To gaster fra Flotille 
369 Holmen styrede fartøjet. 

Den hurtige og fleksible MIF er i det hele 
taget en efterspurgt kapacitet, og i sejlsæso-
nen bliver den jævnligt anvendt til kontrolsej-
ladser i forhold til den tiltagende lystsejlertra-
fik i Københavns Havn. 

”Vi blev virkelig brugt sidste år, og vi for-
venter også mange sejladser med politiet i år. 
De er meget positive og vil gerne trække på 
os,” siger chef for Flotille 369 Holmen, kap-
tajnløjtnant Søren Vennits.

Et ægtepar i en ombygget fi-
skekutter fik en aften i marts 
brug for hjælp, da et havari 
på roret satte dem ude af 
stand til at styre deres båd. 
De havde forgæves kastet 
anker og lå og drev nord for 
Røsnæs ved Kalundborg med 
retning mod Samsø. Det var 
et problem, fordi de styrede 
imod den såkaldte Rute T - 
den dybe transitrute for den 

tunge skibstrafik på vej gen-
nem Kattegat og Storebælt. 

Derfor fik Flotille 251 Ka-
lundborg travlt med at samle 
en besætning efter alarme-
ringen fra Forsvarets Joint 
Operations Centre. Gummi-
båden blev 30 minutter efter 
alarmen sendt i forvejen, og 
straks efter fulgte det grå far-
tøj, MHV 912 HOLGER DAN-
SKE. Et meget lettet ægtepar 

kom halvanden time senere 
på slæb efter HOLGER DAN-
SKE og blev hjulpet i sikker 
havn i Kalundborg.

”Det har for så vidt været 
en ganske udramatisk aktion, 
men det har ikke været godt 
at ligge og drive i mørket i 
halvanden meter høje bølger 
på vej ud i Rute Tango”, for-
tæller fartøjsfører, løjtnant 
Flemming Buch.

Kronprinsparret viste det belgiske kongepar København fra søsiden under kon-
geparrets statsbesøg i marts. Til den ende var Marinehjemmeværnets Indsats-

fartøj indsat til støtte for politiet. Foto: Jesper Sunesen, Billed Bladet

En af de besøgende på Boat Show 2017 
får sig en snak med en gast fra Marine-
hjemmeværnet, der er fast deltager på 
bådmessen, som er Danmarks største. 
Foto: Jess Abrahamsen

30.000 
maritimt interesserede 
i kikkerten
’Boat Show’ er Danmarks største bådud-
stilling, der afvikles hvert andet år i Fre-
dericia. I år over to forlængede weeken-
der i februar og marts. 

Marinehjemmeværnet har siden 
1980’erne været fast udstiller på Boat 
Show. De sidste mange år under ledelse 
af informationsofficer, kaptajnløjtnant 
Jess Abrahamsen. ”Messen besøges af et 
bredt udsnit af folk, der har interesse el-
ler lyst til det maritime. Vi møder de, der 
gerne vil købe en båd, de der allerede har 
en båd – og så alle de, der bare drømmer 
om at komme ud at sejle,” siger han. 

Sidste kategori er selvfølgelig en oplagt 
målgruppe for rekruttering, og udstillin-
gen resulterede da også i 20 henvendel-
ser om medlemskab. Men bortset fra det 
er målet med deltagelsen for Jess Abra-
hamsen og hans hjælpere lige så meget 
at fortælle den gode historie om Marine-
hjemmeværnet til messens over 30.000 
besøgende.

Ægtepar reddet  
i befærdet farvand
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KONFERENCE

Med kurs mod fremtiden 
Over 230 frivillige og ansatte var mødt frem til Marinehjemmeværnets 
Ledelseskonference i april. Det er et godt signal om, at den fælles tilgang og 
sammenholdet er intakt på trods af de store omvæltninger, værnet er inde i.

TEKST NINNA FALCK
FOTO: OLE FRIIS.

Blikket var rettet imod både nutid og fremtid 
ved ledelseskonferencen,  der blev sat i søen 
sidste år som et udtryk for det styrkede sam-
arbejde på tværs af landet.

Lige nu arbejdes der i to spor i Mari-
nehjemmeværnet. På den ene side er 
man stadig i gang med at indarbejde 
den nye organisation, der trådte i kraft 
ved årsskiftet. På den anden side er der 
også taget hul på analyserne og strømpilene, 
som skal ende med input til næste forlig 2018 
–  2022.

”Det er en kæmpe styrke, at vi kan 
samles, se hinanden i øjnene og få 
snakket, informeret og vidensdelt om 
de vigtigste emner, så alle er klædt på. 
Det er jo nøglefunktionerne i stabene, 
som bærer det nye videre, og det er 
med til at sikre, at vi leverer den ope-
rative effekt, der er vores varemærke”, 
siger chefen for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Henrik Holck Rasmussen, 
der glæder sig over den store opbak-
ning til konferencen. 

Vi er kommet rigtig langt
Den nye samlede marinehjemmeværn har be-
tydet et farvel til marinehjemmeværnsdistrik-
terne og til rederkontoret på niveauet over. 
Der er nu indført en ny flad struktur for de 
ansatte, der omfatter fire helt nye sektioner, 
som til gengæld varetager hele Marinehjem-
meværnet. Nye navne som ’Flotillesektionen’ 
og ’Ressourcesektionen’ skal adopteres af alle 
lige fra rekrutteringsofficeren på Bornholm til 
forsyningsbefalingsmanden i Esbjerg. Når de 
ansattes telefonnumre og e-mails samtidig 
bliver lavet om, så har det til tider været lidt 
grumset.

”Vi er ved at lande i den nye organi-
sation, og vi er kommet rigtigt langt,” 
siger Henrik Holck Rasmussen om om-

stillingen, der fortsat kører efter en 
’masterplan’ med en lang række opga-
ver og mål. Det meste af planen er rea-
liseret, men der mangler stadig nogle 
konsekvensrettelser, og der er proce-
durer, som kan finpudses. 

”Og så skal vi alle sammen vænne os 
til det nye. Det tager tid. Men jeg har 
en rigtig god mavefornemmelse, og jeg 
tager virkelig hatten af for det store ar-
bejde, som især ansatte men også fri-
villige lægger i hele processen. Det vid-

ner om det stærke sammenhold, som 
kendetegner Marinehjemmeværnet,” 
understreger kommandøren.

- og vi må videre
Der har op til organisationsændringen og ef-
terfølgende været en intensiv intern kommu-
nikation, og der blev da heller ikke brugt me-
get energi på at diskutere den organisation.

De varme emner var det fremadret-
tede; Marinehjemmeværnets Lands-
øvelse første weekend i juni, Uddannel-
sesugens 25 års jubilæum og især det 
næste forsvarsforlig - og hermed ikke 
mindst overvejelserne om Marinehjem-
meværnets flåde i fremtiden, nu hvor 
800-klassen nærmer sig de 30 år.  

”Det er en kæmpe 
styrke vi kan samles og se 
hinanden i øjnene”

Henrik Holck Rasmussen
Kommandør

Marinehjemmeværnets chef, kommandør Henrik Holck Rasmussen glædede sig 
over den store opbakning til Ledelseskonferencen i starten af april. 
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En samlet frivillig stab
Nedlæggelsen af distriktsniveauet har påvirket den frivillige rådsstruktur  
og Frivillig Stab, som har været hægtet op på distriktsstrukturen. 

TEKST NINNA FALCK
FOTO: OLE FRIIS

”I stedet for to frivillige stabe bliver der nu 
kun én. Samtidig har vi trimmet enheden, 
så den er optimeret til den nye myndigheds-
struktur og dens opgavekompleks,”  forkla-
rer chefen for Frivillig Stab, kaptajnløjtnant 
Henning Vinter, der præsenterede den nye 
Frivillig Stab ved Marinehjemmeværnets Le-
delseskonference  i april.

Han er ikke kommet helt på plads 
med sin stab endnu, da man blandt an-
det afventer den endelige implemente-
ring af specialistfunktionerne i Hjem-
meværnet. 

”Det er mit håb, at vi er på plads in-
den sommerferien, men det forhindrer 
os ikke i at være i gang med at støtte 
staben og flotillerne allerede nu. Frivil-
lig Stab har i år gennemført udstilling 
på messe i Fredericia og arbejder lige 
nu med Exercise Arctic Guardian 2017, 
HELCOM Baltex Delta 2017 og støtte til 
flotillerne med blandt andet sanitet og 

skydning. Jeg er sikker på, der kommer 
flere opgaver,” fortæller Henning Vinter. 

Nyt distriktsråd
I rådsstrukturen besluttede formændene 
fra Marinehjemmeværnsrådet og de to di-
striktsråd i november sidste år at nedlægge 
Marinehjemmeværnets to distriktsråd sam-
tidig med distrikternes nedlæggelse. Hjem-
meværnets rådsstruktur er tilknyttet myndig-
hedsstrukturen, så med kun én myndighed 
i Marinehjemmeværnet udover flotillerne så 
mødes repræsentanterne fra alle flotillerå-
dene i fremtiden i den nyoprettede ’Råds-
samling’. 

”Det har været et positivt samar-
bejde om den nye rådsstruktur. Vi fri-
villige har fået så meget indflydelse på 
udformningen, at vi er endt med en 
struktur, der passer til os. Det fungerer 
fint,” siger formand for Marinehjemme-
værnsrådet, oversergent Anja Hansen.

Rådssamlingen holdt sit første møde 
21. januar. Marinehjemmeværnsrådet 
og repræsentationen i Landsrådet fort-
sætter som hidtil. 

Oversergent Anja Hansen, formand for 
Marinehjemmeværnsrådet.

Kaptajnløjtnant Henning Vinter 
præsenterede den nye Frivillig 
Stab, som han er chef for, på 
Marinehjemmeværnets Ledelses-
konference.
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KORT NYT

Bevogtede fly i Frankrig
Fra midten af januar og fem uger frem træ-
nede danske og franske piloter sammen på 
øvelse Winter Hide i det sydlige Frankrig. 
Øvelsen medførte også opgaver for Flyver-
hjemmeværnet, der støttede med 200 timers 
bevogtning af de deltagende danske F-16 fly. 

For Poul Mads Clausen fra Eskadrille 284 i 
Skrydstrup var det en fantastisk opgave, der 
gav ny viden om, hvad der skal til for at få 
et F-16 fly i luften. Den viden kan vi bruge, 
når vi løser opgaver for Flyverhjemmeværnet 
i Danmark," siger Povl Mads Clausen.

Stabschef i Flyverhjemmeværnet, oberst-

løjtnant Jan Gert Andersen, understreger, at 
samarbejdet med Flyvevåbnet har været en 
win-win-situation. ”At anvende frivillige fly-
vere på denne måde som et team integreret 
i et udsendt detachement fra Fighter Wing 
Skrydstrup lever helt op til ånden i vores 
samarbejdsaftale. Flyvevåbnet får støtte, og 
Flyverhjemmeværnets frivillige får trænet 
deres militære færdigheder,” siger oberstløjt-
nant Jan G. Andersen.  

Øvelsen foregik i Frankrig, fordi vejret her 
egner sig bedre til at træne de aktuelle flyv-
ninger. 

Bevæget  
afsked med
distriktsfane
Flyverhjemmeværnsdistriktets fane var 
for sidste gang i brug, da værnet i febru-
ar gennemførte Taktisk Træner 2017 på 
Flyvestation Skrydstrup. Ved en højtidelig 
ceremoni i parolesalen stod FHV-soldater 
opstillet i tre geledder og med eskadril-
lefanerne langs siden, da de tog afsked 
med distriktsfanen. Det var et bevæget 
øjeblik, da fanen blev rullet sammen. 

Den symbolske nedlæggelse af di-
striktsfanen markerede samtidig Flyver-
hjemmeværnets nye fremtid, der ikke 
længere indbefatter et Flyverhjemme-
værnsdistrikt. ”Nu skal vi videre og fort-
sætte med at dygtiggøre os via uddan-
nelse og træning. Vi skal profilere os selv 
både over for Flyvevåbnet, men også i lo-
kalsamfundet,” understregede Flyverhjem-
meværnets chef, oberst Per Jan Larsen.

Hjemmeværnets fly har været på vingerne for at overvåge 
olieudslip fra et grundstødt fragtskib. Foto: Ole Bo Jensen

 H.K.H. Kronprinsen besøgte 
Flyvevåbnets øvelse Winter 
Hide i Frankrig. Foto: Forsvaret

Flyverhjemmeværnets chef, oberst Per 
Jan Larsen satte fokus på fremtiden. Foto: 
Thomas Kjærgaard

Løste opgave 
i den kolde nat
Under en øvelse i Oksbøl med Frømands-
korpset fik Flyvevåbnets Eskadrilles 724 
behov for assistance til at bevogte de-
res helikoptere med kostbart og følsomt 
udstyr om bord. Så i 12 kolde aften- og 
nattetimer var fire mand fra Hjemme-
værnseskadrille 281 Vestkysten på stik-
kerne for at passe på helikopterne og det 
øvrige udstyr. 

 Fly overvågede olieudslip 
Hjemmeværnets fly blev i februar sendt på 
vingerne hele tre gange for at søge efter olie 
fra et portugisisk fragtskib, der stødte mod 
grund ved Fyns Hoved. Sammen med Forsva-
rets helikoptere overvågede de både farvand 

og kyster for at holde øje med lækket olie fra 
fragtskibet. Sammenlagt var Hjemmeværnets 
Britten Norman Defender-fly 14 timer i luften, 
og opgaven trak på ni frivilliges indsats. 
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7
skarpe til  
Chefen
Chefen for Flyverhjemmeværnet,  
oberst Per Jan Larsen, svarer på en  
række aktuelle spørgsmål.

Hvad lægger du vægt på 
som leder? 

”Jeg lægger vægt på, at vi forstår at lede 
en frivillig organisation, hvor udfordringer 
skal løses under inddragelse og respekt for, 
at vores medlemmer rent faktisk yder et væ-
sentligt bidrag på andre præmisser end fast-
ansatte. Konkret er åbenhed, kommunikation, 
frihed under ansvar, delegering, troværdig-
hed og loyalitet en væsentlig tilgang i den 
måde, jeg virker som leder.”  

Hvad er dine væsentligste 
fokuspunkter for 2017?
”Vi er gået i ny organisation fra 

årsskiftet. For mig er det vigtigt, at den kom-
mer op i højeste gear så hurtigt som mu-
ligt. Vi er på vej, og det skal være med til at 
styrke den støtte, vi kan yde til de frivillige. Vi 
skal også have grundlaget på plads op til det 
kommende forsvarsforlig, så Flyverhjemme-
værnet kan udvikle sig endnu mere og fortsat 
kan levere efterspurgte kapaciteter til gavn 
for samfundet, Forsvaret og ikke mindst for 
Flyvevåbnet.”

Hvilke opgaver og større 
aktiviteter skal I løse i 
den nærmeste fremtid? 

"Flyverhjemmeværnet skal bidrage til en 
kommende styrke. Vi skal også færdiggøre 
den endelige opstilling af den flyvende eska-
drille. At komme i mål med disse udfordringer 
kræver som altid en solid indsats af de frivil-

lige, som jeg er helt sikker på også vil blive 
leveret!”

Hvordan synliggør I jeres 
opgaver over for omver-
denen? 

”Vi har en bevidst ekstern kommunikations-
strategi både over for vores interessenter og 
pressen. Vi arbejder også på, at eskadrillerne 
er opsøgende i forhold til deres lokale medier. 
Flyverhjemmeværnet – og Hjemmeværnet 
generelt – næres som bekendt af omverde-
nens opbakning.”

Hvad gør I for at sikre 
tilgang af nye medlemmer 
til Hjemmeværnet? 

”Ud over traditionelle rekrutteringstiltag som 
for eksempel hvervning, hvor mange men-
nesker er samlet, prøver vi også at fremme 
rekrutteringen i medlemmernes netværk og 
fra reserven. Som et nyt tiltag har vi etable-
ret et tværgående team af frivillige fasthol-
delses- og rekrutteringseksperter, der skal 
hjælpe den enkelte eskadrille med at hverve 
og fastholde medlemmer.”

Hvordan kommunikerer I 
med jeres medlemmer om 
nye initiativer? 

”Vi har en intern kommunikationsplan, der 
indbefatter både funktionsmail, nyhedsbrev, 
hjv.dk og diverse facebook-sider og grup-
per. I forbindelse med Flyverhjemmevær-

nets strategiproces lavede vi en analyse af 
kommunikationsvejene i vores værn, som 
har resulteret i nogle praktiske anvisninger 
på, hvordan eskadrillen bedst kan sikre, at 
alle får den information, de skal have. Som 
noget helt nyt er vi begyndt systematisk at 
integrere videoer i vores kommunikation med 
Flyverhjemmeværnets frivillige og de frivillige 
imellem. Så når vi udsender et nyhedsbrev, 
vil der ofte være en video integreret. Det kan 
enten dreje sig om praktiske instruktioner i 
administrative procedurer eller en optaktsvi-
deo i forbindelse med en øvelse.”

Har du nogle gode råd til 
underafdelingscheferne i 
forbindelse med de om - 
stillinger, Hjemmeværnet 
står overfor? 

”Deltag aktivt i debatten, brug alle lejligheder 
lige fra eskadrillechefmøder til direkte kom-
munikation med mig og andre relevante per-
soner til at afklare de udfordringer, eskadril-
lecheferne måtte møde i dagligdagen.”
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Flyverhjemmeværnets nye organisation 
skal hurtigst muligt op i højeste gear, siger 
oberst Per Jan Larsen. Foto: Tonny Bender Christen-
sen

INTERVIEW

”Deltag aktivt i 
debatten”

Per Jan Larsen
Oberst
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Flyverhjemmeværnet  
på den lange bane
Et historisk tilbageblik viser, at den militære brug af luftrummet  
har været og fortsat er kernen i Flyverhjemmeværnets opgaver.

UDVIKLING

AF STABSCHEF I FLYVERHJEMMEVÆRNET, 
OBERSTLØJTNANT JAN G. ANDERSEN

Vore dages terroristers brug af hobbydroner 
til at observere og bringe eksplosiver frem i 
målet minder uvilkårligt en flyverofficer om 
den militære flyvnings barndom. Den gang 
kunne man med relativt simple flyvende kon-
struktioner opklare mod modstanderen og 
ramme ”ham” med små sprængladninger 
(håndgranater) fra en vinkel, hvor han var 
sårbar.

Dermed er vi tilbage i Flyverhjemmevær-
nets barndom, nemlig den frivillige luftmel-
detjeneste, der blev grundlagt for over 80 år 
siden i 1934. Den landsdækkende tjeneste 
med et net luftmeldeposter var et af mod-
trækkene mod den militære trussel fra luften. 

Anskues Flyverhjemmeværnet i det lange 
perspektiv fra dengang til nu, er det tydeligt, 
at Flyverhjemmeværnet er blevet formet af 
udviklingen i den militære brug af luftrum-
met. 

Operationer i luftrummet
Flyverhjemmeværnet har således bidraget til 
overvågning af luftrummet, kamp mod angri-
bende fly og har i forskellige sammenhænge 
selv opereret i luftrummet. Delopgaver og 
teknologi har ændret sig med tiden, men Fly-
verhjemmeværnets frivillige opererer stadig i 
luftrummet, nu med de nye Britten-Norman 
Defender-fly, som bliver flittigt anvendt både 
til aktuelle opgaver og på øvelser. Senest har 
de blandt andet være med til at overvåge et 
olieudslip ved Fyns Hoved efter grundstødnin-
gen af et portugisisk fragtskib.

Sikring af baser
Fly har behov for landingspladser og baser, 
hvor de kan blive repareret og forsynet, og 
hvor personellet kan hvile og planlægge i sik-
kerhed. 

Flyverhjemmeværnet har igennem det dan-
ske Flvevåbens historie hjulpet med et utal 
af opgaver som en integreret del af basens 
organisation. Flyverhjemmeværnets frivil-
lige har både kunnet sprænge og reparere 
startbaner samt være hjælpere inden for 
blandt andet kørsel, sanitetstjeneste, CBRN-
tjeneste, efterretningstjeneste, operation og 
administration.

I dag har Flyverhjemmeværnet samar-
bejdsaftaler med alle Flyvevåbnets Wings, 
så de frivillige kan indsættes fleksibelt til 
netop de typer støtte, der er behov for nu 
og i fremtiden på baserne. Herudover har 
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Flyverhjemmeværnet de seneste år arbejdet 
med at kunne støtte både Flyvevåbnets og 
Flyverhjemmeværnets egne fly ved etablering 
af midlertidige baser på små lufthavne, flyve-
pladser og under feltforhold.

Skarp bevogtning
At sikre personel, fly og flyvemateriel på jor-
den har altid haft høj prioritet i Flyvevåbnet. 
Det kan blandt andet ses af det store antal 
hårde bygninger, de mange alarmanlæg, den 
begrænsede adgang til operative områder 
samt af den professionelle bevogtningsstyrke 
med hunde, der hidtil har været et særkende 
for Flyvevåbnet.

Flyverhjemmeværnet har traditionelt 
været en integreret del af Flyvevåbnets 
bevogtnings- og forsvarsstyrker. Under 
den kolde krig med dysekanon- og affute-

rede maskingeværsektioner omkring fly-
vestationerne samt med bevogtnings- og 
indsatsenheder inde på flyvestationerne. 
I dag er Flyverhjemmeværnets bevogtnings-
assistenter integreret i Flyvevåbnets bevogt-
ningsstyrke. Flyverhjemmeværnets bevogt-
ningsdelinger indsættes omkring kendte 
objekter på stationerne, mens Security Force-
enheder er klar til at løse de mere krævende 
og komplekse opgaver.  

Samtidig har de frivillige flyversoldater væ-
ret udsendt flere gange med Flyvevåbnets 
enheder i internationale opgaver, senest un-
der øvelse Winter Hide i Frankrig, hvor de var 
med til at bevogte danske F-16 fly. 

Fremtiden 
I lyset af de kommende forligsforhandlinger 
kan man spørge sig selv: Hvad kommer der til 

at ske med Flyverhjemmeværnet? Mit svar er 
enkelt, når forholdene betragtes i det lange 
perspektiv. Fremtidens Flyverhjemmeværn 
skal rumme elementer, der kan deltage i 
operationer i luftrummet, støtte Flyvevåbnets 
operationer på baser af meget forskellig type 
samt bevogte – og om nødvendigt forsvare 
– Flyvevåbnets personel, fly og materiel.  En-
delig skal Flyverhjemmeværnets organisation 
og uddannelse være opbygget så fleksibelt, 
at værnsgrenen løbende kan tilpasse sig til 
samtidens krav. 

Med de nye Britten-Norman 
Defenderfly kan Flyverhjemme-

værnet indsættes ved  
eftersøgninger eller overvågning 

af et olieududslip. Foto: Lars Horn
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Springbræt til karriere    i Forsvaret

Den 1. januar 2017 tog menig Lamberto Koffi 
Da Cruz hul på en nyt kapitel i sit liv. Fra 
den dato blev han ansat som tolk ved For-
svarsakademiet og er i dag under uddannelse 
i sprogene arabisk og farsi.

Springbrættet til karrieren som sprogofficer 
i det danske forsvar lå ikke lige frem i kortene 
for den 48-årige Lamberto Koffi Da Cruz, der 
har sine rødder i Togo i Afrika, men er født i 
Bordeaux i Frankrig og har boet begge steder 
under sin opvækst.

Han kom til Danmark i 2004 og har siden 
2012 været medlem af Flyverhjemmeværnet, 
nærmere bestemt Hjemmeværnseskadrille 
283 Kolding. Her blev han taget godt imod 
af daværende escadrillechef Donny Holm. 
Det tog kun et par uger, før han var om-
klædt. Tjept blev en uddannelsesplan udarbej-
det, og Lamberto blev sendt på Hjemmevær-
nets Lovpligtige Uddannelse. På grund af sin 
franske opvækst var der ret hurtigt bud efter 

ham som tolk i fransk i forbindelse med Fly-
verhjemmeværnets opgaver for Flyvevåbnet.

Et lys i mørket  
For Lamberto Koffi Da Cruz er det nye kapitel 
i hans liv og udsigten til at blive sprogofficer 
en kæmpe glæde.

”Jeg bliver motiveret, når jeg møder be-
grænsninger. At komme ind i Flyverhjem-
meværnet var med til at skubbe mig i den 
rigtige retning. At være tolk og blive en del 
af sprogofficerskorpset er en drøm, der går i 
opfyldelse for mig. Jeg har haft et omtumlet 
liv, men Flyverhjemmeværnet har været et 
lys i mørket,” siger Lamberto Koffi Da Cruz.

Militær baggrund
Lamberto har en militær uddannelse fra 
Frankrig med sig i bagagen til Danmark, og 
han var en del af den franske hær frem til 
1997.

KARRIERESKIFT

”Flyverhjemme - 
vær net har været et lys  
i mørket"

Lamberto Koffi Da Cruz
Menig i Flyverhjemmeværnet

For både Lamberto 
Koffi Da Cruz og Peter 
Bonfils har den frivillige 
indsats og uddannelse 
i Flyverhjemmeværnet 
været et kæmpe plus. 
Indsatsen har sat skub i 
deres civile karriere og ført 
til drømmejobs i Forsvaret.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Lamberto Koffi Da Cruz kom ind i Flyver-
hjemmeværnet i 2012. Nu er han i gang 
med at blive sprogofficer ved Forsvarsaka-
demiet i København. Foto: Privat
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Springbræt til karriere    i Forsvaret
I 1999 mistede han ulykkeligvis sin hustru 

og måtte rejse tilbage til Togo til familien med 
to små børn på henholdsvis to uger og et 
år. Store uroligheder i landet førte til, at han 
2004 med hjælp fra den danske ambassade 
kom til Danmark, nærmere bestemt Kolding. 

Lamberto blev via sprogundervisning ret 
hurtig integreret i det danske samfund, og 
han startede blandt andet som frivillig fod-
boldtræner. 

Et integrationsprojekt nogle år senere førte 
til et praktikophold som filmfotograf ved TV2 
Syd, og han har ad flere omgange været selv-
stændig fotograf.

Værdifuld indsats
Militær og forsvar har dog altid interesseret 
Lamberto, så i 2010 søgte han ind i Hjem-
meværnet, hvor han startede i Marinehjem-
meværnet, inden har kom til Flyverhjemme-
værnet.

Han har gennem årene været en ivrig gæst 
på Hjemmeværnsskolens uddannelser og er 
blandt andet uddannet sikkerhedsbefalings-
mand og bevogtningsassistent i Flyverhjem-
meværnet.   

”Min frivillige indsats i Hjemmeværnet har 
været meget værdifuld. Den er Hjemmevær-
nets fundament og har for mig vist, at den 
kan føre til nye veje i livet.”

Super uddannelse 
Det er den 31-årige Peter Bonfils også et godt 
eksempel på. Han startede i Flyverhjemme-
værnet for to år siden i Hjemmeværnseska-
drille 223 Værløse, hvor der blev lagt meget 
vægt på uddannelse til bevogtningsassistent.

Ret hurtigt blev Peter Bonfils optaget af 
den specialiserede uddannelse, og det endte 
med, at han tog hele uddannelsen, som er 
blevet til i et samarbejde mellem Flyvevåb-
nets Air Force Training Center (AFTC) og 
Flyverhjemmeværnet. Uddannelsen er den 
samme som Flyvevåbnets soldater gennem-
fører. 

”Uddannelsen var super interessant, og 
vores instruktører fra AFTC var rigtige gode 
til at lære fra sig,” fortæller Peter Bonfils, der 

stoppede i Hæren i 2010. Han har blandt an-
det været udsendt til Afghanistan.

Savnede uniformen
”Jeg valgte at blive medlem af Flyverhjem-
meværnet, fordi jeg efter nogle år savnede at 
komme i uniformen igen og samtidig havde 
lyst til at prøve noget nyt.”

Det må man sige er lykkedes. For nu har 
Peter Bonfils med sin bevogtningsassistent-
uddannelse i bagagen fået job i Flyvevåbnet, 
nærmere bestemt på Flyvestation Aalborg 
som bevogtningsassistent. Han understreger 
dog samtidig, at han har været super glad for 
Flyverhjemmeværnet.

”Jeg har fået et fantastisk netværk og Fly-
verhjemmeværnet har budt på mange gode 
oplevelser. Jeg har været en tur i Grønland, 
har deltaget i Air Show 2016 på Flyvestation 
Skrydstrup og har også haft en del vagter på 
Flyvestation Aalborg. Desuden var jeg aktiv 
i 14 dage under specialøvelse Night Hawk 

2016,” fortæller Peter Bonfils, som kommer 
fra Søborg.

Nu ligger fremtiden i Aalborg. ”Jeg er me-
get glad for mit nye arbejde og ser frem til at 
skulle på udryknings- og hundeførerkursus til 
sommer,” siger Peter Bonfils, der stadig beva-
rer kontakten til Flyverhjemmeværnet, men 
i en anden eskadrille, der ligger tættere på 
Aalborg.   

Peter Bonfils med al sin udrustning  
på Flyvestation Aalborg, hvor  

han nu er bevogtningsassistent.  
Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord  
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UDDANNELSE

Få overblik over udviklingsprojekter 
på uddannelsesområdet
Uddannelserne i Hjemmeværnet er under udvikling, så de både matcher de 
operative opgaver og samtidig bliver mere fleksible, så kursisterne kan gennemføre 
dem uden at belaste deres arbejdsplads og familie mere end højst nødvendigt. 
Her kan du læse om 10 projekter fra 2016 og 2017, der kan komme til at berøre din 
uddannelsesvej.   

AF SIGNE THIIM

2016 

Den lovpligtige uddannelse
Strukturen i den lovpligtige uddannelse (LPU) 
blev ændret med udgangen af 2016 for at få 
flere til at gennemføre uddannelsen. Forlø-
bet i LPU er blevet mere fleksibelt, og dele 
af uddannelsen kan nu tages decentralt i 
underafdelingen, så nye medlemmer får 
større tilknytning til deres egen enhed. En-
delig uddannes nye HJV-soldater nu i højere 
grad end før til den funktion, de skal udfylde 
i underafdelingen, allerede på den lovpligtige 
uddannelse.

Ændringer:
• LPU 1 og LPU 4 kan nu gennemføres af 

underafdelingerne
• Øget specialisering på LPU 3

Du finder brochuren for lovpligtig uddannelse 
på: hjv.dk/oe/hvs under ’publikationer’.

Befalingsmands uddannelserne
Også befalingsmandsuddannelserne er blevet 
opdateret og er nu opbygget i tre moduler, så 
det gerne skulle blive nemmere at gennem-
føre uddannelsen til officer, herunder til befa-
lingsmand, uden at trække for store veksler 
på familie og arbejdsgiver.

Tilbagemeldingerne på det første ny Grup-
peførerkursus er positive. Især instruktø-
rernes høje faglighed samt de nye taktiske 
læringsvideoer, der er indført på fjernunder-
visningen mellem modulerne, får rosende ord 
med på vejen, selv om kurset lige skal over 
de første børnesygdomme.

Ændringer:
• Ny modulopbygning af uddannelserne
• Udvikling af 50 taktiske læringsvideoer til 

fjernundervisning

• Gevær 1-uddannelsen er kommet tilbage til 
underafdelingerne, der fremover selv skal 
uddanne gruppens næstkommanderende

• Nye befalingsskabeloner og håndbøger
• Nyt kampagnesite med test

Online evaluering på kurser
Hjemmeværnsskolen fik i 2016 et nyt on-
line evalueringssystem. Det betyder, at 
du nu modtager en mail med et link til 
spørgsmål om kurset, som du skal udfylde. 
På baggrund af de indhøstede erfaringer 
er evalueringssystemets spørgsmål under 
udvikling. 
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2017 

Uddannelse af skydelærere på 
let maskingevær LMG M60E6
Hjemmeværnsskolen er godt i gang med 
uddannelsen af skydelærere forud for ind-
fasningen af det nye maskingevær i Hjem-
meværnet. De første skydelærere blev ud-
dannet på geværet i februar, og du kan læse 
reportagen fra uddannelsen på side 38-39.

Skydelærerne kan efter uddannelsen 
iværksætte omskolingen til LMG M60E6 i de 
underafdelinger, som skal udrustes med de 
nye maskingeværer.

Godt 40 skydelærere blev i februar 
uddannet på det nye LMG M60E6. 

Foto: Morten Fredslund. 

»
”Udviklingsarbejdet på Hjemme-
værnsskolen kan kun gennemføres ved at 
inddrage et stort antal HJV-soldater. Det er 
en fornøjelse at opleve det engagement, som 
både frivillige og ansatte bidrager med, og det 
smitter af på kvaliteten af produkterne og er 
dermed med til at højne uddannelsesniveauet 
i Hjemmeværnet.”

Jens Sund 
Oberst og chef for Hjemmeværnsskolen

Enhedsuddannelser
Enhedsuddannelserne vil gennemgå en 
mindre opdatering i 2017, så de bliver 
beskrevet i det nye KLLL-sprog (Kvalifi-
kationsrammen for Livslang Læring). Det 
faglige indhold vil ikke blive ændret væ-
sentligt, men vil dog blive tilpasset den 
opdaterede LPU, de opdaterede befalings-
mandsuddannelser og samtidig gjort mere 
oplevelsesbaseret.

For hver enhedsuddannelse arbejdes 
der på en standarduddannelsespakke, 
der skal gøre det nemmere for underaf-
delingerne at planlægge og gennemføre 
uddannelserne. Uddannelsespakken skal 
blandt andet indeholde skabeloner og 
eksempler på terrænmeldinger, materiel-

Koncernfælles  
Instruktørkursus
Hjemmeværnsskolens Instruktørkursus er 
blevet opdateret, så det stemmer overens 
med sprog og metode i den nye koncern-
fælles instruktørhåndbog ”Instruktørvirke 
i Forsvaret."

På den måde kan de kompetencer og 
begreber, man lærer som instruktør i 
Hjemmeværnet, nemmere anvendes ved 
andre myndigheder i Forsvaret.

Hjemmeværnsskolen udbyder et tre-
dages opdateringskursus til alle med det 
’gamle’ Instruktørkursus, der fortsat øn-
sker at virke som instruktører ved Hjem-
meværnsskolen – se datoer i Aktivitets-
oversigten på hjv.dk/oe/hvs.

Specialistuddannelser
Fremover vil frivillige med en række funktio-
ner i Hjemmeværnet blive uddannet som spe-
cialister uden den taktiske og føringsmæssige 
del. Det betyder i første omgang en ændring 
i uddannelsesvejen og kursusbetegnelsen 
for de kommende forsyningsbefalingsmænd, 
kommandobefalingsmænd, IT-befalings-
mænd og informationsfolk.

Fordelen er, at uddannelsen er målrettet 
de konkrete opgaver, som ligger i de enkelte 
funktioner, og uddannelsen er mindre kræ-
vende. Enkelte specialistfunktioner vil dog 
kræve en større indsigt for at kunne rådgive 
og vejlede på et højere chefniveau. Her kig-
ger Hjemmeværnsskolen på, hvordan den 
nødvendige erfaring og ekspertise sikres. 

Følgende kurser er klar:

• Pilotkursus til Administrationsspecialist af-
holdes i 1. halvår 2017

• Pilotkursus til Logistikspecialist er klar til 2. 
halvår af 2017

Hjemmeværnsskolen regner med at have 
opdateringerne til de førnævnte specialistud-
dannelser færdige til 2018.

De, der allerede har uddannelsen og sidder 
i funktionen, vil ikke blive berørt af ændrin-
gerne i uddannelsesvejen.

lister, øvelsesliste, undervisningsmaterialer, 
momentplaner, befalinger med mere. 
 I første omgang omskrives:

• Standarder og kampeksercitser, 6001
• March, beredskabsområde og afsøgning, 

6002
• Delingens bevogtning, 6003

Derudover arbejdes der på en certifice-
ringsøvelse for den kommende bered-
skabsstyrke.
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UDDANNELSE

Navigationskurser
Navigationskurserne er som skolens øvrige 
kurser ved at blive omskrevet. Hensigten er, 
at det bliver nemmere at afstemme eventu-
elle civile kompetencer, som kursisterne kom-
mer med (for eksempel yachtskipper) samt 
at sikre en større ensretning i gennemførslen 
af kurserne. 

Dele af kurserne i navigationssøjlen er 
blevet omrokeret, så der uddannes til et til-
strækkeligt niveau i forhold til funktionerne 
om bord. 

Særligt Navigationskursus II er blevet æn-
dret. Kurset omfattede Yachtskipper af 3. 
grad, Radar-brugerkursus, Maxsea bruger-
kursus og en sejlende del. Navigationskur-
sus II er nu delt op, så de enkelte kurser 
er blevet selvstændige kurser i et lineært 
uddannelsesforløb. Radar brugerkursus er 
desuden rykket og skal først gennemføres 
efter Navigationskursus II som følge af, at 
navigatøren under ingen omstændigheder 
må fungere som vagtchef om bord. Ny ”On 

the Job Training 1-3”-bog er under udar-
bejdelse og forventes udgivet medio 2017. 
MAB 2 er blevet en forudsætning for at kun-
ne deltage på Navigationskursus III, ligesom 

MOK 1 er blevet forudsætning for at kunne 
deltage på Navigationskursus IV.

MAB1

MAB2
(fører på et fartøj)

MFP BM
(fører i MFP)

FU

FU

FU = Forudsætningsgivende opgave

Maritimt Alment Befalings-
mandskursus (MAB)
I 2016 blev strukturen for MAB ændret. Alle 
befalingsmænd i Marinehjemmeværnet skal 
have MAB 1, og hvis man skal være fartøjs-
fører eller næstkommanderende, skal man 
ligeledes have MAB 2. Som befalingsmand i 
Maritime Force Protection (MFP) skal du have 
MAB 1 og MFP BM. Se strukturen her. 

2016 
Marinehjemmeværnet

2017 
Marinehjemmeværnet

 
Maritimt Officerskursus
I 2017 bliver Maritimt Officerskursus (MOK) ændret, så det i stedet 
for en hel uge er fordelt på to weekender fra torsdag aften til søn-
dag eftermiddag (MOK 1 og MOK 2), med en forudsætningsgivende 
opgave indimellem. Om du skal have begge kurserne eller kun MOK 
1, afhænger af din funktion. På denne måde undgår man at over-
uddanne folk, og uddannelsen bliver mere målrettet den enkelte.
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Forbedret webshop 
med nyt design og nye produkter
I april blev webshoppen, hjvshop.dk relanceret. Den har fået et ansigtsløft og 
kan nu også tilbyde et større udvalg af produkter blandt andet med det meget 
efterspurgte MultiCam® mønster.

WEBSHOP

Den populære 
mødemappe fås nu 
i MultiCam® møn-
ster. Med moms 
kan den erhverves 
for 86,85 kroner + 
forsendelse. 

Webshoppen tilbyder også 
t-shirts, enten sandfarvede 
eller sorte. Med moms koster 
t-shirten 37,44 kroner + for-
sendelse.

AF EMIL RICHARDY DENIEUL  

Måske har du allerede været forbi Hjemmeværnets 
nye og forbedrede onlineshop på adressen: 
hjvshop.dk. 

Hvis ikke, er det bare med at klikke ind med 
det samme. Enten via computeren, eller fra din 
smartphone eller tablet. Det nye design betyder 
nemlig, at oplevelsen er mere brugervenlig på 
smartphones og tablets, end du måske tidligere har 
oplevet.

Den største nyhed er dog, at det efterspurgte Mul-
tiCam® mønster. er blevet tilgængeligt på en lang 
række produkter. Heriblandt mødemappen, patrol-
baggen og poncolineren. 

Derudover er det nu også muligt at købe pins og 
vognmønter, som var efterspurgt af mange. 

Med og uden moms
Webshoppen henvender sig både til myndigheder 
og frivillige. Derfor vil du opleve, at der ud for hver 
enkelt vare vil være angivet to forskellige priser – 
henholdsvis med og uden moms. 

Selv om designet og produkterne er ændret, er 
fremgangsmåden den samme. Både myndigheder 
og frivillige skal fortsat logge ind for at bestille og få 
udleveret varer.
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DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1. Hvad er gennemsnitsalderen for frivillige i  
den aktive styrke?

2. Hvad hedder Hjemmeværnets musiksagkyndige?

3. Hvilket distrikt kommer Claus Klint og Tim  
Monhauge Sørensen fra?

4. Hvad vejer det nyindkøbte LMG M60E6?

5. Hvor ligger Forsvarets Operationscenter?

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

??

Kurt Skottenborg
Borgergade 9.A
Rødding
7860 Spøttrup

Nete Dahl Hansen
Klingeskov 21
5450 Otterup

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

Hjemmeværns kommandoen,  
HJV magasinet 
Sankelmarksvej 26,  
4760 Vordingborg

Senest 7. juli 2017 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 3/2016

Find Hjemmeværnet 
digitalt
Hjemmeværnet har udvidet sin digitale kom-
munikation kraftigt. Derfor kan du i dag an-
vende mange forskellige digitale platforme, 
hvis du vil følge med i, hvad der sker i Hjem-
meværnet både på skrift og i billeder.  

Hjv.dk – vistillerop.dk –  
blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 

kortlink.dk/apple/qcqd  

kortlink.dk/google/qcqm

facebook.com/hjemmevaernet

Forsinket tak for livet 

Den nu 98-årige Hans Goldstein siger tak til 
Køgeborgerne, der hjalp ham og hans kam-
merater med at flygte til Sverige natten til 
den 7. oktober 1943. Hans Goldstein blev 
hen på natten smuglet ombord i en fiskekut-
ter i Køge Havn sejlet til Skanör i Sverige. 
”Det var en frygtelig tid, og vi fik aldrig sagt 
ordentligt tak til de mange, der hjalp os.  Jeg 
er stadig i live – og jeg siger derfor nu – på 
vegne af os alle – også de, som ikke er mere 

– tak til de mange personer og institutioner, 
der med fare for deres eget liv og velfærd 
hjalp os jøder med flugten til Sverige. Mange 
hundrede andre jøder skylder også borgerne 
i Køge og Køge-området en stor tak for deres 
uselviske indsats under krigen – og specielt 
redningen af jøderne,” siger Hans Goldstein.

Mindesten
I anledning af at vi nærmer os 75-året for 
jødernes redning fra Køge rejser Hjemme-
værnsforeningen i Køge en mindesten over 
jødernes flugt og redning fra Køge.

”Det er meget vigtigt, at nogen gør en 
indsats for at synliggøre og fastholde erin-
dringen om den hjælp Køgeborgerne gav 
jøderne. Mange hundrede andre jøder skyl-
der også borgerne i Køge og Køge-området 
en stor tak for deres uselviske indsats under 
krigen – og specielt redningen af jøderne”.

Sidst i maj 1945 kom Goldstein tilbage til 
Danmark, hvor han blev uddannet revisor. 

Hans Goldstein 
er glad for, at  
Hjemmeværns-
foreningen i 
Køge rejser 
mindesten for 
jødernes flugt 
og redning.

@hjemmevaernet  

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

kortlink.dk/qcqf

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk
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Lennart  
Blak Jensens 
Blå bog
• 1972-1979: Kandidat i musik og musikle-

delse fra Musikkonservatoriet i Hamborg 
og Berlin

• 1975-1980: Delingsfører/musikbefa-
lingsmand i Region 8's musikkorps i 
Hjemmeværnet

• 1979-1982: Gymnasie- og seminarielæ-
rer i musik

• 1986-2006: Musiklærer ved Greve 
kom. musikskole og MGK Nyk F. kom. 
musikskole 

• 1983-2015: Musiker ved Den Kongelige 
Livgardes Musikkorps

• 2000-2006: Instruktør i Nordens blæser-
symfonikere

• 2001-2015: Dirigent for HJV MUK Stor-
strømmen

• 2016- ?: Musiksagkyndig for Hjemme-
værnets musikkorps

Musiksagkyndig Lennart Blak 
Jensen er her i Odense for at 
overvære Hjemmeværnets 
Brassband Syds årsprøve.  

Musikken kobler 
Hjemmeværnet og befolkningen
Musik og militær har op igennem historien været tæt forbundet, og  
musikken er stadig en stor del af Hjemmeværnet, forklarer Hjemmeværnets  
nye musiksagkyndige Lennart Blak Jensen.

AF THILDE LEJRE
FOTO: NINNA VILLADSEN

Både hans interesse for musikken og Hjem-
meværnet går langt tilbage. Og at kunne 
kombinere disse to interesser – tonerne fra 
klarinetten med lyden af marcherende støvler 
har vel nærmest været en drøm for Lennart 
Blak Jensen, som allerede i 1983 fusionerede 
det militære med musikken, da han blev an-
sat i Livgardens musikkorps. I 2016 blev han 
musiksagkyndig i Hjemmeværnet, og her er 
hans opgave at være rådgiver for Hjemmevær-
nets 15 musik- og tamburkorps i musikfaglige 
spørgsmål – det kan blandt andet være rådgiv-
ning i instrumenter, opbygning af en koncert 
og afvikling af de årlige årsprøver.

”Jeg har altid haft lyst til at være med til at 
skabe noget og videreudvikle musikken inden 

for Hjemmeværnet. Som musiksagkyndig råd-
giver jeg musikkorpsene i, hvordan de bliver 
bedre, og her bruger jeg mit netværk og min 
erfaring gennem mange år som musiker. En 
gang om året er der årsprøver for alle musik-
korpsene, og det er min vigtigste funktion som 
musiksagkyndig at gennemføre dem," fortæller 
Lennart Blak Jensen. 

Større udbredelse
Hjemmeværnets musikkorps bruges på udvalg-
te mærkedage, i parader og på øvelser, men 
det er musikkorpsenes egen opgave at blive 
brugt til arrangementer, der rækker ud over 
det. Det kan ske ved at organisere egne kon-
certer f.eks. jule-, forårs- og nytårskoncerter 
eller gennem samarbejde med organisationer, 
som kan få gavn af musikkorpsenes musiske 
kompetencer. Et af Lennarts mål er, at Hjem-

meværnets musikkorps kommer til at nå bre-
dere ud i den danske befolkning.

"Musikken er vigtig i Hjemmeværnet, for den 
er med til at skabe kontakter, når vi spiller of-
fentligt i for eksempel kirkekoncerter eller del-
tager i parader. Folk bliver draget af musik, og 
musikken er med til at styrke koblingen mellem 
organisationen Hjemmeværnet og den danske 
befolkning. Jeg kunne godt tænke mig, at vi 
promoverer os mere ud ad til. På den måde 
kan vi måske rekruttere flere gennem musik-
ken, fordi den virker dragende på mange men-
nesker. Det vil jeg gerne styrke,”  siger Len-
nart Blak Jensen, som i øvrigt mener, at mange 
flere danskere de seneste år har fået øjnene 
op for, hvad Hjemmeværnets musikkorps kan. 
Læs mere om Hjemmeværnets Musikkorps: 
kortlink.dk/q5ab

http://kortlink.dk/q5ab

	WEB HJV 01-2017.pdf
	_MailEndCompose
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack


