
MAGASINET

NR. 1 · MAJ 2019

H
JV

 M
A

G
A

S
N

E
T

 N
R

. 1
 · M

A
J 2

0
1

9
Tre generationer  
i uniform

Nyt medlem: 
Kom ud at 
sejle med 

det samme 

Alt om 
Hjemmeværnets 
70-års jubilæum



5 Nyheder
8 Færre hjemmeværnssoldater på grænseopgave
10 Lotte Klærke er fanebærer for ungt kompagni
14  Topchef: Hjemmeværnssoldater har unikke kompetencer
17 Tema: 70-års jubilæum med royal deltagelse 
22 Tema: Frivilligt i uniform gennem tre generationer 
26 Øvelse: 20 opgaver på 24 timer
30 Flot fotoreportage fra Øvelse Sej Rygsæk
33 Nye distriktschefer: ”Vi skal turde stille krav”
37 Hjemmeværnsfly på international opgave
46 Eskadrille har rejst sig fra asken 
50 Lærerigt rollespil i simulator
54 Han kom ud at sejle med det samme
60 Skydeuddannelser justeres 
62 Når gåturen bryder fordommen 
68 Foto-ninjaen fra Nordjylland

Indhold

Frygtløse løver
Hjemmeværnssoldater 
blev udfordret på militært 
adventure race.

26

Hjemmeværnsfly til 
Europas ydre grænse
Fly og besætning skal til Middelhavet 
for at løse opgaver for FRONTEX. 

37

Foto: C
hrister H

olte

Reportage
Flot markering af 
jubilæum
Kongehuset var med til at fejre 
Hjemmeværnets runde fødselsdag.

17

Foto: Flyverhjem
m

evæ
rnet

Foto: H
JVFO

TO
/ Brian F. Rasm

ussen

2 HJV magasinet | Maj 2019



 
Ansvarshavende redaktør: 
Souschef Kristian Lykkestrand

Redaktør: 
Charlotte Baun Senholt (DJ) 
Tlf.: 72 82 00 23 
e-mail: hjv-magasinet@hjv.dk

Abonnement – adresseændring: 
For ikke-medlemmer skal ændringer 
meddeles til Charlotte Baun Senholt 
på mail: Hjk-le-kom04@mil.dk. For 
medlemmer sker det automatisk.

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

HJV magasinet udkommer tre  
gange årligt. 

Oplag: 48.000

Design & Tryk: 
OTW A/S 
Bording A/S

ISSN: 2245-2079

Adresse:  
Hjemmeværnskommandoen,  
HJV magasinet  
Sankelmarksvej 26 
4760 Vordingborg

HJV magasinet 2/2019  
udkommer i september 2019

Forsidefoto: Christer Holte og 
Torben Glyum

INDHOLD

Nye fartøjer
Fire flotiller kan se frem til 
at teste indsatsfartøjerne i 
pilotprojekt.

Træning i avanceret  
simulator har stor  
værdi. 

49

50

Foto: Soffi C
hanchira Larsen

Foto: Peter Bjørn Thom
sen

Foto: O
le Friis

30 Fem kilometer i 
gummibåd
Det var både vådt og hårdt, 
da 37 soldater gennemførte 
Øvelse Sej Rygsæk.

Medlemsportræt
Fanebærer for ungt 
kompagni i fremgang
34-årige Lotte Klærke har et sikkert greb 
om taktstokken.

10
Foto: Ebbe Som

m
erlund

Rollespil i 
simulator 

Nr. 1/2019

HJV magasinet | Maj 2019 3



Det går på mange måder godt for Hjem-
meværnet. Der er stort behov for den 
støtte, vi leverer, uanset om det er de mere 
end 2.200 gange, vi årligt er indsat, eller 
det drejer sig om støtten til uddannelse af 
blandt andet Forsvarets soldater. Der er i 
befolkningen generelt stor tilfredshed med 
Hjemmeværnet. Den seneste holdnings-
undersøgelse viser, at næsten 80 procent 
af danskerne har tillid eller meget tillid til, 
at vi kan løse vores opgaver. 

Fra politisk side er der også bred opbak-
ning til Hjemmeværnet. En opbakning der 
blandt andet blev understreget i forbindel-
se med indgåelse af det gældende forlig, 
som både indeholder flere penge til blandt 
andet materiel, men også angiver en klar 
militær rolle for Hjemmeværnet.

En ting er, hvordan det ser ud udadtil, 
noget andet er, hvordan det opleves af de 
frivillige selv. 

I forbindelse med underafdelings-
chefsamlingen i januar var et hovedemne 
udviklingen af Hjemmeværnets underaf-
delinger. Det centrale i Hjemmeværnet 
er de aktiviteter og det liv, der leves ude i 
de enkelte underafdelinger. Det er derfor 
afgørende, at rammer og vilkår er så gode 
som muligt, så det fortsat er attraktivt for 
den enkelte frivillige soldat at bruge store 
dele af en til tider sparsom fritid på tjene-
sten i Hjemmeværnet. Kort fortalt, så er 
arbejdet med udvikling af underafdelinger 
en paraply af projekter, som alle skal med-
virke til, at vi også i fremtiden kan løse 
vores opgaver. Nogle projekter og tiltag 
kan iværksættes umiddelbart, mens andre 
vil have en lidt længere tidshorisont. Uan-
set hvad er det et fælles projekt på tværs af 
hele Hjemmeværnet. Der vil løbende blive 
kommunikeret om projekter og tiltag, 
ligesom input, forslag, ris eller ros altid 
er velkomment. Fra ledelsens side vil vi 
gerne kvittere for den fremragende indsats 
i form af medspil, ideer og erfaringer mv., 
underafdelingscheferne bidrog med - det 
var en stor fornøjelse at være med til. Nu 

gælder det om at fastholde momentum, 
arbejde videre med ideerne og sikre fortsat 
inddragelse.

I løbet af maj bliver der afholdt de første 
møder i det, som tidligere hed underaf-
delingsrådet og nu hedder underafde-
lingsforum. Det er del af den relancering 
af Hjemmeværnets rådsstruktur, som 
landsrådet har igangsat. Med relancerin-
gen og det nye underafdelingsforum har 
vi forsøgt at gøre rådsorganisationen mere 
dynamisk og fleksibel for derigennem at 
invitere til, at flere frivillige har lyst til at 
deltage og dermed gøre deres indflydelse 
gældende til gavn for både den enkelte un-
derafdeling og resten af Hjemmeværnet. 
Rådsorganisationen er på alle niveauer 
et centralt instrument i rådgivningen af 
chefer, uanset om det er i forhold til lokale 
emner i underafdelingen eller de værns-
fælles generelle emner og forhold, vi drøf-
ter i landsrådet. Så grib chancen og deltag 
aktivt – det er opfordringen herfra!

Der blæste en kold vind, men solen 
skinnede, da vi på den sidste dag i marts 
fejrede Hjemmeværnets 70-års jubilæum. 
Det var en fantastisk flot parade med del-
tagelse af Hendes Majestæt Dronningen 
og Hendes Kongelige Højhed Kronprinses-
sen. I smukke rammer på Hjemmeværns-
skolen var de mange deltagere vidne til 
en fornem tale af H.M. Dronningen, der 
også udleverede fortjensttegn til fem af 
de hjemmeværnssoldater, som har været 
medlem siden 1949. Under paraden blev 
H.K.H. Kronprinsessen til kaptajn. Vi fik 
i det hele taget fejret Hjemmeværnet på 
bedste vis. En stor tak skal lyde til jer, der 
var med både til planlægning og gennem-
førelsen på selve dagen.  

Vi håber at se jer rundt omkring i landet 
de kommende måneder, uanset om det er i 
forbindelse med uddannelse, øvelser eller 
indsættelser. 

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Klar til de 
næste 70 år

LEDER

4 HJV magasinet | Maj 2019



NYHEDER

29. maj 
Hjemmeværnsfly til 
Europas ydre grænse
Til sommer, nærmere bestemt til 
august 2019, drager det ene af Hjem-
meværnets Britten-Norman Defender 
fly med besætning til Middelhavet for 
at løse opgaver for Frontex, som er EUs 
grænseagentur.

Opgaven lyder på at overvåge 
farvandet ud for Spaniens sydlige 
Middelhavskyst med fokus på illegal 
migration og grænseoverskridende 
kriminalitet, herunder også menneske- 
og narkotikasmugling. I første omgang 
skal der en besætning på otte frivillige 
og en ansat afsted.

”Udsendelsen til Frontex er kulmina-
tionen på flere års hårdt, målrettet og 
intenst arbejde. Tildelingen af denne 
opgave, hvor Hjemmeværnseskadrille 
270 afløser Flyvevåbnet, ser jeg som en 
tillidserklæring. Vi er stolte over det, 
men også ydmyge over for den opgave, 
der venter os,” siger Hans Henrik Grøn, 
som er eskadrillechef i Hjemmeværns-
eskadrille 270.

Læs mere om FRONTEX-opgaven på 
side 37.

Hjemmeværnskommandoens 
Samtænkningssektion med base i 
København står bag udviklingen af en 
række netværk indenfor cyber, energi, 
sundhed, transport og vand.

Netværkerne har den seneste tid 
med stor succes haft fokus på natio-
nale opgaver og er inde i en positiv 
vækst. Netværkene tilbyder personer 
med en militær grunduddannelse 
og relevante kompetencer inden for 
det enkelte netværks branche at dele 
deres viden og kompetencer. Net-
værkene bidrager på den måde til at 
opbygge modstandsdygtighed blandt 
samfundsvigtige virksomheder. 

Stor værdi 
Cybernetværket, som blev omtalt 
i HJV magasinet 3/2018, har  nu 
en medlemsskare på omkring 50 
personer. Medlemmerne vurderer, 
at tilliden i cybernetværket styrker 

muligheden for at dele viden og dermed 
imødegå trusler på cyberområdet.

Et af medlemmerne af cyber-
netværket, Keld Ole Nielsen, der 
er seniorrådgiver inden for Risk og 
Security i Danmarks Nationalbank, 
siger: ”Som fagperson er det et meget 
værdifuldt netværk. Der er mange 
spændende drøftelser, jeg kan trække 
med hjem og bruge i igangværende 
arbejde i min egen organisation,”      

Også vandnetværket har fået vind 
i sejlene. Netværksbrancheofficer, 
premierløjtnant af reserven Benny 
Nybroe, har siden efteråret 2018 
formået at samle størstedelen af bran-
cheorganisationerne inden for vand, 
spildevand og fjernvarme i netværket. 
Benny Nybroe vurderer, at den store 
succes skyldes den unikke mulighed 
for at koordinere og vidensdele bredt 
om beredskab både i og på tværs af 
sektoren.  

gennemfører det 
svenske hjemme-
værn for første gang 
”Uniform på jobbet 
dag”. På dagen 
opfordres de svenske 
hjemmeværnssolda-
ter til at bære deres 
uniform på deres 
civile arbejdspladser 
for på den måde at 
gøre opmærksom på 
deres militære enga-
gement. Initiativet 
falder sammen med 
det svenske hjem-
meværns 79-års dag. 

Hjemmeværnets Defender-fly 
skal på international mission til 
august. Foto: Flyverhjemmeværnet

Netværk i vækst Hold dig ajour 
med knivloven
En overtrædelse af knivloven kan få 
konsekvenser for dit medlemskab af 
Hjemmeværnet. Det gælder uan-
set, om det er en forseelse begået i 
hjemmeværnstjenesten eller som 
privatperson. 

I årsberetningen fra Forsvarsmini-
steriets Auditørkorps for 2018 fremgår 
det, at der er en markant stigning i 
antallet af hjemmeværnssager. Om-
kring en femtedel af sagerne vedrører 
overtrædelse af knivloven. I størstede-
len af de sager har overtrædelsen ført 
til, at de pågældende medlemmer - ud 
fra en strafferetlig vurdering - er blevet 
erklæret uegnet til fortsat tjeneste i 
Hjemmeværnet. 

Vi opfordrer derfor til, at du som 
frivillig i Hjemmeværnet er opdateret 
på, hvad knivloven indebærer, så du 
undgår at overtræde loven utilsigtet. Du 
kan læse mere om knivloven i Hjemme-
værnsbestemmelse 640-004 på HJV.DK
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Hjemmeværnet overtager 
aktivitet i Afrika
Hjemmeværnet overtager opgaven med 
at støtte Den Afrikanske Unions stabilise-
ringsindsats i Somalia, AMISOM, i 2019 og 
2020. Den danske støtte består i at udsende 
instruktører til Afrika for at undervise de 
afrikanske tropper, der skal til Somalia. 
Hjemmeværnet overtager ansvaret for 
opgaven fra Forsvarskommandoen, efter at 
instruktører fra Hjemmeværnet i to år har 
været med til at løse opgaven og høstet roser 
for indsatsen. 

”Vi har kompetencerne til at løse opga-
ven og aflaste Forsvaret, som er optaget 
af andre opgaver,” siger major og team-
leder Thomas Eddelien fra Team Syd i 
Hjemmeværnskommandoen. 

”Det er et skul-
derklap til både de 
tidligere udsendte 
instruktører og til 
Hjemmeværnet 
som organisa-
tion. Ved at drive 
opgaven selvstændigt 
åbnes døren for andre til-
svarende opgaver i fremtiden,” 
siger Thomas Eddelien. 

De næste udsendelser finder 
formentlig sted i anden halvdel 
af 2019. Læs hele historien om 
Hjemmeværnets indsats i Afrika på 
side 64. 

Kaptajn Peter Pedersen fra Flyverhjemme-
værnet har fået Frivilligprisen 2018. Prisen 
blev overrakt af forsvarsminister Claus Hjort 
Frederiksen på Frederiksberg Slot i Køben-
havn. Den gives til frivillige fra beredskabet 
og Hjemmeværnet som tak for en ekstraordi-
nær indsats. 

Fra beredskabet gik prisen til en hel hær 
af brandmænd, som var med til at bekæmpe 
de historiske skovbrande, som ramte Sverige 
sidste sommer. 

Peter Pedersen fik frivilligprisen for at 
nytænke Flyverhjemmeværnets operative 
koncept til støtte for flyvevåbnets Air Trans-
port Wing i Aalborg. 

”Peter, du har været frivillig i Flyverhjem-
meværnet i 18 år, hvor du er leder af det 
frivillige stabsforbindelsesofficerselement 
og fungerer som forbindelsesofficer til Air 
Transport Wing i Aalborg. Du har herigen-
nem været forgangsmand og krumtap i 
arbejdet med at nytænke Flyverhjemmevær-
nets operative koncept til støtte for Air Trans-
port Wing. Dit arbejde med at udarbejde 

Så mange indsatsfartøjer 
har Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbssty-
relsen købt af det statslige 
lodseri DanPilot. 

Marinehjemmeværnet 
får tre af fartøjerne, mens 
Søværnet får to. Læs mere 
om Marinehjemmeværnets  
nye hurtigtgående indsats-
fartøjer på side 49. 

De nye indsatsfartøjer er 
knap 14 meter lange og 
har en dybgang på blot 
1,34 m. Motorens 550 hk 
gør fartøjet i stand til at 
sejle 25 knob. Foto: Ole Friis

5 Frivilligpris  
til kaptajn  
fra Flyver-
hjemmeværnet

En stolt Peter Pedersen med Frivilligprisen. 
Foto: Frank Rasmussen

rammeplaner for sikring og beskyttelse af Air 
Transport Wing ved forhøjet beredskab har 
skabt en præcedens både i de øvrige dele af 
Flyverhjemmeværnet og i Flyvevåbnet,” sagde 
forsvarsministeren ved prisoverrækkelsen.

Peter Pedersen, som også er civilt ansat 
på Flyvestation Aalborg, havde slet ikke 
overvejet, at han havde mulighed for at få 
frivilligprisen. 

”Det var en stor overraskelse, men jeg er 
stolt af det, det er helt sikkert. Jeg synes, at 
det er flot, at man gerne vil vise, hvor meget 
vi gør for Danmark. Det er jeg stolt af,” siger 
Peter Pedersen.
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Sara Hjalager, som vandt VM i militær femkamp i 
august 2018, har nu også fået Forsvarets Idrætspris 
2018. Prisen blev overrakt af forsvarschef Bjørn Bis-
serup, som kaldte Sara Hjalagers præstation for helt 
unik og lige så stort som VM-guldet i håndbold.

Sara Hjalager er frivillig soldat i Hjemmeværns-
kompagni Svanemøllen i København. Da hun med 
landsholdet i militær femkamp vandt VM sidste år, 
var det første gang siden 1993, at en dansk kvindelig 
femkæmper kunne hænge guldet om halsen. Og så 
endda med over 5.400 point, som er en såkaldt gylden 
milepæl inden for sportsgrenen, og som Sara Hjalager 
som den eneste kvindelige femkæmper har opnået.

”Det er virkelig stort at modtage idrætsprisen. Det 
er en anerkendelse af den militære femkamp og de 
mange timer, jeg lægger i de fem discipliner,” sagde 
Sara Hjalager efter prismodtagelsen.

334.890 
timer
Så mange timer brugte  
hjemmeværnssoldater i 
2018 på indsættelser og 
støtte til samarbejdspart-
nerne i Forsvaret, politiet 
og øvrige myndigheder i 
beredskabet.

En glad Sara Hjalager med Forsvarets 
Idrætspris. Næste mål er World Games i 
oktober 2019.

Kender 
du en, 
der 
fortjener 
en 
hæders-
gave?
Så har du mulighed for at 
medvirke til, at vedkom-
mende kan få en gave fra 
Hjemmeværnsfonden. 

Hjemmeværnsfondens 
formål er at yde gaver til nu-
værende og tidligere hjem-
meværnssoldater og deres 
efterladte. Modtagerne kan 
være personer, der har gjort 
noget helt specielt – det kan 
være en særlig fortjenstfuld 
gerning i Hjemmeværnets 
tjeneste eller en personlig 
indsats til gavn for Hjem-
meværnet i øvrigt. Gaverne 
kan også ydes til hjemme-
værnssoldater, der er kom-
met til skade under deres 
hjemmeværnstjeneste.

Så hvis du har en kollega, 
der passer på denne beskri-
velse, så kontakt dit distrikt 
eller dit værn, der kan være 
behjælpelig med at udar-
bejde en indstilling.

Behandling af 
personoplysninger?  
Så klik ind på HJV.DK 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du 
skal behandle personoplysnin-
ger i din funktion som frivillig i 
Hjemmeværnet, så klik ind på HJV.
DK på fagområdet ”Databeskyt-
telseslovens område” - www.hjv.
dk/Databeskyttelsesloven/Sider/
default.aspx  

Her kan du holde dig ajour med, 
hvordan Hjemmeværnet behandler 
personoplysninger. På siden har vi 
samlet nyttig information, vejled-
ninger og støttedokumenter som 
en hjælp til dig i behandlingen af 
personoplysninger.

I ”Vejledning vedrørende be-
handling af personoplysninger i 
Hjemmeværnet”, som du finder til 
højre på siden, finder du i en stor 
udgave en rød-grøn trekant med 
forklarende tekster, så du kan skel-
ne mellem almindelige, fortrolige 
og følsomme personoplysninger. 
Der stilles nemlig forskellige krav 

til hvordan personoplysninger skal 
behandles afhængigt af, hvilken 
type personoplysninger der er tale 
om.

Brug HJV.DK
Når du behandler data i din funkti-
on som frivillig i Hjemmeværnet – 
så tænk på, at du behandler person-
oplysninger, som Hjemmeværnet 
er ansvarlig for. Som udgangspunkt 
skal du i størst muligt omfang 
bruge vores hjemmeside HJV.DK til 
at dele almindelige personoplysnin-
ger som eksempelvis navn, adresse 
eller arbejdsmail bag login. Når 
du ikke længere har brug for disse 
oplysninger, så slet dem. Lad være 
med at gemme personoplysninger i 
Cloud-løsninger som Dropbox eller 
Google Docs.

Husk – vi har alle en rolle 
og et ansvar for at beskytte 
personoplysninger!

Brug den rød-grønne 
trekant, når du skal 
håndtere personop-
lysninger. Trekanten 
med forklarende 
tekster ligger på  
HJV.DK i ”Vejledning 
vedrørende behand-
ling af personoplys-
ninger i Hjemme-
værnet.”   

Hjemmeværnssoldat får 
Forsvarets Idrætspris 2018

HJV magasinet | Maj 2019 7



Hjemmeværnets bidrag til 
grænsekontrolstyrkens vagthold ved 
den grønne grænse i Sønderjylland 
er blevet nedtrappet. Soldater fra 
Hæren udgør nu hovedparten af 
styrken. I 2020 bliver der også færre 
hjemmeværnssoldater ved den blå 
grænsekontrol.

Soldater fra Hjem-
meværnet har siden 
14. juni 2016 aflastet 
politiet ved den mid-

lertidige grænsekontrolstyrke 
ved den dansk-tyske lande-
grænse i Sønderjylland og 
lidt senere samme år også ved 
den blå grænse ved Rødby og 
Gedser. Soldaterne har hjulpet 
politiet blandt andet med at 
kontrollere køretøjer, pas og 
transport af asylansøgere. 

Efter knap tre år er Hjemme-
værnets bidrag til den midler-
tidige grænsekontrol imidler-
tid nedtrappet. Fra 1. april i år 
er det Hærens soldater, som 
udgør hovedparten - cirka 2/3 
- af styrken ved den grønne 
landegrænse. Skiftet er sket 
som en udløber af det seneste 
forsvarsforlig, som indebærer 
flere nationale opgaver til Hæ-
ren. En af dem er at stille med 
soldater til grænsekontrollen. I 
2020 bliver der ligeledes færre 
hjemmeværnssoldater ved den 
blå grænse. 

”Bilisterne vil dog stadig 
møde vores hjemmeværns-
soldater ved grænsekontrollen. 
Vi har udvalgt en bruttotrup 
på 26 hjemmeværnssoldater 
til opgaven ved den grønne 
grænse. Det er nogle rutine-
rede soldater, som har vist, at 
de har flair for netop denne 
kontrolopgave,” forklarer 

oberstløjtnant Claus Klaris, der 
er chef for Hærhjemmeværns-
distrikt Syd- og Sønderjylland, 
hvor den operative grænsekon-
trolopgave er forankret.       

Kompetent indsats
Claus Klaris har været utrolig 
glad for den operative opgave, 
som han overtog ansvaret for, 
da han startede som distrikts-
chef for to år siden. 

”Jeg synes, Hjemmeværnet 
har bevist, at vi kan levere 
kompetente og kvalificerede 
soldater også til nationale 
operative opgaver af længere-
varende karakter. Det kan vi 
godt være stolte af,” siger Claus 
Klaris og fortsætter:

”Selvfølgelig har der også 
været udfordringer undervejs. 
Læringen for os har især hand-
let om logistiske forhold som 
eksempelvis at skaffe indkvar-
tering for soldaterne, hvor de 
også har kunnet lave mad og 
dyrke lidt sport.” 

Det er distriktschefens ind-
tryk, at lokalbefolkningen har 
været glad for Hjemmeværnets 
tilstedeværelse ved grænsen. 
”Jeg har flere gange fået et 
skulderklap og et tak for vores 
indsats. Så det er min fornem-
melse, at vi har været med til 
at skabe tryghed for borgerne,” 
siger Claus Klaris.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
ILLUSTRATION: JEANNE ELLEMO

Færre hjemmeværnssoldater  
ved grænsen

2016

2019

2020

4. januar 2016
Den midlertidige græn-

sekontrol i Danmark 
indføres 

Hjemmeværnets støtte 
til politiets grænsekon-

trolopgave har i hele 
perioden udgjort mere 

end 700.000 timer.

2020
Hjemmeværnets bidrag 
ved den blå grænse vil 

blive reduceret. 

14. juni 2016
Hjemmeværnet bidrager til 
grænsekontrollen ved den 
grønne grænse i Sønder-
jylland og fra september 
samme år ved den blå 
grænsekontrol ved Rødby 
og Gedser. 

1. april 2019
Hjemmeværnets bidrag 
ved den grønne grænse 
nedtrappes. Soldater fra 
Hæren udgør nu hoved-
parten. 

STOP
Grænsekontrol

NYHEDER
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Sprudlende  
seminar fik super 
bedømmelser
Hjemmeværnets frivillige chefer var mere end tilfredse med den 
årlige samling i Kolding, hvor udviklingen af Hjemmeværnets 
underafdelinger var hovedtemaet.

Hvis ikke du var med på den årlige samling 
for underafdelingschefer i Kolding, så gik 
du glip af et par gode dage.   

Samlingen, som foregik i starten af året, 
har nemlig i den grad fået positive ord med 
på vejen.    

”Det er det bedste seminar, jeg har delta-
get i. Der var både tid og rum til, at vi også 
blev inddraget aktivt med vores forslag og 
holdninger til udviklingen af underafde-
lingerne. Så det var meget inkluderende, 
hvilket jeg sætter jeg stor pris,” siger kom-
pagnichef Dorthe Beck-Nyling fra Hjem-
meværnskompagni Hjortespring i Herlev.

Dorthe Beck-Nylings positive vurdering 
går igen i den samlede feedback, som del-
tagerne kom med efter seminaret, og som 
Hjemmeværnskommandoen efterfølgende 
har taget afsæt i i det videre arbejde.

Langt hovedparten af de frivillige chefer 
fik indfriet deres forventninger og kommer 
gerne igen til næste år. Så det lover godt. 

Temaet om udviklingen af underafdelin-
gerne blev diskuteret på en række work-
shops, hvor der var en livlig debat. Meget 
tyder på, at den form med workshops og 
gruppearbejde faldt i deltagernes smag, 
fordi de fik lejlighed til selv at komme 
på banen og komme med deres input til 
udviklingen.   

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, var da også godt tilfreds: 

”Det var en fornøjelse at opleve alle de 
engagerede og positive frivillige chefer, 
som bidrog med deres ideer og erfarin-
ger til, hvordan vi sammen kan udvikle 
Hjemmeværnet.” 

Det videre arbejde
Hjemmeværnskommandoen har i køl-
vandet på seminaret bearbejdet de mange 
input fra deltagerne og desuden gen-
nemført en spørgeskemaundersøgelse 

ved Hjemmeværnets myndigheder, så 
de fastansattes forslag til udviklingen af 
Hjemmeværnet også kommer med i det 
videre arbejde. Mange af de identificerede 
problemstillinger fra underafdelings-
chefsamlingen fremgår også af de fastansat-
tes tilbagemeldinger.

”Formålet med udvikling af underafde-
lingerne er at sikre, at Hjemmeværnet kan 
løse de nuværende og fremtidige opgaver. 
Det kræver naturligvis veluddannede og 
motiverede hjemmeværnssoldater, som 
råder over det nødvendige materiel. Det 
er naturligvis forhold, som vi har fokus 
på i det videre arbejde, men ligeså vigtigt 
skal vi også sikre, at rammer og vilkår i 
underafdelingerne understøtter formålet,” 
siger oberst Jørn Christensen, der er chef for 
Hjemmeværnskommandoens Planlægnings-
division.  

 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

Fokus-
områder
• Større sammenhæng mellem 

ressourcer og tidsforbrug 
• Mere ekstern kommunikation 

om de positive ting, der fore-
går i Hjemmeværnet

• Flere små og større aktivi-
teter/øvelser/uddannelse på 
tværs af værnsgrene

• Bedre udnyttelse af hinandens 
kompetencer

I det næste HJV magasin nr. 
2/2019 vil der komme et større 
tema om udviklingen af Hjem-
meværnets underafdelinger 

CHEFSAMLING
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Hjemmeværnskompagni Aros har kompag-
niaften i Brabrand, og en torsdag i april er 
17 soldater og to ansøgere mødt op til appel, 
undervisning og øvelse i bykamp. Før deres 
indtog i terrænet skal aftensmaden inden-
bords. Fællesspisningen er et ufravigeligt 
punkt på kompagniaftenerne, da den styrker 
både sammenhold og energidepoter.

Chefen for det hele hedder Lotte Klærke, 
og hun er som leder ansvarlig for ikke blot at 
holde kompagniet kampklart, men også at 
gøre det attraktivt for kommende soldater.

Det kræver et sikkert greb om taktstokken, 
og Lotte er meget klar i mælet, når hun sætter 
ord på sin ledelsesstil. 

”Jeg forventer, at mine folk løser opgaverne 
inden for de rammer, jeg sætter. Så bestem-
mer de, hvordan vi gør. Strukturen er meget 
tydelig, og der er klare mål for, hvor vi vil 
hen,” siger Lotte og fortsætter efter en lille 
pause: ”Men hvis jeg kan se, at vi er på vej ud 
ad en tangent, så blander jeg mig.”

Inden for ledelsesteori kaldes Lotte Klærkes 
tilgang for demokratisk; i modsætning til 
den rent autoritære ledelsesstil, hvor lederen 
egenrådigt tager beslutningerne.

”Det er sjældent, at jeg tager en beslutning, 
uden at jeg har vendt det med en fra ledelsen. 
Og har jeg allerede taget en beslutning, hører 

AF FRANK RASMUSSEN
FOTO: SOFFI CHANCHIRA  
LARSEN

Jeg er 
fanebærer, 
ikke et fyrtårn

Kaptajn Lotte Klærke står i 
spidsen for et ungt kompagni 
i fremgang. Den 34-årige 
kompagnichef er fanebæreren, der 
ikke er bleg for at øve eksercitsen 
hjemmefra, så det ser ordentligt 
ud, når soldaternes øjne hviler på 
hende.

jeg alligevel de andre, hvad de mener om det. Hvis 
vi ikke er enige i beslutningerne, lykkes vi ikke 
med vores opgaver.” 

For at følge opgaverne til dørs er det ifølge Lotte 
Klærke altoverskyggende, at hun er det gode 
eksempel, som soldaterne kan efterfølge. På et 
tidspunkt blev hun endda karakteriseret som en 
fanebærer af en chef.

”Når vi for eksempel laver eksercits, eller når vi 
er på skydebanen, så skal jeg kunne det ordentligt. 
Det kræver nogle gange, at jeg har øvet det hjem-
mefra. Jeg kan egentlig godt lide ordet fanebærer, 
for det er ikke det samme som at være et fyrtårn, 
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hvor man står i midten og siger, hvordan 
folk skal gøre det.”

Det handler om at være til stede
Det ligger Lotte Klærke meget på sinde at 
være til stede. Det er nærmest et kardi-
nalpunkt i hendes lederskab, for man kan 
ikke lede folk uden at kende dem på et 
mere personligt plan. 

”Det handler om at være til stede, for når 
vi kender vores folk, så ved vi også, hvor-
dan vi motiverer dem. Rent ledelsesmæs-
sigt er jeg lige nu tilfreds med kompagniets 

størrelse. Hvis det bliver meget større, 
vil det kræve flere førere til at holde den 
personlige kontakt, og de er svære at re-
kruttere og fastholde. At være gruppefører 
kræver, at man lægger ekstra timer, og at 
man har noget erfaring og lyst til at springe 
ud i det.”

Lotte Klærke lægger selv op til 1.800 
timer i Hjemmeværnet om året. Det ligger 
i rollen som kompagnichef, mener hun. 
En tidskrævende stilling, som også har be-
tydet, at hun på et tidspunkt måtte melde 
afbud til sin fars 50-års fødselsdag. Det vil 

hun ikke kræve af sine gruppeførere, og da 
slet ikke af sine unge soldater.

”Det er mine unge ikke klar til endnu, 
for de skal også tage deres uddannelse. Vi 
har spurgt enkelte af dem, om de har lyst 
til at være gruppeførere, men de har ikke 
tiden ved siden af studierne. Jeg vil hellere 
have, at de tager uddannelsen og bliver 
førere bagefter,” siger Lotte, som lader sit 
civile antræk som folkeskolelærer skinne 
igennem.

Selvom der er mangel på egnede 
førere, er der på den operative flanke 

PORTRÆT

Lotte Klærke sætter 
klare mål for  

kompagniet, men 
forventer også, at 

soldaterne udfylder 
rammerne.
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 ”Det er sjældent, 
at jeg tager en 
beslutning uden, at jeg  
har vendt det med en 
fra ledelsen.
Lotte Klærke, Kompagnichef

grund til stor optimisme, i takt med at der kommer flere 
soldater til i kompagniet. For flere fodfolk er lig med større og 
flere opgaver og på sigt også egne lokaler. Det kan og vil Lotte 
Klærke ikke sige nej til, uagtet at følingen med kompagniet 
kommer under pres. Det er selve pointen at efterstræbe flere 
opgaver og indsættelser for at holde sig skarp, og det er Lottes 
opgave som leder at forfølge de muligheder, mener hun.

Savner ledere at sparre med
Det var et rent tilfælde, at Lotte blev indrulleret i Hjemmevær-
net, men hun kunne hurtigt se en tydelig karrieresti for sig.

”Da jeg først blev en del af Hjemmevær-
net, var det min plan at blive næstkom-
manderende. At have med det administra-
tive og logistikken at gøre. Det var ikke 
planen at blive kompagnichef, men efter 
et par år gav det mening i forhold til, hvor 
jeg ville kunne udvikle mig. Og det har si-
denhen været en helt naturlig vej for mig.”

Men man kan hele tiden forbedre sig og 
blive en bedre leder, mener Lotte. Og på 
det punkt kan hun godt savne mere spar-
ring med sine chefkolleger i det østjyske.

”Operativt har vi ret meget samarbejde, 
men ledelsesmæssigt er det meget få, 
jeg samarbejder med. Vi når det ikke på 

vores chefmøder, for vi har ikke tid til at snakke om det. De 
andre kompagnichefer og jeg mener, at det kan skyldes, at vi er 
konkurrenter. På en eller anden måde er vi jo bange for, at folk 
fra vores kompagni smutter til et andet, hvis vi deler for mange 
problemer.”

Umiddelbart tyder intet på problemer af alvorlig karakter i 
Hjemmeværnskompagni Aros med sine 70 aktive soldater og 
i snit 1-2 ansøgere om måneden. Engagementet er mærkbart, 
hvor knap syv ud af ti soldater er aktive, og ledelsen er tæt på 
soldaterne og ved, hvad der rører sig i deres liv.

De unge stiller klare krav
På mange måder er det et helt andet hjemmeværn end det 
hjemmeværn, Lotte Klærke blev en del af for 13 år siden. 

Soldaternes profil er anderledes, og 
en af udfordringerne ved at lede et 
forholdsvis ungt kompagni er, at de 
yngre soldater både vil have action og 
kræver uddybende svar på deres mange 
spørgsmål. 

”Hvornår kan jeg komme i gang” og 
”Hvorfor kan jeg ikke komme ud at 
skyde, før jeg har min lovpligtige uddan-
nelse” er bare nogle af spørgsmålene, 
som hun får fra de unge soldater, som er 
med til at bringe gennemsnitsalderen 
ned på kun 34 år. 

”Det er en udfordring, at der er ret 
mange spørgsmål, og at vi hele tiden 
skal argumentere for, hvorfor tingene er, 
som de er. På den måde er utålmodig-
heden blevet større end tidligere. Der er 
flere krav til, at der skal ske noget, men 
det synes jeg er rart.”

Lotte Klærke 
foreslog på et 
tidspunkt at 
droppe den fælles 
aftensmad. Det 
gav kun anled-
ning til kritik, da 
fællesspisningen 
både tjener et 
socialt og praktisk 
formål. 
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PORTRÆT

C H R I S T I A N  B R I N K 
B O R U P 

Ny i kompagniet, 24 år
”Lotte er sindssygt engageret, og 

det er noget, jeg respekterer meget 
hos en leder. Føler man, at der er 
overskud og højt til loftet, så har 

man også lyst til at løbe den ekstra 
meter. Vi unge vil jo gerne det hele, 
men jeg synes, at hun skaber ret 
god plads til os og forklarer meget 
pædagogisk, at vi selvfølgelig skal 
have noget teori, før vi kan komme 

ud at skyde.” 

M O R T E N  
B Æ R E N D S E N 

Forsyningsbefalingsmand, 53 år
”Lotte dukker op til næsten samtlige 
arrangementer. Også til aktiviteter, 
hvor hun egentlig ikke behøver at 
være. Både når det er socialt, men 
også når vi er ude i felten. Hun er 
meget til stede, og derfor er folk 

ikke bange for at gå til hende. Men 
hun er på den anden side heller ikke 

bange for at trække en streg i  
sandet.”  

T O  
K O M P A G N I -
S O L D A T E R  
O M  L O T T E

Lotte Klærke
• Alder: 34 år
• Funktion: Kompagnichef 
• Civilt: Folkeskolelærer 
• Bonusinfo: Var på samme chef-

kursus som H.K.H. Kronprin-
sesse Mary

Har du ikke ilden, har du  
givet op
Det er tydeligt at mærke Lottes engage-
ment og drivkraft. Også selvom hun mere 
end én gang har overvejet at kaste baret-
ten i ringen. Relationerne til sine soldater 
har dog tændt ilden hos hende, hver gang 
rollen som chef har krævet for meget. 
Men alle udfordringer og tvivl til trods 
er det immervæk et positivt krydspres af 
forventninger og udfordringer, hun som 
leder er udsat for, pointerer Lotte.

”Jeg synes ikke, jeg oplever et negativt 
pres. Hvis der ikke er pres på dig som 
leder, og hvis du tror, du er forberedt 
på alt og ikke behøver at tænke tingene 
igennem, så leder du forkert. Hvis du 
ikke har noget, der holder dig til ilden, så 
har du givet op som leder,” siger hun uden 
at blinke.

Lidt mere tøvende bliver Lotte 
Klærke på spørgsmålet, om kompag-
niets succes skyldes hendes ledelse. 
Måske er hendes betænkelighed et 
udslag af ydmyghed tilsat et gran af 
beskedenhed. Og så alligevel:

”Jeg vil helst ikke prale med det, 
men ja, det tror jeg faktisk. Det er 
ikke kun mig alene. Det handler 
også om, at jeg har en delingsfører 
og en næstkommanderende, som er 
på samme måde. At vi vil det. Og jeg 
tror, at når mine soldater kan se, at 
vi vil det, så vil de det gerne lige så 
meget. Jeg tror, at hvis vi ikke var der, 
ville det ikke være det samme kom-
pagni. Så det har betydning, hvem 
ledelsen er. Og jeg tror også, det har 
betydning, at det er os.”  

Kompagnichefen sætter 
sin baret, som hun vil. 

Hun går altid forrest som 
det gode eksempel til 

efterfølgelse.
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For nogle arbejdsgivere er 
båndet til Hjemmeværnet 
og Forsvaret en hel natur-
lig del af deres dna. Sådan 
er det for Hedeselskabet 
i Viborg, som har opbak-

ningen til Forsvaret og tilknytningen 
til InterForce nedfældet sort på hvidt 
i deres årsberetning og i praksis også 
giver deres medarbejdere op til ti 
årlige fridage med løn, hvis de skal 
indsættes som en del af Hjemmevær-
net eller Forsvarets Reserve. 

Samhørigheden med Forsvaret 
og Hjemmeværnet er så markant, 
at selskabets topchef, den 56-årige 
koncernchef og CEO, Lars Johansson 
og oberstløjtnant af Reserven med 

entusiasme og glød i stemmen straks 
udbryder: 

”Vi elsker Forsvaret, fordi Forsvaret 
er med til at kæmpe for Danmark 
og det demokrati, vi tror på,” da 
HJV magasinet besøger selskabets 
hovedsæde. 

Hedeselskabets forståelse for For-
svarets værdigrundlag har løbet som 
en rød tråd, siden det blev oprettet 
i  1866 af Enrico Dalgas, der både var 
officer og ingeniør og en af de ledende 
kræfter i beplantningen af den jyske 
hede. Selskabet er i superligaen, når 
det handler om at have forståelse for 
medarbejdere, som også brænder 
for at gøre en indsats i det frivillige 
forsvar. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: LARS HOLM

Soldater har  
unikke kompetencer
Erhvervslederen, koncernchef og CEO Lars Johansson fra Hedeselskabet, 
og chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, har givet hinanden 
håndslag på at arbejde for at skabe de bedste betingelser for gode relationer 
mellem virksomheder og Hjemmeværnet.    

Koncernchef Lars Johansson forklarer chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, 
hvorfor Hedeselskabet bakker så markant op om Forsvaret og Hjemmeværnet.   

Koncernchefen er dog godt klar 
over, at det langt fra er alle virksom-
heder eller deres ledere, som udviser 
samme velvilje og samfundssind 
over for Forsvaret og Hjemmevær-
net. Så han er helt på omgangshøjde 
med chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, da de to 
topchefer mødes for at give hinan-
den håndslag på at gøde jorden for 
større forståelse mellem virksom-
heder og Hjemmeværnet. Også i en 
mere praktisk betydning. 

Personlig udvikling
”Selv om Hedeselskabets indsats-
område er bæredygtig natur, miljø 
og energi, så arbejder både vi og 
Forsvaret for en større sag. I min 
optik handler alt ikke om økonomi 
– det handler også om at værne om 
vores danske samfundsmodel og 
den enkeltes kompetencer. Så når 
vores medarbejdere bruger dage i 
soldateruniform, så betragter jeg 

Om  
Hedeselskabet 
• Blev grundlagt af Enrico 

Dalgas i 1866. Selskabets 
protektor er H.M. Dronning 
Margrethe. Selskabet er en 
forening med godt 2.700 
medlemmer og har status 
som erhvervsdrivende fond. 
Hovedsædet ligger i Viborg 

• Læs mere om selskabet og 
dets spændende historie på  
www.hedeselskabet.dk

T O P C H E F :
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INTERFORCE

det som efteruddannelse og bragende god 
personlig udvikling, som Hedeselskabet 
også får gavn af,” siger Lars Johansson. Han 
er selv meget aktiv i InterForce og benytter 
ofte lejligheden til at tale Forsvarets sag i 
erhvervslivskredse.       

Chefen for Hjemmeværnet supplerer: 
”Det er vigtigt, vi går forrest og anviser kon-
krete veje til, hvordan hjemmeværnssolda-
ter kan tage dialogen med deres arbejdsgiver 
og sælge Hjemmeværnet på en enkel måde, 
så det bliver en win-win situation for begge 
parter. På den måde er vi også med til at 
fastholde vores soldater.”  

Særlige kvaliteter
Koncernchef Lars Johansson er fuldstændig 
klar i mælet, når han begrunder, hvorfor 

 ”Medarbejdere 
eller ansøgere, der 
har været aktive i 
en soldater uniform, 
de kommer med 
nogle værdier, som 
er guld værd.
Lars Johansson, Koncernchef 
og CEO

Koncernchef Lars Johansson er også aktiv ambassadør i InterForce, som er med til 
at fremme samarbejdet mellem Forsvaret og offentlige og private virksomheder. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly: ”Hjemmeværnets soldater er 
vant til at arbejde meget struktureret.”

Gode  
arbejdsgiver-
relationer
• Hjemmeværnskommando-

ens nye centrale Rekrutte-
ringssektion er i gang med 
at undersøge forskellige 
ideer og initiativer, der kan 
bidrage til at fremme relatio-
nerne mellem arbejdsgivere 
og hjemmeværnssoldater. 

• Relationer til arbejdsgivere 
er essentielt for, at hjem-
meværnssoldaten kan få lov 
til at deltage i indsættelser, 
uddannelser og aktiviteter. 
Det er også af stor betyd-
ning, at arbejdsgiveren ved, 
hvilke kompetencer hjem-
meværnssoldaten tager med 
tilbage til virksomheden, 
som i mange tilfælde kan 
indgå i en personlig kar-
riereplan. 

netop medarbejdere eller nye ansøgere, der 
har været soldater i Forsvaret eller er frivilli-
ge soldater i Hjemmeværnet, har nogle helt 
særlige kvaliteter, som gør dem relevante og 
kompetente for en arbejdsplads.

”Jamen medarbejdere eller ansøgere, der 
har været aktive i en soldateruniform, de 
kommer med nogle værdier, som er guld 
værd. De kan samarbejde, de har fokus på 
opgaveløsningen, de er superdygtige til at 
kommunikere, de kommer altid til tiden 
– og så piber de ikke, når det er hårdt! Så 
det er personer, jeg gerne ansætter i vores 
selskab,” siger Lars Johansson, der samtidig 
roser Forsvarets - og herunder Hjemmevær-
nets lederuddannelse.

”Den type lederuddannelse kan vi ikke 
tilbyde på samme måde i det civile. Efter min 
mening får du altså også ledelseshåndværket 
bedre ind under huden, når du som soldat 
eller officer står i en skarp situation – det er 
i hvert fald noget andet i forhold til at være 
leder under trygge forhold,”  forklarer han.  

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly supplerer: ”Hvis alarmen går, så 
er vores frivillige soldater også vant til at 
møde ind og arbejde struktureret om løs-
ningen af en opgave. Det er en stor kvalitet. 
Så soldater kan på mange måder være en 
stor gevinst for en arbejdsgiver.”  
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Sæt dit frivillige arbejde på dit CV 
Hvis du søger et nyt job, er det en rigtig god ide at sætte 
dit frivillige arbejde i Hjemmeværnet på dit CV. Det siger 
noget om dig som person og signalerer samfundsansvar, 
overskud og et højt energiniveau. Det behøver ikke være 
alle dine funktioner og uddannelser, men fremhæv de 
ting, som kan være relevante for jobbet. Så har du fra start 
af gjort dit frivillige forsvarsarbejde synligt.

Få frihed til frivilligt arbejde ind i din 
kontrakt
Når du starter nyt job og skal skrive kontrakt, så sørg for 
at få indført i kontrakten, at du har behov for at stå til 
rådighed for Hjemmeværnet eksempelvis to-tre uger om 
året. Så opstår der ikke en konflikt den dag, hvor det bliver 
aktuelt. Koncernchef Lars Johansson, der er oberstløjt-
nant af reserven, har altid selv fået indført sine behov for 
også at stå til rådighed for reserven i sine kontrakter. 

Vis din stolthed frem
Fortæl din chef, at du er engageret i Hjemmeværnet, fordi 
det giver dig en personlig tilfredsstillelse at yde en indsats 
for dit samfund. Forklar hvad du er forpligtet til i forhold 
til Hjemmeværnet, men fortæl også om de kompetencer, 
du kan bringe med ind i dit arbejde. Slå på, at hvis din 
chef udviser fleksibilitet og giver dig mulighed for at gøre 
en forskel, så kan du til gengæld love at give den gas, når 
du er på arbejdet. Husk – det er op til dig at tage dialogen 
med din arbejdsgiver eksempelvis ved din næste medar-
bejderudviklingssamtale. Chefen må ikke spørge ind til 
dine private fritidsinteresser.   

Vær bevidst om dit ambitionsniveau
Hvis du på forhånd har gjort dig klart, hvad dit ambiti-
onsniveau er som hjemmeværnssoldat, vil det være nem-
mere for dig at afstemme dine ønsker og behov i forhold 
til din arbejdsgiver. Vil du være flink menig, gruppefører 
eller gå hele vejen og blive underafdelingschef? Det har 
meget at sige i forhold til dit behov for frihed fra din 
arbejdsplads. 

Sæt emnet på dagsordenen
Rådgivningen om, hvordan man tager en dialog med sin 
arbejdsgiver, bør være en fast del af den service, som di-
strikter og myndigheder yder i forhold til de frivillige. Så 
sæt emnet på dagsordenen både ved myndighederne og i 
underafdelingerne, så det bliver naturligt at tale om, hvor-
dan man sælger Hjemmeværnet over for arbejdsgivere.

Sådan sælger du 
Hjemmeværnet til din 
arbejdsgiver
Hvis du oplever, at det kan 
være udfordrende at få 
din arbejdsgiver til at give 
dig frihed til din frivillige 
indsats i Hjemmeværnet, 
så læs med her. HJV 
magasinet har destilleret 
anbefalingerne fra 
koncernchef Lars 
Johansson og chefen 
for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, 
til en håndfuld gode råd.

1
2
3
4
5
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TEMA: JUBILÆUM

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: CHRISTER HOLTE

Alle sejl var sat til, da 
Hjemmeværnet 31. marts 
markerede sit 70-års 
jubilæum i Nymindegab med 
jubilæumsparade med kongelig 
deltagelse. En lille håndfuld 
trofaste jubilarer blev hædret 
med 70-års tegn.

F L O T  M A R K E R I N G  A F

70-års 
jubilæet

Dronningen inspicerede jubilæumsparaden sammen med 
chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.
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Det blev præcis den festlige og 
højtidelige dag, som mange 
havde glædet sig til, da Hjem-
meværnet fejrede sit 70-års 
jubilæum i eventyrets land 
med blafrende faner, festlig 

musik, kongelig deltagelse og en storstilet 
jubilæumsparade.

Præcis kl. 11.30 blev det stemningsfulde 
arrangement sat i gang med fanemarch hele 
vejen rundt langs den store paraede. For 
mange hjemmeværnsoldater var det et stort 
øjeblik at få besøg af H.M. Dronningen og 
H.K.H. Kronprinsessen, som blev modtaget af 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Søren 
Espersen. Dronningen inspicerede jubilæums-
paraden sammen med chefen for Hjemme-
værnet, generalmajor Jens Garly, og de fik følge 
af Kronprinsessen og Søren Espersen.

Chefen for Hjemmeværnet hyldede i sin tale 
både hjemmeværnssoldaterne og takkede også 
Kongehuset. 

”Arrangementet i dag er en flot hyldest til 
alle de mange frivillige hjemmeværnssolda-
ter, der gennem årene på den ene eller anden 
måde har bidraget til Hjemmeværnet og 
således har skabt forudsætningerne for, at vi 
har leveret en så kompetent operativ indsats. 
Vi er også i helt særlig grad glade for den 
opbakning og interesse, vi nyder fra Konge-
huset,” sagde Jens Garly. 

Værdsat 
Dronningen udtrykte på dagen både glæde og 
respekt for Hjemmeværnet, som Dronningen 

Dronningen fik også mulighed for at hilse 
på en rydningsassistent og høre om det  
udstyr, de anvender. 

Kronprinsessen blev 
udnævnt til kaptajn af 
chefen for Hjemme-
værnet, generalmajor 
Jens Garly.
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TEMA: JUBILÆUM

Alle 70-års  
jubilarerne
• Kurt Dose, HHV 
• Erling Ethelberg, HHV 
• Peter Johannes Søgaard, HHV 
• Jens Gregersen Sørensen, HHV 
• Aksel Verner Pedersen HHV,
• Jørgen Mathias Jessen, HHV
• Tage Freund, HHV
• Viggo Berland, MHV 
• Else Gurli Mortensen, MHV 
• Lis Hansson, MHV

Også mange lokale borgere fra Ny-
mindegab var kommet for at opleve 
paraden og se de kongelige gæster.

har fulgt gennem mange år. Dronningen var fra 
1958-1970 aktiv i Kvindeligt Flyvekorps, som 
blev en del af Hjemmeværnet i 1961, og opnå-
ede i korpset rang som major. 

”Det betyder noget for vores selvfølelse, at 
så mange giver deres tid og støtte og stiller op 
for Forsvaret. Den indsats, Hjemmeværnet gør, 
er virkelig værdsat. At melde sig til Hjemme-
værnet – det er ikke bare en slags pligt – det er 
en opgave, man deltager i med hjertet,” sagde 
Dronningen blandt andet i sin tale. 

Også jubilarerne blev hyldet: ”Da I stillede op 
for 70 år siden, var krigen i frisk erindring, og 
mange stillede op under mottoet ”Aldrig mere 
en 9. april.”  

I dagens anledning bar Dronningen nogle af 
de smykker, hun har fået af Hjemmeværnet.

Det blev også en stor dag for Kronprinses-
sen, som ved paraden blev udnævnt til kaptajn. 
Kronprinsessen, der har været medlem af 
Hjemmeværnet siden 2008, har senest deltaget 
i et chefkursus på Vordingborg Kaserne og har 
gennem tiden deltaget i flere øvelser. Straks 

Det var et be-
væget øjeblik, 
da Dronningen 
hæftede 70-års 
tegnene på de 
aldrende frivillige 
soldater, der har 
været med i Hjem-
meværnet siden 
starten i 1949.

Alle havde glædet 
sig til den store 
dag i Nymindegab.

efter udnævnelsen diverterede Hjemmeværnets 
Musikkorps Nordjylland med ”Kronprinsessens 
Honnørmarch.”

70-års tegn til jubilarer
For en lille håndfuld trofaste frivillige jubilarer, der 
har været en del af Hjemmeværnet siden starten i 
1949, blev dagen også meget bevægende. Det gjaldt 
ikke mindst, da Dronningen som en særlig gestus 
hæftede 70-års tegnet på jubilarernes uniform. Det 
var et højtideligt øjeblik og flere kneb en tåre. En af 
jubilarerne er den 90-årige Kurt Dose fra Køge, der 
sammen med de øvrige jubilarer også fik lejlighed til 
at tale med Dronningen. 

”Det var en stor oplevelse, og det var spændende og 
ligetil at tale med Dronningen,” fortæller Kurt Dose. 
Læs også portrættet af Kurt Dose på side 20.  

Så på mange måder blev jubilæumsfejringen i Ny-
mindegab en kæmpe oplevelse og en fantastisk dag!  
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Kurts forsvarsvilje 
stikker dybt
Kurt Dose fra Køge har netop føjet Hjemmeværnets 70-års tegn til sin 
flotte samling af medaljer og hæder gennem et langt liv. For den 90-årige 
hjemmeværnssoldat voksede viljen til at værne om sit fædreland frem i 
besættelsesårene. Den har været intakt lige siden.  

Kun en ganske lille håndfuld 
frivillige kan bryste sig af 
have været en del af Hjem-
meværnet lige fra den of-
ficielle start 1. april i 1949.  
En af dem er den 90-årige 

Kurt Dose fra Køge, som fik overrakt 70-
års tegnet af H.M. Dronningen ved den 
festlige fejring af Hjemmeværnets 70-års 
jubilæum i Nymindegab.

”Det var et stort øjeblik,” fortæller Kurt 
Dose, der havde taget sin datter Maj-Britt 
med til den højtidelige dag.  

Besættelsesårene og ”Aldrig mere en 9. 
april” fik afgørende betydning for den unge 
Kurt Doses livsbane og aktive tjeneste i det 
frivillige forsvar, fortæller Kurt Dose, da 
HJV magasinet besøger ham i hans hjem i 
Køge, hvor han har boet hele sit liv.

”Jeg tjente på en gård under besættelsen 
som landbrugsmedhjælper i Vallø. Når 
jeg skulle hjem og løb gennem markerne, 
kunne man tydeligt høre, hvis der var 
tyskere i nærheden. De kørte rundt på 
motorcykler,” fortæller Kurt Dose.

En pligt at forsvare fædrelandet
Ufriheden og tyskernes markante tilste-
deværelse på egnen, hvor skoler var lukket 
og herregårde besat, tændte et dybfølt 
ønske hos Kurt om at tilegne sig militære 
færdigheder, så han kunne være med til 
at forsvare sit fædreland på frivillig basis, 
hvis det en dag blev aktuelt.

”Jeg følte det nærmest som en pligt,” 
fortæller Kurt.  

Så da befrielsen kom 4. maj 1945, var 
Kurt også med til at rense nogle af de ka-
rabiner, som lokale modstandsfolk havde 
benyttet under besættelsen. Derfor var det 
helt naturligt for Kurt at melde sig ind i 
den nyetablerede Hjemmeværnsforening 
for Køge og Omegn i 1946, selv om han 

kun var 17 år gammel – og dermed var den 
yngste på egnen i hjemmeværnsforenin-
gen, som faktisk eksisterer den dag i dag.

Samme år kastede den sportsinteres-
serede Kurt også sin kærlighed på ter-
rænsporten, som var vokset frem under 
besættelsen og gav unge mænd som Kurt 
mulighed for at træne militære færdighe-
der som håndgranatkast, afstandsbedøm-
melse og kortlæsning.  

”Terrænsporten fangede mig i den grad. 
Vi skulle blandt andet læse en melding 
op, som man så skulle huske udenad 
og aflevere. Vi lærte også, hvordan man 
skulle bevogte en bro. Og på poster på en 
bakketop i det åbne terræn brugte vi en 
sigtestok til at måle afstanden til forskel-
lige gårde og træer, som vi observerede. Så 
vi blev trænet i mange soldaterfærdighe-
der,” husker Kurt, der har dyrket terræn-
sport og senere orienteringsløb lige siden 
sine helt unge dage.  

Pionerånd
Da det statslige hjemmeværn blev en 
realitet få år efter i 1949, fulgte Kurt og 
flere af medlemmerne fra hjemmeværns-
foreningen automatisk med over i det nye 
kompagni 9222 Køge Nord under den 
daværende Hjemmeværnsregion VI. Her 
blev Kurt hurtigt gruppefører. Kurt var i 
1950’erne også med til at bygge den lokale 
hjemmeværnsgård, som fik stor støtte fra 
den gummifabrik, hvor Kurt arbejdede. I 
det hele taget var de unge år i Hjemme-
værnet præget af en stærk pionerånd med 
bred, folkelig opbakning.  

Kurt deltog også i et af de første kurser 
for patruljesoldater på Hjemmeværns-
skolen. ”Det var et barskt kursus – vi fik 
masser af blå mærker.” husker Kurt. 

Han mindes også en øvelse, hvor det 
gik voldsomt for sig, da han sammen 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: CHRISTER HOLTE

Det frivillige forsvar og terrænsport 
har fyldt en stor del af Kurt Doses liv. 

20 HJV magasinet | Maj 2019



TEMA: JUBILÆUM

AF CHRISTINE DAHL OG CHARLOTTE BAUN SENHOLT

FAKTA
• Hjemmeværnsmuseet i bygning H2 i 

Frøslevlejren er gratis at besøge og 
er indtil november åbent hver dag fra 
kl. 9-17. Læs mere på  
hjemmevaernsmuseet.dk

• Udstillingen ”Hjemmeværnet på 
plads” kan ses på koldkrigsmuseet 
Langelandsfortet resten af sæsonen, 
der varer til november. Læs mere om 
udstillingen, åbningstider og priser 
på langelandsfortet.dk

Hjemmeværnssoldater tilbage 
fra Den Kolde Krigs tid.

Hjemmeværnet på plads  
Både Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren og 
koldkrigsmuseet Langelandsfortet viser i anledningen 
af 70-års jubilæet nye udstillinger om Hjemmeværnet.

Hjemmeværnsmuseet i Frøslev-
lejren åbnede sin sæson i april 
med særudstillingen ”Hjemme-
værnet 70 år”. Udstillingen blev 
åbnet af Den Kommitterede 

for Hjemmeværnet, Søren Espersen, der i 
en tale blandt andet lagde  vægt på den fol-
kelige opbakning til Hjemmeværnet, samt 
at alle politiske partier uden undtagelse ser 
Hjemmeværnet som en del af det seneste 
forsvarsforlig.

Udstillingen fortæller om Hjemmevær-
net, lige fra de første dage i hjemmeværns-
foreningerne indtil nutiden, hvor hjemme-
værnssoldater blandt meget andet forretter 
tjeneste i verdens brændpunkter. Det er en 
moderne udstilling, der ud over tekst og 
billeder rummer genstande fra de mange år, 
Hjemmeværnet har eksisteret. 

Ukendte sider
Koldkrigsmuseet ”Langelandsfortet” har 
med deres store udstilling ”Hjemmeværnet 
på plads” valgt at stille skarpt på nogle af de 
ukendte sider af Hjemmeværnet under og 
efter den kolde krig.

Overfald på den fremrykkende fjende, 
nedgravede efterretningsgrupper og direkte 
kamp med fremmede specialstyrker var bare 
nogle af de ting, som Hjemmeværnet skulle 
have været involveret i, hvis den kolde krig 

havde ført til en egentlig krig mellem Øst 
og Vest. I tilfælde af krig ville meldingen 
”Hjemmeværnet på plads” lyde, og så vidste 
de tusinder af danskere, som havde engage-
ret sig i det frivillige forsvar, at det var alvor, 
og at de skulle gøre klar til at løse deres 
forskellige forberedte opgaver. 

Hjemmeværnet spillede således en større 
og mere central rolle under den kolde krig 
end de fleste nok er klar over. I perioden 
rummede Hjemmeværnet alt fra folkeligt 
forsvar til ”specialstyrker” og hemmelige 
opgaver.  

med nogle soldater fra Livgarden 
skulle snige sig ind på fjenden – nogle 
engelske soldater. Kurt kastede et 
kanonslag, som ved et uheld ramte en 
engelsk soldat – det var han ikke helt 
stolt af bagefter. 

Konkurrencerne
Livet igennem har Hjemmeværnet 
fyldt en meget stor del af Kurts fritid 
med uddannelse, øvelser og konkur-
rencer helt frem til 1990’erne, hvor 
han så småt lagde aktiviteterne på 
hylden. Blandt andet fordi hans kone, 
som han mistede for nyligt, ikke 
længere brød sig om at være alene 
hjemme. Især terrænsporten og de 
mange stævner, han har deltaget i, 
har givet ham mange oplevelser og 
medaljer.

”Terrænsporten bandt os jo nok 
sammen i min gruppe,” fortæller Kurt, 
der sammen med hjemmeværnskam-
meraterne vandt DM i terrænsport i 
1949 og talrige gange siden hen. 

Ja, han har simpelthen ikke tal på, 
hvor mange terrænsportskonkur-
rencer i hjemmeværnsregi, han har 
medvirket i. Derudover var der også 
de nordiske hovedstadskonkurrencer 
– også i hjemmeværnsregi. Så han 
har været vidt omkring. 

Kurts aktive liv som sportsmand 
og hjemmeværnssoldat ses da også 
tydeligt, når man træder op i hans 
hule i husets 1. sal. Her står en 
kæmpe samling præmier og plaketter 
i et glasskab og ned fra loftet hænger 
hundrede af medaljer fra de mange 
orienteringsløb, Kurt også har delta-
get i og stadig er aktiv i. Til sommer 
skal han faktisk til VM for Veteraner i 
orienteringsløb i Estland. 

Så Kurt er i mægtig god form og er 
så godt som dagligt en tur i skoven. 
På sin 90-års fødselsdag i februar blev 
han da også behørigt hyldet af den 
lokale orienteringsklub, som han var 
med til at stifte i 1975.

”Hjemmeværnet har betydet rigtig 
meget for mig og givet mig så mange 
oplevelser og venskaber, som jeg sta-
dig har glæde af,” siger Kurt, der snart 
skal forlade sit store hus i Køge, som 
han selv har bygget. Tiden er kommet 
til at rykke i noget mindre.   

Men selv om Kurt ikke længere 
er så aktiv i Hjemmeværnet som 
tidligere, så er hans forsvarsvilje fuld-
stændig intakt: 

”Selve tanken om at passe på sit 
land, og det skal vi beskytte – den 
slipper man aldrig.”          
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Når Hjemmeværnet 
går i blodet

Hele tre generationer af familien Olsen/Mattich fra  
Haderslev har valgt en aktiv karriere i Hjemmeværnet,  

som er en utrolig vigtig del af familiens dna. 
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TEKST: PEDER FRITS NIELSEN 
FOTO: CHRISTER HOLTE

”Jeg havde en rådigheds-
kontrakt med Forsvaret 
som befalingsmand og 
blev på et tidspunkt 
overført til Hjemme-
værnet. Det er 35 år 

siden, og jeg har aldrig fortrudt det.”
Ordene kommer fra tidligere kaptajn-

løjtnant og flotillechef for flotille 135 
Kolding, den 72-årige Svend-Erik Olsen, 
som i dag er tilknyttet en seniorgruppe 
i  flotillen. Man mærker straks gejsten 
og gløden i hans stemme, når Svend-
Erik fortæller om sit lange engagement i 
Hjemmeværnet og de mange oplevelser.

HJV magasinet er taget på besøg i dat-
teren Mai Britt Mattichs hjem, hvor bar-
nebarnet Josefine på 22 også er til stede. 
Fælles for de tre familiemedlemmer er, at 
de alle er aktive soldater i Hjemmevær-
net. Tilsammen har de 66 års tjeneste, 
hvilket svarer til knap halvdelen af de tre 
familiemedlemmers samlede antal leveår.

Naturligt at søge ind i 
Hjemmeværnet
For Mai Britt, der er administrations-
specialist i Hjemmeværnskompagni 
Haderslev Syd, var det helt naturlig at 
melde sig i Hjemmeværnet, da hun blev 
gammel nok: 

”Jeg er jo nok lidt miljøskadet,” smiler 
hun og fortsætter: ”Som barn og ung 
har jeg været med på rigtig mange 
familieture med Marinehjemmeværnet. 
Det - kombineret med, at jeg har været 
spejder og elskede udelivet - gjorde, at 
det for mig var en naturlig fortsættelse 
at komme ind i Hjemmeværnet. At det 
så blev Hærhjemmeværnet hænger sam-
men med, at piger dengang ikke måtte 
komme med ud at sejle, så jeg valgte at 
blive ”grøn” i stedet for.”

Det lå også i kortene, at hendes datter 
Josefine Mattich, skulle ind i Hjemme-
værnet, da hun var færdig med Hærens 
Basisuddannelse på Varde Kaserne. 

”Jeg savnede livet og kammeratskabet 
fra Forsvaret. Desuden har jeg en ambi-
tion om at komme tilbage i Forsvaret lidt 
senere,” fortæller den 22-årige Josefine, 
der er dysekanonskytte i en infanteri-
gruppe under Hjemmeværnskompagni 
Haderslev Syd.

”Ved at søge optagelse i Hjemmevær-
net er jeg forblevet i det militære miljø 

og kan vedligeholde og udbygge mine 
faglige kompetencer. Vi har et fantastisk 
kammeratskab, vi lærer af hinanden og 
vi støtter hinanden,” fastslår Josefine.

Samme kompagni
Både mor og datter er altså i samme 
kompagni. 

”Giver det udfordringer for jer - og kan 
I skelne mellem rollerne?”

”Det vil jeg mene, at jeg godt kan,” ly-
der det straks fra Mai Britt, der også har 
været spejderleder for Josefine i mange 
år. Så det er ikke ukendt for mor og dat-
ter at være tæt på hinanden i fritiden.  

”Vi har forskellige opgaver. Jeg er i 
kompagnistaben og Josefine er i infan-
teridelingen. Så vi er sjældent ude på 
samme tidspunkt. Når det sker, er jeg 
opmærksom på ikke at sætte mig lige 
ved hende – hun skal ikke føle, at jeg 
overvåger hende,” siger Mai Britt. 

Josefine er meget enig i betragtnin-
gerne: ”Jeg er jo vokset op med at se både 
min mor og morfar i uniform og har set 
dem tage af sted på øvelser og lignende. 
De kunne lige så godt have spillet eksem-
pelvis fodbold, men de historier de har 
fortalt, når de kom hjem, har bare været 
væsentlig sjovere,” siger Josefine med et 
grin og fortsætter:

”Jeg er vant til at have min mor tæt på 
fra spejderne. Det gør mig ikke noget. At 
hun har en højere rang end mig, kender 
jeg også hjemmefra, så det er heller ikke 
noget nyt. Når vi er afsted på samme 
tidspunkt, er vi gode til at dele det op, så 
ingen af os bliver generet af det.”

En meget stolt far og morfar
Og hvad siger så den ældste generation 
til, at både datter og barnebarn har valgt 
at tage uniform på og gøre tjeneste i 
Hjemmeværnet?

”Da jeg mærkede Mai Britts interesse 
for Forsvaret, ville jeg på ingen måde 
spænde ben for det. Da hun så valgte at 
søge over i ”det tørre Hjemmeværn” – 
altså Hærhjemmeværnet, syntes jeg, det 
var den rigtige vej og bakkede op, alt det, 
jeg kunne,” fortæller Svend-Erik.

Han fortsætter: ”Da Josefine valgte at 
aftjene sin værnepligt i Varde, samme 
sted som jeg selv har væres soldat, og 
derefter søgte ind i Hjemmeværnet, blev 
jeg rigtig stolt. Jeg er bare MEGET stolt 

Familien Olsen/Mattich 
har gennem tre ge-

nerationer været klar 
til at gøre en frivillig 

indsats i uniform. 
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af dem begge to – og ikke mindst af den 
ildhu, de viser i deres arbejde og tje-
neste og af det, de har nået,” siger den 
tidligere flotillechef, mens stoltheden 
lyser ud af hans øjne og kropsholdning 
og tydeligt høres i stemmen.

Det sociale aspekt
Josefine Mattich fremhæver under 
besøget den sociale dimension i 
Hjemmeværnet. 

”Det er ikke nok, at vi gør tjeneste 
sammen i et vist antal timer. Vi skal 
også kende hinanden og kunne stole på 
hinanden, så vi kan støtte og genopbyg-
ge hinanden, hvis vi bliver presset.” 

Mai Britt er helt enig. ”I værste fald 
skal jeg kunne lægge mit liv i min 
sidemands hænder og være tryg ved 
det. Derfor gør vi meget for at fremelske 
kendskabet til hinanden og kammerat-
skabet i kompagniet.”

Svend-Erik Olsen er fuldstændig på 
linje med sin datter og barnebarn:

”Kammeratskabet og samarbejdet 
betyder så meget – ikke kun inden 
for enheden, men også på tværs af 
værnene. Jeg plejer altid at sige, at vi er 
ét hjemmeværn – vi har bare forskellige 
farver.” 

Samarbejdet mellem de enheder, 
der hører til i Haderslev har altid har 
betydet meget for Svend-Erik. Det har 
givet grobund for større forståelse og 
udnyttelse af hinandens ressourcer.

Hjemmeværnet i fremtiden 
Hvordan ser I på fremtiden for Hjem-
meværnet – har  Hjemmeværnet stadig 
en berettigelse?

”De opgaver, vi har fået i Hjemme-
værnet de seneste år, betyder, at vi i 
den grad er berettigede til at eksistere 
fremover. Opgaverne er relevante, vi 
træner dem, og vi har også fået lov til 
rent faktisk at bidrage med dem ved for 
eksempel eftersøgninger, ved Seest-
katastrofen og ved COP15. Samfundet 
og Totalforsvaret har fået øjnene op for, 
at vi har nogle ressourcer, og at vi ved, 
hvordan vi bruger dem,” siger Mai Britt 
med fast stemme og et stålsat blik.

Josefine supplerer: ”Tidligere havde 
nogen måske den opfattelse, at man 
kun var i Hjemmeværnet, fordi man 
ikke var god nok til at være i Forsvaret. 
Men jeg synes, vores soldater så meget 
viser, at de gider, og at de kan. Så den 
opfattelse er blevet gjort til skamme. 

M E N I G  S V E N D - E R I K  O L S E N 
72 år,

Medlem af en seniorgruppe i  
flotille 135  Kolding

K O R P O R A L  M A I  B R I T T 
M A T T I C H 

47 år,
Administrationsspecialist i 

Hjemmeværnskompagni Haderslev Syd

M E N I G  J O S E F I N E  M A T T I C H
22 år,

Dysekanonskytte i 
Hjemmeværnskompagni Haderslev Syd
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TEMA: JUBILÆUM

 ”Jeg plejer 
altid at sige, at vi 
er ét hjemmeværn 
– vi har bare 
forskellige farver.
Svend-Erik Olsen, Tidligere 
flotillechef

Rigtig meget af det, man lærer i Hjem-
meværnet, kan bruges andre steder, både 
i resten af Forsvaret, på ens arbejde og 
i familielivet. Det gælder eksempelvis 
viden om førstehjælp, ledelse, det at tage 
ansvar for sig selv og andre og at lære 
egne grænser at kende.” 

Svend-Erik Olsen har også oplevet, 
hvordan opgaverne og forventningerne 
til Hjemmeværnet er blevet skærpet hen 
over årene: ”Vi er blevet meget mere pro-
fessionelle i dag, og jeg oplever, at vores 
opgaver også har meget mere relevans nu. 
Vi er en rigtig del af Forsvaret,” siger han.

Den seniorgruppe, som Svend-Erik er 
en del af, kan til hver en tid stille op 24/7. 

”Vi har den fordel, at vi ikke skal afpasse 
med arbejde. Så vi er meget fleksible.”

Derfor ser familien Olsen/Mattich 
også lyst på Hjemmeværnets relevans og 
fremtid.

Men ser I også jer selv spille en rolle i de 
næste 10 år?

”Helt sikkert. Jeg kan slet ikke lade 
være,” siger Mai Britt med et smil.

”Bestemt. Godt nok går jeg efter at 
komme tilbage til Forsvaret, men det be-
tyder ikke, at jeg vil droppe mine Hjem-
meværnsaktiviteter,” supplerer Josefine.

72-årige Svend-Erik Olsen er også klar: 
”Jeg bliver ved så længe, jeg får en plads, 
hvor jeg kan bidrage.”  

HJV magasinet | Maj 2019 25



H Æ R H J E M M E V Æ R N E T

AF ANDERS SØRENSEN
FOTO: HJVFOTO/BRIAN F. RASMUSSEN

Soldat med smil på læ-
ben, efter 250 meter på 

feltforhindrings banen.

Fearless s 
Lion 

Hjemmeværnssoldaterne havde 24 timer 
til at komme igennem 20 opgaver og 
udfordringer på Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjyllands veltilrettelagte 
gruppekonkurrence, Fearless Lion. 
”En lærerig oplevelse,” lyder det fra 
deltagerne.

2 0  O P G A V E R  
P Å  2 4  T I M E R

Det var en flok både glade, 
stolte og trætte hjem-
meværnssoldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland, 
der vendte hjem efter at 

have overstået udfordringerne i distriktets 
”Fearless Lion” i slutningen af marts.

Fearless Lion er et militært adventure 
race, hvor man som gruppe konkurrerer 
i soldaterdiscipliner. Efter 16 års pause 
har distriktet valgt at give 
konkurrencen et come-
back under det nye navn 
”Fearless Lion”, da man 
skal være lidt frygtløs for 
at være med. Løven er i 

øvrigt også Landsdelsregion Vests mærke, 
som alle soldater i regionen bærer i baret-
ten. Desuden har distriktet også to løver i 
distriktsmærket.

Disciplinerne
Under Fearless Lion dystede de sønderjy-
ske hjemmeværnssoldater i færdigheder 
og viden, som de har lært i den militære 
grunduddannelse. Mange af de deltagende 
grupper havde brugt meget tid på at øve og 
træne i ugerne op til. Disciplinerne omfat-
tede blandt andet skydning, førstehjælp, 
kommandokravl, militær feltforhindrings-
bane, gruppens kamp fra stilling, afstands-
bedømmelse, måludpegning, orienterings-
løb i mørke og mange andre udfordrende 
soldaterdiscipliner.

I alt deltog syv kompagnier fra di-
striktet. Nogle kompagnier valgte 
endda at danne hold sammen på tværs. 
Hjemmeværns kompagni Varde og 
Hjemmeværns kompagni Tønder dan-
nede således et hold. Det samme gjorde 
Hjemmeværns kompagni Sydvestjylland og 
Hjemmeværns kompagni Vejen – holdet 

opnåede rent faktisk en tredjeplads.
”Det var en super lærerig 

oplevelse,” lød det fra en 
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ØVELSE

En af soldaterne, Alex, 
ses her på vej over en å i 
kommandokravl.

glad Heidi Bøttcher fra Hjem-
meværnskompagni Vejen efter 
konkurrencen.

God moral og fællesskab
Hjemmeværnskompagni Hader-
slev Nord fik en sikker førsteplads 
efterfulgt af Hjemmeværnskom-
pagni Sønderborg. På 3. pladsen 
kom som sagt det sammensatte 
hold fra Vejen og Sydvestjylland.  
Det var da også en både begejstret 
og imponeret distriktschef, oberst-
løjtnant Claus Klaris, der kårede 
vinderne.

”Alle deltagere har ydet en stor 
kraftanstrengelse og vist, at sam-
menhold, god moral og fællesskab 
i en gruppe er altafgørende for 
dens succes,” understregede Claus 
Klaris.  

En helt særlig anerkendelse blev 
også uddelt til årets fighter. Det 
blev den 73-årige Rolf Ander-
sen fra Hjemmeværnskompagni 
Aabenraa, som helt suverænt blev 
årets fighter. Det var overraskende 
flot, at en mand i hans alder viste, 
at han kunne følge med på lige 
fod med de unge soldater. Det kan 
ikke andet end afføde respekt for 
Rolfs vilje, sejhed og gode humør.

Distriktschefen udtrykte også 
taknem melig hed for den store 
indsats, som de mange folk, der stod 
bag konkurrencen, havde ydet. 

”Det er et stort apparat at stable 
Fearless Lion på benene. Det har 
krævet mange timer med koordi-
nation, planlægning og klargøring 
inden selve konkurrencen,” lød det 
fra Claus Klaris.

Så Fearless Lion er naturligvis 
tilbage i 2020.  
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Halvanden times kørsel vest for Aarhus, finder 
man Staby præstegård. Her bor Jesper Wiborg 
Andersen sammen med sin kone og to børn. Jes-
per er til daglig sognepræst, men udover at være 
sognepræst, er han også feltpræst for Hjemme-
værnsdistrikt Østjylland. 

For at blive feltpræst er det ikke nok at være ud-
dannet præst. Det er også et krav, at man uddan-
ner sig i forskellige militære discipliner. 

”Der er et fem-ugers kursus hen over sommeren, 
hvor vi tager på en lille rekruttur. Der lærer man 
forskellige grundlæggende militære færdigheder 
som skydning og førstehjælp,” forklarer Jesper. 
På kurset blev han uddannet sammen med andre 
nonkombattanter som sygeplejersker og læger. 

I løbet af det års tid, hvor Jesper Wiborg Ander-
sen har været tilknyttet distriktet, er han blevet 
brugt til forskellige opgaver. For nylig fik han en 
særlig meningsfyldt opgave i forbindelse med et 
besøg af den britiske ambassadør.  

”Jeg var med til at lokalisere et gravsted, hvor 
der skulle foregå en kransenedlæggelse. På selve 
dagen holdt jeg en tale,” fortæller Jesper, der er 
glad for at blive brugt til sådanne arrangementer.  
Som præst har han netop kompetencer til at skrive 
gode taler.

Når livet gør ondt
Udover at tale ved mindehøjtideligheder og andre 
arrangementer står Jesper Wiborg Andersen også 
til rådighed, hvis livet gør ondt. Men det er ikke 
ligesom at tale med en psykolog. Feltpræster kan 
noget andet end psykologer. 

”Der er et frirum ved at tale med en feltpræst – 
det gælder både herhjemme og under en ud-
sendelse. Vi feltpræster har tavshedspligt, som 
betyder, at der ikke bliver indberettet noget. Så 
man kan tale med os i fortrolighed, hvis man har 
behov for det,” forklarer Jesper, som i øvrigt selv 
har erfaringer fra en udsendelse. 

Særlig rolle i fællesskabet på mission
Han har således været udsendt til Kabul, hvor han 
oplevede at have en helt særlig rolle i fællesskabet. 
For selv om han kun var dernede i en måneds tid 
som afløser, blev han alligevel inddraget i fælles-
skabet på en måde, så det blev en god og erfa-
ringsrig oplevelse for ham. 

I løbet af udsendelsen stod han for feltgudstje-
nesterne i de forskellige lejre. Men han blev også 
flittigt brugt som samtalepartner og sjælesørger 
i forbindelse med soldaternes problemer på 
hjemmefronten. 

Jespers engagement må have gjort indtryk 
og smittet af. I hvert fald inviterede en gruppe 
soldater ham til at lave crossfit sammen med dem. 
Så det var altså ikke kun feltpræsten, som tog sig 
af soldaterne. Soldaterne sørgede også for at ind-
drage feltpræsten og udfordre ham på en anden 
måde, end han er vant til. 

”De knoklede bare derudad med deres armbøj-
ninger, mens jeg ret hurtigt blev træt og forpu-
stet,” fortæller Jesper, der satte stor pris på at blive 
inddraget i soldaternes hverdag på den måde.

Så med sig hjem fra Kabul fik Jesper gode op-
levelser og erfaringer fra en hverdag, som var helt 
anderledes end herhjemme. 

”Som sognepræst tilbringer jeg meget tid på mit 
kontor. Men under udsendelsen var jeg i et helt 
andet miljø med rigtig mange livgivende impulser 
og mennesker, som har gang i en masse fis og bal-
lade, mens de sidder og spiser,” fortæller Jesper.

Han syntes blandt andet det var sjovt, da de så 
gamle danske film sammen langt hjemmefra. 

TEKST OG FOTO: BIRGITTE 
FROST CLAUSEN

F E L T P R Æ S T E N

Hvad laver en feltpræst egentlig? HJV magasinet 
har mødt Jesper Wiborg Andersen, der er 
sognepræst ved Staby Kirke og feltpræst ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland. 

ER GOD AT 
TALE MED
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PORTRÆT

Feltpræster
• Der er 95 feltpræster i Forsvaret, 

herunder i Hjemmeværnet. De 
er alle præster i den danske 
folkekirke.

• Feltpræster står i deres arbejde 
herhjemme til rådighed for 
soldater og deres pårørende og 
kan desuden hjælpe med andre 
arrangementer. 

• Feltpræsterne er med på 
internationale missioner. I lejren 
står de for gudstjeneste, taler 
med soldaterne om alt fra angst til 
problemer på hjemmefronten og 
er med til at sikre et godt socialt 
liv i lejren. Feltpræster deltager 
ikke i kamp, men kan tage med på 
patruljer, hvis soldaterne ønsker 
det. De bærer våben, men skal 
kun bruge det i selvforsvar. 

• Feltpræsterne deltager i et 
kursus sammen med andre 
non-kombattanter som læger og 
sygeplejersker. Her lærer de blandt 
andet forskellige grundlæggende 
militære færdigheder som 
skydning og førstehjælp.

• Hvis du har behov for at tale med 
feltpræst Jesper Wiborg Andersen, 
kan han kontaktes på telefon 97 
49 10 81, mobil 30 63 03 16 eller 
mail: jeka@km.dk

”Det skabte en helt særlig stemning og sammen-
hold blandt os,” mener Jesper.

Som det ser ud lige nu, kommer der dog til at gå 
nogle år, før han takker ja til en længere udsendelse. 
Så længe hans børn er små, vil han holde sig til korte 
udsendelser, som først bliver aktuelt om nogle år. 

God modtagelse i Østjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er ikke det før-
ste sted, Jesper Wiborg Andersen har været tilknyttet 
som feltpræst.

”Jeg har været tilknyttet Hjemmeværnsdistrikt 
Fyn og en bataljon i Aalborg. I Aalborg blev jeg ikke 
rigtig brugt, fordi de sjældent var samlet,” fortæller 
Jesper.

Han giver dog klart udtryk for, at han er blevet 
taget godt imod i Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyl-
land. Han har blandt andet deltaget i en julekon-
cert-gudstjeneste, hvor han undervejs fortalte en 
julehistorie. 

”Jeg kan mærke, at de er interesseret i at bruge 
mig, og det er jeg utrolig glad for.”  

 ”Der er et frirum ved 
at tale med en feltpræst 
– det gælder både her-
hjemme og under en 
udsendelse.
Jesper Wiborg Andersen, Feltpræst
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På øvelsen, der foregik i 
et ufremkommeligt ter-
ræn på Sydsjælland og 
Lolland-Falster, ventede 
der soldaterne en fem 
kilometer lang tur i gum-

mibåd, der også skulle transporteres 
frem i vådt terræn. Til lands stod 
den blandt andet på infiltrering med 

tunge rygsække samt sprængning af 
lastbiler. Under hele patruljeøvelsen i 
fjendeland opererede soldaterne om 
natten i kulde og mørke., og deres 
færdigheder og samarbejde blev 
for alvor testet af under vanskelige 
forhold. 

I denne flotte fotoreportage fra 
den  veltilrettelagte øvelse med stolte 

traditioner kommer du helt tæt på 
soldaterne.

Og bare rolig - Øvelse Sej Rygsæk 
vender tilbage i 2020. 

Så hvis du har mod på at få trænet 
dine patruljefærdigheder på en øvelse 
med smæk for skillingen, er du vel-
kommen.  

FOTOREPORTAGE: PETER BJØRN THOMSEN

S E J E  S O L D A T E R   P Å  S T R O P P E T U R

37 infanterister fra 
hærhjemmeværnsdistrikterne 
København og Sydsjælland og 

Lolland-Falster byttede i starten 
af februar en afslappende 

weekend med benene oppe i 
sofaen ud med udfordrende 

opgaver på Øvelse Sej Rygsæk.

Målet er fundet, fjenden for-
drevet, og det er tid til at sende 

sprængningshjælperen frem.
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S E J E  S O L D A T E R   P Å  S T R O P P E T U R

ØVELSE

Efter en hel dag 
med observation 
mod målet – tre 
MAN’er i skovbry-
net i Knudsskov 
ved Vordingborg – 
angribes objekterne 
med alle mand. Må-
let er at ødelægge 
de tre MAN’er.

For at komme hurtigt væk har 
soldaterne seks gummibåde 
til rådighed.  Som det sidste 
tager soldaterne plastikposer på 
benene, så de kan bære gum-
mibåden ned til vandkanten og 
komme væk. 
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“Tidligere lavede vi en masse planer for forskel-
lige scenarier, men vi fik aldrig testet, om de 
rent faktisk fungerede i praksis. Så jeg synes, det 
er vildt fedt med den nye måde. Nu får vi nem-
lig lov at se, om planerne virker. Det er fedt”.

Sådan lyder det fra 37-årige Thomas Hann-
berg, delingsfører hos Infanterikompagni 
København. Han er en af de 48 førere, der i be-
gyndelsen af marts deltog på regionens vedlige-
holdende føringsuddannelse for PRIK-enheder.

Sammen med 47 andre førere på alle niveauer 
blev weekenden brugt i terrænet med at rekog-
noscere og lægge planerne for den efterfølgende 
PRIK-øvelse. Tidligere har meget af den uddan-
nelse foregået indendørs og uden mulighed for 
at blive prøvet af i praksis efterfølgende.

Har lyttet til feedback
En af årsagerne til den nye metode er den feed-
back, regionen har modtaget fra tidligere års 
føreruddannelser. 

“Vi har valgt at gøre det på en lidt ny måde i år 
på grund af den feedback, vi fik. Folk var trætte 
af, at alt det arbejde, de lavede, ikke blev brugt 
til noget. Derfor har vi valgt, at vi på vores fø-
ringsuddannelser arbejder frem mod de efterføl-
gende PRIK-øvelser,” siger Bo Hansen, kaptajn 
og uddannelsesofficer ved Landsdelsregion Øst. 

Han håber, den nye metode betyder, at 
soldaterne får et større overskud til at tænke på 
den taktiske løsning i terrænet fremfor at skulle 
bruge alle hjernevindinger på at lave planen, 
mens de løber frem over stepperne. 

Det bar frugt
Lige præcis 42 dage efter de første planer blev 
lagt i terrænet, står Thomas nu på næsten nøj-
agtigt samme sted som sidst. Stadig med kort 

Thomas Hannberg  
er delingsfører i 

Infanterikompagni 
København.

Nu ude i felten 

UDDANNELSE

I Landsdelsregion Øst 
er den vedligeholdende 
føreruddannelse rykket 
ud af klasselokalet og ind i 
virkeligheden. Den manøvre 
har båret frugt. 

og kalker i hænderne, men denne gang 
er han omringet af soldater fra sin deling, 
der interesserede lytter efter planen og de 
taktiske overvejelser bag. 

“Jeg kan mærke, at samarbejdet 
mellem delingerne er blevet forbedret. 
Vi har lavet alt recce og planlægning i 
forvejen, så det betyder, at der ikke bliver 
taget nogle forhastede beslutninger. 

Nu kan vi mere koncentrere os om at 
indøve flere soldaterfærdigheder end 
tidligere,” siger Thomas, og slår samti-
dig et slag for, at flere bør melde sig til 
føringsuddannelserne. 

“Jeg vil klart anbefale, at der er flere, 
der tager med på føreruddannelsen. Det 
bærer meget frugt i forhold til, hvor me-
get tid man får til sin opgaveløsning”.  

F Ø R E R U D D A N N E L S E : 

TEKST OG FOTO: EMIL RICHARDY DENIEUL
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De  fire nye distriktschefer, 
Christian Bach Byrholt, 
Kim Willum Hansen 
Guldbech, Peter Chri-
stensen Serup og Vilhelm 
Roy Elsang, kommer alle 

med en solid baggrund fra Hæren. De 
er dygtige skarpe militære profiler med 
adskillige udsendelser bag sig.

Alle brænder for opgaverne i Hjemme-
værnet. Faktisk har flere af dem allerede 
erfaring fra Hjemmeværnet - enten som 
ansatte eller frivillige, så de kender det 
system, de går ind i. 

Siden tiltrædelsen ved årsskiftet har de 
fire distriktschefer været særligt opmærk-
somme på at besøge så mange under-
afdelinger og møde så mange frivillige 
hjemmeværnssoldater som muligt. Det er 
blevet prioriteret benhårdt, forklarer den 

AF JAN SCHELBECH
FOTO: EMIL RICHARDY DENIEUL

INTERVIEW

Vi skal turde 
stille krav
Det skal være sjovt, udfordrende 
og meningsfuldt at være frivillig i 
Hjemmeværnet, men der må også 
gerne være krav. Det er bare ét af 
budskaberne fra de fire nye sjællandske 
distriktschefer, der tiltrådte ved 
årsskiftet.  
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nye chef for Hærhjemmeværnsdistriktet Køben-
havns Vestegn, Vilhelm Roy Elsang.

”Der kan være langt fra den enkelte frivil-
lige hjemmeværnssoldat og til distriktet. Det er 
vigtigt for mig at komme rundt og se soldaterne i 
øjnene under uddannelse og på øvelse. Det tager 
tid, men er det hele værd. Folk derude vil vide, 
hvem jeg er, og hvad jeg står for.” 

Vi løser opgaverne i fællesskab
Cheferne skal balancere på en knivsæg, når 
hensynet til de operative opgaver og krav om en 
skærpet militær profil skal gå hånd i hånd med 
frivilligheden. Det kræver ikke meget fantasi at 
forestille sig, at det er en større ledelsesmæs-
sig opgave. Tusindvis af hjemmeværnssoldater 
investerer deres fritid i at stille op i uniform, og 
mange ser sig selv som en modpol til de fastan-
satte. Men ifølge de nye chefer så giver det ikke 
mening at dele op, for alle er i samme båd. 

”Vi løser vores opgaver i fællesskab. Det kan 
ikke lade sig gøre uden ansatte eller frivillige, 
men jeg er benovet over, hvor meget tid de frivil-
lige bruger. Jeg er stolt af, at jeg har fået chefan-
svaret, og jeg lærer næsten noget nyt hver dag på 
jobbet,” forklarer Kim Willum Hansen Guldbech, 
der er ny distriktschef i Nordsjælland. 

Folk siger, hvad de mener 
Selvom de fire herrers solide baggrund signalerer 
kommandovej og hierarki, så ved de udmærket, 
at Hjemmeværnet er en lidt anden verden. Netop 
derfor har de stor opmærksomhed på soldaternes 
ønsker og behov. Dialog og meningsudveksling 
spiller en afgørende rolle - både i forhold til ud-
dannelse og opgaver. 

”Folk siger ærligt til mig, hvad de mener. Det 
er befriende, det viser højt engagement, og det 
inspirerer mig. De frivillige soldaters fritid er 
kostbar, men der er rigtigt meget, der kan lade 
sig gøre ad frivillighedens vej, hvis folk tager ejer-
skab for vores opgaver. Det kræver ærlig snak, og 
det er jeg klar til,” siger Peter Christensen Serup, 
der er distriktschef i Midt- og Vestsjælland. 
Han bruger selv en stor del af sin egen fritid på 
frivilligt bestyrelsesarbejde, så han ved, hvad det 
handler om. 

En enkelt af de fire var allerede ansat i 
Hjemmeværnet, da han blev udnævnt. Chri-
stian Bach Byrholt var nemlig chef for ope-
rations- og uddannelsessektionen (OPU) i 

C H R I S T I A N  B A C H 
B Y R H O L T

Oberstløjtnant, distriktschef i 
København

Hærhjemmeværnsdistrikt København, 
og det har været en god ballast at tage 
med ind i virket som distriktschef. 
Christian Bach Byrholt ved af erfaring, 
at kodeordet er inddragelse, hvis 
man skal ramme soldaterne der, hvor 
motivationen er størst. Derfor bruger 
han nødigt standardløsninger, når 
distriktet skal planlægge opgaver og 
uddannelse. 

”Selv to bevogtningskompagnier er 
jo forskellige. Jeg prøver at skræddersy 
opgaver til dem og tildeler det enkelte 
kompagni opgaver, som jeg ved, de 
kan løfte. Der er centrale uddannel-
seskrav, som vi ikke slækker på, men 
jeg har fokus på, hvor motivationen 
for opgaver hos de enkelte kompagnier 
ligger. Det motiverer mig, og jeg må 
gøre mig ekstra umage, når der er krav 
nedefra om relevante opgaver”

Forventningsafstemning  
Man skal ikke have opholdt sig længe 
i Hjemmeværnet, før man møder et 
klassisk dilemma: hvor store krav kan 
man tillade sig at stille til en frivillig? 
Her er de nye chefer enige: der både 
kan og skal stilles krav.  

”I min forståelse kan vi stille krav og 
forventninger til frivillige, som vi kan 
gøre til professionelle. Brandmanden, 
der er frivillig, kan lige så godt slukke 
en brand som en fastansat. Man er 
ikke en dårligere soldat, fordi man har 
valgt at gøre det i sin fritid. De fleste 
mennesker kan også godt lide, at der 
bliver stillet krav,” siger Kim Willum 
Hansen Guldbech.

For Peter Christensen Serup 
handler det i høj grad om, at hans 
hjemmeværnssoldater er en del af 
et meningsfuldt fælleskab, der løser 
meningsfulde opgaver. Og hvor de 
oplever, at de gør en forskel uanset 
om de støtter Forsvaret eller politiet. 
Hvis den præmis er opfyldt, mener 
Peter Christensen Serup ikke, at det 
er et problem at stille krav til den 
enkelte.

”Vi er - og skal være - et forpligtende 
fællesskab. Det handler om forvent-
ningsafstemninger og aftaler, og at vi 
kan regne med hinanden. Arbejdet 
kalder, og børnene kan blive syge. 
Sådan er det, men vi skal turde stille 
krav til hinanden, også til de frivillige, 
for det er her motivationen ligger.”
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INTERVIEW

K I M  W I L L U M  H A N S E N  
G U L D B E C H 

Oberstløjtnant, distriktschef i  
Nordsjælland

V I L H E L M  R O Y  
E L S A N G

Oberstløjtnant, distriktschef i  
Københavns Vestegn

P E T E R  C H R I S T E N S E N 
S E R U P

Oberstløjtnant, distriktschef i 
Midt- og Vestsjælland

Tættere bånd til Hæren
Med det seneste forsvarsforlig rykker det 
nationale forsvar igen for alvor ind i Hjem-
meværnets opgaveportefølje, og det stiller 
krav til en øget militærfaglig profil. Med 
andre ord - så kommer støtten til Hæren 
og Forsvaret  til at fylde meget mere i 
fremtiden. Både for de enkelte distrikter 
og for de frivillige soldater. 

Vilhelm Roy Elsang kom til Hjem-
meværnet fra Forsvarskommandoens 
operationsstab. Her arbejdede han 
blandt andet med det nationale operative 
koncept, som skal danne grundlag for 

fremtidige indsættelser. Derfor har han et 
dybt indblik i, hvordan Hjemmeværnet og 
Forsvaret skal arbejde sammen.  

”Det er helt naturligt med en tættere 
strukturel tilknytning og mere fokus på 
vores militærfaglige kompetencer. De 
fælles opgaver skal samlet set løses af 
en struktur, der er mindre end tidligere. 
Derfor er det tætte samarbejde afgørende, 
når enheder fra blandt andet Hæren 
og Hjemmeværnet skal kunne arbejde 
sideordnet og støtte andre myndigheder. 
Derfor skal vi alle turde forlange noget af 
hinanden,” siger han.

Den tættere tilknytning til Forsvaret 
betyder, at Vilhelm Roy Elsang i sit eget 
distrikt er i gang med at skærpe den ope-
rative profil, så distriktet er i stand til at 
reagere hurtigt og effektivt. 

”Jeg oplever faktisk, at soldaterne ser 
frem til, at vi får alarmeringslister, objekt-
planer og andre operative forudsætninger 
på plads igen.  Det er ikke et krav, der er 
kommet oppefra endnu, men de er i min 
optik afgørende for, at vores distrikt kan 
levere varen.”  
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SSR hitter
Det er blevet populært at være 
en del af SSR – Hjemmeværnets 
nationale specialenhed. Faktisk så 
populært, at 42 håbefulde aspiran-
ter har været igennem det krævende 
optagelsesforløb i 2019. Antallet 
af aspiranter har ikke været så højt 
siden 2012, hvor TV-udsendelsen 
“Aspiranterne” om SSR blev sendt 
på TV 2.

I skrivende stund er der otte 
aspiranter tilbage i det fire måneder 
lange optagelsesforløb. 

Næste gang, du kan prøve kræfter 
med optagelsesforløbet til SSR, er i 
januar 2020. Men du kan allerede 
nu begynde at få gang i din træning,  

hvis du vil gøre dig gode chancer for 
at gennemføre forløbet. 

I HJV magasinet 2/2018 kan 
du finde en træningsguide til dig, 
der ønsker at prøve kræfter med 
aspirantforløbet. Du kan også finde 
magasinet på HJV.DK – søg på ”hjv 
magasinet” – så kommer du frem til 
en arkivside.

“Det har jeg aldrig prøvet 
før, så det klarer jeg 
helt sikkert”. Sådan 
lyder et gammelt Pippi 

Langstrømpe citat. 
Men det kunne sikkert lige så vel have 

været sagt af Jesper Hyllested, som vandt 
konkurrencen om at skrive regionens nye 
honnørmarch. Jesper spiller til dagligt 
tuba i Den Kongelige Livgardes Musik-
korps, og han har aldrig komponeret før. 
Derfor havde han slet ikke regnet med 
at løbe med sejren blandt de 10 indle-
verede marcher. Vindermarchen blev 
uropført ved regionens nytårskoncert i 
Stærekassen i januar og hedder nu helt 
officielt ”Kastellets Honnørmarch - en 
hyldest til Hjemmeværnets frivillige 
soldater.” 

Med vindertrofæet – og æren - fulgte 
også 20.000 kr. doneret af Bjørnow 
Fonden og Lymans Legat. Noderne til 
den nye march kan hentes i Hjemme-
værnets Nodebank eller ved henvendelse 
til Hjemmeværnets musiksagkyndig 
Lennart Blak. 

Vindermarchen af 
Jesper Hyllested blev 
uropført ved regio-
nens nytårskoncert. 
Foto: Emil Richardy Denieul

N Y  HONNØRMARCH 
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Opgaven lyder på at over-
våge farvandet ud for Spa-
niens sydlige Middelhavs-
kyst med fokus på illegal 
migration og grænseover-
skridende kriminalitet, 

herunder menneske- og narkotikasmugling. 
I første omgang skal der en besætning på 
otte frivillige og en ansat afsted.

”Udsendelsen til Frontex er kulminatio-
nen på flere års hårdt, målrettet og intenst 
arbejde. Siden eskadrillens oprettelse har 
alle de frivillige i ledelsen og blandt perso-
nellet arbejdet benhårdt på at kunne både 
støtte og substituere de opgaver, Flyve-
våbnet løser. Tildelingen af denne opgave, 
hvor Hjemmeværnseskadrille 270 afløser 
Flyvevåbnet, ser jeg som en yderligere til-
lidserklæring. Vi er stolte over det, men også 
ydmyge overfor den opgave, der venter os i 
august”, fortæller Hans Henrik Grøn, som 
er eskadrillechef i Hjemmeværnseskadrille 
270.

Afstemt med baglandet
At blive udsendt i en international opgave 
som frivillig er noget man skal forberede sig 
grundigt på. Både mentalt og rent praktisk. 
Mentalt i den forstand, at man skal være 
væk fra sin familie og venner i en længere 
periode. Det er vigtigt at have afstemt 
med ens bagland, inden man siger ja tak. 

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET

Til sommer, nærmere 
bestemt til august 
2019, drager det ene af 
Hjemmeværnets Britten-
Norman Defender fly med 
besætning til Middelhavet 
for at løse opgaver for 
Frontex.

Hjemmeværns eskadrille 270 er klar til at 

flyve for Frontex

Fakta
Frontex er EU´s grænse-
agentur. Det har til opgave at 
koordinere medlemsstaternes 
kontrol af EUs ydre lande-
grænser og kystlinjer for at 
styrke sikkerheden. 
Kilde: Folketingets EU-Oplysning

Praktisk er det efterfølgende også vigtig 
at få afstemt udsendelsen med ens civile 
arbejdsgiver. Det gælder både i forhold til 
den periode, hvor man er på missionsforbe-
redende uddannelse og så naturligvis selve 
udsendelsen. 

Helt lavpraktisk handler det om grundigt 
at få afstemt med sin nærmeste leder om 
hvem, der løser ens opgaver, mens man er 
væk, og desuden få orienteret og informeret 
alle om situationen.

 ”Jeg tror, hver enkelt gør sig overvejelser 
på hver sin måde, men i den sidste ende vil 
vi jo alle gerne have styr på vores familieliv, 
vores civile arbejde og tjenesten i Hjem-
meværnet. Balancen for dette skal være på 
plads, men når det så er sagt, er der ingen 
tvivl om, at vi alle er virkelig motiverede for 
at løse opgaven effektivt, professionelt og på 
bedste vis. Dermed er vi også med til at gøre 
en forskel,” siger Hans Henrik Grøn 

Stærke civile kompetencer 
Der har været stor interesse og søgning 
blandt de frivillige i eskadrillen, hvilket 
tegner godt for, at opgaven også i fremtiden 

kan løses. De frivillige, som aktuelt udsen-
des, har meget forskellige civile baggrunde. 
Der er for eksempel både kommercielle 
piloter fra SAS, tidligere ansatte i Flyvevåb-
net og endda en pensioneret revisor. 

”Med den motivation og de stærke 
kompetencer er vi godt rustet til at løse de 
fleste udfordringer, da vi dybest set kan 
ordne det meste selv. For der er faktisk altid 
en, der kan bidrage,” siger eskadrillechef 
Hans Henrik Grøn, som i sit civile erhverv er 
logistikchef hos Siemens.  
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FLYVERHJEMMEVÆRNET 
AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Bevogtnings
delinger
Hver eskadrille i Flyverhjemmeværnet 
skal i princippet opstille mindst en 
bevogtningsdeling, som indsættes på 
militære flyvestationer og omkring 
Flyvevåbnets operative anlæg som 
eksempelvis radarhoveder, landings
pladser i felten eller deployerings
baser. 

Stabseskadrillen
Støtter Flyverhjemmeværnets indsæt
telse af operative kapaciteter. Hoved
opgaverne er aktivering, opstilling og 
genopfriskningsuddannelse. Stabseska
drillen opstiller fire kommandodelinger 
som støtte til de tre operative flyvesta
tioner og én civil lufthavn.

Bevogtnings
assistenter
En anden bevogtningskapacitet, 
som Flyverhjemmeværnet har 
tilfælles med Flyvevåbnet, er be
vogtningsassistenter. De modtager 
samme uddannelse som Flyvevåb
nets fasteansatte bevogtningsas
sistenter. Uddannelsen gennemføres 
ved Operation Support Wing på 
Flyvestation Karup. 
Bevogtningsassistenternes hoved
opgave er bevogtning og sikring af 
Flyvevåbnets tre operative flyve
stationer, Karup, Skrydstrup og 
Aalborg, samt øvrige operative in
stallationer. Bevogtningsassistenter
ne fungerer også som den interne 
politimyndighed på flyvestationerne. 
Der er behov for minimum syvotte 
bevogtningsassistenter pr. operative 
flyvestation.

Security Force
Dette er en infanteribaseret mobil 
kapacitet med bevogtnings, sik
rings og opperationsstøtteopgaver 
med mere specifikke opgaver som 
afsøgning, rensning og bevogtning af 
mindre områder. 
Der stilles særlige krav til de frivil
liges soldaters fysik i forhold til at løse 
opgaver over længere perioder og 
under udfordrende forhold. Indholdet 
af SECFOR uddannelse afstemmes 
med Flyvevåbnet. Det vurderes, at 
der et behov for treseks delinger pr. 
operative flyvestation. 

Hundeførere
Disse støtter bevogtningsindsatsen på 
de operative flyvestationer samt øvrige 
operative installationer. Hundeførere 
indgår som en naturlig del af bevogt
ningsdelingens opgaveløsning og er et 
værdifuldt instrument i den operative 
indsættelse. Behovet vurderes til at 
være fire-seks pr. operativ flyvestation.

Hjemmeværnets Flyvende kapacitet
Den Flyvende Enhed med de to Britten-Norman Defender fly løser en række opga
ver som for eksempel observation, overvågning og rekognoscering.  Flyene er ikke 
udrustede med våben og anvendes primært i fred og krisesituationer. Behovet er 12 
operative besætninger med piloter, MSO (Mission Support Operation) og GST (Ground 
Support Team).

Minimum Facility Base Support
Er en støtte til drift og sikring af luftoperationer i og fra civilt terræn. Hovedopgaverne 
er afsøgning, rydning og sikring af civilt terræn før oprettelse af Minimum Facility Base. 
MFBS kræver ikke specifikt uddannet personel, men vil kunne løses med eksisterende 
kapaciteter. 

KAPACITETER

– kapaciteter  
til lands og  
i luften
Kernen i Flyver
hjemmeværnets støtte til 
Flyvevåbnet er bevogt
nings delingen. Her får du 
en oversigt over Flyver
hjemmeværnets 
forskellige kapaciteter og 
deres opgaver.  
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”Vi har en af  
de bedste 
uddannelser”   
Dennis Greve Christensen beretter her, hvordan hans  
førstehjælpskompetencer fra Hjemmeværnet flere 
gange er blevet bragt i spil i hans civile liv.    

Et er øvelsesaktiviteter, hvor der 
trænes til en tilnærmet tænkt 
virkelighed. Noget andet er, når 
virkeligheden ikke kommer som 
tiltænkt. Det må man sande, når 
der pludselig bliver behov for 
assistance, hvilket vi hjemme-
værnssoldater har oplevet et utal 
af gange. Vi er tilfældigt kommet 
forbi et færdselsuheld, hvor vores 
kompetence inden for trafikregu-
lering har givet beredskabet ro og 
frie hænder til deres arbejde.

Senest fik jeg selv brug for 
mine kompetencer i førstehjælp i 
forbindelse med mit civile job som 
lærer, da jeg havde en elev med 
hul i spiserøret. 

En rallende passager
Det blev også meget aktuelt, da jeg 
assisterede en togpassager med for 
lavt blodtryk.,

Fra en førstehjælpspost på en 
markedsplads havde et andet 
hjemmeværnsmedlem lært mig 
om forskellige små tegn, som 
kan  udvikle sig alvorligt - som for 
eksempel en tydelig fremtrædende 
og pulserende blodåre i tindingen. 

Det var med den baggrunds-
viden, at jeg reagerede i forhold 
til togpassageren, som forinden 
havde rallet højt, uden vi dog anså 
det for andet end en snorken. 
Men kombineret med bleghed, 
koldsved og til sidst den omtalte 
blodåre, så valgte jeg at advisere 
togføreren for at få manden tilset 

af en paramediciner, da vi ankom 
til Roskilde Station. 

Undervejs i min søgen efter tog-
føreren blev jeg kontaktet af min 
kollega, som fortalte, at manden 
var besvimet. Da togføreren og 
jeg ankom til togvognen, sad der 
en læge ved manden, og en anden 
passager pakkede hans ejendele 
sammen. Efter aftale med togfø-
reren viste jeg vej for paramedici-
nerne, mens hun adviserede togets 
øvrige passagerer. 

Klarede han den?
Det særlige ved denne historie 
er, at jeg rent faktisk også fik en 
afslutning på, hvordan det var 
gået manden, og 
hvordan de andre 
passagerer havde 
oplevet episoden. 

For et par ugen 
efter steg manden 
om bord på toget. 
Jeg kontaktede 
ham og præsente-
rede mig selv. Også 
andre passagerer, 
som havde oplevet 
situationen, kørte 
med toget. Og i 
Ringsted steg den 
læge på, som sad 
ved mandens hoved 
den pågældende 
dag. Vi satte os 
sammen og talte 
om episoden hele 

vejen til Høje Taastrup. En 
enkelt passager havde brug for at 
snakke om episoden, da den havde 
påvirket hende. Så her kom en 
anden kompetence fra min viden 
fra Hjemmeværnet i spil – nemlig 
debriefing.

Det er fantastisk at opleve en 
episode før, undervejs og efter, 
hvor det hele sluttes af og afrun-
des. Om episoden afsluttes eller 
står åben ændrer dog ikke på, 
at vi får de bedste uddannelser 
militært, som er brugbare også 
civilt.  

AF DENNIS GREVE CHRISTENSEN

Korporal Dennis 
Greve Christensen er 
frivillig soldat i Eska-
drille 232 Sydsjæl-
land-Møn.

Førstehjælp bliver 
trænet en del i Hjem-
meværnet. 
Arkivfoto: Christer Holte

UDDANNELSE
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Eskadrillechef Kurt Larsen Klogh, 
næstkommanderende Anna Kvik Ak-
tiwva, gruppefører Søren Nok Stabihl 
og geværskytte 1 Ernst Erpharung.

Det var nogle af navnene på med-
lemmerne af en fiktiv Hjemmeværnseskadrille 
292 Hverveløse, som skulle hjælpes ind i en god 
fremtid af deltagerne i Flyverhjemmeværnets 
seminar for rekrutteringsspecialister. 

På seminaret knoklede deltagerne med planer 
for at få eskadrillen til at fungere på trods af op- 
og nedture og frafald af medlemmer. Hermed 
var scenen også sat for, at rekrutteringsspecia-
listerne kunne få deres opgaver sat på prøve 
gennem realistiske oplæg.

Der var udarbejdet et omfattende baggrund-
materiale af Flyverhjemmeværnets Kommuni-
kationselement bestående af informationsof-
ficererne Elise Christensen, Erik Andersen og 
Jan G. Andersen stærkt bistået af eskadrillechef 
Chris Gade Oxholm. Materialet omfattede både 
en beskrivelse af eskadrillen, dens historie og ak-
tuelle virkelighed samt desuden en beskrivelse af 
omgivelserne og medierne i eskadrillens område. 

”I kommunikationselementet har der været 
flere seminarer, hvor vi har drøftet fastholdelse 
og rekruttering med bistand fra eksperter til at 
give os viden og inspiration. Alligevel har effek-
ten været mangelfuld,” forklarer informationsof-
ficer Jan G. Andersen og fortsætter:

”Ud fra den erkendelse fik vi ideen til HVE 
292 Hverveløse. Vi fandt det vigtigt at give 
rekrutteringsspecialisterne et værktøj, hvor de 
kunne forholde sig til noget konkret.”

Bygger på erfaringer
Den fiktive eskadrille bygger på erfaringerne fra 
adskillige år og mange eskadrillers udvikling og 
udfordringer. Jan G. Andersen mener, at man vil 
kunne se fællestræk fra forskellige eskadriller i 
netop HVE 292 Hverveløse. 

Det skulle gerne bidrage til at give rekrut-
teringsspecialisterne en model, som de kan 
hente inspiration til indsatsen hjemme i deres 
respektive eskadriller.

AF POUL MONGGAARD
FOTO: FLYVERHJEMME-
VÆRNET

Rekrutteringsspecialist Belinda Stegger Peder-
sen fra HVE 281 Vestkysten var meget tilfreds  

med seminaret. 

Skub i 
rekruttering 
med fiktiv 
eskadrille

Flyverhjemmeværnets 
rekrutteringsspecialister 
satte en genkendelig, 
men fiktiv eskadrille 
”Hverveløse” på sporet 
ind i fremtiden, da de i 
marts var på seminar på 
Ryes Kaserne i Fredericia.
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FASTHOLDELSE

”Gruppearbejdet og tilbagemeldingerne 
ved fremlæggelserne vil nu blive indarbejdet i 
modellen for HVE 292 Hverveløse, så den kan 
blive stadig mere anvendelig i den fastholdelse 
og rekruttering, som er så afgørende for et robust 
flyverhjemmeværn. Som værktøj er modellen 
samtidig en styrkelse af uddannelsen af rekrut-
teringsspecialister,” siger Jan G. Andersen.

Han konstaterer, at rekrutteringsspecialister-
ne har stor viden og er gode til at arbejde med 
relationer mellem mennesker. Derfor vil de også 
være gode til at rådgive eskadrillecheferne om, 
hvordan man kan sikre velfungerende enheder. 
Det viste sig også på seminaret i Fredericia, hvor 
rekrutteringsspecialisterne arbejdede med at 
sætte forskellige mennesketyper ind i en opera-
tionel sammenhæng.  

Fastholdelse er alfa og omega
”Fastholdelse er altafgørende. Udbyttet af semi-
naret er klart anvendeligt og kan bidrage til, at 
de nye, vi får ind i Flyverhjemmeværnet, også 
forbliver som medlemmer,” mener rekrutterings-
specialist Belinda Stegger Pedersen fra HVE 281. 
Vestkysten.

Belinda synes, det kunne være nyttigt, hvis 
hun kunne følge forløbet for det enkelte nye 
medlem, som hun er med til at rekruttere, hele 
vejen gennem grunduddannelsen. Eksempelvis 
gennem en mentorordning.

Også rekrutteringsspecialist Peter Høj Toft fra 
HVE 272 Vestjylland var tilfreds med seminaret. 

”Ideen med den fiktive eskadrille er et godt 
værktøj, som jeg kan arbejde med derhjemme. 
Vi har Stauning Lufthavn som et betydeligt 
ansvarsområde, som vi sætter en ære i at løfte. 
Især aktiveringsdelen fandt jeg betydningsfuld 
i forhold til at få medlemmer i reserven aktive 
igen,” siger Peter Høj Toft.

For rekrutteringsspecialist Annemette Engell 
fra HVE 242 Svendborg satte seminaret mange 
nye tanker i gang. 

”Fastholdelse er sindssyg vigtig. Jeg har fået 
nye ideer og værktøjer til, hvordan man kan gri-
be det an. Jeg savner dog mere tydelige rammer 

 ”Fastholdelse er 
altafgørende.
Belinda Stegger Pedersen, 
Rekrutteringsspecialist

Informations-
officer Jan G. 
Andersen har 
været med til at 
udarbejde det 
nye værktøj for 
rekrutterings-
specialisterne.

for, hvad jeg må og ikke må i mit tjenstlige virke. 
Det kan være svært at være selvledende, hvis 
man ikke specifikt ved, hvad man har bemyndi-
gelse til,” siger Annemette Engell. 

Rekrutteringsspecialist Ejnar de Fries fra HVE 
223 Værløse vil gerne have cheferne mere på 
banen.

”Jeg håber, eskadrillecheferne har tid til at 
være med i opfølgningen og vil interessere sig 
for det. Hvis rekrutteringsspecialistens indsats 
ikke er med i deres bevidsthed, så vil deres 
arbejde ikke kunne bære den fornødne frugt,” 
mener Ejnar de Fries.   
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Noget af det sidste, man  ønsker som flyvende 
besætningsmedlem, er at komme i en situa-
tion, hvor man må nødlande. Men det kan 
ske. Derfor er det helt nødvendigt løbende at 
træne færdigheder og handlemåder, så man 
også kan tackle den situation – i sidste ende 
kan det nemlig være forskellen på liv eller 
død.

Netop disse færdigheder blev trænet af 
eskadrillemedlemmerne fra 270 i Mankini-
øvelsen, som er en pendant til Flyevåbnet 
såkaldte bikiniøvelse. 

Scenariet lød på, at et fly nødlandede i 
havet, og besætningsmedlemmerne skulle 

TEKST OG FOTO: LYN, LEDER GROUND SUPPORT I HVE 270

    Forskellen på 
    liv og død

Mankini
• Mankini er en SAR-øvelse 

(Search and Rescue), hvor fly 
og besætning fra Hjemmeværn-
seskadrille 270 er primær øvel-
sestager i forhold til at lokalisere 
en nødlandet flybesætning, der 
opholder sig i vand. 

• Fra Flyvevåbnet deltager EH-101 
redningshelikoptere fra Flyvesta-
tion Aalborg, som får mulighed 
for at øve hoist og træne deres 
læger om bord. 

• Øvelsen indledes med teori om 
hypotermi og redningsmidler. 
Den afvikles i kombination med 
en flyvende eftersøgningsøvelse 
for Hjemmeværnets Defender-
fly.

Besætningsmedlemmer fra 
Hjemmeværnseskadrille 
270 prøvede på egen krop, 
hvordan man overlever i 
det kolde hav med store 
bølger på Øvelse Mankini, 
som er en rednings- og 
overlevelsesøvelse på 
åbent vand under realistiske 
forhold.

herefter opholde sig i en redningsflåde, inden 
de blev undsat og reddet. 

Efter en grundig omklædning til rednings-
dragt og tykke lag undertøj samt efterføl-
gende instruktion i overlevelse og hypotermi 
(nedkøling) gik turen for besætningsmed-
lemmerne med Livø-færgen

Snurren i maven
Eskadrillechef Hans Henrik Grøn med flyver-
navnet HAN fortæller:

”Det var ikke uden en vis snurren i maven 
og følelse af respekt, da vi stævnede ud med 
Livø færgen i frisk vind med en til halvan-
den meter høje bølger og vel vidende, at om 
lidt skulle vi i vandet, der blot var 4 grader 
varmt.”

I læ og på østsiden af Livø sprang fire be-
sætningsmedlemmer i vandet. 

”Glade kunne vi konstatere, at vores dragter 
var godt tilpassede og tætte, men jeg ople-
vede også på egen krop, hvor lidt nogle tynde 

Besætningsmedlemmerne 
ligger i det kolde vand.

Alle er kommet 
op i flåderne.
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ØSTSIDEN AF LIVØ

Uddannelse
• Uddannelsen i brug af redningsmidler er  

delt i to obligatoriske kurser. 
• I første del uddannes besætningsmedlem-

mer i brug af redningsmidler via et online 
kursus. Det suppleres med et todagskur-
sus om overlevelse i vand, som foregår i 
en særlig indendørs svømmehal med vejr- 
og bølgesimulator.

• Som overbygning kan man gennemføre 
Øvelse Mankini.

Mankini
• Mankini er en SAR-øvelse 

(Search and Rescue), hvor fly 
og besætning fra Hjemmeværn-
seskadrille 270 er primær øvel-
sestager i forhold til at lokalisere 
en nødlandet flybesætning, der 
opholder sig i vand. 

• Fra Flyvevåbnet deltager EH-101 
redningshelikoptere fra Flyvesta-
tion Aalborg, som får mulighed 
for at øve hoist og træne deres 
læger om bord. 

• Øvelsen indledes med teori om 
hypotermi og redningsmidler. 
Den afvikles i kombination med 
en flyvende eftersøgningsøvelse 
for Hjemmeværnets Defender-
fly.

handsker og tynd hue beskytter mod 
kulden,” fortæller eskadrillechefen. 

De fire begyndte straks at danne 
kæde og svømme samlet frem mod 
redningsflåden. 

”Det er sin sag at svømme i koldt 
vand og med bølger, men ved godt 
makkerskab fik vi fat på flåden og fik 
krabbet os op i den. Herefter gjaldt 
det om hurtigst muligt at få sig ind-
rettet komfortabelt i flåden og vente 
på at blive reddet. Troede vi i hvert 
fald. For vores instruktør syntes lige, 
vi skulle lave et par passende ekstra 
øvelser i at vende flåden, tømme 
flåden for vand og svømme mel-
lem vores egen og en anden flåde,” 
fortæller Hans Henrik Grøn. 

Velkendt brummelyd
Vel oppe i flåden igen fik de fire 
besætningsmedlemmer indrettet sig, 

og en blev sat til at observere efter eventuel 
undsætning og redning. 

”Efter en stund - hvor man godt kunne få 
den følelse af at være alene på havet - lød der 
pludselig en velkendt brummende motorlyd. 
Det var vores kollegaer i eskadrillens Defen-
der-fly, som var blevet alarmeret til en SAR-
mission. Deres eftersøgning og lokalisering, 
som er en af eskadrillens kernekompetencer, 
var ikke forgæves. Nu var spørgsmålet så, 
hvordan vi skulle blive reddet,” fortæller 
Hans Henrik Grøn.

Hjemmeværnets fly løser en lang række 
opgaver, herunder flyvende eftersøgning 
over store havområder. Søgning efter perso-
ner i vand sker ofte i lav flyvehøjde, og her er 
sikkerhedsmarginen en helt anden, end hvis 
man for eksempel ligger i 10.000 fod. 

Befriende at blive reddet
Redningen kom i form af en af Flyvevåbnets 
EH-101 redningshelikoptere, der ankom til 
området. 

”Det er altså en befriende og særlig for-
nemmelse at have en 15 ton tung helikopter 
svævende over en, vel vidende at man om 
lidt skal hejses op i helikopteren,” fortæller 
Hans Henrik Grøn.

Helikopteren fik hurtigt firet deres redder 
ned, og en efter en blev de fire besætnings-
medlemmer hejst op i helikopteren. 

”Det var en stor oplevelse det ene øje-
blik at ligge i havets kolde vand for i det 

næste øjeblik at ”svæve” frit hængende i en wire 
med redderen for så til sidst at blive halet ind i 
helikopteren og blive tilset af læge og få et varmt 
tæppe over de kolde hænder og hoved.”

Efter en kort flyvetur blev alle sat af igen på 
Livø klar til dagens anden øvelse. 

Fantastisk teamwork
”Vi havde alle store smil på efter oplevelsen. Det 
var i sagens natur også godt at få sin uddannelse, 
træning, kompetencer og overlevelsesudstyr 
afprøvet under realistiske forhold,” understreger 
eskadrillechefen. 

Samme positive oplevelse har besætningsmed-
lem med flyvernavnet FRI, der beklæder funktio-
nen som Mission System Operatør (MSO).

”Det var fantastisk at blive kastet ud på dybt 
vand og føle, at man mister fodfæstet. Jeg ople-
vede, at træning og vores teamwork bare virkede 
- jo mere udmattede vi blev, jo stærkere blev 
sammenholddt,”  fortæller FRI, der også roser 
den professionalisme, som helikopterbesætnin-
gen viste, da de fik reddet øvelsesdeltagerne op i 
helikopteren. 

”Det er en af de oplevelser, der aldrig går i 
glemmebogen.”  

ØVELSE

En redder er 
på vej. 

Så går turen 
op mod heli-
kopteren

Endelig i sikkerhed!
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16 forventningsfulde og motiverede kursi-
ster troppede op på Ryes Kaserne i Frederi-
cia fredag aften, hvor tre glade instruktører 
stod klar til at modtage. Da weekendens 
program var blevet præsenteret, gik delta-
gerne i gang med at kigge på forberedelsen 
til en udstilling. Efterfølgende blev funk-
tionsbeskrivelsen for en udstillingshjæl-
per nærlæst og studeret for at kunne give 
tilbagemelding på, hvad der var opgaver og 
ansvar for personen i denne funktion.

Om lørdagen blev der lagt ud med en 
dialog om blandt andet optræden, påklæd-
ning, udrustning, materiel, holdning og 
hygiejne, og der kom mange gode input på 
banen. Derefter stod den på kropssprog, tale 
og argumentation, hvilket gav anledning til 
en livlig ping-pong dialog mellem kursister 
og instruktører. Der var også sat tid af til at 
diskutere spørgsmålstyper, spørgeteknik, 
EFU (Egenskaber/Fordele/Udbytte), LAER 
(Lyt/Anerkend/Efterforsk/Reager) og til 
den såkaldte elevatortale. Hvornår er der for 
eksempel tale om et åbent spørgsmål? Og 
hvornår er det lukket? 

At gennemføre EFU kan også være svært, 
men øvelse og træning gør det nemmere 
– det var i hvert tilfælde, hvad kursisterne 
fandt ud af.

Elevatortale på 20 sekunder
Efter en gennemgang af LAER var det tid til at 
få instruktioner om elevatortalen, og hvorfor 

AF LEDENDE INFORMATIONSOFFICER ELISE CHRISTENSEN

Flyverhjemmeværnet var værter for et veltilrettelagt udstillingshjælperkursus i 
Fredericia med deltagere fra både Marine- og Flyverhjemmeværnet. Deltagerne fik 
blandt andet øvet sig i at præsentere sig på en udstilingssstand. 

P Å  T V Æ R S  A F  V Æ R N

Fremragende  
udstillingskursus
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H E L L E  J Ø R G E N S E N  E S K I L D S E N 
47 år, Rekrutteringsspecialist fra Hjemme-

værnsflotille 114 Aalborg. 
”Jeg forventede at lære at bruge de ting i praksis, 
som vi gennemgik på kurset. Mine forventninger 

blev indfriet, og jeg synes, kurset gav mig et stort 
udbytte. Det var dejligt ikke at være den eneste, 

der mangler mere viden om udstillingsvirksomhed. 
Jeg kunne også godt tænke mig mere fælles uddan-
nelse, fordi det giver mulighed for at få inspiration 

fra andre.” 

C H R I S T O F F E R  T H U E S E N
26 år, fra Hjemmeværnseskadrille 242 Sydfyn. 

”Jeg interesserer mig meget for arbejdet med at 
sælge Hjemmeværnet på en stand. Så jeg vil gerne 
være en del af informationsarbejdet i eskadrillen. 
Jeg forventede at få nogle værktøjer med hjem og 
mere baggrundsviden – det fik jeg virkelig indfriet. 

Desuden lærte jeg meget om mig selv.”

P A T R I C K  H O L M Q U I S T
36 år, Sundheds- og træningsvejleder fra  

Maritime Force Protection 201 Korsør.  
”Mit ønske var at få mere baggrundsviden, da jeg 
rigtig gerne vil med ud på udstillinger og hverve-

stande. Jeg har prøvet det og synes, at der er ting, 
der kan gøres bedre. Men nu føler jeg mig mere 

forberedt. De mange øvelser og snakke har virkelig 
sat nogle ting i gang.”

Med bestået  
udstillingshjælper-
kursus skal du
• Kende systematikken i planlægning, opstilling 

og gennemførelse af en udstillingsstand
• Kunne etablere en stand ud fra en plan/skitse 

og optræde korrekt på standen
• Kunne anvende den korrekte  påklædning og 

udrustning, som skal være afstemt målgrup-
pen og opgaver for standen

• Kunne anvende argumentationsteknikker i 
forhold til målgruppen.

T R E  D E L T A G E R E  O M  
U D B Y T T E T  A F  K U R S E T

Hvordan ta-
ger man imod 
gæster på en 
stand? Det 
var bare et af 
de spørgs-
mål, som blev 
diskuteret på 
et udstilings-
hjælperkur-
set. 
Foto: Flyverhjem-
meværnet

den hedder sådan. Elevatortalen 
er en ultrakort fortælling om dig 
selv, hvor du giver et menneske, du 
møder for første gang, præcise svar 
på spørgsmålene: ”Hvem er du” – 
”Hvad gør du” og ”Hvad vil du”. 

Så skulle kursisterne selv på 
banen og prøve at lave en eleva-
tortale på 20 sekunder. De fleste 
var enige om, at det kræver træ-
ning, træning og atter træning at 
gennemføre en god elevatortale, 
men alle synes, det havde været 
en god oplevelse.

Nu er det ikke kun talens brug, 
der er vigtig for en udstillings-
hjælper, men også det at vide, 
hvordan man tager imod en 
gæst på en stand. Kursisterne 
fik derfor forskellige cases, hvor 
de skulle afprøve disse kompe-
tencer. Erfaringen viste, at nogle 
cases var nemmere end andre, 
men alle var enige om, at det var 

godt at prøve det, inden man skal 
ud i den virkelige verden.

Opstilling af stand
Efter en gennemgang materiel, 
reklameartikler og skitser skulle 
kursisterne i gang med at lave 
det praktiske, nemlig at opstille 
en stand ud fra en skitse. De blev 
delt op i to hold, som hver især 
skulle opstille en stand, som 
instruktørerne skulle godkende, 
inden lørdagen sluttede.

Om søndagen – den sidste 
dag på kurset - fik alle mulig-
hed for at agere udstillings-
hjælper på standen og sælge 
Hjemmeværnet. 

Fra tilbagemeldingerne fra 
kursisterne kom det frem, at kur-
sisterne var meget tilfredse med 
kurset og at det var super godt, 
at deltagerne kom fra forskellige 
værn.  

UDSTILLING
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Det kan lade sig gøre at få bøtten vendt. 
Godt humør, tillid og kammeratskab 
præger i dag Hjemmeværnseskadrille 
261 Limfjorden, der for to år siden 
reelt var lukket. Men nu summer 

eskadrillen af vækst og liv. 
Eskadrillechef Chris Gade Oxholm påtog sig opga-

ven med at få genoplivet eskadrillen..
Den daværende chef for det nu nedlagte flyver-

hjemmeværnsdistrikt og nu informationsofficer, 
Jan Andersen, havde til sin ærgrelse måttet lukke 
261 ned. Han betragter det som en forbilledlig 
indsats, at Chris og hans folk har fået skabt en 
eskadrille med et godt stykke over 20 soldater, 

en stab, der fungerer godt, og stadig får flere folk 
indrulleret. I en tid, hvor så mange andre aktivite-
ter og tilbud trækker i folk, er der virkelig noget, de 
gør rigtigt i den voksende eskadrille.

Direkte kontakt
Chris Gade Oxholm lægger ikke skjul på, at den di-
rekte kontakt til mulige interesserede har været det 
helt centrale i udviklingen. Men også en erkendelse 
af, hvad en eskadrille kan byde sin medlemmer af 
aktiviteter. 

”Det var vigtigt fra starten af at få tænkt over, 
hvor mange aktiviteter eskadrillen skal gennemføre 
og ikke mindst hvilken profil, de nye medlemmer 

AF POUL MONGGAARD

N O R D V E S T J Y S K  E S K A D R I L L E  E R 

gen     opstået
For to år siden 
var HVE 261 
Limfjorden reelt 
lukket. Nu er 
udviklingen 
vendt. En stærk 
indsats over for 
medlemmer i 
reserven og en 
stor interesse 
for det enkelte 
medlem har givet 
pote, så der nu 
er liv i eskadrillen 
igen.

Den kommende eska-
drillechef Susanne 
Aagaard Krogh står 
her sammen med 
menig Martin Lauer-
sen. Hun overtager 
chefposten til juli.
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skal have for at matche eskadrillen. For ét er at få 
gennemsnitsalderen ned - noget helt andet er at 
fastholde medlemmerne. Det er en udfordring,” 
siger Chris Gade Oxholm.

Resultatet af disse overvejelser blev, at der nu er 
delingsmøde hver 14. dag, skydninger gennemfø-
res sammen med det lokale hjemmeværnskom-
pagni, eskadrillen deltager i øvelser hvor det er 
muligt – og så har man satset på nye medlemmer 
i aldersgruppen 30-40 år. Det har vist sig at være 
en god recept, og de nye eskadrillemedlemmer har 
fundet sig godt til rette med de medlemmer fra 
reserven, som igen har valgt at være aktive.

Få venskabet fornyet
For eskadrillen har satset meget på at få medlem-
mer fra reserven tilbage i de aktives rækker. Det 
gjorde de senest i marts 2019, og indsatsen resul-
terede i, at syv personer meldte sig under fanerne 
igen.

”Vi ringede til nogle medlemmer i reserven. Det 
gav pote. Vi sagde: ”Kom og prøv, hvordan det er og 
få venskabet med de gamle kammerater fornyet. 
Vi inviterede dem simpelthen til et orienterings-
møde allerede dagen efter. Hvis ikke de kunne, så 
spurgte vi, hvornår det passede dem at komme, så 
vi kunne få en aftale på plads,” fortæller Chris Gade 
Oxholm.

Skønt at være med igen
Da vi en aften sidst i marts besøgte eskadrille i 
de nye lokaler i Thisted, var der livlig aktivitet og 
indskrivning af et par af de personer, som blev 
kontaktet tidligere på ugen. De udfyldte de papirer, 
der sikrer, at alt er på plads til genaktiveringen.

En af dem er Kenn Lindstrøm, der ikke har været 
aktiv i en periode, men nu har fået fornyet lyst til 
at ”gå til hjemmeværn.”  

”Jeg er 51 år og har været i Hjemmeværnet fra 
jeg var 18 år. Jeg var med i en udrykkergruppe. 
Der var altid drøn på, men de seneste fem år har 
jeg ikke været aktiv. Så jeg er glad for, at jeg blev 
kontaktet. Det er skønt at komme med igen i no-
get, der har været en stor del af ens liv. Jeg glæder 
mig til at være sammen med de gamle gutter,” siger 
Kenn Lindstrøm.

Anders Bisgaard Jensen er også klar til igen at 
blive aktiv. 

”Jeg har været med i Hjemmeværnet fra 1989, 
men har været ude de seneste syv-otte år. Nu 
forventer jeg at blive opdateret til dagens danske 
forsvar. Truslerne i verden er jo ikke blevet mindre. 
Jeg glæder mig til at komme ind og opleve kam-
meratskabet igen og til at se de gamle rødder,” siger 
Anders Bisgaard Jensen.

Chefskifte forude
Til juli kommer der et chefskifte i eskadrillen. 
Chris Gade Oxholm træder tilbage og har sikret 
eskadrillen en ny, engageret chef, nemlig logi-
stikspecialist Susanne Aagaard Krogh. Hun har 
en klar opfattelse af grundlaget for fastholdelse og 
rekruttering:

”Når vi får nye folk ind, herunder medlemmer 
fra reserven, så er det vigtigt, at der er aktivitet. 
Man skal ikke aflyse møder. Det er ikke seriøst, og 
tjenesten i eskadrillen bliver ikke sammenhængen-
de. Jeg var selv ude et par år, men kom i kontakt 
med Chris og Danny (rekrutteringsofficer Danny 
Linde Sørensen, red.). Han ringede og spurgte: 
”Hvad skal du på onsdag? Kunne du tænke dig at 
komme her ud til eskadrillen? Jeg svarede: ”Jo, hvis 
der er brug for mig”. Der skal være mening med 
det,” siger Susanne Aagaard Krogh.

Susanne suppleres af løjtnant Erik Skov. ”Vi skal 
ikke love folk mere, end vi kan holde. Vi skal sige 
tingene, som de er og være glade for det fremmøde, 
der er.” 

Han og Susanne Aagaard Krogh er således enige 
om, at der skal være aktivitet, for de der kommer 
– også selv om, der måtte være frafald til enkelte 
møder. Nøglen til eskadrillens succes er ifølge 
Chris Gade Oxholm interessen for den enkelte 
soldat i enheden. 

”Hvis nogle af vores soldater er på den Lov-
pligtige Grunduddannelse, LPU, så skal vi også 
fra ledelsens side interessere os for dem. For 
eksempel lægge vejen forbi uddannelsesstedet og 
spørge dem, hvordan det går,” fastslår Chris Gade 
Oxholm.

Han understreger, at den positive tilgang har 
bredt sig som ringe i vandet og får flere og flere til 
at være med i eskadrillens aktiviteter. Så han er 
godt tilfreds. 

”Jeg ved, der er nogle gode folk til at bygge eska-
drille videre, når jeg fratræder som chef,” siger han, 
der i fremtiden skal varetage inspektionsopgaver 
for Flyverhjemmeværnet.  

UDVIKLING

Eskadrillechef Chris Gade 
Oxholm: ”Den direkte kon-
takt til mulige interesserede 
og plejen af vores medlem-
mer har været nøglen til 
eskadrillens nye succes.”
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M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T

Øvelsessæson  
skudt godt i gang

22 elever på dæksgastkursus  
røg med på eftersøgning
Kurset blev til virkelighed for 22 elever på 
Marinehjemmeværnets dæksgastkursus, 
da de torsdag aften den 4. april røg af 
sted på en rigtig eftersøgning. 

I land havde nogen set noget, som 
lignede nødraketter, og det bliver altid 
taget alvorligt. Tre marinehjemmeværns-
fartøjer sejlede som skoleskibe med de 22 

kursister. De var på vej i havn i Svend-
borg, men vendte straks om, da de hørte 
på Lyngby Radio, at der var observeret 
nødraketter. Kort efter blev de indsat af 
Joint Rescue Coordination Centre for 
at søge efter en eventuel nødstedt jolle. 
Fartøjet MHV 904 LYØ blev udpeget som 
’On Scene Coordinator’ og skulle lede 

eftersøgningen. Den endte dog uden 
resultat, men det blev alligevel noget af 
en oplevelse for dæksgasteleverne.

”De har oplevet, hvordan man det ene 
øjeblik er på vej i havn, og det næste øje-
blik er på vej ud til en eftersøgning, og de 
har klaret det rigtigt fint,” fortæller Jens 
Berg, som var fartøjsfører på LYØ.

De fem deltagende 
flotillers besætninger 
smukt linet op på kajen. 
Foto: Emil Mattich

En mand er 
bjærget op 

af vandet, og 
observatøren 
følger skarpt 

med i, hvordan 
sanitetsfolkene 
håndterer ham. 

Foto: Emil Mattich

Samarbejde med kystredningstjenesten, sanitets-
øvelser, balanceøvelser med jordbær - fendere- og 
skydning var blandt de mange indslag, da fem flotiller 
tog hul på forårets øvelser med øvelse SPRINGEX. 

Tovholder på øvelsen var næstkommanderende i 
Flotille 123 Djursland, Kenneth Kristensen, som havde 
anstrengt sig for, at der var opgaver til alle. Og det 
kom til at holde stik. De deltagende besætninger fra 
Flotille 114 Aalborg, 124 Aarhus, 123 Djursland, 362 
Helsingør og 361 Hundested kæmpede bravt under 
øvelsen, der indeholdt flere konkurrencemomenter. 
Den endelige sejr - og dermed pokalen - gik til Flotille 
114 Aalborg.
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KORT NYT

Lima Papa 
Uniform 
Fælles behov kan give frugtbare 
samarbejder. For eksempel opstår 
der tit lokale initiativer for at få 
klaret uddannelserne, og især den 
lovpligtige uddannelse (LPU) er 
vigtig at få klaret. 

Flotille 125 MFP Vest fra Randers 
afholdt således første weekend i 
april kurset LPU 3 MFP Militær 
Kommunikationsuddannelse sam-
men med kollegaerne fra Flo-
tille 201 MFP Øst, som i dagens 
anledning var draget fra Korsør til 
Randers. Her blev MFP-gasterne 
undervist i det fonetiske alfabet, 
anvendelse af maritime signalproce-
durer - herunder SINE, VHF-radio-
station og meget mere. Det blev til 
nogle lange, men lærerige dage for 
gasterne fra de to flotiller.

66 kontakter om 
medlemskab

Det var egentlig tænkt mere som branding 
end rekruttering, da informationsofficer Jess 
Abrahamsen og hans folk planlagde årets 
stand på Boat Show i Fredericia. Men det blev 
anderledes.  

Det væltede ind med besøgende, som var 
interesserede i at blive frivillige hos Marine-
hjemmeværnet. 15 frivillige plus det løse har 
været optagede af at planlægge, opstille og 
bemande udstillingen. Og de fik brugt mange 

af de formularer, som lå klar, hvis de besø-
gende skulle være interesserede i at komme 
ud og snuse til det frivillige liv i Marinehjem-
meværnet.  66 interesserede er måske en 
lille del af Boat Shows 30.880 besøgende, 
men det er et usædvanligt flot resultat på en 
MHV-udstilling. 

Hurtiggående fartøjer klar 
efter sommerferien
Flotille 361 Isefjord, Flotille 242 Østfyn og 
de to samarbejdende flotiller; Flotille 132 
Horsens og 133 Juelsminde-Vejle, kan nu se 
frem til at skulle indgå i pilotprojektet med tre 
hurtiggående Maritime Indsatsfartøjer stør-
relse medium, også kaldet MIF-M. 

Projektet blev endelig en realitet, da For-
svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
og det statslige lodseri, DanPilot, underskrev 

købskontrakten 25. marts om indkøb af tre 
fartøjer til Marinehjemmeværnet. 

Chef for Redersektionen, Claus Rehkopff, 
fortæller, at det er planen, at gaster fra de fire 
flotiller kan gå i gang med omskolingen til den 
nye fartøjstype i maj. De tre fartøjer skal gen-
nemgå en modificering og forventes færdige 
fra værft og klar til at være operative ude i 
flotillerne efter sommerferien. 

De nye MIF-M 
fartøjer er 13.9 
meter lange og 
har en topfart på 
25 knob. 
Foto: Ole Friis.

LPU 3 kursisterne kom hele vejen 
rundt i alle MFP kommunikations-
midler. Foto: Morten Weltz

De frivillige ved Boat Show fik kontakt med 
mange af de sejladsinteresserede. 
Foto: Henrik H. Rasmussen 
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En flok mænd er på vej ud på 
fisketur en tidlig morgen. 
Men i stedet for at pilke 
torsk ender de i havsnød, 
da skibet begynder at synke 
nord for Hirtshals. Kaptaj-

nen på Albatros 1 når at sende et mayday 
ud på kanal 16, der overvåges af Lyngby 
Radio. Skibet synker og forsvinder fra 
radaren.

Lyngby Radio, der sidder i Karup, sen-
der beskeden videre til den vagthavende 
officer på Joint Rescue Command Center 
(JRCC), og så er redningsaktionen i gang.

Rollespil i kubikler
Denne dag er det heldigvis bare en øvelse 
på Flådestation Frederikshavn. Formålet 
er at træne medarbejderne fra JRCC, så 

de er bedre rustet til at klare virkelig-
hedens redningsaktioner til vands og i 
luften. Aktionerne kaldes også SAR, der 
står for Search and Rescue. 

JRCC sidder normalt på Flyvestation 
Karup, og de deler lokale med Lyngby 
Radio, som overvåger kanal 16, der er 
den internationale frekvens for nødkald. 
Denne dag i april er et hold rykket ind på 
Flådestationen i Frederikshavn, hvor en 
avanceret computer simulerer forskellige 
scenarier. Blandt andet et spil med Alba-
tros 1, der er gået ned nord for Hirtshals.

Vigtigt at træne sammen
Årligt løber der cirka 2.500 anmel-
delser ind på JRCC og 1.000 af disse 
bliver til egentlige aktioner i større eller 
mindre omfang. Af de 1.000 er cirka 

TEKST OG FOTO: EBBE SOMMERLUND

Livsvigtigt 
rollespil

M A Y D A Y  F R A   
A L B A T R O S  1

Det er både lærerigt 
og underholdende, at 
være med til rollespil 
i Search and Rescue 
på Flådestationen i 
Frederikshavn. 
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Typisk materiel i 
en redningsaktion
• Helikoptere 

Grundet deres hastighed er helikop-
terne ofte de første på stedet. I SAR-
operationer er Flyvevåbnets Merlin 
EH101 konfigureret til at medtage 
fem-sek nødstedte. Helikoptere er 
hurtige, men løber også hurtigt tør for 
brændstof.

• Fly  
Under større aktioner er det en fordel 
at styre indsatsen fra flere helikopte-
re. Her indsætter Flyvevåbnet et eller 
flere Challenger-fly, der cirkler over 
området og koordinerer helikopter-
indsatsen. 

• Skibe 
De typiske deltagere i en redningsak-
tion til søs er skibe fra Kystrednings-
tjenesten og fartøjer fra Marinehjem-
meværnet. 

• Lystfartøjer 
Hvis der er lystfartøjer i nærheden, 
kan de også deltage. Der er naturlig-
vis større usikkerhed ved at inddrage 
private lystfartøjer i forhold til uddan-
nelse og udholdenhed.

• Driftbøjer 
En driftbøje driver på samme måde 
som en mand i vandet, og kan derfor 
give en indikation af retning og ha-
stighed på personer i vandet. Den er 
udstyret med AIS (Automatic Identi-
fication System) og kan derfor ses på 
skibenes radar

REPORTAGE

350 redninger til søs. Søværnet har 
selv tre skibe, og derudover deltager 
Kystredningstjenesten og Marinehjem-
meværnet ofte i aktionerne sammen 
med helikoptere og eventuelt fly fra 
Flyvevåbnet.

JRCC har ansvaret for koordinerin-
gen, men det er de andre aktører, der 
er på stedet – både i virkeligheden og 
under træningen. 

På Flådestationen er mandskaberne 
lukket inde i op til otte kubikler, hvor 
de styrer enten skibe, fly eller helikop-
tere. Og JRCC værdsætter, at personer-
ne i kubiklerne er de personer, der også 
deltager i de virkelige aktioner, som for 
eksempel Marinehjemmeværnet. 

”Det giver en mere realistisk øvelse, 
når deltagerne er de samme som 

Træningen i simulerede efter-
søgninger og redningsaktioner 

giver rigtig god mening, fordi 
det styrker forståelsen mellem 

de involverede parter. 

deltager i de virkelige aktioner,” 
siger Anders Elgaard, orlogskaptajn 
på Flådestation Frederikshavn og 
fortsætter:

”Jeg kan kun anbefale, at man del-
tager i øvelserne. Det giver en bedre 
forståelse, og et bedre sammenhold, 
når man har set hinanden før. Det 
handler om kommunikation og det 
fungerer bedre, når man kender 
hinanden.”

Helikopteren først
JRCC tildeler On Scene Coordinator 
(OSC) til skibet Vestkysten, der føres 
af Torben Fründ fra Marinehjem-
meværnet. Det er hans opgave at 
kommunikere med de andre skibe og 
JRCC.

Pulsen stiger i kubiklen, mens Tor-
ben guider de andre skibe på vej til 
åstedet. Sammen med JRCC forsøger 
han at indsnævre søgeområdet. Også 
i de andre kubikler finder vi deltagere 
fra Marinehjemmeværnet. Der er 
seks i alt. Blandt andre Michael 

Deltagerne 
følger slagets 
gang i opera-
tionsrummet. 

 ”At være med 
på disse øvelser 
giver bedre indsigt i, 
hvordan de andre i 
en SAR tænker. 
Michael Hallengreen Larsen,  
Fartøjsfører
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M I C H A E L  H A L L E N G R E E N 
L A R S E N 

Fartøjsfører i Flotille 124 Århus. Civilt:  
Shippingmand. Har deltaget over 20 gange i 

simulationer
”Det giver en meget større forståelse, af hvordan 

de andre tænker og hvorfor de gør, som de gør. Når 
man lærer de andre at kende, så fungerer tingene 

bedre. Og vi er en stor hjælp for JRCC.”

T O R B E N  F R Ü N D
Fartøjsfører i Flotille 133 Vejle-Juelsminde-

Horsens. Civilt: Forsker i hjertekarsygdomme og 
MR-skanning. Har fulgt syv simulationer

”Jeg får trænet min kommunikationsevne. Det er fak-
tisk, det vigtigste i øvelserne. Det er kommunikation, 

kommunikation og kommunikation.”

Hallengreen Larsen fra Flotille 124 i Aarhus. 
Sammen med Henrik Knudsen styrer han 
Lars Kruse, der er en af Kystredningstjene-
stens skibe. Lars Kruse skyder 25 knob.

Han melder en ETA på 20 minutter tilbage 
til OSC. 

I en anden kubikel er helikopteren ved at 
ankomme til positionen givet af JRCC. Hur-
tigt finder piloten mennesker i vandet. Den 

første er hårdt tilskadekommet og kommer i 
lægebehandling. 

I mellemtiden løber det ind over radioen, 
at politiet har fundet ud af, at det sunkne 
skib er Albatros 1 med 36 mand om bord. 
Skibet har fire flåder og veste på alle mand. 
Helikopteren samler fem mand op og retur-
nerer mod Aalborg, da den ikke kan have 
flere om bord.

Typiske aktører i 
en redningsaktion
• Lyngby Radio 

Lytter hele tiden på kanal 16 for at 
opfange nødråb/Mayday. Sidder i 
samme lokale som JRCC i Karup.

• JRCC – Joint Rescue Command 
Center 
Hjertet og hjernen i redningsaktio-
nen. JRCC er placeret på Flyvestatio-
nen i Karup, og har det overordnede 
ansvar for at koordinere indsatsen

• VO – Vagthavende Officer 
Den vagthavende officer har kom-
mandoen på JRCC. Der er to vagtha-
vende officerer en VO for Søværnet 
og en VO for Flyvevåbnet.

• VOFO – Vagthavende Officer Far-
vands Overvågningen 
Kommando over farvandsovervåg-
ningen.

• LOPO – Local Plot Officer 
Holder øje med al trafik i dansk 
farvand og danske skibe fra forsvaret 
i fremmed farvand

• Konsoloperatør 
Er LOPO’s højre hånd. 

• On Scene Coordinator – OSC 
Personen på det fartøj, der får kom-
mandoen over skibene i aktionen. 
OSC er den primære til at holde kon-
takt til JRCC, når aktionen er i gang.

• ACO – Air Control Officer 
Modsvarer On Scene Coordinator. 
ACO sidder i Challenger flyet og ko-
ordinerer helikopterne i redningsak-
tionen. Der er kun en ACO på større 
operationer med flere helikoptere. 
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Trin for trin – sådan 
kan en Search and 
Rescue forløbe
1. Mayday fra skib på kanal 16,
2. Mayday opfanges af Lyngby Radio, der 

underretter vagthavende officer (VO) i 
JRCC.

3. VO sætter sit hold i gang med at skabe 
overblik over situationen for eksempel 
over skibe i nærheden.

4. Politiet underrettes. Politiet sender ofte 
en medarbejder til JRCC i Karup for at 
koordinere direkte. 

5. JRCC beder måske politiet om at pinge 
mobiltelefoner på kendte nødstedte.

6. VO fra Flyvevåbnet skaffer nødvendig 
personnel og materiel fra luften.

7. JRCC finder en On Scene Coordinator 
(OSC) - typisk fra det første skib, der 
kan nå stedet og med kvalificeret perso-
nale – det vil sige ofte fra Kystrednings-
tjenesten eller Marinehjemmeværnet.

8. OSC holder tæt kontakt med JRCC og 
de andre skibe i indsatsen og finder 
med JRCC den bedst mulige måde at af-
grænse søgeområdet. For eksempel kan 
der udsættes driftbøjer.

9. Politi og JRCC arbejder på at få klarhed 
over situationen – for eksempel antal af 
nødstedte.

10. Helikoptere ankommer og danner sig 
et overblik og samler nødstedte op fra 
vandet.

11. Skibe ankommer og samler nødstedte op 
fra vandet og eventuelt fra helikoptere.

12. Helikoptere returnerer optagne personer 
og tager hjem for at tanke.

13. Når nødstedte fra vandet er samlet op 
begynder evakuering af personer i flåder.

14. Operationen afsluttes, når JRCC vurderer, 
at alle er taget op, eller at chancen for 
overlevelse af eventuelle nødstedte er nul.

Michael Hal-
lengreen Larsen 
følger rednings-
aktionen på simu-
latoren. 

Bedre forståelse
I løbet af nogle timer samler endnu en 
helikopter og skibene Margrethe Gaardbo, 
Freja, Vestkysten og Lars Kruse personer op 
fra vandet og flåderne. Da øvelsen slutter, 
mangler evakueringen af et par mand, der 
heldigvis bare er bits og bytes i et rollespil 
på en stor computer. 

Til slut er der debriefing, hvor oplevel-
serne afstemmes.

”Her er det vigtigt, at der ikke nødvendig-
vis er noget facit. Vi kan forbedre kommu-
nikationen og give hinanden gode råd. At 
være med på disse øvelser giver bedre ind-
sigt i, hvordan de andre i en SAR tænker,” 
siger Michael Hallengreen Larsen. 

Han bakkes op af orlogskaptajn på Flåde-
station Frederikshavn, Anders Elgaard

”Jeg kan kun anbefale, at man kommer 
herop og deltager i simulationerne. Det gi-
ver en bedre forståelse og et bedre sammen-
hold, at man får sat ansigter på hinanden.”

Flådestationen afholder cirka fem træ-
ninger af JRCC om året. Hvis du vil deltage i 
en simulation, så tag fat i din flotillechef.  
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Der er fart på 19-årige Julius 
Ludvigsen. Han har kun 
været medlem af Marine-
hjemmeværnet i godt et 
år, og han er allerede i fuld 
gang med at fuldføre sin 

Lovpligtige Uddannelse (LPU) i alle fire 
moduler. 

”Jeg blev modtaget rigtigt godt af flotil-
len. Jeg kom med dem ud at sejle lige med 
det samme, og selvom jeg nok er den yngste 
i flotillen, så blev der taget godt hånd om 
mig. Det er sjovt at høre de erfarne fortælle, 
og de gør det gerne,” siger Julius.

Julius er gået ind i Marinehjemmevær-
net, fordi han elsker at sejle. Fordi han vil 
have det sjovt, og fordi han gerne vil gøre 
noget for andre. Alt sammen noget han kan 
forene med at være frivillig i Flotille 244 
Svendborg. 

Søværnet er på sigt en drøm for Julius, 
og det var også hans papfar, der selv er 
seniorsergent i Søværnet, som gjorde ham 
opmærksom på Marinehjemmeværnet.

God modtagelse og hurtigt videre
Helt bogstaveligt startede det hele med en 
opringning til flotillen. Så blev Julius Lud-
vigsen inviteret ned og besøge dem og kom 
med på en prøvesejlads, og så gik det ellers 
videre derfra. 

Det gik meget hurtigt med at få kontrakt, 
og der var straks en fra flotillen, der blev 
peget ud til at tage særlig hånd om den nye 
kollega og få ham videre på LPU’en.  Og det 
virkede fint, forklarer Julius. 

AF HELLE KOLDING
FOTO: TORBEN GLYUM

 ”Jeg blev 
modtaget rigtig godt 
af flotillen.
Julius Ludvigsen, Menig

Julius brænder for at sejle, og han har været med til søs 
siden første kontakt.

H A N  K O M  M E D
U D  A T  S E J L E

L I G E  M E D  D E T  S A M M E

Han kom hurtigt på det første LPU-modul, 
og herefter er det gået slag i slag. Han har 
desuden været rundt på hele fartøjet og 
prøvet at arbejde både i maskinen og på 
broen, og især det med navigation og styring 
fascinerer ham. Men sjovest var det nu med 
gummibåden -og eksercitsen under LPU.

LPU i ferierne
”På LPU’en får man også mange nye 
bekendtskaber og lærer mange ting. Der 
er rigtig meget undervisning, men det er 
spændende,” indrømmer Julius.

Tiden har ikke stået stille for 19-årige Julius Ludvigsen, siden han 
kontaktede flotillen i Svendborg for første gang.
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Civilt er Julius ved at uddanne sig til 
social- og sundhedsassistent gennem 
EUX, men han kan sagtens finde tiden 
til også at være aktiv i Marinehjemme-
værnet. Han tilpasser kurserne med ferie 
og fritid. Det kan godt være lidt hårdt, 
fordi han gerne vil have det hele klaret så 
hurtigt som muligt, men indtil videre er 
det gået godt.

Han er også allerede klar over, at han 
ikke vil være SOSU’er resten af livet. 
Hans store mål er at blive officer i Søvær-
net, og derfor ser han også Marinehjem-
meværnet som den helt rigtige start på 
den drøm. Her får han et solidt grund-
kendskab til sejlads og opgaverne til søs.

”Det er sjovt, spændende og meget 
lærerigt. Det er virkelig noget, jeg vil 
kunne bruge også fremover,” fastslår 
Julius.

Gode venskaber
Han har knyttet gode venskaber i flotillen 
og føler, at han allerede hører godt til. 
Flotille 244 Svendborg har tre forskellige 
sejlende besætninger, og Julius er blevet 
en fast del af den ene med en fast ugentlig 
mødedag. Men han har endnu sin første 
søredning (SAR) til gode.

”Vi har trænet SAR, men endnu ikke 
haft en. Og selvom det kan være spæn-
dende, er det jo godt nok, at det ikke har 
været nødvendigt,” påpeger han.

Foreløbig gælder fremtiden Marine-
hjemmeværnet. Julius Ludvigsen ser frem 
til uddannelserne og træningen og måske 
en kommende plads på broen. Han har 
udskudt sin Forsvarets Dag (tidligere ses-
sion), men her er det helt klart, at ønsket 
bliver Søværnet. Og allerhelst Kongeski-
bet.  

Julius har prøvet at 
være nede ved moto-
ren, på dækket og på 
broen. Han er særligt 
optaget af opgaverne 
på broen og alt det 
navigatoriske.

REKRUTTERING

L I G E  M E D  D E T  S A M M E
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AF NINNA FALCK
FOTO: TORBEN GLYUMLedelse og 

udvikling 
B Y G G E R  P Å  E T  S T Æ R K T 
F R I V I L L I G T  F Æ L L E S S K A B

Nøglen til succes i Marinehjemmeværnet bygger i 
høj grad på solide menneskelige rela tioner. Det er 
hverken komman døren eller flotille cheferne i 
Aarhus, Korsør og Aabenraa i tvivl om.   

Alex Nyborg er flotil-
lcehef i Korsør.
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LEDELSE

AF NINNA FALCK
FOTO: TORBEN GLYUM

Behovet for at udveksle erfarin-
ger og for at blive opdateret 
på udviklingen findes hos alle 
i Marinehjemmeværnet. Skri-
velser eller nyhedsfeed kan 
ikke gøre det alene. Man skal 

mødes ude i virkeligheden – se hinanden i 
øjnene og tale sammen om tingene. 

Det sker ved Marinehjemmeværnets 
faglige seminarer og stævner og ved Marine-
hjemmeværnets Ledelseskonference (MLK), 
som i år blev afholdt 6. og 7. april. På MLK 
drøftes tidens vigtigste emner på tværs af 
flotillerne i hele landet, på tværs af funktio-
nerne og mellem frivillige og ansatte. 

Flotillerne kunne i år sende seks delta-
gere hver til at høre seneste nyt fra ledelsen 
og deltage i drøftelserne.  

Tackler problemerne sammen
”Det er, når vi er sammen på denne her 
måde, at vi finder det fælles fodslag. Vi 

sætter spot på vores prioriterede områder, 
og vi drøfter udfordringerne og løsnings-
mulighederne,” siger chef for Marinehjem-
meværnet, kommandør Henrik Holck 
Rasmussen, om MLK. Han uddyber:  

”Vi samler fagfolkene, vi inspirerer hinan-
den og vi tackler problemerne i fællesskab. 
Og det sker i en ramme, hvor der også er 
plads til det sociale samvær som et naturligt 
supplement til den faglige sparring.” 

Hans frivillige chefer er enige i prioriterin-
gerne og betydningen af det sociale aspekt.

”Noget af det bedste vi får med hjem fra 
ledelseskonferencen, det er fællesskabet – det 
sociale samvær. Derfor er det vigtigt, at vi 
også har nogle lange pauser i programmet 
undervejs, så er der nemlig lige pludselig no-
gen, der finder ud af noget sammen”, forklarer 
Alex Nyborg, chef for Flotille 255 Korsør.

Hans kollega, Henrik Mortensen, som 
er chef for Flotille 124 Aarhus supplerer: 
”Det giver sammenhold at komme ned og 
møde de andre, og det essentielle er at binde 
bånd. Samtalerne ved kaffemaskinen er lige 
så vigtige som resten af programmet.” 

Flotillernes behov på 
dagsordenen
MLK bød i år på to store workshops i lør-
dagens program, og det var lige ved at blive 
svært at få folk ud til kaffepauserne, når 
bølgerne gik højest om rekruttering af unge 
mennesker, de administrative belastninger 
og nye ideer til fastholdelse.

Flotillerne har selv indsendt ønsker til te-
maer. Derfor cirklede de energiske debatter 
om emner, der fylder meget for de frivillige. 
Ikke overraskende er det også emner, der 
optager den ansatte stab, som deltager ret 
talstærkt i konferencen. 

Søndag samledes man i faggrupper, hvor 
der blev drøftet mere specifikke spørgsmål. 
Folk fik styrket det faglige netværk til kolle-
gaer i andre flotiller og høstede af hinan-
dens erfaringer.

Konferencen gør os stærke
Både Henrik Mortensen og Alex Nyborg 
var særligt begejstrede for lørdagens 
gæsteoptræden ved generalsekretær, 

Koncentrerede deltagere på Marinehjemmeværnets ledelseskonference. 

 ”Noget af det 
bedste vi får med 
hjem fra ledelses-
konferencen, det er 
fællesskabet – det 
sociale samvær.
Alex Nyborg, Flotillechef
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 ”Alle mine førere 
og specialister ved, 
at de hele tiden kan 
sparre med mig.
Morten Colstrup, Flotillechef

Ph.d. Lars B. Struwe fra Tænketanken 
Atlantsammenslutningen. 

Under overskriften ’Rusland - en trussel 
mod NATO?’ serverede han sin analyse af 
den sikkerhedspolitiske situation i den store 
verden og de mange mekanismer, der spiller 
ind her. 

”Det var sindssygt godt. Det satte det hele 
ind i den store ramme, så vi er bedre klædt 
på til at forklare vores gaster, hvorfor vi skal 
styrke vores militære profil,” siger Henrik 
Mortensen.

”Vi får i det hele taget utroligt meget 
med hjem fra MLK. Den sparring på tværs 
af faggrupperne og på tværs af landet, den 
er svær at undvære, hvis man skal have en 
fælles tilgang i Marinehjemmeværnet. Vi får 
også en forståelse for, hvordan det er i det 
faste system. Det gør, at vi står sammen, og 
det gør os stærke,” understreger Morten Col-
strup, der er chef for Flotille 137 Aabenraa.

Motivation er det vigtigste 
værktøj
Og hvad gør chefen så hjemme i flotillen, 
når de overordnede mål skal nås, og de 
lokale udfordringer skal tackles? 

Her er møder og sparring igen et afgø-
rende værktøj, og flotillechefen er lige så 
frivillig som alle andre i flotillen. 

”Det er spændende som frivillig selv at 
lede andre frivillige. Man skal have forstå-
else for at lede frivillige. Man kan jo ikke 
bare sige ’Du skal’. Og hvis du begynder at 
være den sure og spille boss, så varer det 
ikke længe, før folk vender ryggen til dig 
og går. Man skal være motiverende over for 
alle. Man skal få ildsjælen frem i alle, og det 
betyder, at man skal sætte sig ind i, hvorfor 
lige netop den enkelte er her. Og det finder 
man ud af ved at gå rundt og sige ’dav dav’ – 
ved at være med,” forklarer Alex Nyborg.

Den samme grundholdning har Morten 
Colstrup i den anden ende af landet: ”Det er 
ikke det, jeg har på skuldrene, folk respekte-
rer, men den jeg er. Jeg er jo frivillig sammen 
med de andre frivillige. Det fungerer lige 
som, når man er til søs. Alle er i øjenhøjde 
– men når det så bliver skarpt, er der ingen, 
der er i tvivl om, hvem der bestemmer,” siger 
han. 

Involvering giver medejerskab
De tre chefer i Aarhus, Aabenraa og Korsør 
bruger også meget tid på at indhente accept 
for de fælles planer, og de fører dem ud i 
livet i et bredt samarbejde.

”Når vi laver et ledelsesdirektiv, bliver vi 
i staben enige om, hvordan vi gør. Så frem-
lægger vi vores oplæg i befalingsmands-
kredsen. Det er jo dem, der skal få tingene 
til at fungere i virkeligheden. Derfor skal de 
forholde sig til ledelsesdirektivet, så de kan 
se sig selv i det”, siger Henrik Mortensen, og 
fortsætter;

”Alle mine førere og specialister de ved 
også, at de hele tiden kan sparre med mig 
omkring de her ting. Jeg vil gerne give hand-
lefrihed og alligevel følge lidt med. Det er 
vigtigt med førere og specialister, som tager 
medejerskab på målene, og at jeg kan få 
dem til at gå ind og tage aktion på det.” 

Morten Colstrup udtænker heller ikke 
færdige planer uden at involvere sin stab og 
befalingsmandskredsen: ”Vi er fire i staben, 
som sætter retning og laver planer. Vi kaster 
boldene op i luften til befalingsmands-
kredsen, som så kan komme med deres 

Henrik Mortensen er 
flotillechef i Aarhus.
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LEDELSE

tilbagemeldinger. Sådan er vi fælles om alt, 
og derfor forventer jeg også, at de er med”, 
siger han og fortsætter: 

”Vi har også lavet en lille ledelsesgruppe 
med flere hænder og mere udførende kraft. 
Her sidder blandt andet rekrutteringsspecia-
listen, og kommandologistikofficeren. Vi har 
også taget nogle af de nye folk med. Det er jo 
godt med lidt nytænkning.”

Ligesom ved ledelseskonferencen, så er 
det også vigtigt, at man jævnligt samles og 
ses i flotillen. I Korsør har man den udvidede 
stab, hvor forskellige funktioner efter behov 
sidder med. I Aabenraa og Aarhus mødes 
de jævnligt i staben, ledelsesgruppen og i be-
falingsmandskredsen for at klare de løbende 
projekter. 

Korsør og Aabenraa har flotilleaftener og 
alle tre flotiller afholder årlige seminarer, 
sommerfester, nytårsparoler og julefrokost 
som samlende aktiviteter.

Skulder ved skulder, last og brast
I alle fællesskaber opstår der også ind imel-
lem problemer, hvor det er op til flotil-
lechefen at træde i karakter. Det kan være 
som ressourceperson, som sjælesørger for 
flotillens medlemmer, eller det kan være som 
mægler i personkonflikter.  

”Hvis der er konflikter, så er det flotille-
chefen, der er den neutrale og kan se det fra 

alle sider. Der er altid to sider af en sag,” siger 
Alex Nyborg.

Morten Colstrup synes, at han bakser med 
at holde humøret oppe på folk, når de løber 
panden imod, det han kalder ’den bureau-
kratiske mur’, og han skal tale længe i telefon 
for at give dem ’kampkraften’ tilbage. 

Henrik Mortensen døjer med at fylde hul-
lerne ud, når der er mangler. ”Det vanskelige 
er, hvis jeg kan se noget, der ikke bliver gjort, 
så må jeg ofte selv gøre det. Lige nu er jeg for 
eksempel uddannelsesstøtteofficer, fordi vi 
ikke har en,” fortæller han.

Men glæden opvejer heldigvis bekymring-
erne. Og hvis man spørger til det bedste ved 
at være chef, så nævner de tre chefer ting 
som, når der er gennemført en god aktivitet, 
når nogen i flotillen bliver udtjekket som 
fartøjsfører, eller når folk kommer hjem fra 
dæksgastuddannelsen og er glade i låget. 

I det hele taget er det super spændende at 
drive og udvikle flotillen og personellet. Det 
brænder alle tre flotillechefer inderligt for. 
Men det skal også være sjovt.

”Vi skraldgriner sammen. Som jeg siger: 
Når skibet er på vej ud af havn – hvis ikke det 
hopper på bølgerne, fordi vi griner, så er der 
noget galt. Når så vi skal være operative, så 
ved alle, hvad de skal gøre. Og det er sådan, 
det skal være i hele flotillen,” mener Alex 
Nyborg.  

Morten Colstrup  
er flotillechef i  
Aabenraa.
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I N F O R M A T I O N S U D D A N N E L S E R 

til serviceeftersyn 

AF HASNA EGGERS

Uddannelserne på informationsområdet skal kigges efter i 
sømmene, både hvad angår uddannelserne og deres funk-
tionsbeskrivelser. Formålet er at skabe et nyt uddannel-
seskoncept på informationsområdet, som understøtter de 
operative myndigheders behov for fastholdelse og rekrut-

tering af frivillige hjemmeværnssoldater. 
Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som henover foråret skal analy-

sere, om de nuværende funktioner er dækkende. De skal også tage stilling 
til, om der er tale om specialistfunktioner, befalingsmænd eller officerer. 

Arbejdsgruppen skal udarbejde en anbefaling om de fremtidige 
funktioner og dertilhørende uddannelser – forventeligt inden 1. juli 

2019. Inden da sendes 
deres forslag i høring 
blandt frivillige fra alle 
værn, som bliver inddraget i 
udviklingsprocessen. 

Hvis alt går som plan-
lagt, vil de nye kurser blive 
udbudt i 2020.

Mere attraktive 
Til funktionerne og de nye 
uddannelser skal der være 
et øget fokus på fastholdelse 
af frivillige medlemmer. 
Kurserne skal derfor gøres 
mere attraktive samtidig 
med, at flere bliver motive-
ret til at deltage. 

Endvidere er det også et 
mål, at kurserne ikke skal 
være forudsætningsskaben-
de for hinanden, men at de 
udvikles som korte moduler 
i et uddannelsesforløb.  

Arbejds-
gruppen
• Arbejdsgruppens med-

lemmer består af re-
præsentanter fra Hjem-
meværnskommandoens 
Rekrutteringssektion og 
Kommunikationsselement, 
landsdelsregionerne og to 
distrikter, Marinehjemme-
værnet, Flyverhjemmevær-
net og Hjemmeværnsskolen

• Frivillige fra alle værn vil 
blive inddraget i udviklings-
arbejdet

• Alle spørgsmål vedrørende 
udviklingen af uddannel-
serne kan rettes til kaptajn 
Ole Kohl Ladefoged på HVS-
STU01@mil.dk

Uddannelserne på informationsområdet skal 
have et grundigt serviceeftersyn. Derfor er de 
ikke blevet udbudt i 2019. Første analyse af 
området forventes klar inden sommerferien 
efter en høring blandt de frivillige.  

Uge 15 – April
Analyse og forslag til 
fremtidige funktioner 
og uddannelser sam-

menfattes.

Uge 26 – Juni
 Styregruppemøde, 

hvor analysen frem-
lægges til godken-

delse hos Hjemme-
værnsskolen.

Efterår 2019 
Pilotkurser meldes 

ud sammen med 
Hjemmeværnsskolens 

aktivitetsoversigt.

Uge 11 – Marts
Første møde i arbejds-
gruppe.

Uge 21 – Maj
Analyse og forslag sendes 
i høring til et bredt udsnit 
af frivillige fra forskellige 
værn.

Uge 36 – September
Fremstilling af lærings-
planer og uddannelses-
materiale går i gang.

2020
Hvis pilotkurserne går 
som planlagt, vil de for-
venteligt blive overdraget 
til uddannelsesafdelingen 
inden sommerferien 2020 
- alternativt med udgang-
en af 2020. 

UDDANNELSE

2019
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UDDANNELSE

S K Y D E B E F Ø J E L S E R  O G 
S K Y D E U D D A N N E L S E R 
J U S T E R E S
Der sker en del ændringer på 
skydeområdet. Baggrunden 
er implementering af nye 
regler for skydning med 
våben på landjorden. Det 
betyder også, at biblen inden 
for skydning, SIKAV, fra 
årsskiftet 2019/2020 bliver 
afløst af SIKLAND.

AF HASNA EGGERS
FOTO:  CHRISTER HOLTE

Kontrolprøver hvert 
4. år på skyde-
området bortfalder 
Fra den 1. januar 2019 gennemføres 
prøverne hvert 4. år på skydeområdet 
ikke mere. Soldater i Hjemmeværnet, 
der den 1. januar 2019 har en gyldig 
kvalifikation (Q) for skydebeføjelser, kan 
fastholde deres nuværende skydebe-
føjelser. 

Er dine skydebeføjelser udløbet den 
31. december 2018, bestemmer den en-
kelte chef på distriktsniveau, om du har 
mulighed for at gennemføre en fornyet 
prøve og fastholde dine kvalifikationer. 
Hvis dine skydebeføjelser er udløbet før 
den 31. december 2018, skal du have 
en fornyet skyldelederuddannelse. 

Den nye  
”skydeleder 1”  
-uddannelse 
Den nye ”Skydeleder 1”-uddannelse er 
fælles for hele Forsvaret og erstatter 
den nuværende ”Skydeleder 1”-uddan-
nelse. 

Den nye uddannelse består af to dele: 
ledelse af skydninger og varetagelse af 
enhedens sikkerhed. Uddannelsen giver 
kompetencer til at gennemføre alle 
skydninger med en fast instruks og et 
fast fareområde, typisk kaldet instruk-
tionsskydninger, der også inkluderer 
skydning på selvmarkerende skydeba-
neanlæg og reaktions- og handlebaner. 

Hjemmeværnsskolen gennemfører 
uddannelsen, og de første kurser skal 
efter planen gennemføres i 2019. Del-
tagerne vil løbende blive evalueret og 
skal bestå en test, der skal sikre, at han 
har den fornødne viden og kompetence, 
som skydeleder. I øjeblikket er Hjem-
meværnsskolen i gang med at vurdere, 
om skydelederuddannelsen skal være 
en del af gruppeføreruddannelsen som i 
det øvrige forsvar. 

Den nye 
”skydeleder 
2” -uddan-
nelse 
Den nye ”Skydeleder 
2”-uddannelse er lige-
som 1’eren fælles for 
alle værn. Uddannelsen 
kan først gennemføres i 
2020 og giver kvalifika-
tioner til at gennemføre 
enhedsskydninger op til 
delingsstørrelse. Hjem-
meværnsskolen står også 
for ”Skydeleder 2”-uddan-
nelsen, som i fremtiden 
bliver en forudsætning for 
at lede enhedsskydninger i 
Hjemmeværnet. 

”Skydeleder 3”-uddan-
nelsen konverterer til den 
nye ”Skydeleder 2”-ud-
dannelse. 

Bliv klogere 
på vores nye 
kurser
Hjemmeværnsskolen 
holder seminar for ledende 
skydelærer den 24.-25. 
maj. Seminarets fokus er 
de nye tiltag i forbindelse 
med skydesikkerhed. 
På Hjemmeværnsskolens 
Sommerkursus 2019 i 
Uge 27 bliver der desuden 
udbudt fem kurser for 
personer, der er ansvarlig 
for skydning.

Har du spørgsmål, så 
kontakt seniorsergent 
Henrik Tramm på mail: 
hvs-u-ud-05@mil.dk.   

Opkvalificering af 
sikkerhedsbefalings-
mand
Hjemmeværnsskolen stopper sikker-
hedsbefalingsmandsuddannelserne, da 
funktionen udgår af sikkerhedsorgani-
sationen. Det sker senest, når SIKLAND 
indføres. 

I stedet udvikler skolen en uddan-
nelse, som skal opkvalificere sikkerheds-
befalingsmænd til at få skydebeføjelser 
som Skydeleder 1. Uddannelsen er klar 
inden sommerferien og kan gennem-
føres af decentrale myndigheder, der 
er blåstemplet til formålet. Opkvalifice-
ringsuddannelsen tager cirka 10 timer, 
og læringsplanen vil være tilgængelig på 
skolens hjemmeside i 2. kvartal 2019.  
 
Sikkerhedsbefalingsmænd, der ønsker 
opkvalificeringen, skal opfylde tre krav:

1.  Gennemført og bestået sikkerheds-
befalingsmandsuddannelsen med et 
gældende Q.

2.  Virket som sikkerhedsbefalingsmand i 
skarpskydning. 

3.  Den pågældendes underafdelingsle-
der skal vurdere, om han/hun har en 
kompetence og profil, der sandsynlig-
gør, at vedkommende kan virke som 
skydeleder efter opkvalificeringsud-
dannelsen.      
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TEKST OG FOTO: MICHAEL 
AAGAARD JENSEN

Hærvejsmarchen 
Hærvejsmarchen afholdes altid den sidste weekend i juni. 
Den har navn efter den ældgamle vej, langs den jyske høj-
deryg, og har sit udgangspunkt i Viborg. Der deltager mel-
lem 6 - 9.000 vandrere. De går over en eller to dage 10, 20, 
30, 40 eller 45 kilometer. Læs mere på haervejsmarchen.dk

Søgårdsmarchen
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland introduce-
rede i 2019 en ny march, Søgårdsmarchen. Der er mulighed 
for at gå ruter på 10, 20, eller 40 kilometer. Premieren på 
marchen foregik i weekenden 6. april med 200 deltagere.

Nijmegenmarchen
Den ultimative march forgår over fire dage omkring den hol-
landske by Nijmegen i Uge 29. Deltagerne går 40 kilometer 
om dagen i fire dage. Der deltager hvert år omkring 500 fra 
det danske forsvar. Læs mere om det danske kontingent på 
nijmegen.dk

Når  
gåturen 
bryder 
fordomme
For nogen bliver march en 
livsstil, der kan nedbryde 
fordomme og skabe nye 
venskaber på tværs af 
værnene.

Foto: H
JVFO

TO
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En soldat skal kunne flytte 
sig selv og sit udstyr fra A 
til B. Marchen er derfor en 
grunddisciplin, en rekrut 
lærer som noget af det før-
ste i sin militære karriere. 

Men for nogle bliver marchen mere 
end bare endnu en gåtur i regnen med 
tung rygsæk, der bare skal overstås. 
For to marcherende har det givet både 
nye venner og nedbrudt fordomme om 
Hjemmeværnet.

Signalofficer ved Hærhjemmeværns-
distrikt Midt-og Vestjyllands frivillige 
stab, Michael Haahr Thyregod, har 
fået venner i Forsvaret, som han aldrig 
ville have fået, hvis han ikke havde gået 
march og var faldet i snak med dem. 
For Thorbjørn Hein, der til daglig er 
orlogskaptajn af reserven og kommu-
nikationskonsulent ved InterForce, har 
march været med til, at befri ham for 
nogle fordomme. 

”For mig har det betydet, at jeg har 
ændret mig fra at være en lidt arrogant 
hærpremierløjtnant, som måske så lidt 
ned på det der hjemmeværn. Det var 
de der tykke trafikveste, som jeg ikke 
kunne se mig selv som en del af. Men ti 
år efter jeg kom hjem fra Afghanistan 
anden gang, gik jeg ned og meldte mig 
ind i Hjemmeværnet. For nu havde jeg 
mødt så mange fornuftige mennesker 
fra Hjemmeværnet igennem de mar-
cher, at det var gået op for mig, at det 
slet ikke var så ringe,” siger Thorbjørn 
Hein, der nu er medlem af Hjemme-
værnskompagni Kastellet, der holder til 
i København. 

Smag for det i Hæren
Det havde dog intet med Hjemmevær-
net at gøre, da Thorbjørn Hein første 

gang fik smag for at slide støvlerne på 
landevejene.

”Jeg fik smag for det i Hæren. Jeg var 
ung reserveofficer i Livgarden, og hvis 
der var noget, der glimtede og af guld, 
som jeg også måtte sætte på uniformen, 
så ville jeg have det. Derfor tilmeldte 
jeg mig Nijmegen-marchen første 
gang,” fortæller Thorbjørn Hein.

Han fik sin medalje til at pynte uni-
formen, men han stoppede ikke med at 
marchere, da den først var i hus. Thor-
bjørn Hein har nu gået verdens længste 
og mest berømte march, Nijmegen, 17 
gange. To af gangene gik han først hele 
vejen til Holland, hvor marchen foregår.

Mødes på tværs af rang
Præstationen i at gå den store march i 
Holland og en medalje til uniformen 
var også den drivende kraft for Michael 
Haahr Thyregod, da han i 1993 gik 
sin første march. Men som Thorbjørn 
opdagede han, at den indeholder mere, 
og i dag går han marcher i både ind- og 
udland.

”Jeg tror, march har den fordel, at 
selv om du yder noget fysisk, så kan du 
stadigvæk gå og snakke sammen. Hvis 
march var meget individuelt, så havde 
det ikke bidt sig fast i mig. Så har man 
kammeratskabet. Første gang oplever 
de fleste, at det er rigtig hårdt 
psykisk at gå Nijmegen. Man 
går i otte timer hver dag 
og har ondt i fødderne og 
tænker, kommer vi aldrig 
i mål? Men der er altid 
nogen på holdet, som 
kan sørge for, at man 
er med og hænger i,” 
fortæller Michael Haahr 
Thyregod.

Og så bliver deltagerne blandet på 
tværs af rang, værn og alder under en 
march.

”For eksempel Nijmegenmarchen i 
2018. Der var den yngste deltager en 
fra Hjemmeværnet på omkring 18, og 
så var der også den trestjernede general 
Michael Lollesgaard. Det er ikke så 
mange steder, du bliver blandet på den 
måde i Forsvaret, både fastansatte og 
Reservestyrken imellem. Der opstår 
mange venskaber til sådan en march, og 
med fremtidens øgede brug af Reserve-
styrken, er det en ekstra bonus med det 
netværk,” mener Thorbjørn Hein.  

MARCH

Når  
gåturen 
bryder 
fordomme

Thorbjørn Hein er aktiv i Hjem-
meværnskompagni Kastellet.  
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I flere år har Hjemmeværnet bidraget 
til den Afrikanske Unions stabilitets-
skabende mission i Somalia – AMISOM 
– med instruktører. De har undervist de 
afrikanske styrker forud for deres indsæt-
telse. Undervisningen er foregået ved den 
kenyanske School of Infantry i samarbejde 
med det britiske forsvars British Peace 
Support Team (BPST) Africa. Det arbejde 
var populært og har kastet roser af sig fra 
BPST, der står for den samlede missions-
forberedende uddannelse af de afrikanske 
styrker. Det dygtige bidrag har ledt til, at 
Hjemmeværnet 1. januar i år overtog op-
gaven fra Forsvarskommandoen og i frem-
tiden samarbejder direkte med den danske 
forsvarsattache i Nairobi og med BPST om, 
hvilke instruktører – primært fra Hjemme-
værnet – Danmark skal bidrage med.

”Vi har kompetencerne til at løse opga-
ven og aflaste Forsvaret, som er optaget af 
andre opgaver,” forklarer major Thomas 
Eddelien, der er teamleder for Team Syd i 
Hjemmeværnskommandoen. 

Meget tilfredse briter
Instruktørerne bliver udsendt til blandt 
andet Kenya og Uganda, hvor de undervi-
ser de afrikanske styrker, der skal ind i den 
skarpe mission i Somalia. Landet er præget 
af uroligheder blandt andet på grund af 
terrorgruppen al-Shabaab, der er en del af 
al-Qaeda. 

”Undervisningen foregår i regi af BPST, 
der står for uddannelsen af de afrikanske 
styrker. De danske instruktører underviser 
blandt andet i grundlæggende militære 
færdigheder som førstehjælp, skydning, 
offensive og defensive operationer på 
gruppe-, delings- og underafdelingsniveau 
samt civilt-militært samarbejde,” siger 
Thomas Eddelien. 

Hjemmeværnet er velegnet til opgaven. 
Den høje militære faglighed fra Hjemme-
værnet passer til de styrker, der undervi-
ses, og instruktørernes faglige niveau giver 
dem et stort løft. Og så passer den danske 
måde at undervise på godt ind i den 
britisk-afrikanske kontekst. 

”Briterne er meget tilfredse med de 
danske instruktører – både kvaliteten af 
undervisningen og de personlige egenska-
ber er værdifulde, og instruktørerne giver 
noget ekstra til uddannelsen. Samtidig er 
de meget dygtige til at indgå i de britiske 
enheder,” understreger Thomas Eddelien. 

Åbner døren for flere opgaver
De kvaliteter er en del af forklaringen på, 
at den danske del af opgaven nu er lagt 
direkte hos Hjemmeværnet. 

”Det er et skulderklap til både de tidli-
gere udsendte instruktører og til Hjemme-
værnet som organisation. Ved at drive op-
gaven selvstændigt åbnes døren for andre 
tilsvarende opgaver i fremtiden. Det kan 
være med til at vise, hvad Hjemmeværnet 
kan, og hvordan vi kan bruges til at aflaste 

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

H J E M M E V Æ R N E T  O V E R T A G E R 

danske opgaver  
i Afrika
Hjemmeværnet har i en 
årrække sammen med 
Forsvaret bidraget til 
at undervise styrker til 
Den Afrikanske Unions 
stabilitetsskabende 
mission i Somalia. På 
grund af den høje kvalitet i 
opgaveløsningen, og fordi 
Forsvaret løser mange 
andre opgaver rundt om i 
verden, har Hjemmeværnet 
nu overtaget opgaven.

Hjemmeværnets undervisning af 
de afrikanske styrker skal blandt 
andet foregå i Kenya og Uganda.
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“ O P G A V E N  
E R  H Ø J T  P Å 
Ø N S K E L I S T E N , 
M E N  D E N 
S T I L L E R 
K R A V ”

Instruktørerne, der bliver udsendt til Afrika, 
findes via Hjemmeværnsskolen. Konkret sker 
det ved, at BPST anmoder om instruktører, der 
kan undervise i et givent emne, og så er det op til 
Hjemmeværnsskolen at finde de bedst egnede 
instruktører.

”Instruktørerne kommer fra hjemmeværnsdi-
strikterne, og vi udsender kun dem, vi selv anven-
der i hverdagen på skolen. Udover at være gode 
til at undervise i et emne skal de også kunne begå 
sig under krævende forhold og vide, hvad man 
kan forvente i et missionsområde. Uddannelsen 
foregår desuden i bushen, så instruktørerne skal 
også kunne begå sig under primitive forhold, hvor 
man sover på feltsenge og bader under en vand-
dunk, og hvor der er kryb og kravl,” siger kaptajn 
Thorsten Christensen fra Hjemmeværnsskolen. 

Giver god erfaring
Opgaven stiller også krav til instruktørernes engelskkund-
skaber, og de skal leve op til de samme fysiske krav som 
udsendte for Forsvaret generelt.

”Desuden forsøger vi at sikre, at når vi sender to instruk-
tører, har en af dem været udsendt før, og den anden er ny. 
Udsendelse til Afrika er en oplevelse, og det giver erfaring, 
som vi gerne vil sikre så mange som muligt,” forklarer 
Thorsten Christensen. 

Blandt andet oplever instruktørerne andre måder at 
undervise på hos briterne, og nogle af de soldater, de un-
derviser, er også ganske kompetente, hvilket giver læring 
den anden vej.

”Opgaver som denne står højt på ønskelisten hos mange 
af de dygtigste instruktører. Derfor kan de anvendes til 
at fastholde og rekruttere instruktører, og det er godt for 
skolen,” siger Thorsten Christensen og fortsætter: 

”Instruktørerne vender hjem med stor motivation, og 
lyst til at lære mere efter sådan en tur. Og jo bedre de 
bliver, desto bedre soldater får vi også herhjemme,” lyder 
vurderingen fra Thorsten Christensen.  

Ros fra  
britisk oberst
I november 2018 modtog Hjem-
meværnsskolen et brev fra den 
britiske oberst, der ledte BPST på 
daværende tidspunkt. Brevet ro-
ser de to navngivne instruktører, 
der forinden havde været udsendt 
fra Hjemmeværnet. Obersten 
betegner undervisningen som 
fremragende – især instruktø-
rernes dybdegående viden, selve 
undervisningssituationerne og 
instruktørernes entusiasme får 
pæne ord med på vejen og bliver 
set som et udtryk for instruktø-
rernes høje niveau af evner og 
professionalisme. Hjemmevær-
nets instruktører bliver beskrevet 
som enestående repræsentanter 
for det danske forsvar, og at de 
har gjort meget for at styrke det 
allerede gode forhold mellem 
britiske og danske styrker. 

Forsvaret. Man forventer et øget pres på Hæren 
i fremtiden, og det vil betyde, at Hjemmevær-
net bliver mere efterspurgt til sådanne opgaver. 
Samtidig åbner det også Hjemmeværnets egne 
øjne for, at vi kan løse denne type opgaver på egen 
hånd og være med til at gøre en positiv forskel i et 
plaget område i verden,” siger Thomas Eddelien. 

Danmark har allerede et overordnet bilateralt 
forsvarssamarbejde med Kenya, der udgør den 
overordnede ramme for forsvarsaktiviteter. Afta-
len blev indgået for cirka fem år siden og er netop 
forlænget med yderligere fem år. Foreløbigt hånd-
terer Hjemmeværnet opgaven i 2019 og 2020. 
Hvilke instruktører, der skal afsted i den periode, 
afhænger af, hvordan situationen udvikler sig i 
Somalia, og hvilke kompetencer de afrikanske 
styrker for brug for. De næste udsendelser finder 
formentlig sted i anden halvdel af 2019. 

Major Thomas Edde-
lien er teamleder for 
Team Syd i Hjemme-
værnskommandoen. 

INTERNATIONALT
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Siden dens stiftelse i 1979 har 
Helen og Ejnar Bjørnows Fond 
støttet Hjemmeværnet med 
midler til en lang, lang rækker 
projekter. Fonden blev skabt 

af Helen Bjørnow, efter hendes søn – som 
havde en glødende interesse for blandt an-
det Hjemmeværnet og var frivillig – døde. 
Og da Helen Bjørnow selv døde i 2003, 
testamenterede hun sin formue til fonden. 

”Fonden skal støtte det frivillige forsvar 
– det vil sige Hjemmeværnet – med aktivi-
teter og projekter, der blandt andet gør det 
rart at være i Hjemmeværnet. I mange år 
støttede fonden for eksempel vedligehold 
af hjemmeværnsgårde, som ellers kun 
blev vedligeholdt af frivillige kræfter,” siger 
Jørgen Holmen, der er medlem af besty-
relsen i Helen og Ejnar Bjørnows Fond og 
tidligere chef for Hærhjemmeværnsdi-
strikt København.

Finansierede bog
I de senere år har fonden også i højere 
grad støttet historisk arbejde vedrørende 
Hjemmeværnet. 

Der er mange lokalsamlinger med 
historiske genstande fra Hjemmeværnet 
rundt omkring, som fonden har støttet 
med midler til vedligehold og udbygning 
af de samlinger.

”I et par år har fonden desuden ønsket 
at støtte større projekter frem for mange 
små, så bestyrelsen kontaktede Hjem-
meværnskommandoen med idéen om 
at udgive en bog om Hjemmeværnets 
historie. Det blev til bogen ‘Hjemmevær-
net’, som udkom for to år siden, og som 
fonden finansierede. Fonden har også 

netop støttet en konkurrence om et signal 
og en honnørmarch til Landsdelsregion 
Øst,” siger Jørgen Holmen. 

Til gavn for Hjemmeværnet
Historisk støtter fonden i gennemsnit 
Hjemmeværnet med cirka 100.000-
125.000 kroner om året, men den lave 
rente betyder, at fondens overskud til for-
deling blandt projekter er mindre i disse år 
end tidligere. 

”Støtten kommer Hjemmeværnet til 
gode, og som tidligere ansat i Hjemme-
værnet er det rart at være en del af fonden. 
Det er spændende at give den gave, som 
fonden er, og være med til at sikre, at den 
fortsat er til gavn for Hjemmeværnet,” 
siger Jørgen Holmen.  

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
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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.
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Bjørnows Fond har 
blandt andet støttet 
det historiske bog-
projekt om Hjemme-
værnet.

Fakta
• Helen og Ejnar Bjørnows Fond 

blev stiftet i 1979 af Helen 
Bjørnow. Fonden er opkaldt 
efter Helen Bjørnow, hendes 
mand og deres søn, som 
begge hed Ejnar. 

• Fonden støtter medicinsk 
forskning i nyresygdomme, 
militærhistorisk forskning og 
frivilligt militært forsvar med 
prioritet til enheder i det tidli-
gere Hjemmeværnsregion VI’s 
geografiske område – men alle 
projekter i Hjemmeværnet kan 
ansøge. 

• Ønsker man at ansøge om 
støtte, kan man finde et 
ansøgningsskema på fondens 
hjemmeside bjoernowsfond.dk 

• Støtte til Hjemmeværnet ud-
deles 4. maj hvert år (Dan-
marks Befrielse) og ansøg-
ningsfristen er 1. april.

FOND

40 års støtte til 
Hjemmeværnet
Vedligeholdelse af hjemmeværnsgårde, bogen 
‘Hjemmeværnet’ og udarbejdelsen af en ny honnørmarch. 
Det er blot nogle af de projekter, som Helen og Ejnar 
Bjørnows Fond har støttet til gavn for Hjemmeværnet. 
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Hjv.dk – vistillerop.dk –  
blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 

DIN SIDE

N Y  P R Æ M I E !
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar til os, kan du være blandt 
de heldige vindere af en række historiske plakater. 

I anledningen af 
Hjemme værnets 70-
års jubilæum udlod-

der vi disse fine gamle 
plakatmotiver fra 

Hjemmeværnet som 
præmie.

Find Hjemmeværnet digitalt

Send ind  
og vind!
Send dine svar senest:  
1. juli 2019 til
Hjv-magasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 3/2018: 

Majid Tim Zakaria
Bellahøjvej 34 B, 2  th.
2700 Brønshøj

Niels Aage Pedersen
Stormgade 10
5935 Bagenkop

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvornår blev 

den midlertidige 
grænsekontrol indført i 
Danmark? 

2  Hvor gammel er 
kompagnichef Lotte 
Klærke?  

3  Hvilket kompagni 
er Mai Britt og Josefine 
Mattich medlem af?

4  Hvornår blev Helen 
og Ejnar Bjørnows Fond 
stiftet?

5  Hvad hedder 
den nuværende 
eskadrillechef  
for HVE 261  
Limfjorden?

FOUAT

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet

Det er navnet på en forening. Gennem en række 
forskellige aktiviteter tilbyder foreningen pensi-
onerede og afgåede linje- og reserveofficerer fra 
Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet 
og Beredskabsstyrelsen samt fra Hjemmevær-
nets frivillige officerskorps muligheder for at 
holde sig orienteret om Forsvarets forhold og 
dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. 

Foreningen arrangerer blandt andet foredrag 
om sikkerhedspolitiske emner og har haft besøg 
af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. 

Aktiviteterne omfatter også ekskursioner til 
museer, deltagelse i mindehøjtideligheder og 
pistolskydning. 

Læs mere om forenin-
gen på hjemmesiden 
wp.fouat.dk – eller 
kontakt forretningsfører,  
orlogskaptajn Erik 
Dreyer-Andersen på  
tlf. 20 78 03 31.
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I Nordjylland kalder de også Hung Van Plung-
klang Nguyen for ”foto-ninjaen”. For den 27-årige 
hjemmeværnssoldat fra Hjemmeværnskompagni 
Cimbrer har det med som en anden Ninja-kriger 
at løbe efter sine motiver selv på plørede og våde 

marker, når han gerne vil have et godt billede af hjem-
meværnssoldater i aktion. I al ubemærkethed sniger 
han sig så tæt som muligt ind på de situationer, som 
han ønsker at fange ind med sit kamera. 

”Jeg synes, det er super sjovt at fotografere i et 
militært miljø, hvor der sker noget – og så løber jeg 
altså gerne efter motiverne,” siger Hung, der er frivillig 
fotograf og historiker i sit kompagni.

Hung har gjort sig bemærket med sine billeder ved 
flere lejligheder. Det gælder blandt anden en stribe stem-
ningsmættede billeder fra Hjemmeværnets indsættelse 
ved en stor brand i Lille Vildmose sidste sommer. Her 
lykkedes det Hung at indfange de svedige og beskidte 
hjemmeværnssoldater, mens de med stor koncentration 
hjalp til med at slukke den underjordiske mosebrand.

Hans billeder fra den internationale vinterpatrul-
jeøvelse Blå Negl i Trekantsområdet er også nået vidt 
omkring til blandt andet Tyskland, Holland, Schweiz, 
Norge og Estland. Desuden har flere myndigheder i 
Hjemmeværnet gjort brug af hans billeder. 

”Det gør mig selvfølgelig glad og stolt, at folk kan lide 
mine billeder og at få så positiv feedback,” siger Hung. 
Hans ambition er, at han med sine billeder kan være 
med til at give et professionelt billede af Hjemmevær-
net. Derfor bruger han også meget tid på at nørde med 
billedbehandlingen, så motiverne står helt skarpt. 

En hobby
Fotograferingen startede for Hung som en hobby, der 
har vokset sig større. I en periode var han fast fotograf 
på et diskotek i Hjørring, som gav ham en del rutine for 
nattelivets billeder. 

I Hjemmeværnet fik han sin debut som frivillig foto-
graf under Nijmegen-marchen i Holland i 2014. Siden 
er det gået slag i slag med stadig flere fotoopgaver især 
på en række uddannelser i Hjemmeværnet. Hung foto-
graferer desuden på sin arbejdsplads ved Trænregimen-
tet på Aalborg Kaserner i 3. Vedligeholdelsesbataljon, 
hvor han ved siden af den daglige tjeneste tager billeder 
fra kurser. Trænregimentet har i øvrigt også anvendt et 
af hans billeder. 

”At fotografere gør mig glad. Så det har jeg tænkt mig 
at fortsætte med, så længe motivationen og interessen 
er der,” siger Hung Van Plungklang Nguyen.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: HÉLÈNE MOGENSEN DE MONLÉON

27-årige Hung Van 
Plungklang Nguyen har 
gjort sig bemærket med 
sine stemningsmættede 
actionbilleder fra 
Hjemmeværnet.

Hung Van Plung-
klang Nguyen 
benytter et Canon 
80D, når han tager 
billeder. Han har 
også af og til sin 
bærbare computer 
med i felten, så 
han hurtigt kan 
få behandlet sine 
billeder.

Foto-ninjaen  
fra Nordjylland


