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Først og fremmest vil vi gerne sige tusind 
tak for den varme velkomst, som general-
major Jens Garly har fået som ny chef for 
Hjemmeværnet. Den har uden undtagelse 
været stor, varm og hjertelig ved de 
mange forskellige dele af Hjemmeværnet, 
som er blevet besøgt. 

Tak for det.
Men der er meget andet, vi i ledelsen 

gerne vil takke Hjemmeværnets frivillige 
soldater for.

Hen over sommeren 
er der blevet leveret i 
stor stil. Til vands, til 
lands og i luften, som 
mundheldet lyder.

Støtten til Politiet på 
grænsen fortsætter med 
uformindsket styrke, og 
Hjemmeværnet leverer 
varen. København pla-
ges af bandekonflikter, 
og Flyverhjemmeværnet leverer varen, 
ligesom Marinehjemmeværnet har været 
meget synlige i forbindelse med den 
tragiske sag om ubåden Nautilus og den 
afdøde svenske journalist.

Samtidig har Hærhjemmeværnet vist 
flaget i USA på fornemste vis på øvelsen 
Northern Strike 2017, hvor danske solda-
ter fra Hjemmeværnet i kompagniskab 
med lettiske soldater – og soldater fra 
fem andre NATO-lande – har trænet deres 
militære færdigheder i bataljonsramme på 
tværs af sprog og kultur.

Og sådan kunne man faktisk blive ved 
med at nævne aktiviteter og indsættelser, 
som Hjemmeværnets frivillige har ofret en 

større eller mindre del af deres sommer 
på at bidrage til.

Ikke desto mindre venter nye udfordrin-
ger forude, og vi er helt sikre på, at Hjem-
meværnet som altid vil møde dem med en 
positiv og løsningsorienteret tilgang. 

Først og fremmest står vi foran indgåel-
sen af et nyt forsvarsforlig, som uden tvivl 
vil rumme vigtige opgaver, muligheder 
og spændende udfordringer for Hjem-

meværnet. I den 
forbindelse er vi 
opmærksomme 
på vigtigheden af, 
at Hjemmeværnet 
har det rigtige 
og opdaterede 
materiel og i øvrigt 
ressourcer, der 
kan understøtte 
opgaveløsningen.

Vi ser frem til at 
løfte de mange opgaver i fællesskab med 
hele organisationen. For uden Hjem-
meværnets enorme frivillige engagement 
lader det sig simpelthen ikke gøre.

Nærværende magasin er som altid fyldt 
med gode eksempler på, hvor dedikerede 
Hjemmeværnets frivillige soldater er. Som 
noget nyt har vi afsat særlige sektioner af 
bladet til hver af Hærhjemmeværnets to 
landsdelsregioner, Marinehjemmeværnet 
og til Flyverhjemmeværnet. 

Vi håber derfor, I tager godt imod det 
nye format på HJV-magasinet. 

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Tusind tak for 
velkomsten!

LEDER

 ”Hen over 
sommeren er der 
blevet leveret i stor 
stil. Til vands, til lands 
og i luften, som 
mundheldet lyder.
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KORT NYT

Hjemmeværnsfly  
indsat i København
Den eskalerende bande-
konflikt i København 
har medført en 
længere indsættelse af 
Flyverhjemmeværnet. 

Siden lørdag den 5. august har Flyver-
hjemmeværnet stillet et fly til rådighed 
for Københavns Politi, så de har kunnet 
overvåge dele af København. Flyet har kred-
set over den midlertidige visitationszone, 
der dækker et område omkring Nørrebro, 
Husum, Brønshøj, Tingbjerg og et lille 
område omkring Ryparken Station. I denne 
zone har der i løbet af august været adskil-
lige skudepisoder, og Københavns Politi har 
været massivt til stede.

Overvågningen fra luftrummet foregår 
fra et af Hjemmeværnets fly, der er af den 
engelske model Britten-Norman Defender. 
Flyverhjemmeværnets Eskadrille 270 er i 
besiddelse af to af disse fly, der bliver sat 
ind for at skabe overblik i forbindelse med 
større opgaver. Tidligere er flyene blevet 

brugt i forbindelse med maritime øvelser, 
ulykker og eftersøgninger. Defenderflyene 
er særligt egnet til denne typer opgaver, 
forklarer oberst Per Jan Larsen, der er chef 
for Flyverhjemmeværnet:

“Flyet har et fabelagtigt censorudstyr, 
der er i stand til at lokalisere og udpege 
objekter på jorden, og derudover har det 
mulighed for at være lang tid i luften. Det 

er en uundværlig hjælp i forhold til Politiets 
muligheder for at løse opgaverne, da de 
ikke selv har tilsvarende udstyr,” siger oberst 
Per Jan Larsen.

Han fortsætter:"Flyverhjemmeværnet 
er stolte over at kunne støtte Politiet og 
medvirke til at få skabt tryghed i byen. Vi er 
glade for, at vi i Flyverhjemmeværnet har en 
kapacitet, der er efterspurgt hos Politiet."

Vidste du, 
at Hjemmeværnskommandoen 
er i fuld gang med at etablere en 
projektorganisation i Grønland, der 
som et forsøg skal bane vejen for 
en ny frivillig styrke i Grønland?

Initiativet til den nye beredskab-
senhed i Grønland udspringer af 
Folketingets ønske om at styrke 
det samlede arktiske beredskab. 
Hjemmeværnets opgave er at sætte 
pilotprojektet på skinner. Første 
skridt er at få projektorganisationen 
op at stå – den skal ligge ved Arktisk 
Kommando i Nuuk og kommer til at 
bestå både af medarbejdere fra Syd-
danmark og lokale folk fra Grønland. 
På forhånd har Grønland vist stor 
interesse for den nye frivillige styrke. 
Håbet er, at man i løbet af nogle 
år kan have en underafdeling klar 
i Nuuk med omkring 30-40 aktive 
medlemmer.

Hjemmeværnets Defender-fly har været på vingerne under bandekonflikten 
som støtte for Politiet. Flyene har et fabelagtigt censorsystem, der kan lokali-
sere og udpege objekter på jorden. Foto: Flyverhjemmeværnet

AF SARA AMOS PEDERSEN

Hjemmeværnets støtte ved  
grænsen øges
Cirka 20 ekstra soldater skal fra slutningen 
af september deltage i grænsekontrol-
indsatsen. Dermed øges Hjemmeværnets 
støtte til Politiet med i alt omkring 145 
soldater ved de danske grænser, og de 
cirka 125 soldater, der siden juni 2016 har 
støttet Politiet med grænsekontrolopga-
ver, får selskab af yderligere soldater fra 
Hjemmeværnet.

Baggrunden er, at bandekonflikten, som 
udspiller sig i landets største byer, har 

medført et behov for at frigøre betjente til 
andre politiopgaver. Det har Forsvaret og 
Rigspolitiet med bidrag fra Hjemmeværnet 
udarbejdet en plan for. Som en del af 
planen skal Hjemmeværnet øge bidraget til 
grænsekontrolindsatsen.

”Vi er klar til at imødekomme ønsket om 
yderligere støtte med cirka 20 soldater til 
grænsekontrolindsatsen. Sammen med 
Rigspolitiet har vi løbende gennemført ud-
dannelse af hjemmeværnssoldater til denne 
opgave, så jeg er overbevist om, at de cirka 
20 soldater kan være klar til indsats ved 
grænsen inden udgangen af september,” 
siger Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Jens Garly, der for nylig besøgte 
nogle af de hjemmeværnssoldater, som er 
indsat ved grænsen i Rødby/Gedser.

Kommitteret Bjarne Laustsen er enig: "Jeg 
ser anmodningen om yderligere støtte fra 
Hjemmeværnet som et vidnesbyrd om, at vo-
res personel, der er indsat ved grænsen, yder 
en fornem indsats, som vi kan være stolte af.” 

Hjemmeværnets grænsekontrolstyrke er 
blevet øget. Foto: Bo Nymann
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Nyt hold soldater  
på mission i Mali
Hjemmeværnets første hold soldater 
på FN-missionen MINUSMA i Mali 
er netop blevet afløst af Hold 2. De 
glæder sig til at støtte Flyvevåbnet 
med en række bevogtningsopga-
ver, som blandt andet består i at 
overvåge og bevogte lejren, Camp 
Bifrost, i hovedstaden Bamako.

En af soldaterne er den 28-årige 
Clausen.

“Min rolle i Mali er ren bevogt-
ning. Jeg kommer til at sidde i 
hovedvagten sammen med en 
anden kammerat, og derudover 
skal vi sidde i observationsrummet 
og holde øje med videoovervåg-
ningen, hvor vi kan se, hvad der 
rører sig i og omkring lejren,” 
siger Clausen, der er soldat i 

Infanterihjemmeværnskompagni 
København. 

Udsendelsen til Mali er hans 
første internationale mission. Inden 
udsendelsen har Clausen og de 
andre soldater været igennem mere 
end to måneders uddannelsesforløb. 
“Jeg synes, vi er blevet klædt rigtig 
godt på til opgaven. Vi har både 
trænet skydefærdigheder, taktisk 
sanitetstjeneste og bevogtning.”

Det er Hjemmeværnets Center for 
Stabiliseringsindsatser, der er an-
svarlig for de internationale opgaver 
og bidrag hertil. På side 52 kan du 
også læse mere om missionen i Mali 
i rejsebrevet fra en af de soldater, 
der var i Mali på Hold 1. 

Den 28-årige Clau-
sen ses her i Køben-
havn, inden han blev 
udsendt til Mali. 
Foto: Sara Amos Pedersen.

Prinsesse Marie  
i luften med 
Flyverhjemmeværnet

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 
besøgte i august Hjemmeværnets Flyvende 
Eskadrille i Roskilde. Formålet var at give en 
demonstration af, hvordan Hjemmeværnets 
to fly kan støtte beredskabsopgaver på 
jorden.

Programmet startede med velkomst i 
eskadrillelokalerne og visning af informati-
onsfilmen, som Flyverhjemmeværnet har la-
vet om flyene og udstyret om bord. Herefter 
deltog Prinsessen med følge i en flyvning fra 
Roskilde til Thisted tur/retur. På turen var der 
rig lejlighed til yderligere at drøfte løsningen 
af forskellige opgaver og samarbejdet med 
andre myndigheder. Især omkring samarbej-
det med Beredskabsstyrelsen, som Hendes 
Kongelige Højhed er tilknyttet. 

Prinsesse Marie fik på nærmeste hold 
demonstreret flyets optiske udstyr, og 
hvordan et overblik fra luften kan hjælpe 
beredskabet på jorden ved for eksempel 
eftersøgninger af bortkomne personer eller 
oversvømmelser. 

Det var en veloplagt, interesseret og 
spørgelysten Prinsesse Marie, der efterføl-
gende udtrykte sin tilfredshed og glæde 
ved at have fået forevist flyet og dets 
muligheder. 

Prinsesse Marie sammen med eskadrille-
chef Michael Shallburg Nielsen til venstre 
og Leader Planning Hans Henrik Grøn og 
operativ chef Finn N. Hovgaard til højre. 
Foto: Jesper Bagner
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KORT NYT

Nyt om navne
Vordingborg: Oberst i Hæren, Jette 
Albinus, er udnævnt til brigadegeneral og 
er tiltrådt som ny stabschef i Hjemme-
værnskommandoen den 7. september. Den 
51-årige brigadegeneral kommer med en 
stor og alsidig ledelsesmæssig erfaring fra 
national og international tjeneste. Senest har 
hun været chef for Veterancentret i Ring-
sted. Den nye stabschef er et kendt ansigt i 
Hjemmeværnet, hvor hun blandt andet har 
beklædt flere chefstillinger både centralt i 
Hjemmeværnskommandoen og på distrikts-
niveau. Jette Albinus afløser brigadegeneral 
Gunner Arpe Nielsen, som er rykket til 
Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor han er 
tiltrådt som chef for Hærens 2. Brigade. 

 
CSI: Også Hjemmeværnets Center for Sta-
biliseringsindsatser (CSI), har fået ny chef. 
Det er den 57-årige oberst Steen Ulrich, der 
kommer direkte fra et år i udlandet først som 
forsvarsattaché i Ankara i Tyrkiet og siden 
som elev på NATO Defence Colleges Senior 
Course i Rom. 

Med oberst Steen Ulrich, der er uddannet 
helikopterpilot, får CSI en stærk profil med 
en tung og bred erfaring fra Forsvaret og 
international tjeneste, der inkluderer flere 
udsendelser i Irak og Afghanistan. Den nye 
oberst ser frem til at lære Hjemmeværnet 
nærmere at kende. 

Farvel: Et bredt udsnit af frivillige og faste repræsentanter fra Hjem-
meværnet samt samarbejdspartnere fra Forsvaret og beredskabet lagde 
21. juni vejen forbi Vordingborg for at sige farvel til den tidligere Chef for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, der er gået på pension. Han 
har allerede meldt sig som frivillig i Hjemmeværnet i Sydsjælland, hvor 
han bor. 

Tilmeld dig  
Copenhagen  
Marathon  
i god tid
Det er allerede nu tid til at finde løbeskoene frem og til-
melde dig Copenhagen Marathon, hvis du drømmer om 
at være en del af Team Hjemmeværnets hold i 2018. 

Søndag 13. maj 2018 indtager løbere fra hele 
verden Københavns gader, og Hjemmeværnet stiller 
for fjortende år i træk med et hold. 

“Det er et hårdt løb og en lang distance, som 
kræver meget forberedelse. Derfor råder vi løberne 
til at være tidligt ude, så de undgår skader og har 
mulighed for at finde det rigtige fodtøj,” fortæller 
Christina Fenneberg. 

Hun er delingsfører ved Stabskompagni København 
under Hærhjemmeværnsdistrikt København og er for 
første gang ansvarlig for de praktiske forberedelser i 
forbindelse med maratonet. Hun sørger blandt andet 
for indkvartering, mad og startnummer til Hjemme-
værnets mange løbere.

“Der bliver taget rigtig godt imod løberne, når de 
ankommer til København, så de kun skal koncentrere 
sig om selve løbeturen,” fortæller hun.

Inden maratonet løber af stablen, er det muligt at 
finde træningsmakkere på Facebookgruppen “Hjem-
meværnet Team Marathon”. Her kan maraton-debu-
tanter og garvede løbere koordinere løbetræningen.

“Copenhagen Marathon er en oplagt mulighed 
for at skabe venskaber på tværs af distrikter og 
kompagnier,” siger Christina Fenneberg.

Læs mere om Team Hjemmeværnet og tilmelding på 
Facebookgruppen “Hjemmeværnet Team Marathon”

Brigadegeneral Jette 
Albinus. Foto: Ole Friis

Oberst Steen Ulrich.
Foto: Jeannette Serritzlev

Mange kom for at sige farvel til den tidligere Chef for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler. Foto: Ole Bo Jensen.

Det er ikke spor for tidligt at gå i gang med løbetræ-
ningen, hvis du gerne vil være en del af Team Hjem-
meværnet på næste års Copenhagen Marathon 2018. 
Foto: Henriette Astradsen 
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20. august 2011 opdagede man et talent i Særslev 
Skytteforening på Nordfyn. Her var Christina van 
Elzelingen taget med sin bror til skydning, hvor hun 
holdt en pistol for første gang. 

”Jeg fik lov at prøve, og jeg syntes med det 
samme, det var sjovt at skyde. Trænerne fortalte 
mig, at jeg havde talent for det, og siden da er det 
gået stærkt,” siger Christina van Elzelingen.

På det tidspunkt var hun 13 år. Inden året var 
gået, var hun på DGI’s bruttolandshold. Næste 
stop var det civile juniorlandshold, som hun blandt 
andet var med til EM i 2013, og i 2014 deltog hun i 
Ungdoms-OL i Kina. Siden har hun deltaget i Junior 
World Cups i 2015 og 2016, og derudover er det 
blevet til et væld af forskellige mesterskaber og DM-
titler undervejs.

”Skydning kræver megen fysisk træning for 
at styre åndedræt og undgå skader, som er ret 
udbredte. Men der er også meget mentalt arbejde. 
Jeg synes, det er sjovt at arbejde med sig selv 
og forbedre sig hele tiden. Hver gang jeg er på 
skydebanen, giver jeg mig selv 100 procent,” siger 
Christina van Elzelingen. 

Med til OL i 2024
Skydebanen besøges ofte. På alle hverdage træner 
hun enten i den lokale skydeforening eller i Vejle 
Skytteforening om eftermiddagen. Desuden tørtræ-
ner hun hjemme i flere timer hver dag. 

”Tørtræning er ret kedeligt, men man får mange 
detaljer på plads. Jeg har træningsfri lørdag og søn-
dag, men ofte er jeg på træningslejr eller til stævne 

AF ANDERS BIRCH  
BREUNING, CONTEXT MEDIA

Frivilligt 
supertalent 
på Fyn

Den 20-årige Christina van Elzelingen 
foretrækker timevis af skydetræning eller 
at blive hejst ned fra en helikopter frem for 
byture med sine jævnaldrende. Hun er nemlig 
et af landets største skydetalenter og frivillig i 
Marinehjemmeværnet. 

Det kræver meget 
fysisk træning at blive 
en så dygtig skytte 
som Christina van 
Elzelingen, der har 
opnået utrolig flotte 
resultater.
Foto: Lasse Hyldager

alligevel. Jeg får enorm støtte fra min familie. 
Min morfar kører mig hver uge til Vejle for at 
træne, og så skyder han også, når han nu er 
med. Og min mormor sørger for, at vi har en god 
madpakke med,” siger Christina van Elzelingen. 

Målet er at komme til OL i 2024. 

Meldte sig ind på sin fødselsdag
Det er ikke kun det civile landshold, der har 
fået øje på talentet. Da Christina van Elzelingen 
var fyldt 18 år, henvendte det militære skyde-
landshold sig til hende for at spørge, om hun 
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PORTRÆT

Blå bog
• Christina van Elzelingen er 20 

år og bor i Skovsgårde på Nord-
fyn. Hun læser HF i Odense

• Fritiden bruger hun på at 
være pistolskytte og medlem 
af hjemmeværnsflotille 246 
Nordvestfyn. Hun har gennem-
ført lovpligtig uddannelse frem 
til dæksgast og planlægger at 
uddanne sig til operativ gum-
mibådsfører.

• Som pistolskytte er hun med på 
både det civile og det militære 
landshold. Største resultater: 
Deltagelse ved Ungdoms OL i 
Kina i 2014, bronze ved de Nor-
diske Mesterskaber i 2016 samt 
sølv og bronze for hold ved de 
Militære Nordiske Mesterskaber 
2016

også ville skyde for dem. Og det har hun 
gjort siden, for hun var allerede medlem af 
Marinehjemmeværnet, og dermed havde 
hun det MA-nummer, som deltagelse på det 
militære landshold kræver. 

”Min far meldte sig ind i Marinehjem-
meværnet den dag, jeg blev født, og jeg 
har været meget med ham på fartøjet som 
gæst. Så jeg vidste, jeg ville være frivillig, 
så snart jeg kunne. Og jeg meldte mig ind 
den dag, jeg fyldte 18. Jeg elsker at være 
på vandet og at kunne gøre en forskel – jeg 

kan hjælpe, hvis folk er i nød til søs. Men 
jeg har også det store førstehjælpsbevis 
som en del af min LPU (Hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse red.), så hvis der 
er en, der falder om på gaden, ved jeg, 
hvad jeg skal gøre for at hjælpe – det er 
fedt,” siger Christina van Elzelingen, der er 
blevet medlem af hjemmeværnsflotille 246 
Nordvestfyn.

Derudover er der også et stærkt sam-
menhold i den fynske flotille, der giver 
venskaber på tværs af alder og køn, 
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forklarer hun. Hun gennemførte dæksgastuddan-
nelsen (LPU3) i sommeren og vil, når hun er færdig 
med sin lovpligtige uddannelse starte på kurset til 
operativ gummibådsfører. 

”Når jeg har taget det kursus, har jeg den uddan-
nelse, jeg vil have lige nu. Men det kan godt være, 
at jeg om et par år beslutter mig for, at jeg også vil 
være fartøjsfører,” siger Christina van Elzelingen.

Marinehjemmeværnet er et pusterum
Udover kurserne er hun med på patruljesejlads hver 
anden uge. 

”Jeg har også været med på en hvervekampagne 
og en stand på et marked. Jeg er med så meget, 
som jeg kan, for det er et pusterum for mig. Jeg sky-
detræner tre-fire timer hver dag, og ved siden af det 
er der fysisk træning. Men når jeg er på havet, er jeg 
bare mig selv. Så skal jeg ikke tænke på skydning, 
og det er rart. Jeg kommer væk fra dagligdagen på 
den måde. Nogle tager på ferie, jeg tager i Marine-
hjemmeværnet,” siger Christina van Elzelingen.

Med interesser som skydning på eliteniveau og 

Christina har talent 
for at ramme plet.  

Foto: Lasse Hyldager.

 ”Nogle 
tager på ferie, 
jeg tager i 
Marine hjemme-
værnet.

Christina van  
Elzelingen, Menig

PORTRÆT

Marinehjemmeværnet ved hun, at hun ikke har 
de samme interesser som mange andre 20-årige 
kvinder. 

”Men jeg vil bare hellere hejses ned fra en 
helikopter, end jeg vil have tømmermænd. Jeg må 
sige nej til nogle ting, for træningen tager meget 
tid. Til gengæld får jeg nogle oplevelser – jeg 
kommer til udlandet og ud at sejle. Men jeg er 
slet ikke ked af det valg. Det er det naturlige og 
rigtige for mig,” siger Christina van Elzelingen. 

Christina elsker at 
være på vandet - her 

ses hun, da hun for 
nylig tog speed-

bådscertifikat på 
Slipshavn. 

Foto: Heidi Lundsgaard.
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REKRUTTERING

Nye tiltag skal styrke 
rekruttering og 
fastholdelse
Inden udgangen af 2017 skal en ny strategi for rekruttering og fastholdelse 
af personel i Hjemmeværnet ligge klar. Alle myndigheder i Hjemmeværnet 
bliver inddraget i arbejdet.

Med den stigende efterspørgsel på 
Hjemmeværnets ressourcer nu og i 
fremtiden bliver behovet for mere og 
kvalificeret personel i Hjemmeværnet 
stadigt større. Derfor er der i 2017 
særligt fokus på rekruttering og fasthol-
delse. Hjemmeværnskommandoen har 
nedsat en række arbejdsgrupper, som 
skal gå dybere ned i, hvad der skal til 
for at rekruttere og særligt fastholde 
personel, så Hjemmeværnet i fremtiden 
fortsat kan løse de opgaver, som Forsva-
ret og samfundet efterspørger støtte til. 

”Målet er, at vi får en samlet plan 
med nye initiativer og tiltag for, hvilken 
indsats vi fremadrettet skal lægge for 
rekruttering og fastholdelse. Det handler 
om at skabe nogle bedre rammer for 
dem, som arbejder med at rekruttere og 
fastholde,” siger oberst Johnny Rahbek 
Thomsen, som er chef for Ressourcedi-
visionen i Hjemmeværnskommandoen 
og som står i spidsen for koordinationen 
af arbejdet for en ny strategi for rekrut-
tering og fastholdelse.

Den nye strategi vil indeholde en 
række tiltag og initiativer, som vil berøre 
de frivillige i den aktive styrke, det faste 
personel og personel af reserven. 

”Effekten skulle gerne være, at stil-
lingerne i Hjemmeværnet bliver fyldt op, 
og at vi kan tiltrække nye frivillige, som 
får en positiv oplevelse ved at være en 
del af Hjemmeværnet og derfor bliver 
i Hjemmeværnet længere tid. På den 
måde kan ressourcerne i højere grad 
blive brugt på at uddanne og dygtiggøre 
Hjemmeværnets enheder frem for hele 
tiden at skulle tiltrække nye medlem-
mer,” fortæller oberst Johnny Rahbek.

Han fortsætter: ”Det er ikke, fordi vi 
står med et egentligt problem her og 
nu, men fordi vi kan se en let nedgang i 
rekrutteringen, som vi gerne vil handle 
på nu. Vi skylder Hjemmeværnets frivil-
lige og ansatte at være forudseende.”

Tæt dialog med myndigheder
Alle myndigheder i Hjemmevær-
net bliver inddraget i arbejdet med 

rekruttering og fastholdelse. I dette 
arbejde trækkes der på de erfaringer, 
som allerede er gjort ved Hjemmevær-
nets operative enheder, og efterføl-
gende iværksættes tiltag, som styrker 
rekruttering og fastholdelse, dér hvor 
det giver bedst mening og med størst 
mulig effekt for særligt Hjemmeværnets 
operative enheder. 

”Udmøntningen af strategien vil der-
for ske i tæt dialog med myndighederne 
om, hvad der giver den bedst mulige 
effekt for rekruttering og fastholdelse. 
Vi har alle personelgrupper og niveauer 
med i arbejdet og det bedst mulige 
resultat afhænger af input fra de men-
nesker, som bliver berørt af strategien,” 
siger oberst Johnny Rahbek Thomsen.

Der vil ske en løbende orientering af 
Hjemmeværnets myndigheder og fora i 
takt med, at arbejdet med rekruttering 
og fastholdelse skrider frem.  

AF THILDE LEJRE
FOTO: BO NYMANN

I 2017 har Hjem-
meværnet fokus på 
rekruttering af nye 
medlemmer. 
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RESERVESTRUKTUR

Ny struktur for 
reservepersonel  
i Hjemmeværnet
Hjemmeværnets organisation udvides med 
reservepersonel i nye funktioner. Det sker for at 
tilføre myndighederne en mere robust struktur. 

Hvor det hidtil primært har været lands-
delsregionerne, som har gjort brug af re-
servepersonel, udvides reservestrukturen 
nu som led i en overordnet strategi om 
at styrke brugen af reserven mere bredt i 
hele Forsvaret. Derfor har både Marine-
hjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, 
distriktsniveauet i Hærhjemmeværnet, 
Center for Stabiliseringsindsatser og på 
sigt Hjemmeværnsskolen nu fået tilknyt-
tet i alt 648 normstillinger, der besættes 
med reservepersonel.

”Den øgede reservestruktur ved de for-
skellige myndigheder skal understøtte en 
mere robust struktur, der sikrer fleksibili-
tet i forhold til aktuelle opgaver,” forklarer 
oberstløjtnant Lars Fog fra Hjemme-
værnskommandoen. Han er ansvarlig for 
udrulningen af den nye reservestruktur.

Der er for en stor del tale om nyopret-
tede stillinger ved de forskellige myn-
digheder. Der er således ikke tale om, at 
stillinger overgår fra den frivillige struktur 
til reservestrukturen. Den samlede reser-
vestruktur i Hjemmeværnets organisation 
kommer til at omfatte 648 normer fordelt 
på alle grader fra korporal til oberstløjt-
nant samt læger og feltpræster. 

Det er langtfra alle normer, der er 
bemandet på nuværende tidspunkt. 
Ledige stillinger vil løbende blive slået op 
via job-i-forsvaret.dk.  

AF JEANNETTE SERRITZLEV

Hvad betyder  
den nye  
reservestruktur?
Hærhjemmeværnet
Tidligere har reservestrukturen i den 
regionale føringsstruktur bestået af 
lokalforsvarsafsnit og føringskadrer for 
totalforsvarsunderafdelingerne. 
Antallet af såvel lokalforsvarsafsnit som 
totalforsvarsunderafdelinger (og følgelig 
føringskadrerne) er blevet reduceret, og 
den øvrige reservestruktur er blevet in-
tegreret i den eksisterende struktur ved 
regioner og distrikter. Derudover er der 
etableret et uddannelseselement med 
henblik på uddannelse af reserveperso-
nellet samt øvrig støtte for operations- 
og uddannelsessektionen ved distrikter-
ne. Uddannelseselementet har dermed 
en anden opgave end det eksisterende 
frivillige uddannelseselement. 

Marinehjemmeværnet
Får tilført en række normer som forbin-
delsesofficerer og støtte til den faste 
stab i forbindelse med uddannelses- og 
øvelsesvirksomhed. 

Flyverhjemmeværnet
Får ligeledes tilført normer til støtte for 
primært den faste stab til uddannelses- 
og øvelsesvirksomhed. 

Center for Stabiliseringsindsatser
Center for Stabiliseringsindsatsers 
nuværende reservestruktur fastholdes. 
Strukturen består dels af et forbindelses-
officerselement og af en række officerer 
tilknyttet såkaldte branchenetværk, der 
beskæftiger sig med forskellige sektorer 
som for eksempel cyber og uddannelse. 

Hjemmeværnsskolen
Bliver på sigt styrket med reserveperso-
nel, der blandt andet skal kunne støtte 
ved ekstraordinære uddannelsesbehov.
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INTERVIEW

1. Hvad vil du som ny Chef 
for Hjemmeværnet bruge din 
første tid på?
”Jeg prioriterer først og fremmest at 
komme ud og ’opleve Hjemmevær-
net’. Det vil sige, at jeg vil bruge så 
meget tid som muligt på at komme 
rundt og besøge Hjemmeværnets 
myndigheder og på at besøge aktivi-
teter for de frivillige hjemmeværns-
soldater. Jeg glæder mig meget til at 
lære Hjemmeværnet at kende og til 
at få et nærmere indtryk af, hvordan 
vi skaber gode vilkår for den frivillige 
tjeneste.”

2. Hvad har du taget med 
fra din karriere og erfaring 
fra Forsvaret, og hvad 
lægger du vægt på som chef 
for landets største frivillige 
militære organisation?
”Jeg bringer en masse erfaring med 
mig, blandt andet på det operative og 
uddannelsesmæssige område. Hertil 
kommer ledelseserfaring fra tjeneste 
på alle niveauer lige fra geleddet til 
Forsvarsministeriet og udsendelser i 
internationale operationer. 

Det er mit klare indtryk, at Hjem-
meværnets støtte er meget efter-
spurgt overalt – både i Forsvaret og 
i en lang række opgaver til støtte for 
andre dele af samfundet, og at der 
via denne indsats står meget stor 

respekt om Hjemmeværnet. 
Jeg lægger vægt på, at vi skal 

fastholde og udbygge den tiltro både 
Forsvaret, befolkningen og vores 
politikere har til, at hjemmeværns-
medlemmernes uegennyttige indsats 
og beredvillighed er med til at styrke 
Danmarks sikkerhed. For det er den.”

3. Hvilke større opgaver har 
din bevågenhed?
”For øjeblikket er der megen fokus 
på vores støtte til Politiet, så det har 
selvfølgelig min opmærksomhed. 
Derudover vurderer jeg, at Hjem-
meværnet har og fortsat vil have 
en stor og vigtig opgave i at kunne 
tiltrække og fastholde frivillige til alle 
værnsgrene.” 

4. Opgaverne er mange og 
ressourcerne er pressede i 
Hjemmeværnet – hvad ser 
du som de største 
udfordringer for 
Hjemmeværnet fremover?
”Der ligger en stor udfordring i, at 
efterspørgslen på Hjemmeværnets 
beredskab, støtte og det antal timer, 
medlemmerne leverer, er stigende, 
mens antallet af aktive frivillige er 
faldende samtidig med, at ressource-
rammen ikke er blevet større. Opga-
ven er at finde en balance, der gør, 
at vi kan udvikle Hjemmeværnet og 

blive ved med at levere den relevante 
støtte til Forsvaret og samfundet.”

5. Hjemmeværnet har de 
sidste 10 år i stigende grad 
deltaget i internationale 
øvelser samt bidraget til 
Forsvarets internationale 
operationer – hvilken værdi 
tilfører det Hjemmeværnet?
”I min optik er der ingen tvivl om, at 
Hjemmeværnets bidrag til Forsvarets 
internationale operationer skaber stor 
merværdi for os som frivillig organi-
sation. Det beviser for omverdenen, 
at Hjemmeværnet og hjemme-
værnssoldaterne med en målrettet 
uddannelsesindsats også kan løse 
de internationale opgaver med høj 
kvalitet og på niveau med soldater 
fra Forsvaret. Det højner uddannel-
sesniveauet i hele Hjemmeværnet i 
kraft af de erfaringer, vi høster fra de 
medlemmer, der har været udsendt. 
Og endelig tror jeg også, at den del 
af Hjemmeværnets virke kan være 
med til at øge interessen for Hjem-
meværnet og på den måde hjælpe 
vores rekrutteringsindsats. De samme 
fordele har uddannelses- og øvelses-
samarbejdet med vores internationale 
partnere - det være sig med USA, de 
baltiske lande, vores søsterorganisa-
tioner i Sverige og Norge eller med 
andre.”  

Den nye Chef for 
Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens 
Garly, ser frem til 
at lære Hjemme-
værnet at kende.
Foto: Bo Nymann 

Den nye Chef for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, kommer 
med stor operativ erfaring fra 
Forsvaret. Han glæder sig til at lære 
Hjemmeværnet at kende og komme 
rundt og opleve aktiviteter for de 
frivillige soldater.

5 skarpe  
til Chefen
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I den nærmeste fremtid vil det 
ikke være et særsyn at se en 
gruppefører fra Hjemmeværnet på 
opgave eller øvelse med en tablet i 
hånden. Når Hjemmeværnet støtter 
Forsvaret eller samfundet, kan 
vigtige informationer nemlig nemt 
og hurtigt deles via tablets med det 
nye militære føringsstøtteværktøj 
SitaWare. 

Systemet kan gøre en stor forskel 
for løsningen af Hjemmeværnets 
opgaver både for de frivillige 
soldater og for Hjemmeværnets 
samarbejdspartnere blandt andet i 
Forsvaret og Politiet.

”Anskaffelsen af SitaWare er 
Hjemmeværnets første skridt 
i retning af en fuld digital 

føringsstøtteplatform, og det er 
samtidig ét skridt af mange for at 
gøre støtten til Forsvaret og øvrige 
samarbejdspartnere endnu mere 
effektiv. Med SitaWare kan Hjem-
meværnet dele information mellem 
myndigheder og dermed nå flere 
hundrede soldater på få sekunder. 
Det kommer både os og vores sam-
arbejdspartnere til gavn. Samtidig 
har det stor betydning for os at få 
en afprøvet it-løsning, som er bru-
gervenlig og nem at administrere,” 
siger oberstløjtnant Lars Fog fra 
Hjemmeværnskommandoen, som 
er ansvarlig for at få det nye system 
rullet ud i Hjemmeværnet. 

Det nye system betyder, at 
befaling og planlægning af øvelser 

eller indsættelser vil blive af bedre 
kvalitet, da føringsstøttesystemet 
kan rumme skabeloner, befalinger, 
kort og meget andet, som giver en 
mere effektiv opgaveløsning.

Gennemtestet system
I Landsdelsregion Vest har man i 
længere tid været i gang med at 
teste SitaWare som et pilotprojekt, 
inden det implementeres i resten af 
Hjemmeværnet. Og testpersonerne 
er ikke i tvivl om, at der er store 
fordele at høste ved at implemente-
re det nye system i Hjemmeværnet.

”Den største fordel er, at man 
hurtigt kan få en plan, befaling 
og skitse ud til de underliggende 
myndigheder og enheder over 

AF THILDE LEJRE

PÅ VEJ 
MOD 
DIGITAL 
FØRING

Et nyt digitalt 
føringsstøtteværktøj 
giver bedre kvalitet i 

opgaveløsningen til gavn 
for de frivillige soldater 

og Hjemmeværnets 
samarbejdspartnere.
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indsættelsen eller opgaven. Det 
betyder, at den enkelte gruppefører har 
mere tid til at forberede sin opgave, 
og det giver en bedre og mere sikker 
opgaveløsning, fordi alle får et bedre 
grundlag at træffe beslutninger på med 
de informationer, der deles i SitaWare,” 
siger major Lars Eluf Pedersen fra 
Landsdelsregion Vest.

Med SitaWare kan de oplysninger, 
der lægges ind i systemet, deles med 
alle myndigheder. Derfor har alle 
adgang til de samme oplysninger og 
dermed det samme datagrundlag at 
træffe beslutninger ud fra.

Tidligere måtte kompagnichefen 
fysisk møde op og hente befalinger og 
kort på papir for herefter at fordele det 
til de indsatte soldater på en øvelse 
eller opgave. Så der er også et tids-
besparende aspekt i det nye system, 
forklarer kaptajn Peder Hedegaard 
Hagensen, som understreger, at 
SitaWare beviseligt giver en bedre 
opgaveløsning.

”Hærens Operative Kommando og 
senere Danske Division har givet os 
en tilbagemelding på vores brug af 
SitaWare, og den lyder, at den måde, vi 
anvender SitaWare, på giver en højere 
kvalitet i løsningen af opgaver i forhold 
til andre sammenlignelige enheder. Det 
er den bedste tilbagemelding, vi kan 
få,” siger major Lars Eluf Pedersen.

Styrket samarbejde 
SitaWare Headquarter (HQ), som er 
den del af systemet, der kan koor-
dinere og skabe overblik, kommer 
ud til Hjemmeværnskommandoen, 
regionerne, distrikterne og Flyver- og 
Marinehjemmeværnet. SitaWare 
EDGE, som er den del af systemet, der 
er designet til gruppeførerne, bliver 
tilgængelig for underafdelinger i alle 
tre værnsgrene. På sigt bliver systemet 
linket op på Hjemmeværnets fartøjer 
og fly, så det bliver muligt at udveksle 
oplysninger om lokationer. Samtidig 
kan man se hinandens planer, kort og 

data, så det giver optimale muligheder 
for samarbejde også under en værns-
fælles opgave eller øvelse. 

Med anskaffelsen af SitaWare lever 
Hjemmeværnet op til kravet i det sene-
ste forsvarsforlig om at styrke havmiljø-
indsatsen i kystzonen ved at opstille en 
førings- og kommunikationsstruktur til 
støtte for beredskabets øvrige aktører. 

Systemet vil blive operativt fra 1. 
oktober, og forud for bliver der gen-
nemført uddannelse i det, så der bliver 
en række superbrugere af SitaWare 
fordelt på hele Hjemmeværnet.  

Kort om  
SitaWare
• SitaWare er et digitalt førings-

støtteværktøj, som gør det let 
at dele information mellem 
myndigheder i Hjemmeværnet 
og med samarbejdspartnere

• Systemet bliver operativt fra 1. 
oktober 2017 

• Forud for udrulningen af syste-
met er det testet af Landsdels-
region Vest, og der er gennem-
ført instruktøruddannelser

• Indledningsvis udleveres 120 
tablets, som kan spores og der-
ved give et samlet situationsbil-
lede for hele Hjemmeværnet 

DIGITAL FØRING

Med det nye førings system 
SitaWare kan man nemt 
dele informationer.
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Snart skal der forhandles 
et nyt forsvarsforlig på 
plads. Læs her, hvad to 
fastansatte chefer og to 
hjemmeværnssoldater 
forventer af forliget, som 
kommer til at udstikke 
retningen for det 
fremtidige forsvar.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Bedre beskyttelsesudrustning 
til alle i den aktive struktur

C L A U S  L E M M I N G
Frivillig formand i Landsrådet 

”Hvilke forventninger har du til det kommende 
forsvarsforlig?
”Ved den seneste forligsproces gik jeg sammen med 
Landsrådet ind i arbejdet med en forudsætning om, at vi 
skulle effektivisere for at frigøre midler til egen udvikling og 
nødvendige materielanskaffelser. Stik imod alle forventninger 
blev de effektiviserede midler taget fra Hjemmeværnet for at 

medfinansiere kampfly. Så jeg forventer helt klart, at Hjemmeværnet får tilbageført 
dette beløb. Derudover forventer jeg, at Hjemmeværnet får tilført yderligere midler 
til nødvendige materielanskaffelser og drift. Tidssvarende og relevant materiel er 
helt fundamentalt for Hjemmeværnets virke.” 

Kan du uddybe behovet for flere ressourcer?
”I den nærmeste fremtid får vi behov for at investere i nyt kommunikationsmateriel, 
enkeltmandsudrustning, køretøjer samt bibeholde vores meget anvendte Defender 
fly. Som frivillig formand - og dermed repræsentant for de frivillige – ser jeg især et 
stort behov for at få bedre beskyttelsesudrustning til alle frivillige i den aktive styrke. 
Det vil sige en tidssvarende uniform med den tilhørende enkeltmands- og beskyttel-
sesudrustning, sanitetsmidler samt håndvåben til at løse vores bevogtningsopgaver, 
så vores sikkerhedssystem er på niveau med Forsvaret. Det skylder vi de frivillige.”

står højt på ønskelisten

Tidssvarende
materiel
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FORLIG

Tidssvarende materiel 
er afgørende 

C L A U S  K L A R I S
Oberstløjtnant, Chef for Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland 

”Hvilke forventninger har du 
til det kommende 
forsvarsforlig?”
”Jeg forventer og håber på en øget 
ramme til Hjemmeværnet, særligt på 

materielområdet. Uddannelses- og indsættelsesvilkårene for 
vores enheder er afgørende for, at vi kan løse vores opgaver 
så professionelt som muligt. Samtidig er ordentlige vilkår for 
den frivillige, også på materielområdet, afgørende for både 
rekruttering og fastholdelse af frivillige soldater.”

Kan du uddybe behovet for flere ressourcer? 
”Jeg ser tre vigtige områder, der bør prioriteres. Hjem-
meværnssoldatens enkeltmandsudrustning bør opgraderes. 
Særligt beskyttelsesudrustningen er væsentlig, så indsættel-
ser kan ske under alle trusselsniveauer. Terrængående grup-
pekøretøjer til personeltransport bør ligeledes prioriteres – 
det er afgørende for vores mobilitet og evne til at uddanne 
vores enheder. Endelig er det vigtigt at prioritere it- og kom-
munikationsmateriel med fokus på at opgradere signalmate-
riel fra enkeltmand til enhedsniveau. Den tekniske udvikling 
bør også afspejles i Hjemmeværnet, så vi får styrket vores 
muligheder i vores uddannelser og indsættelser.” 

Kompensation ved 
længerevarende 
indsættelser

E L I S E 
C H R I S T E N S E N
Ledende informationsofficer i 
Flyverhjemmeværnet

Hvilke forventninger har du til 
det kommende forsvarsforlig?
”Jeg forventer, at Hjemmeværnet som 
en frivillig militær organisation fortsat 
støtter Forsvarets opgaveløsning og 

spiller en aktiv og vigtig rolle i det samlede beredskab. De fri-
villige soldater skal være til stede over hele landet, så Hjem-
meværnet med kort varsel fortsat kan stille med enheder ved 
særlige hændelser, ulykker og større katastrofer.”

Hvilke udfordringer ser du i forhold til, at 
Hjemmeværnets soldater fortsat er parate til at 
løse de stillede opgaver? 
”Jeg mener, der skal kigges på kompensation for løntab ved 
længerevarende opgaver. Mange frivillige soldater vil rigtig 
gerne stille op og løse de mange opgaver, men de kan have 
svært ved at få det økonomiske til at hænge sammen, hvis 
der er tale om opgaver af længerevarende karakter. Der-
udover håber jeg, at uddannelsessamarbejdet mellem de 
fastansatte i Forsvaret og de frivillige soldater intensiveres, så 
de fastansatte i højere grad er med til at uddanne de frivillige 
soldater. Det vil ruste de frivillige soldater.”

Behov for udvikling af fartøjsflåde
H E N R I K  H O L C K  R A S M U S S E N
Kommandør, chef for Marinehjemmeværnet

Hvad er dine forventninger til 
det kommende forsvarsforlig?
”Marinehjemmeværnet bør skrives ind i 
forligsteksten som en troværdig samar-
bejdspartner i det maritime beredskab. Vi 
er indsat i gennemsnit seks gange dagligt 
og støtter med alt lige fra uvarslede sø-
redningsoperationer og maritime bevogt-

ningsopgaver til farvandsovervågning året rundt og sejladser 
for Politiet og SKAT. Jeg forventer også klart, at Marinehjem-
meværnet får tildelt de ressourcer, som er nødvendige i forhold 
til vores opgaveløsning. Endelig bør forligsteksten afspejle, at 
samfundet anerkender og fortsat har til hensigt at benytte den 
kæmpe indsats, som Marinehjemmeværnets frivillige yder i det 
maritime beredskab. Det er ret unikt.” 

Kan du uddybe behovet for flere ressourcer?
”I min optik er det altid opgaverne, der styrer ressourcetilde-
lingen. Om få år er 17 af Marinehjemmeværnets 30 fartøjer så 
nedslidte, at de skal erstattes af nye skibe. Hvis vi skal løfte 
vores opgaver på samme professionelle niveau som hidtil, er 
det helt nødvendigt at få øremærkede ressourcer til udviklingen 
af Marinehjemmeværnets fartøjsflåde. Det kan overvejes at 
introducere hurtiggående indsatsfartøjer, så Marinehjemme-
værnets flåde bliver mere fleksibel og dynamisk. Dermed kan 
Marinehjemmeværnet opretholde en relevant maritim kapacitet 
med operativ effekt, til glæde for Søværnet og det maritime 
beredskab.”
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På kortet kan du se placeringen af Forsvarets udleverende depoter 
samt de tre filialdepoter i København, Århus og Odense. Det er på 
disse depoter, du i fremtiden skal henvende dig, når du skal have 
nyt udstyr eller have ombyttet noget.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Gode tips til 
dit depotbesøg
• Kontakt depotet i forvejen 

for at høre, om de har de ting, 
du skal bruge, så du ikke kører 
forgæves. Kontaktoplysninger 
og åbningstider vil senere blive 
tilgængelige på hjv.dk

• Vær indstillet på, at både du 
og det nye depot her i starten 
skal lære hinandens behov at 
kende og de muligheder, depo-
tet har for at servicere dig 

• Respekter og overhold bestil-
lingsfrister. De er med til at 
sikre, at du og din enhed kan 
få det materiel, som du/I har 
behov for

• Hvis du synes, du ikke har fået 
den rette service, bør du kon-
takte din foresatte myndighed 
(hærhjemmeværnsdistrikt eller 
Marine-/Flyverhjemmeværn), 
som går videre med sagen.

17 depoter
skal servicere  
Hjemmeværnets  
medlemmer

UD Frederikshavn

UD Ålborg

UD Skive

UD Holstebro

UD Karup
Filialdepot Århus

UD Oksbøl

UD Varde

UD Skrydstrup

UD Fredericia

Filialdepot  
Odense

UD Bornholm

UD Høvelte

UD Korsør

UD Vordingborg

Filialdepot  
København

UD Slagelse
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N
æste gang du som hjem-
meværnsmedlem skal 
på depotet for at få eller 
ombytte udstyr, bliver det 
højst sandsynligt på et nyt 

depot med en anden adresse og nye 
folk til at betjene dig. For i fremtiden 
er det Forsvarets udleverende depoter, 
som skal servicere Hjemmeværnets 
medlemmer. Det er resultatet af 
det nuværende forsvarsforlig, som 
betyder, at Hjemmeværnets område-
depoter lukkes, og der indføres en ny 
depotstruktur.

 Udleveringen af materiel, udrust-
ning og uniformer kommer til at ske 
ved et af Forsvarets udleverende 
depoter under Forsvarets Forsyning, 
Depot og Distribution, i daglig tale 
FDD. Dem er der 14 af placeret rundt 
om i landet. Desuden bliver der opret-
tet tre filialdepoter i Århus, Odense og 
København, som også skal servicere 
hjemmeværnsmedlemmerne. Over-
gangen til den nye depotstruktur vil 
ske løbende henover andet halvår 
2017, så overgangen er afsluttet, og 
Hjemmeværnets områdedepoter er 
lukket og tømt pr. 31. december 2017.

Som frivillig hjemmeværnssoldat 
betyder det, at du kommer til at møde 
nye mennesker, som måske ikke lige 
kender dig. 

”FDD er en professionel organisa-
tion, der vil strække sig langt for at 
yde den service, som hjemmeværns-
medlemmerne har brug for. Samlet set 
vurderer Hjemmeværnskommandoen, 
at den nye forsyningsstruktur vil give 
hjemmeværnssoldaterne et godt 
grundlag for at kunne understøtte den 
operative tjeneste. Dette ændrer dog 
ikke ved, at der kan være udfordrin-
ger i omstillingsprocessen, som skal 
løses,” fastslår major Finn Matzen, der 
er souschef i Hjemmeværnskomman-
doens Logistikafdeling.

TEMA: LOGISTIK

Læs på de næste sider en reportage 
fra et af de distrikter, hvor frivil-
lige forsyningsbefalingsmænd i 
et forsøg har testet den nye 
depotstruktur af.

HJV magasinet har samlet en række 
spørgsmål og svar om den nye 
depotstruktur. 

Hvad kan du få på et  
udleverende depot?

Som person kan du få:
• udleveret eller ombyttet uniformer samt almindelig funkti-

onsudrustning. Der kan ombyttes til samme størrelse eller 
til en anden størrelse.

• for alle ting gælder, at de skal indgå i det sæt, som er be-
skrevet til netop din funktion. Du kan altså ikke få udstyr, 
som ikke er en del af din funktionsudrustning. 

Som forsyningsbefalingsmand og/eller 
fartøjsmester kan du (eller en af dig udpeget) få:
• udleveret materiel i forhold til enhedens normering eller få 

det ombyttet, hvis det er gået i stykker.
• udleveret rekvireret materiel, ammunition og lignende 

(inklusive forbrugsmateriel) til øvelser efter godkendt rekvi-
sition ved foresatte myndighed (som hidtil).

• udleveret almindeligt forbrugsmateriel som eksempelvis 
snørebånd og støvlefedt.

Kan du besøge alle depoter?

• Som enkeltperson er svaret JA. Nogle depoter har dog ikke 
så mange beholdninger, da de kan være filialdepoter eller 
være dedikerede værnsdepoter. Så det er en god ide altid 
at ringe først.

• Hvis depotet ligger på en kaserne, flådestation eller fly-
vestation, kan det kræve id-kort at få adgang til depotet. 
Kontakt i de tilfælde din forsyningsbefalingsmand, som kan 
hjælpe med en løsning.

• På længere sig bliver det muligt ved hjælp af en web shop 
at bestille og bytte mundering på internettet via hjv.dk.

• Som forsyningsbefalingsmand og/eller fartøjsmester har du 
IKKE mulighed for at besøge alle depoter, fordi din enhed 
er koblet op mod det nærmeste udleverende depot. Hvis 
din enhed ønsker at blive forbundet med et andet udleve-
rende depot, skal du kontakte din foresatte myndighed.
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Kikkerter, førstehjælpskasser og under-
visningsmateriale er noget af det eneste, 
der i dag bliver langet over skranken på 
Stensved Kaserne på Sydsjælland. Kasernen 
er sammen med Søgårdlejren i Syd- og 
Sønderjylland en del af et pilotprojekt, der 
har indsamlet erfaringer, så Hjemmeværnets 
logistikstruktur kan blive integreret i Forsva-
rets depoter på den bedst mulige måde. 

De frivillige har taget godt imod pilotpro-
jektet, fortæller Jan Hansen, materielmester 
på Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 

Lolland-Falsters depot på Stensved Kaserne: 
“Vi har fået god respons fra de frivillige 
brugere, der er glade for det nye system. Det 
vigtigste er, at de er tilfredse med strukturen, 
for det skal være let for dem at få udleveret 
deres ting,” siger Jan Hansen. 

Før pilotprojektet startede i april, kunne de 
frivillige aflevere, hente og ombytte mun-
dering og materiel ved områdedepotet på 
Stensved Kaserne. Med pilotprojektet har de 
frivillige hentet og afleveret deres materiel og 
mundering på Forsvarets udleverende depoter 
på Vordingborg Kaserne eller Gardehusarka-
sernen i Slagelse. 

Som et led i den nye logistikstruktur lukkes 
Hjemmeværnets områdedepoter ned trinvist, 
og pilotprojektet har bidraget til at give 
erfaringer, så der kan skabes en ny logistiks-
truktur med samme service, som de frivillige 
er vant til. 

Fra januar 2018 overgår Hjemmeværnets 
logistikstruktur således til Forsvarets udle-
verende depoter. Herefter vil det kun være 
muligt at hente primært undervisningsmate-

riel (UMAK) på de lokale 
distrikters depoter. 

“Det er afgørende, at vi 
har en logistikstruktur, der 
er let at finde ud af for de 
frivillige,” forklarer materi-
elmester Jan Hansen.

Fleksible  
åbningstider
De to udleveringsdepoter 
i Vordingborg og Sla-
gelse har i dag kopieret 
de gamle åbningstider 
fra områdedepotet på 

AF SARA AMOS PEDERSEN
FOTO: BO NYMANN

I fremtiden 
vil man kun 

kunne hente 
undervis-

ningsmateriel 
på de lokale 

distrikters 
depoter.

”Det er kun små 
forskelle, der adskiller 
den gamle logistiks-
truktur fra den nye,” 
mener Bjarne Lund, 
der er forsyningsbefa-
lingsmand i Hjemme-
værnseskadrille 232 
Sydsjælland-Møn.

Frivillige tager  
godt imod 
ny logistikstruktur 
Frivillige har ved to hærhjemme-
værnsdistrikter testet, hvordan 
logistikstrukturen kommer til 
at fungere, når Hjemmeværnet 
fra næste år skal bruge 
Forsvarets udleverende depoter. 
Tilbagemeldingerne er positive.
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Stensved Kaserne, så både Forsvarets behov 
for at holde åbent i hverdagene og Hjemme-
værnets behov for fleksibilitet med aftenåbent 
og mulighed for åbent i udvalgte weekender 
er tilgodeset. 

“Det er hverken sværere eller mere 
besværligt at bestille og hente ved Forsvarets 
udleverende depoter. For mig handler det 
bare om at lære de nye rutiner at kende, så 
jeg ved, hvordan tingene fungerer,” fortæller 
Bjarne Lund, der er forsyningsbefalingsmand i 
Hjemmeværnseskadrille 232 Sydsjælland-Møn 
og står for at bestille og hente materiel og 
mundering til sin underafdeling.

Han oplever, at de depotansvarlige bag 
pilotprojektet har haft stort fokus på at 
opsamle erfaringer, så arbejdsgangene bliver 
justeret og forbedret.

Depoterne i Vordingborg og Slagelse holder 
længe åbent mandag aften, en service, som 
er blevet godt modtaget.

“Som frivillig kan man mærke, at der bliver 
gjort meget for at finde en løsning, hvor 
vores behov bliver tilgodeset. For mange er 
det vigtigt, at der er fleksible åbningstider, og 
at man ikke skal køre meget længere for at 
hente bestillingerne,” siger Carsten Nielsen, 
der er forsyningsbefalingsmand i Hjemme-
værnskompagni Næstved.

Information skaber tryghed
Når de frivillige skal forklare, hvorfor pilot-
projektet er blevet en succes, peger flere 

på, at Hjemmeværnet har været gode til 
at forklare, hvad pilotprojektet er gået ud 
på. Niels Jensen, forsyningsbefalingsmand 
i Hjemmeværnsflotille 256 Storstrømmen, 
forklarer:

“På informationsmøde forud for projektet 
fik vi i lov til at lufte vores bekymringer og 
stille kritiske spørgsmål til den nye logistiks-
truktur. Det var en positiv oplevelse, fordi 
vi kunne mærke, at projektet virkede gen-
nemtænkt. Inden pilotprojektet gik i gang, 
var der en frygt for, at Hjemmeværnet ville 
forsvinde i mængden i Forsvarets depoter. 
Men vi oplever nu, at vi bliver behandlet 
på lige fod med alle andre,” fortæller Niels 
Jensen.

Han har arbejdet som vikar på område-
depotet på Stensved Kaserne og har i den 
forbindelse tilbragt mandag aften på de-
potet på Vordingborg Kaserne, hvor han er 
et kendt ansigt for mange af soldaterne fra 
Hjemmeværnet. Han har samtidig kunnet 
hjælpe Forsvarets personale med at forstå 
Hjemmeværnets behov og bestillinger. Det 
er en løsning, der er med til at skabe tryghed 
blandt de frivillige, forklarer Niels Jensen. 

”Forsvarets ansatte har hurtigt vænnet sig 
til de frivillige, og de sætter pris på, at der 
er én, der kan hjælpe med at besvare deres 
spørgsmål,” siger Niels Jensen, der ser frem 
til at den nye logistikstruktur rulles ud i hele 
landet.  

Fakta om 
P ilotprojektet
• For at afprøve de nye logistiske pro-

cesser blev der i april 2017 igangsat 
to pilotprojekter ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster samt Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland.

• Lukningen af Hjemmeværnets reste-
rende områdedepoter er sket trinvist 
efter sommerferien.

• Fra 1. januar 2018 har Forsvarets 
udleverende depoter overtaget områ-
dedepoternes opgaver.

Områdedepotet 
på Stensved Ka-
serne i Sydsjæl-
land har deltaget 
i et pilotprojekt, 
hvor de har 
testet den nye 
logistikstruktur 
af. De frivillige 
brugere har væ-
ret positive over 
for systemet. 

"Det er afgørende, at vi har 
en logistikstruktur, der er 
let at finde ud af," forklarer 
materielmester Jan Hansen.

TEMA: LOGISTIK
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Hjemmeværnskommandoen har 
i et stykke tid overvejet, hvordan 
Hjemmeværnet kan bidrage til at 
polstre og styrke sikkerhedsindsat-
sen i Danmark i kølvandet på de 
mange terrortrusler i Europa, som 
har afstedkommet justeringer rundt 
omkring i de nationale beredskaber. 

Det konkrete udspil er etablerin-
gen af Hjemmeværnets Beredskabs-
styrke, som er tænkt som et element 
i Forsvarets værktøjskasse og som 
vil kunne indsættes i ekstraordinære 
sikkerhedssituationer. 

”Ambitionen for Hjemmeværnet 
er, at Beredskabsstyrkens soldater 
er certificeret og uddannet på et 
niveau, så de vil kunne indgå som 
bevogtningsstøtte til Forsvaret og 
på sigt også vil kunne indsættes 
sammen med Politiet i ekstra-
ordinære sikkerhedssituationer 
- eventuelt efter en forudgående 
certificering ved Politiet,” forklarer 
oberst Jørn Christensen, der er chef 
for Hjemmeværnskommandoens 
Planlægningsdivision.

Behovet for og intentionen med 
Beredskabsstyrken hænger også 
sammen med Hjemmeværnets mere 
generelle forberedelse på at kunne 

AF OBERSTLØJTNANT JOHN FLARUP 
OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hjemmeværnet 
styrker bevogtningsstøtten 
til Forsvaret

Hjemmeværnets 
Beredskabsstyrke 
kommer til at bestå af 
soldater fra forskel-
lige stamenheder i 
den aktive styrke. De 
egnede kandidater 
skal igennem en cer-
tificeringsøvelse. Når 
den enkelte soldat er 
certificeret, kan han/
hun indgå i bered-
skabsstyrken.      

Hjemmeværnets 
Beredskabsstyrke

Stamenhed

StamenhedStamenhed

Hjemmeværnet etablerer en 
Beredskabsstyrke, der er tænkt som et 
ekstra element og bevogtningsstøtte i 
Forsvarets værktøjskasse. Styrkens soldater 
skal certificeres på en årlig øvelse.

støtte Forsvaret. Eksempelvis i forbin-
delse med modtagelse af forstærkninger 
eller med bevogtnings- og overvåg-
ningsopgaver i forbindelse med transit 
af enheder fra Hæren, nu hvor enheder 
fra Hæren bidrager til NATOs øgede 
tilstedeværelse i Baltikum og Polen. 
Dertil kommer, at NATOs fornyede fokus 
på medlemslandenes evne til selvforsvar 
har øget betydningen af Hjemmeværnets 

evne til at kunne indsætte enheder til at 
bevogte og overvåge dansk territorium.

Afsæt i eksisterende 
kapaciteter
Beredskabsstyrkens soldater vil komme 
til at bestå af udpegede soldater fra 
Hjemmeværnets eksisterende kapaci-
teter. Det skal ske ved at øge puljen 
af soldater, der har de nødvendige 
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Certificerings-
øvelse
De første certificeringsøvelser for-
ventes at blive gennemført i løbet 
af efteråret. 
Certificeringsøvelserne kommer 
til at vare cirka et døgn og vil 
omfatte en bevogtningsøvelse og 
aktiviteter, der kontrollerer den 
enkeltes færdigheder i: 
• Håndtering af regler for magt-

anvendelse
• Indretning og etablering af en 

bevogtning og anvendelse af 
overvågningspatruljer

Krav
Soldater i den aktive styrke, der 
ønsker at blive en del af Hjem-
meværnets Beredskabsstyrke, 
skal forhåndsgodkendes af en 
værnschef eller en distriktschef, 
før de kan få lov til at deltage i og 
gennemføre certificeringsøvelsen.
Uddannelsesmæssigt skal de have 
gennemført:
• Lovpligtig uddannelse 1-4
• Uddannelsen som bevogtnings-

soldat (Enhedsuddannelse 
6001, 6002 og 6003)

• Skydning K7, hvor Hjemme-
værnskommandoen i øjeblikket 
arbejder på, at gyldigheden 
udstrækkes til ikke blot året 
man gennemfører, men tillige 
efterfølgende år.

• Have en gyldig førstehjælpsud-
dannelse

• De udvalgte soldater skal des-
uden være i god fysisk form. 

For at være medlem af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke skal du 
principielt gennemføre en certificeringsøvelse hvert år. Hvis du har 
kvalificeret dig i eksempelvis 2017, varer din kvalifikation indtil 
udgangen af det efterfølgende år, altså udgangen af 2018. Ønsker 
du at fortsætte i styrken, skal du recertificeres i løbet af 2018 for 
at kunne fortsætte i styrken i 2019. Systemet fremgår af neden-
stående illustration. 

kvalifikationer og militære færdighe-
der, så de kan indsættes til bevogt-
ning og overvågning uden først at 
skulle gennemføre for eksempel en 
vedligeholdende uddannelse. 

Styrken kommer således til at om-
fatte soldater fra enheder i den aktive 
styrke, der skal igennem en årligt 
tilbagevendende certificeringsøvelse 
med fokus på bevogtningsopgaven. 
Hjemmeværnsskolen har i samar-
bejde med de to landsdelsregioner og 
Flyverhjemmeværnet arbejdet med 
indholdet af den certificeringsøvelse, 
som har til formål at kontrollere den 
enkelte soldats færdigheder, så de 
kan leve op til kravene for at indgå i 
Beredskabsstyrken.

Klar til opgaven 
Værnschefer og distriktschefer har 
opgaven og ansvaret med at uddanne 
og klargøre soldaterne, så de er klar 
til at kunne blive certificeret. Ansvaret 
for selve certificeringsøvelserne er 
pålagt landsdelsregionerne, hvortil 
oberst og chef for Landsdelsre-
gion Øst, Lennie Fredskov Hansen, 
udtaler: 

”Vi kan sagtens finde og udvælge 
egnede kandidater til Beredskabs-
styrken. Blandt regionens skarpe 
enheder har vi allerede identificeret 
kvalificerede kræfter, der er dygtige 
bevogtningssoldater og motiverede til 
at indgå i styrken. Vi kan også påtage 
os opgaven med at få planlagt og 
gennemført certificeringsøvelserne 
allerede her i efteråret. Den store ud-
fordring i min optik bliver at få skabt 
rammerne for at få styrkens soldater 
igennem certificeringsprogrammet 
hvert år, sådan som der er lagt op til.”

Alle soldater, der består certifice-
ringsøvelsen, vil få et ærmemærke, 
der tydeligt viser, at de er kontrolleret 
og fundet egnet til at indgå i Hjem-
meværnets Beredskabsstyrke. Den 
endelige udformning af mærket er 
endnu ikke fastlagt, men intentionen 
er, at man altid klart kan se, hvilke 
soldater der er certificeret og indgår 
i styrken. Det er planen, at Bered-
skabsstyrken vil omfatte omkring 
1.500 soldater med udgangen af 
2018.

BEREDSKABSSTYRKE

2017 2018 2019 2020

Kontrol

Kontrol

Kontrol

Q-varighed

Q-varighed

Q-varighed
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4 spørgsmål 
om Hjemmeværnets støtte i 
nationale krisesituationer 
1. Hvad er Hjemme-
værnets centrale opgave i 
nationale krisesituationer? 
”Som en frivillig militær bered-
skabsorganisation er det en 
central opgave for Hjemmevær-
net at uddanne soldater, der i 
ekstraordinære krisesituationer 
kan indsættes med våben for at 
bevogte og overvåge militære 
installationer i Danmark. Omfan-
get afhænger selvfølgelig af den 
konkrete sikkerhedssituation. 

Derfor er Hjemmeværnets evne 
til at indsætte bevogtningsen-
heder i et vist omfang dimensio-
nerende for Forsvarets nationale 
indsatsevne i en krisesituation. 
Hjemmeværnets bidrag til dette 
er omdrejningspunktet for den 
militære efteruddannelse af Hjem-
meværnets soldater i løbet af året, 
og de fleste af Hjemmeværnets 
underafdelinger er netop oprettet 
med dette formål. 

I lyset af de seneste årtiers mi-
litære konventionelle trussel mod 
Danmark har Hjemmeværnet haft 
den fornødne tid til at klargøre og 
uddanne de enkelte underafdelin-
ger, så soldater fra Hjemmeværnet 
har kunnet indsættes til bevogt-
ningsopgaver ved en eventuel 
potentiel militær konfliktsituation.”

2. Hvad har de nye 
terrortrusler betydet?
”Truslerne mod Danmark har 
ændret karakter dels på grund 
af Rusland og på grund af de 
terrorangreb, som både Danmark 
og Europa er blevet ramt af. For at 
styrke robustheden har det ført til, 
at de nationale beredskabsmyn-
digheder til stadighed har måttet 
justere egne sikkerheds- og 
beredskabsmæssige indsats og 
foranstaltninger mod terror. Sådan 
er det også i Danmark, hvor 
behovet for en mere robust sikker-
hedsstruktur ved større offentlige 
arrangementer og lignende er 
øget.” 

3. Hvem har ansvaret for 
sikkerheden i Danmark i 
fredstid?
”Der eksisterer en klar ansvars-
fordeling mellem Forsvarets og 
Politiets opgaveløsning, når det 
gælder imødegåelse af sikker-
hedsmæssige trusler. I fredstid 
er det Politiets ansvar at sikre 
befolkningens sikkerhed. 

Forsvaret, og herunder Hjem-
meværnet, har dog i lyset af 
den ændrede sikkerhedspolitiske 
situation i stigende grad haft fokus 
på at kunne støtte og aflaste 

Politiet. Forsvaret har således 
opstillet en beredskabsstyrke, som 
kan aflaste Politiet, hvis flygt-
ninge- og migrantsituationen igen 
fører til et behov for at oprette 
modtagecentre. Hjemmeværnet 
har som bekendt siden juni 2016 
støttet Politiet med en grænse-
kontrolstyrke på omkring 125 
soldater. Senest er det besluttet, 
at yderligere cirka 20 soldater 
fra Hjemmeværnet fra slutnin-
gen af september skal deltage i 
grænsekontrolindsatsen."

4. Har Hjemmeværnet 
taget andre initiativer?
”Hjemmeværnskommandoen har 
i koordination med Værnsfælles 
Kommando i et stykke tid overve-
jet planlægningen og etableringen 
af Hjemmeværnets Beredskabs-
styrke, der er tænkt som et 
element i Forsvarets værktøjs-
kasse og vil kunne indsættes som 
bevogtningsstøtte til Forsvaret i 
ekstraordinære sikkerhedssitua-
tioner og på sigt også vil kunne 
indsættes sammen med Politiet. 
Dermed vil Beredskabsstyrke 
kunne bidrage til at øge Forsvarets 
og Politiets robusthed.”  

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

BEREDSKABSSTYRKE
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VEST - KORT NYTH Æ R H J E M M E V Æ R N E T

Hjemmeværnet havde 'styr' på EM i cykling
Der var i høj grad brug for Hjemmeværnet under 
EM i Landsvejscykling fra 2.-6. august, hvor 
næsten 800 cyklister satte sig ud i kampen om at 
vinde Europa-mesterskabet, der foregik i områ-
det omkring Herning. Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland, Politikompagni Herning samt 
frivillige fra hele landet sørgede for, at der over fem 
dage blev lagt over 4.000 mandetimer fra Hjem-
meværnet. Grundet ferietiden blev der trukket på 
assistance fra hjemmeværnsfolk fra hele landet. 

For at sikre det høje sikkerhedsniveau blev der 
opsat flere afspærringer, men alle gav den en 
ekstra tand, så sikkerheden var i orden under løbet.

 ”Vi havde et fantastisk godt samarbejde med 
Herning kommune, og alle var utroligt hjælpsom-
me. Så det var et super arrangement,” siger Ulrik 
Amdi, kompagnichef i Politikompagni Herning. 

Informations-
kursus var en 
stor succes
Landsdelsregion Vest tilbød i sommerferien et 
modulopdelt informationskursus, hvor delta-
gerne kunne lære alt fra at skrive den gode 
pressemeddelelse, tage et godt portrætbillede 
til at producere en kort film til sociale medier. 
Kurset foregik på Skive Kaserne samtidig med 
Hjemmeværnets Bootcamp, der havde over 70 
deltagere. 

”Deltagerne på kurset fik mange gode 
informationsværktøjer med hjem,” fortæller 
kursusleder Susanne Guldhammer, der er 
informationsofficer i Flyverhjemmeværnet. 

Kurset blev afsluttet med etableringen af et 
Presse- og Informationscenter, hvor den lokale 
presse var inviteret. ”Bootcampen var en god 
ramme, som deltagerne kunne bruge til at pro-
ducere feltavis og pressemeddelelser. Og det vi 
producerede – ja det blev læst,” siger Susanne 
Guldhammer, der håber, at kurset bliver en fast 
del af Bootcampen. 

Musiksommerskole hæver niveauet
Hjemmeværnsskolen genlød af liflige toner fra både træ- og messingblæsere, 
da der blev afholdt Musiksommerskole i august. Næsten 100 musikere fra 
hele landet var samlet for at udveksle erfaring, udvikle deres basale kompe-
tencer og træne samspil med andre.

”Kurset forløb virkelig godt. Vores musikere lærte så meget om blandt 
andet orkesterdisciplin, hvilket er nødvendigt hjemme i korpsene. Og så fik 
de tanket ny inspiration til glæde for musikkorpsene derhjemme,” fortæller 
Lennart Blak, der er Hjemmeværnets musiksagkyndige. 

March-jubilarer
Omkring 500 soldater fra Forsvaret, 
Hjemmeværnet og Beredskabsstyrel-
sen deltog i juli i den traditionsrige og 
populære Nijmegen-marchen 2017 i 
Holland, som hvert år trækker tusind-
vis af gængere til Holland. Blandt det 
danske kontingent var både helt nye 

gængere og garvede fodtusser med 
mange kilometer i støvlerne. Heriblandt 
også to jubilarer, nemlig Arne Lundsga-
ard Kjeldsen, der havde 40-års jubilæum 
i år, og Tage Lundin, der har marcheret 
på de hollandske landeveje 25 gange.
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var soldaternes 

drømmescenarie

26 HJV magasinet  | September 2017



NORTHERN STRIKE

Det var på mange måder drømme-
scenariet, der udspillede sig for de 
danske soldater fra Hjemmeværnet, 
da de deltog i øvelsen Northern Strike 
i Michigan i USA sammen med mere 
end 5.000 soldater fra syv NATO-
lande. For at få en fornemmelse af 
opgavens omfang så prøv at forestille 
dig følgende:

“Du står sammen med resten af 
din deling linet op i to rækker. Bag 
dig hører du larmen fra en Chinook 
helikopter, der flyver tæt ind over 
dig og lander på marken foran dig. 
Lufttrykket blæser dig næsten om-
kuld, og larmen er øredøvende. Din 
fører råber ”Go”, og du løber op ad 
lastrampen, finder et sæde og spæn-
der dig fast. Du giver ”Thumbs up” til 
Loadmasteren, og da alle er på 
plads og klar, giver han ”Go” til 

AF PEDER FRITS NIELSEN
FOTO: HÉLÈNE MOGENSEN DE MONLÉON 
OG LARS HOLM

Programmet var tæt 
pakket med øvelser i 
helikopter og træning, 
da det dansk-lettiske 
hjemmeværnskompagni 
deltog i den inter-
nationale øvelse 
Northern Strike i USA. 
Øvelsen har givet 
soldaterne et kæmpe 
løft. 
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piloten. Motorlarmen stiger, da helikopteren 
løfter sig fra jorden. I lav højde stryger den 
hen over landskabet med lastrampen stående 
åben, og Loadmasteren siddende på rampen. 
Du kigger ud over rampen og ser jorden fare 
forbi nedenfor, mærker helikopteren krænge, 
når den drejer. Du kigger rundt, nogle af dine 
kammerater kigger ud over lastrampen og 
andre sidder blot og slapper af. Men fælles 
for jer alle er, at I er klar til indsats!

Du mærker helikopteren stejle let i luften 
og tabe højde, da I nærmer jer målet. ”Klar 
til afsidning” råber førerne, og du griber 
fast om dit våben og sikrer at rygsækken er 
klar. Så sker det – helikopteren rører jorden, 
rampen sænkes og Loadmasteren råber: ”Go, 
Go, Go”. I rejser jer op, og i to rækker løber 
i ud over lastrampen og ned på jorden, hvor 
i folder ud i 360 graders sikring, falder ned 
og ligger klar med jeres våben. Du hører og 
mærker helikopteren lette og larmen for-
svinde. Delingsfører og gruppeførerne rejser 
sig, samler deres folk og I haster af sted mod 
de områder, der i forvejen er blevet udpeget”.

Grundig forberedelse
Beskrivelsen var virkeligheden for 71 danske 
soldater fra Hjemmeværnet, der sammen 
med 44 lettiske soldater i sommer deltog 
i den to uger lange øvelse Northern Strike 
2017 i USA. Deltagelsen var kulminationen 
på seks måneders træning og forberedelse i 
Danmark, som dygtigt og effektivt er blevet 
koordineret af kaptajn Morten O. Hansen fra 
Landsdelsregion Vest.

”Det har været en kæmpe rejse, soldaterne 
har været igennem. De har udviklet sig fra 
at være individuelle soldater fra forskellige 

hjemmeværnskompagnier til at være én fast sam-
mentømret enhed. Det er imponerende,” fortæller 
kaptajn Morten O. Hansen. 

Planen for uddannelsen blev udarbejdet ud fra 
de øvelser, soldaterne skulle igennem i USA. 

”Vi brugte to uddannelsesweekender på at 
træne den enkelte soldats militære færdigheder, 
derefter en uddannelsesweekend med fokus på 
udvikling af gruppens færdigheder, en week-
end med skarpskydning og endelig den sidste 
weekend, hvor vi trænede på delingsniveau og fik 
koblet den danske og den lettiske deling sammen 
og kørt kompagniets ledelse i stilling til øvelsen,” 
forklarer Morten O. Hansen

Kæmpe oplevelse 
Det dansk-lettiske infanterikompagni var en del af 

Soldaterne ses her på 
den sidste træning 
i Danmark forud for 
øvelsen i USA.

CAMP GRAYLING
STATEN MICHIGAN · USA

M I C H I G A N

W I S C O N S I N

I L L I N O I S

I N D I A N A

O H I O
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NORTHERN STRIKE

Hjemmeværns-
soldater trækker 
en figurant i 
dækning under 
en bykamp 
under øvelsen i 
USA.

i alt 5.800 soldater fra syv NATO-
lande, der var samlet i Camp Grayling 
i den amerikanske stat Michigan. 
Under øvelsen samarbejdede den 
dansk-lettiske enhed med soldater 
fra US National Guard, US Army, US 
Marines og den engelske hær. De 
trænede bredt inden for det militære 
håndværk med eksempelvis skydning 
med amerikanske våben, kamp fra 
stilling, afsøgning af by, rensning af 
bygninger til angreb på fjendtlige 
stillinger. Undervejs blev soldaterne 
transporteret i helikoptere – både 
Black Hawk og Chinook – samt lastbi-
ler og busser.

For de danske soldater var delta-
gelsen i Northern Strike en kæmpe 
oplevelse. En af dem er den 27-årige 
Majken Daugaard fra Politikom-
pagni Skive-Krabbesholm. Northern 
Strike er hendes første internationale 
øvelse.

”Vi fik mulighed at flyve i helikopter 
og for at operere i bataljonsramme i 
stedet for kompagniramme. Jeg må 
sige, jeg blev udfordret inden for 
en række infanteriøvelser,” fortæller 
Majken Daugaard, som fungerede 
som signalmand for kompagnichefen 
og derfor havde stor kontakt med de 
amerikanske soldater.

Mødet med netop de amerikanske 
soldater var et kapitel for sig. De viste 
utrolig stor venlighed og stoppede 
blandt andet de danske soldater 
på gaden for at sige tak for deres 
indsats. For at citere den amerikanske 

kaptajn Kasheneider, der var logistik-
chef ved en bataljon, som det dansk/
lettiske kompagni var underlagt: ”Tell 
the Danes, they should be proud of 
their Home Guard soldiers!”

Uddannelsesniveau højnes
Derfor er kaptajn Morten O. Hansen 
også stolt:
 “Øvelsen har demonstreret, at vores 
soldater sagtens kan måle sig med 
vores samarbejdspartnere i NATO 
og kan levere en indsats på et højt 
fagligt niveau i en international 
ramme. Den læring, soldaterne har 
fået, er med til at højne niveauet i 
Hjemmeværnet og sætte kursen for 
den generelle uddannelse fremover,” 
fastslår Morten O. Hansen.

Det samme er chefen for Lands-
delsregion Vest, oberst Flemming 
Agerskov, der besøgte de danske 
soldater. "De har lært meget, som de 
kan bruge og øve videre på der-
hjemme i deres egen enhed. De har 
bevist, at de evner at fungere som 
soldater i en samlet enhed i en inter-
national ramme. Det var et fantastisk 
setup, og jeg er meget tilfreds med 
vores deltagelse,” siger oberst Flem-
ming Agerskov.

For Majken Daugaard har øvelsen 
resulteret i en bedre forståelse fra 
hendes omgangskreds for Hjemme-
værnets brede vifte af opgaver. ”Jeg 
tror helt sikkert, at deltagelsen i øvelser 
som Northern Strike er med til at 
ændre på Hjemmeværnets image.”  
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Alene i år har de fået ni nye medlemmer og flere er på 
vej ind i Hjemmeværnet på Ærø. ”Det går den rigtige 
vej for os. Vi har Hærhjemmeværnsdistrikt Fyns største 
tilgang, en høj uddannelsesaktivitet og støtter stærkt 
på "fastlandet" Fyn,” fortæller løjtnant Kenny Søby 
Jørgensen.

Kenny er ved at uddanne sig til skibsfører på Marstal 
Navigationsskole. Han har været medlem af Hjem-
meværnet siden 2009 og er uddannet fartøjsfører samt 
operationsofficer.

Hjemmeværnet på Ærø har en anderledes profil. 
Her er alle værn samlet i en værnfælles underafdeling, 
som blev oprettet i 2001. Sammenlægningen blev 
muligt ved et godt og veldokumenteret oplæg fra øens 
hjemmeværn med den tidligere kompagnichef Leo 
Holm som primus motor. I dag har underafdelingen 
cirka 50 aktive medlemmer. Sødivisionen, som Kenny 
står i spidsen for, har flest medlemmer, også selv om 

underafdelingen ikke har deres 
eget fartøj. Desuden har de en 
politihjemmeværnsgruppe. 

”Vi har fælles uddannelse, så 
alle kan deltage i alle aktiviteter 
uanset farven på uniformen, 
hvilket jeg synes er en stor fordel. 
Det giver et stort sammenhold på 
øen,” forklarer Kenny.

Alle fra underafdelingen var da 
også aktive ved en større katastro-
feøvelse, som Fyns Politi holdt på 
værftet i Søby. Det samme gjaldt 
ved regentparrets besøg for nogle 
år siden.

Flere unge bliver på øen
Kenny fortæller begejstret om 
tilgangen af nye medlemmer, 
som blandt andet rekrutteres 
fra øens søfartsuddannelser. 
Det gælder ikke mindst fra 

AF NINA VILLADSEN

Sydfynsk 
Ø-hjemmeværn  
har vind i sejlene
Det lille Ø-hjemmeværn på Ærø er i fremgang og mærker stigende 
interesse fra øens unge, der gerne vil være en del af øens 
værnfælles underafdeling.

Hjemmeværnet 
på Ærø
• Den værnsfælles underaf-

deling på Ærø blev opret-
tet 1. februar 2001 ved en 
sammenlægning af Hjemme-
værnskompagni 4222 Ærø, 
Marinehjemmeværnsflotille 
Ærø og Luftmeldeskadrille 
Ærø. I dag har underafdelin-
gen cirka 50 aktive medlem-
mer 

• Ærø er den største ø i det 
fynske øhav uden fast for-
bindelse og en selvstændig 
kommune med godt 6.000 
indbyggere 

Løjtnant Kenny Søby 
Jørgensen th. står i 
spidsen for Ø-hjem-
meværnets Sødivision. 
Foto: Torben Glyum
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VEST - Ø-HJEMMEVÆRN

Der er fælles uddan-
nelsesaktiviteter for 
Ø-hjemmeværnets med-
lemmer, der her ses un-
der en katastrofe øvelse. 
Foto: Inge Jagd Sørensen

uddannelsestilbuddet HF – Søfart, hvor 
unge med maritim interesse kan tage en 
treårig gymnasial og maritim uddannelse. 
”Det betyder også, at de nye medlemmer, 
vi får ind, er med til at forynge gennem-
snitsalderen i vores underafdeling,” siger 
Kenny med et smil. 

Det er 19-årige Oliver Meyer Nielsen et 
godt eksempel på. I sommerferien gen-
nemførte han Hjemmeværnets Bootcamp 
på Skive Kaserne, hvor han på 23 dage 
kom igennem hele den lovpligtige grund-
uddannelse. ”Nu er jeg klar til at tænke 
længere frem og planlægge de kurser og 
øvelser, jeg gerne vil på. I første omgang 
vil jeg træne op til at blive bevogtnings-
assistent,” fortæller Oliver Meyer Nielsen.

Fælles gejst
Fremgangen har resulteret i en høj ud-
dannelsesaktivitet samt overskud til at 
tage til Fyn for at gennemføre uddannel-
sesaktiviteter for andre hjemmeværnsen-
heder som eksempelvis et førstehjælps-
kursus med omkring 50 deltagere.

”Vi oplever selvfølgelig, at nogle af de 
nye og veluddannede unge forlader øen 
for at få yderligere civil uddannelse eller 
jobs, men efterhånden er der også flere 
og flere, der vender tilbage til Ærø - og 

dermed også til Hjemmeværnet. Så 
humøret og motivationen er helt i top,” 
siger Kenny.

Samme holdning har underafdelings-
chefen, kaptajn Kjeld Nordlund Andersen. 
”I dag er vi alle fælles om at løse alle 
opgaver med respekt for de kompeten-
cer og uddannelser, vi har. Der er ikke 
længere kulturforskelle, men det tog også 
omkring 1½ år, inden enheden faldt rigtig 
på plads,” fortæller han. 

Savner et fartøj
Et tema, der hele tiden vender tilbage, 
er ønsket om igen at få et fartøj, som de 
tidligere har haft. I 2011, helt præcist 
lørdag 14. maj, oplevede de en ægte 
stjernestund. Den dag fik de fartøjet, 
MHV 806 DUBHE, som de havde ventet 
længe på. Fartøjet var til glæde for alle 
i underafdelingen og ikke mindst for 
øsamfundet, hvis motto i øvrigt er ”Alt 

andet er vand ved siden af”. Knap tre år 
efter mistede de DUBHE, fordi de på det 
tidspunkt medlemsmæssigt var i knæ 
og ikke kunne mønstre de nødvendige 
besætningsmedlemmer – og dermed 
leve op til uddannelseskravene eller til 
det 1-times søredningsberedskab. I dag 
klarer de sig med at låne andre flotillers 
fartøjer, når sødivisionens medlemmer 
skal holde deres maritime kompetencer 
ved lige. Det gør de ret ofte. 

”Når vi stikker til søs, gennemfører 
vi så meget enhedsuddannelse som 
muligt – på de sejladser får vi sejlet rigtig 
mange sømil,” fortæller Kenny, der har 
troen og håbet om, at det nok skal lykkes 
at få et fartøj tilbage på den søfartsstolte 
ø. Han bakkes op af underafdelingschef 
kaptajn Kjeld Nordlund Andersen, der 
fortæller, at de næsten har to færdigud-
dannede besætninger.

Fra distriktschefen på Fyn er der ros til 
de resultater, de har opnået på Ærø. ”Jeg 
er stolt og imponeret over den energi og 
indsats, de præsterer for at leve op til 
den resultatkontrakt, jeg har med under-
afdelingschefen. Jeg er ikke mindst dybt 
imponeret over, at de får sødivisionen 
til at vokse uden skib,” understreger di-
striktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen.

”Ærø har ikke haft det let, men nu ser 
de fremad. Med det gå på mod, de viser, 
håber jeg, de snart får et skib til øen,” 
siger Kent Mikkelsen. I sidste ende er 
det en beslutning, som træffes i Marine-
hjemmeværnet. Herfra fastslår chefen 
for Marinehjemmeværnet, kommandør 
Henrik Holck Rasmussen:

”Marinehjemmeværnet støtter op om 
den værnsfælles underafdeling på Ærø 
blandt andet med uddannelse. Jeg note-
rer mig med glæde og tilfredshed, at der 
er klare fremskridt at spore. En forudsæt-
ning for, at Ø-hjemmeværnet på Ærø kan 
tilføres et fartøj er, at der opbygges en 
så solid base af uddannet personel, der 
kan og vil indgå i det 1-times beredskab, 
som Marinehjemmeværnets fartøjer er 
underlagt.”  

 ” Vi har fælles 
uddannelse, så alle kan 
deltage i aktiviterne.

Kenny Søby Jørgensen, Løjtnant
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“Vi går i gang”, lyder det nærmest 
i kor fra søbredden ved Posen i 
Hillerød. I samme øjeblik toner to 
opklaringskøretøjer frem fra en 
parkeringsplads tæt ved søen. De 
kommer akkurat til syne, inden den 
ellers så fredelige lørdagsstemning 
bliver afbrudt af skudsalver.

Tolv fuldt camouflerede soldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjæl-
land ligger i kampstilling og affyrer 
det ene skud efter det andet. Samti-
dig besvarer de to køretøjer ilden, og 

sådan fortsætter scenariet.
Anledningen er Hjemmeværnets 

Dag. Et nyt tiltag, der i år kører som 
forsøgsordning i fire af Landsdelsre-
gion Østs i alt seks distrikter. Blandt 
andet hos Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordsjælland. 

Store dele af Hillerød Centrum er 
blevet indtaget af distriktets hjemme-
værnssoldater, der forhåbentligt kan 
rekruttere nye medlemmer til det 600 
mand store distrikt. Udover optrinnet 
ved søbredden var der på Torvet i Hil-
lerød sat pavilloner op fra forskellige 
dele af Hjemmeværnet. Heriblandt 
også soldater fra Hjemmeværnets 
Særlig Støtte og Rekognoscerings-
kompagni samt de specialuddannede 
rydningsassistenter.

Synlighed giver pote
I Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland greb de dagen anderle-
des an. Udover faste stande i tre for-
skellige byer valgte de at forsøge sig 
med et slags kørende roadshow, hvor 
en gruppe hjemmeværnssoldater 
kørte rundt til tre forskellige lokatio-
ner med mobile informationsstande.

“Først troede jeg ikke på ideen 
om at køre rundt og være én time 
hvert sted, men det fungerede vildt 

godt. Den mobile model vækkede 
folks interesse. Det kunne vi tydeligt 
mærke”, siger Jan Pedersen, der 
er ledende informationsofficer ved 
distriktet. 

Så da dagen var omme, havde 29 
personer vist interesse for at blive 
frivillige hos distriktet. 

“Det har været en kæmpe succes 
at tænke lidt ud af boksen. Vi har 
hvervet rigtig godt, og vi har gjort os 
synlige i lokalområderne, hvor man 
ikke lige er vant til at se Hjemmevær-
net,” siger Jan Pedersen. Han glæder 
sig allerede til næste år, hvor han 
håber, alle distriktets enheder bakker 
op om arrangementet.

Begge distrikter understreger, at 
det kræver meget arbejde og plan-
lægning at få et sådant arrangement 
op at køre.

“Man bliver overrasket over, hvor 
komplekst det er, og hvor langt tid 
det tager,” siger Lars Pries, ledende 
informationsofficer hos Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordsjælland.

Så begge distrikter giver disse råd 
med på vejen: Start i god tid, og 
vær ikke bange for at spørge til de 
erfaringer, som allerede er gjort i år. 
Endnu er der ikke fastlagt en dato for 
Hjemmeværnets Dag i 2018.  

Det vakte 
opsigt, da 
Hjemmeværnet 
kørte rundt 
med et mobilt 
roadshow i flere 
midtsjællandske 
byer. 

ud af boksen

Landsdelsregion Øst 
gennemførte i foråret 
et nyt initiativ i form 
af ”Hjemmeværnets 
Dag”, hvor fire distrikter 
fik mulighed for at 
afprøve forskellige 
rekrutteringsmetoder.

Det har været 
en succes at 
tænke

AF EMIL RICHARDY DENIEUL
FOTO: HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT NORDSJÆLLAND

HJV-soldater i 
kampstilling skab-
te opmærksomhed 
i Hillerød.
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Stærkt 
sammenhold

Veloverstået  
Folkemøde
Hjemmeværnet var for femte gang repræ-
senteret på Folkemødet på Bornholm, som 
er et kæmpe trækplaster med omkring 
100.000 besøgende. Alle sejl var sat til, 
og på fartøjet Hjortø blev der afholdt 
flere debatter om blandt andet Hjemme-
værnets rolle i fremtidens forsvar – flere 
blev som noget nyt transmitteret live via 
Facebook. 

”Folkemødet er en unik mulighed for at 
oplyse og sætte fokus på Hjemmeværnets 
opgaver og vores dagsorden. Samtidig kan 
vi have en dialog med både journalister, 

politikere og almindelige danskere,” fast-
slår kommitteret Bjarne Laustsen.

Politiet fik støtte fra mere end 150 
hjemmeværnssoldater, der bistod med sik-
kerheden på festivalen. Til lands hjalp de 
med afspærring, bevogtning og trafikre-
gulering, og i luften fik Politiet assistance 
til observationer fra Flyverhjemmeværnets 
Defender-fly, hvorfra der blev sendt 
levende billeder til en kommandostation. 
Marinehjemmeværnets fartøjer sørgede 
for at afvise alle skibe, der forsøgte 
at sejle ind i Allinge Havn. Bidraget til 
sikkerheden høstede stor ros fra Politiet. 
“Vi har haft et rigtig godt samarbejde, og 
Hjemmeværnet løste opgaven fantastisk,” 
lød det fra Mikael Schollert, kommunika-
tionsansvarlig ved Bornholms Politi, efter 
Folkemødet. Kongelig 

faneindvielse  
i Kastellet
Kastellet viste sig fra sin smukkeste side, da 
Dronning Margrethe tilbage i maj var med 
til at indvie Landsdelsregion Østs nye fane. 
Der blev – traditionen tro – slået tre cere-
monielle søm i fanen. Ét for Dronningen, ét 
for fædrelandet og ét for Landsdelsregion 
Øst. Den gamle fane er blevet overdraget 
til Tøjhusmuseet. Du kan se eller gense 
faneindvielsen på Regionens facebookside: 
Landsdelsregion Øst - Hjemmeværnet / 
www.facebook.com/hjv1949

Hjemmeværnet var 
med på Folkemødet 
med en kombina-
tion af oplysning 
fra fartøjet i Allinge 
Havn og en stærk 
operativ indsats for 
sikkerheden uden om 
Folkemødet. 
Foto: Christian Sundsdal.

“Vi har soldater med mange forskellige 
funktioner som eksempelvis politihjemme-
værnssoldater, motoriseret overvågning 
og patruljesoldater. Og så har vi hunde-
førere og et stabskompagni med stab 
og logistikfolk. På øvelsen tester vi også 
deres evne til at samarbejde på tværs,” 
siger distriktschef, major Kenneth Myrup. 

Det var dog ikke kun nye færdig-
heder, som soldaterne kunne tage 
med hjem. Øvelser af den kaliber er 

med til at skabe sammenhold blandt 
hjemmeværnssoldaterne.

“Vi viser hinanden, at vi er et stort 
distrikt, at vi har mange specialer, og at 
vi er en mangfoldig organisation, hvor vi 
indbyrdes er afhængige af hinanden. Så 
vi vinder meget ved de store øvelser, der 
giver følelsen af at være en del af et fæl-
lesskab på tværs i distriktet. Det styrker 
sammenholdet,” understreger distrikts-
chef, major Kenneth Myrup. 

I juni deltog 160 hjemmeværnssoldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland i 
distriktsøvelsen Grøn Kriger. Her trænede de 
kamp fra stilling, bevogtning indtrængning i 
rum med FX-våben og ikke mindst deres evne 
til at samarbejde. 

På distriktsøvelsen 
Grøn Kriger fik delta-
gerne trænet deres 
soldatermæssige fær-
digheder samt deres 
evne til at samarbejde 
på tværs. 
Foto: Michael Aagaard 
Jensen.

Foto: C
hristian Sundsdal
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“Er det ligesom at være i Forsvaret? Får man løn 
for det? Og er det ikke bare gamle mennesker, 
der spiser wienerbrød og drikker kaffe?” 

Spørgsmål som disse er der mange af, når den 
48-årige rekrutteringsofficer Frederik Helweg-
Larsen er ude på kaserner i Landsdelsregion Øst 
for at rekruttere nye frivillige til Hjemmeværnet. 

I dag er det fem år siden, han startede et 

omrejsende rekrutteringshold, der i daglig tale bli-
ver kaldt “HBU-Rejseholdet”. Holdet koncentrerer 
sig udelukkende om at hverve værnepligtige, der 
er ved at færdiggøre deres HBU (Hærens Basisud-
dannelse, red.), og består, udover Frederik, af 
en håndfuld tidligere værnepligtige, der selv har 
taget springet fra værnepligten til Hjemmevær-
net. 13 gange om året tager de på besøg på 
Høvelte Kaserne i Birkerød, Almegårds Kaserne på 
Bornholm og Antvorskov Kaserne i Slagelse. 

Modsat traditionelle rekrutteringstiltag, hvor 
hvert kompagni rekrutterer til sig selv, hverver 
Frederik Helweg-Larsen og hans team til hele 
Hjemmeværnet. Et typisk arrangement på en af 
kasernerne varer en time og tager altid udgangs-
punkt i de værnepligtiges behov.

“Jeg prøver altid at få dem til at tænke “what’s 
in it for me.” Når ens CV er kort, er der mange 

AF: EMIL RICHARDY DENIEUL
FOTO: BENJAMIN LUND NIELSEN

J A G T E N  E R  S A T 
I N D  P Å  N Y E 

V Æ R N E P L I G T I G E

13 gange om året tager rekrutteringsofficer 
Frederik Helweg-Larsen og hans HBU-rejsehold 
ud på kaserner for at rekruttere værnepligtige til 
Hjemmeværnet. Her forsøger de at konkurrere 
med crossfit, jordomrejser, og hvad der ellers 
måtte lokke i tiden efter værnepligten.
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J A G T E N  E R  S A T 
I N D  P Å  N Y E 

V Æ R N E P L I G T I G E

HBU- 
rejseholdet
Landsdelsregion Østs 
omrejsende HBU-rejsehold 
besøger 13 gange årligt ka-
serne under regionen for at 
hverve nye værnepligtige 
til hele Hjemmeværnet. 
Indsatsen resulterer i cirka 
120 nye medlemmer på 
årsbasis

Værnepligtige undervises af 
Hjemmeværnet. 

ting, der bliver vigtige - for eksempel at kunne 
putte en lederuddannelse på sit CV, eller at vise, 
at man bruger sin fritid på noget meningsfuldt. 
Om det så er i en fodboldklub, i et øvelokale 
eller i Hjemmeværnet er lige meget,” siger 
Frederik Helweg-Larsen, der i 2014 faktisk blev 
hædret med Frivilligprisen for netop hans evne 
til at være i øjenhøjde med de værnepligtige og 
få dem til at interessere sig for Hjemmeværnet.

Oplagte hjemmeværnssoldater
Frederik Helweg-Larsen er selv tidligere garder 
og undrede sig på et tidspunkt over, at der 
ikke var en mere fokuseret rekruttering blandt 
værnepligtige, da de er oplagte at få ind i 
Hjemmeværnet. 

“Vi kan lige så godt bruge ressourcerne 
klogt. De har allesammen gennemført deres 
basisuddannelse og kan træde direkte ind i et 
infanteri- eller patruljekompagni uden yderligere 
uddannelse, og så kan vi bygge ovenpå det,” 
siger Frederik Helweg-Larsen og tilføjer, at en 
anden fordel ved at rekruttere værnepligtige er, 
at de oftest kender hinanden i forvejen.

“De kommer typisk to-tre personer fra samme 
regiment og kender tit hinanden i forvejen. Det 
er rigtig godt for fastholdelsen,” siger Frederik 
Helweg-Larsen.

Det handler nemlig ikke kun om at rekruttere 
så mange tidligere værnepligtige som muligt. 
Det handler i ligeså høj grad om at kunne fast-
holde dem, når de først er kommet ind, og om 
at distrikterne er klar til at løfte opgaven. 

“Der kan godt ligge en byrde i at få dem ind. 
De forventer et højt aktivitetsniveau, og kan 
man ikke give dem det, forsvinder de hurtigt 
igen. Vi er hele tiden i konkurrence med alle 
andre aktiviteter lige fra cross-fit til jordomrej-
ser, så det er vigtigt, at vi allerede fra start får 
matchet dem meget specifikt med de kompag-
nier, der lever op til deres kriterier,” siger han. 

Et rigtigt match
To, der blev matchet rigtigt fra start, er 
25-årige Jesper Emil Kristensen og 26-årige 
Sebastian Pfeiffer. De er i dag en fast del af 
HBU-rejseholdet, men sad for fem år siden på 
tilskuerpladserne i auditoriet på Høvelte Kaserne 
og hørte Frederik Helweg-Larsen fortælle om 
mulighederne i Hjemmeværnet.

Efter oplægget blev de to fyre enige om, at 
det kunne være sjovt at give det en chance, og 

sendte umiddelbart efter arrangementet en an-
søgning. Blot et par måneder efter havnede de 
begge i Infanterikompagni Jonstrup i Storkøben-
havn. Her oplevede de skiftet fra værnepligten 
til Hjemmeværnet overraskende positivt.

“I Hjemmeværnet oplevede jeg pludselig, at 
jeg konstant fik mulighed for at udforske det, 
jeg havde lært og prøve det af i virkeligheden. 
Det var ikke længere en sergent, der fortalte 
hvad man skulle gøre,” siger Sebastian Pfeiffer. 

Jesper Emil giver ham ret og fortsætter: “Vi 
kom jo ud til en enhed i Hjemmeværnet, man 
normalt ikke ser. Man ser typisk kun dem, der 
regulerer trafik til festivaller. Så det var rart at 
se, at det også var andet end det,” siger han.

Vil fjerne fordomme
Jesper Emil og Sebastian bruger hver især 
omkring tusinder af timer om året på hjemme-
værnsaktiviter og har en klar mission med deres 
engagement: De ønsker at gøre sig selv og 
deres gruppe bedre og på den måde få et endnu 
mere professionelt hjemmeværn. 

“Så kan vi forhåbentlig få fjernet nogle af de 
fordomme, folk stadig har. Både i den danske 
befolkning og hos de værnepligtige,” siger 
Sebastian og peger samtidig på, at fordom-
mene nok er en af de største udfordringer ved 
rekrutteringen. 

Noget tyder på, at Frederik Helweg-Larsen og 
hans HBU-rejsehold er godt på vej til at lykkes 
med den mission. 

“Vi slutter altid af med at spørge, om vi har 
ændret deres holdninger. 90 procent plejer at 
række hånden op og fortælle, at de har fået et 
bedre og mere positivt indtryk af Hjemmevær-
net. 10 procent vælger typisk at blive kontaktet 
efterfølgende,” siger Frederik Helweg-Larsen.   

Rekrutteringsofficer Frederik Helweg-
Larsen har talent for at skaffe nye 
kontakter til værnepligtige og få dem ind 
i Hjemmeværnet.
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En dygtig fører kan sin 
teori. Den rigtig dygtige 
fører kan gå skridtet 
videre og afvige fra 
teorien, så den bedre 
matcher den konkrete 
situation. HJV magasinet 
var med, da 143 soldater 
øvede sig i at blive 
endnu skarpere førere.

Vinden i de grønne bøgeblade får solen 
til at lave flimrende lyspletter i den mørke 
skovbund. Peter William Dahlgaard-
Jalsing, delingsfører ved Infanterikom-
pagni Køge Bugt, er ved at lægge kviste, 
græs og blade til rette, så det danner 
et kort over det område, hvor fjenden 
befinder sig. Den fjende hans deling har 
fået til opgave at angribe.

Vi er i øvelsesterrænet ved Vordingborg 
og PRIK-uddannelsen er netop gået i 
gang. PRIK er Landsdelsregion Østs fø-
rings- og enhedsuddannelse af regionens 
prioriterede kapaciteter. Formålet er at 
uddanne skarpere førere inden for motori-
seret overvågning, infanteri og patruljer. 

”En god fører er hele tiden på. Han er 
hos sine folk. Han er supermanden, for 
alle vil gerne være lige som supermand. 
Han behøver ikke være den stereotype, 
der er fire meter over skulderne, men 
han er en faglig supermand,” siger 
Bo Hoedt Hansen, der er kaptajn ved 
Landsdelsregion Øst og øvelsesleder på 
PRIK-uddannelsen, som fandt sted før 
sommerferien.

Sat op til succes
Bo Hoedt Hansen opholder sig på en 
nedlagt gård - tæt på skoven hvor delings-
føreren sidder. For ham er det vigtigt, at 
soldaterne på øvelsen sættes op til succes, 
og det sker bedst, når de træner deres 
kernekompetencer. Det vil for eksempel 
sige, at en overvågnings- og opklarings-
enhed øver de discipliner, der hører til 
deres speciale. PRIK-øvelsen har så mange 
deltagere, at en delingsfører ikke kun har 
sin egen deling at holde styr på – han skal 
også samarbejde med andre delingsførere. 
Og over dem sidder en kompagnichef og 
fører delingerne. Et setup, der giver god 
mening for delingsføreren, der er på vej 
igennem skoven ude i øvelsesterrænet. 

”Jeg bliver trænet i mine kompetencer 
som delingsfører, for vi får nogle andre 
muligheder, når vi er i det her større regi. 
Når det er underafdelingerne, der øver, er 
der ikke så mange ressourcer,” siger Peter 
William Dahlgaard-Jalsing

Bo Hoedt Hansen har kørt mange 
PRIK-øvelser, så han ved, hvor der skal 
tages fat. Der er nemlig nogle føringspro-
blematikker, som går igen år efter år.

”De dygtige førere kan godt teorien. 
De rigtig dygtige kan afvige fra den. Når 
vi kommer fra teorien og ud i terrænet, 
så er der nogle ting, der ikke er hensigts-
mæssige eller ikke kan lade sig gøre. I 
reglementet er der tegnet en formation 
for en standardgruppe. Den kan de i 
søvne, men når nu terrænet ikke passer, 
så har de svært ved at tilpasse sig. Det 
øver vi her. Vi tager dem ud af stan-
dardrammen og over i uddannelses- og 
erfaringsrammen,” siger han.

Det er netop, hvad der sker lige nu 
- ude i skoven hos delingsføreren. Den 

TEKST OG FOTO: MICHAEL 
AAGAARD JENSEN

PRIK
• PRIK er Landsdelsregion 

Østs førings- og enheds-
uddannelse af regionens 
prioriterede kapaciteter

• Formålet er at uddanne 
skarpere førere inden for 
motoriseret overvågning, 
infanteri og patruljer

D E N  G O D E  F Ø R E R  E R

supermand
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Delingsfører Peter William 
Dahlgaard-Jalsing i midten er 
i gang med at instruere sine 

folk på PRIK-øvelsen.

Kaptajn Bo  
Hoedt Hansens 
tips til at blive 
en god fører
• Deltag på og prioriter førerud-

dannelse
• Bliv taktisk dygtig 
• Forstå at lave teorien om til 

praktiske handlinger i terrænet
• Tænk to trin ned, men befal et
• Hav evnen til at afvige fra 

standarden
• Vær supermand! Alle vil gerne 

være som supermand.

D E N  G O D E  F Ø R E R  E R

oprindelige plan er efter en rekognosce-
ring blevet lavet om. Et moseområde 
har stoppet fremrykningen. 

Væk fra skrivebordet
Det er ikke kun delingsførerne, der får 
mere viden på PRIK-uddannelsen. I det 
hvide stuehus på den nedlagte gård 
i udkanten af øvelsesterrænet sidder 
Troels Graff og Morten Lindegaard sam-
let om et lille bord i et ellers tomt lokale. 
På bordet ligger noter og kort over 
øvelsesterrænet. De to er henholdsvis 
kompagnichef og næstkommanderende 
for infanterikompagniet ved Hjemme-
værnsdistrikt København, men sløringen 
i deres ansigter viser, at de to ikke har 
en almindeligt skrivebordsdag. 

”Vi får hele vores eget kompagni ud 
at virke under øvelsen, og det gør vi 
ikke så ofte. Ude i kompagniet går det 
op i at forvalte, lave lister og timeregi-
streringer, og det er meget sjældent, at 
Morten og jeg får tid til at sætte os ned 
og være faglige sammen,” siger Troels 
Graff.

”Denne weekend er mere infanteri-
udfordrende og mere førerudfordrende 
for os end vores normale virke,” tilføjer 
Morten Lindegaard.

Uddannelsen virker
Instruktørerne på uddannelsen er 
fastansatte, og deres tilbagemeldinger 
viser, at denne måde at lave uddan-
nelse på virker - særligt på gruppe- og 
delingsniveau.

”Instruktørerne kan se, at folk husker, 
og de kan bygge yderligere sværheds-
grader på. Vi har også været nødt til 
at skrue op for sværhedsgraden nogle 
steder, fordi standarderne sad der al-
lerede,” fortæller Bo Hoedt Hansen.

Der er dog også en udfordring, som 
alle - fra delingsførerne til øvelsesle-
deren - møder, og det er materiellet, 
fortæller Bo Hoedt Hansen. ”Når man er 
motoriseret overvågning, men motoren 
ikke dur, så kan man ikke løse opga-
verne i reglementet. Det er også en 
udfordring med manglende funktionsud-
dannelse. Når dyssekanonskytten ikke 
har fået lov til at skyde 
med skarpt de sidste otte 
år. Så er det bare 11 kilo 
stålrør, man slæber rundt 
på og bliver irriteret over.” 

Han bakkes op af kom-
pagnichef, Troels Graff: 
”Vi har mange dedikerede 

folk, der kommer her. Det er ærgerligt, 
at vi har en række udrustningsmæssige 
mangler. Både med hensyn til køretøjer 
og øvrigt materiel.”

Men på trods af udfordringerne så har 
både delingsføreren og kompagnichefen 
fået meget ud af PRIK-øvelsen. 

”Helt overordnet har jeg fået yderligere 
uddannelse i at føre 100 mand på jorden, 
og jeg har fået oplevet, hvor svært det 
egentlig er. Men jeg har også lært, at det 
grundlæggende fundament er der - der 
er nogle ting, der kan bygges videre på,” 
siger kompagnichef Troels Graff. 

”Jeg fik en masse soldatererfaring - 
både som enkeltkæmper og som enhed. 
Og så har jeg fået nogle virkelig nyttige 
værktøjer med mig som fører og kom-
mer herfra med skærpede kompeten-
cer,” fortæller Peter William Dahlgaard-
Jalsing efter endt øvelse.  

 ”Jeg har fået nogle 
virkelig nyttige værktøjer 
med mig som fører.

Peter William Dahlgaard-Jalsing, Løjtnant
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74 sejladsdage  
for Politiet
Politiet fylder godt i Marinehjemmeværnets ordrebog. I 
lystsejlernes højsæson fra 1. maj til 30. september har Mari-
nehjemmeværnet haft minimum 74 sejladsdage for Politiet.

Den absolut største opgave har været støtten til Politiet i 
Københavns Havn, hvor Marinehjemmeværnets Indsatsfar-
tøj (MIF) og gummibåde i perioder har været indsat dagligt. 

Opgaverne for Politiet spænder vidt: 
• Sejladser for Politiet, hvor de kontrollerer, at de sejlende 

lever op til reglerne om hastighed, alkohol, sikkerhedsud-
styr, havjagt og så videre. 

• Akutte indsættelser, hvor Politiet sejles ud til opståede 
situationer. 

• Sejladser ved særlige begivenheder som Aalborg Regatta, 
hvor man sammen med Politiet overvåger sikkerheden, 
eller hvor uvedkommende sejlende trafik skal holdes væk. 

• Sejladser, hvor Marinehjemmeværnet sammen med 
Politiet passer på Kongeskibet, når det under sommertog-
tet anløber danske havne. 

• Sejladser hvor Politi og SKAT går sammen i kontroller til 
søs.

• Træning med Politiets indsatsstyrke. 

To havmiljøopgaver  
på én aften
Marinehjemmeværnet i Helsingør blev i august 
indsat to gange på én aften af Forsvaret på grund af 
mistanke om olieudslip. Først havde en fritidssejler 
indrapporteret et olieudslip i Øresund ud for Esper-
gærde. 40 minutter efter alarm var en besætning 
om bord på flotillens fartøj, FÆNØ, af sted, og de 
fandt ganske rigtigt olie på vandet et par sømil ud 
for Humlebæk. 

”Olien lå som en lang bræmme i to dråbefor-
mede klatter, hvor den største var omkring 5 x 50 
meter. Det var en tyk film med noget sort grums i,” 
fortæller fartøjsfører Christian Gravad, og han var 
ret sikker på, at det var et skib, der havde tømt sine 
brændstoftanke ud i vandet. 

FÆNØ’s flydespærringer til inddæmning olie kom 
ikke i brug, fordi udslippet ikke var til at inddæmme. 
I stedet gennemsejlede FÆNØ oliefilmen for at 
sprede den, så den hurtigere fordampede. Netop 
som opgaven var løst, løb der endnu en olieopgave 
ind. En træskibssejler havde indrapporteret, at et 
rødt skib så ud til at hælde noget olie ud i vandet ved 
Marienlyst lige nord for Helsingør. FÆNØ blev sendt 
derop, men denne gang var der ingen olie at se.

Kæntret: 
Klamrede  
sig til kølen
En lokal fritidssejler blev meget 
glad for Marinehjemmeværnet, 
efter han en mandag aften i juli 
kæntrede med sin jolle ud for 
Svelmø i Det Sydfynske Øhav. 
Sejleren fik reddet sig op på 
kølen, som han klamrede sig 
til, mens bølgerne slog op mod 
den kuldsejlede båd. Heldigvis 
befandt Erik Bjørn Sørensen og 

Ole Gilberg fra Ærø sig i nær-
heden. De var ved at hente en 
MIF fra Faaborg til Ærø, da de 
modtog alarmen fra Søværnet. 
De to gaster fik den uheldige 
sejler og hans båd hjulpet sikkert 
i land. Han var lidt chokeret og 
nedkølet, men kom hurtigt til 
hægterne igen og takkede glad 
sine hjælpere fra Ærø.

Politiet har i 
lystsejlernes høj-
sæson gjort stort 
brug af Marine-
hjemmeværnets 
gummibåde til 
kontrolopgaver 
til søs. 

Marinehjemmevær-
nets særlige indsats-
fartøj med jollen på 
slæb. Foto: Erik Bjørn 
Sørensen

M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T
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En besætning fra Flotille 246 
Nordvestfyn reddede første 
lørdag i august et par norske 
lystsejlere ud af problemer i 
Storebælt. Nordmændenes 
katamaran havde knækket 
masten og drev hjælpeløst i 
Rute Tango – motorvejen for 
den tunge skibstrafik. De tolv 
gaster var på farvandsover-
vågning for Søværnet om 
bord på LYRA, som de havde 

lånt ved flotillen i Faaborg, da 
de blev kaldt op af Forsvarets 
Joint Operations Centre. 

”Katamaranen lå midt 
i ruten to sømil nord for 
Østbroen. Det er ikke godt, 
fordi de tunge skibe, der 
stikker dybt, kan ikke bare 
lige undvige. Det var rigtig 
uheldigt,” fortæller fartøjs-
fører Jørn Hartmeyer. Der 
skulle værktøj til for at få 

viklet katamaranens sejl ud 
af søgelænderet og få klippet 
diverse wirer fri, inden man 
kunne begynde at slæbe den 
40 fod lange katamaran. Ka-
tamaranen kom på slæb ind 
til Lindholm i Nyborg Fjord. 
På vejen derind mødte LYRA 
en motorbåd, som var løbet 
tør for brændstof, så han 
kom også med på slæb.

Sikkerhed  
til søs ved  
Aalborg Regatta
I weekenden 9. – 11. juni blev der 
afholdt Aalborg Regatta i Limfjorden. 
Flotille 114 Aalborg-Hals støttede 
vanen tro Politiet med sikkerheden 
under arrangementet bakket op af de 
to MFP-flotiller 116 og 125. Aalborg 
Regatta byder på en række events og 
besøg af skibe fra ind- og udland – 
blandt andet mange gamle træskibe. 

Under de forskellige events skal hav-
neområdet være frit, og så har Politiet 
sejlet med rundt både i gummibådene 
og på det grå fartøj APOLLO, som 
Flotille 114 havde i udlån. Politiet var 
meget tilfreds med indsatsen, og et 
stort publikum kiggede også ind, da 
APOLLO slog landgangen ned til ’Åbent 
Skib’.

Familie reddet  
i Storebælt
En familie med far, mor og to børn kom i knibe 
16. juli, da motoren på deres lille sejlbåd satte 
ud, og de ikke kunne manøvrere for sejl. De lå 
lige syd for Sprogø i Storebælt, og på grund af en 
vind på cirka 10 meter i sekundet og en kraftig 
strøm blev de ført i retning mod dybvandsruten 
for de store skibe. 

Samtidig var fartøjsfører Jesper Bak Henriksen 
med en besætning fra flere flotiller på vej hjem 
med Flotille 369 Holmens fartøj, HVIDSTEN, som 
havde været på uddannelsesuge på Slipshavn. De 
blev alarmeret af Forsvaret og satte straks kursen 
mod Sprogø for at tage den lille sejlbåd på slæb. 
Den lå inde på meget lavt vand. 

”Det krævede meget af den lille sejlbåds be-
sætning at få rigget slæbet til i den krabbe sø, så 
det var nogle udmattede og taknemlige sejlere, 
vi fik afleveret sikkert i Korsør Havn”, fortæller 
Jesper Bak Henriksen efter aktionen.

Nordmænd og marinehjemmeværnsgaster 
bakser med at få katamaranens sejl fri. 
Foto: Jørn Hartmeyer

Katamaran med knækket mast reddet i Storebælt

Marinehjemmeværnet sørgede for at få afleve-
ret en sejlbåd med far, mor og to børn sikkert i 
havn, efter at sejlbåden var sat ud. 
Foto: Jesper Bak Henriksen

Politiet sejlede med i tre 
MHV-gummibåde, da der var 
regatta ved Limfjorden. 
Foto: Allan Schmidt

KORT NYT
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De mange fartøjer i Flådestation 
Korsørs fregatbassin inden starten 

gik for Marnehjemmeværnets 
Landsøvelse 2017. 

10 grå fartøjer, 15 gummibåde og 
én MIF fyldte godt op i Flådestation 

Korsørs fregatbassin under premieren på 
Marinehjemmeværnets Landsøvelse, der 

blev afholdt første weekend i juni. Succesen 
gentages i 2018 i Limfjorden.

L A N D S Ø V E L S E
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landsøvelse. Han har også øje for øvelsens 
betydning for sammenholdet: 

”Landsøvelsen giver en enestående mulig-
hed for at dyrke Marinehjemmeværnets helt 
unikke fællesskab og mærke den særlige 
ånd og kultur, som præger os som en frivil-
lig, militær beredskabsorganisation.”

Skibskollisioner og marchmusik 
Lørdagen stod i kerneopgavernes tegn: 
søredning og havmiljøbeskyttelse samt 
maritim havnebeskyttelse. 

De grå fartøjer øvede i grupper ude i 
Storebælt, og scenarierne var styrtede 
privatfly, synkende fiskekuttere og 

M E D  S T O R T

F R I V I L L I G T

A F T R Y K

LANDSØVELSE

M
arinehjemmeværnets nye 
initiativ, ”Marinehjemme-
værnets Landsøvelse,” fik 
en god modtagelse fra de 
130 deltagere. Øvelsesle-
delsen, som bestod af både 

frivillige og ansatte, havde sat et program 
sammen, så ingen af deltagerne skulle kede 
sig i løbet af weekenden.

”Under en større øvelse kan vi træne flere 
forskellige momenter og i større og mere 
realistiske scenarier på havet, og vi kan øve 
havnebevogtning i en større skala”, forklarer 
Chef for Marinehjemmeværnet, komman-
dør Henrik Holck Rasmussen om den nye 
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 ”Det er helt afgørende, 
at frivillige er med til at 
planlægge for frivillige.

Alex Olsen, Flotillechef

skibskollisioner. Menneskeliv var på 
spil, og besætningerne knoklede med 
at udregne søgemønstre og skiftedes 
til at lede eftersøgningerne. Olien 
fossede selvfølgelig samtidig ud i 
Storebælt fra den sunkne kutter og 
især fra de kolliderede fragtskibe. 
Det skete i form af store mængder 
popcorn, som skulle inddæmmes med 
fartøjernes flydespærringer.

Inde på flådestationen gennem-
sejlede Maritime Force Protection-
soldaterne det store fregatbassin på 
udkig efter objekter under vandet 
i et havnebeskyttelsesscenarie. De 
øvede med deres side-scan-sonar, 
der kan afsløre objekter på havbun-
den eller i vandsøjlen som en del af 
havnebevogtningen. 

15 musikere fra Kvindelige Mari-
neres Musikkorps fik desuden pudset 
marchformen af. Så der lød muntre 
toner på parkeringspladsen ved 

cafeteriaet, mens musikerne kæmpe-
de med vendinger og fælles fodslaw. 
Her var det store spisetelt også slået 
op, hvor den om aftenen stod på grill 
og hygge i det fine sommervejr.

Søndag bød på vedligeholdelse af 
enkeltmandsfærdigheder. Det var 
brush-up-kurser på det elektroniske 
søkort ’MaxSea’, på fartøjernes 
hovedmotorer, på SINE-radioen, og 
man kunne få vedligeholdt sin første-
hjælpsuddannelse. Korsør Brandskole 
havde også slået dørene op. Så her 
fik en busfuld kursister kam til deres 
hår i røg og flammer, da de blev 
grundigt opdaterede på slukningsmid-
ler og elementær brandbekæmpelse.

Stort frivilligt fingeraftryk
En øvelse i den kaliber kan ikke 
køre i Marinehjemmeværnet uden 
et stort frivilligt fingeraftryk. Bortset 
fra brandskolen så blev alle øvelser 

planlagt og ledet af frivillige instruk-
tører, og planlægningen af rammerne 
for hele øvelsen lå i hænderne på et 
par ansatte og ikke mindst på chefen 
for Flotille 255 Korsør, kaptajnløjtnant 
Alex Olsen.

”Det er helt afgørende, at frivillige 
er med til at planlægge for frivillige. 
Så er det den frivillige, der sætter 
takten for, hvad den frivillige gerne 
vil have,” understreger Alex Olsen, 
der påtog sig opgaven i januar og 
har løst den med hjælp fra cirka 20 
dedikerede frivillige kollegaer. Han 
har selv brugt omkring 100 timer om 
måneden på planlægningen frem til 
øvelsesstarten i juni.

Under øvelsen var der udfordringer 
undervejs blandt andet på materielsi-
den. Her var der ting, som af forskel-
lige årsager aldrig nåede frem. 

”Så måtte vi ’fintænke’, som jeg 
kalder det. Vi manglede nogle kors, 

Maritime Force Protection 
trænede SAIS i havnebassinet 
for at finde objekter under 
vandet. Det kræver stor kon-
centration at aflæse billeder-
ne af sonarens scanninger.

To navigatører 
er i gang med at 
studere det elek-
troniske søkort 
MaxSea.
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Chef for Flotille 255 Korsør, kaptajnløjtnant Alex Olsen stod i 
spidsen for den store frivillige del af planlægningen. 

F R E D E R I K  L A S S E N  
Operativ gummibådsfører i Flotille 125 MFP Vest

”Man kan altid kan træne mere – især SAIS, og så selvfølge-
lig for kammeratskabets skyld og for at lære nye mennesker 
at kende. De grå sejler ude på de store vande, og vi i MFP 
sejler inde ved kysten. Vi skal jo bruge hinanden derude, 

og jeg er meget imødekommende over for at lære andre at 
kende, og for at vi kan lære noget af hinanden.”

J Ø R G E N  K J Æ R G A A R D  
Næstkommanderende i besætning i  

Flotille 367 Dragør
”For mig startede det med Hjemmeværnets Landsøvelse 

2016. Det var stort og spændende, og det fik mig til at tage 
af sted igen. Den største gevinst er nok det sociale, og det 
med at mødes med folk. Og så selvfølgelig sejladsen. Jeg 

tager så meget sejlads som muligt. Vi øver allerede meget i 
vores flotille, men man kan aldrig øve for meget.”

L O U I S E  S K O V  B R Ø N D U M  
Forsyningsbefalingsmand og musiker i Kvindelige 

Marineres Musikkorps 
”Jeg tog med på opfordring fra kommandør Henrik Holck 

Rasmussen. Hans anerkendelse af os er meget inspirerende. 
Der var lidt misforståelser omkring vores aktiviteter, men 

det er altid godt at spille sammen med de skønne kvinder i 
korpset. Den bedste oplevelse var, da vi spillede titelmelo-

dien fra ’SS Martha’, og jeg fik lokket Henrik til at spille slag-
tøj. Det var med store smil, high-fives, kram og klapsalver.”

Tre deltagere fortæller, 
hvorfor de meldte sig til 

landsøvelsen.

LANDSØVELSE

som skulle agere ’figuranter’ 
i vandet ved eftersøgningen 
til søs, og vi manglede noget 
afskærmning. Her fik vi god 
hjælp hos det lokale hjemme-
værnskompagni,” fortæller Alex 
Olsen og fortsætter: 

”Folk i Marinehjemmeværnet 
er jo gode til at finde løsninger. 
Sådan er det nemlig også altid, 
når man er ude at sejle. Man 
lægger ud med én plan, så 
ændrer forholdene sig, og så 
udvikler man en ny plan. Det er 
vi vandt til,” forklarer han med 
et smil på læben. 

Positive 
tilbagemeldinger
Solen var helt klart på øvelsens 
side, og den gode stemning og 
engagementet i de forskellige 
øvelser var ikke til at tage fejl af.

”Mit mål var, at der skulle 
være noget til alle. Det var lidt 
svært i starten, men som øvel-
sen skred frem, lysnede det, 
og jeg har kun fået positive 
tilbagemeldinger,” siger Alex 
Olsen, som også understre-
ger den gode opbakning fra 
flådestationen.

Chefen for Marinehjem-
meværnet, kommandør Henrik 
Holck Rasmussen, glæder sig 
især over, at øvelsen samlede 
så mange marinehjemme-
værnskammerater i en faglig 
og social ramme. 

”Det giver dynamik og for-
nemmelsen af at være en del 
af noget meget større og viser 
samtidig Marinehjemmeværnet 
som en stærk samarbejdspart-
ner i det maritime beredskab 
i Danmark,” lyder det fra en 
meget tilfreds kommandør. 

Han understreger, at Marine-
hjemmeværnets landsøvelses-
koncept fortsætter, så længe 
øvelsen bidrager til at dygtig-
gøre værnet og er med til at 
kvalificere støtten til Søværnet, 
Politiet og Beredskabet i de 
danske farvande. 

”Fremadrettet vil planlægnin-
gen i endnu større grad blive 
lagt i hænderne på flotillerne, 
så de tager ejerskab for en fæl-
les træningsaktivitet. Til næste 
år skal vi til Limfjorden og 
træne de maritime færdighe-
der, som de nordjyske flotiller 
vælger at lægge vægt på. Det 
bliver enormt spændende”, 
siger Henrik Holck Rasmussen.

For den store indsats blev 
Alex Olsen velfortjent belønnet 
med Chefen for Marinehjem-
meværnets ’Commanders 
Coin’. Han står klar til at give 
stafetten videre til de frivillige 
tovholdere for Marinehjem-
meværnets Landsøvelse 2018 i 
Limfjorden.  
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”Uddannelsesugen er et socialt og fagligt 
samlingspunkt i Marinehjemmeværnet”. 

Sådan opsummerer kaptajnløjtnant Gitte 
Larsen Uddannelsesugens betydning for det 
mørkeblå værn. Hun var frivillig kursusleder 
på Uddannelsesugen i år, hvor man kunne 
fejre 25 års jubilæum. Det blev en for-
rygende uge med fantastisk vejr og god 
stemning blandt alle deltagerne. Jubilæet 
var selvfølgelig på dagsordenen, især i 
starten af ugen.

”Vi markerede jubilæet ved, at alle 
deltagere i år fik en af Hjemmeværnets 
keyhangere med et jubilæumsvedhæng. Vi 
inviterede også de fleste af dem, der har 
været ”KUL” (kursusleder. Red.) gennem 
tiden samt den nu pensionerede og tidligere 
chef for Marinehjemmeværnet, Kurt Verner, 
der var med til at starte Uddannelsesugen,” 
fortæller Gitte Larsen.

Kurt Verner holdt i den anledning en 
festlig tale om starten i 1992, og de gamle 

kursusledere var meget glade for at være 
med. To frivillige, der har været med alle 
25 år, nemlig Bent Larsen og Per Skou 
Christensen, fik hver en pokal. 

Udbygger netværket
Gitte Larsen har været med på Uddannel-
sesugen de sidste 10 år. Først som kursist, 
senere i Uddannelsesugens sekretariat. I år 
har hun så stået med det helt store ansvar 
for planlægning og gennemførelse.

”Det er uddannelse, socialt samvær og 
ferie samlet under ét. Det giver et fantastisk 
internt sammenhold og netværk at have 
været på Uddannelsesugen sammen – mere 
end hvis man ’bare’ er på kursus sammen,” 
understreger hun.

Gitte Larsen uddyber, hvad der ligger i 

TEKST OG FOTO: NINNA FALCK

Dæksgaster i vandet Kursusleder Gitte Larsen. ”Nærhed er 
et nøgleord for forståelsen af Uddan-
nelsesugens helt særlige dna.”

Glade børn og glade forældre er et af Uddannelsesugens 
vigtige kendetegn. Her venter de på bussen til en tur i 
svømmehallen. 

25år
med uddannelse 
og sammenhold

Uddannelsesmiljøet og en særlig ånd af fællesskab, 
nærhed og et kæmpe frivilligt engagement bærer 
Marinehjemmeværnets Udddannelsesuge, der i år 
havde 25 års jubilæum og stadig er still going strong.
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Sådan startede 
Uddannelsesugen 
Ideen til Uddannelsesugen blev født i det 
hedengangne Marinehjemmeværnsdistrikt 1 i 
Århus. Her var den nu pensionerede komman-
dørkaptajn, Kurt Verner, chef. Han fortæller:

”Ideen kom egentlig fra et hærhjemmeværns-
distrikt. Jeg nedsatte derfor en lille arbejdsgrup-
pe, der sendte et program på gaden for den før-
ste Uddannelsesuge på Slipshavn i 1992, hvor 
der til manges glædelige overraskelse stod: Tag 
børnene med – vi sørger for pasning! Konceptet 
for en uge med effektive uddannelser, hvor man 
kunne tage familien med og dyrke det sociale 
samvær med andre medlemmer på tværs af 
flotiller og landsdele, var født. Og det har jo vist 
sig at være bæredygtigt!” 

Den første Uddannelsesuge blev en stor suc-
ces med omkring 90 deltagere. Siden har den 
vokset sig større med helt op til 250 deltagere, 
hvilket dog er i overkanten i forhold til ram-
merne. Uddannelsesugen har kørt uafbrudt i de 
25 år – altid i uge 28 og altid på Slipshavn ved 
Nyborg.

UDDANNELSESUGE

Samværet og omgivelserne på Uddannelses-
ugen skaber fundament for nye venskaber på 
tværs af flotillerne.

To veteraner: Per Skou Christensen (tv) og Bent 
Larsen har begge været med på samtlige uddannelses-
uger siden 1992. Begge fik en pokal for den bedrift.

det: ”Hvis man hjemme i flotillen 
har behov for hjælp, så er det bare 
nemmere at tage fat på nogen, 
man har snakket godt med på 
Uddannelsesugen.” 

Hun fremhæver også, at forholdet 
mellem frivillige og ansatte styrkes. 
”Man får talt med de fagansvarlige 
på skolen på en helt anden måde, 
og vi har haft et super samarbejde 
med skolen i år. De ansatte kommer 
på besøg, og nogle af dem er her 
også med deres børn. Det er hyg-
geligt at se folk fra en anden side,” 
siger hun.

Nærheden er afgørende
Mange ting har udviklet og ændret 
sig siden starten i 1992. Senest har 
skolen på Slipshavn overtaget hele 
planlægningen og gennemførelsen 
af kurserne. 

Ud over det helt uundværlige 
store frivillige fundament. Hvad er 
det så, der gør, at Uddannelsesugen 
er still going strong efter 25 år? 

Gitte Larsen tygger lidt på 

spørgsmålet. Mest fordi det er en 
kombination af flere ting. Særligt et 
ord trænger sig dog på: ”Nærhed. 
Det betyder rigtig meget, at der er 
nærhed mellem skibene, undervis-
ningslokalerne og hangaren, hvor vi 
spiser. At børnene kan fiske krabber 
og gå ture på stranden og samle 
sten næsten lige mellem benene 
på alle os andre, og at de møder 
kursisterne og kan nå at sige ’hej 
mor’ en gang i mellem. Derfor er 
det fedt at være på Slipshavn. Det 
giver sammenhæng, og man kan 
overskue det hele,” fastslår Gitte 
Larsen.

Der er dog plads til forbedringer 
– uddannelseslokalerne kunne ifølge 
Gitte Larsen godt være lidt større 
og indkvarteringen bedre og mere 
moderne. Uanset hvad, så forløb 
Uddannelsesuge 2017 efter planen 
og med højt humør. I alt 15 kurser 
blev der gennemført, og nyskabelser 
som ”Sikkerhedspolitisk Grundkur-
sus” og ”Operationsofficerskursus 
MHV” trak fulde huse.  

 ”Det giver et fantastisk 
netværk at have været på 
Uddannelsesugen sammen.

Gitte Larsen, Kursusleder
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55 soldater fra Marinehjemme-
værnet var i juni i Estland, hvor de 
deltog i den internationale øvelse 
HARPROTEX HUNT 2017 med 
base på Flådestation Miinisadam i 
hovedstaden Tallinn. 

Det blev meget lærerigt for de 
frivillige marinere og samtidig en 
værdifuld operativ øjenåbner for 
Det Estiske Hjemmeværn, der 
havde inviteret danskerne til at 
komme og demonstrere deres 
kompetencer og færdigheder 
inden for havnebevogtning, som 
Marinehjemmeværnets Maritime 

Force Protection enheder (MFP) 
har specialiseret sig i. 

Efter øvelsen understregede di-
striktschef oberstløjtnant Toomas 
Väli fra Det Estiske Hjemmeværn, 
at han var meget tilfreds med 
samarbejdet med Marinehjem-
meværnet, som han stiftede 
bekendtskab med for første gang. 

Udfordringer i 
internationalt miljø
For deltagerne gav øvelsen en 
god mulighed for at afprøve 
kompetencer og færdigheder i et 

AF HELLE KOLDING / FOTO: TORBEN GLYUM

K O M P E T E N C E R  
I  S P I L  P Å  U D E B A N E

Frivillige fra Marinehjemme-
værnets sejlende og bevogt-
ningsstærke enheder har 
deltaget i en international 
havnebevogtningsøvelse ’HUNT’ i 
Estland, hvor de fik prøvet deres 
kompetencer af på udebane. 
Esterne var begejstrede for det 
danske indslag.

HUNT-øvelsen 
i Estland
Fra Marinehjemmeværnet deltog 
55 medlemmer fra tre Maritime 
Force Protection flotiller, 116, 125 
og 201. Desuden deltog sejlende 
besætninger fra Flotille 366 og 
123 om bord på MHV 907 HVID-
STEN og MHV 851 SABOTØREN.

Gummibådsbesætninger fra Marine-
hjemmeværnets Maritime Force 
Protection-enheder er ved at blive 
briefet inden øvelsen, hvor de kom 
på hårdt arbejde og afviste mange 
angreb fra fjendtlige både. 
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internationalt miljø. En af deltagerne, delings-
fører Jacob Ølholm Maritime Force Protection 
enheden, Flotille 125 MFP Vest, fortæller: 

”Det gav nogle udfordringer undervejs, men 
det er også dem, vi lærer af. For eksempel i 
forhold til materiel, der virker fint derhjemme, 
men pludselig ikke virker i et andet land. Ra-
diokommunikationen var også en udfordring, 
fordi ikke alle deltagere mestrer det engelske 
helt så godt, så det blev vanskelig at opfange, 
hvad der blev sagt.”

Jacob Ølholm understreger dog, at de fleste 
udfordringer var i småtingsafdelingen. Generelt 
fik både han og delingen et stort udbytte af 
turen til Estland.

”Det var en fin måde at få tjekket og udfor-
dret de kompetencer, vi har opbygget gennem 
uddannelsen og træningen hjemme. Samtidig 
oplevede vi også andre nationers indgang til 
opgaverne og hørte om de udfordringer og 
forhold, de arbejder under. Det var spændende 
for alle parter,” mener Jacob Ølholm.

Kampen om minelæggeren
Øvelsen tog afsæt i en situation, hvor flåde-
stationen i Tallin kunne forvente små angreb 
mod området med brug af våben og fartøjer. 
Deltagernes opgave bestod i at se efter uregel-
mæssigheder i området, tjekke bølgebrydere 
og holde øjnene på kanten af såvel havnekaj 
som bassinet. Som forberedelse fik de danske 
deltagere derfor sat checkpoints og vejkontrol 
op, de fik etableret en kommandostation, og 
på kajen stod et kommandokøretøj, så de 
kunne styre deres indsats fra telefoner, radio 
og net. 

Under den meget actionfyldte øvelse bistod 
danskerne esterne med at bevogte og afsøge 
selve havnebassinet og indsejlingsområdet, og 
her kom tre danske MFP-gummibåde hurtigt 
i aktion med blandt andet deres sonar og un-
dervandsdrone. Desuden støttede danskerne 
også den stationære bevogtning på molen ved 
indsejlingen til flådestationen. 

Længere ude til søs sejlede de to marine-
hjemmeværnsfartøjer eskorte for en såkaldt 
High Value Unit (HVU) spillet af en minelægger 
fra den estiske flåde. Sammen med to skibe fra 
den estiske Boarder Guard (politi.red.) bestod 
deres opgave i at afvise en stribe angreb på 
Reden og ved indsejlingen til havnen. Fjenden 
blev spillet nådesløst af to gummibåde fra den 
estiske flåde og en gummibåd fra et marine-
kompagni fra Det Estiske Hjemmeværn. Der 
blev kæmpet hårdt for at afvise de mange 
angreb. 

Ros til danskerne
Den overordnede øvelsesledelse stod esterne 
selv for. Distriktschef oberstløjtnant Toomas 
Väli havde kommandoen. Han oplevede på 
nært hold Marinehjemmeværnets kompetencer 
under en sejlads med et af de danske fartøjer. 
”Det er fremragende fartøjer og meget kompe-
tente besætninger”, fastslog Väli. 

Også Danmarks militærattaché, oberst Søren 
Frausig, roste alle de frivillige deltagere fra Ma-
rinehjemmeværnet, og han var imponeret over 
både materiel og gasternes færdigheder. ”Det 
er en god reklame for Marinehjemmeværnet. I 
har gjort det fantastisk," fastslog han.

Samarbejde med perspektiver
Fra den danske side er der også begejstring 
hos lederen af delegationen fra Marinehjem-
meværnet. Kaptajnløjtnant Ejvind Vonsild 
fortæller: 

”Vi høstede gode erfaringer omkring kom-
munikationen og samarbejdet, og alle har 
været glade for øvelsen. Især Maritime Force 
Protection-enhederns fik anvendt forskellige 
teknikker, og deres materiel gjorde et stort 
indtryk på deltagerne fra den estiske flåde og 
det estiske politi.”

Interessen for samarbejdet mellem Marine-
hjemmeværnet og Det Estiske Hjemmeværn 
har efter øvelsen fået den estiske flådes 
bevågenhed, så nu sonderes terrænet for at 
udvikle samarbejdet og få indgået flere aftaler 
med esterne.  

ØVELSE I ESTLAND

Danskerne fik 
demonstreret deres 
undervandsdrone 
for esterne, da de 
skulle afsøge hav-
nen som en del af 
øvelsen.

Oberstløjtnant Toomas 
Väli stod i spidsen for 
øvelse HUNT og var 
meget tilfreds med det 
danske bidrag. Her ses 
han mellem militærat-
taché oberst Søren 
Frausig (tv) og rådgiver 
kommandørkaptajn Jens 
Kofoed (th).

T A L L I N N

E S T L A N D

FLÅDESTATION MIINISADAM
HOVEDSTADEN TALLINN · ESTLAND
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F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T BEVOGTNING

Skarpe  
bevogtningssoldater  
på pletten 
Flyverhjemmeværnet har hen over sommeren været indsat på akutte 
sikrings- og bevogtningsopgaver i København og Odense.

Da en helikopter fra Flyvevåbnet af sik-
kerhedsmæssige årsager måtte lande 
i H.C. Andersens Airport i Odense, bad 
Flyvevåbnet specifikt om at få frivillige 
soldater fra Flyverhjemmeværnet til at 
komme og overtage politiets sikring af 
helikopteren.

Meldingen om behovet for assi-
stance tikkede ind en tirsdag aften kl. 
18.45. Allerede kl. 20.00 var de første 
soldater fra Hjemmeværnseskadrille 
240 i Odense på plads og fik etable-
ret en såkaldt Minimal Faciity Base 
(MFB) på lufthavnen. Minimal Facility 
Base er den nye betegnelse for en 
feltflyveplads. Som navnet antyder, er 
der tale om en base, der skal opfylde 
minimale krav for, at eksempelvis en 
helikopter kan lande – for eksempel på 
en græsmark 

Efter en kort vagtoverdragelse fra 

Politiet var 10 soldater fra eskadril-
len i turnus døgnet rundt frem til til 
torsdag for at sikre, at ingen uvedkom-
mende personer kom i nærheden af 
helikopteren. 

”Minimal Facility Base konceptet kan 
anvendes til sikring af fly lige fra et par 
timer til flere dage. I Odense gav det 
ro og fred omkring helikopteren, så 
Flyvevåbnets teknikere kunne udføre 
deres opgave og få liv i helikopteren 
igen,” forklarer eskadrillechef Claus 
Quistdorff. 

Eskadrillen var under sidste års 
Landsøvelse lead på Minimal Facility 
Base konceptet. 

Nattebevogtning under 
gadefest
I København fik Politiet også akut 
behov for nattebevogtning af to 

Fennec helikoptere under gadefesten 
Distortion i forsommeren. Helikopterne 
befandt sig på Holmen, og syv mand 
fra Hjemmeværnseskadrille 227 Kø-
benhavns Lufthavn var hurtigt fremme 
og iværksatte afspærring og fik stablet 
en kommandostation samt adgangs-
kontrol på plads ved hovedindkørselen 
til pladsen på Holmen. Desuden pa-
truljerede de på vilkårlige tidspunkter 
uden for selve bevogtningsområdet. 
Opgaven blev forlænget med yderli-
gere en nats bevogtning, som alle var 
indstillede på at klare. 

Flyvevåbnets Helikopter Wing 
Karup har da også kvitteret med ros 
for håndteringen af opgaven og den 
professionelle indstilling til at yde en 
ekstra indsats, forklarer eskadrillechef 
Carsten Hansen.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

I Odense sørgede mandskab fra 
eskadrille 240 for at sikre en af 
flyvevåbnets helikoptere, da den 
af sikkerhedsmæssige årsager 
var tvunget til at lande i H.C. 
Andersen Airport.
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KOMMENTAR

Oberst Per Jan Larsen sætter i sit indlæg 
fokus på de krav, som Flyverhjemmeværnets 
hjemmeværnseskadriller skal opfylde, så de kan 
støtte Flyvevåbnet.

Den primære opgave for Flyverhjemme-
værnet er bevogtningsopgaver i tilknyt-
ning til Flyvevåbnets operationer og løses 
af vores 28 hjemmeværnseskadriller, samt 
af en eskadrille, der har to DEFENDER fly 
med avanceret sensorudstyr, der kan an-
vendes til en bred vifte af eftersøgnings-, 
overvågnings- og bevogtningsopgaver. 

Netop fordi vi uddanner og øver os til 
denne opgave, kan vi løse en lang række 
logistik- og uddannelsesstøtteopgaver, 
støtte Politiet og andre civile myndigheder 
i forbindelse med naturkatastrofer og ved 
særlige hændelser.

At løse disse opgaver kommer naturlig-
vis ikke ud af den blå luft. Grundlaget skal 
stemme overens med de krav, Flyvevåb-
net stiller, men skal samtidig ske inden for 
de rammer, der er udstukket af Hjem-
meværnskommandoen. Derfor pågår der 
en løbende dialog med Flyvevåbnet med 
henblik på at sikre den nødvendige for-
ventningsafstemning. Det samme skal ske 
i forhold til landsdelsregionerne, så den 
nødvendige koordination ved indsættelse 
af hjemmeværnssoldater i og omkring 
Flyvevåbnets faste og mobile baser

Konkret støtte
Mit fokus er derfor lige nu, at vi får aftalt, 
hvilket krav Forsvaret har til den konkrete 
støtte, vi skal yde til Flyvevåbnet. Det 
betyder, at der skal fastlægges et enkelt 
og forståeligt opstillingsgrundlag for 
Flyverhjemmeværnet, så de opgaver, den 
enkelte hjemmeværnseskadrille skal løse 
og på hvilket niveau, er kendt. Det giver 
klarhed og hjælper med til at målrette ud-
dannelser og øvelser. Og ikke mindst giver 
det mulighed for mere direkte at kunne 
certificere bevogtningsassistenter, hun-
deførere og bevogtningsdelinger. Endelig 
skal vi have afklaret uddannelsesniveauet 
for de ønskede Security Force delinger. 

Realistiske krav til eskadrillerne
Gennem den kommende planlægnings-
proces for 2018 skal vi have fastlagt en 
plan for, hvordan vi får stillet realistiske 
krav til hjemmeværnseskadrillerne, så 
aktiviteterne fokuseres til at understøtte 
Flyvevåbnets krav. 

Kravet til produktion af bevogtnings-
delinger er i fokus, og der skal lægges 
planer, så hver eskadrille i princippet 
kan stille én bevogtningsdeling, arbejder 
med opstilling af én deling og har planer 
for opstilling af én deling - her indgår 
reserven naturligvis som et væsentligt 
element.

Det frivillige arbejde er kernen
Hjemmeværnseskadrillerne og det frivil-
lige arbejde udgør den kerne, der skal 
til for at kunne levere veluddannede og 
indsatsparate flyverhjemmeværnssoldater. 

Flyverhjemmeværnets faste stab støttet 
af den frivillige stab understøtter i al sin 
enkelthed denne kerne gennem etablering 
af et opstillingsgrundlag, prioritering af 
opgaver, aktivitetsplanlægning og anden 
relevant styring som personel, uddannel-
se, materiel, etablissement og økonomi.

Illustrationen viser, at eskadrillerne er 
kernen i Flyverhjemmeværnets indsats. 

Per Jan Larsen
Chef for Flyverhjemmeværnet

Flyvevåbnet 
stiller opgaven

HVE

Sådan gør vi

Chefen giver 
retningen

Fast Stab 
planlægger 
og støtter

Frivillig Stab 
støtter

HJV magasinet  | September 2017 49



Der var nok at se til for Flyverhjemmevær-
nets mere end 100 soldater, der var i sving 
under det populære Roskilde Airshow 2017 i 
weekenden 18.-20. august. Omkring 15.000 
entusiastiske publikummer lagde vejen forbi 
lufthavnen i Roskilde, hvor det bragede fra 
himlen fra de mange flyopvisninger. 

De mange deltagende soldater fra Flyver-
hjemmeværnet kom fra 10 forskellige hjem-
meværnseskadriller. I spidsen for indsatsen 
stod eskadrillechef Tommy Ohlhoff, der efter 
showet modtog en del ros for den udstrakte 
støtte under arrangementet, hvor Flyver-
hjemmeværnet blandt andet bevogtede fly 
og løste kørselsopgaver. 

"Fra alle sider, herunder ikke mindst fra 
ledelsen på airshowet, blev der givet udtryk 
for, at Flyverhjemmeværnet ydede en flot 
indsats. Det er blevet fremhævet at uden 
vores hjælp, havde arrangementet aldrig 
kunnet gennemføres,” fastslår Tommy Ohl-
hoff, der er chef for eskadrille 223 Værløse.

Han var da også meget tilfreds med de 
mange frivillige soldaters udstrakte støtte. 

”Jeg må sige, jeg er imponeret over vores 
folk. De har 24 timer i døgnet løst store og 
små opgaver med et smil på læben. Så vi 
kan godt tillade os at være stolte af vores 
indsats,” siger Tommy Ohlhoff.

Ud over den operative indsats havde 
Flyverhjemmeværnet etableret et infor-
mationscenter, hvor de besøgende kunne 
høre om om Flyverhjemmeværnets opgaver 
for Flyvevåbnet og det civile samfund. 
På standen var også udstillet det ene af 
Flyverhjemmeværnets Britten-Normann 
Defender fly, som mange kom for at se. Folk 
ville gerne høre om indsatsen for Politiet 
under de mange skyderier i København i 
forbindelse med bandekonflikten, hvor flyet 
har været i luften adskillige gange.  

AF ERIK ANDERSEN OG  
TONNY BENDER CHRISTENSEN
FOTO: BO NYMANN

Som sædvanlig var 
Flyverhjemmeværnet 
trukket i arbejdstøjet 
under den 12. 
udgave af Roskilde 
Airshow, hvor 
over 100 frivillige 
soldater ydede 
værdifuld støtte til 
arrangementet.

F LY V E R H J E M M E V Æ R N E T 
S ATT E  S O L I D T  A F T R Y K  P Å

Soldater fra 
Flyverhjem-

meværnet 
sørgede for 

at holde pub-
likum sikkert 
på afstand af 
de mange fly.
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D E N N I S  G R E V E  
C H R I S T E N S E N  
Næstkommanderende  

i HVE 232 Sydsjælland-Møn
”Det er mit første airshow. Jeg indgik i Flight Line 
Security, hvor vi holdt øje med, at fly og tilskuere 
ikke kom for tæt på hinanden, så alle fik en god 
oplevelse og ikke kom til skade. Det var en fed 
oplevelse - især da jeg så en F16 gå i luften. Så 

det bliver nok ikke mit sidste airshow.”

M A R T I N  G I L L E S B E R G  
Forsyningsbefalingsmand  

i HVE 223 Værløse 
”Det er sjette gang, jeg deltager i et airshow. 

Denne gang løste jeg kørselsopgaver for blandt 
andet jordanske, tyske, svenske, finske og norske 
besætninger, som var imponeret over vores ser-
vice. Jeg fungerede også som forsyner og havde 
masser af opgaver at se til, men alt forløb fint. Så 

det var et rigtig godt airshow.” 

AIRSHOW

Flyverhjemmeværnets 
Defender-fly tiltrak 

stor opmærksomhed.
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”Vi har været 
garanter for 
trygheden i lejren"
FORTALT TIL CHARLOTTE BAUN SENHOLT

O P G A V E N

 ”Efter den første tilvænning til varmen kom vi rigtig godt i gang, og vi blev hurtigt 
fortrolige med kontrolprocedurerne for at få adgang til lejren. Så dag og nat har vi 
bevogtet lejren og holdt øje med stort set alt.

Vi har kontrolleret alle personer og køretøjer på vej ind i lejren. Det gælder både de 
daglige rengøringsfolk, lokale med ærinder i lejren, skraldebiler og deres chauffører 
samt alle andre køretøjer inklusive vores egne. Alle køretøjer blev undersøgt med 
spejle under vognen for at sikre, at der ikke blev 
smuglet bomber ind i lejren. Vi havde også styr 
på gæster til lejren, der alle skulle bære synligt 
adgangskort – nogle af gæsterne har vi også 
eskorteret rundt. 

Selv om kontrolprocedurerne er omstændelige, 
så tog folk det med et smil, og det gjorde vores 
arbejde lettere. Vi kunne da også skrue bissen på, 
så jeg synes faktisk, folk hurtigt fandt ud af, at det 
ikke nyttede noget at snige sig uden om. 

Vores håndtering af bevogtningsopgaven bidrog 
til at skabe kæmpe stor afslappethed og tryghed 
for det personel, som bor i lejren, fordi de vidste, 
vi havde styr på tingene og ikke slækkede på 
sikkerheden. Vi har været garanter for, at de følte 
sig trygge - også når de skulle sove om natten. Så 
der skal ikke herske tvivl om at vi har nydt kæmpe 
stor respekt for vores opgaveløsning - stort set 
alle har givet deres tilfredshed til kende og sagt, 
at vi løste vores opgaver til UG.”

B A G G R U N D E N

”Jeg har været udsendt med Hjemmeværnet adskillige gange, så jeg har stor 
erfaring med opgaver som bevogtning af en lejr. Da muligheden for at komme til 
et afrikansk land bød sig, slog jeg til. Jeg har hele tiden haft stor forståelse og 
opbakning fra min familie, så jeg har været godt rustet til udsendelsen til Mali.”

Bjarne Ørn  
Altofte
• Er 49 år og har været i Hjem-

meværnet i snart 30 år
• Har en alsidig karriere i det 

grønne hjemmeværn bag sig. 
Skiftede til Flyverhjemmevær-
net, hvor han blev headhuntet 
til en funktion som delingsfører 
i HVE 223 Værløse i deres Secu-
rity Force-enhed 

• Har stor international erfaring 
fra tidligere udsendelser med 
Hjemmeværnet

• Er privat gift med Dorthe 
Altofte. Parret blev viet sidste 
år under Hjemmeværnets 
Landsøvelse 2016 på Vamdrup 
flyveplads af feltpræst Kevin 
Asmussen. Til sammen har de 
fire børn i alderen 22-25 år

• Er civilt selvstændig gulvlægger 
med eget firma

Den 49-årige soldat i 
Flyverhjemmeværnet, 
Bjarne Ørn Altofte, 
fortæller om sine 
oplevelser som udsendt 
på FN-mission i Mali. 
I tre måneder var han 
med til at bevogte 
lejren Camp Bifrost og 
sørge for trygheden for 
lejrens beboere. 
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S A M A R B E J D E T

”Jeg har fået et godt kammeratskab især med de soldater, jeg har været på 
vagthold med. Vi haft mange samtaler om forventninger til missionen, vores 
baggrund og civile status. Vi skiftedes til at være på vagt, så mit kendskab til 
de andre på holdet er ikke så stort. Så det kunne måske være en god ide at se 
på andre muligheder for turnus mellem vagtholdene, så man lærte hinanden 
bedre at kende på hele holdet. Til gengæld må jeg sige, at samarbejdet 
mellem de andre enheder i lejren har været super godt med en afslappet at-
mosfære og livlig snak. Vi delte for eksempel poster med svenske soldater, og 
det har da ført til flere venskaber og udveksling af telefonnumre med videre. 
Man bliver ikke venner med alle, men med et åbent sind og et smil på læben 
kommer man langt – det giver i hvert fald grobund for nye venskaber på tværs 
af nationaliteter. Tiden må vise, hvor længe de holder.”

U D D A N N E L S E N

”Vi har fået en sublim uddannelse og har løst vores opgave til punkt og prikke, 
Der har på intet tidspunkt været sat spørgsmålstegn på, om vi kunne løfte denne 
opgave. Alle har budt ind med erfaringer og faglig viden, som i den grad har 
tømret enheden sammen på tværs af vores tilhørsforhold fra Hærhjemmeværnet 
og Flyverhjemmeværnet. Vi har været en samlet flok som hurtigt fandt ud af at 
samarbejde, ung som ældre.”

P E R S P E K T I V E R N E

”Det er tydeligt at flere og flere fra Flyvevåbnet har fået 
øjnene op for, at denne type opgave ligger lige til højre-
benet for soldater fra Hjemmeværnet – og herunder fra 
Flyverhjemmeværnet. Vores spidskompetence er netop 
bevogtning, så jeg tror, det helt sikkert vil kunne skabe 
grundlag for, at Hjemmeværnet generelt vil kunne blive 
inddraget i andre lignende opgaver. Vi har udmærket os 
på flere andre internationale bevogtningsopgaver både 
i Afghanistan og Kosovo, hvor Hjemmeværnet har løst 
tilsvarende opgaver og har fået stor ros for veludført 
indsats. 

Så Hjemmeværnet er i min optik en meget professio-
nel samarbejdspartner. Med enkelte uddannelser oveni 
den grundlæggende uddannelse er soldater fra Hjem-
meværnet i den grad i stand til at løse opgaver på lige 
fod med de fastansatte soldater. Ydermere må man ikke 
se bort fra, at vi frivillige soldater i bevogtningssektionen 
sætter en stor ære i at yde vores bedste for at vise, at 
soldater fra Hjemmeværnet altspå tager bevogtningsop-
gaverne meget seriøst.”

Bjarne er en rutineret bevogtnings-
soldat. Her er han i gang med at 
undersøge undervognen på et køre-
tøj for eventuelle bomber. Under-
søgelsen var standardprocedure for 
vagtholdet. Foto: Hold 1.

M A L I

MALI

Afrika
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LEVENDE BILLEDER

Flyverhjemmeværnet 
satser på levende 
billeder

AF LONE HORSLEV
Flyverhjemmeværnet har taget 
et nyt værktøj i brug for at kunne 
kommunikere og formidle på en 
anderledes måde. Værnet har 
således købt et antal licenser til en 
videoredigeringsplatform udviklet af 
firmaet DreamBroker, som leverer 
virksomhedsløsninger inden for 
optagelse, redigering og deling af 
videoer. Systemet virker enkelt ved, 
at man via en app på sin smartpho-
ne kan optage og gemme videoer, 
som man derefter kan redigere i et 
online redigeringsprogram på sin 
computer.

”Mange bliver i dag bombarderet 
med mails, nyhedsbreve og anden 
information. Derfor kan vigtig in-
formation nemt drukne og det kan 
være svært at finde tiden til at få 
det hele læst grundigt igennem. En 
video skiller sig ud fra mængden, 
bliver mere vedkommende og er i 
stand til at formidle på en anderle-
des levende og visuel måde,” siger 
kommunikationsrådgiver i Flyver-
hjemmeværnet, Tonny Bender 
Christensen.

Nemt at anvende
Systemet er rimelig nemt at an-
vende, og efter et par gennemførte 
workshops er et antal ansatte, frivil-
lige informationsofficerer og andre 
udvalgte i Flyverhjemmeværnet nu 
i stand til at optage, redigere og 

dele videoer med informationer, 
vejledninger, appetitvækkere for 
aktiviteter mv.

En af dem, der ser potentiale i 
det nye videoredigeringsprogram, 
er Erik Andersen, der er informati-
onsofficer i Flyverhjemmeværnet.

“Vi vil meget gerne have video-
produktion ud i underafdelingerne. 
Når deres egne folk kan producere 
video, kan de skabe personlige og 
konkrete fortællinger fra hverdagen 
og vise, hvem man kan møde, når 
man kommer derud. På den måde 
kan de levende billeder bruges 
til at fortælle, hvilke opgaver de 
løser,” fortæller Erik Andersen, 
der har været på kursus i det nye 
redigeringssystem.

Videoerne kan integreres i 
nyhedsbreve, interne facebook-
grupper, Facebook-sider og på hjv.
dk - og er dermed anvendelige i 
mange forskellige medietyper.

Udover at kunne optage videoer 
med sin smartphone eller kamera 
er der også mulighed for at lave 
skærmoptagelser, som for eksempel 
kan bruges til at lave en instrukti-
onsvideo til hjv.dk eller andet. I vi-
deoerne kan der tilføjes billeder og 
tekst og der er desuden mulighed 
for at lægge underlægningsmusik 
på. Alt i alt et rigtig godt værktøj 
med mange muligheder, hvor kun 
kreativiteten sætter grænserne.  

Med en ny videoredigeringsplatform sætter 
Flyverhjemmeværnet skub i produktionen af videoer, så 
informationen til medlemmerne bliver mere levende.
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IRAK

En mission med  
god mening
En brækket ankel og en mindre operation i øret var 
tæt på at stoppe premiereløjtnant Rasmus Francks 
vej til en udsendelse til Irak som instruktør. Han kom 
af sted og er nu retur efter et halvt års udsendelse.

Danmarks  
deltagelse i  
kampen mod 
ISIL
• Operation Inherent Resolve er 

betegnelsen for en koalition af 
lande, der sammen deltager i 
indsatsen mod ISIL. Koalitionen 
dækker omkring 70 lande – fra 
Afghanistan til Albanien, der på 
forskellig vis deltager i bekæm-
pelsen af terrororganisationen

• Danmark har deltaget i kampen 
mod ISIL siden efteråret 2014 
med forskellige bidrag. De 
danske F16-fly har også været 
indsat i både Irak og Syrien

• Siden træningsmissionen 
begyndte i januar 2015, har 
trænerne på Al Asad Air Base 
uddannet over 8.000 irakiske 
sikkerhedsstyrker. 

De irakiske 
grænsesoldater 

undervises i 
kontrolopgaver.

Det er snart et år siden, premiereløjtnant 
Rasmus Franck mødte til afprøvningsdag i 
forbindelse med udvælgelse af instruktører 
fra Hjemmeværnet til Operation Inherent 

Resolve Irak. Han kom igennem nåleøjet 
og fik derefter supplerende uddannelse 
i Hjemmeværnet, før han mødte ved 
Livgarden. 

HJV magasinet  | September 2017 55



En brækket ankel 
efter et faldskærms-
spring var dog tæt på at 
ødelægge hans mulighed 
for at kunne bestå sin 
løbeprøve – og dermed 
muligheden for at blive 
udsendt på missionen. 
Da det endelig lykkedes, 
på vilje og Panodil, kunne 
tiden næsten ikke gå 
hurtigt nok. Han var klar. 
Irak kunne bare komme 
an.

Forhindringerne stop-
pede ikke der. Kort før sin 
udsendelse fik Rasmus 
Franck en mindre 
operation i sit ene øre. Et 
simpelt indgreb, der ikke burde give problemer. Det viste 
sig, at han ikke kunne få lov at påstige flyet, før stingene 
var taget ud. Rasmus’ første indtryk af Irak var derfor 
de billeder, som han måtte se sine kolleger lægge på 
Facebook. Men stingene blev fjernet. Han kom på flyet 
med kurs mod Irak.

Indsigt i en anden kultur
”Det er en mission, der giver god mening,” konstaterer 
premierløjtnant Rasmus Franck, som netop er kommet 
hjem efter et halvt år i den irakiske ørken. Her har han 
som en del af DANCON OIR 5 trænet irakiske sikkerheds-
styrker, så de er bedre rustet i kampen mod ISIL. 

”Det har selvfølgelig givet mig et fagligt løft i forhold til 
de militære færdigheder. Det siger sig selv. Men det har 
også været personligt udviklende. Måske mere end jeg 
havde tænkt på hjemmefra,” siger han.

”Jeg var selvfølgelig spændt på mødet med irakerne, 
og det har jeg fået meget ud af. Det har været sundt at 
få indsigt i en helt anden kultur og en anden måde at 
gøre tingene på,” fortsætter han.
Men det er ikke nødvendigvis irakerne, der har gjort mest 
for selvudviklingen. ”Jeg har lært at skulle forholde mig 
til andre mennesker på en anden måde, fordi man i en 
lejr som Camp Havoc i Irak er omgivet af andre 24 timer 
i døgnet,” siger Rasmus Franck. 

Camp Havoc er en selvstændig lejr på Al Asad Air 
Base. Det er her, koalitionssoldaterne bor, mens selve 

Irak

CAMP HAVOC

træningen af irakerne foregår på 
andre dele af Al Asad. 

”Jeg ser mig selv som meget 
tolerant og tålmodig, men de egen-
skaber er da indimellem blevet sat 
på prøve i Irak, hvor jeg har skullet 
lære mig at håndtere samværet 
med andre døgnet rundt,” siger 
Rasmus med et smil. 

Alligevel er Rasmus Franck klar i 
mælet, når han giver sin sammen-
fattende vurdering af missionen: 
”Det var en rigtig beslutning at blive 
udsendt, og jeg tager meget med 
hjem, som jeg kan bruge.” 

Tværfagligt samarbejde
I Irak indgik Rasmus Franck i et 
træningsteam på fire mand. De 
forskellige træningsteam arbejdede 

dog fleksibelt sammen og udnyttede 
hinandens ressourcer og kompeten-
cer. For Rasmus har det faglige og 
tværfaglige samarbejde været en 
stor del af udsendelsen. 

”Det har været en fornøjelse at 
arbejde sammen med nogle ham-
rende dygtige kolleger fra Hærens 
forskellige specialer. I Hjemmevær-
net kan man have en tendens til at 
tænke Hæren under én hat. Men 
selvfølgelig er der også der stor 
forskel på, hvilken baggrund man 
kommer fra. Det være sig regiment 
eller tjenestegren,” forklarer Rasmus 
Franck. 

Lærte at improvisere
I det civile er Rasmus Franck lærer 
i folkeskolens ældste klasser, så 

Rasmus 
Franck 
• Grad: Premierløjtnant
• Funktion: Næstkom-

manderende i Stabs-
kompagni Midt- og 
Vestsjælland

• Alder: 45 år
• Job og uddannelse: 

Skolelærer. Derudover 
en bachelor i kommu-
nikation- og virksom-
hedsstudier.

• Militær baggrund: 
Værnepligtig ved Jyske 
Trænregiment. I Hjem-
meværnet siden 2009.

• Udsendelser: DAN-
CON OIR 5, der var 
udsendt fra februar til 
august 2017

TEKST & FOTO: KOM-
MUNIKATIONSRÅDGIVER 
JEANETTE SERRITZLEV
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ISIL i Irak
• Gruppens navn på arabisk er 

al-dawla al-islamiyya fi al-Iraq 
wa al-sham, som betyder 
Den Islamiske Stat i Irak og 
Levanten. Deraf kommer 
navnet ISIL, som gruppen 
kaldte sig, før den udråbte et 
kalifat sidst i juni 2014 under 
navnet Islamisk Stat. Grup-
pen kaldes også Daesh efter 
den arabiske forkortelse. 
Det danske forsvar anvender 
betegnelsen ISIL. 

• I august 2017 meddelte den 
irakiske hær, at den sidste 
ISIL-kontrollerede del af ho-
vedbyen Mosul var faldet og 
nu er under irakisk kontrol. 
Det er de sidste år lykkedes 
at tilbageerobre store dele 
af de ISIL-kontrollerede om-
råder i Irak. ISIL bekæmpes 
af både koalitionsstyrker og 
irakiske sikkerhedsstyrker

IRAK

selve det at undervise falder ham 
naturligt. 

”Men det er selvfølgelig ander-
ledes, når man ikke taler samme 
sprog og har helt forskellige skole-
mæssige traditioner,” siger han. 

Normalt foregår undervisningen i 
Irak via tolk, men Rasmus har også 
prøvet at gennemføre adskillelse og 
samling af gevær uden. ”Tolken var 
der ikke, men det var irakerne. Så 
må man jo improvisere det bedste, 
man kan,” siger han. Ved smil, fag-
ter og et gensidigt ønske om at få 
det til at fungere lykkedes det også.

Rasmus Franck og resten af 
hans hold er taget hjem. Det er i 
skrivende stund DANCON OIR 6, der 
har vagten på Al Asad Air Base i den 
irakiske Anbar-provins.  

Trænerne gør 
klar til at køre 
ud i trænings-

området tidligt 
om morgenen.

Forsvarsminister Claus Hjort 
Frederiksen og formand for 
DF, Kristian Thulesen Dahl, 
besøgte missionen, hvor 
de også talte med Rasmus 
Franck.
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Forsyningsbefalingsmænd, kontaktof-
ficerer, redaktører og historikere er nogle 
af de hjemmeværnsfolk, der i fremtiden 
får nye stillingsbetegnelser, kompeten-
ceafmærkninger og grader som enten 
Hjemmeværnspecialist 1 eller Hjemme-
værnsspecialist 2.

Der er udsendt varsel om, hvilke stil-
linger der ændres til specialister. De nye 
distinktioner og den tilhørende kompe-
tenceafmærkning skal være klar til at 
blive udleveret til dem, inden der i 2018 
træder en treårig overgangsordning i 
kraft - det sker forventeligt i første kvartal 
2018. 

Når overgangsordningen stopper - 
forventeligt i 2021 - skal alle de valgte 
stillinger være bemandet med de nye 
specialister, og det er ikke længere muligt 
at stå i en specialiststilling som befalings-
mand eller officer. I selve overgangspe-
rioden kan befalingsmænd og officerer 
dog godt beholde deres hidtidige grad 
og samtidig varetage en specialiststil-
ling. Graden giver dog IKKE tilladelse til 
at bære den tilhørende kompetenceaf-
mærkning, idet den er knyttet specifikt til 
specialistgraden. 

Hvis du i dag bestrider en af de stil-
linger, der ændres til en specialiststilling 
og gerne vil beholde en tidligere opnåede 
grad som eksempelvis befalingsmand, 
så har du mulighed for at søge over i en 
ledig førerfunktion. Der er nemlig brug 
for førere, og Hjemmeværnet opfordrer 
alle med appetit på en karriere som fører 
til at uddanne sig og vedligeholde deres 
føringskompetencer. 

Som konsekvens af at stillingerne som 
kommando- og forsyningsbefalingsmand 
bliver specialister, planlægger Hjem-
meværnskommandoen at indføre en 
eller flere nye funktioner til føringsvirke i 
kommandodelingen.

Meniggrad
Samtidig med specialistdistinktionerne 
introduceres yderligere en meniggrad 
i de tre værnsgrene. Nye medlemmer 
får distinktionen udleveret, når de har 
gennemført og bestået den lovpligtige 
uddannelse eller har gennemført en 
værnsuddannelse forud for medlemskab i 
Hjemmeværnet. Der kommer et særskilt 
direktiv, når distinktionerne er klar til 
udlevering. 

Efter en treårig overgangsperiode skal 
tidligere udleveret afmærkning til frivil-
lige menige i Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet være erstattet med 
den nye meniggrad. 

Både specialistdistinktionerne og den 
nye meniggrad anvendes kun i Hjem-
meværnet. Så hvis du som soldat i 
Hjemmeværnet midlertidigt bliver ansat 
eller udsendt med Forsvaret, anvendes 
Forsvarets distinktioner.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

SPECIALISTER I 
HJEMMEVÆRNET

Få her et overblik over de 
nye specialiststillinger og de 
tilhørende afmærkninger, 
som er klar til at blive 
udleveret, inden der i 2018 
iværksættes en 3-årig 
overgangsordning.
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Her kan du se, hvilke stillinger der nu 
bliver til specialiststillinger

Distinktioner inden for værnene 

SPECIALISTER

Nuværende stillingsbetegnelse Ny stillingsbetegnelse Ny grad

Forsyningsbefalingsmand Logistikspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Historiker Historiker Hjemmeværnsspecialist 2

It-befalingsmand IT-specialist Hjemmeværnsspecialist 2

Kommandobefalingsmand Administrationsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Kontaktofficer Rekrutteringsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Musikbefalingsmand Musikspecialist Hjemmeværnsspecialist 2

Redaktør Webmaster Hjemmeværnsspecialist 2

Rekrutteringsofficer Rekrutteringsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Nuværende stillingsbetegnelse Ny stillingsbetegnelse Ny grad

Gruppefører, STFPGRP Forplejningsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Næstkommanderende, STFPGRP Forplejningsspecialist Hjemmeværnsspecialist 2

Næstkommanderende / forsyningshjælper Logistikspecialist

Udstillingsleder Informationsspecialist Hjemmeværnsspecialist 2

Nuværende stillingsbetegnelse Ny stillingsbetegnelse Ny grad

Næstkommanderende, FS- Og VEDLGRP Logistikspecialist Hjemmeværnsspecialist 2

Webmaster Webmaster Hjemmeværnsspecialist 2

Nuværende stillingsbetegnelse Ny stillingsbetegnelse Ny grad

Stabshjælper/Historiker Historiker Hjemmeværnsspecialist 2

Presse- Og Informationsofficer Rekrutteringsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Signalmand/Kontaktofficer Rekrutteringsspecialist Hjemmeværnsspecialist 1

Hærhjemmeværnet Flyverhjemmeværnet Marinehjemmeværnet
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I 2018 lanceres et nyt fælles instruktør-
kursus i hele Forsvaret baseret på den nye 
håndbog, Instruktørvirke i Forsvaret. For at 
være på forkant er Hjemmeværnsskolen al-
lerede nu gået over til at gennemføre deres 
Instruktørkursus ud fra den nye instruktør-
håndbog, så kommende instruktører har de 
nødvendige kvalifikationer i forhold til de 
nye læringsprincipper. 

Skolen tilbyder desuden et todages 
opkvalificeringskursus for de omkring 500 
instruktører, der har det gamle instruktør-
kursus på deres cv. For dem vil det være en 
rigtig god ide at tage opkvalificeringskurset 
allerede nu, så de er klædt på og opdateret 
med de nye principper og begreber for 
læring, som håndbogen beskriver.

”Vi lægger stor vægt på, at de instruktø-
rer, vi benytter på Hjemmeværnsskolen, har 
de rigtige kvalifikationer og både er faglig 
dygtige og har den menneskelige og pæda-
gogiske vinkel med. Derfor håber jeg også, 

at rigtig mange vil tage opkvalificeringskur-
set. Det viser også vores samarbejdspart-
nere i Politiet og det øvrige Forsvar, hvor 
vi uddanner mange instruktører, at Hjem-
meværnet er med i forreste række, når det 
gælder læringsudvikling,” siger oberst Jens 
Sund, der er chef på Hjemmmeværnsskolen.

Pia Hjort, der sagsbehandler på Hjem-
meværnsskolen og har deltaget i arbejds-
gruppen om det nye 
fælles Instruktørkursus i 
Forsvaret. supplerer: 

”En god instruktør er 
ikke kun fagligt dygtig, 
han eller hun er også 
pædagogisk dygtig 
og formår at sætte en 
læreproces i gang hos 
kursisten. Det er én af 
de nye tilgange, som 
instruktørhåndbogen fra 
Forsvaret introducerer. 

Derfor giver det rigtig god mening at få 
opkvalificeret sine læringskompetencer.” 

Se datoer og tilmeld dig opkvalificerings-
kurset i AKOS på hjv.dk/oe/hvs  

AF SIGNE THIIM

Bliv opkvalificeret til 
nye læringsprincipper

Det går aldrig af mode 
at vedligeholde sine 
kompetencer med 
efteruddannelse. 
Hjemmeværnsskolen 
tilbyder nu instruktører 
at få opdateret deres 
kvalifikationer, så de kan 
være med i forreste række 
på undervisningsfronten.

Skolechef, oberst Jens Sund, hå-
ber, at rigtig mange instruktører 
vil benytte muligheden for at få 
opdateret deres kompetencer. 
Foto: Christer Holte 

Instruktørhåndbogen fra Forsvaret 
danner grundlag for det nye fælles 
instruktørkursus i hele Forsvaret.
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UDDANNELSE

OBS: Hvis du har taget LPU 1 inden 2017, skal du fortsætte 
på den nye LPU 1, men kan til gengæld springe LPU 2 over. 
Det skyldes, at der er lavet om i rækkefølgen af indholdet på 
modulerne. Kontakt Hjemmeværnsskolen på 728 20500, hvis du 
er i tvivl.

Tag din 
lovpligtige 
uddannelse 
lokalt

”Vær åben over for nye 
læringsprincipper”
HJV magasinet har talt med to kursister, der har gennemført 
opkvalificeringskurset for at høre deres vurdering af kurset. 

Hvad er den største forskel på den 
gamle tilgang til instruktørvirket og 
så den nye?

Lotte: ”Både sproget og tankegangen til 
instruktørvirket er ny. Den største forskel er nok 
hele kompetencebegrebet. Nu skal kursisterne 
ikke længere nå et bestemt mål, men opnå en 
kompetence.”

Rudy: ”Vi kan ikke tvinge læring ind i hovedet 
på kursisterne. De er nødt til at være med til at 
skabe deres egen forståelse. Vi kan ikke bare 
nøjes med at gentage tingene og så regne med, 
at det sidder fast.”

Kan instruktørerne i Hjemmeværnet 
ikke bare fortsætte, sådan som de 
plejer?

Lotte: ”Jeg havde faktisk ikke regnet med at 
få så meget ud af kurset, men jeg kan godt se 
pointen i, at vi har brug for, at alle taler samme 
sprog. Hvis man ikke har opkvalificeringskurset, 
kan man godt få problemer med at oversætte 
de nye læringsplaner til en lektion. Det er en 
usikkerhed, der kan smitte af på kvaliteten 
undervisningen.”

Rudy: ”Både og. Man kan vel aldrig rigtig bare 
fortsætte som man plejer. For nogle, der har 
meget rutineprægede lektioner som for eksem-
pel, hvordan man skiller og samler et gevær, 
kan jeg godt se, det er svært at forestille sig 
nye måder at gennemføre lektionerne på. Men 
helt generelt handler bogen, Instruktørvirket i 
Forsvaret, om en helt ny måde at tænke læring 
på. Det er relevant for alle, der underviser.”

Hvad vil I sige til skeptikerne?

Lotte: ”Det er i orden at være skeptisk, men 
det er ikke så forskelligt fra det, mange af 
os allerede gør i dag. Eksemplerne i bogen 
ligger meget tæt på hverdagen, og det er ret 
håndgribeligt.

Rudy: ”Jeg kan godt forstå, hvis nogen bliver 
lidt stressede over den nye tilgang. Det er 
vigtigt, at alle forstår den, så vi ikke skaber et 
A og et B hold blandt instruktørerne. Mit råd er 
derfor: Vær åben og prøv at sæt dig ind i den 
nye tankegang. Så har du også et meget bedre 
grundlag for at argumentere for og imod.”

L O T T E  K L Æ R K E  
er kompagnichef i Aros, der hol-
der til i Brabrand. Hun underviser 

for Hjemmeværnsskolen og er 
civilt lærer. 

H E N R I K  R U D Y 
D A H L  

er operationsofficer i Særlig 
Støtte og Rekognosceringskom-
pagniet (SSR) og underviser i 

ledelse både på Hjemmeværns-
skolen og i sit civile job.

Vidste du, at du faktisk kan tage det første 
og det sidste modul af Hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse i nærheden af 
din bopæl? På den måde opnår du en 
tilknytning til din egen underafdeling helt 
fra starten. Du kan også bedre forvent-
ningsafstemme dine opgaver, lære kulturen 
i din underafdeling at kende og blive 
fortrolig med dit videre uddannelsesforløb i 
Hjemmeværnet. 

Modellen viser 
forløbet i Hjem-
meværnets 
lovpligtige ud-
dannelse, som 
består af i alt 
fire moduler. 
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Det behøver ikke tage lang tid 
at blive optaget i Hjemmevær-
net. Nye hjemmeværnssoldater 
har mulighed for at gennemføre 
den lovpligtige grunduddan-
nelse på kun 23 dage, hvis de 
gennemfører Hjemmeværnets 
Bootcamp. Konceptet har været 
en del af Hjemmeværnets 
uddannelsespakke siden 2011. 
Det første år gennemførte 
27 soldater Bootcampen, og 
siden er populariteten vokset. 
I år stod de to Bootcamps 
for uddannelsen af 80 nye 
hjemmeværnssoldater. 

Chefen for Hjemmeværnssko-
len, oberst Jens Sund, betegner 
det intensive uddannelsesforløb 
som en succes.

“Det er positivt, at vi har 
fundet en løsning, hvor nye 
soldater kan blive hurtigt 
integreret i Hjemmeværnet. 

Når hjemmeværnssoldaterne 
har gennemført Bootcampen, 
kan de løse opgaver i deres 
underafdeling, deltage i Hjem-
meværnets øvrige aktiviteter 
og tage nye uddannelser,” siger 
oberst Jens Sund.

Ifølge Hjemmeværnsloven 
skal nye soldater gennemføre 
den lovpligtige uddannelse i 
løbet af de første tre år. Men 
af forskellige årsager er der en 
del, der ikke kommer igennem 
de fire moduler, som uddan-
nelsen består af. Dette problem 
er Bootcampen delvist med til 
at løse.

“Det er en udfordring for 
os, at mange frivillige ikke 
gennemfører grunduddannel-
sen, når de bliver medlem af 
Hjemmeværnet. Bootcampen 
skaber en mulighed for at gen-
nemføre uddannelsen hurtigt, 
og det gør, at vi forhåbentlig får 
flere igennem. Hjemmeværnet 
handler nemlig om at komme 
hjem i underafdelingen med 
den uddannelse, der skal til 
for at være lige så god som de 

AF SARA AMOS PEDERSEN

Igen i år har flere nye soldater gennemgået den 
lovpligtige uddannelse på rekordtid under et intensivt 
uddannelsesforløb i sommermånederne. Bootcampen 
er en succes, fordi den skaber mulighed for at blive 
hurtigt integreret i Hjemmeværnet. 

Populær 
Bootcamp
uddanner nye 
hjemmeværnssoldater 
på rekordtid

En glad kursist 
på Bootcampen i 
Skive. Foto: Infoholdet
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BOOTCAMP

andre frivillige soldater, så man kan 
bidrage til de opgaver, underafdelin-
gen skal løse,” forklarer skolechefen. 

En forsmag på soldaterlivet
Siden Bootcampen blev startede, er 
konceptet blevet udvidet. I dag af-
holder Hjemmeværnet både en stor 
Bootcamp på Uddannelsescenter 
Nord- og Midtjylland og en mindre 
på Uddannelsescenter Nordsjæl-
land. En af grundene til Bootcam-
penes succes er, at undervisningen 
foregår på en kaserne. I løbet af 
undervisningsforløbet får de frivillige 
en forsmag på livet som soldat. 

“Bootcampen giver en god 
forsmag på soldaterlivet. Det 
er tydeligt at se, at de frivillige 
gennemgår en stor forandring i 
løbet af uddannelsen. Når de er 
færdiguddannet, har de fået en ære 
og selvtillid, fordi de har lært et mi-
litært håndværk,” fortæller Susanne 
Guldhammer, der er uddannelsesof-
ficer i Flyverhjemmeværnet. 

Hun var tilknyttet Bootcampen 
på Uddannelsescenter Nord- og 
Midtjylland som kursusleder på et 
informationskursus, der skulle lave 
historier fra undervisningsforløbet. 
Susanne Guldhammer fulgte derfor 
alle deltagerne, og hun fremhæver, 
at Bootcampen især appellerer til 
unge, fordi den er placeret samtidig 
med de studerendes sommerferie.

“Det kan være tiltalende at tage 
hele uddannelsen i ferien, fordi man 
kan slippe for at tænke på studie 
eller fritidsjob samtidig. Mange 
uddannelsessteder holder lang 
sommerferie, og de unge kan derfor 
deltage i Bootcampen uden at 
misse noget andre steder,” forklarer 
Susanne Guldhammer.

Det sociale er vigtigt
En af de unge, der gennemførte 
uddannelsen i år, er Oliver Meyer 
Nielsen. Han er 19 år og medlem af 
den værnsfælles underafdeling på 
Ærø. Han fortæller, at Bootcampen 
for ham var en succes, fordi det 
sociale fylder meget.

“På Bootcampen har sammenhol-
det virkelig mulighed for at udvikle 
sig, fordi vi er afsted i lang tid. Når 
jeg tidligere har været på kortere 
kurser, bliver det sociale sam-
menhold brudt, når kurset slutter 
efter et par dage. Her fortsætter 
kammeratskabet uge efter uge og 
lære hinanden bedre at kende. Så 
får man også mulighed for at lære 
hinandens svagheder og styrker,” 
forklarer Oliver Meyer Nielsen.

Det er ikke kun de nye soldater, 
der er glade for Bootcampens 
intensive forløb. Instruktørerne er 
også glade for opbygningen, fordi 
modellen giver bedre mulighed for 
at støtte eller udfordre de frivillige 

undervejs. Det fortæller Rasmus 
Fyhn, der er instruktør og frivillig i 
Hjemmeværnskompagni Holstebro.

”Som instruktører får vi en helt 
anden mulighed for at støtte og 
vejlede kursisterne i forhold til de 
kortere uge-moduler, fordi vi kom-
mer tættere på de enkelte kursister,” 
siger Rasmus Fyhn

Bootcampforløbet giver des-
uden instruktørerne lejlighed til at 
opbygge et tættere venskab med 
kursisterne.

“Man får en anden snak med de 
frivillige, når man er sammen over 
en længere periode. De begynder 
at stille spørgsmål om mulighederne 
i Hjemmeværnet, så mange gange 
ender vi med at være vejledere for 
deres videre udvikling. Vi siger ek-
sempelvis til, når de har et niveau, 
der gør, at de bør overveje at søge 
videre på Gevær 1,” siger Rasmus 
Fyhn.

Næste år bliver Bootcampen 
afholdt den 29. juni - 22. juli på 
Uddannelsescenter Nord- og Midtjyl-
land, mens Uddannelsescenter 
Nordsjælland forventer at afholde 
Bootcamp den 10. august – 2. 
september. I 2018 udvider Uddan-
nelsescenter Nord- og Midtjylland 
konceptet ved at gennemføre et 
komplet gruppeførerkursus på Skive 
Kaserne efter bootcampmodellen i 
samme periode.  

På billedet ses 
de mange glade 

færdiguddannede 
deltagere fra Boot-

campen i Skive.
Foto: Info-holdet
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SENIORER

AF ELISE CHRISTENSEN / FOTO: LARS B. MORTSEN

Harry P. 
Madsen

Harry R. 
Madsen

Harry 
Høgh

Johan 
Lajgaard 

Knud Lykke 
Jørgensen

Asbjørn O. 
Nielsen

Frank 
Nielsen

Det var en særlig dag, da chefen for Hjem-
meværnseskadrille 266 Aalborg, kaptajn 
Lars B. Mortensen, kunne overvække 
Hjemmeværnets 60-års tegn til hele syv 
ældre eskadrillemedlemmer, der i dag alle 
står i reserven. Den yngste er 84 år - den 
ældste 94. 

De syv ældre herrer er Knud Lykke 
Jørgensen, Asbjørn Offersøy Nielsen, Frank 
Nielsen, Harry Høgh, Johan Lajgaard, Harry 
Paul Madsen og Harry Reinhardt Madsen, 
der tidligere var eskadrillechef. ”Det var en 
stor dag – det var tydeligt, at de alle var 
meget berørte og stolte,” fortæller eskadril-
lechef Lars B. Mortensen.

Tegnmodtagerne er trods deres høje 
alder stadig bemærkelsesmærkværdigt 
friske og rørige, og de kunne fortælle 
mange gode minder fra deres 60 år i 
Flyverhjemmeværnet, hvor de begyndte i 
1957 i den nyetablerede såkaldte ”Ho-
vedværkstedseskadrille.” I det lå der, at 
medlemmerne - ud over at være frivillige i 

Flyverhjemmeværnet - også var civit ansat 
på Flyvestation Aalborg. 

Uddannelse i arbejdstiden
Harry Reinhardt Madsen, eskadrillechef 
fra 1970 – 1988, fortæller: ”Der var ikke 
den store begejstring for at blive en del af 
Hjemmeværnet, men da Hovedværkstedets 
chef som den første meldte sig, kom der 
gang i tilmeldingerne, og der kunne oprettes 
en selvstændig eskadrille. Dengang foregik 
al uddannelse i arbejdstiden – seks dage 
tog det at blive uddannet som menig og 
tolv dage for at blive befalingsmand. Nye 
medlemmer kunne kun rekrutteres blandt 
flyvestationens ansatte personel. ”Det 
ændrede sig gudskelov gennem årene.” 

Eskadrillen deltog også i øvelser på Fly-
vestationen – selvfølgelig i Hovedværksted 
Aalborgs område. Harry Reinhardt Madsen 
fortsætter: 

”Den første gang var alle med, og vi 
lå skulder ved skulder og ventede på, at 

"fjenden" skulle komme. Der skete bare ikke 
noget. Enten havde man glemt, at vi deltog 
eller også vidste man fra øvelsesledelsen 
ikke, hvad vi skulle bruges til. Sådan gik det 
et par gange, indtil der blev sagt stop og vi 
kom med i planlægningen. Siden hen har 
samarbejdet med Flyvestationens ledelse 
fungeret godt.” 

Senere begyndte eskadrillen også at 
deltage i forskellige konkurrencer både 
i Danmark, Sverige og Norge, og disse 
oplevelser gav en del gode netværk på 
tværs af landegrænserne. Tilhørsforholdet 
og samarbejdet mellem eskadrillen og 
Hovedværkstedet vidner om, at det var en 
god arbejdsplads, hvor der var gode timer 
både i dagtimerne og om aftenen/weeken-
derne, hvor mange hjemmeværnsaktiviteter 
foregik.

Gennem alle årene har eskadrillen støttet 
med mange forskellige opgaver på flyve-
stationen. I 2005 blev den slået sammen 
med andre eskadriller fra Tjenestesteds-
korpset og Luftmeldekorpset og blev på det 
tidspunkt til den nuværende Hjemmeværn-
seskadrille 266 Aalborg, hvor medlemmerne 
har det med at holde fast. I hvert fald 
kunne eskadrillechefen ved arrangementet 
i juni også uddele to 20-års tegn, to 25-års 
tegn, et 40-års tegn og et 50-års tegn.  

Syv stolte medlemmer 
hædret med 60-års tegn
De har fulgtes ad, siden de i 1957 blev en del af 
samme nordsjyske eskadrille. 16. juni fik de så overrakt 
Hjemmevværnets 60-års tegn som et synligt bevis på 
deres lange loyale tjeneste.
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HISTORIE

Jens Vindekildes interesse 
for historie opstod allerede i 
barndommen, hvor han læste 
sig gennem arkæologiske 
magasiner og fik historiske 
begivenheder genfortalt af 
sin farfar. I januar 2017 blev 
han udnævnt som formand 
for Hjemmeværnets Historiske 
Kommission, men arbejdet 
med at videreformidle historisk 
materiale er ikke ny for Jens 
Vindekilde. 

Han er uddannet lektor i 
historie og religionshistorie 

fra Københavns Universitet og 
har undervist på Københavns 
Åbne Gymnasium siden 1969. 
Da han gik på pension, fik han 
mere tid til at gå i arkivet og 
udvide Hjemmeværnets histori-
ske samling med et øget fokus 
på materiale fra nyere tid. Han 
blev valgt på baggrund af sin 
historiske ballast, og har siden 
årsskiftet varetaget formands-
opgaven efter Hans Raahauge.

”Jeg har altid været fasci-
neret af historie. Vi kan bruge 
det historiske materiale til at 
se, hvordan Hjemmeværnet 
udvikler sig i takt med, at 
samfundet udvikler sig. Skal 
vi fremover kunne trække på 
de erfaringer, som soldaterne i 

Hjemmeværnet gør i dag, skal 
vi huske at indsamle nyt mate-
riale,” forklarer Jens Vindekilde.

Han ser gerne, at de enkelte 
distrikter indsamler dokumen-
ter og beretninger fra eksem-
pelvis Hjemmeværnets arbejde 
med at kontrollere grænserne 
og de aktuelle udsendelser til 
Mali.

Sammenhold
Jens Vindekilde har været 
en del af Historisk Kommis-
sion siden 2006 og har stor 
forståelse for, at et indblik i 
historiens vingesus kan være 
med til at skabe sammenhold 
blandt de frivillige soldater i 
Hjemmeværnet.

TEKST OG FOTO: 
SARA AMOS PEDERSEN

Formand for Hjemmeværnets Historiske Kommission, Jens Vindekilde, 
viser her en af de mange historiske klenodier.

Hjemmeværnets historie trækker tråde tilbage til 
modstandsbevægelsen. Det er en historie, der skal 
formidles til at forstå, hvor Hjemmeværnet er på vej hen i 
dag, fortæller den nye formand for Historisk Kommission.

Hjemmeværnets 
Historisk  
Kommission
• Kommissionens opgave er at 

vejlede Hjemmeværnsledelsen 
på det historiske område.

• Det historiske arbejde varetages 
udvalg på underafdelings- og 
distriktsniveau, der indsamler, 
registrerer og opbevarer hi-
storiske genstande og arkiva-
lier. Samlingen består blandt 
andet af uniformsgenstande og 
fotografier, men ingen våben, 
da reglerne for opbevaring af 
våben ikke kan overholdes med 
de nuværende lokaler

• Flere udstillinger fortæller 
Hjemmeværnets historie blandt 
på Hjemmeværnsgården i Glo-
strup, Hjemmeværnsmuseet i 
Frøslevlejren og Hjemmeværns-
museet i Holstebro.

Den historiske  
interesse kan spredes 
som ringe i vandet

”Det kan øge den enkeltes 
følelse af loyalitet og sammen-
hold, hvis man kender til sin 
lokale underafdelings historie 
og ved, hvilke opgaver, den har 
været med til at løse,” siger Jens 
Vindekilde.

Samtidig ser han også, at de 
frivilliges interesse for Hjemme-
værnets historie vokser, efter-
hånden som deres viden om den 
lokale enhed vokser.

”Så spreder den historiske inte-
resse sig som ringe i vandet, fordi 
folk bliver nysgerrige,” forklarer 
Jens Vindekilde. 

Han understreger, at kommis-
sionen vil have fokus på at skabe 
synlighed om deres arbejde, så 
det kan komme museer, uddan-
nelsesinstitutioner og journalister 
til gode.  
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Har du været på en ny øvelse, et spændende kursus  

eller deltaget i en bevogtningsopgave, har du mulighed  

for at dele dine oplevelser med resten af Hjemmeværnets 

soldater. Del billederne via Instagram og brug hashtag #HJV.  

I hvert nummer af HJV magasinet bliver de bedste billeder bragt. 

AF SARA AMOS PEDERSEN

HJV- plevelser

@Majkenld

Majken Daugaard deltog i øvelsen Northern 

Strike i USA som en del af det dansk-

lettiske hjemmeværnskompagni. I tre uger 

var hendes lokale Politikompagni Skive-

Krabbesholm skiftet ud med Camp Grayling 

i den amerikanske stat Michigan.

à

@Glifik_

Sammen med sin patrulje fik delingsfø-

rer Stefan Høegh-Neumann fra Infante-

rikompagni Fyn trænet nogle standard 

operation procedures i forhold til ild og 

bevægelse. Træningen foregik på Aborg 

Skydebane i nærheden af Assens.

à

@Kristensen.Lis

Venskaber bliver vedligeholdt, når 

Hjemmeværnets soldater deltager 

i øvelser og kurser. Veninderne 

Lis Kristensen og Tina Søgaard 

Jensen fra Politikompagni Skive-

Krabbesholm deltog begge i kursus 

i vedligeholdelse i førstehjælp på 

Skive Kaserne. 

à

@Lillemy69

Espaliereren var en skøn overraskelse, da operationsofficer 

Carsten og Marianne Eilersen blev gift. Det var parrets gode 

ven Claus Lemming, som er medlem af Landsrådet og fra 

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, der havde arrangeret 

espaliereren for at glæde parret til deres bryllup.

à

@Engelhardtjan

Gode skydefærdigheder bliver hver 

sommer hyldet med konkurrencen 

Baltic Cup. Den danske holdfører 

Jan Engelhardt fra Politikompagni 

Frederikssund fik i år udleveret en 

mindemedalje, der markerer 90-års 

jubilæet for den venskabelige sky-

dekonkurrence.

à
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&Quiz vind
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Sender du dine svar til os, kan du være blandt 
de heldige vindere af en ny historisk bog, ”Hjemmeværnet 
– Historien om et folkeligt forsvar”, der udkommer til 
november. Bogen fortæller om Hjemmeværnets rolle som frivillig 
militær organisation og folkelig bevægelse i Danmark og om 
Hjemmeværnets betydning for det danske forsvar. 

SPØRGSMÅL:

1. Hvilken funktion har Emil Jessen fra HVK Rødovre?

2. Hvilken flotille er Christina van Elzelingen medlem af?

3. Hvor mange soldater havde Flyverhjemmeværnet indsat 
under Roskilde Airshow 2017?

4. Hvor foregik Marinehjemmeværnets Landsøvelse 2017?

5. Hvad hedder formanden for Historisk Kommission?

?
?

Per Hagemann
H. A. Dooses Vej 9
4100 Ringsted 

Elizabeth Cray 
Dyssegårdsvej 4
2900 Hellerup 

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

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Senest 27. oktober 2017 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 1/2017

Hjv.dk – vistillerop.dk –  

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

facebook.com/hjemmevaernet @hjemmevaernet 
@hjemmevaernet og

Chefen på Twitter: @CH_HJV

kortlink.dk/linkedin/r9wv
HJV Filmkanal 

kortlink.dk/youtube/qcqk
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 I 1614 indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Da oprettede  

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

benyttet sig af lejetropper, når der skulle føres krig.

 

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

sende betydning op gennem århundrederne:

 

• Den dramatiske eksistenskamp mod svenskerne i 1600- og 

1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet.

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

og de tunge år i Tysklands skygge.

• Koldkrigsårene som NATO-allieret og den nyeste historie med 

internationale opgaver og moderne krigsførelse.

 

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

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

tegisk tænkning og den våbenteknologiske udvikling har forandret 

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

 

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

begge historikere og ansat ved Tøjhusmuseet.

Samlet dokument

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

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

Hjemmeværnet_HR.indd   1 24/08/2017   11.44

De heldige 
quizvinderne 
kan blive ejere 
af en ny bog 
om Hjemme-
værnet. 

Find Hjemmeværnet digitalt
Hjemmeværnet har udvidet sin digitale kommunikation og er i dag stærkt til stede på 
sociale medier. På Facebook har Hjemmeværnet næsten 20.000 følgere, men du kan 
også følge Hjemmeværnets aktiviteter på Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube 
og læse de seneste nyheder i HJV-appen.
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Den 22-årige Emil 
Jessen er geværskyt-
te i Hjemmeværns-
kompagni Rødovre. 
Han håber på at blive 
gruppefører.
Foto: John Schwartzlose

”At lede og føre 
mennesker er 
interessant”
Efter at have aftjent sin værnepligt i 2015, kom Emil Jessen til at savne 
hverdagen som soldat. Derfor søgte han ind i Hjemmeværnet, som han håber 
på kan blive et trinbræt til en officersuddannelse. 

Da Emil Jessen i 2015 indleverede sin uniform 
og derved afsluttede sin værnepligt, var han 
ganske overbevist om, at det var afslutnin-
gen på hans militære karriere. Efter en rum 
tid med forskellige job i det civile begyndte 
tankerne om tiden som soldat dog at fylde 
mere og mere.

“Efter værnepligten følte jeg, at jeg havde 
fået afprøvet det, jeg havde brug for. Men 
efter et års tid kunne jeg bare mærke, at jeg 
kom til at savne den militære hverdag rimelig 
meget. Jeg tænkte, at officersuddannelsen 

måske var noget for mig, og derfor søgte jeg 
ind til Hjemmeværnet, så jeg kunne komme 
bedre fra start, hvis jeg blev optaget,” fortæl-
ler den 22-årige Emil Jessen.

 Da Emil søgte ind til Hjemmeværnet, var 
han ikke helt sikker på, hvad han gik ind til. 
Derfor var det med varsomme skridt, at han 
trådte ind i Hjemmeværnskompagni Rødovre, 
hvor han blev mødt med et stort engagement 
og en vilje til at ville gøre en forskel hos sine 
nye kolleger. 

Mange muligheder
“Alle har jo hørt mindre gode ting om Hjem-
meværnet, men man skal huske, at man 
primært hører om ting, når det går dårligt, og 

fordommene har det med at florere hurtigt. 
Man hører aldrig om det, når det går, som det 
skal,” mener Emil Jessen.

Ifølge Emil tænker folk ikke over de mange 
muligheder, der er i Hjemmeværnet. Emil selv 
vil gerne have ledelseserfaring, hvilket han 
allerede har haft muligheden for at få, da han 
på sin seneste øvelse fik lov til prøve kræfter 
som gruppefører.

“Det var en stor oplevelse for mig, der 
ikke har nogen førererfaring. Fra at gå fra 
ingenting og så til at have ansvaret for otte 
mand, du skal føre i kamp. Jeg fik faktisk god 
respons på det. Så jeg håber på, at jeg kan 
blive gruppefører i fremtiden,” siger Emil. 

Drøm om Forsvaret fylder mindre
Emils oprindelige hensigt med at søge ind i 
Hjemmeværnet var at få nogle kompetencer 
til at søge ind i Forsvaret. 2. prioriteten var at 
få indfriet sine interesser for soldaterlivet.

”Men nu hvor jeg er i Hjemmeværnet, 
fylder tanken om at søge ind til Forsvaret lidt 
mindre. Jeg drømmer dog stadig om at søge 
ind til Hærens Officersskole - men mindre 
end før, jeg søgte ind til Hjemmeværnet. På 
en eller anden måde føler jeg, at Hjemme-
værnet fuldender mine interesser lidt mere, 
og at jeg derfor ikke ‘behøver’ at søge ind til 
Forsvaret for at få det, jeg gerne vil have.”

AF KEVIN GERTH SIGVARTSEN


