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Vi skal ud og kæmpe 
for Hjemmeværnet i 2017
Et travlt og udfordrende år går nu på hæld.

Vi har i 2016 afviklet den største fælles øvelse 
i Hjemmeværnet i mands minde med tusindvis af 
deltagere og en imponerende parade i Fredericia. 
Næsten samtidigt blev vi bedt om at støtte Politiet i 
en ressourcemæssigt presset situation med at løfte 
grænseopgaven. Endelig har vi fået taget nye Mari-
time Indsats Fartøjer og vores to-motors fly i brug. 

Alt sammen indgår selvfølgelig i de omkring 2½ 
millioner mandetimers indsats fra Hjemmevær-
net, som danskerne er blevet vant til og sætter stor 
pris på.

Det kommende år bliver mindst lige så udfor-
drende. 2017 er det sidste år i det nuværende for-
svarsforlig, derefter skal Hjemmeværnet påbegynde 
besparelsen af de cirka 80 millioner kroner, der blev 
resultatet af forårets forhandlinger om køb af nye 
kampfly.

Samtidig bliver 2017 et år, hvor der skal indgås et 
nyt forsvarsforlig.

I Hjemmeværnsledelsen er indstillingen klar: Vi 
skal ud og kæmpe for at få de penge tilbage, som vi 
har ”tabt” i indeværende forligsperiode. Og vi har 
brug for al den hjælp vi kan få fra Hjemmevær-
nets dedikerede frivillige soldater. 

For som tingene ser ud lige nu, så er der ikke råd 
til at udskifte Hjemmeværnets materiel i takt med 
at det slides ned. Derfor vil Hjemmeværnets kapaci-
teter og samlede beredskab ganske enkelt svækkes 
over tid, hvis der ikke tilføres ressourcer til fornyelse 
af materiel og aktiviteter.

Derfor skal vi i Hjemmeværnet yde påvirkning på 
alle niveauer: Lokalt, regionalt og nationalt. 

Danmark har brug for et stærkt Hjemmeværn, 

som kan gøre en forskel for Forsvaret og samfundet, 
og der er ikke den store tvivl om, at flere penge til 
Hjemmeværnet er en af de absolut mest omkost-
ningseffektive måder, som Danmark kan forstærke 
sit territorialforsvar på. På samme måde som man 
ser det i flere af vores nabolande i øvrigt.

Vi skal også ud og kæmpe for Hjemmeværnet 
på andre måder i 2017.

Lokalt, regionalt og nationalt skal vi gøre en eks-
tra indsats for rekruttering og fastholdelse.  En solid 
aktiv styrke er jo på mange måder det bedste argu-
ment for at tilføre Hjemmeværnet ressourcer.  Og 
med den gode pressedækning af støtten til Politiet 
i luften og ved grænsen har vi et rigtig stærkt ud-
gangspunkt.

Alt dette skal vi selvfølgelig tale meget mere om 
i januar måned i det nye år, hvor alle frivillige che-
fer i Hjemmeværnet mødes i Kolding, hvor vi sam-
men kan drøfte de udfordringer, som ligger foran 
os, grundigt.

Men som det også fremgår af dette magasin, kan 
vil vi også få lejlighed til at se nærmere på en ny 
Hjemmeværns-app til smartphones, som kan gøre 
livet lettere for os alle.  

Så tak for indsatsen i året der gik. Vi glæder os 
meget til at kæmpe sammen med jer alle i det kom-
mende år for at sikre ordentlige rammer for Hjem-
meværnet.

Glædelig jul og godt nytår!
Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet
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Klar til sne
Ifølge DMI's vinterprognose kan danskerne 
godt forberede sig på, at det bliver en lang 
og kold vinter. Sandsynligvis også med en 
hel del sne. Men Hjemmeværnets vinterbe-
redskab har siden 1. november været klar 
til at hjælpe nødstedte mennesker overalt i 
Danmark, såfremt landet skulle blive ramt af 
store snemængder. 

Det betyder for eksempel, at Hjemmevær-
net vil bistå hjemmeplejen og få medicin og 
mad ud til borgere, som er sneet inde. Eller 
sørge for transport, hvis man har akut behov 
for lægelig assistance, og vejene er ufrem-
kommelige på grund af sne. Det er Forsva-

ret, der ejer de pansrede mandskabsvogne 
(PMV), mens vognkørerne er specialtrænede 
hjemmeværnssoldater. Men i vinterbered-
skabet indgår også nogle af Hjemmeværnets 
egne køretøjer.

”Det er forskellige typer køretøjer, distrik-
terne indsætter. Nogle benytter lastbiler, an-
dre de såkaldte Fleksible Indsatskøretøjer, 
men vi stiller et krav om, at det udelukkende 
er firehjulstrukne køretøjer, der opstilles i 
vinterberedskabet”, fortæller kaptajn Kristian 
Soelberg fra Totalforsvarsregion Sjælland. 
Vinterberedskabet bliver opretholdt indtil 31. 
marts.

Lettere at  
designe 
plakater
En ny brugervenlig løsning giver ansatte 
og frivillige i Hjemmeværnet mulighed 
for at skabe deres egne materialer, som 
opfylder de overordnede designkrav. 
Hjemmeværnets HBS, som står for Hjem-
meværnets Billedbank og Skabeloner, 
indeholder færdige skabeloner, som gør 
det lettere for ansatte og frivillige selv at 
designe visitkort, brevpapir, foldere og 
plakater. 

Systemet har også en billedbase, hvor 
man hurtigt og nemt kan søge de bille-
der frem, man skal bruge. Man kan også 
hente de nyeste PowerPoint-skabeloner. 
Samtidig kan man ved brug af HBS være 
sikker på, at det materiale, der er tilgæn-
geligt til at lave de forskellige produkter, 
er i overensstemmelse med designma-
nualen. 

Hjemmeværnets Fleksible Indsatskøretøj kan også forcere 
sne og er klar i vinterberedskabet. Foto: Ole Bo Jensen

Der er hjælp at hente i Hjemmeværnets 
Billedbank og Skabeloner, hvis du vil 
designe visitkort, plakater, annoncer 
eller foldere.

HJV Billedbank og skabelonerQuickguide

Udarbejdet af Kunde & Co, oktober 2016

KORT NYT

Bliv din egen træner
En god hjemmeværnssoldat er også i god 
fysisk form. Derfor lancerede Hjemmeværns-
skolen i november weekendkurset ”Bliv din 
egen træner”, hvor alle i Hjemmeværnet – 
både frivillige og fastansatte – kan lære mere 
om træningsformer og kost. På kurset gen-
nemgås:

• Grundlæggende viden om forskellige  
træningsmetoder til kredsløbstræning

• Grundlæggende viden om forskellige 
former for metoder til styrketræning

• Grundlæggende viden om kost og væskes 
betydning i forbindelse med træning og 
restitution

Kurset ”Bliv din egen træner” er et forkursus 
til uddannelsen som sundheds- og trænings-
vejleder. De næste weekendkurser foregår 4.-

5. februar 2017 i Slagelse og 25.-26. marts 
2017 i Skive.

Du kan tilmelde dig kurset i aktivitetsmo-
dulet på hjv.dk. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte chef-
sergent Peter Flade fra Hjemmeværnsskolen 
på tlf. 2524 8981.

Kom i form på Hjemmeværnsskolens 
nye kursus: ”Bliv din egen træner.”

HBS-løsningen er et forsøg på at imø-
dekomme et ønske fra ansatte og frivil-
lige om lettere at kunne designe egne 
visitkort, plakater, annoncer og foldere. 
Løsningen er fleksibel og brugervenlig, så 
alle kan skabe egne materialer, som er i 
overensstemmelse med designmanualen 
og derfor er i tråd med resten af Hjem-
meværnets kampagnemateriale. Der lig-
ger allerede billeder i systemet, men det 
er også muligt at uploade egne billeder. 
Du kan finde login og password til HBS 
på hjv.dk bag login på Informationsforum 
under HBS, hvor du også kan finde en 
vejledning til brug af HBS.
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Fra 1. januar 2017 opdateres uddannelsen til 
geværskytte 1 (næstkommanderende i grup-
pen), i Hær-, Virksomheds-, og Flyverhjemme-
værnet. Underafdelingerne får dermed mulig-
hed for selv at sætte deres præg på det laveste 
førerniveau. Uddannelsen giver fortsat et Q i 
DeMars, og underafdelingen kan i samarbejde 
med distriktet selv udnævne vedkommende til 
korporal efter gennemført uddannelse.

Uddannelsen tager 21 timer og gennem-
føres primært som ”on the job training” 
sammen med allerede planlagt enhedsud-
dannelse eller øvelsesaktivitet i underafde-
lingen. Det er tanken, at gruppeføreren selv 
uddanner sin egen Geværskytte 1, støttet af 
delingsføreren og ledelsen i underafdelingen.

Mere realisme i 
hundeførerkursus 
 Fagcenter Hund har gennem længere tid 
arbejdet på at give Hjemmeværnets hun-
deførerkursus et mere taktisk indhold, så 
kurset i højere grad afspejler de vilkår, 
som hund og fører indsættes under i den 
virkelige verden.  

”Hvor vi tidligere kun trænede, at hund 
og fører skulle følge et spor, der var ble-
vet sat af en enkelt person, der gik alene, 
sender vi nu en hel patrulje af sted sam-
men med den ene person, så duftsporene 
blandes,” forklarer oversergent Søren 
Højgaard, der er sagsbehandler ved Total-
forsvarsregion Nord- og Midtjylland, hvor 
Fagcenter Hund hører under.

Det nye kursus fokuserer på eftersøg-
ning, observations- og patruljeteknik, sik-
ring af ruter og lokaliteter samt bevogt-
ning af militære og civile installationer. 
Som noget nyt skal hund og fører nu også 
tilbringe natten i det fri. 

”De skal overnatte i en bivuak, og så 
trænes der også om natten,” fortæller 
oversergent Søren Højgaard, der har fået 
yderst positive tilbagemeldinger fra kursi-
sterne på et pilotprojekt og to testweek-
ender. Derfor forventes det nye justerede 
hundekursus også at blive permanent.  

Hjemmeværnets hunde-
førerkursus  

justeres og får et mere 
taktisk indhold.  

Foto: Henrik Schytte

Chefsamling
Når det nye år lægger ud, vil Hjemmeværnet 
igen samle alle frivillige underafdelingsche-
fer og faste myndighedschefer i Kolding til 
to dages Chefsamling. Her afstikkes kursen 
for 2017, hvor forsvarsforliget også rulles ud. 
Der bliver også mulighed for at få diskuteret 
aktuelle emner. 

Arrangementet plejer at have stor tilslut-
ning fra den frivillige chefkreds.

Igen i 2017 bliver der gennemført 
Chefsamling i Kolding. Foto: Ole Friis

Ny forsvars- 
minister
Den 28. november 2016 blev Claus 
Hjort Frederiksen (V) udnævnt til for-
svarsminister, da den nye regering be-
stående af Venstre, Liberal Alliance og 
Konservative officielt gik sammen. 

Claus Hjort Frederiksen fik overdra-
get Forsvarsministeriet af den afgående 
forsvarsminister og minister for nordisk 
samarbejde Peter Christensen, som har 
besiddet posten siden september 2015.

 Claus Hjort Frederiksen er født den 
4. september 1947 i København og ud-
dannet Cand. Jur. fra Københavns Uni-
versitet i 1972. Han er gift med Chri-
stina, som han har to voksne sønner 
med. Han var beskæftigelsesminister fra 
2001-2009 og finansminister fra 2009-
2011 og igen fra 2015-2016. Han blev 
valgt ind i Folketinget for Venstre i 2011. 

Lokal uddannelse  
af Geværskytte 1 

Til støtte for uddannelsen kan der rekvire-
res en uddannelsespakke via Hjemmeværns-
skolen, hvis nye taktiske læringsvideoer også 
kan støtte undervisningen. Uddannelsen af 
Geværskytte 1 i underafdelingerne er klar fra 
1. januar 2017. 

Som Geværskytte 1 har man ansvar for 
at være fører for hold 1, fører for gruppen i 
gruppeførerens fravær, forstå gruppeførerens 
hensigt, gennemføre rekognoscering i forbin-
delse med beredskabsområde og march, gen-
nemføre klar til kamp og støtte gruppeføreren 
ved diverse opgaver. 

Udrustningen og bevæbningen omfat-
ter gevær, radio, eventuelt Elcan- eller rød-
punktssigte og eventuelt pigtrådssaks.
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Store skiftedag 
på chefkontorerne

På Sjælland har de frivillige sagt farvel til 
oberstløjtnant Tonni Schumann, der 
30. november takkede af efter lang hjem-
meværnskarriere. Senest som chef for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
Lolland-Falster på Stensved Kaserne. Tonni 
Schumann kaster sig over foreningsarbejde i 
Foreningen for Officerer uden for Aktiv Tje-
neste. Major Kenneth Goos er indsat som 
fungerende distriktschef.

Også Flyverhjemmeværnet skal snart sige 
farvel til deres øverste chef, oberst Bernt 
Christiansen, der stopper med udgangen af 
december. Han efterlader et Flyverhjemme-
værn, der er blevet revitaliseret og har fået 
styrket sine kapaciteter væsentligt med de to 
nye operative fly, Britten-Normann Defender. 

Endnu en oberst er på vej på pension. Det 
er oberst Eigil Schjønning, chef for To-
talforsvarsregion Sjælland, der også holder 
med udgangen af dette år. Han har i sin chef-
periode især haft fokus på Hjemmeværnets 
militære profil. 

Centralt i Hjemmeværnskommandoen er der 
ansat en ny oberst, nemlig den 58-årige Per 
Jan Larsen, der er hjemvendt fra en NATO-
chefpost i hovedkvarteret for transformation 
(HQ-SACT) i Norfolk Viginia. Her beskæftigede 
han sig med NATOs militære forsvarsplanlæg-
ning. Oberst Per Jan Larsen får som chef for 
Hjemmeværnskommandoens Koordinationsdi-
vision ansvar for  Kommunikationsafdelingen, 
Afdelingen for Strategisk Analyse og Kontrol og 
Ledelsessekretariatet.   

Også i Hjemmeværnets øvrige totalforsvars-
regioner sker der ændringer på chefgangen. 
Oberst Mogens Bech, chef for Totalforsvars-
region Nord- og Midtjylland går på pension ved 
årsskiftet.

Ny chef bliver oberst Flemming Agerskov, 
der har stået i spidsen for Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland, som nedlægges.
Oberst Flemming Agerskov skal med base på 
Skive Kaserne lede den nye Landsdelsregion 
Vest.

Har du fået registre-
ret  dine medaljer? 
Rigtig mange frivillige fra Hjem-
meværnet har gjort tjene-
ste også internationalt. Fra 
2008-2011 udsendte Hjem-
meværnet syv bevogtningsde-
linger til Afghanistan, mens 
der 2011-2013 blev sendt 
12 bevogtningsdelinger til 
Kosovo. Derudover har Hjem-
meværnet haft et stort antal vete-
raner, der via Forsvaret har været 
udsendt i hele verden. Alt i alt har 
knap 2.300 veteraner ladet deres 
medaljer for international Tjeneste registrere i DEMARS. 

Ikke alle har dog sørget for dette. Så hvis du har været ud-
sendt, men ikke har fået registreret din medalje, så kontakt 
dit distrikt og få det på plads. På den måde er du med til at 
sikre et retvisende billede af Hjemmeværnets veteraner og 
de frivilliges indsats i internationale operationer. 

Hjemmeværnet opfor-
drer veteraner til at få 

deres medaljer regi-
streret.

Juleaften 
i Mindelunden
Mens anden steger i ovnen, har du måske mulighed for 
at smutte væk og være med til at hylde de gamle friheds-
kæmpere, der faldt under besættelsen. Hvis du bor i kø-
benhavnsområdet, er der Juleaftensdag, 24. december, 
mindehøjtidelighed i Mindelunden i Ryvangen, nord for 
København. 

Hjemmeværnet er fast deltager i det stemningsfulde ar-
rangement, der starter kl. 16.00 i Mindelunden på Tuborg-
vej ved at HJV-soldater tænder lys og lægger blomster på 
gravene for de faldne frihedskæmpere. Ved Mindemuren 
står HJV-soldater æresvagt med fakler. Årets taler er Folke-
tingets formand, Pia Kjærsgaard, der i mange år har været 
fast gæst ved mindehøjtideligheden, der slutter kl. 16.30. 

Læs mere om arrangementet på 
www.mindelunden-juleaften.dk

Tonni Schumann

Bernt Christiansen

Eigil Schjønning

Per Jan Larsen

Mogens Bech

Flemming Agerskov
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Afspærring 
ved Svinkløv 
Badehotel
Hjemmeværnssoldater fra Politihjem-
meværnskompagni Aalborg Nord hjalp i 
slutningen af september politiet med at 
afspærre brandtomten efter det legenda-
riske Svinkløv Badehotel, der brændte ned 
til grunden, og et stykke danmarkshistorie 
forsvandt. Afspærringen var nødvendig for 
at holde nysgerrige turister væk fra brand-
tomten, så politiet og deres teknikere kun-
ne få ro til deres arbejde.

Vellykket  
feltskydning 
i Sverige 
Vi kan lære af hinanden. Så bliver vi bedre. 
Det var erfaringen for 250 HJV-soldater efter 
deltagelsen i en vellykket skydelejr i Ravlun-
da, der ligger ved den svenske østkyst mel-
lem Simrisham og Åhus.

Deltagerne var igennem en god gang tør-
træning, inden skydningen i det store sven-
ske skydeterræn for alvor gik i gang. Her 
lærte de at samarbejde i nye enheder og 
konstellationer på kryds og tværs. Især grup-
peførerne og delingsførerne blev sat på en 
prøve, så de havde styr på troppene inden, 
der blev taget hul på den skarpe feltskydning.

For deltagerne blev den svenske skydelejr 
en positiv oplevelse med mange fantastiske 
udfordringer. Det gjaldt både for de menige 
skytter og for førerne, der fik testet deres le-
derevner også på offensivt plan.

Veterancafé i 
Vordingborg
Veteraner, der bor i Sydsjælland eller 
Lolland-Falster, har fået et nyt værested 
i Vordingborg, hvor der er åbnet ny ve-
terancafe på Vestervej i KFUMs solda-
terhjems lokaler. Cafeen har åben hver 
onsdag fra 16-19. Ud over at være et 
uforpligtende mødested for ressour-
cestærke og skadede veteraner og deres 
pårørende, tilbyder cafeen også arrange-
menter, som alle kan møde op og deltage 
i - og dermed støtte veterancafeen. Læs 
mere om cafeen på veterancafevording-
borg.dk

Forsvundet dement mand  
reddet af HJV-soldater
 Efter at have tilbragt næsten 24 timer i et 
iskoldt cykelskur bare 500 meter fra sit ple-
jehjem i Aalborg blev en forkommen dement 
59-årig fundet af en gruppe hjemmeværns-
soldater i starten af november. Han var me-
get afkølet, men ellers ved fuld bevidsthed.

”Man bliver utrolig glad og lettet, når sådan 
en eftersøgning lykkes. Det er jo desværre 
langtfra altid, at bortgåede demente personer 
findes i live, og sandsynligheden daler kraf-
tigt, når frosten først er sat ind," konstaterer 
en lykkelig kompagnichef, Karsten Bo Nielsen, 
ovenpå den succesfulde indsættelse.

Nordjyllands Politi havde undersøgt områ-
det omkring plejehjemmet med både droner 
og hunde, men da det ikke havde båret frugt, 
valgte Politiet at tilkalde Hjemmeværnet. På 

mindre end en time stillede Politihjemme-
værnskompagnierne Aalborg Syd og Nord 
med 24 mand, der ledte efter den forsvundne 
i cykelskure og redskabsskure i en omkreds 
af 500 meter fra hans hjem på Riishøjcente-
ret i det sydlige Aalborg. 

”Pludselig opdagede vi en forkommen 
mand i et af skurene, som passede på sig-
nalementet. Vi spurgte ham, om han ikke 
frøs, og om vi ikke skulle følge ham hjem. 
Det tilbud blev han meget glad for,” fortæller 
kompagnichef Karsten Bo Nielsen og fort-
sætter: 

”Det var en rigtig rar følelse at kunne ringe 
til Politiets indsatsleder på kommandostatio-
nen og sige de forløsende ord: Vi har fundet 
ham.”  

HJV-soldat 
hædret
 Korporal i Trænregimentet og frivillig 
soldat i Hjemmeværnskompagni Cim-
brer, Michael Hartmann Schøn, er blevet 
tildelt Commander's Coin af chefen for 
Hærstaben, generalmajor Hans Christian 
Mathiesen. Overrækkelsen skete foran 
kollegerne fra Trænregimentet, da chefen 
for Hærstaben var på besøg. 

Michael Hartmann Schøn anerkendes 
for sin store indsats for at koordinere 
Hjemmeværnets støtte og samarbejde 
med Trænregimentet, hvor han er ansat i 
3. Vedligeholdelsesbataljon. Her har han 
blandt andet planlagt støtte med sikker-
hedspersonel, når de fastansatte solda-
ter har været på skydelejr, og desuden 
uddannet HJV-soldater til transportfolk til 
Hærens reaktionskampgrupper.

”Det betyder rigtig meget for os. Støt-
ten med sikkerhedspersonel fra Hjemme-
værnet gør, at vi kan bruge vores egne 
befalingsmænd taktisk i stedet for, at 
de skal stå for sikkerhed. Vores delings-
skydninger kunne ikke gennemføres uden 
denne støtte,” fortæller kaptajn Flemming 
Tarp, der er operationsofficer i 2. Logi-
stikbataljon. 

De fleste HJV-soldater i Nordjylland 
kender Michael Hartmann Schøn - enten 
som frivillig og næstkommanderende 
i Hjemmeværnskompagni Cimbrer, fra 
udsendelsen til Afghanistan i Hjemme-
værnets bevogtningsdeling eller som 
instruktør på grundskoler og befalings-
mandskurser. 

”Schøn yder en i særklasse uegennyttig 
og uselvisk indsats for Hjemmeværnet og 
Forsvaret”, siger chefen for Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant 
Johansen, der bakker fuldt op om aner-
kendelsen.

Generalamjor Hans Christian  
Mathiensen begrunder, hvorfor Mi-
chael Hartmann Schøn tv. har fortjent 
Commanders Coin. Foto: Trænregimentets 
Kommunikationssektion

Danske HJV-soldater fik testet deres skyde-
evner i svensk skydelejr i september.
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KORT NYT

Charlotte Baun Senholt er ny redaktør for 
HJV magasinet. Den 55-årige uddannede 
journalist med mange års magasin- og 
kommunikationserfaring fra Hjemmevær-
net har overtaget redaktørposten efter 
Kasper Brøndum Andersen, der stoppede 
tidligere på året. Har du nogle gode tips 
eller ideer til HJV magasinet, så send en 
mail på hjv-magasinet@hjv.dk

Redaktør 
Charlotte 
Baun Senholt. 
Foto: Ole Bo Jensen

Generalløjtnant 
Bjørn Bisserup 
bliver ny forsvarschef

Den 56-årige Bjørn Bisserup er udnævnt til 
general og ny forsvarschef fra 10. januar 2017.

Direktøren for Koncernstyring i Forsvarsministeriet, ge-
neralløjtnant Bjørn Bisserup, er udpeget som general og 
ny Forsvarschef fra 10. januar 2017. Ved udnævnelsen 
udtalte forhenværende forsvarsminister Peter Christen-
sen: 

”Danmark står overfor en ny sikkerhedspolitisk situa-
tion, som stiller øgede krav til Forsvaret. Jeg er overbe-
vist om, at Bjørn Bisserup er den helt rigtige til at stå 
i spidsen for Forsvaret i den kommende periode. Hans 
militærfaglige dybde og omfattende erfaring vil blive 
en stor fordel for Forsvaret, når han skal stå i spidsen 
for de mange ansatte, som fortsat skal løse både vig-
tige og vanskelige nationale og internationale opgaver.”   
Hjemmeværnet ønsker general Bjørn Bisserup hjerte-
lig tillykke med udnævnelsen og ser frem til et fortsat 
godt samarbejde i hans nye rolle. Bjørn Bisserup er 56 
år og har tidligere været chef for forsvarsstaben i den 
daværende Forsvarskommando. Han har sammen med 
de seneste to forsvarschefer stået i spidsen for imple-
menteringen af de to seneste forsvarsforlig.  

It-virksomheden ProActive
skal videreudvikle hjv.dk
It-konsulentvirksomheden ProActive 
fortsætter som udvikler af Hjemme-
værnets website hjv.dk de næste fire 
år med mulighed for forlængelse i 
yderligere to år. Det er afgjort med 
et EU-udbud for support, vedligehol-
delse, drift og videreudvikling af hjv.
dk. som faldt ud til ProActives fordel. 

Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler, hilser samar-
bejdet velkommet:

”Jeg er glad for, at I afleverede det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
som det hedder i udbudssproget og 
derfor er tildelt kontrakten. Jeg er 
også glad for, at I har taget Micro-
soft med som underleverandør for at 
sikre de helt rigtige kompetencer, når 
vi nu flytter hjv.dk ud i ’Skyen,’ sagde 
Finn Winkler i forbindelse med kon-
traktunderskrivelsen, der foregik på 
Kastellet i København. 

Større fleksibilitet 
Chefen for Hjemmeværnet under-
stregede også, at den indledende 
opgave med udviklingen af hjv.dk har 
krævet en stor indsats for ProActive 
at løse. 

”Det første halve år efter syste-
met var sat i drift bød også på en 
del udfordringer, men efter at vores 
frivillige er blevet fortrolige med sy-
stemet, og efter vi sammen har fået 

lavet en masse forbedringer, kan jeg 
nu mærke en meget større tilfreds-
hed med systemet. Jeg tror nu på, vi 
har den rigtige platform for en fortsat 
digital udvikling i Hjemmeværnet,” 
sagde Finn Winkler.

Også ProActive sætter pris på den 
nye aftale og ser frem til videreudvik-
lingen af hjv.dk.

”Vi er utroligt glade for at have 
genvundet udbuddet. Vi sætter stor 
pris på samarbejdet med Hjemme-
værnet og synes, det er et spæn-
dende projekt. Vi glæder os til at 
fortsætte med at udvikle hjv.dk,” 
siger Gorm Priem, som er direktør 
og partner i ProActive. Han uddyber, 
at der ikke til at starte med vil være 
nogen forskel for brugerne af hjv.dk. 

”Fra dag et vil brugerne ikke mær-
ke en forskel, men på længere sigt – 
over de næste 1-2 år – flytter vi drif-
ten fra CSC til Microsoft Azure, og det 
vil give en større fleksibilitet i brugen 
af hjv.dk. Desuden vil vi løbende ud-
vikle og forbedre platformen,” fortæl-
ler Gorm Priem. 

Ny redaktør 
for HJV magasinet

Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, 

og direktør i i ProActive, 
Gorm Priem, giver håndslag 

på den nye aftale.  
Foto: Christian Sundsdal
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Risikoen for selvmord blandt danske vetera-
ner er ikke højere end for den almindelige 
dansker. Det fastslår en ny rapport, som Ve-
terancentret står bag. 

Undersøgelsen, som danner baggrund for 
rapporten, er lavet blandt 30.533 veteraner, 
som har været på en eller flere missioner i 
perioden 1992-2014. Rapporten konkluderer, 
at 56 af de udsendte veteraner, svarende til 
0,18 procent, har begået selvmord. Den hyp-
pighed er ikke højere end selvmordshyppig-
heden blandt den almene befolkning. 

”Det er vigtigt at holde for øje, når selv-
mordsdebatten blandt veteraner ruller i me-
dierne og på de sociale medier, at det er en 
relativt lille andel af veteraner, der vælger at 
begå selvmord, og andelen adskiller sig ikke 
fra baggrundsbefolkningen,” fastslås det i 
rapporten fra Veterancentret.

Tilbud til hjemvendte veteraner
Undersøgelsen viser dog, at de veteraner, 
der har været udsendt til Kroatien i starten 
af 90'erne, har en øget risiko for at begå selv-
mord i forhold til veteraner, der har været ud-
sendt i andre områder. Selvmordsraten blandt 
disse veteraner ligger på 0,54 procent.

Rapporten understreger, at selvmord 
blandt veteraner aldrig helt vil kunne undgås, 

ligesom selvmord i almindelighed, men der 
arbejdes hele tiden på at kunne give vetera-
nerne de bedst mulige tilbud efter hjemkom-
sten fra en international udsendelse.

Hjemmeværnets veteraner
Hjemmeværnet har knap 2289 veteraner, 
som har været udsendt til blandt andet Irak, 

Afghanistan og Kosovo. Fra 2008 til 2011 
udsendte Hjemmeværnet syv bevogtnings-
delinger til Afghanistan, og i 2011-2013 blev 
der sendt 12 bevogtningsdelinger til Kosovo. 
Derudover har Hjemmeværnet haft et stort 
antal veteraner, der via Forsvaret har været 
udsendt i hele verden.  Læs også hele rap-
porten

 Tamburmajoren 
i fokus
Der lægges stigende vægt på musikkorpse-
nes evne til at spille under march – og i det 
hele taget at marchere på en måde, der for-
ventes af et militært musikkorps. Her spiller 
tamburmajoren en afgørende rolle. Derfor 
har tamburmajorer fra musikkorpsene væ-
ret på kursus på Ryes Kaserne i Fredericia 
for at få pudset færdighederne af.

Jesper Hertzberg fra Livgardens Tambur-
korps var en dygtig og inspirerende instruk-

tør, der styrede undervisningen med fast og 
sikker hånd. Formiddagen blev brugt på en 
kort teoretisk introduktion, hvorefter der 
blev øvet kommandoer og march – med og 
uden tamburstav. Efter frokost blev der lej-
lighed til at afprøve færdighederne sammen 
med et lille orkester. Det var en flok glade 
og tilfredse deltagere, der forlod Fredericia 
med et godt udgangspunkt for det videre 
arbejde i respektive musikkorps.   

Hjemmeværnet har knap 2300  
veteraner. Billedet er fra Kosovo,  

hvor Hjemmeværnet havde 12  
bevogtningsdelinger fra 2011  

til 2013. Foto: Michael Thy/Grace Production

Veteraner har ikke forhøjet 
selvmordsrisiko
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GRÆNSEKONTROL

Hjemmeværnets 
grænsevagter 
spreder smil
De er venlige, smilende og 
imødekommende, når de i al 
slags vejr løfter den aktuelle 
grænseopgave. HJV magasinet 
har fulgt fire grænsevagter 
på nært hold i Rødbyhavn og 
ved den dansk-tyske grænse i 
Sønderjylland. Få på de næste 
sider svaret på, hvorfor de 
sagde ja til jobbet, og hvorfor 
Politiet er så tilfreds med den 
aflastning, de har fået. 

GRÆNSEOPGAVE

TEKST: STEEN RAMSGAARD
FOTO: BO NYMANN
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Jørgen Künell har en fortid i Politiet. 
Han lægger stor vægt på at udføre 
grænseopgaven med et smil.  

»
HJV magasinet  | December 2016 11



GRÆNSEOPGAVE

Grå skyer hænger tungt over havneområdet 
og truer med at opløses i styrtregn. Havnen 
ligger øde og mennesketom, men forvandles 
pludselig på få sekunder til et mylder af per-
son- og lastbiler, der ruller over asfalten fra 
Scandlines-færgens åbne porte og hen mod 
paskontrollen i Rødbyhavn.

I tre baner kommer de rullende som en 
bred bølge. Personbilerne i to spor og i pæn 
fart – næsten alle med danske, svenske, ty-

ske eller polske nummerplader – mens lastbi-
lerne hurtigt kommer til at forme en langsom, 
flere hundrede meter lang konvoj. Nummer-
pladerne afslører, at de kommer lige fra Est-
land til Spanien.

Ved paskontrollen i Rødbyhavn står Poli-
tiet i sorte uniformer bag frivillige hjemme-
værnssoldater i uniformer klar til at visitere 
pas og biler. Ved lastbilsporet er der bygget 
en trappeafsats, så soldaten er i øjenhøjde 

med chaufføren, når han beder om rejsedo-
kumenter.

I de to spor for personbiler og varevogne 
er andre soldater i gang med at bede om pas 
eller vinke bilerne igennem. Enkelte vinkes 
ind til siden, hvor Politi og toldere står klar 
til at undersøge dem nærmere. Enten fordi 
deres pas og dokumenter skal kontrolleres en 
ekstra gang, eller fordi last- eller bagagerum 
skal undersøges.
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á 16 bilbølger på en otte timers 
vagt i Rødbyhavn når hvert hold på 
syv grænsevagter at visitere. 

Efter hver uges tjeneste ved den blå grænse 
er soldaterne på otte timers uddannelse, 
hvor der er også tid til en lille pause. 

Venlighed en dyd
”Man skal være professionel, venlig og tålmo-
dig. Også over for dem, der bliver sure over 
at skulle vise pas. For det sker jo,” fortæller 
Rene Andersen. Han er menig i Politikompag-
ni Næstved og en del af den gruppe på 38 
frivillige, der har fået kontrakt med Forsvaret 
for at aflaste Politiet ved den ”blå grænse” i 
Rødbyhavn og Gedser. 

Rene Andersen opsagde sit job som me-

de øvrige. Det kan sommetider føre til situa-
tioner, hvor menneskekendskab og hurtige 
replikker kan føre langt.

”En dag vinkede jeg en tyrkisk familie i en 
stor dansk indregistreret Mercedes ind til si-
den og bad om pas. ”Hvorfor det? Hvorfor 
lige os? Er det fordi vi ligner kriminelle ud-
lændinge,” spurgte den tyrkiske chauffør.

”Han talte perfekt dansk. Så jeg svarede: 
”Tja, I kommer jo sydfra, I ser sådan ud, og 
så kører I i samme bilmodel, som de plejer at 
gøre”. Der var tavshed et øjeblik, før konen 
gav manden et puf i siden og sagde: ”Det er 
jo rigtig nok!" Og så begyndte de at grine. 
Den spændte stemning var løsnet op,” fortæl-
ler Jørgen Kuhnell.

I det hele taget kommer man som græn-
sevagt langt med at smile og sprede godt 
humør. En del af arbejdet som grænsevagt 
består også i at kunne se mennesker an og 
vurdere dem. Det gør Henrik Dipo gerne. Når 
han vurderer, de kan tåle en omgang røg, så 
får de det. 

”Stopper jeg en hollandsk bil, hvor passa-
gererne ser ud til at kunne tage noget sjov, 
spørger jeg en gang imellem: ”Har I cannabis 
Hash”? Når de så er færdige med at forklare 
sig, opdager de det var for sjov. Så har de 
noget at grine af helt til Maribo, og deres dag 
er reddet,” smiler Henrik Dipo, som har kon-
trakt som befalingsmand, men lige er blevet 
uddannet som løjtnant i Politikompagniet i 
Næstved. 

Aflastning giver mening
Henrik Dipo er selvstændig. Han har ikke 
tegnet kontrakt for pengenes skyld, men det 
her er en mulighed for at gøre en forskel, og 
så giver det god mening at aflaste Politiet, 
mener han:

”Jeg sagde straks ja, da jeg blev spurgt. 
Jeg har jo uddannet mig som officer for at 
lede og fordele og for at arbejde med men-
nesker. De skal have tillid til én, og det er ud-
fordrende og lærerigt, når folk er pressede, 
kolde, trætte og sultne.”

For nogle af soldaterne er det et stort øn-
ske at blive rekrutteret til Politiet og optaget 
på Politiskolen. Andre vil gerne søge videre i 
Forsvaret på eksempelvis internationale op-
gaver. Endelig har opgaven som grænsevagt 
givet en stor del af soldaterne lyst til at kom-
me på instruktør- og befalingsmandskurser.

Givet er det, at samarbejdet mellem Politiet 
og HJV-soldaterne har været utroligt godt, ly-
der det fra begge parter. For HJV-soldaterne 
er der grund til at glæde sig over, at grænse-
kontrolopgaven foreløbig er blevet forlænget 
til 31. marts 2017.

ß Henrik Dipo er selvstændig, 
men har valgt at være grænse-
vagt, fordi han gerne vil gøre en 
forskel.

kaniker for at kunne være med som græn-
sevagt. Han er meget tilfreds med arbejdet, 
fordi det er muligt konstant at lære nye 
mennesker at kende.

Der er som altid syv soldater på vagthol-
det denne eftermiddag i oktober, ud over 
en officer og befalingsmand. I Rødbyhavn 
ankommer en færge hver halve time døgnet 
rundt. Så hvert syvmands hold når at visitere 
16 bil-bølger på en otte timers vagt.

Fortid i Politiet 
Jørgen Kühnell er med sine 70 år alderspræ-
sident blandt de frivillige grænsevagter. Han 
er i den helt særlige situation, at han har et 
langt arbejdsliv i Politiet bag sig, hvor han 
blandt andet var i paspolitiet i Kastrup, lærer 
på Politiskolen og 15 år som livvagt. Fysikken 
tyder også på, at han har dyrket regelmæs-
sig motion. Som pensionist flyttede han fra 
København til Bogø, hvor hans svigersøn for 
tre år siden shanghajede ham til Hjemme-
værnet. Her kan han bruge sin tunge ballast 
af erfaring.

”Man skal altid være venlig og imødekom-
mende. For tit er vi jo udlændingenes første 
kontakt med de danske myndigheder, og så 
nytter det ikke noget, at vi opfører os som 
en flok klaphatte”, siger Jørgen Kühnell. 

Et smil gør underværker 
Soldaterne går efter de biler eller passagerer, 
der virker mistænksomme og stikker ud fra 
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Fra grænsekontrol 
til Politiskolen
Det har været vildt fedt at arbejde sammen om grænsekontrol på kryds og tværs, 
mener 28-årige Nadja Lasborg, der siden sommerferien har samarbejdet med 
Politiet ved den dansk-tyske grænse.

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: CHRISTER HOLTE

”Det har været meget positivt at arbejde 
sammen med betjentene om grænsekontrol-
len. Jeg er faktisk meget overrasket over, 
hvor positive de har været i deres indstilling 
til os HJV-soldater.” 

Sådan siger Nadja Lasborg, der til nytår 
søger ind på Politiskolen, når hun har opfyldt 
sin konstabelkontrakt som grænsevagt hos 
Forsvaret. Hun er ellers for nylig blevet fær-
dig med sin uddannelse som cand.ling.merc., 
men samarbejdet med Politiet om kontrollen 
af den dansk-tyske grænse i Sønderjylland 
har været så god en oplevelse og givet så 
meget indblik i politiarbejdet, at hun ønsker 
at gøre det til sin levevej.

Uddannet af Politiet
Nadja har som de øvrige HJV-soldater været 
gennem en intens uges undervisning hos Po-
litiet, inden hun begyndte som grænsevagt, 
og derfor er hendes viden om pas og doku-
menter helt up-to-date. Grænsevagterne ved 
præcis, hvad de skal kigge efter for at tjekke 
ægtheden og kan videregive gode råd og tips 
til de betjente, der kun yderst sjældent har 

haft med den slags dokumenter at gøre. Eller 
ikke prøvet det i årevis.

”De har været gode til at tage imod vore 
råd. Og samtidig har de selvfølgelig kunnet 
lære os en hel del. Så der er blevet udvekslet 
informationer hele vejen rundt,” siger Nadja 
Lasborg.

Hun kendte kun få af de øvrige på græn-
sevagtsholdet. Men det har været ”helt vildt 
fedt” at arbejde sammen med dem, fordi det 
er en helt anderledes måde at være kolleger 
på, når man er sammen hele tiden døgnet 
rundt. En gang imellem kan det godt blive 
lidt kedeligt, men så laver de forskellige ting i 
fællesskab, og kedsomheden fordamper.

Militær disciplin nødvendig
Arbejdet langs den grønne grænse i Sønder-
jylland er meget varieret. Der er tre grænse-
overgange, hvor bilister og passagerer bliver 
visiteret – nemlig Kruså med mange pend-
lere, Padborg med næsten udelukkende lokal 
trafik og Frøslev, hvor motorvejen sydfra fører 
ind i Danmark.

Også ved den grønne grænse er arbejdet 
delt op i tre skift. Første hold møder klokken 
otte, andet hold kl. 16 og sidste kl. 24. Hvert 

hold kører en uge ad gangen på samme skift. 
Når de vender tilbage efter en uges afspadse-
ring, bliver det på et andet skift. 

Mens der i Frøslev er konstant pres på med 
en lind strøm af biler – specielt om lørdagen, 
når der er skiftedag i udlejningssommerhuse-
ne, kan en nattevagt i Padborg forløbe, uden 
at der sker noget som helst. Det gør arbejdet 
meget afvekslende.

”Det er sjovt og hyggeligt at modtage fa-
milien Danmark og få en snak, når de bliver 
overraskede over at skulle vise pas. Ved de 
små grænseposter kommer der mange posi-
tive kommentarer, som ”Hvor er det godt, I 
står her”. Det er jo dejligt at høre,” fortæller 
Nadja Lasborg.

HJV-soldaterne kan tage en hel del poli-
tijura med hjem i bagagen. I arbejdet som 
grænsevagt er det vigtigt at vide, hvor græn-
serne for deres ageren og indgriben går. De 
må nemlig kun bruge nødværge og nødret. 
En anden vigtig lære for både Nadja Lasborg 
og de andre har været militær disciplin. Som 
konstabel, der repræsenterer Danmark, nyt-
ter det ikke noget at fremstå lettere sjusket 
påklædt. Man skal se ordentlig ud, for her 
betyder image rigtig meget. 

Nadja Lasborg tv. ses 
her i Nymindegab 

under uddannelsen 
til grænsekontrolop-

gaven. 

GRÆNSEOPGAVE
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Politiinspektør 
Kim Kliver. 

Politiinspektør Kim Kliver 
fra Sydsjællands og 
Lolland-Falsters Politi roser 
Hjemmeværnets indsats 
ved grænserne.

AF STEEN RAMSGAARD

Hvordan vil du overordnet betegne de 
frivillige HJV-soldaters indsats?
”Der skal ikke herske tvivl om, at Politiet ge-
nerelt har fået mere tid til andre opgaver, 
da Hjemmeværnets folk har afløst politifolk 
i forholdet 1:1. Hver dag benytter vi derfor 
færre politifolk i de grænsenære områder på 
Lolland-Falster.”

Hvordan vil du betegne samarbejdet 
mellem Politiet og Hjemmeværnet ved 
grænsekontrollen?
”Som rigtig frugtbart. Hjemmeværnets folk 
optræder professionelt. De kender deres rolle 
og de begrænsninger, de har i deres myn-
dighedsudøvelse. De lever til fulde op til de 
forventninger, vi hele tiden har haft til deres 
assistance til Politiet.”

Hvordan vil du betegne HJV-folkenes 
indsats?
”De er meget motiverede og har ved flere 
lejligheder demonstreret, at de er godt klædt 
på til opgaven. De har udpeget flere personer 
med falske pas, og de har udpeget mistæn-
kelige tilrejsende kriminelle.”

Hvordan vurderer du HJV-soldaternes 
kompetenceniveau?
”Hjemmeværnets personel er udpeget efter 
en større screening, og det er tydeligt, vi har 
fået de bedste folk. De har gennemgået en 
forberedende uddannelse. Det skinner helt 
klart igennem, at Hjemmeværnets folk har 
forstået opgaven og løfter opgaven på meget 
engageret vis. Der er flere HJV-soldater, der 
også har potentiale til at blive politibetjente 
i fremtiden. ”

Hvordan har Politiet og Hjemmeværnet 
passet sammen?
”Vi komplementerer hinanden rigtig godt. Der 
er stor fleksibilitet fra alles side, og der er et 
godt socialt sammenhold politi og hjemme-
værn imellem.”

På hvilke områder 
har HJV-soldaterne 
haft brugbare kom-
petencer?
”Hjemmeværnet har 
stillet med engagerede 
og veluddannede solda-
ter, der har bragt deres 
kompetencer med ind i 
deres midlertidige assi-
stance til Politiet. Vi har 
også fået støtte til den 
praktiske håndtering af 
logistikken, hvilket har frigivet to politifolk. 
Og så har de virkelig taget ved lære af den 
undervisning, de har fået, og deres rutine 
har givet dem gode færdigheder til at spotte, 
hvornår der er dokumenter, som skal under-
søges nærmere.”

Hvad har overrasket dig mest?
”Når man bringer to forskellige organisati-
onskulturer sammen, er det ikke givet, det 
fungerer uproblematisk og dynamisk. Det har 
dog været tilfældet i denne sammenhæng.”

Kan det tætte samarbejde udnyttes i 
det fremadrettede arbejde?
”Jeg er sikker på, at når Hjemmeværnet i 
fremtiden yder assistance i form af almindelig 
hjælp til Politiet, vil de nok opleve samarbej-
det mere ligetil end tidligere. I de seneste 
måneder har politi og hjemmeværn således 
stået ”skulder ved skulder” i vores indsats 
ved grænsen, og herunder har politifolk fra 
stort set alle landets politikredse indgået i 
den frugtbare arbejdssammenhæng. Det 
kan ikke undgå at smitte af på det fremtidige 
samarbejde.”

Politiet, Forsvaret og andre udgør 
grundstenen i samfundets beredskab. 
Et det blevet styrket af Politiets og 
Hjemmeværnets tætte samarbejde 
gennem en længere periode?

”Jo bedre vi arbejder sammen, desto større 
styrke har vi. Jeg er ikke sikker på, at alle 
dele af Politiet er klar over, hvor dedikeret 
Hjemmeværnet er blevet. Oplevelsen vi har 
haft siden sommeren 2016 gør helt sikkert, 
at flere politifolk nu er klar over, hvad Hjem-
meværnet kan præstere, og i hvor stor ud-
strækning de er i stand til at yde assistance 
til Politiet."

HJV-soldaterne 
har løftet opgaven

GRÆNSEOPGAVE

Missionen
• Folketinget har bevilget 200 millioner 

kroner til den ekstra grænsekontrol for at 
aflaste Politiet. Beløbet dækker alle om-
kostninger til løn, uddannelse med mere. 
De udvalgte HJV-soldater er på seks 
måneders kontrakt med Forsvaret.

• Vagtholdet ved den blå grænse i Gedser 
og Rødbyhavn tæller 38 HJV-soldater fra 
Totalforsvarsregion Sjælland, mens der 
ved den grønne grænse i Sønderjylland er 
to hold på hver 47 HJV-soldater. Alle har 
fået en uges uddannelse, hvor lærere fra 
Politiskolen har undervist dem i Nyminde-
gab og Stensved. Alle har i øvrigt klaret 
de fysiske krav.

• Der er givet grønt lys til, at grænsekon-
trolopgaven foreløbig forlænges til 31. 
marts 2017.

Modus  
Operandi 
• Ved den blå grænse anløbes Gedser hvert 

døgn af ti færger og Rødbyhavn af 48.
• Ved den dansk -tyske grænse visiteres 

bilister og passagerer ved Kruså, Padborg 
og Frøslev.

• Soldaterne udfører syv døgns vagttjene-
ste efterfulgt af syv døgns afspadsering. 
For hver uges tjeneste har de otte timers 
uddannelse. 

• Alle fastholder deres aktive karriere i 
Hjemmeværnet, mens de er en del af 
grænsekontrollen. 

Opgaver
• Færdselsregulering, kontrol af køretøjer, 

personer og pas, transport af asylan-
søgere samt diverse administrative og 
logistiske opgaver. Grænsevagterne har 
oplevet at stoppe de samme asylansøgere 
4-5 gange.

Samarbejde  
med Politiet
• HJV-soldaterne har været med til at 

afsløre alt fra kriminelle over smuglere til 
køretøjsfejl.

• HJV-indsatsen betyder, at Politiet ved 
både den blå og grønne grænse aflastes i 
forholdet 1:1.

Kilde: Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 

Lolland-Falster samt Hjemmeværnskommandoen.
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Landsdelsregion Vest

Kortet viser placeringen af de to nye lands-
delsregioner, hvor skillelinjen går ned gennem 
Storebælt. Se også hvor Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet med tilhørende  elementer 
placeres samt det nye Virksomhedshjemme-
værnselement.

FHV-element 

MHV-element
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Sådan kommer 
Hjemmeværnet 
til at se ud 

Landsdelsregion Øst 

Marinehjemmeværnet

»På side 18-23 kan du læse mere om baggrunden for  
forliget, få Chefen for Hjemmeværnets vurdering af forliget 

og læse om Virksomhedshjemmeværnets fremtid.

Forsvarsforlig 2013-2017 har været en 
bumpet vej med budgetanalyser og 
lange forhandlinger. I foråret 2016 blev 
der givet grønt lys for omstillingen af 
Hjemmeværnet, og nu rulles forliget 
endeligt ud.   

Hjemmeværnets 
omstilling
Her får du en oversigt over de væsentligste justeringer i 
strukturen:
• De tre totalsforsvarsregioner sammenlægges til to 

landsdelsregioner med virkning fra 1. januar 2017. Den 
nye Landsdelsregion Vest bliver placeret på Skive Ka-
serne, mens Landsdelsregion Øst placeres på Kastellet i 
København. Hærhjemmeværnsdistrikterne opretholder 
deres geografi og domiciler.  Det samme gælder Hjem-
meværnsskolen.  

• Marinehjemmeværnet bliver til gengæld selvstændig 
myndighed fra 1. januar 2017 med hovedsæde i Korsør 
og et element i Brabrand. 

• Flyverhjemmeværnet bliver ligeledes fra 1. januar 2017 
selvstændig myndighed med hovedsæde i Vordingborg 
og et element i Karup.

• Virksomhedshjemmeværnet nedlægges ved års-
skiftet og ni underafdelinger lægges ind under seks 
hærhjemmværnsdistrikter. Der oprettes desuden et 
virksomhedshjemmeværnselement i Hjemmeværns-
kommandoen i Vordingborg. 

• Hjemmeværnets logistikstruktur integreres i Forsvarets 
Forsyning, Depot og Distribution (FDD). FDD forven-
tes at kunne tilpasse sig Hjemmeværnets behov for 
fleksible løsninger til støtte for Hjemmeværnets uddan-
nelse og indsættelser. Det gælder såvel i som uden for 
normal åbningstid og i weekender. Planen for omlæg-
ningen er stadig under udarbejdelse og forventes at 
blive implementeret fra 1. januar 2018.

• Hjemmeværnets administrative struktur omlægges og 
effektiviseres. Flere administrative funktioner bliver 
digitale. Omstillingen forventes at finde sted fra 1. 
januar 2019.

• Hjemmeværnets tre værksteder – også benævnt ved-
ligeholdelseselementer - beholder deres geografi, men 
overgår organisatorisk til de to nye landsdelsregioner.

Flyverhjemmeværnet
Virksomheds hjemmeværnselement
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Både frivillige og ansatte har været involveret i planen 
for Hjemmeværnets omstilling og udvikling. Her kan 
du læse om baggrunden for effektiviseringerne og de 
knaster, der har været undervejs.

AF LOUISE W. LINDHAGEN OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Der var stor tilfredshed, da forligskredsen 2. 
marts 2016 gav grønt lys for at implemen-
tere planen for Hjemmeværnets omstilling 
og udvikling i indeværende forligsperiode for 
2013-2017.

”Endelig kan vi se fremad,” lød det fra løjt-
nant Claus Lemming, frivillig formand i Lands-
rådet for Hærhjemmeværnet, umiddelbart ef-
ter vedtagelsen i foråret.

Forud for den politiske beslutning var der 
blevet gennemført en budgetanalyse af Hjem-
meværnet på en række forskellige områder, 
og mange frivillige har været involveret i det 
lange seje træk med at tilvejebringe et nyt 
grundlag for Hjemmeværnet, som nu er på 
vej til at blive rullet ud. 

Overordnet skal omstillingsplanen frem til 
2019 sikre årlige besparelser på 81,3 millio-
ner kroner og samtidig reducere den ansatte 
struktur med cirka 98 årsværk. Omstillingen 
af Hjemmeværnet blev iværksat for at løse 
den økonomiske udfordring på blandt andet 
materielområdet, som Hjemmeværnet står 
overfor. 

Hjemmeværnet har gennem flere år vur-
deret, at behovet for nyanskaffelser af ma-
teriel oversteg det økonomiske råderum ved 
en fastholdelse af de nuværende kapaciteter. 
Samlet set har Hjemmeværnet ikke-finansie-
rede projekter for knap 1 milliard kroner frem 
til 2031. Projekterne omfatter blandt andet 
køretøjer, fartøjer, kommunikationsmateriel 
og geværer. 

Tanken med Hjemmeværnets forligstekst 
var at tilvejebringe midler til netop udvikling 

og materiel via de indarbejdede effektiviserin-
ger, så Hjemmeværnet fortsat kan levere tids-
svarende og relevante kapaciteter og dermed 
efterkomme den store efterspørgsel på støtte 
til Forsvaret og samfundets beredskab. I 2015 
leverede Hjemmeværnet således et meget 
højt antal timer til opstilling, beredskabsop-
bygning, indsættelser og hjælpefunktioner. 
Mere end 2,5 millioner timer blev det til.  

Køreplanen
Da omstillingsplanen blev vedtaget 2. marts 
2016, gik Hjemmeværnskommandoen straks 
i gang med at planlægge, hvordan de orga-
nisatoriske justeringer skulle gennemføres. 
Flere af Hjemmeværnets frivillige har også 
været involveret i dette arbejde i forskellige 
omstillingsprojekter. Over sommeren blev 
planen godkendt af Forsvarsministeriet, og i 
efteråret er selve implementeringen af omstil-
lingen for de tre værnsgrene, Hjemmeværns-
skolen og kommunikationsstrukturen gået i 
gang. Omstillingerne i den logistiske og ad-
ministrative struktur sker først i henholdsvis 
2018 og 2019, da der fortsat er et analysear-
bejde i gang på disse områder.  

Lang
forligsproces
med ubekendte faktorer

FORSVARSFORLIG
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Omstillingsplanens besparelsesprovenu ud-
møntes blandt andet ved at sammenlægge 
de tre totalforsvarsregioner til to landsdelsre-
gioner, ved at effektivisere hærhjemmeværns-
distrikterne samt Marine- og Flyverhjemme-
værnet, der bliver selvstændige myndigheder. 
Virksomhedshjemmeværnets underafdelinger 
bliver lagt ind under hærhjemmeværnsdi-
strikterne, og der oprettes et Virksomheds-
hjemmeværnselement i Hjemmeværnskom-
mandoen, der skal varetage værnets særlige 
opgaver og identitet. Dette kan du læse mere 
om på side 24 og 25.

Hjemmeværnsskolens uddannelser bliver 
mere målrettet den frivilliges funktion, så der 
blandt andet bliver større fleksibilitet i opbyg-
ningen af uddannelserne og mulighed for at 
tage dele af uddannelserne ved egen underaf-
deling eller eget distrikt. Disse strukturelle ju-
steringer træder i kraft fra den 1. januar 2017. 

De planlagte strukturændringer i Hjem-
meværnet søges gennemført, så Hjemme-
værnets frivillige struktur berøres mindst af 
omstillingerne. Med en så markant økonomisk 
reduktion af Hjemmeværnets samlede økono-
miske ramme, kan det dog ikke undgås, at 

forandringerne også vil berøre den frivillige 
struktur. 

Ny præmis
Som nævnt var det oprindelige formål med 
omstillingen at fremskaffe et provenu til 
Hjemmeværnets udvikling og materielanskaf-
felser. Forårets politiske aftale om at anskaffe 
nye kampfly har dog ændret markant på den 
præmis. Beslutningen om anvendelse af mid-
lerne har fyldt meget efterfølgende for både 
frivillige og ansatte. Da forsvarsminister Peter 
Christensen stod på mål for beslutningen på 
et Landsrådsmøde i maj, gav det da også an-
ledning til stor bekymring i Landsrådet. ”Det 
vi frygtede, er blevet til virkelighed,” sagde 
frivillig formand Claus Lemming dengang.    

Hjemmeværnet kan, såfremt det er muligt 
at frigøre nogle midler i 2017, anvende det 
frigjorte provenu i dette forlig. Fra 2018 vil 
det årlige provenu indgå i Forsvarets samlede 
pulje og blandt andet bidrage til finansierin-
gen af Forsvarets nye kampfly. Hjemmevær-
net står derfor fortsat med en voldsom udfor-
dring i forhold til at finansiere det nødvendige 
materiel og den ønskede udvikling.

Analyse om fremtiden 
For at adressere disse udfordringer er der 
igangsat en større analyse med fokus på 
Hjemmeværnets strategiske udvikling de 
kommende 15 år. Formålet er at sikre en 
strategisk sammenhæng mellem Forsvaret 
og øvrige beredskabsmyndigheders behov 
og Hjemmeværnets kapaciteter. 

Analysearbejdet tager blandt andet re-
geringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
udredning. Udgangspunktet er fortsat at be-
vare mangfoldigheden i Hjemmeværnet som 
en frivillig, militær beredskabsorganisation, 
der ulønnet støtter Forsvaret og det øvrige 
samfund, når behovet opstår. Alle Hjemme-
værnets kapaciteter indgår i analysen, der 
udarbejdes med udgangspunkt i den redu-
cerede ramme efter implementeringen af 
omstillingsprojekterne.

»
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"Hold fast i kompetencerne
og fortæl om Hjemmeværnet"
Forliget for 2013-2017 vil få konsekvenser også for de frivillige.  
Det fastslår Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler,  
i et interview om forliget og fremtiden.      

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Hvad har været den største knast i det 
forlig, der nu skal rulles ud, set med 
dine øjne?

”Det har været det forhold, at Hjemmevær-
nets budgetanalyse blev igangsat meget 
sent. Af en række forskellige årsager gik der 
meget lang tid, før vi fik en politisk afklaring 
på konklusionerne. Vi var de facto 3½ år inde 
i forliget, før vi havde et fuldstændigt grund-
lag for iværksættelse.”

Du har ved flere lejligheder sagt, at 
forliget vil få konsekvenser også for de 
frivillige? På hvilken måde? 

”En så voldsom reduktion af både økonomi og 
årsværk, som er resultatet af forliget, vil selv-
følgelig have indflydelse på både den måde, 
vi støtter fra den ansatte struktur overfor de 
frivillige, og også hvilke ressourcer vi har til 
rådighed. Når så de midler, vi har effektivise-
ret internt via budgetanalysen, ikke tilføres 
igen til Hjemmeværnet – som det var forud-
sat i forliget – så vil det have stor indflydelse 
på vores muligheder for at opretholde vores 
kapaciteter og materiel.” 

   
Hvad er dit råd til de frivillige underaf-
delingschefer, når de skal planlægge 
hjemmeværnsåret 2017? Hvordan skal 
de holde fast i hverdagen?

”Hold fast i, at 2017-årsprogrammet er fast-
lagt. Vi har ressourcerne i dette forlig, og vi 
skal fortsat levere dygtige, uddannede frivil-
lige inden for alle tre værnsgrene. Fasthold 
jeres kompetencer og udbyg dem via meget 
uddannelse og mange relevante aktiviteter. I 
skal også arbejde hårdt på, at Hjemmevær-
nets fremtid sikres via fastholdelse af jeres 
frivillige og høj rekruttering.”

Ny logistikstruktur 
De frivillige skal i fremtiden have en an-
den form for logistik, end den de ken-
der. Hvordan sikrer Hjemmeværnet, at 
de frivillige fortsat kan få deres unifor-
mer og materiel, når de har behov for 
det på alle tider i døgnet?

”Det gør vi ved at få beskrevet og etableret 
et samarbejde, hvor ansvar og processer er 
kendte og beskrevne for de frivillige og an-
satte i Hjemmeværnet. Samtidig skal vi have 
fastlagt, hvordan ting bestilles, afhentes el-
ler leveres. Det er nu aftalt med Forsvars-
ministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse, at 
vi har grundlaget, det vil sige beskrivelse af 
reglerne mellem os, på plads inden udgangen 
af 2016. I 2017 laver vi så planen i detaljer. ”

Bliver der tale om en overgangsord-
ning?

”Det ved vi ikke endnu, men der vil være en 
gradvis etablering af den nye model.”

Materiellet
Hjemmeværnet har ikke-finansierede 
projekter, som omfatter blandt andet 
køretøjer, fartøjer, kommunikations-
materiel og geværer for knap 1 mia. kr. 
i perioden frem til 2031. Hvordan sikres 
den nødvendige økonomi til dette mate-
riel fremadrettet?
”Den kan ikke sikres. Med beslutningen om 
at Hjemmeværnet skulle bidrage med hele 

effektiviseringen fra budgetanalysen til kamp-
flykøbet, så kræver det nye penge til Hjem-
meværnet fra forligskredsen til næste ef-
terår, hvis vi skal opretholde den nuværende 
struktur og de nuværende kapaciteter. Hvis 
vi ikke får flere midler, så vil Hjemmeværnets 
struktur og kapaciteter i de næste år skulle 
ændres - og for nogles vedkommende måske 
ikke længere opretholdes.” 

Fremtiden
Forhandlingerne til et kommende for-
svarsforlig er så småt gået i gang – hvad 
skal Hjemmeværnet byde ind med?

”Hjemmeværnet skal tydeligt gøre opmærk-
som på, at der skal tilføres nogle midler til 
Hjemmeværnets materiel og aktiviteter, hvis 
Danmark fortsat vil have en så dygtig, flek-
sibel frivillig militær beredskabsorganisation 
som Hjemmeværnet. Det vil være en kom-
munikationsopgave, som vi alle skal bidrage 
til aktivt. Det er både de ansatte, underafde-
lingschefer og nøglepersonel, som skal for-
tælle om Hjemmeværnet lokalt, regionalt og 
i Folketinget. Det er et emne, vi allerede har 
drøftet i Landsrådet, og som vi igen vil drøfte 
på chefssamlingen i januar 2017. Kommuni-
kation om Hjemmeværnet vil være nøglen 
til en eventuel ekstra tildeling af ressourcer 
i næste forsvarsforlig.”   

Hvad synes du er den største udfordring 
for Hjemmeværnet?

”Det bliver at få tilført ressourcer ved næ-
ste forsvarsforlig, så vi fortsat kan udvikle 
Hjemmeværnet, så det forbliver relevant til 
gavn for Forsvaret og samfundet og alt sam-
men i balance med en folkebevægelse, hvor 
den enkelte frivillige har lyst til at bruge tid 
– gerne meget tid – i et fællesskab af frivil-
lige soldater.” 

”Den største 
udfordring bliver at få 
tilført flere ressourcer 
ved næste forlig"

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet 

Chefem for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.
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En ny fremtid for
Virksomheds -
hjemmeværnet
Fra årsskiftet bliver Virksomhedshjemmeværnet 
nedlagt som selvstændig, og de frivillige bliver en 
del af Hærhjemmeværnet. Det ser den nuværende 
distriktschef både muligheder og store udfordringer i.

I Virksomhedshjemmeværnet (VHV) har de 
ikke taget JA-hatten på, men det er tæt på. 
På venstre arm bærer distriktschef Lars Fog 
et ærmemærke med påskriften "JA".  Mær-
ket illustrerer Virksomhedshjemmeværnets 
tilgang til de forandringer, der sker, når det 
nye forsvarsforlig træder i kraft fra årsskiftet.

”Det er ikke verdens bedste situation, men 
vi får det bedste ud af det,” siger oberstløjt-
nant Lars Fog, som er chef for Virksomheds-
hjemmeværnsdistriktet.

Det nye forlig indebærer, at Virksomheds-
hjemmeværnet nedlægges som selvstændig 
myndighed, og derfor ikke længere vil have 
sit eget distrikt. I stedet bliver Virksomheds-
hjemmeværnets underafdelinger lagt ind un-
der seks hærhjemmeværnsdistrikter. Selv om 
den positive indstilling er i højsædet, er der 
dog også plads til ærgrelser hos Lars Fog.

”Det er brandærgerligt, at Virksomheds-
hjemmeværnet nedlægges som selvstændig 
myndighed. Vi har uden tvivl præsteret i må-
linger og ved fremmøder. Det gælder både på 
det frivillige og på det ansatte niveau. Det gi-
ver dog en god fornemmelse og en tilfredshed 
med, at vi lukker på toppen,” siger Lars Fog. 

"Verden går ikke under, fordi Virksomheds-
hjemmeværnet bliver nedlagt som selvstæn-
dig myndighed, selvom det er ærgerligt for 
de mennesker, som indtil videre har været 
en del af Virksomhedshjemmeværnet. Det 
kan godt virke fremadrettet, når underafde-
lingerne bliver lagt fuldstændigt ind under 
Hærhjemmeværnet, men det bliver udfor-
drende at sikre, at specialet ikke ”udhules,” 
uddyber han.

Stadig plads til specialet
Virksomhedshjemmeværnet vil på trods af 
forandringerne bevare nichen og det spe-

ciale, som de mere end 1.300 frivillige er 
så stolte af, også efter 1. januar 2017. Virk-
somhedshjemmeværnet bliver videreført 
med et Virksomhedshjemmeværnselement i 
Hjemmeværnskommandoen. Det kommende 
element vil have fokus på aktiviteter og ud-
dannelser inden for Virksomhedshjemmevær-
nets speciale og bistå med indsættelser af de 
frivillige. Varetagelsen af uddannelsen vil ske 
i tæt samarbejde med Virksomhedshjemme-
værnets frivillige stab, der får en væsentlig 
rolle i forhold til gennemførelsen af Q givende 
uddannelser, så specialistkompetencerne op-
retholdes. Elementet skal også sikre en fortsat 
tæt kontakt til de 55 virksomheder, som Virk-
somhedshjemmeværnet samarbejder med.

”Der er stadig plads til at være frivillig i 
Virksomhedshjemmeværnet efter årsskiftet. 
Virksomhedshjemmeværnet bliver sikret i den 
buket af opgaver, som vi har og får. Korpsån-
den og identiteten føres videre, som det er 
beskrevet i forliget. Desuden vil baretmærke 
og ærmemærker fastholdes,” siger Lars Fog.

Virksomhedshjemmeværnet er allerede 
gået i gang med at integrere deres kom-
pagnier i hærhjemmeværnsdistrikterne, og 
denne overførsel vil ske løbende frem til 
årsskiftet. Virksomhedshjemmeværnskom-
pagnierne bliver kompagnier med fokus på 
bevogtningskompetence som øvrige kom-
pagnier under hærhjemmevænsdistrikterne, 
men de frivillige i Virksomhedshjemmeværnet 

Hvad betyder forliget for
Virksomhedshjemmeværnet?
• Virksomhedshjemmeværnet bliver nedlagt som selvstændig myndighed, og de 

9 under afdelinger integreres i seks hærhjemmeværnsdistrikter: VHK Holstebro 
lægges under HD Midt- og Vestjylland, VHK Nord og VHK Århus lægges under 
HD Østjylland, VHK Fyn lægges under HD Fyn, VHK Nykøbing F. lægges under 
HD Sydsjælland og Lolland-Falster, VHK København kommer under HD Midt- og 
Vestsjælland, mens VHK Hovedstaden, VHK Sjælland og VHK frivillig stab  lægges 
under HD Københavns Vestegn.    

• Der oprettes et virksomhedshjemmeværnselement, som skal være med til at 
fastholde Virksomhedshjemmeværnets identitet og særlige kompetencer.

• Begge landsdelsregioner tilføres en forbindelsesgruppe bestående af frivilligt 
personel fra Virksomhedshjemmeværnet.

• Omstillingen af Virksomhedshjemmeværnet reducerer den ansatte struktur med 
fire årsværk.

FORSVARSFORLIG

AF THILDE LEJRE
FOTO: BO NYMANN 
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har yderligere specialiserede opgaver og ud-
dannelse inden for infrastruktur. Og denne 
konstellation kan Lars Fog godt få øje på det 
positive i.

”Frivillige fra Virksomhedshjemmeværnet 
kommer på denne måde også til at deltage i 
den almindelige soldateruddannelse, og det 
vil give en større kontaktflade. Desuden bli-
ver de en del af et stort distrikt, hvilket giver 
et større udbud af aktiviteter og uddannelse. 
Og så får personellet i Virksomhedshjemme-
værnet også del i hjemmeværnsfællesskabet 
i deres nærområde, hvor nogle før har haft 
langt til deres distrikt. Det bliver også nem-
mere at skifte kompagni. Det gælder både 
frem og tilbage, for der er perioder i ’Hjem-

meværnslivet’, der giver forskellige behov og 
krav til aktivitetsniveau. Så det giver alt i alt 
en meget større fleksibilitet på flere områder,” 
siger Lars Fog.

Han mener, at den største udfordring bliver 
det første års tid med den nye konstellation, 
hvor alle skal finde deres plads i de nye rol-
ler, og forskellene i virksomhedskulturen skal 
nivelleres.

"Virksomhedshjemmeværnet har altid haft 
en trofast skare af frivillige, som altid er godt 
repræsenteret, så jeg tror og håber, de vil bak-
ke op om den her forandring. Det vil de med 
garanti, hvis personellet ellers føler, at Virk-
somhedshjemmeværnet bliver prioriteret. Det 
skal nok komme til at virke,” slutter Lars Fog.

3 sider i alt til fly evt stort baggrudsbillede 1 el 2 sider? med lille billede af zoom effekten

Virksomheds-
hjemmeværnet
• Virksomhedshjemmeværnet har 1345 

medlemmer, 486 i den aktive styrke, 
hvis opgave er at støtte samfundets 
samlede beredskab, herunder Politiet 
og Forsvaret. Medlemmerne i trænes i 
at sikre og beskytte Danmarks jernba-
ne- og forsyningsvirksomheder. Nogle 
medlemmer har gennem deres job et 
særligt kendskab til en bestemt sektor 
eller en virksomheds behov under et 
forhøjet beredskab.

”Der er stadig plads  
til at være frivillig i 
Virksomheds hjemmeværnet 
efter årsskiftet"

Lars Fog
Chef for Virksomhedshjemmeværnsdistriktet
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Det kommende år byder på en række nye kommunikations tiltag. HJV magasinet 
bliver fyldigere med flere sider, og Hjemmeværnets kommunikation bliver mere 
tidssvarende med en ny app til medlemmernes smartphone.

Hjemmeværnet vil i det kommende år mo-
dernisere sin kommunikation med stigende 
brug af sociale medier og nye kommunikati-
onsplatforme. 

I dag anvender Hjemmeværnet allerede 
en række forskellige trykte og digitale plat-

forme til at kommunikere og være i dialog 
med medlemmerne. De senere år har især 
de sociale medier fået stadig mere plads, ikke 
mindst i lyset af, at det er her mange i dag 
henter og deler deres nyheder, hvilket også 
kan ses på Hjemmeværnets Facebook-side, 

hvor trafikken er steget markant.
I 2017 barsler Hjemmeværnskommandoen 

derfor med nye tiltag i mediebilledet, både 
på print og digitalt. Samtidig går HJV maga-
sinet, som du sidder med i hånden, fra fire til 
tre årlige udgivelser. Og specialmagasinerne 

Kommunikationschef  
Carsten Engedal forventer en øget 

brug af sociale medier i 2017.

KOMMUNIKATION

Kommunika-
tionskanaler i 
Hjemmeværnet
• HJV magasinet: Sendes til alle med-

lemmer af Hjemmmeværnet, også de i 
reserven, samt til eksterne samarbejds-
partnere. Udgives fra 2017 tre gange 
årligt. Kan også ses online på hjv.dk

• Hjv.dk: Opdateres løbende med nyhe-
der. Bag login findes en række fagom-
råder med relevante informationer.  

• Vistillerop.dk: Rekrutteringssite, der 
især henvender sig til nye potentielle 
medlemmer

• Facebook: Hjemmeværnet har mere 
end 18.500 likes på Facebook, der 
løbende opdateres  

• Twitter: 310 følger @hjemmevaernet
• Linkedin: 1.389 følger Hjemmeværnet 

på dette sociale medie
• App: Fra 2017 lanceres en app med 

nyheder og aktiviteter

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Hurtigere og mere moderne 
kommunikation
i 2017
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”Martha” og ”Flyverhjemmeværnsmagasinet” 
ophører – de sidste udgaver kommer her i 
december. 

Udviklingen med færre magasiner er også 
en konsekvens af Hjemmeværnets omstilling 
og effektiviseringer på baggrund af forliget 
2013-2017, hvor også kommunikationsområ-
det bliver påvirket. 

Et magasin for alle
”Vi fortsætter med at udgive og levere et HJV 
magasin på print til alle medlemmer – også de 
frivillige i reserven. Det er vigtigt, fordi Hjem-
meværnets frivillige spænder over alle alders-
grupper, hvorfor et traditionelt magasin er et 
af redskaberne til at nå bredt ud. Fra 2017 
skal det rumme alle værn og være en kanal, 
hvor alle hjemmeværnsmedlemmer føler sig 
set og hørt og kan identificere sig med de 
historier, HJV magasinet behandler,” forklarer 
Hjemmeværnskommandoens kommunikati-
onschef Carsten Engedal, der er ansvarlig for 
den overordnede kommunikation og presse i 
Hjemmeværnet.

Derfor er der igangsat et arbejde med hen-

blik på at lancere et nyt HJV magasin med 
flere sider, som tager højde for justeringerne 
og som imødekommer de ønsker og behov, 
læserne har.

Ny app
Samtidig med denne udvikling tager Hjem-
meværnet også mere moderne digitale 
platforme i brug i sin kommunikation med 
medlemmerne, og centralt styrkes kommuni-
kationsstaben med en specialist på de sociale 
medier. 

”Vi vil meget gerne møde de yngre med-
lemmer på de medier, de bruger i det dag-
lige, og lancerer derfor en ny app, som vil 
blive præsenteret på Hjemmeværnets årlige 
Chefsamling for de frivillige underafdelings-
chefer i starten af januar 2017. Via appen 
vil vi meget hurtigere kunne opdatere vores 
medlemmer med nyheder og aktiviteter,” si-
ger Carsten Engedal.

Hjemmeværnet har allerede positive erfa-
ringer med brugen af en app fra Landsøvel-
sen 2016, hvor der som et forsøg var udvik-
let en særlig Landsøvelsens app, som blev 

downloadet mere end 1.500 gange. 
”Rigtig mange af vores medlemmer har i 

dag en smartphone. Og under landsøvelsen 
blev appen fodret med et væld af nyheder 
og billeder, så det var muligt løbende at følge 
øvelsens mange aktiviteter på mobiltelefo-
nen”, siger Carsten Engedal. 

Moderplatformen er fortsat hjv.dk
Også anvendelsen af andre sociale medier 
som Facebook, Twitter og Linkedin ventes 
at stige. Hjemmeværnet holder dog fast i at 
benytte sin hjemmeside, hvj.dk som moder-
platform for informationsstrømmen.

”Basen for de nyheder og historier, vi eks-
ponerer på de andre sociale medier, er fortsat 
hjv.dk, så vi har et sted, hvor alle informatio-
ner er lagret,” fastslår Carsten Engedal, der 
ser frem til at udfolde de nye kommunikati-
onsprojekter i 2017.

Hvis du har nogle gode ideer og tips til 
artikler til det nye HJV magasin, så skriv 
endelig til redaktør Charlotte Baun Sen-
holt på: hjv-magasinet@hjv.dk
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Siden januar 2016 har 
Hjemmeværnets fly 
været operative, og Den 
Flyvende Eskadrille har 
allerede været på masser 
af opgaver. Flyenes udstyr 
er især populært hos 
Forsvaret, Politiet og SKAT

AF THILDE LEJRE
FOTO: LARS HORN

Det fylder ikke meget i landskabet, som det 

står der uden for hangaren på Aalborg Flyve-
station, på vej på opgave for Forsvaret. Men 
det er som bekendt ikke altid størrelsen, det 
kommer an på. For Hjemmeværnets fly Brit-
ten-Norman Defender har mange kapaciteter, 
som man ikke kan se med det blotte øje, og 
allerede efter knap et års operativ flyvning 
er de to fly blevet et eftertragtet redskab for 
Forsvaret og samfundet.

Der er trangt i kabinen, som har plads til 
op til otte mennesker, men kun flyver med 
syv. I den bageste del af flyet står det udstyr, 
som er til stor gavn for Politiet, Forsvaret og 
SKAT i deres opgaver. Det er systemoperatø-
rens opgave at betjene det. 

Det er en blæsende dag, og allerede på 

landjorden kan vindstødene mærkes i flyet. 
Lyden af vindens susen uden for flyet bliver 
afbrudt af den kraftige lyd af de roterende 
propeller, som gør flyet klar til at lette. Der er 
stille i kabinen, da flyet gør klar til at lette, og 
en tjekliste bliver minutiøst gennemgået af de 
to piloter DUE og BAC. Spørgsmålet Ready? 
lyder og besvares med endnu et "Ready!"

De små bump, når hjulene ruller, lyder of-
tere og oftere, og afstanden mellem de hvide 
striber på landingsbanen synes stadigt korte-
re i takt med, at flyet accelererer i fart og gør 
klar til at slippe taget i landingsbanen. Det 
støjdæmpende headset reducerer den krafti-
ge lyd fra motoren til en sagte susen, som nu 
og da bliver afbrudt af fagtermer, der præger 

På vingerne for 
Forsvaret og 
samfundet

FLYVERHJEMMEVÆRNET 
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de to piloters korrespondance over kommuni-
kationsanlægget. Hjulene slipper lydløst jor-
den, og med ét er flyet på vingerne. Det har 
kurs mod en række bunkere ved kysten ud 
for Frederikshavn, som Flyverhjemmeværnet 
skal levere billeder af til specialstyrkeøvelsen 
Night Hawk.

Eftertragtede fly
Flyene har i høj grad sluppet jorden og væ-
ret på vingerne utallige gange, siden de blev 
operative i januar 2016. Der er bud efter fly-
enes udstyr, og derfor er der hele tiden mas-
ser af opgaver. På Night Hawk er flyene en 
vigtig støtte for Forsvaret.

"Under Night Hawk fungerer vi som en 
observationsplatform. Vi leverer billeder 
til efterretninger på øvelsen og realtime-
overblik over operationer, så vi kan levere 
film fra øvelsen direkte, mens operationerne 
foregår," fortæller kaptajn Søren Butzbacker, 
som sidder i Flyverhjemmeværnets flykontor 
i Hjemmeværnskommandoen og i fritiden er 
pilot i Hjemmeværnseskadrille 270, som Den 
Flyvende Eskadrille hedder.  

Systemoperatøren zoomer flyets kamera 
ind på bunkerne og får fra stor afstand taget 
de nærbilleder, som der er brug for til øvel-
sen. Herefter sætter flyet kursen mod næste 
opgave, som er farvandsovervågning.

"Farvandsovervågning er en af de opgaver, 
flyene løser for Forsvaret. Her hjælper Flyver-
hjemmeværnet med at give Søværnet et 
oversigtsbillede over, hvilke skibe der befinder 
sig i det danske farvand, ligesom flyenes ud-
styr i mange tilfælde kan afsløre olieudslip," 
siger Søren Butzbacker. 

På sådan en opgave bliver det tydeligt, 
hvorfor flyene og det avancerede udstyr er 
eftertragtet. Flyenes udstyr kan identificere 
et skib ved at zoome ind på det registre-
ringsnummer, som er sammenligneligt med 
en nummerplade på en bil, fra stor afstand. 
Optagelserne fra farvandsovervågningen kan 
live-streames, og alle data overbringes til for 
eksempel Søværnet eller SKAT, som typisk 
efterspørger denne type opgaveløsning. 

Piloterne BAC og DUE på vej 
på endnu en mission.

”Under Night Hawk 
fungerer vi som en 
observationsplatform. Vi 
leverer billeder til 
efterretninger på øvelsen 
og realtime overblik over 
operationer"

  Søren Butzbacker
  Pilot 

Britten-Norman 
Defender
• Hjemmeværnets Britten-Norman 

Defender-fly kan blandt andet bidrage til 
at skabe overblik i forbindelse med større 
indsættelser, for eksempel skov- og 
hedebrande, grundstødninger, personef-
tersøgninger, farvandseftersøgninger og 
større ulykker.  De kan desuden deltage 
i eftersøgnings- og redningsberedskabet 
og anvendes i forbindelse med eventu-
elle nye opgaver inden for havmiljøom-
rådet, for eksempel forureningsopgaver 
og indsættes i kystnære områder. Flyene 
kan også støtte Forsvaret i øvelses- og 
uddannelsessammenhæng. 

• Flyene er udstyret med to 6-cylindrede 
stempelmotorer, som giver en forholdsvis 
stor rækkevidde og en flyvetid på op 
til 6 timer. Flyene kan operere fra stort 
set alle lufthavne og flyvepladser, da de 
er særligt velegnede til korte start- og 
landingsdistancer. Flyene er ligeledes 
fuldt instrumenterede til flyvning i dårligt 
vejr og kan løse opgaver både dag og 
nat takket være en speciel sensorpakke.  
Flyene er desuden forsynet med et 
downlink-system, som gør det muligt at 
transmittere film og billeder over større 
afstande.
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OPERATIVE FLY

Flyverhjemmeværnets fly var blandt andet 
indsat i Nordjylland under specialstyrke-
øvelsen Night Hawk.  

Værdi for samfundet
Flyene er også eftertragtede hos Politiet, hvor 
opgaverne spænder vidt mellem alt fra støtte 
til opklaring af bilbrande i København, over-
vågning af grænserne til støtte ved begiven-
heder som Aalborg Karneval og Folkemødet 
på Bornholm.

"Vi er blevet brugt til mange forskellige op-
gaver den første tid, og det har været godt 
for os at kunne øve og afprøve vores kapaci-
teter. Vi blev ret hurtigt brugt til overvågning 
af flygtningestrømmen ved grænsen, og så er 
vi blevet benyttet i forbindelse med bilbran-
dene i København. Siden vi blev operative, 
har vi primært haft opgaver for Politiet, Flyve-
våbnet, Søværnet og SKAT,” siger kaptajn Mi-
chael Nielsen, som er pilot og eskadrillechef i 
Den Flyvende Eskadrille, Hjemmeværnseska-
drille 270 og overlæge på Aalborg Universi-
tetshospital i sit civile liv.

Eskadrillechefen mener, at der er flere år-
sager til, at Hjemmeværnets fly ind til nu har 
været så eftertragtede.

"Det, at vi kan streame live-billeder til Poli-
tiet eller Beredskabet i HD-kvalitet fra luften, 
er attraktivt, og så tror jeg, der har været 
et behov for den kapacitet, vi har, som i et 
stykke tid ikke er blevet opfyldt. Desuden er 
det en omkostningsmæssig attraktiv kapaci-
tet,” forklarer han.

FLYVERHJEMMEVÆRNET 

Kaptajn Michael Nielsen er frivillig chef for Den Flyvende 
Eskadrille, der primært har haft opgaver for Politiet, 

Flyvevåbnet, Søværnet og SKAT.

Nemt at rekruttere
Ligesom der ikke har været problemer med 
at få opgaver til flyene, har det heller ikke 
været svært at rekruttere til Den Flyvende 
Eskadrille.

"Vi har både flere ansøgere til piloter og 
systemoperatører, end vi skal bruge, så vi 
har ikke svært ved at tiltrække folk. Vi optog 
fem piloter i efteråret. Omkring en tredjedel 
af vores piloter er i deres civile liv professio-
nelle piloter, og i fritiden yder de en frivillig og 
ulønnet indsats som piloter i Hjemmeværnse-
skadrille 270. De vil gerne lægge deres fritid 
hos os, fordi flyvningen er forskellig fra gang 
til gang og mere udfordrende, end når man 
flyver som pilot i for eksempel SAS," fortæl-

ler Michael Nielsen og understreger, at det er 
dedikerede folk, der er med i eskadrillen.

"Ingen i vores eskadrille er i Hjemmevær-
net som en fritidsaktivitet, fordi man ikke 
har andet at lave. Det er udelukkende, fordi 
der ligger konkrete opgaver, at vores frivil-
lige bruger så meget tid hos os. En væsentlig 
mission for os er, at de opgaver, vi laver, skal 
have en værdi for samfundet. Vi mødes ikke 
bare for at flyve, men for at kunne levere en 
opgaveløsning til samfundet. Og vi har ikke 
langt mellem de konkrete opgaver – faktisk 
kan det være svært at nå at trække vejret 
ind imellem," siger eskadrillechefen, som selv 
har brugt 1400 timer i Hjemmeværnet indtil 
videre i 2016.
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FLYVERHJEMMEVÆRNET

Operativ miniflyvestation 
kan være klar i løbet af 48 timer
Landsøvelsen 2016 demonstrerede, at Flyverhjemmeværnets kapaciteter hviler på et 
tilstrækkeligt uddannelsesniveau, mens træningen i føring og kommunikation med 
fordel kan skrues op.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Flyverhjemmeværnet valgte at spænde buen 
til det yderste på Landsøvelsen 2016. I løbet 
af mindre end 24 timer etablerede og opere-
rede FHV-soldater fra en miniflyvestation på 
Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup. 

”Nogle frivillige var utilfredse med indsat-
sen, men det er der ingen grund til at være,” 
fastslår distriktschef, oberstløjtnant Jan Gert 
Andersen. Han er yderst tilfreds med udbyt-
tet fra øvelsen, hvor Flyverhjemmeværnet 
stillede med 500 aktive deltagere. 

”Set fra min optik gav øvelsen mange nyt-
tige erfaringer,” understreger Jan Gert Ander-
sen. Det er hans klare vurdering, at Flyver-
hjemmeværnet sagtens kan opstille og drive 
en miniflyvestation med eget operationscen-
ter, egne fly, ground support, brandvagt og 
førsteindsatshold, førstehjælp, operativ logi-
stik, lejr, transport og sikkerhed inden for 48 
timer med det nuværende træningsniveau. 

”Flyverhjemmeværnet havde to frivillige 
eskadrillechefer på kursus ved Flyvevåbnet 
før øvelsen for at lære yderligere metodik 
netop omkring oprettelse af små baser,” for-
tæller Jan Gert Andersen.

Passende uddannelsesniveau
På øvelsen havde Flyverhjemmeværnet til-
knyttet et evalueringshold fra Air Force Trai-
ning Center i Karup, så de kunne få en objek-
tiv vurdering af deres kapaciteter. 

”Deres hovedkonklusion var, at hovedpar-
ten af Flyverhjemmeværnets kapaciteter – 
og altså vores frivillige FHV-soldater – har en 
tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund,” 
siger Jan Gert Andersen.

Derimod er der et stort behov for at træne 
sammen med andre enheder og træne føring 
og kommunikation. ”Det vil vi sætte fokus på 
i 2017,” siger Jan Gert Andersen.

Flyverhjemmeværnet brugte også øvel-
sen til at afprøve et koncept for uddannelse 
i indsatsen ved flyhavari og opstillede i den 
forbindelse et Military Security Detachement 

bestående af bevogtningsassistenter og hun-
deførere.  

”Erfaringerne var gode, så det vil vi videre-
udvikle,” siger Jan Gert Andersen.

Fleksibel og billig
Overordnet fastslår distriktschefen, at Lands-
øvelsen 2016 demonstrerede, at Flyverhjem-
meværnet som frivillig militær beredskabsor-
ganisation arbejder fleksibelt og billigt. 

”Når vi opbygger en miniflyvestation eller 

forsøger med nye kapaciteter, anvender vi 
uddannelser og materiel, der i forvejen findes 
i Hjemmeværnet eller Flyvevåbnet. Vi sam-
menstiller blot uddannelserne og materiellet 
i en ny kontekst. Større materielgenstande 
som telte låner vi af Forsvaret eller lejer ved 
en civil udbyder. Så her har vi kun en om-
kostning, når der er et behov. Vi har ikke grej 
liggende, vi ikke anvender,” fastslår Jan Gert 
Andersen.

Distriktschefen benytter lejligheden til 
at understrege, at Flyverhjemmeværnet 
kun øver og træner løsning af opgaver, der 
er efterspurgte af dets militære eller civile 
samarbejdspartnere. Eksempelvis anven-
der Flyverhjemmeværnet flere gange årligt 
større eller mindre dele af konceptet omkring 
etableringen af en miniflyvestation i støtten 
til Flyvevåbnet og Politiet.

”Sådan sikrer vi, at Flyverhjemmeværnets 
kapaciteter er relevante og kompetente,” si-
ger Jan Gert Andersen.

Flyverhjemmeværnet brugte Landsøvelsen 2016 til at træne indsættelse ved et flyhavari. 
Det koncept vil de nu videreudvikle. Foto: Ole Friis

Distriktschef, oberstløjtnant 
Jan Gert Andersen. 
Foto: Lars Horn
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MARINEHJEMMEVÆRNET

Skud, eksplosioner 
og blå blink

97 HJV-soldater blev godt udfordret under en værnsfælles bevogtningsøvelse i 
Thisted Havn. For blå og grønne soldater gør ikke tingene ens, så øvelsen kastede  
meget nyttig læring af sig. 

”Når man træner i stor skala med ”rigtige” 
indspil, kommer det til at virke mere reali-
stisk. Og når man er så mange, virker det 
som om, der er mere på spil. Man strammer 
lige lidt op – og bliver en tand skarpere”.

Sådan lyder det fra oversergent Brian Niel-
sen fra Politihjemmeværnskompagni Thisted 
efter efterårets store værnsfælles øvelse 
16.-17. september i det nordvestjyske. Her 
var Thisted Havn i 24 timer ikke helt sig selv. 
Maskingeværer, store telte, føringskøretøjer, 
GD'ere, gummibåde og et stort opbud af uni-

formeret personel havde indtaget erhvervs-
havnen, der i forvejen er hegnet ind.

Scenariet var, at efterretninger om mulige 
angreb fra søsiden og fra land havde medført, 
at Politiet havde bedt om støtte. Bevogtnings-
objektet var den lokale Flotille 121 Thyborøns 
fartøj, MHV 807 JUPITER, som ved øvelsens 

Deltagerne på en værnsfælles 
øvelse i Thisted Havn fik afprøvet 

samarbejde også i en presset 
situation som her, hvor en mand 

skulle have førstehjælp.

AF NINNA FALCK 
FOTO: LARS HORN
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Figuranter fra Thisted sejlklub gav seriøse udfordringer til Maritime Force Protection, der 
bevogtede havnen fra vandsiden.

Et hold teenager-figuranter fra en 
lokal skole var rigtig gode til at 

være trælse, så de fik sat bevogt-
ningssoldaternes tålmodighed på 

en hård prøve.

start var på vej i havn.
Politihjemmeværnskompagni Thisted og 

Hærhjemmeværnskompagni Thy etablerede 
fredag eftermiddag bevogtning af havnen på 
landsiden. Flotille 116 Maritime Force Pro-
tection Vest skulle bevogte på vandet, og de 
gennemsøgte med deres gummibåde havnen 
med sonar og undervandsdrone for frem-
mede elementer. Da området var erklæret 
frit, kunne JUPITER lægge til. Herefter tog 
øvelsen fart.

Flabede teenagere hang i hegnet, provo-
kerende håndværkere påstod, at de skulle 
arbejde inde på området, og lystsejlere næg-
tede at stoppe deres sejlads ind i havnen. 
Figuranterne fra Hærhjemmeværnskompagni 
Mors, en lokal skole, Thisted Havn og sejlere 
fra Thisted Sejlklub holdt virkelig soldaterne på 
havnen godt beskæftiget – både nat og dag.

Presset fra alle sider
Opgaverne tog til, da et hold VIP'ere lørdag 
morgen skulle eskorteres ind til JUPITER, pa-
rallelt med at der blev trappet op med flere 
forsøg på indtrængen. Og senere da en båd 
pludselig havde eksplosion om bord, så det 
rungede i hele havnen, og en buslet samtidig 
kørte galt, skulle deltagerne også i gang med 
førstehjælp. 

De samtidige førstehjælpsmomenter gav 
store udfordringer, og da en ambulance skulle 
lukkes ind på havnen og føres rigtigt hen til 
skadespladsen, kom kommunikationen og 
koordineringen af enhederne til sidst under 
hårdt pres.

Øvelsen sluttede med deciderede angreb 
på havnen lørdag eftermiddag, så der til sidst 
lød en række skudsalver i havneområdet, 
som var blevet varslet i de lokale medier.

 Chef for Flotille 121 Hanstholm, kaptajn-
løjtnant Per Frederiksen, var initiativtager til 
øvelsen og har stået i spidsen for planlæg-
ning og gennemførelse. 

Udfordrende samarbejde
”Jeg vil gerne sende et signal ud om, at vi 
godt kan finde ud af at samarbejde her i det 
nordvestjyske,” understreger han, men læg-
ger samtidig ikke skjul på, at det også har 
været en udfordring.

”Vi er et samlet hjemmeværn, men vi har 
godt nok forskellige måder at gribe tingene 
an på. Det gælder både i forhold til planlæg-
ning og det sprog, vi bruger. Det kan i hvert 
fald godt give lidt problemer, når vi fra det 
mørkeblå værn taler med de grønne solda-
ter,” griner Per Frederiksen, som dybest set 
er glad for, at øvelsen har afdækket udfor-
dringerne.

Deltagerne fra Falck i Thisted, som stillede 
med reddere og en ambulance, kan nikke 

genkendende til problemerne med både at 
forstå og blive forstået.  

”Falck er normalt ikke en aktør, Hjemme-
værnet tænker ind i deres hverdag, hvor der 
oftest bruges militære termer. Efterhånden 
som øvelsen skred frem, kom der rigtig godt 
styr på, hvad vores ekstra ressource kunne 
anvendes til. Hjemmeværnet skal forholde sig 
til, at vi er med som en mulig ressource. Man 
skal tænke på, hvor snitfladerne er, hvordan 
vi kan udnytte hinandens styrker, og hvad 
man kan udvikle i samarbejdet,” understreger 
områdeleder fra Falck, Bjarne Nørgaard, der 
roser øvelsen for at være rigtigt godt tilret-
telagt med gode momenter.
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NOCO

Mindst 100 frivillige fra 
Marinehjemmeværnet 
leverede havnebevogtning 
og irriterende indspil 
til de mange krigsskibe 
under den internationale 
flådeøvelse, Northern 
Coasts. 

AF NINNA FALCK
FOTO: OLE BO JENSEN

Den internationale flådeøvelse Northern Co-
asts, NOCO, lagde ud med et imponerende 
flådebesøg i Københavns Havn til glæde for 
et stort publikum. Her støttede frivillige fra 
ni flotiller bevogtningen fra vandsiden af de 
mange krigsskibe under deres ankomst, op-
hold og afgang fra havnen. 

Nysgerrige fritidssejlere, kajakroere og Ka-
nalrundfarten fik høflig besked af besætnin-
gerne på Marinehjemmeværnets gummibåde 
om at holde afstand. En sikkerhedsafstand på 
25 meter rundt om skibene skulle holdes fri 
for uvedkommende trafik.  

Alle Marinehjemmeværnets fire Maritime 
Force Protection-flotiller (MFP) var med – 
også helt fra Frederikshavn. Døgnet rundt 
var tre gummibåde indsat for at beskytte 
krigsskibene.

”Det her er MFP's kerneopgave, og det gi-
ver rigtig meget at være med på sådan en 
øvelse. Vores folk har fået sindssygt meget 
ros fra flåden – især fra besætningerne ude 
på skibene,” konstaterer kaptajnløjtnant Ro-
bert Dølling fra MFP-elementet under indsæt-
telsen, hvor Marinehjemmeværnets indsats i 
den grad blev bemærket.

Stressede de øvende enheder Syv af Mari-
nehjemmeværnets grå fartøjer kom i ugerne 
efter i ilden, da NOCO-øvelsen blev afviklet 
til søs. Opgaven var at chikanere og presse 

øvelsens deltagere blandt andet i rollen som 
fjendtlige enheder.

 Først på banen var MHV 911 BOPA fra 
Dragør. De sneg sig med list ind og angreb 
en gruppe på seks skibe i Køge Bugt. Da 
de overraskede udenlandske besætninger 
endelig vågnede op, stod den på simuleret 
beskydning af MHV-fartøjet, og BOPAs nær-
gående gummibåd endte med at blive jagtet 
af et polsk fartøj.

Helt anderledes gik man til vaflerne ombord 
på MHV 901 ENØ fra Rødby. Den flersprogede 
fartøjsfører fornøjede sig med at bruge båd sit 
italienske og indfødte engelske sprog over for 
de øvende enheder. Hans største succes var, 
da han skabte total forvirring som en engelsk 
fisker, der skulle fiske lige der, hvor der blev 
øvet. Det blev de øvende enheder så opta-
gede af, at de ikke opdagede et pludseligt an-
greb, som kom fra redningsbåden fra Gedser 
– til stor jubel og ombord på ENØ.

Alle syv MHV-fartøjer har fået stor ros af 
Søværnets Taktiske Stab, der ledede øvelsen.

Skarp træning 
og unikke oplevelser under flådeøvelse

MARINEHJEMMEVÆRNET

Kort om flådeøvelsen 
Northern Coast

• Blev gennemført i sep-
tember 2016

• 36 krigsskibe fra 13 
lande trænede kamp 
og samarbejde i danske 
farvande under ledelse 
af Søværnets Taktiske 
Stab

Marinehjemmeværnet hånd-
hævede høfligt sikkerhedsaf-
standen til krigsskibene.
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VÅBENSIKKERHED

En ny model skal øge sikkerheden omkring Hjemmeværnets våbenopbevaring, men 
først skal elementerne i modellen igennem et anskaffelsesforløb med udbud og test, 
før den endelige implementering kan iværksættes.  
Læs her mere om status på våbensikkerhed.

AF THILDE LEJRE
FOTO ESBEN ZØLLNER OLESEN

Den nye model for våbensikkerhed har fokus 
på at styrke sikringen af Hjemmeværnets 
våben både på underafdelingsniveau og ved 
den enkelte frivillige. Derfor indebærer mo-
dellen anskaffelse af elektroniske kodelåse til 
våbenskabe og våbenbokse, brugshæmmen-
de foranstaltninger til det enkelte våben og 
flere våbenbokse til underafdelingerne. Flere 
af disse anskaffelser skal i udbud og efterføl-
gende testes, før der kan træffes et endeligt 
valg.  Det betyder, at det kan vare frem til 
slutningen af 2017, før den endelige løsning 
bliver implementeret i Hjemmeværnet.

Status på våbensikringen
”De elektroniske kodelåse til våbenbokse og 
våbenskabe er allerede anskaffet. Uddannel-
se af frivillige monteringshold er iværksat, og 
det forventes at iværksætte monteringen af 
kodelåsene hurtigst muligt herefter, mens de 
brugshæmmende foranstaltninger til det en-
kelte våben bliver typevalgt i januar og leve-
ret frem til 3. kvartal af 2017. Der forventes 
indgåelse af kontrakter vedrørende anskaf-
felser af våbenbokse, som skal følge nogle 
faste og ufravigelige udbudsprocesser ved 
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbssty-
relse. Det forventes derfor, at der endeligt er 
indgået kontrakt i i august 2017 med drypvis 

levering efterfølgende. Forud for indgåelse af 
kontrakten gennemføres der forskellige tests. 
Derfor kan implementering forventeligt først 
være på plads ved udgangen af 2017,” for-
klarer major Henrik Sørensen, som deltager 
i den arbejdsgruppe ved Hjemmeværnskom-
mandoen, der skal styre implementeringen af 
den kommende våbensikringsløsning. 

Bundstykkerne er fortsat centralt oplagt 
ved underafdelingerne og vil være det, ind til 
implementeringen af den nye model er gen-
nemført. 

”Det udfordrer selvfølgelig fortsat smidig-
heden ved underafdelingerne. Selvom der er 
indført ekstra foranstaltninger, som for ek-
sempel muligheden for at indsætte flere for-
syningshjælpere til støtte for forsyningsbefa-
lingsmanden, må alle indstille sig på, at også 
efter den endelige løsning er implementeret, 
vil der være mindre fleksibilitet i forhold til at 
få adgang til at bruge sine våben. Det skyl-
des de sikkerhedsforanstaltninger, som im-
plementeres samtidig med genudlevering af 
bundstykkerne sammen med den brugshæm-
mende foranstaltning. Disse sikkerhedsforan-
staltninger omhandler de processer omkring i 
og oplukning af den brugshæmmende foran-
staltning, som senere vil blive kommunikeret 
ud til cheferne i Hjemmeværnet ,” siger ma-
jor Henrik Sørensen. 

Baggrund for  
våbensikringen
• I forlængelse af terrorhændelsen i febru-

ar 2015 inddrog Hjemmeværnskomman-
doen samtlige udleverede bundstykker, 
og samtidig fulgte et midlertidigt stop 
for udlevering af nye våben til person-
ligt udlån. Hjemmeværnskommandoen 
iværksatte et arbejde, som resulterede i 
udarbejdelsen af en ny løsning for yderli-
gere sikring af Hjemmeværnets våben. 

• I august 2015 godkendte forligskredsen 
bag det gældende forsvarsforlig en ny 
model for øget våbensikkerhed i Hjem-
meværnet. 

• Løsningen har fokus på at opnå den 
bedst mulige sikkerhed samtidig med, 
at hjemmeværnssoldaternes adgang til 
våben giver mulighed for en relevant, ef-
fektiv og fleksibel støtte til samfundet og 
Hjemmeværnets samarbejdspartnere. 

• Løsningen betyder blandt andet, at 
de fleste våbentyper udstyres med en 
brugshæmmende foranstaltning, som 
umiddelbart hindrer brug af våbnet, alle 
våbenskabe bliver sikret yderligere med 
kodelåse, og der indkøbes flere våben-
bokse. Det forventes, at den endelige 
løsning kan implementeres i slutningen 
af 2017.

Processen for en styrket 
våbensikkerhed er i gang
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TEMA: STØTTE TIL FORSVARET

Under specialstyrkeøvelsen Night Hawk 2016 i efteråret støttede  
Hjemmeværnet på et væld af måder, som tilførte øvelsen en realisme, 
der gør Night Hawk så populær blandt specialstyrker.

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
MAGASINVÆRKSTEDET

De opstillede udstyr og støttede med trans-
port til specialstyrker. De udførte bevogtning 
af Flyvestation Aalborg og andre objekter 
samt var indsat som patruljer og observerede 
imod udpegede mål. Andre igen var figuran-
ter og spillede blandt andet sårede, gidsler 
eller fjendtlig styrke på objekterne, hvor spe-
cialstyrkerne udførte operationer.

Hjemmeværnet løste mange støtteopga-
ver under Night Hawk 2016. Øvelsen var den 
største specialoperationsøvelse på dansk jord 
nogensinde og den største i Europa i år. Næ-
sten 2.000 soldater fra hele Europa deltog. 
Det samme gjorde næsten 600 frivillige sol-
dater fra Hjemmeværnet. 

”På en øvelse af denne størrelse er Hjem-
meværnets støtte vigtig – især de frivilliges 
indsats som figuranter. Uden dem kunne vi 
ikke have den samme grad af realisme," si-
ger generalmajor Jørgen Høll, der er chef for 
Forsvarets Specialoperationskommando og 
ansvarlig for øvelsen.
Det er netop realismen, der gør Night Hawk 

til noget særligt og til en populær øvelse 
blandt mange nationers specialstyrker. For 
den er slet ikke nem at skabe. 

”Night Hawk er en meget kompleks øvelse, 
hvor der er en drejebog og en sammenhæn-
gende historie bag det hele. På objekterne 
møder styrkerne sminkede figuranter, som 
lever sig ind i rollen. Nogle af dem har infor-
mation, som de skal give videre, eller andre 
specielle roller. Det gør opgaven mere kom-
pleks for de frivillige, men de udførte den 
fantastisk,” siger generalmajor Jørgen Høll.

Taktiske figuranter er et plus 
I de andre lande kan det ikke lade sig gøre 
at bruge frivillige på samme måde som her-
hjemme, og civilister har heller ikke kompe-
tencerne til at agere for eksempel terrorister. 
Men frivillige fra Hjemmeværnet kan handle 
taktisk, når de er på et objekt, og det giver 
en meget realistisk dimension for specialstyr-
kerne.

”De frivillige HJV-soldater kan agere som 
en milits, og de er hurtigt inde i rollen. Det 
giver et realistisk billede af, hvordan para-
militære aktører agerer i virkeligheden. Spe-
cialstyrkerne ved, at de får et virkelighedstro 
scenarie, når de kommer til Night Hawk,” 
siger major Lars Eluf Pedersen, der er chef 
for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyl-
lands Uddannelses- og Efterretningssektion, 
som koordinerede Hjemmeværnets bidrag til 
øvelsen. 

Dyb respekt for Hjemmeværnet
Øvelsen stiller krav til de frivilliges engage-
ment. Den varer knapt to uger, og de frivillige 

”Uden Hjemmeværnet 
kunne vi ikke have den 
samme grad af realisme”

Jørgen Høll
Chef for Forsvarets 
Specialoperationskommando 

Hjemmeværnets figuranter var godt sminkede 
og bidrog til at gøre Øvelse Night Hawk virkelig-
hedstro. Foto: Henriette Bech 

Generalmajor Jørgen Høll 
var ansvarlig for Øvelse 
Night Hawk

Uden Hjemmeværnet,
ingen Night Hawk 
som vi kender den
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En af aktiviteterne, som special- 
operationsstyrkerne øver under 
Night Hawk, er fast roping fra 
helikoptere. Her øver SSR disciplinen.

Mere end 150.000 støttetimer
Hjemmeværnets primære formål er at støtte Forsvaret. Det fremgår af § 1 i Hjem-
meværnsloven, og sådan har det været siden værnets fødsel. Og det er mere end en 
paragraf – det er virkelighed. Sidste år leverede Hjemmeværnet mere end 331.000 
støttetimer, hvoraf godt halvdelen var støtte til Forsvaret. Opgaverne for Forsvaret 
ændrer sig løbende, og gennem tiden har Hjemmeværnet identificeret og påtaget sig 
en række opgaver. Blandt andet opstiller Hjemmeværnet et permanent beredskab af 
rydningsassistenter til støtte og aflastning af Ingeniørregimentets Ammunitionsryd-
ningstjeneste. Rydningsassistenter håndterer eksempelvis efterladt fyrværkeri. Be-
vogtningsdelinger fra Hjemmeværnet har i perioden fra 2008-2013 været udsendt til 
Afghanistan og Kosovo for at aflaste Hæren i spidsbelastningsperioder. Hjemmeværnet 
har også overtaget det samlede nationale sneberedskab.

For tiden undersøger man, hvilke opgaver Hjemmeværnet skal løse i fremtiden. 
Forsvarsministeriet, Hjemmeværnet, alle værn i Forsvaret, Politiet og Beredskabet er 
med i det arbejde. Det er endnu uvist, hvilke forandringer det vil lede 
til. Helt sikkert er det dog, at § 1 stadig vil være i centrum. Hjem-
meværnet støtter forsvaret – også i fremtiden.

lagde mere end 10.000 timers arbejde i løbet 
af øvelsen.

”Deres indsats afspejler deres store engage-
ment, og det nyder vi godt af. Det gælder både 
figuranter og de frivillige, der støttede med be-
vogtning og andre støtteopgaver. Jeg har en 
dyb respekt for deres indsats. Det er unikt, at 
vi i Danmark kan lave de her scenarier og stille 
med de frivillige til at agere figuranter. Uden 
dem ville Night Hawk ikke være den succes, 
som den er,” siger generalmajor Jørgen Høll.

STØTTE TIL 
FORSVARET

På otte sider sætter HJV  
magasinet fokus på  

Hjemmeværnets vigtigste  
opgave: Støtten til det 

danske forsvar
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Øvelse Night Hawk 
Night Hawk er en øvelse for specialoperationsstyrker, der finder sted hvert 
andet år. Øvelsen i 2016 var den største specialoperationsøvelse i Danmark 
nogensinde og den største øvelse for specialoperationsstyrker i Europa i år. 
Næsten 2.000 soldater fra en række nationer deltog. Fra Danmark deltog 
Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt 
Hjemmeværnet. Hjemmeværnet støttede med en række opgaver blandt 
andet bevogtning, transport af udstyr, overflyvninger og fotografering af 
objekter til efterretningsindsamling og som figuranter på objekterne.

Thomas Dahl Ravn vil helt sikkert gerne 
være med næste gang, Øvelse Night 
Hawk løber af stabelen.

Thomas var terrorist 
Thomas Dahl Ravn fra Hjemmeværnskompagni Kongenshus vest for Viborg  
brugte to uger af sin ferie som figurant på Night Hawk, hvor han blev taget til 
fange, afhørt og medtaget en del gange.

AF ANDERS BIRCH BREUNNING,  
MAGASINVÆRKSTEDET
FOTO: LARS HOLM

”Jeg holdt min sommerferie fra mit job på de 
to uger, hvor der var Night Hawk. Jeg sidder 
på kontor til hverdag og vil gerne noget an-
det i min ferie, og så er Night Hawk en dejlig 
afveksling. Det er lige på og hårdt.”

”Jeg spillede blandt andet en fjendtlig lo-
gistikofficer og blev taget til fange af special-
styrker, da min gruppe var på vej i biler, og 
jeg blev afhørt hele vejen tilbage til Aalborg 
Flyvestation. Dagen efter var jeg bodyguard, 
da vi blev angrebet. Vi hørte helikopterne og 
vidste, at de var på vej. Det første, der kom 
ind i bygningen, var en hund, der hurtigt røg 
lige på mig. Jeg havde fuld dragt, maske og 
hjelm på, og hunden havde mundkurv på, 
men den fik mig alligevel lagt ned ret hurtigt. 
Man skal være lidt robust som figurant – spe-
cielt hvis man vil være celleleder eller officer, 
som jeg spillede et par gange – for special-
styrkerne går til den på øvelsen.”

”Det er noget af en oplevelse at se dem i 
aktion. Jeg blev overrasket over, hvor hur-
tige de var. Jeg ville gerne yde modstand og 
kæmpe tilbage, men det når man slet ikke. 
Det går så hurtigt. Jeg tænkte meget over, at 
det skulle være realistisk. Vi opførte os tak-
tisk på objekterne, og når jeg blev taget til 
fange, forsøgte jeg at digte falske historier, 
for det ville en ægte fjende gøre. Det var su-
per spændende at være med, og jeg er helt 
sikkert også med næste gang.”

TEMA: STØTTE TIL FORSVARET
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SSR var igen med på øvelse Night Hawk. Her støttede SSR specialoperationsstyrker-
ne ved at løse sin kerneop gave: indhentning af information i fjendtligt område.

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
MAGASINVÆRKSTEDET

En nat under Night Hawk mellem klokken tre 
og fire glider en patrulje fra Hjemmeværnets 
Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni 
(SSR) i vandet fra en RHIB – en hurtiggåen-
de gummibåd. Iført tørdragt og kampvest og 
med skudklare våben svømmer patruljen ind 
mod kysten så stille og diskret som muligt. I 
sikkerhed på kysten aflægges tørdragten, og 
der hankes op i rygsækken. Med rygsække, 
udrustning og våben på cirka 70 kilo bevæger 
patruljen sig mod målet. Da den når målet, 
lægger den sig i skjul og begynder at ob-
servere og rapporterer al information, som 
kan være relevant ved et angreb, til special-
styrkernes hovedkvarter. Hvor kan man be-
væge sig uset ind på målet, hvor højt sidder 
vinduerne, er der lys om natten, hvor er der 
bevæbnede vagter? 

Testet i kerneopgaven
Missionen var bare en af de specielle rekog-
nosceringsopgaver, som SSR løste under 
Night Hawk 2016.

”Min patrulje indgik i Special Operations 
Maritime Task Group (Øvelsens maritime 
styrke, red.), hvor vi var en kapacitet, som 

specialtropperne kunne trække på til informa-
tionsindhentning,” forklarer Peter fra Aalborg, 
der var patruljefører på missionen beskrevet 
ovenfor.

”Vi lå i skjul i flere dage og observerede, 
indtil objektet blev angrebet af specialopera-
tionsstyrkerne,” uddyber han. 

Med på indsatsen var også patruljens fin-
skytte, så patruljen kunne støtte specialtrop-
perne ved angrebet, samt andet udstyr til at 
agere blocking force og forhindre fjendtlige 
forstærkninger under specialstyrkernes an-
greb. Men den primære opgave var at for-
blive komplet skjult for fjenden og sende 
information tilbage.

”Det er hårdt. Oppakningen er tung, og 
man ligger stille i flere dage i oktoberregnen. 
Man er på vagtturnus hele tiden, og man er 
træt, når man kommer tilbage. Men informa-
tionen, vi indsamler, har stor betydning for 
angrebet. Vi blev testet i det, vi træner til, 
og vores produkt blev brugt. Da målet blev 
angrebet, var det godt at se, at vores obser-
vationer blev anvendt,” siger Peter.

Unik mulighed for udvikling
SSR har deltaget på Night Hawk de sidste syv 
gange, og hver gang giver det god mulighed 
for kompetenceudvikling.

”Vi havde igen SSR med som øvelsestager i 
den maritime specialoperationsstyrke. De ind-
gik i forskellige funktioner sammen med Frø-
mandskorpset, som de har trænet sammen 
med i en del år. Det giver en unik mulighed 
for, at vi fortsat kan udvikle SSR's kompeten-
cer sammen med skarpe specialoperations-
styrker,” siger chefen for Specialoperations-
kommandoen, generalmajor Jørgen Høll.

SSR
• SSR (Særlig Støtte og Rekognosce-

ringskompagni) er Hjemmeværnets 
nationale specialstyrke, som bl.a. 
støtter Forsvarets specialoperations-
styrker med stabspersonel og patruljer 
til indhentning af informationer under 
vanskelige taktiske forhold. Enheden 
består af frivillige fra Hjemmeværnet, 
der er særligt udvalgt og uddannet. 
Både optagelsesforløbet og den videre 
uddannelse stiller store krav til den 
enkelte soldat.

under Night Hawk

Det er syvende gang, at 
SSR deltog i Night Hawk. 
Øvelsen er en god mulighed 
for at udvikle patruljernes 
kompetencer. 

TEMA: STØTTE TIL FORSVARET
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Let transportgruppe    tung indsats

Det kræver cirka 30 Q'er at blive 
uddannet til de lette transportgrup-

per. Et af dem er uddannelsen i at 
betjene TMG – tungt maskingevær.

TEMA: STØTTE TIL FORSVARET
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Let transportgruppe    tung indsats

”Det er en 
omfattende uddannelse. 
Man må tage hatten af 
for de frivillige”

Michael Fyrst Juncher 
Chef for forsyningskompagniet i  

   2. Logistikbataljon i Trænregimentet.

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
MAGASINVÆRKSTEDET
FOTO: CHRISTER HOLTE

Grupper fra det nordjyske hjemmeværnskompagni 
Cimbrer er ved at uddanne lette transportgrupper. Det 
kræver en indsats ud over det sædvanlige, men så kan 
de også støtte Trænregimentet fra Aalborg. 

Du kender sikkert udtrykket ”uden mad og 
drikke duer helten ikke”. Tilføj ammunition, 
brændstof, reservedele og en mængde andre 
forsyninger, så nærmer vi os noget, der også 
gælder eksempelvis de forrestkæmpende 
enheder.

Det er imidlertid noget af en udfordring at 
få forsyninger frem til frontlinjen. Det kræver 
lastbiler, tungt udstyr og højtuddannet mand-
skab, der både kan håndtere alt det nødven-
dige udstyr og kæmpe sig ud af en potentiel 
træfning for at få forsyningerne frem. 

Med andre ord kræver det en let trans-
portgruppe. Hidtil har den opgave ligget 
udelukkende hos de professionelle soldater i 
forsyningskompagniet under Trænregimentet 
i Aalborg. Men nu er to grupper fra Hjemme-
værnskompagni Cimbrer i Nordjylland også i 
gang med at gennemføre uddannelsen til let 
transportgruppe som et supplement og støtte 
til Hæren. Og en tredje og fjerde gruppe er 
på vej.  

Projektet er en udløber af et forsøgsprojekt 
med en ambition om et tættere samarbejde 
mellem Hæren og Hjemmeværnet, som blev 
sat i værk for nogle år siden og kastede nye 
projekter af sig. 

I maj 2017 bliver de første to grupper 
certificeret af Trænregimentet. I alt skal der 
være fire grupper, hvoraf en er en uddannel-
sesgruppe. De tre andre skal på sigt have en 
turnusordning, så minimum én gruppe hele 
tiden er klar til at blive indsat.

God soldat og transportmand
Der er en grund til, at opgaven som let trans-
portgruppe tidligere udelukkende har været 
udført af professionelle soldater. Det kræver 
cirka 30 Q’er for hver enkelt frivillig at gen-
nemføre funktionsuddannelsen. Dertil kom-
mer enhedsuddannelsen. 

”Når de skal støtte forsyningskompagniet, 
skal grupperne fra Hærhjemmeværnsdi-

strikt Nordjylland indgå i samarbejde med 
de professionelle soldater. Slutmålet er, hvis 
Trænregimentet skal opstille logistik både 
nationalt og internationalt – og det skal de 
– så kan vi tilbyde at udsende vores grup-
per til støtte for Trænregimentet. Det kræ-
ver meget uddannelse,” siger kaptajn Torben 
Løndal, der er operationsofficer i Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordjylland og ansvarlig for 
projektet. 

De mange uddannelser betyder, at de in-
volverede HJV-soldater skal lægge mange 
timer. Indtil oktober havde de hver især lagt 
500-600 timer i uddannelser i løbet af 2016. 

”Det er en stor indsats. Men det er også 
nødvendigt, hvis man vil være på førstehol-
det. Og rollen som let transportgruppe kræ-
ver både gode soldatermæssige egenskaber, 
og at man tilmed er transportmand,” siger 
kompagnichef Ole Kold fra Hjemmeværns-
kompagni Cimbrer.  

Den lette transportgruppe er en udløber af 
Hjemmeværnets yderligere støtte til Hæren. 

Hatten af for de frivillige
Hos Trænregimentet sætter man pris på ud-
sigten til en hjælpende hånd og støtten fra 
Hjemmeværnet. 

”Vi håndterer rigtig meget transport i for-
bindelse med Hærens forskellige øvelser. Vi 
kan inddrage de lette transportgrupper fra 
Hjemmeværnet i det arbejde, og det er klart 
en styrke for os. Det betyder, at vi kan tage 
opgaver, som vi ellers var nødt til at melde 
fra til på grund af for højt aktivitetsniveau,” 
forklarer kaptajn Michael Fyrst Juncher, der 
er chef for forsyningskompagniet i 2. Logi-
stikbataljon i Trænregimentet.

Indsatsen fra de frivillige, der investerer 
så meget tid i at støtte, er også noget, der 
fremkalder respekt. 

”Det er en omfattende uddannelse. Man 
må tage hatten af for de frivillige, der bruger 
deres tid på det her. Når man får sådan en 
flok ud, ved man, at de bringer en speciel 
energi med sig, som gavner alle,” siger Mi-
chael Fyrst Juncher. 
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TEMA: STØTTE TIL FORSVARET

Henrik Koch er gruppe fører for en af Hjemme værnskompagni Cimbrers  
kommende lette transportgrupper, som kræver mange frivillige timer af ham. 

”Jeg har været udsendt med Hjemmeværnet som bevogtningsenhed 
i Afghanistan, og når man vender hjem efter det, er mange opgaver 
lidt trivielle. Derfor er jeg med i en af de lette transportgrupper. Det 
er en potentielt skarp opgave for Trænregimentet, og der er mulig-
hed for at få en masse uddannelse.”

”Jeg bruger to weekender om måneden og en hel uge i kvartalet 
på uddannelsen, så jeg tager fri fra mit job flere gange årligt og giver 
afkald på en normal månedsløn. Uddannelsen er meget omfattende 
– den kræver blandt andet farligt gods-godkendelse, surringskursus, 
skydning med Tungt Maskingevær og teleskoplæsser-certifikat. Ter-

rænkørselskursus er også en del af uddannelserne ligesom mørke-
kørsel med natbriller – night vision goggles. Derudover kræver det, 
at man er i god fysisk form, har et logistisk mindset og er motiveret. 
Der er meget teori på kurserne, og man skal være motiveret for at 
holde gejsten oppe.” 

”Min motivation kommer fra to ting: For det første de mennesker, 
jeg arbejder sammen med i kompagniet, og for det andet, at vi kom-
mer tættere på Forsvaret og kan yde en rigtigt god støtte til dem. 
Jeg vil gerne være med til at vise, at vi i Hjemmeværnet kan mange 
ting. Transport er et godt eksempel på det. Når vi lykkes med det 
her, åbner det muligheder for Hjemmeværnet, og det viser, at vi kan 
løse flere varierede og specialisere de opgaver. Vi kæmper for et godt 
ry til Hjemmeværnet.”

"Jeg vil gerne yde en 
god støtte for Forsvaret"

Henrik Koch er medlem af en af de 
lette transportgrupper. Tidligere har 
han også været udsendt til Afghani-

stan med Hjemmeværnet.

”Jeg vil gerne være 
med til at vise, at 
Hjemmeværnet kan 
mange ting"

  Henrik Koch
  Gruppefører

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
MAGASINVÆRKSTEDET
FOTO: CHRISTER HOLTE
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I 2017 skal danske styrker kunne udsendes med syv dages varsel som en 
del af NATOs Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). I det tilfælde skal 
Hjemmeværnet i rammen af totalforsvarsregionerne kunne støtte med færd-
selsregulering samt afspærring og bevogtning.

Når styrker fra Hæren i hele 2017 skal være 
klar til at blive udsendt med syv dages varsel, 
kan det ske med hjælp fra Hjemmeværnet. 
Den hurtige responstid skyldes, at Danmark 
næste år stiller styrker til rådighed til NATOs 
nye styrke, Very High Readiness Joint Task 
Force (VJTF), som er en del af det hurtigste 
beredskab i NATO. 

På syv dage skal styrken være klar til at 
forlade kasernen med alt nødvendigt udstyr 
og rykke mod flyvestationer, havne eller jern-
banen, afhængigt af, hvor de skal hen. 

”Der er tale om tunge enheder, som skal 
afsted – kampenheder og andre enheder 
med tungt materiel. De skal støttes, når de 
aktiveres og skal ud af landet. Den opgave 
ligger hos bl.a. totalforsvarsregionerne og 

dermed potentielt ved Hjemmeværnet,” for-
klarer oberstløjtnant John Flarup, der er chef 
for Operations- og Uddannelsesafdelingen i 
Hjemmeværnskommandoen.

Gavn af Hjemmeværnet
Konkret betyder det, at Hjemmeværnet f.eks. 
kan assistere med færdselsregulering, når 
styrken rykker ud fra kasernerne, så den når 
frem til det sted, hvor den skal forlade landet 
– det kunne være en havn, en flyvestation el-
ler en banegård. Derudover kan Hjemmevær-
net i samarbejde med politiet afspærre, sikre 
og eventuelt bevogte de samme områder, 
indtil mandskab og materiel er sendt afsted.

Hos Forsvaret sætter man pris på den mu-
lige støtte. 

 ”Der er mange opgaver forbundet med 
en udsendelse af VJTF. I sådan en situation 
kan vi have gavn af, at f.eks. Hjemmevær-

net håndterer afspærring eller bevogtning. 
Vi sparer ressourcer, og dem kan vi i stedet 
bruge på kerneopgaven – nemlig at få styr-
ken sendt af sted,” siger major ved Hærsta-
ben i Værnsfælles Forsvarskommando, Kim 
Apel Andersen.

”Vi har fra Hjemmeværnet kun oplevet po-
sitive tilkendegivelser og opbakning til den 
mulige opgave, ligesom de har været gode 
til at byde ind med muligheder og input til, 
hvordan opgaven kan løses,” siger han. 

Støtte til lynhurtig 
international udsendelse

TEMA: STØTTE TIL FORSVARET

Får Hæren i 2017 brug for at 
rykke hurtigt ud, er blandt andet 
Hjemmeværnet klart til at støtte 

med eksempelvis færdselsre-
gulering samt afspærring og 

bevogtning. Foto: Lars Horn

AF ANDERS BIRCH BREUNING
MAGASINVÆRSTEDET
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ILDSJÆLENE

Ida Nilsson brænder for 
førstehjælpen og for at 
give andre en oplevelse i 
de mange aktiviteter, hun 
er involveret i, og hun 
lægger over 900 frivillige 
årligt i Hjemmeværnet.

TEKST OG FOTO: FREELANCEFYN /  
BETH WERNER

To af de seks personer i de to biler, der er 
kørt frontalt sammen, er bevidstløse, mens 
de fire andre skriger i smerte over de skader, 
de har pådraget sig ved sammenstødet. Der 
er brug for førstehjælp. Nu.

Den virkelighedstro, udfordrende og tid-
krævende ulykkesscene er sat af 46-årige 
oversergent Ida Nilsson, næstkommande-
rende og førstehjælpsinstruktør i Politihjem-
meværnskompagni Kolding.  

”Førstehjælpsmomenter skal være realisti-

ske og af en vis sværhedsgrad. Jeg har selv 
under en øvelse prøvet at blive prikket på 
skulderen med ordene: ”Du er blevet skudt”. 
Det var en noget tam oplevelse, både for mig 
som figurant og de kammerater, der skulle 
give mig førstehjælp,” understreger Ida Nils-
son, hvis hjerte ubetinget banker for første-
hjælp både i undervisningssammenhæng og 
i virkelige livreddende situationer.

Har reddet liv 11 gange
Omtrent samtidig med at Ida Nilsson fik sit 
første barn, tog hun sit første kursus i før-
stehjælp.

”Jeg havde det bare sådan, at hvis der nu 
skete hende noget, ville jeg være i stand til 
at hjælpe,” fortæller hun. Sidenhen blev øn-
sket om at være i stand til at yde førstehjælp 
udvidet til at omfatte andre mennesker også.

Igennem de 26 år, Ida Nilsson har kunnet 
førstehjælp, har hun reddet 11 liv i forbin-
delse med hjertestop. To gange i hjemme-
værnsregi. Ida fortæller om det ene tilfælde: 

”Vores gruppe var indsat i forbindelse med 
en opera på Skamlingsbanken. Jeg får en 

melding om, at lederen af brandberedskabet 
har fået et hjertetilfælde. Jeg giver hjerte-
massage og stabiliserer ham til køreturen i 
ambulancen. Da jeg senere får at vide, at min 
indsats havde været med til at redde hans liv, 
blev jeg både taknemmelig og meget glad og 
lettet,” husker Ida.

Fart på karrieren
Ida har været medlem af Hjemmeværnet si-
den 2010. Efter 15 år som frivillig i Dansk 
Røde Kors trængte Ida Nilsson i 2010 til nye 
udfordringer.

”Jeg fik en opfordring fra et af medlemmer-
ne i kompagniet til at melde mig ind. Umid-
delbart sagde Hjemmeværnet mig ikke rigtig 
noget og i første omgang takkede jeg nej. Af 
en eller anden grund mødte jeg et stykke tid 
senere alligevel op til en kompagniaften. Ef-
ter den aften var jeg bare solgt," husker Ida. 

”Udover min viden og erfaring med første-
hjælp var jeg helt forudsætningsløs, så jeg 
skulle i gang med at tage en hel del uddan-
nelse. Det var hårdt, men også utroligt spæn-
dende og lærerigt.”

Førstehjælp er en hjertesag for 
46-årige Ida Nilsson, der bruger 

mange timer på at udtænke reali-
stiske momenter. 
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Ida Nilsson blev for nylig udnævnt til næst-
kommanderende i kompagniet, blot seks år 
efter at hun første gang trådte ind i Staldgår-
den, kompagniets lokaler i Kolding.

Næsten som et halvtidsjob
Ida Nilsson lægger ikke bare mange, men rig-
tig mange timer i Hjemmeværnet. Hun kigger 
på computeren, hvor hun netop har regnet 
aktivitetstimer og administrative timer sam-
men for årets tre første kvartaler, i alt 954 
timer.

I 2015 var tallet for hele året 900 timer. 
Med lidt hurtig hovedregning svarer Idas år-
lige timeforbrug næsten til et halvtidsjob. 

”Spørger du mig, hvorfor jeg bruger al 
min fritid og mere til på Hjemmeværnet, er 
svaret, jeg gør det, fordi jeg kan lide det, 
og fordi det gør mig glad at give. Jeg synes 
det er fantastisk at give andre en oplevelse, 
det giver mig så meget. Det kan være på en 
kompagniaften, en øvelse i vores eget værn 
eller i samarbejde med de andre værn, lokalt 
eller på landsplan som for eksempel under 
Landsøvelsen 2016 i Fredericia. I alle aktivi-
teterne hjælper vi hinanden for at løse op-
gaverne bedst muligt. Det er unikt,” mener 
Ida Nilsson.  

Interessen og omsorgen for andre men-
nesker ligger bare dybt i Ida Nilsson. Måske 
hænger det sammen med hendes to uddan-
nelser som pædagogisk assistent og mis-
brugskonsulent. ”Men jeg kan også sige fra”.

Ida Nilsson viser, hvordan man kan anvende en såkaldt splint som en stabiliserende halskrave på et af medlemmerne fra 
Politikompagni Kolding.

Ny Temaserie
Hjemmeværnet går i ny serie bag om de mange 
ildsjæle, der yder en kæmpe indsats i kulissen som 
eksempelvis instruktører, førstehjælpere, forsynings-
befalingsmænd eller kørere.

Ida Nilssons 
mange hverv
•  Næstkommanderende og første-

hjælpsinstruktør i Politihjemmeværns-
kompagni Kolding

•  Instruktør og underviser i introkurser 
for nye medlemmer

•  Koordinator af hjælp til Sydøstjyllands 
Politi  

•  Kompagniets repræsentant i Hær-
hjemmeværnsdistrikt Sydøstjyllands 
distriktsråd

Sønnen er fulgt trop
Idas engagement i Hjemmeværnet har smit-
tet af på sønnen Joe på 22. Han blev medlem 
af samme kompagni som sin mor i august 
2012. Ida indskyder, at det var Joes egen 
beslutning. 

”Jeg har aldrig presset på, men det glæ-
der mig virkelig at se, hvordan han i løbet 
af årene har udviklet sig fra at være lidt sløv 
til meget aktiv. Ja, det gælder ikke bare Joe, 
jeg har set den udvikling hos andre af vores 
unge medlemmer.”

Mor og søn i samme kompagni, giver det 
nogle problemer?

”Nej, vi kender vores roller begge to. I 
Hjemmeværnet er jeg næstkommanderende 
og Joe er befalingsmand. Herhjemme er vi 
mor og Joe”, siger Ida og supplerer:

”Min yngste datter på 16 år går allerede 
nu og glæder sig, til hun fylder 18 år og kan 
melde sig ind i Hjemmeværnet. Den ældste 
på 26 år er til gengæld helt uinteresseret.”

Spektakulære momenter et plus
Ida Nilsson bruger lang tid på at tænke i mo-
menter, der er så tæt på virkeligheden som 
overhovedet muligt. Hun starter typisk med 
at lave brainstorm inspireret af noget, hun 
har læst, set på TV eller hørt fra sine børn.  
Når ideen er i hus, går hun i gang med de-
tailplanlægningen af  setuppet. 

”Det er noget af et arbejde, men det hele 
værd, når jeg oplever, hvordan førstehjæl-

perne går til opgaven og bruger alt det, de 
har lært om førstehjælp” siger Ida Nilsson.

Udover at arrangere et utal af første-
hjælpsmomenter er Ida Nilsson instruktør 
på introkurser for nye medlemmer i flere af 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjyllands 13 
kompagnier. Hun er også koordinator af den 
hjælp, kompagniet yder til Politiet ved Smuk 
Fest i Skanderborg, senest i 2016. 

Så det er ikke svært at forstå, hvorfor Idas 
distriktschef, major Thomas Pedersen, beteg-
ner Ida som en af de mest aktive frivillige i 
politikompagni Kolding.
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TRANSPORTKØRETØJ

Hjemmeværnet har anskaffet 12 nye 
specialdesignede transportkøretøjer, der er 
udviklet med størst mulig fleksibilitet for 
øje. Køretøjerne kan således transportere 
al slags gods og kræver kun minimal 
uddannelse. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

FOTO: OLE BO JENSEN

Hjemmeværnets vognpark har fået et nyt medlem til erstatning for de 
aldrende VW LT35. Der er tale om transportkøretøjet model VW Crafter 
50, der er designet til at transportere gods i de mængder, der normalt 
forekommer ved Hjemmeværnets myndigheder og enheder. Herudover 
er køretøjet godkendt til transport af farligt gods, som der stilles sær-
lige lovkrav til efter den såkaldte ADR-konvention. Farligt gods er blandt 
andet ammunition, gasflasker, brændstof, SINE-radioer, der indeholder 
lithiumbatterier, og feltrationer, der indeholder tændstikker og kemiske 
varmere. 

Der er indkøbt i alt 12 Craftere, som i størrelse minder om Hjem-
meværnets fleksible indsatskøretøj, FIK. De er placeret rundt om på de 
grønne hærhjemmeværnsdistrikter og udlånes som puljekøretøj.  

De høje sorte rummelige varevogne er efter en testperiode blevet 
udviklet og udstyret, så de lever op til de gældende regler for transport 
af farligt gods. Indvendig er el og belysning for eksempel ekstrabeskyt-
tet, og køretøjet har ekstra brandslukningsudstyr. Samtidig er de blevet 
tilpasset Hjemmeværnets behov for fleksibilitet, så de har flere anven-
delsesmuligheder. 

Specialudstyr 
”Vi har fået udstyret Crafterne med ekstra udstyr af hensyn til blandt 
andet sikkerhed og arbejdsmiljøet,” forklarer major Christian Blixencrone-
Møller fra Hjemmeværnskommandoens Logistikafdeling. 

Der er blandt andet monteret arbejdslys flere steder, så man også kan 
læsse og aflæsse godset i mørke. På ladet har den fået ekstra metaløjer 
i gulvet til at surre godset forsvarligt fast, og udvendig er der påmonteret 
”truckværn” under skydedørene. Bagtil er monteret en foldbar lift, som 
kan anvendes ved læsning med f.eks. palleløfter og med mulighed for at 
åbne bagdøren uden at sænke liften.

Den nye Crafter er således et godt og fleksibelt supplement i forhold 
til de køretøjer, som Hjemmeværnet allerede har. Disse kan som bekendt 
også fragte farligt gods i mindre mængder.

”Men skal der flyttes store mængder, så tænk Crafteren ind i løsningen 
i samarbejde med depotet,” anbefaler Christian Blixencrone-Møller.

På side 46-47 bringer HJV magasinet et portræt af Hjemmeværnets 
sikkerhedsrådgiver Steffen Carlsen samt et overblik over de uddannelser, 
der tilbydes i relation til transport og håndtering af farligt gods.

Craftere klar
til at rulle ud på landevejene
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VW Crafter 50
Hjemmeværnets nye Crafter er ADR-god-
kendt efter EX-II-norm, hvilket betyder, 
at de er godkendt efter civile krav til 
transport af farligt gods.
• Totalvægt: 5.000 kilo
• Egenvægt: 2.900 kilo
• Lasteevne: 2.100 kilo
• Læssebagsmæk: 600 kilo
• Motor: To liter turbodiesel, 163 hk
• Topfart: 90 km/t

Uddannelse 
• VW Crafter 50 er et puljekøretøj. Hvis 

du skal være chauffør på Crafteren, er 
det et krav, at du har kørekort kategori 
C1 (lille lastbil), samt har modtaget 
uddannelsen "Fælles bestemmelser 
for brug af Forvarets køretøjer". Der 
udover skal du have gennemgået 
køretøjets udstyr og betjening med en 
køreinstruktør.

• Hvis køretøjet skal benyttes til transport 
af farligt gods, skal chaufføren desuden 
have erhvervet et særligt ADR Kap. 
1.3 chauffør uddannelsesbevis. Kurset 
varer ni timer og udbydes via Hjemme-
værnsskolen.  

Crafteren kan også bru-
ges til at transportere 

farligt gods som eksem-
pelvis ammunition. 
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Transport af farligt gods er 
Steffens domæne
Den 53-årige seniorsergent Steffen Carlsen skal som ny koordinerende 
sikkerhedsrådgiver være med til at klæde Hjemmeværnet på til at håndtere  
reglerne for transport af farligt gods.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Hver gang du og din enhed skal en tur på 
skydebanen, skal I med garanti også have 
fragtet ammunition med fra jeres depot til 
skydetræning. 

Transporten af farligt gods som blandt an-
det ammunition, gasflasker og brændstof er 
i dag underlagt særlige lovkrav af hensyn til 
sikkerheden for både mennesker og miljø. 

Derfor har Hjemmeværnskommandoen 
udvidet sit korps af militære medarbejdere 
med en ny koordinerende sikkerhedsrådgiver, 
nemlig den 53-årige seniorsergent Steffen 
Carlsen, som er ekspert i biblen på området, 
den såkaldte ADR-konvention. 

”Min fornemmeste opgave er at omsætte 
ADR-konventionens mere end 3.500 siders 
lovtekster til anvendelige procedurer og 
vejledninger for både de frivillige, der som 
chauffører skal transportere farligt gods un-
der frimængdegrænserne, og de ansatte, der 
bliver berørte af transportopgaverne,” fortæl-
ler Steffen Carlsen.  

HJV magasinet møder Steffen ved præsen-
tationen af Hjemmeværnets nye transportkø-
retøj, VW Crafter 50, som er udstyret efter 
alle kunstens regler og er blevet ADR-god-
kendt, så den også kan anvendes til transport 
af farligt gods. På uniformsjakken bærer han 
et stort orange ærmemærke med symbolerne 
for farligt gods. 

Han brænder for opgaven 
Med glimt i øjet indrømmer Steffen, at ADR-
konventionen er tørt stof, som kan virke som 
en uoverskuelig regeljungle at hitte rundt i 

for det utrænede øje. Derfor skal man også 
brænde for opgaven med at formidle reglerne 
videre til de frivillige. Og det gør han. Han er 
velbevandret i Hjemmeværnet, hvor han har 
gjort tjeneste de seneste seks år.

”Jeg vil gerne være med til at afmystificere 
de eventuelle barrierer, nogle har. For vi skal 
ligesom andre leve op til reglerne,” siger Stef-
fen Carlsen, der har mange års erfaring med 
transporttjeneste fra sin karriere i Forsvaret.  

Derfor er han i fuld gang med at stable 
en sikkerhedsorganisation på benene, så de 
omkring 1.500 chauffører, primært forsy-
ningsbefalingsmænd og forsyningshjælpere, 
og de omkring 300 pakkere, modtagere og 
afsendere, primært depotansatte og forsy-
ningsbefalingsmænd, kan blive uddannet og 
klædt på til at håndtere reglerne på forsvarlig 
vis. Selve uddannelsen står Hjemmeværns-
skolen for.    

”Vi forlanger ikke, at de frivillige skal være 
eksperter.  På ingen måde. Men de skal ud-
dannes og skal lære nogle nye procedurer. 
Derfor har vi lavet en række små miniguides, 
hvor vi kommer med nogle praktiske eksem-
pler på transportopgaver. Det er min opfat-
telse, at folk efter de første hurdler får en 
oplevelse af, at så er det heller ikke sværere,” 
siger Steffen Carlsen.

Han er også drivkraften bag et nyt informa-
tionssite på hjv.dk bag login: 

"Transport af farligt gods", der skal hjælpe 
brugerne på vej med relevant viden. 

Flere kasketter 
I jobbet som koordinerende sikkerhedsrådgi-
ver har Steffen Carlsen flere kasketter på.  Ud 
over at forestå uddannelse og producere in-

formationsmaterialer er han også rådgiver for 
Hjemmeværnskommandoens stab og ledelse 
i spørgsmål på området. Han samarbejder 
også med Hjemmeværnets to andre sikker-
hedsrådgivere, der er placeret i henholdsvis 
Sydjylland og Nordjylland.  Desuden er det 
ham, der som Hjemmeværnets repræsentant 
sidder med til møder med Forsvarets øvrige 
koordinerende rådgivere.           

”Hjemmeværnet har en klar interesse i at 
være i tråd med Forsvaret. Det gavner hele 
forvaltningen på området,” siger Steffen 
Carlsen.

Transport af 
farligt gods
Hjemmeværnet tilbyder disse uddannelser 
via Hjemmeværnsskolen:
 
• ADR kapitel 1.3 uddannelse 

Til kørere, der transporterer gods under 
reglerne for frimængde-transport. 
Varighed: Ni timer.

• Afsender-, pakker og modtager-
uddannelse  
Henvender sig til jer i transportkæden, 
der håndterer farligt gods.  
Varighed: Tre dage.

• Chef- og lederuddannelse  
Orientering om ansvar og pligter for 
førere. Varighed: To timer.
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Seniorsergent Steffen 
Carlsen bag rattet i 
Hjemmeværnets nye 
Crafter, som er god-
kendt til også at trans-
portere farligt gods. 
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Den digitale genvej 
for nye medlemmer

E-REKRUTTERING

E-Rekruttering har gjort 
vejen fra ansøgning 
til medlemskab af 
Hjemmeværnet væsentligt 
kortere. Det betyder, at 
de kvalificerede ansøgere 
hurtigere kan komme i 
gang med at gøre tjeneste 
i Hjemmeværnet

AF THILDE LEJRE

Da den digitale e-Rekruttering for knap et år 
siden gjorde sit indtog i Hjemmeværnet, var 
det et farvel til papiransøgningerne. Til gen-
gæld betød det et goddag til en kortere an-
søgningsproces. Tiden, fra der trykkes send 
på ansøgningsskemaet, til du som hjemme-
værnssoldat står iklædt din nye uniform i din 
underafdeling, er blevet væsentligt kortere 
med e-Rekruttering. Det viser en sammen-
ligning af behandlingstiden på ansøgninger i 
2016 i forhold til 2015. 

I første halvdel af 2016 er 63 procent af 
ansøgningerne færdigbehandlet, mens det i 
første halvdel af 2015 kun gjorde sig gæl-

dende for 33 procent af ansøgningerne.
”Tallene siger det meget tydeligt: Ansøg-

ningerne kommer væsentligt hurtigere igen-
nem systemet nu. Og det var netop et af 
formålene med e-Rekruttering; at der skul-
le være kortere vej fra ansøgning til med-
lemskab af Hjemmeværnet,” siger Winnie  
Schjødt Kærgaard, som er kontorfuldmægtig 
i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Også samtaleholderne, som holder oriente-
ringssamtaler med ansøgere til Hjemmevær-
net, kan mærke en tydelig forskel. 

”Der, hvor jeg primært oplever forskel, er i 
de tilfælde, hvor der ikke er nogen lægelige 
problemer, og ansøgeren ikke står i kriminal-
registret. Så går det rigtigt hurtigt med at få 
ansøgerne igennem. Det kan faktisk gøres på 
tre uger, hvor det tidligere kunne tage op til 
tre måneder,” siger kompagnichef i Rødovre 
Kurt Klausen.

Plads til forbedring
Selv om e-Rekruttering har nogle klare for-
dele, er der dog også ulemper ved systemet. 
Kurt Klausen har på godt fire år hvervet knap 
150 nye medlemmer til kompagniet. På grund 
af de mange ansøgere kan Kurt Klausen ikke 
nå at holde individuelle samtaler med dem 
på deres bopæl, men bliver nødt til at holde 
møder med ansøgerne i hold, og her oplever 

han, at e-Rekruttering har en ulempe.
”Ansøgerne udfylder ansøgningen, mens 

jeg sidder sammen med dem. Det tager lang 
tid, da vi kun har to pc'er i underafdelingen, 
og så har jeg ikke samme føling med, hvad 
de skriver, som jeg havde, mens ansøgnin-
gerne var på papir. Der kiggede jeg dem 
igennem og kunne hurtigt se, hvis der var 
nogle forhold, som gjorde, at de ikke kunne 
være i Hjemmeværnet,” forklarer Kurt Klau-
sen, som ellers er meget positivt stemt over 
for e-Rekruttering og synes, at det har været 
let at vænne sig til.

Der er også plads til forbedringer, for at 
ansøgningerne kan komme endnu hurtigere 
igennem systemet. Nogle steder er der stadig 
problemer med, at samtaleholderens konklu-
sionsskemaer, som er samtaleholderens vur-
dering af ansøgeren, kommer lang tid efter 
ansøgningsskemaerne. Samtidig er de ikke 
altid udfyldt fyldestgørende.

”Det er vigtigt for behandlingen af ansøg-
ningerne, at konklusionsskemaerne giver et 
godt billede af, hvem ansøgeren er, så det er 
ikke nok at skrive, at ansøger er ok,” forklarer 
Winnie Schjødt Kærgaard.

Du kan finde gode eksempler på udfyldte 
konklusionsskemaer på www.hjv.dk/e-rekrut-
tering, hvor du også kan finde vejledninger 
og materiale til brug for e-Rekruttering.
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Unge HBU-soldater 
fra Trænregimentet i 
Aalborg var på besøg 
hos det lokale hjem-

meværn ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt 

Nordjylland.

AMMUNITION

Nordjysk charme offen siv 
over for værnepligtige 
Aktiviteterne var både sjove og fængende, da 240 unge 
fra Hærens Basisuddannelse ved Træneregimentet i 
Aalborg i efteråret fik en forsmag på, hvad et med lem-
skab af Hjemmeværnet kan byde på.

TEKST OG FOTO: ANNETTE KNUDSEN

Det var det brede hjemmeværn, som Hær-
hjemmeværnsdistrikt Nordjylland viste frem 
for to hold unge HBU-soldater fra Trænregi-
mentet i Aalborg to aftener i september. På 
fire udendørs stationer mødte HBU-soldater-
ne hjemmeværnssoldater fra blandt andet 
distriktets skarpe grønne infanterienheder, 
politihjemmeværnet og specialister fra deres 
rydningsassistentteams. 

Distriktet har udviklet deres koncept og 
imagetiltag fra et indendørsarrangement med 
foredrag i et auditorium til udendørsaktivite-
ter med flere stationer for at gøre arrange-
menterne mere dynamiske og levende. 

”Denne gang valgte vi også at inddrage 
vores specialenheder som eksempelvis ryd-
ningsassistenterne for at vise de unge, at vi 
har så meget at byde på i dag,” forklarer di-
striktschef, oberstløjtnant Jan Johansen. 

Blandt deltagerne var der stor nysgerrig-
hed, og de stillede rigtig mange spørgsmål. 
Det var tydeligt at spore både deres forbav-
selse og forundring over, hvor mange forskel-
lige enhedstyper, nutidens hjemmeværn in-
deholder, og hvor mange forskellige opgaver 
der løses. Generelt virkede det, som arrange-

menterne bidrog til en positiv opfattelse af, at 
Hjemmeværnets soldater er seriøse personer, 
der arbejder hårdt og målrettet på at løse de 
opgaver, de er blevet pålagt.  

Flere har meldt sig ind
Så distriktets charmeoffensiv har tilsyne-
ladende været en succes. Flere af de unge 
HBU-soldater har i hvert fald meldt sig ind 
i Hjemmeværnet eller vist interesse for det 
frivillige forsvar efter arrangementerne. 

En af dem er Asbjørn Andersen. 
”Jeg kendte kun hjemmeværnssoldater 

som nogle, der dirigerer trafik og anviser p-
pladser. Den aften fik jeg mange relevante 
informationer. Jeg fik også lov til at røre ved 
våben og sidde i biler, jeg ikke kendte. Det 
var fedt,” fortæller Asbjørn Andersen.

 Også distriktschefen er tilfreds, og det nye 
koncept har opfyldt hans succeskriterier. 

”Vi ville gerne skabe mere liv med dynami-
ske aktiviteter og få flere til at tænke positivt 
om Hjemmeværnet, så vi kan få nogle nye 
medlemmer. Det synes, jeg er lykkedes," si-
ger Jan Johansen.

Hjælp din forsynings-
befalingsmand for din 
egen sikkerheds skyld
Indenfor det sidste år er måden, ammunition 
skal behandles og forvaltes på, blevet ind-
skærpet. Formålet er at holde korrekt regn-
skab med, hvor ammunitionen er, men også 
at tilgodese brugerens og andres sikkerhed. 
Her får du et overblik over, hvad du skal 
være opmærksom på.  

1. Ammunition, der ikke virker
Det hænder, at der forekommer en utilsigtet 
hændelse med ammunition. Det vil sige, at 
ammunitionen ikke virker efter hensigten - 
og dermed kan være til fare for skytten eller 
andre. 

Hvis ammunition ikke virker efter hensig-
ten, indføres der skydeforbud med netop 
det ammunitionsparti, som har været an-
vendt ved den konkrete hændelse.  For at 
kunne identificere ammunitionen korrekt er 
alt ammunition registreret med type, LOT- 
og batch nummer. Disse oplysninger frem-
går af indpakningen, men kan ikke læses på 
den enkelte patron. 

2. Undgå sammenblanding
For at kunne spore og kassere netop det 
ammunitionsparti, der kan være fejl ved, er 
det vigtigt, at du ikke sammenblander am-
munition fra forskellige ammunitionspartier. 

Sker det alligevel, så medfører det, at langt 
mere ammunition skal kasseres for en sik-
kerheds skyld. Du kan derfor hjælpe både dig 
selv og din forsyningsbefalingsmand ved at 
være med til at holde styr på ammunitionen.

3. Aflever ikke anvendt ammuni-
tion det rette sted   
Som soldat skal du være opmærksom på, 
at tiloversbleven ammunition skal returneres 
tilbage til udgangspunktet. Har du fået am-
munition fra din forsyningsbefalingsmand, 
skal du aflevere eventuel tiloversbleven am-
munition til ham/hende.  Hvis du til gengæld 
har modtaget ammunition fra en anden en-
hed end din egen, skal du aflevere tilovers-
bleven ammunition ved samme enhed. Du 
er vigtigt, at du IKKE tager det med tilbage 
til din forsyningsbefalingsmand, da han/hun 
ikke kender LOT- og batch nummer på am-
munitionen, som du har fået. 

Også rent regnskabsmæssigt er det vig-
tigt, at udlevering og aflevering af ammu-
nition ske ved den samme enhed. Tænk 
endelig på ikke at pakke mere ammunition 
ud end nødvendigt. Det er altid lettere for 
forsyningsbefalingsmanden at håndtere am-
munition i originalpakningerne.
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UDDANNELSE

Kompagnichef Palle Haurbæk: ”Mine folk har brug 
for at vedligeholde kørslen i pansret mandskabs-
vogn, så de er klar til vinterberedskabet. Så jeg er 
glad for Uddannelsesugen.”
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Fyn samler 
uddannelse  
Frivillige på Fyn kan nu koncentrere sig om at få opdateret deres kompetencer  
en gang om året på distriktets nye Uddannelsesuge. ”En god ide,” siger de frivillige 
om initiativet.

AF NINNA VILLADSEN
FOTO: INFOELEMENT VED  
HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT FYN

Lad tankerne flyve tilbage til det gamle mo-
biliseringsforsvar, hvor enheder blev genind-
kaldt for at blive uddannet individuelt og øvet 
i enhedsramme. Den måde at uddanne på har 
været ideen bag Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyns nye tiltag – en uddannelsesuge 39. 

Det er også den måde, som vores to nor-
diske naboer i Sverige og Norge uddanner 
deres hjemmeværnsenheder på.

Hele distriktet med ansatte og frivillige ryk-
kede derfor til Nymindegablejren i Vestjylland 
i slutningen af september i 10 dage for at 
gennemføre blandt andet informationsud-
dannelse, mønstring, skydning med alle vå-
bentyper, feltøvelse, kampsvømning, musik 
vedligeholdelse og vedligeholdele for pansret 
mandskabsvognskørere. I alt omkring 40 for-
skellige uddannelser og aktiviteter blev tilbudt 
de fynske hjemmeværnssoldater, og omkring 
400 tog mod tilbuddet. Nogle uddannelser 
gav Q’er, andre gav vedligeholdelse og øvelse.

Et pilotprojekt
”Det er et pilotprojekt. Men ideen er at give 
vores frivillige så mange tilbud som muligt 
på så kort tid som muligt. De skal blot sætte 
en uge, en weekend eller måske bare en dag 
af til at få lige netop den uddannelse, kom-
petence eller efteruddannelse, de mangler,” 
fortæller distriktschef, oberstløjtnant Kent 
Mikkelsen om projektet.

Uddannelsesugen erstatter en række andre 
arrangementer; tre multifunktionsweeken-
der, en enhedsskydningsweekend, en møn-
stringsweekend samt uddannelse på et antal 
enkeltdage og -aftener.

”Meningen er, at vi ikke vil ”forstyrre” vo-
res hjemmeværnsfolk og kompagnier før til 
næste års uddannelsesuge. Kompagnierne 
kan nu i fred og ro lave deres egne aktivite-
ter og behøver ikke tænke på, hvad de skal 
sende folk til ved distriktet,” forklarer Kent 
Mikkelsen.

Uddannelsesugen har fået en positiv mod-
tagelse blandt de frivillige. 

”Jeg synes Uddannelsesugen er en fanta-
stisk ide og har deltaget i flere kurser, så jeg 
kommer helt sikkert tilbage til næste år,” siger 
Philip Nielsen, fra Infanterikompagni Fyn.  

Også kompagnichef Palle Haurbæk fra 
Hjemmeværnskompagni Odense Havn er til-
freds:

”For os er det nødvendigt at vedligeholde 
vores kørefærdigheder i en pansret mand-
skabsvogn, så vi er klar til vinterberedska-
bet, der startede 1. november. Vi bliver bedre 
rystet sammen, når der er mere tid til uddan-
nelsen frem for en enkelt aften,” siger Palle 
Haurbæk.

Mange serviceopgaver
Som en service var der arrangeret fælles-
transport dagligt mellem Odense og Ny-
mindegablejren, så deltagerne kunne blive 
fragtet frem til uddannelsesstedet og retur. 
Det faldt i god jord. ”Det virkede bare”, siger 
Philip Nielsen.

Uddannelsesugen har i høj grad truk-
ket på frivillige kræfter. Den frivillige stab 
og stabskompagniet var eksempelvis med 
i planlægningen hele vejen, og de har løst 
store udfordringer undervejs, understreger 
distriktschefen. 

”Ud over planlægningen af den daglige 
transport mellem Odense og Nymindegab 
stod de også for transporten mellem de for-
skellige aktiviteter. Desuden havde de ansva-
ret for indkvarteringen i lejren, så håndterin-
gen af de mange serviceopgaver var også 
en god øvelse for vores frivillige,” siger Kent 
Mikkelsen.

Fra reserve til aktiv
 For en særlig gruppe på knap 30 medlem-
mer fra den fynske reserve betød deltagelsen 
i uddannelsesaktiviteterne, at de nu er tilbage 
i de aktives rækker.

I løbet af to hæsblæsende dage var de 
igennem blandt andet våbenbetjening, skyd-

ning, førstehjælp, signaltjeneste, uddannelse 
på signalpistol, konflikthåndtering, praktisk 
magtanvendelse og patrulje i by, så de nu 
står klar til aktiv tjeneste. 

"Det er vigtigt at få aktiveret flest mulige 
fra reserven, fordi de med deres gode solide 
hjemmeværnserfaringer kan være med til at 
løse de stadigt flere opgaver, som Forsvaret 
og Politiet beder om støtte til,” siger distrikts-
chef Kent Mikkelsen. 

Alle var indkaldt skriftligt og telefonisk af 
distriktet for at få dem til at bruge en week-
end på det hjemmeværn, de en gang har væ-
ret aktiv i. Blandt dem var Dennis Schmidt, 
der har været medlem af Hjemmeværnet i 
40 år: 

”Jeg synes, jeg skylder at yde en indsats 
igen, fordi den verden, vi lever i i dag, er 
blevet mere usikker.”

Ud over de mange aktiviteter var der også 
arrangeret aftenunderholdning som i gamle 
dages hjemmeværn, og deltagerne kunne 
komme ind og se filmene ”9. april” og ”Un-
der Sandet” samt høre foredrag med Poul 
Nielsen, der fortalte om sine oplevelser, da 
han som ung gennemlevede 17 måneder i 
den tyske koncentrationslejr Sachsenhausen 
under 2. Verdenskrig.

Phillip Nielsen fra Infanterikompagni Fyn er 
super tilfreds med Uddannelsesugen, hvor 
han tog kurser i vedligeholdelse af gevær 
og i anvendelse af dysekanon.
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UDDANNELSE

Roadshow 
Hjemmeværnsskolen 
har i efteråret været 
på landevejene for at 
informere nøglepersonel 
om opdateringer i den 
lovpligtige uddannelse 
og befalingsmands-
uddannelserne, der får 
virkning fra 2017.

AF SIGNE THIIM
FOTO: MADS KRABBE

Siden sommerferien har Hjemmeværnsskolen 
været på rundtur ved alle Hjemmeværnets 
distrikter for at fortælle om justeringer i den 
lovpligtige uddannelse og befalingsmands-
uddannelserne. På møderne har deltagerne 
også fået mulighed for at komme med deres 
input, som kan være med til at kvalificere ud-
dannelserne yderligere. 

”Det har været en positiv oplevelse. Jeg 
kan godt lide, man kan stille spørgsmål di-
rekte til Hjemmeværnsskolen og få svar med 
det samme,” siger premierløjtnant Morten 
Hygum-Risbank, der er uddannelsesstøtteof-
ficer i Virksomhedshjemmeværnskompagni 
Holstebro og deltog i et af arrangementerne 
i september på Skive Kaserne.

Skolechef på Hjemmeværnsskolen, oberst 
Jens Sund, uddyber formålet med at få en 
direkte dialog med nøglepersonellet.  

”Nøglepersonellet spiller en helt central 
rolle, især når det drejer som at udvælge de 
kommende førere. Der er for mange eksem-
pler på, at kursister på føreruddannelserne 
kommer uden tilstrækkelige forudsætninger. 
Det er mit håb og min forventning, at under-
afdelingerne fremadrettet vil fokusere mere 
på udvælgelsen af førere. Roadshowet er et 
af mange værktøjer, der er med til at klæde 
nøglepersonellet bedre på til denne opgave.”

Skolechefen håber samtidig, at Roadshow-
ene har været med til at vise, at de justerede 
uddannelser giver en øget fleksibilitet både 
for den enkelte hjemmeværnssoldat og der-
med også for den enkelte underafdeling.

Mere ansvar til underafdelingerne
De justerede uddannelser træder i kraft fra 
2017, hvor underafdelingerne selv får mu-

Tilhørerne på Skive Kaserne, hvor Hjemmeværns-
skolen var på Roadshow med nyt om den lovpligtige 
uddannelse og befalingsmandsuddannelserne.
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lighed for at gennemføre flere af uddannel-
serne. Det er i fleres øjne positivt.

”Det er godt, vi selv kan uddanne og på 
den måde sætte vores lokale præg på Gevær 
1-uddannelsen. Det gør det lettere at sælge 
uddannelsen – og dermed få folk i funk-
tionerne,” mener premierløjtnant John Løn-
borg, der er næstkommanderende i Hjem-
meværnskompagni Skjern og også var med 
til mødet i Skive.

Den øgede decentralisering giver dog også 
anledning til spekulationer omkring, hvor-
vidt underafdelingerne er uddannelsesop-
gaven voksen. På opfordring fra deltagerne 
på Roadshowene vil Hjemmeværnsskolen 
derfor udarbejde en uddannelseshjælpemid-
delpakke, som skal støtte uddannelsen i un-
derafdelingerne for at understøtte det faglige 
indhold i uddannelserne og for at spare tid 
for instruktørerne. Her er de nye taktiske læ-
ringsvideoer dog også en hjælp. 

”Jeg tror fjernundervisningen på PC og 
videoer vil være rigtig gode læringsmetoder 

især til de unge, der er vant til at bruge disse 
medier,” siger kompagnichef i Holstebro, kap-
tajn Søren Andersen.

Overgang kræver kommunikation
Overgangen fra den gamle til den nye struk-
tur er en af de ting, der vækker nogen be-
kymring hos nøglepersonellet. Det kan også 
være lidt forvirrende, at hvis man har taget 
første modul i den lovpligtige uddannelse 
(LPU1) i 2016, skal man faktisk videre på – 
ja, LPU1 i 2017, da indholdet er et andet.

”Den største udfordring ved den nye struk-
tur bliver koordinering og administration i for-
hold til, hvem der er kommet igennem de 
forskellige moduler, og hvad det betyder for 
de personer, der er midt i et forløb,” siger 
John Lønborg. Søren Andersen er enig. Han 
ser dog også mange positive aspekter ved 
den justerede lovpligtige uddannelse, for ek-
sempel at de nye kommer hurtigere i gang og 
får sat ansigt på de andre i kompagniet ud 
over bare kompagnichefen. 

”Folk kommer jo kun, hvis de kender no-
gen. På den her måde bliver der mere sam-
hørighed fra starten,” siger Søren Andersen, 
der har savnet at kunne få nye folk i gang 
med ”grønne færdigheder” helt fra starten. 

Både Søren Andersen, John Lønborg og 
Morten Hygum-Risbank vil lokalt informere 
deres egne folk om uddannelsesjusterin-
gerne.

Du kan læse flere detaljer om indholdet i 
de justerede uddannelser samt overgangen 
fra den gamle til den nye struktur på hjv.dk/
oe/HVS

”Det er positivt, underafdelingerne nu 
selv kan stå for dele af den lovpligtige 
uddannelse.  Jeg kan også godt lide, ud-
dannelserne i højere grad målrettes den 
enkeltes funktion og interesse.”

Løjtnant Morten Hygum-Risbank, ud-
dannelsesstøtteofficer i Virksomheds-
hjemmeværnskompagni Holstebro:

”Jeg kan godt være bekymret for vores 
fremtidige faglighed, når man ser på, 
hvad der er taget ud af uddannelserne. 
Til gengæld tror jeg, det bliver lettere 
at få folk til at tage befalingsmandsud-
dannelserne.

Kompagnichef, kaptajn Søren 
Andersen, Hjemmeværnskompagni 
Holstebro:

”Jeg kan godt lide, at Hjemmeværns-
skolen kommer ud lokalt. Jeg er positivt 
overrasket over den information, vi har 
fået om uddannelserne.”

Premierløjtnantn John Lønborg, 
næstkommanderende i Hjemme-
værnskompagni Skjern: 

med nyt om uddannelser
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INTERNATIONALT

AF JEANETTE SERRITZLEV,  
CENTER FOR STABILISERINGSINDSATSER. 

Når Hjemmeværnet i dag bidrager med dyg-
tige instruktører til træningsopgaver af iraki-
ske soldater, er det ikke længere en nyhed. 
For Hjemmeværnet har gennem 10 år vist sit 
værd også i verdens brændpunkter.  

Hjemmeværnets internationale æra be-
gyndte i 2006, da Hjemmeværnet for første 
gang i sin historie skulle stille patruljesolda-
ter til rådighed for Forsvarets internationale 
operationer i Irak. Otte mand fra Hjemme-
værnets specialenhed, Særlig Støtte og 
Rekognosceringskompagni (SSR), blev ud-
dannet og udsendt til Irak, hvor de indgik i 
såkaldte Protection Teams og fungerede som 
personbeskyttere for diplomater og embeds-
mænd i Basra.

Banebrydende ilddåb 
Hjemmeværnets ilddåb i verdens brænd-
punkter var på mange måder banebrydende 
og skelsættende i Hjemmeværnets historie. 
Den vakte jubel nogle steder og skepsis an-
dre. For kunne man nu også bruge frivillige 
soldater fra Hjemmeværnet i international 
tjeneste?

Svaret efter 10 år med internationale op-
gaver næsten non stop er et klart: JA, det 
kan man. Både som enkeltmandsudsendelser 
og i delingsramme har der været bud efter 
Hjemmeværnets frivillige siden 2006. Der-
for sender Hjemmeværnet også det 3. hold 
instruktører til Al Asad Airbase 200 km fra 
Bagdad til februar 2017. 

Lakmustest i Afghanistan
Det, der begyndte som enkeltmandsudsendel-
ser i 2006, voksede få år senere til en større 
opgave, og i foråret 2008 blev det besluttet, 
at Hjemmeværnet skulle stille bevogtningsde-
linger til missionen i Afghanistan. Delingerne 
var med til at aflaste Forsvarets soldater i de 
perioder, hvor store dele af de ordinære ud-
sendte hold var på leave. Så fra 2008-2011 
var syv bevogtningsdelinger fra Hjemmevær-

net bestående af cirka 200 mand fordelt på 
holdene ISAF hold 6 til ISAF hold 11.  

Kaptajn Troels Graff var delingsfører for 
hold 6. Nu, som dengang, er han chef for 
Hjemmeværnsinfanterikompagni København. 
HJV-magasinet har talt med ham om, hvor-
dan han ser tilbage på opgaven:

”Jeg tænker, vi var kvalificerede til opga-
ven. Vi var nok mere kvalificerede, end man 
forventede," fortæller Troels Graff, der kendte 
de udsendte soldater godt. En stor del af de-
lingen kom nemlig fra hans eget infanteri-
kompagni. ”Det var også nødvendigt, at vi 
var kompetente. Jeg var meget bevidst om 
det politiske element i opgaven. Der var ikke 
plads til fejltagelser.” 

Hjemmeværnshistorie
Indledningsvist lød opgaven på bevogtning af 
Camp Price, der var hovedlejr for Den Danske 
Kampgruppe i Helmand. Delingerne har også 
løst bevogtningsopgaver i Camp Bastion, i Ar-
madillo (senere Budwan) og i Patrol Base Line.

Troels Graff var også delingsfører på det, 
der blev kaldt ”hold 9½” : Delingen blev sam-
mensat med kort varsel af personel fra be-
vogtningsdelingerne på tidligere hold. 

”Begge oplevelser har tydeliggjort for mig, 
hvor vigtigt det er, at de hjemlige aktiviteter 
er relevante for de skarpe opgaver og at vi, 
populært sagt, ”train as we fight”, understre-
ger han og fortsætter: ”Med bevogtnings-
delingerne i Afghanistan skrev vi hjemme-
værnshistorie. Det har været med til at flytte 
Hjemmeværnet.” 

10 år med 
internationale 
opgaver

Kompagnichef Troels Graff var delingsfører 
for Hjemmeværnets første bevogtningsde-
ling i Camp Price-lejren i Afghanistan. Foto: 

Jeanette Serritzlev

”Med bevogtnings- 
delingerne i Afghanistan 
skrev vi hjemmeværns-
historie”

Troels Graff 
Kompagnichef

For ti år siden blev kimen lagt til en ny international æra i Hjemmeværnet, og de 
første frivillige HJV-soldater blev uddannet og sendt til Irak. I dag er Hjemmeværnet 
fast leverandør af personel til Forsvaret i internationale missioner. 
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Center for Stabiliseringsindsatser
I 2011 sagde Hjemmeværnet farvel til Afgha-
nistan og goddag til Kosovo. Opgaven hed 
bevogtning af lejren Maréchal de Tassigny 
nær byen Novo Selo. I modsætning til Afgha-
nistan, hvor delinger indgik som aflastning, 
var opgaven i Kosovo kontinuerlig. Hjemme-
værnet havde 12 delinger i perioden 2011-
2013. Omkring 360 mand nåede at gøre tje-
neste i Kosovo i løbet af de år. 

Samme år blev Kapacitetscentret (nu Cen-
ter for Stabiliseringsindsatser) opført som led i 
opprioriteringen af den internationale indsats.

”Hjemmeværnets frivillige besidder civile 
kompetencer og uddannelser, som sammen 
med de militære færdigheder udgør en 
stærk, men ikke tilstrækkelig udnyttet res-
source,” siger kommandør Anders Friis. Som 
chef for Center for Stabiliseringsindsatser 
arbejder han med både nuværende og frem-

tidige opgaver, hvor personel af reserven og 
Hjemmeværnets frivillige kan bidrage. ”Jeg 
ser flere muligheder for i højere grad at ud-
nytte det potentiale,” siger han.

Ud over opgaverne i Irak og Afghanistan 
har Hjemmeværnet også løst andre enkelt-
stående opgaver i internationalt regi. Flyver-
hjemmeværnet stillede blandt andet tre mand 
til en kortere bevogtningsopgave i 2015 i Ku-
wait i forbindelse med de danske F16-fly.

Virkeligheden overgår fantasien 
Alle opgaverne er – og har været – med til 
at styrke Hjemmeværnets internationale pro-
fil, som få havde forudset for år tilbage. Det 
gælder også revisor og menig William Bak, 
der i 2015 var udsendt som økonomisk råd-
giver på NATO-mission i Afghanistan: 

”Jeg meldte mig ind i Hjemmeværnet på 
Bornholm i et grønt politikompagni med fokus 

på den militære del for mange år siden. Efter 
Murens fald blev opgaverne ændret i retning 
af trafikregulering og almindelig hjælp til Po-
litiet. Og så har det vist sig, at jeg fik mit 
hjemmeværnsmæssige højdepunkt i Afgha-
nistan på baggrund af min civile baggrund.”

Som en del af sin missionsforberedende 
uddannelse var han i Polen. 

”Da jeg startede i Hjemmeværnet, var Po-
len en del af den forventede angrebsstyrke 
mod Bornholm, hvor det hele begyndte. Vir-
keligheden overgår nogle gange den vildeste 
fantasi.”

10 år med 
internationale 
opgaver

Fra 2011-2013 var 
12 HJV-delinger 
udsendt til Kosovo 
for at bevogte lejren 
Maréchal de Tassigny 
ved byen Novo Selo. 
Foto: Michael Thy/Grace 
Production

LÆS MERE
Du kan læse meget mere om Hjem-
meværnets internationale opgaver 
på Center for Stabiliseringsindsat-
sers hjemmeside hjv.dk/oe/csi.
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BEFALINGSMANDSKORPS

Hjemmeværnet har fået en række nye myndighedsbefalingsmænd i den  
ansatte struktur. De skal være med til at hæve uddannelsesniveauet, så de  
frivillge HJV-soldater bliver uddannet bedst muligt.

AF THILDE LEJRE

Hjemmeværnet har ansat en række nye myn-
dighedsbefalingsmænd, der skal være med 
til at udvikle og styrke det faste befalings-
mandskorps, som er rygraden til, at Hjem-
meværnet får uddannet de frivillige og det 
frivillige befalingsmandskorps bedst muligt. 

Udviklingen af et styrket befalingsmands-
korps var temaet på et seminar på Vording-
borg Kaserne for ansatte befalingsmænd fra 
hele Hjemmeværnet. Deltagerne fik en intro-
duktion til myndighedsbefalingsmandssyste-
met, som anvendes i Hæren og Flyvevåbnet 
og også er kendt fra NATO. 

”Hjemmeværnet har al mulig interesse i, 
at vi har det samme system som Hæren og 
Flyvevåbnet, og det er nødvendigt at udvikle 
færdighederne i hele tjenesten, hvis vi skal 
sikre gode frivillige soldater og enheder,” på-

pegede Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler på seminaret.

Rådgivende funktion
Den første myndighedsbefalingsmand, chef-
sergent Jens Post, startede i Hjemmeværns-
kommandoen tidligere på året. Senest har 
også Hjemmeværnsskolen fået en myndig-
hedsbefalingsmand, nemlig chefsergent Pe-
ter Flade, der tidligere har gjort tjeneste ved 
Jyske Dragonregiment, Hjemmeværnets Sær-
lige Støtte og Rekognosceringsenhed og se-
nest Opklaringsbataljonen på Bornholm. Han 
har også en lang række udsendelser bag sig. 
Om sin nye opgave siger Peter Flade: 

”Min rolle bliver at rådgive skolechef, 
oberst Jens Sund, på især befalingsmands-
området, men også om andre kurser og kom-
petenceudvikling generelt af både frivillige og 
fast personel. Jeg ser frem til at være med til 

at hæve niveauet på Hjemmeværnets uddan-
nelser og for instruktørerne.”

Peter Flade bliver kursusansvarlig for kur-
serne Gruppefører, Næstkommanderende De-
ling og Sundheds- og Træningsvejleder. Det 
er planen, at myndighedsbefalingsmandsrol-
len løbende udrulles i Hjemmeværnets øvrige 
myndigheder.

På vej mod et styrket 
befalingsmandskorps

Fastansatte befalingsmænd fra hele Hjemmeværnet på seminaret i Vordingborg. Foto: Ole Bo Jensen  

Chefsergent 
Peter Flade 
er ny myn-
dighedsbefa-
lingsmand på 
Hjemmeværns-
skolen.
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Hjemmeværnsfonden

Indtægter: 94.463

Administrationsomkostninger -23.139
Resultat før uddeling/skat 71.324

Uddeling:
Almennyttige uddelinger 40.000
Anvendt tidligere års hensættelser - 30.000 
Hensat til senere uddeling 102.638
Uddelinger i alt 112.638

Resultat før skat -41.314
Skat  -13
Nettoresultat  -41.301

Nettoresultatets fordeling
Overført til næste år  -41.301
I alt -41.301

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER
Bundne aktiver 2.297.912
Frie aktiver 156.029
Aktiver i alt 2.453.941

PASSIVER
Egenkapital 2.289.451
Hensættelser 134.440
Gældsforpligtigelser 30.050
PASSIVER I ALT 2.453.941

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015

REVISIONSMEDDELSE

Hjemmeværnsfonden:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fon-
dens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af 
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 -31. de-
cember 2015 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

I bestyrelsen for Hjemmeværnsfonden sidder:
Bjarne Laustsen, formand, Dorte Larsen, Knud Sander, Christine Bruun 
Brandborg, Arne Slej Pedersen, Benny Sandsted Jacobsen, Frantz Martin 
Dahl, Finn Henrik Bødtker

København, den 17. maj 2016 
Danske Forvaltning

RESERVEN

Hvad sker der,  
hvis du rykker i 
distrikts reserven?
For at lette administrationen i 
underafdelingerne bliver nogle af 
medlemmerne i Hjemmeværnets 
reserve fremover administreret af 
distrikter og værn.

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Hvis du vælger at sætte dit medlemskab i Hjemmeværnet 
på pause, vil du fortsat være tilknyttet din underafdeling i 
underafdelingsreserven. 

Hvis du har stået eller kommer til at stå i underafdelingsre-
serven i mere end tre år, vil du til gengæld fremover komme i 
distriktsreserven, som er en ny betegnelse for en mere strate-
gisk reserve, der administreres centralt af hærhjemmeværns-
distrikter og fra 1. januar 2017 af Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet.

Opdelingen af Hjemmeværnets reserve i to grupper har 
været undervejs et stykke tid og er også blevet behandlet af 
Hjemmeværnets Landsråd. Den letter blandt andet admini-
strationen i underafdelingerne.

Hvornår sker overførslen?
Du rykker som sagt over i distriktsreserven, hvis du har stået 
i underafdelingsreserven i mere end tre år. Din underafde-
lingschef kan dog vælge, at visse personer forbliver i – eller 
tilbageføres til – den hidtidige underafdelingsreserve, hvis 
særlige forhold gør sig gældende.

Opdelingen er allerede sket i Hærhjemmeværnet, mens 
den gennemføres for Marinehjemmeværnet, Flyverhjemme-
værnet og Virksomhedshjemmeværnet pr. 1. januar 2017.

Rettigheder og pligter
Som medlem af distriktsreserven har du fortsat de samme 
rettigheder eller pligter: 
• Du har stadig en kontrakt med mødepligt i visse  

situationer 
• Du har ret til basisudrustning 
• Du kan ombytte udrustning
• Du har ret til anciennitetstegn
• Du kan træde ud af Hjemmeværnet eller genindtræde  

i den aktive styrke
• Du modtager fortsat HJV magasinet

Der er udpeget en frivillig person i de stabe, der støtter di-
strikterne og værnene. De bliver kontaktpersoner for med-
lemmerne i distriktsreserven. Er du i tvivl om, ”hvor du hører 
til”, kan du altid kontakte nærmeste distrikt eller værn. Du 
kan finde deres adresser og telefonnumre på hjv.dk
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MINDESTEN

Mindesten
får kærlig hånd
Historikere fra Hjemmeværnet har registreret flere hundrede mindesten for faldne 
modstandsfolk. Nu er de første restaureret, og de skal også blive interaktive.

TEKST SØREN FREDERIKSEN,  
MAGASINVÆRKSTEDET

Hundredvis af modstandsfolk og danske sol-
dater mistede livet under den tyske besæt-
telse, og størstedelen af dem har en gravsten 
eller mindesten. Men tidens tand har bidt i 
bogstavernes maling, og den grå granit har 
fået følgeskab af grønne alger.

For nogle år siden gjorde 50 frivillige hi-
storikere fra Hjemmeværnet et stort stykke 
arbejde med at lokalisere stenene og vurdere 
deres stand. 

”Siden har vi afdækket, hvem der har an-
svaret for at vedligeholde dem – for eksempel 
kommunen eller kirkegården – og om de har 
interesse i at gøre det. Hvis de ikke har det, 

står vi for restaureringen,” siger Jens Post, 
som er Hjemmeværnets chefsergent samt 
koordinator af det historiske arbejde.

”Derudover har vi sorteret dem efter, hvilke 
der trænger mest til en kærlig hånd,” uddy-
ber han.

En kærlig hånd er foreløbig blevet givet til 
mindesten i Horsens, Rødding, Nibe og As-
sens, og en i Høje Taastrup er næste i ræk-
ken. 

Interaktiv mindesten
Sidstnævnte er et eksempel på, hvordan 
Hjemmeværnets arbejde kan skabe fornyet 
interesse for mindesmærkerne.

”Den mindesten blev sat til minde om Ver-

ner Emil Sørensen, der blev dræbt af tyske 
soldater, da han var med til at forsøge at ero-
bre en tysk ammunitionstransport. Hidtil har 
den stået ved banelegemet, hvor man ikke 
må komme uden tilladelse fra Banedanmark. 
Nu bliver den flyttet til et kommunalt område 
i nærheden og genindviet,” siger Jens Post.

Hver eneste mindesten gemmer en histo-
rie, og hvis det står til Jens Post, skal den 
fortælles.

”Som en del af projektet arbejder vi på, at 
man skal kunne få mere viden end bare nav-
net på stenen. Vi kan tænke os, at der bliver 
opsat QR-koder, som man scanner med sin 
mobiltelefon for at læse direkte i modstands-
databasen,” forklarer Jens Post.

Mindestens-
projektet
• Sammen med Frihedskampens 

Mindefond står Hjemmeværnet for at 
restaurere gravsten og mindesten over 
modstandsfolk og danske soldater, som 
blev dræbt under den tyske besættelse.

• I 2013-2014 registrerede cirka 50 histo-
rikere fra Hjemmeværnet cirka 1.000 
mindesten og gravsten, og om de er i 
god, middel eller dårlig stand. Derefter 
har man frasorteret mindesten for ek-
sempelvis Danmarks befrielse. Desuden 
afdækker man, hvem der har til opgave 
at vedligeholde de pågældende sten, 
og om de har tænkt sig at gøre det. El-
lers sker restaureringen med støtte fra 
Frihedskampens Mindefond.

• I år er de første blevet restaureret, og 
arbejdet fortsætter mange år frem. 
I alt skal mere end 350 gravsten og 
mindesten restaureres eller holdes 
tilsyn med.

Overalt i landet står mindesten til minde om 
modstandsfolk, som blev dræbt under den 
tyske besættelse. Nu er Hjemmeværnet i gang 
med at få dem restaureret, som denne i Rød-
ding i Sønderjylland. 
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DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1. Hvad hedder flotillechefen for flotille  

121 Hanstholm?

2. Hvad er totalvægten på Hjemmeværnets nye  
Crafter VW 50?

3. Hvor gammel er grænsevagt Nadja Lasborg?

4. Hvor bliver den nye Landsdelsregion Vest placeret?

5. Hvilket kompagni kommer forsyningsbefalingsmand 
Holger Sørensen fra?

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

??

Aase Havemann
Birkevej 4, Breum
7870 Roslev

Søren Chr. Brandi
Jyllandsgade 3, Haverslev
9610 Nørager

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 31. januar 2017 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 2/2016

Seks vindere i bogkonkurrence
I sidste HJV magasin udloddede vi seks eksemplarer af  
HJV-medlem og flittig forfatter, Jesper Asmussens historiske 
turguide over København, ”København rundt. Byvandringer”.  
De heldige vindere er: 

Gertrud Christiansen
Østergade 20
4863 Eskilstrup

Marianne B. Larsen
Nakskovvej 36
6000  Kolding

Poul J. K. Nielsen
Oddervænget 18
5400 Bogense

Hans Georg Pørksen
Lupinstien 8B
Birgittelyst
8800 Viborg

Erik Jensen
Svendborgvej 23
5540 Ullerslev
 
Henning Mortensen
Rørmoseparken 24
3450  Allerød

Følg også Hjemmeværnet på Facebook:
Siden har nu over 18.500 likes
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Hjemmeværns kommandoen, Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

“Jeg bliver nulstillet 
af at skyde”
Holger Sørensen er forsyningsbefalingsmand i Infanterihjemmeværns- 
kompagni Aalborg. Han er også passioneret pistolskytte på det militære  
landshold, som i november var til VM i Qatar.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, 
MAGASINVÆRKSTEDET
FOTO: LARS HOLM

13 deltagere repræsenterede i november 
det militære landshold ved VM i Qatar. Tre 
af dem var fra Hjemmeværnet. Heriblandt 
nordjyden, oversergent Holger Sørensen fra 
Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg, der 
stillede op i præcisionsskydning samt militær 
hurtigskydning med sin halvautomatiske ka-
liber 32 grovpistol.

”Jeg har altid kunnet lide at skyde. Det er 
en god måde at slappe af på. Jeg går ind i 
en klokke, hvor alt andet bliver lukket ude. 
Har jeg haft en stressende dag, bliver jeg 

nulstillet af at skyde. Og så bliver det ekstra 
sjovt, når man bliver god til det,” siger Holger 
Sørensen. 

Han startede med at skyde, da han blev fri-
villig i Hjemmeværnet som 18-årig. I mellem-
tiden har han trænet i Vadum Skytteforening, 
Idrætsforeningen Flyvestation Aalborg og 
Aalborg Skyttekreds. Og så er han også ble-
vet forsyningsbefalingsmand i sit kompagni.

”På grund af træningen op mod VM kører 
jeg lidt på frihjul. Men jeg har da haft 800 
aktive timer i år,” siger han. 

For et par år siden lagde landstræneren 
mærke til ham under et stævne, og han blev 
udtaget til det militære landshold i skydning. 

Og det forpligter.
”Fra marts til september skyder jeg tre-fire 

gange om ugen udendørs. Og om vinteren 
skyder jeg med luftpistol indendørs. Det er 
to helt forskellige oplevelser. Udenfor rykker 
hvert et vindstød i din arm, men man lærer 
at se på græsset, hvornår vinden kommer, og 
kende rytmen, så man skyder mellem vind-
stødene, siger Holger Sørensen.

”Luftpistolen er til gengæld så følsom, at 
man virkeligt får øvet sin præcision i vinter-
månederne. Jeg kan se, at jeg bliver bedre, 
og det er det, der gør det sjovt at blive ved 
efter alle de år,” siger han, der er stolt over at 
være en del af det militære landshold.

Holger 
Sørensen
• 53 år
• Oversergent og forsyningsbefalings-

mand i Infanterihjemmeværnskom-
pagni Aalborg

• Bor i Vadum, nord for Aalborg
• 35 års erfaring som aktiv i Hjem-

meværnet, blandt andet 12 år i SEP, 
forløberen for SSR 

Holger Sørensen trænede intensivt op  
til VM i Quatar for militære landshold, hvor 
det danske hold opnåede en 15. plads –  og 
dermed kom i den bedste halvdel. 
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