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Flot finale på 
unik landsøvelse 
HJV magasinet har samlet reportager fra alle værns deltagelse i et 
16 siders særtillæg, som er lige til at rive ud og gemme.  
FOTO: KASPER KAMUK
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3  Prominente gæster på banen 
Både Kronprinsesse Mary, forsvarsminister Peter Christensen og Hjemmeværnets ledelse 
lagde vejen forbi Virksomhedshjemmeværnets øvelse ved Fredericia Banegård.

4  Opfindsomme momenter 
Gidsler skulle befries og fjender nedkæmpes på Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyllands 
øvelse, hvor planlæggerne havde gjort meget ud af momenterne.

6  Fredericia med F som i ”fællesskab” 
Landsøvelsen blev en unik oplevelse for Marinehjemmeværnets deltagere, der gik gladere  
hjem, end da de kom.

8  Dronningen kastede glans over parade  
I strålende sol inspicerede Dronning Margrethe den 303 meter lange parade, hvor  
Kronprinsesse Mary stod i forreste geled. 

10  Da krigen rullede hen over Oksbøl  
Oksbøl øvelsesterræn var omdannet til det fiktive krigshærgede land ”Utopia”, hvor  
Totalforsvarsregion Sjælland trænede deres soldater. 

12  ”Vi kommer gerne igen til næste år”   
Trods hektiske aktiviteter og varme på den afsluttende parade i Fredericia, er 
 FHV-soldaterne ikke i tvivl. De gør gerne øvelsen om igen. 

14  Med ja-hat og hjelm  
De civile samarbejdsparter havde ja-hatten på, da Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og  
Sønderjylland indtog både Kolding Storcenter, en landsby på Fyn og patruljerede 
under en byfest i Haderslev.

16  Stort internationalt islæt  
450 soldater fra syv forskelige nationer arbejdede sammen med deres danske  
kolleger. ”Det er gået over forventning,” lyder det fra den internationale lejr. 

LANDSØVELSE 2016

Foto: Christer Holte og Christian Sundsdal 

TAK for indsatsen! 
I har medvirket til at gøre Landsøvelsen 
2016 til en ny milesten i Hjemmeværnets 
historie og sat en ny standard for, hvad 
vi kan klare sammen. Både til lands, til 
vands og i luften gik I til stålet og viste 
de mange forskellige opgaver og kapaci-
teter, som det danske hjemmeværn kan 
præstere i dag. I inddrog også naturligt 
de over 400 internationale deltagere i 
opgaveløsningen og styrkede dermed 
vores internationale samarbejde.

På paraden i Fredericia foran Bülows 
Kaserne synliggjorde I Hjemmeværnets 
store mangfoldighed og fællesskab på 
tværs af værnsgrene, og vi håber, I fik 

en rigtig god oplevelse. Det gjorde vi. 
Det samme gjorde Kongehusets delta-
gere.  

Jeres store engagement, frivillige ånd 
og forsvarsvilje har stor betydning for 
den støtte, I yder hver dag året rundt til 
samfundet og til Forsvaret. 

Vi får brug for vores sammenhold i det 
kommende år op til et nyt forlig, både 
så den besluttede reduktion af Hjemme-
værnets midler kan gennemføres, men 
også så det næste forlig kan sikre midler 
til fortsat opretholdelse af Hjemmevær-
nets kapaciteter og aktiviteter.
God sommer!

Hjemmeværnsledelsen
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Prominente gæster 
på banen
Virksomhedshjemmeværnet havde en travl dag ved Fredericia Banegård, hvor 
VHV-soldaterne viste deres særlige kompetencer til at bevogte baneterrænet.

AF MORTEN HYGUM-RISBANK

Virksomhedshjemmeværnet demonstrere-
de på landsøvelsen de udfordringer, værnet 
står over for, når de skal sikre den danske 
infrastruktur. Det gælder ikke mindst jern-
banenettet, som kræver forudgående ud-
dannelse at færdes i.  På Banedanmarks 
materielgård ved Fredericia Banegård, et 
område på størrelse med to mindst to fod-
boldbaner, sørgede værnets soldater dagen 
lang for en effektiv bevogtning, som flere 
prominente gæster fik lejlighed til at se.

Først var det forsvarsminister Peter 
Christensen, der fulgte bevogtningen og 
fik en briefing af forbindelsesofficer Car-
sten Petersen, mangeårigt medlem af 
Virksomhedshjemmeværnet. Han fortalte 
om værnets særlige speciale inden for sik-
ring og bevogtning af danske infrastruk-
turvirksomheder og den uddannelse, som 
tilbydes beredskabsplanlæggere på disse 
virksomheder.

”Det er fantastisk at opleve Hjemmevær-
nets kapaciteter og se de forskellige værn 

arbejde sammen på landsøvelsen. Hjem-
meværnet er en afgørende del af det na-
tionale beredskab og kan med sine kapaci-
teter også indsættes i en kritisk situation,” 
understregede ministeren.

Efter rundvisningen prøvesmagte for-
svarsministeren nogle af de typiske retter 
i soldaternes feltration. Menuen stod på 
kylling i karry og en pastaret. Han fik en 
ekstra feltration med hjem til familien, så 

de også kan smage den mad, Hjemmevær-
nets frivillige spiser, når de er på feltfod.

Interesseret Kronprinsesse
Senere besøgte H.K.H. Kronprinsesse 
Mary værnet. Kronprinsessen lyttede in-
teresseret til alt, hvad der blev fortalt om 
Virksomhedshjemmeværnets virke i de tre 
områder, værnet dækker. Nemlig energi, 
kommunikation og transport. Herefter var 
Kronprinsesse ude og køre med tog.

Kronprinsessen fulgtes under besøget 
med Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, der var rundt for at 
se de mange kapaciteter, der var i spil på 
Landsøvelsen.

Om aftenen kiggede Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, forbi. 
Også han fik indblik i, at der findes passio-
nerede ildsjæle i Virksomhedshjemmevær-
net - folk, der til hverdag passer et arbejde 
ved Banedanmark, DSB eller Arriva, og i 
deres fritid bruger tid på at passe på deres 
arbejdsplads.

Kronprinsesse Mary lyttede interesseret til alt,  
hvad der blev fortalt om Virksomhedshjemmeværnet.
Foto: Kasper Kamuk

Iklædt en orange sikkerhedsvest kom forsvars-
ministeren helt tæt på banen under besøget hos  
Virksomhedshjemmeværnet. Foto: Christer Holte

LANDSØVELSE 2016

”Det er fantastisk at 
opleve Hjemmeværnets 
kapaciteter og se de 
forskellige værn arbejde 
sammen på landsøvel - 
sen."

Peter Christensen  
Forsvarsminister
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Gidsler blev befriet, og fjendestyrker blev nedkæmpet, da Totalforsvarsregion  
Nord- og Midtjyllands knap 1.500 deltagere med næb og klør forsvarede landet 
”Utopia” under succesfuld landsøvelse.  

AF NETTE NIELSEN
FOTO: TRNM, INFOELEMENTET

Frivillige kræfter fra Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland trak et stort læs i 
planlægningen af momenterne på den vel-
overståede landsøvelse i juni. Det arbejde 
havde de gjort godt.  

”Jeg er virkelig positivt overrasket over, 
hvor opfindsomme og engagerede de har 
været ude ved distrikterne i forbindelse 
med landsøvelsen. Særlig opbygningen og 
planlægningen af de forskellige momenter 
imponerede,” siger stabschef, oberstløjt-

nant Søren D. Møller fra Totalforsvarsre-
gion Nord- og Midtjylland. 

For Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjyl-
lands vedkommende startede øvelsen 
allerede fredag aften for deres tre politi-
hjemmeværnskompagnier, hvor de løste 
opgaver inden for bevogtning, afsøgning 
og førstehjælp.   

Gidsler befriet i arrest
Ved Juelsminde udspandt sig et større 
slag, ”Slaget om Gramrode”, hvor en fjen-
destyrke fra Utopia lørdag blev nedkæm-
pet ved en lille by ud for Hedensted. Den 

betragtelige styrke var på vej væk fra Uto-
pia, via Juelsminde, da den blev angrebet 
af cirka 150 HJV-soldater.

I nogle fantastiske, gamle bygninger 
var der også bygget et udfordrende sce-
narie op, hvor deltagere skulle afsøge 
og befri to gidsler, der var blevet taget 
til fange af nogle fjender og befandt sig 
i Bjerre Arrest. Samtidig med befrielsen 
af gidslerne skulle soldaterne nedkæmpe 
fjenderne. Den generelle holdning fra 
Charlie-mandskabet var, at det var den 
bedste og fedeste øvelse, de havde væ-
ret med på.

Opfindsomme indspil 
på vellykket landsøvelse

Norske soldater 
under bevogtningen 

af to objekter. 

Kaptajn Lars Jakobsen,  
HVK Skagen 

"Vi havde planlagt øvelsen for solda-
ternes skyld med henblik på at give 
dem et oplevelse for livet, samtidig 
med, at vi selvfølgelig trænede vores 
opgaver."

Menig Christina Pedersen, 
HVK Sindal-Hirtshals 

”Jeg er taget med til Landsøvelsen for 
at få nogle nye erfaringer og lære no-
get nyt. Jeg synes, det har været rig-
tig godt, og jeg har fået rigtig mange 
gode og nyttige erfaringer med mig 
hjem.” 

LANDSØVELSE 2016

Hvad synes du om at deltage i så stor en øvelse som landsøvelsen?
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Voldsomt trafikuheld
For HJV-soldaterne fra Midt- og Vestjylland 
begyndte øvelsen meget voldsomt, idet de 
blev indsat ved et større færdselsuheld 
mellem en personbil og en bus med op 
mod 20 tilskadekomne. 

På scenarierne Drage 1 og 2 skulle HJV-
soldater bevogte to objekter, Bravo og 
Charlie, for at opnå stabilisering i landet 
Utopia. De skulle hele tiden være klar til 
at reagere på forskellige indspil, såsom en 
såret mand ved siden af et bombebælte, 
en bombe, der blev kastet mod objektet 
og flytning af adgangspost. Et norsk infan-
terikompagni indgik fint i øvelsen og sam-
arbejdet godt med de danske kompagnier.  

”Sjovt at lave ballade” 
De østjyske HJV-soldater fik sammen med 
deltagere fra en svensk deling og Infanteri-
kompagni Østjylland til opgave at håndtere 
en større demonstration med op mod 100 
demonstranter fra gruppen Spectre foran 
militære bygninger i Hovedgård uden for 
Horsens. De 100 demonstranter kom fra 

Bråskovgård Efterskole, og de klarede op-
gaven rigtig flot.

”Det er sjovt at få lov at lave så meget 
ballade, og gøre ting, som man normalt ikke 
må,” sagde en af eleverne som en hurtig 
bemærkning.  

Kaptajn Christian Axelsen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Østjylland var yderst til-
freds med øvelsen, hvor soldaterne blev 
meget pressede af nogle gode demon-
stranter. Særligt samarbejdet mellem de 
danske og svenske soldater var eminent, 
og de bakkede hinanden godt op. Den 
svenske delingsfører Hammerberg var 
også meget tilfreds både med øvelsens 
indhold og udførsel. 

Tilfreds regionschef 
Først og fremmest var Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland den myndighed, der 
med mere end 1.500 deltagere havde 
flest soldater med på øvelsen, hvilket re-
gionschef oberst Mogens Bech er meget 
tilfreds med.

”Den entusiasme, indlevelse og det gå-

på-mod, jeg oplevede fra de mange fri-
villige soldater, var meget imponerende. 
Overalt var der hektisk aktivitet, og de tre 
hjemmeværnsdistrikter og kompagnierne 
havde fået skruet en god øvelse sammen."

Om den afsluttende parade siger ober-
sten: ”Paraden i Fredericia var virkelig im-
ponerende. Så mange soldater, det gode 
vejr og de mange gæster, herunder delta-
gelse af Hendes Majestæt Dronningen, var 
med til at sætte perfekte rammer for den-
ne flotte afslutning på den største øvelse 
gennemført i Danmark i mange år."

100 efterskoleelever gav den gas som demonstranter, der forsøgte at trænge ind på 
militært område i nærheden af Horsens.

Dansk HJV-soldat under ”Slaget ved  
Gramrode”

Regionens deltagere
• 521 deltagere fra Hærhjemmeværns-

distrikt Nordjylland  
• 445 deltagere fra Hærhjemmeværns-

distrikt Midt- og Vestjylland 
• 348 deltagere fra Hærhjemmeværns-

distrikt Østjylland  
• 30 deltagere fra regionsstaben 
• 130 svenske og 56 norske deltagere 

Menig Morten Søndergaard, 
HVK Herning Syd

”Du får styrket kammeratskabet og 
får lov til at møde mange nye men-
nesker, der deler samme interesse for 
at være i uniform i fritiden. Det har 
også givet en faglighed at få genop-
frisketkompetencerne."

Menig Rasmus Jensen, 
HVK Mors

”Det har været fedt at prøve noget 
nyt i så stor en skala. Jeg har også 
mødt mange nye mennesker fra an-
dre kompagnier, som jeg ikke har væ-
ret på øvelse med før.”

HJV magasinet  | Juli 2016 5



Øvelserne i Gammel Havn og paraden ved Bülows Kaserne blev en stor  
og unik hjemmeværnsoplevelse i det blå værn, der kørte efter den  
frivillige opskrift. Den virkede, og deltagerne gik gladere hjem,  
end da de kom.

AF NINNA FALCK

”Mit mål var at få 17 fartøjer og et stort 
set up med 500 marinere til at spille i en 
større ramme, få dem alle aktiveret og ikke 
mindst gøre dem glade.”

Sådan lyder det fra kaptajnløjtnant 
Bjarne Kodal, frivillig chef for staben ved 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest. Han har 
stået i spidsen for planlægningen og gen-
nemførelse af Marinehjemmeværnets del 
af Hjemmeværnets Landsøvelse 2016.  

Da de 17 grå MHV-fartøjer lørdag den 4. 
juni på en flot sommermorgen ankom sam-
let i en såkaldt ’formation one’ til Fredericia 
Gammel Havn, stod det da også klart, at 
landsøvelsen ville blive noget helt unikt for 
Marinehjemmeværnet. 

De grønne, men maritime, soldater fra 
Maritime Force Protection (MFP) var alle-
rede på plads. De havde etableret sig tid-
ligt og sovet på havnen, så der ikke skete 
noget med det forskellige materiel og de 
to store telte, som i weekenden udgjorde 
øvelsens samlingspunkt.

Trænede kerneopgaver
Efter en introduktion for alle førere gik 
startskuddet, og fartøjerne strøg af sted 
ned i Lillebælt og ud mod Kattegat. Her 
øvede de SAR (search and rescue) og hav-
miljø, to mørkeblå kerneopgaver. Scenari-
erne var blandt andet forsvundne fiskere 
og nedstyrtede fly, hvor menneskeliv var 
på spil. På havmiljødelen var man ude i 
kollisioner med olieudslip, der skulle ind-
dæmmes.  

MFP’s orange gummibåde sværmede 
omkring alt, hvad der sejlede ind og ud af 
havnen. De trænede maritim bevogtning, 

og på kajen stod tungt maskingevær og 
Light Support Weapon klar til at nedkæm-
pe fjendtlige angreb. I land blev øvelsen 
styret og koordineret med overraskende 
indspil fra både land- og vandsiden.

Super oplevelse
I havnens ene store hvide telt huserede 
Bjarne Kodal med sin stab. Her holdt 
kommandostationen til med en stribe ele-
menter, som styrede øvelsen, håndterede 
logistikkens mange udfordringer, havde 
kontakt til medierne, holdt udstilling og var 
kontaktpunkt for alle øvelsens deltagere.

Hele den maritime øvelse blev kørt af 
staben med hovedsageligt frivillige kræfter, 
og det blev en øvelse i sig selv at lede den 
store koordinerede indsats. 

Tilbagemeldingerne har dog været 
yderst positive.

”Jamen, det var en super oplevelse. Det 
var meget spændende og lærerigt i forhold 
til dagligdagen, hvor vi øver med to gum-
mibåde, sådan at få det skaleret op med 
så mange gummibåde og skibe. Det gav 
udfordringer til vores indlærte vaner og 
til kommunikationen,” siger sektionsfører, 
korporal Helle Hvorslev fra Flotille 125 MFP 

Vest, der sejlede som operativ gummibåds-
fører under hele øvelsen. 

Næstkommanderende i Flotille 131 Es-
bjerg, oversergent Tom Errebo, var sin flo-
tilles kontaktperson på øvelsen. Han var 
både på skydebanen og på SAR-øvelse.

”Der var godt gang i den, alle fik noget 
at lave, og fartøjsføreren var inde i stoffet. 

Fredericia med F 
som i fællesskab

Kronprinsesse Mary sammen med solda-
ter fra Maritme Force Protection.
Foto: Kasper Kamuk

Kaptajnløjtnant Bjarne Kodal,
MHD Vest

"Mit mål var at få hele det store set 
up med 17 fartøjer og 500 marinere 
til at spille. Og ikke mindst at gøre 
alle glade, det lykkedes."  

LANDSØVELSE 2016

Hvad synes  
du om at  
deltage i så  
stor en øvelse 
som lands-
øvelsen?
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Det kørte bare super godt,” konstaterer 
Tom Errebo.

Godt at mødes
Stemningen og samværet med kollegaerne 
under den store øvelse har også gjort et 
tydeligt indtryk.

”Når man gik på kajen, summede det 
af liv og glæde. Folk hyggede sig, og så 
er det altid rart at hilse på alle dem, man 
kender og har været på kursus med på 
kryds og tværs”, siger Tom Errebo.

Også paraden i Fredericia var et stort hit. 
”Den var varm, men vi fik vand, og der 

var pauser. Det er sjovt at være med til, 
når det er så stort. Det er jo sjældent, man 
har mulighed for at være så mange. Det 

er en oplevelse, jeg ikke ville have været 
foruden”, understreger Tom Errebo.

”Det var rigtig festligt at være med til 
paraden. Der kunne man rent fysisk for-
nemme det store fællesskab, vi var en del 
af. Jeg er rigtig glad for, at vi besluttede os 
for at tage med, selvom vi havde fået alt 
for lidt søvn”, siger Helle Hvorslev.

Gejst til at fortsætte
Samlet set har Landsøvelsen 2016 skabt 
værdi for Tom Errebo og Helle Hvorslev.

”Rigtig mange synes virkelig, de kunne 
mærke fællesskabet. Ikke bare med dem, 
man var sammen med, men også det store 
fællesskab der er i Hjemmeværnet i hele 
Danmark. Det var helt unikt. Man fornem-
mede også, at der udefra bliver sat pris 
på ens arbejde, når der er deltagelse af 
Kongehuset, forsvarsministeren, vicefor-
svarschefen og Chefen for Marinestaben. 
Det giver en gejst til at fortsætte sit virke i 
Hjemmeværnet,” understreger Helle Hvor-
slev

Marinehjemmevær-
nets fartøjer var  

konstant i aktion 
under landsøvelsen.  

Foto: Christer Holte

”Rigtig mange synes 
virkelig, de kunne mærke 
fællesskabet.”

Helle Hvorslev, 
Korporal 

Oversergent Tom Errebo,
HVF 131 Esbjerg

"Det var en super oplevelse. Det er 
jo sjældent, man har mulighed for 
at være så mange sammen." 

Korporal Helle Hvorslev, 
HVF 125 MFP Vest 

"Den største oplevelse var at sejle 
med Kronprinsessen i min gummi-
båd. Det øjeblik kommer til at stå i 
meget lang tid."
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Dronningen kastede 
glans over parade
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Foto: Kasper Kamuk

Det blev en uforglemmelig oplevelse, da 
H.M. Dronning Margrethe i strålende sol og 
med vajende dannebrogsfaner i baggrun-
den inspicerede Hjemmeværnets 303 meter 
lange parade i Fredericia. I forreste geled 
stod Hjemmeværnets royale premierløjt-
nant, H.K.H. Kronprinsesse Mary.
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AF KRISTIAN LYKKESTRAND
FOTO: ESBEN ZØLLNER OLESEN

Høj sol, skyfri himmel og kvidrende fugle 
prægede landskabet og scenen omkring 
Totalforsvarsregion Sjællands øvelse i Oks-
bøl indtil lørdag den 4. juni kl. 10. Nogle 
vil kalde det idyl, andre vil kategorisere 
det som ”stilhed før stormen”. 

For mens Totalforsvarsregion Sjæl-
lands enheder i løbet af fredagen og lør-

dag morgen havde givet befalinger, sløret 
sig og indøvet den mulige kamp, havde 
”fjenden” bevæget sig rundt i terrænet.  
Med et blandede lyden af skud sig med 
skingre kommandoer og fjendemeldin-
ger. Et øjeblik herskede der noget, som 
det utrænede øje ville betragte som totalt 
kaos. Adrenalinpumpede soldater løb i for-
skellige retninger, mens røg og støv for en 
kort stund fik solen til at forsvinde. Fjen-
den er her. Landsøvelse 2016 er i gang.

”Vi har haft fokus på at teste førerni-
veauet. Særligt koordination og samvirke 
mellem distrikterne og internt i distrikterne 
har vi villet øve. Og når man træner det 
niveau, kan man godt risikere, at der bli-
ver ventetid længere nede i systemet. Men 
man skal jo lære at kravle, før man kan 
løbe. For os betyder det, at vi skal beher-
ske vores kerneopgave med at bevogte og 
patruljere et område i både fred, krise og 
krigstid,” siger chefen for Totalforsvars-

Da krigen rullede
hen over Oksbøl

LANDSØVELSE 2016
Der var fuld knald på Totalforsvarsregion 
Sjællands øvelse fra første skud.

Oksbøl øvelsesterræn i Vestjylland var under landsøvelsen i juni omdannet  
til et fiktivt krigshærget land ”Utopia”, hvor truslen var markant anderledes,  
end det vi normalt kender i Danmark. 
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Knap 100 amerikanske soldater fra  
US National Guard i Michigan og  

Tennessee deltog i regionens øvelse. 

Da krigen rullede
hen over Oksbøl

region Sjælland, oberst Eigil Schjønning, 
mens han ser tilbage på en øvelse, der 
trods ventetid, var en stor oplevelse for de 
deltagende soldater. 

En del af noget større
”Stort er en god beskrivelse af øvelsen. 
Det fede var, at der blandt andet var pans-
rede mandskabsvogne, og vi havde dys-
sekanon og let maskingevær med i grup-
perne. Samtidig kunne vi både se og høre 
de andre kompagnier, så man følte sig 
som en del af noget større,” siger korporal 
Jeppe Luckow fra Hjemmeværnskompagni 
Rosenborg under Hærhjemmeværnsdi-
strikt København. København. 

At det var en stor øvelse er også noget Jep-
pes kollega, mening Steven Lau kan genkende: 

”Krig og kamp er mange ting, og tålmodig-
hed er en af dem,” siger Steven Lau med et 
smil og fortsætter: 

”Det, jeg tager med hjem fra øvelsen, er, 
hvor vigtig kommunikation og logistik er i 
kamp. Det bedste var dog at finde ud af, 
vi har så mange andre hjemmeværnskom-
pagnier, der også er fyldt med flinke folk.”  
Med over 1.200 deltagende soldater i Oks-
bøl og mere end 5.500 deltagere på hele 
landsøvelsen var der også rig mulighed for 
at møde nye mennesker. 

Kom i mål
”Øvelsen har været rigtig god. Vi har nået 
præcis det, jeg gerne ville opnå med at 
gennemføre øvelsen i et krigslignende sce-
narie. Det er jo ikke det nemmeste terræn 

og miljø, distrikterne har været indsat i. 
Men jeg har oplevet, at distrikterne løben-
de er blevet bedre til både at samarbejde 
og indsætte deres enheder,” fastslår Eigil 
Schjønning og fortsætter:

”Når vi kan løse vores kerneopgaver 
med bevogtning og patruljering i et krigs-
scenarie som dette, så kan vi også de-
eskalere og operere i mere fredelige om-
givelser. Det har vi bevist. Jeg er meget 
tilfreds med indsatsen og niveauet under 
øvelsen.” 

Se flere billeder fra Landsøvelsen på 
Totalforsvarsregion Sjællands Facebook, 
Instagram og Twitter. 

HJV magasinet  | Juli 2016 11



Der blev også trænet brandslukning i 
Gudsø. Foto: Ole Friis

Rigtig mange timer er gået med uddannelse og træning for at  
forberede Flyverhjemmeværnets 500 aktive deltagere på de mange  
scenarier på Hjemmeværnets Landsøvelse 2016.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Fem steder i det sønderjyske gik det 
løs under landsøvelsen. På Flyvestation 
Skrydstrup blev der trænet, kæmpet og 
bevogtet F16 -fly og radar, på Koldingeg-
nens Lufthavn i Vamdrup blev der oprettet 
militær flyveplads og luftbåren overvåg-
ning med lette fly, i Beredskabets ruinby i 
Gudsø blev der trænet hjælp ved alvorlige 
ulykke, mens der uden for Kolding Stor-
center blev trænet bevogtning ved et heli-
kopterstyrt. Den centrale styring skete fra 
Brørup, hvor blandt andet kommandosta-
tion, kørselstjeneste, depot og presse- og 
informationscentret var placeret. 

De mange øvelsesscenarier blev godt 
formidlet til publikum af informationstje-
nestens stande i Vamdrup, Kolding Stor-
center, Fredericia havn og en ubemandet 
stand i Brørup. Flyverhjemmeværnets 
Musikkorps gjorde på festligste vis sit til, 
at scenarierne i og omkring Kolding Stor-
center fik publikums opmærksomhed. Tre 
reportage- og et filmhold sørgede for at 

dække alle øvelserne både til HJV.DK, men 
også til Hjemmeværnets særlige lands-
øvelses-app og til Facebook. 

Der blev trænet grundlæggende mili-

tære færdigheder som overvågning, af-
spærring, adgangskontrol, bevogtning, 
redning af liv og materiel og slukning af 
ildebrande. Den Flyvende Kapacitet sendte 
levende billeder af det hele i real time til 
flere modtagere i Vamdrup, Hjemme-
værnskommandoens presse- og informa-
tionscenter på Ryes Kaserne i Fredericia 
og til Fredericia Havn. 

”Vi fik trænet det militære håndværk, 
og planerne for, hvordan Flyverhjemme-
værnet støtter vores vigtige samarbejds-
partnere –især Flyvevåbnet – viste sig 
endnu en gang at holde vand. Samlet set 
synliggjorde Landsøvelsen 2016, at Hjem-
meværnets medlemmer har et kæmpe 
engagement og vilje til at gøre frivillig ind-
sats, ” siger en tilfreds chef for Flyverhjem-
meværnet, oberst Bernt Christiansen. 

Kronprinsesse til frokost
Lørdag fik Flyverhjemmeværnet besøg af 
H. K.H. Kronprinsesse Mary og forsvars-
minister Peter Christensen, der begge 

Flyverhjemmeværnet:

Vi kommer gerne 
igen næste år...

LANDSØVELSE 2016

Korporal Hans Grønbæk, 
HVE 265 Hvidsten

”Det har været sjovt at være med 
på landsøvelsen. Det er første gang, 
jeg er med til at løse logistikopgaver. 
Jeg har blandt andet været med til 
at styre bemandingen. Det har været 
udfordrende.”

Kaptajn Elise Christensen, 
HVE 277 Karup

”Det er god oplevelse at være pres-
se- og informationsofficer, som jo er 
en helt en anden funktion end jeg er 
vant til som eskadrillechef. Det har 
været meget lærerigt."

Hvad synes du om at deltage i så stor en øvelse som lands øvelsen?
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blev præsenteret for Hjemmeværnets 
Flyvende Kapacitet og fik et godt indblik 
i FHV-soldaternes militære færdigheder. 
De prominente gæster mødte også frivil-
lige bevogtningssoldater, bevogtningsassi-
stenter, Security Force, piloter, frivillige fra 
Ground Support teams og sågar hunden 
Zaggy, der sammen med sin ejer, hundefø-
rer Lene Bistrup, fik vist, hvordan en hund 
kan bruges til at løse eftersøgnings- og 
bevogtningsopgaver. 

”Jeg er imponeret over, hvor interesseret 
Kronprinsessen var i øvelsen, og hvor let 
det var at tale med hende,” sagde en glad 

Lene Bistrup efter at have spist frokost 
sammen med Kronprinsessen. 

Skulder ved skulder
Flyverhjemmeværnsdistriktet havde des-
uden arrangeret seniortræf for medlem-
mer på 60 år og derover. De mødtes for 
at tale om, hvordan ældre medlemmers 
erfaringer og kunnen i højere grad kan 
udnyttes til alles bedste. Det blev nogle 
hyggelige timer, hvor værdier, pligtfølelse 
og fleksibilitet blev understreget som nøg-
leord for seniorernes virke i Flyverhjem-
meværnet.

Selv om varmen var drøj og flere måtte 
til afkøling under den afsluttende parade 
i Fredericia, blev paraden alligevel en flot 
og festlig afslutning på landsøvelsen. Fly-
verhjemmeværnets deltagere trodsede 
strabadserne efter mange timer i aktion 
og stod skulder ved skulder i den bagende 
sol. Og selv om alt ikke lige gik efter en 
snor, blev udfordringerne undervejs taget 
med godt humør og gåpåmod. Som Daniel 
Sartou fra HVE 221 Arresø sagde med et 
stort smil over frikadellerne og kartoffelsa-
laten efter paraden: ”Bliver øvelsen mon 
gentaget til næste år?”

Gitte Nielsen,  
FHD Jonstrup

”Det har været en begivenhedsrig 
oplevelse at deltage i øvelsen, og det 
har været interessant at have mulig-
hed for at samarbejde med de frivil-
lige en hel weekend”.

Dorthe Pedersen,
HVF 137 Juelsminde-Vejle.

”Jeg var spændt på, hvad der skulle 
ske ved min deltagelse hos Flyver-
hjemmeværnet, især når man som 
jeg kommer fra et andet værn. Jeg 
synes faktisk, det er synd for dem, 
som er gået glip af øvelsen”.

Hjemmeværnets Britten  
Normann Defender  

serviceres af  
Flyverhjemmeværnet.  

Foto: Ole Friis
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Med ja-hat og hjelm
Samarbejdet med det civile samfund har været helt grundlæggende for 
distrikterne i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland under landsøvelsen. 
En hel landsby skulle evakueres, Jyllands største indkøbscenter blev omdannet til 
Utopia Nationalbank, og i Haderslev blev der patruljeret under en byfest.
AF JEANNE BO AARHUS

Major Thomas Pedersen, 
HD Sydøstjylland

”Det har været fantastisk at vise bor-
gerne, hvordan hjemmeværnet løser 
sine opgaver. Vi skal vænne Danmark 
til HJV-soldaters tilstedeværelse i 
bymiljøet, så borgerne kan føle sig 
trygge, hvis der bliver brug for os."

Sergent Flemming Christensen,
HVK Midtfyn

”Det har været en stor oplevelse at 
deltage i Landsøvelsen, hvor jeg for 
en gangs skyld har fået lov til at ud-
føre min opgave, nemlig at føre en 
hel deling samlet."

Hvad synes du om at deltage i så stor en øvelse som landsøvelsen?

HJV-soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland gennemførte adgangskontrol ved Kolding 
Storcenters indgange sammen med frivillige soldater fra Letland. Foto: Christer Holte

LANDSØVELSE 2016
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Løjtnant Inga S. Pedersen, 
HVK Vejen

”Jeg har simpelthen glædet mig til at 
være en del af denne store øvelse. 
Især kammeratskabet i kompagniet 
har vært eminent. Der kunne dog 
godt have være flere med fra kom-
pagniet.”

Sergent Peter Klyver, 
HVK Kerteminde

”Jeg betragter mere Landsøvelsen 
som et hvervnings- og et uddan-
nelsesprojekt frem for en egentlig 
øvelse. Men det er vigtigt at udføre 
øvelsen, som har været en enorm 
spændende oplevelse.”

”Det lyder simpelthen spændende, det I 
dér foreslår,” kommer det helt spontant fra 
Gitte Lindbo, Centerchef i Kolding Storcen-
ter, da Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjyl-
land i starten af året præsenterer hende 
for idéen om at lægge deres del af Lands-
øvelsen i centret.

Som en del af øvelsen blev Kolding Stor-
center omdannet til Utopia Nationalbank, 
hvor Hjemmeværnet skulle bevogte og 
lave adgangskontrol ved alle indgange, 
præcis som man har set i fjernsynet, når 
soldater bevogter militærlejre i for eksem-
pel Afghanistan og Kosovo. 

Lørdag d. 4. juni er den første lørdag 
i måneden – og dermed også Lang Lør-
dag i detailverdenen. I Kolding Storcen-
ter betyder det et forventet besøgstal på 
25-30.000 kunder i løbet af dagen. Man 
kunne derfor godt forestille sig en vis 
skepsis blandt de forretningsdrivende, når 
Hjemmeværnet pludselig ville til at lave 
adgangskontrol og bevogtning af indgan-
gen til centeret. Men heldigvis var det en 
glad centerchef, der efter et møde med 
forretningerne kunne fortælle, at alle var 
meget interesserede og syntes, det lød 
både spændende og utraditionelt. 

For at gøre scenariet realistisk blev der 
planlagt mange momenter. Endnu en gang 
blev det bevist, at der er et rigtig godt 
samarbejde med lokalsamfundet. Det blev 
nemlig de lokale efterskoler, der leverede 
en momentstyrke på over 250 elever, der 
under øvelsen spillede rollerne som såret, 
syg, forbryder, nysgerrig eller demonstran-

ter, der forsøgte at komme igennem ad-
gangskontrollen.

Den bedste øvelse nogensinde
Så stor en øvelse har da også efterladt sig 
spor hos de frivillige.

”Det har været en fantastisk dag. Hvor 
ofte får man lige lov til at øve så mange fri-
villige sammen på én gang?” siger Anders 
Monberg, kompagnichef for Hærhjemme-
værnskompagni Horsens, mens en stor 
gruppe figuranter stormer skrigende forbi 
og efterlader gangene i Kolding Storcen-
ter med et ekko af udbrud som ”megafed 
oplevelse”, ”Den bedste øvelse jeg har væ-
ret med til, nogensinde, og jeg har været 
medlem af Hjemmeværnet i 17 år."

Sol og haveslanger
Også Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn udnyt-
tede deres gode forhold til lokalsamfundet 
og fik lov til at evakuere både en landsby 
og en efterskole udenfor Middelfart på Fyn. 

Nu evakuerer man ikke bare lige en hel 
landsby. Så forud for øvelsen var der stor 
fokus på kommunikation med beboerne, så 

de kunne føle sig helt trygge ved situatio-
nen. Og at godt samarbejde betaler sig, 
blev bevist under evakueringen af den lille 
by Balslev, hvor infanteri og deres litauiske 
gæster pludselig løb tør for vand under 
den brændende sol.

”Der gik ikke lang tid, før en af beboerne 
hev haveslangen frem og tilbød at fylde 
soldaternes flasker op. Det viser bare, at 
vi er velkomne, og at de er glade for at 
have os,” siger Ninna Villadsen, kaptajn og 
informationsofficer hos Hærhjemmeværns-
distrikt Fyn. 

Hertug Hans i Haderslev
I Haderslev faldt Landsøvelsen sammen 
med den årlige Hertug Hans Fest, og det 
betyder traditionelt mange mennesker i 
bybilledet. Igen kunne man forestille sig, 
at det ville give visse udfordringer, at der 
pludselig også skulle være plads til en 
hjemmeværnsøvelse. 

Men også her var der fuld opbakning, og 
borgerne tog godt imod HJV-soldaterne, 
der blandt andet øvede patrulje i byen og 
bevogtning af både Føtex og Meny.

”Det er spændende at være ude blandt 
de civile. Og så er det altid sjovere, når 
mange hjemmeværnskammerater er med 
på en gang”, siger sergent Anders Kristen-
sen, der patruljerer sammen med to andre 
HJV-soldater.

Også i Damparken lykkedes det at få 
øvelsen til at falde ind som en naturlig 
del af Hertug Hans Festen. Borgerne var 
selvfølgelig nysgerrige i starten, men HJV-
soldaterne var klædt godt på til spørgs-
målene, og en minifeltforhindringsbane var 
med til at give de yngste festdeltagere et 
spændende møde med Hjemmeværnet.

Så selv om Landsøvelsen flere steder 
kolliderede med andre lokale arrangemen-
ter, har der over hele linjen været en vel-
vilje og en forståelse for Hjemmeværnets 
tilstedeværelse. Så der har været lige så 
mange civile ja-hatte, som der har været 
militærhjelme under øvelsen.

”Det har været  
en fantastisk dag. Hvor 
ofte får man lige lov til  
at øve så mange frivillige 
sammen på én gang?"

Anders Monberg
Kompagnichef

Inden for i Storcentret 
blev der trænet skarp 
bevogtning, da centret 
lukkede om aftenen.  
Foto: Daniel Bank
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450 soldater fra hele syv forskellige nationer deltog i landsøvelsen,  
hvor de indgik sammen med de danske hjemmeværnsenheder.

AF JEANETTE SERRITZLEV OG SIGNE THIIM

For at ruste de udenlandske soldater til 
landsøvelsen trænede de forud på Hjemme-
værnsskolen og flere decentrale uddannel-
sescentre samt på Flyvestation Skrydstrup. 
De blev blandt andet omskolet til danske 
våben og uddannet inden for skydning, be-
vogtning og eksercits, så de var klar til at 
samarbejde med de danske enheder.

Både baltere og amerikanere var meget 
begejstrede for faciliteterne på uddannel-
sescentrene og den forberedende træning, 
der blev oplevet som meget professionel. 
Og de danske instruktører og HJV-soldater 
blev langt fra opfattet som lukkede, som 
danskerne som folkefærd ellers tit får 
skudt i skoene.

”De er meget direkte. Det er fedt. Det 
danske hjemmeværn har også været gode 
til at vise os forskellige taktikker og måder 
at gøre tingene på. Generelt har opholdet 
i Danmark overgået vores forventninger," 
fortæller premierløjtnant Jordan Lenning 
fra US National Guard Tennessee, der var i 
Danmark for første gang. 

Mange opgaver 
Vidensdeling er et centralt aspekt i det in-
ternationale samarbejde, hvad enten man 
taler øvelser, uddannelsesaktiviteter eller 
udsendelser.

Under øvelsen trænede amerikanerne 
bykamp i Oksbøl, mens litauerne indgik i 
en evakueringsøvelse i Middelfart. De tyske 
soldater fokuserede på skydning i Halk, og 

de norske og svenske soldater trænede 
almindelig hjælp til politiet i Hedensted. 
I Kolding Storcenter stod soldater fra Est-
land og Letland side om side med danske 
kolleger og øvede adgangskontrol i løbet 
af dagtimerne og indgik i aftenens store 
kriseindspil. Storcentret dannede desuden 
rammen om underskrivelsen af samar-
bejdsaftalen mellem det lettiske og danske 
hjemmeværn.

De mange internationale soldater fik 
også en uforglemmelig oplevelse, da de 
Grundlovsdag stod med i den 303 meter 
lange parade i Fredericia, hvor også de fik 
ros af dronningen.   

Landsøvelse med stort 
internationalt islæt

Amerikanske soldater sammen med  
deres danske kolleger i Oksbøl.  

Foto: Esben Zøllner Olesen

LANDSØVELSE 2016
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