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Hjemmeværnet er en vigtig del af det 
samlede forsvar af Danmark. Vores 
primære opgave er ifølge hjemmeværns-
loven at støtte Forsvarets opgaveløsning 
og derigennem også politiet og de øvrige 
beredskabsmyndigheder.

Hjemmeværnets grundstof er frivillig-
hed, og derfor vil støtten under normale 
forhold være midlertidig og situationsbe-
stemt, når vi taler om eksempelvis øvelser 
og nationale indsættelser til støtte for 
politiet og beredskabet. 

En undtagelse herfra er de gange, hvor 
opgaven enten har længere varighed eller 
karakteren gør det nødvendigt midlerti-
digt at ansætte hjem-
meværnssoldater, som 
vi har set ved græn-
sekontrolenhederne 
eller i forbindelse med 
støtten til internationale 
opgaver. 

Igennem de seneste år 
har støtten til Forsva-
ret udviklet sig til at 
omfatte opgaver uden 
for Danmarks grænser. 
Efterspørgslen vidner 
om, at der er respekt om 
det niveau, vi har i Hjemmeværnet, men 
også at når der er behov, så stiller vi op.

Henover sommeren har hjemmeværns-
soldater blandt andet løst opgaver i både 
Mali og Ukraine, og senest har vi haft 
et fly og 8 soldater i Malaga som en del 
af Frontex-operationen. Fælles for alle 
opgaver er, at vores hjemmeværnssoldaters 
indsats også uden for landets grænser får 
meget ros.

For os er det ikke en overraskelse, for 
det er den samme indstilling og indsats, vi 
ser under nationale indsættelser, hvor en 
”can do, will do”-mentalitet er garant for 
opgaveløsningen. 

For Hjemmeværnet er såvel de natio-
nale som de lejlighedsvise internationale 
indsættelser velkomne. Vi lærer en masse 
under indsættelserne, og ikke mindst de 

internationale opgaver giver en masse erfa-
ringer og færdigheder, soldaterne kan tage 
med hjem til deres underafdelinger. Som 
ledelse er vi stolte over de flotte resulta-
ter, vores soldater og civilt ansatte opnår 
hjemme såvel som ude. 

Hjemmeværnskommandoen vil i løbet 
af efteråret rejse rundt til en række myn-
digheder og enheder.  Formålet er at vi 
sammen får mulighed for at komme rundt 
om relevante emner i rammen af udvikling 
af Hjemmeværnets underafdelinger. På 
møderne vil vi blandt andet drøfte tiltag, 
der kan iværksættes her og nu, og som kan 
skabe bedre vilkår og støtte aktiviteterne 

i underafdelingerne. Vi 
vil også drøfte, hvordan 
vi kan minimere fru-
strationer og problem-
områder generelt samt 
styrke samarbejdet på 
tværs af Hjemmeværnet. 
Der er langt fra tale om, 
at vi skal revolutionere 
Hjemmeværnet, men er 
der områder, procedurer 
eller processer, der kan 
ændres og dermed skabe 
bedre rammer for tjene-

sten i Hjemmeværnet i dag og i morgen, så 
skal vi også turde gøre det. 

Vi kan og skal støtte og bidrage til 
trygheden, sikkerheden og forsvaret af 
Danmark, uanset om det foregår i eller 
uden for Danmarks grænser. Hjemmevær-
net stiller op, når det gælder, og når vores 
kapaciteter og soldater bliver efterspurgt. 

Med tak for den fornemme indsats 
hen over sommeren – hjemme såvel som 
ude – ønsker vi alle et godt, udbytterigt og 
motiverende efterår, uanset om det er med 
almindelig uddannelse, øvelsesaktiviteter 
eller indsættelser. 

Det, vi gør i dag, forbereder os på i 
morgen.

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Det frivillige bidrag 
til Forsvaret

LEDER

 ”Som ledelse 
er vi stolte over 
de flotte resul
tater, vores 
soldater og civilt 
ansatte opnår 
hjemme såvel 
som ude. 
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Hvilken betydning har 
Hjemmeværnet for dig?
”Hjemmeværnet er medvirkende til, at jeg 
føler mig mere tryg. Og når man kender 
mange, der er aktive i Hjemmeværnet, som 
jeg gør, er det med til at give mig en viden om, 
at der virkelig er nogen, der står op for vores 
land og kan nogle rigtig vigtige ting i forhold 
til at beskytte Danmark og danskerne, hvis det 
skulle komme der til. Og de stiller jo allerede 
op, når der er brug for det – på mange forskel-
lige niveauer.”

Hvilket indtryk har du fået af 
Hjemmeværnet efter dine besøg?
”Jeg har den største respekt for, at man vælger 
at engagere sig i Hjem-
meværnet. For så er det jo 
også, fordi man ser sig selv 
som en vigtig medspiller i 
vores samfund og påtager 
sig en rigtig vigtig opgave. 
Jeg bliver ved med at blive 
lige imponeret over, hvor 
mange forskellige ting 
Hjemmeværnet kan, og 
hvor meget der bliver gjort 
i Hjemmeværnet for hele 
tiden at blive dygtigere.”

Hvordan mener du, Hjemmeværnet 
kan styrkes?
”Det skal være ukompliceret at være en del af 
Hjemmeværnet, og man skal ikke hele tiden 
blive forstyrret i sit virke i Hjemmeværnet på 
grund af politiske beslutninger eller centrali-
seringer. Vi skal have respekt for det fælles-
skab, som Hjemmeværnet også er, for det skal 
være sjovt at være i Hjemmeværnet, samtidig 
med at der også er høje faglige krav.”

Tror du, der fortsat er plads til 
Hjemmeværnet længere ude i 
fremtiden?
”I den retning, som jeg ønsker at trække dansk 
forsvarspolitik, er der kun endnu mere plads 
og rum til Hjemmeværnet og til at inddrage 
Hjemmeværnet i den vigtige opgaveløsning 
på alle niveauer for at skabe den tryghed for 
danskerne, som er så væsentlig. Min tilgang 
er, at Hjemmeværnet er til for at blive brugt 
– ikke kun på træningsbanen, men også ude i 
det civile samfund og i endnu højere grad end 
i dag. Vi ser et stadig mere komplekst trussels-
billede både hjemligt og ude i verden. I den 
forbindelse ser jeg Hjemmeværnet spille en 
aktiv rolle i opgaveløsningen. Opgaverne er på 

mange forskellige ni-
veauer – noget handler 
om ren bevogtning, 
men meget handler 
også om, at man er 
med på de større mis-
sioner, og når der sker 
større ting i Danmark 
som eksempelvis ter-
ror eller miljøkatastro-
fer. Her ser jeg også 
kun Hjemmeværnets 
rolle blive større.”  

AF THILDE LEJRE
FOTO: BO NYMANN

 ”I den retning, 
som jeg ønsker at 
trække dansk 
forsvarspolitik, er der 
kun endnu mere 
plads og rum til 
Hjemmeværnet.
Trine Bramsen, Forsvarsminister

Forsvarsminister Trine Bramsen var rundt og se forskellige dele af 
Hjemmeværnet, da hun i august besøgte Hjemmeværnskommandoen 
i Vordingborg, hvor hun blev vist rundt af hjemmeværnsledelsen.

Hjemmeværnet 
er garant for 
tryghed 
Forsvarsminister Trine 
Bramsen ønsker at 
give Hjemmeværnet 
en endnu større rolle 
i Danmark for at 
skabe den tryghed, 
som er væsentlig 
for danskerne. HJV 
magasinet har talt med 
ministeren, der allerede 
har været rundt og 
besøge Hjemmeværnet 
ved flere lejligheder. 
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Nemmere  
at få ny uniform
Nu kan du gå hen og prøve 
din uniform på det nærmeste 
udleverende depot, så du er 
sikker på, du får en uniform, 
der passer dig. Processen 
med at få en ny uniform var 
tidligere noget omstændelig 
og langstrakt.

”I samarbejde med Forsva-
rets Forsyning, Distribution 
og Depot (FDD) har vi opti-
meret processerne, så i- og af-
klædning er blevet enklere og 
foregår mere lokalt,” forklarer 
sagsbehandler Michael Svane 
fra Hjemmeværnskommando-
ens Logistikafdeling.

Det betyder, at du kan 
prøve din nye uniform på 
det nærmeste udleverende 
depot eller filialdepot, som 

findes rundt om i landet. Her 
kan du få vejledning, så du 
er sikker på at få en uniform 
i den rigtige størrelse. Inden 
besøget på depotet skal der 
udfyldes et iklædningsskema, 
som skal laves i samarbejde 
med den lokale logistikspe-
cialist, der også tager sig af 
tidsbestilling på depotet. 

Spørg derfor også gerne 
logistikspecialisten til råds, 
hvis der er noget, du er i tvivl 
om. Hvis du oplever fejl på 
dine uniformsdele eller noget 
ikke passer, kan du bytte via 
Forsvarets Munderingsshop 
eller på et udleverende depot. 
Forsvarets Munderingsshop 
tilbyder også salg af visse 
uniformsdele.

F A G S E M I N A R  
M E D  F O K U S  P Å 
I N F O R M A T I O N  O G 
R E K R U T T E R I N G 
Er du informationsofficer eller rekrutteringsspecialist, vil vi opfor-
dre dig til at tilmelde dig et af de fire fagseminarer, der afholdes i 
november 2019.

Vigtige emner som den nye informationsuddannelse, onboar-
ding, rekrutterings- og kommunikationsstrategi og netværkspleje 
vil være på dagsordenen. Ud over orientering om vigtige emner er 
det mindst lige så vigtigt, at I kommer til orde, og at I på dagen får 
skabt netværk til ”kolleger” i andre dele af Hjemmeværnet. Derfor 
vil der være en vekslen mellem orientering/oplæg og debat/
netværksdannelse. Der er planlagt fire seminarer, som foregår på 
følgende datoer og steder: 
2. november: Ryes Kaserne i Fredericia
3. november: Skive Kaserne
16. november: Flyvestation Skalstrup
17. november: Vordingborg Kaserne. 

Tilmeld dig på hjv.dk. Har du eventuelle spørgsmål, kan du kon-
takte rekrutteringsselefonen på 29 24 78 04.

Dedikeret soldat 
får 15.000 kroner
Oversergent Allan Axelsen fra Hjemmeværns-
kompagni 1. Falsterske har fået 15.000 kroner i 
hædersgave fra Hjemmeværnsfonden, som kom-
mitteret Søren Espersen er formand for. Fonden 
yder blandt andet tilskud til hjemmeværnsolda-
ter, der er kommet til skade i tjenesten.  

Allan Axelsen er forsyningsbefalingsmand og 
en meget dedikeret hjemmeværnssoldat, der 
bidrager med mange timer til gavn for Hjem-
meværnet. Desværre kom han til skade under 
tjenesten. På trods af sin skade har han dog 
aldrig meldt fra til kurser, men er altid mødt op i 
godt humør. Dette valgte Hjemmeværnsfonden 
at belønne med de 15.000 kroner.

Allan Axelsen ses her ved tildelingen af 
hædersgaven. Til venstre står kommitteret 
Søren Espersen. 
Foto: Marina Islund

H J E M M E V Æ R N E T  
M Ø D E R  U N G D O M M E N
Sløringsnet, håndgranater, TYR og en stor 
stak regnslag, som hurtigt blev revet væk. 

Det var en del af udstyrspakken, da 
Hjemmeværnet mødte landets ungdom 
på Ungdommens Folkemøde i Køben-
havn i uge 36. Det lunefulde vejr til 
trods var der stor interesse for Hjem-
meværnet, hvilket en meget fremtræ-
dende pavillon var medvirkende til. Så 

fremtrædende, at standen fik rosende 
ord med fra arrangørerne. 

Ungdommens Folkemøde er et event, 
hvor landets private og offentlige organi-
sationer kan møde ungdommen på sine 
egne præmisser, og i år var første gang, 
at Hjemmeværnet gjorde sine hoser 
grønne over for morgendagens poten-
tielle medlemmer.

Hjemmeværnets stand på Ung
dommens Folkemøde tiltrak  
stor opmærksomhed. 
Foto: Frank Rasmussen
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Ny podcast
serie om 
uddannelse 
Hjemmeværnsskolen er initiativtageren, og 
vært er chefsergent Peter Flade. 

Hver podcast sætter fokus på et 
bestemt kursus eller tema og har 
chefsergent og myndighedsbefalings-
mand Peter Flade fra Hjemmeværns-
skolen i værtsrollen. Han taler med 
chefer, instruktører og frivillige. Det 
lille kvarter, som podcasten varer, er 
derfor et pingpong mellem person-
lige erfaringer og inspiration og giver 
lytteren et større indblik i ”dagens 
tema”.   

Lige nu ligger to podcasts klar til 
lytning på nettet. Den første handler 
om Hjemmeværnsskolens årlige 
sommerkursus i Nymindegab. Den 
anden podcast sætter fokus på Hjem-
meværnets populære LPU bootcamp, 
som især tiltrækker de unge, fordi de 
her kan tage hele Hjemmeværnets 

Lovpligtige Uddannelse (LPU) på én 
gang i sommerperioden. I podcasten 
kan du blandt andet høre en kursist 
fortælle som sine personlige erfarin-
ger med bootcampen. 

Selv om der er tale om begivenhe-
der, der allerede er overstået, så lyt 
med alligevel og få inspiration til dit 
hjemmeværnsår 2020. Begge dele 
kommer nemlig igen til næste år. 

Nye podcasts udkommer i løbet 
af efteråret/vinteren. Hold derfor 
øje med hjv.dk og Hjemmeværns-
skolens og Hjemmeværnets officielle 
facebooksider, hvor de nye udgivelser 
vil blive annonceret.

Du kan lytte til de nye podcasts på 
nettet på https://www.buzzsprout.
com/326672

AF HASNA EGGERS

K ENDER  DU  INFORMAT IONSFORUM?
For dig, som arbejder med rekruttering 
og/eller information, er informationsfo-
rum på hjv.dk bag login en vigtig kanal 
til viden. Ud over at der løbende bliver 
lagt vigtige meddelelser op, kan du finde 

materialer, ideer og information inden for 
områderne rekruttering, fastholdelse og 
information.

Når du logger på hjv.dk, vil du un-
der ”Administration” finde et ikon for 

”Fagområder”. Trykker du på ikonet ”Fag-
områder”, finder du et link til Informati-
onsforum i venstre side. 

Så mange nye køretøjer får Hjemmeværnet 
leveret. Der er tale om kassevogne fra tyske 
Mercedes-Benz af modellen Sprinter, som 
har høj komfort og mange anvendelsesmu-
ligheder. Ni vogne går til Hjemmeværnets 
rydningsassistenter, mens otte er beregnet 
til forsyningstransport af materiel. Læs 
mere på side 60.

Hjemmeværnets nye køretøjer  
har flere anvendelsesmuligheder. 
Foto: Ann Outzen, Flyvevåbnets Fototjeneste

17

Vi får stadig flere 
følgere på Twitter, og 
hver dag kommer der 
nye følgere til. Aktuelt 
har Hjemmeværnet 
1.219 følgere, som 
læser med på vores 
opdateringer på  
@Hjemmevaernet

H J V  P Å 
T W I T T E R
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Seniornetværk  
i vækst
Aktiviteter og seniornetværk for Hjemmeværnets 
seniorsoldater er i vækst. Seniorerne er fleksible og 
klar til at give en ekstra hånd, når der er behov for det.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland tilbyder deres seniorer et 
årligt kursus specifikt møntet på distrik-
tets 50+ medlemmer. ”Der kan være en 
tendens til at glemme seniorerne, hvis 
ikke vi gør noget særligt for dem – derfor 
kører vi kurset,” forklarer Jan Pedersen, 
der er informationsofficer. 

Kaptajn Michael Hansen ved distrik-
tet uddyber: ”Vi har i den grad brug for 
seniorerne – de er meget fleksible og kan 
hjælpe os stort set på alle tidspunkter 
af døgnet. Seniorerne får tingene til at 
hænge sammen, så de er en værdsat kapa-
citet hos os.”  

Seniorerne har ofte tidligere beklædt 
chef- eller førerfunktioner og har en lang 
karriere i det frivillige forsvar bag sig.  

”Jeg siger gerne, at ”plejer er død” – der 
kommer hele tiden nye regler og nye 

måder at gøre tingene på. Selvfølgelig skal 
man følge med, og derfor deltager jeg også 
i kurset,” fortæller den aktive seniorsoldat, 
82-årige Kurt Søndergaard fra Politikom-
pagni Køge. 

Flyverhjemmeværnet tilbyder deres 
seniorer fra 60+ at blive en del af et 
forholdsvis nyt seniornetværk. Det er 
tænkt som en mulighed for at bruge de 
ressourcer og kompetencer, som mange 
af Flyverhjemmeværnets aktive seniorer 
repræsenterer. 

”Seniornetværket står til rådighed for alle 
eskadriller i Flyverhjemmeværnet, der ikke 
kan skaffe tilstrækkelig personel indenfor 
egne rækker. Vi håber seniornetværket kan 
vokse sig større og stærkere,” siger Jørgen 
Maarbjerg fra Eskadrille 266 Aalborg. 

Læs mere om seniorerne på side 34, 35 
og 37.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hjemmeværnets 
seniorer er som 
Kurt Sønder
gaard meget 
fleksible og er 
klar til at aflaste 
ved opgaver, 
hvor der ikke er 
tilstrækkeligt 
med personel. 
Foto: Anna Sand 
Larsen

24 timer
Så mange timer skal du huske at 

bruge årligt på din funktionsrelate-
rede tjeneste, så du fortsat indgår i 
Hjemmeværnets aktive styrke. Hvis 
ikke du opfylder dette krav, bliver du 

overført til Hjemmeværnets  
reserve. 

REKORD 
MANGE 
KURSISTER 
Hjemmeværnsskolens årlige sommerkursus 
i Nymindegablejren slog rekord med hele 
600 deltagere, der ikke kun var danske. 40 
kom fra USA og 26 deltagere kom fra andre 
lande.

Kursusprogrammet var da også spækket 
med kvalificerende kurser inden for blandt 
andet ledelse, sikkerhedspolitik og nær-
kampsskydning. Kurset fik også fint besøg 
af chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, der fik lejlighed til at tale med 
nogle af kursisterne. Også Den Kommit-
terede for Hjemmeværnet, Søren Espersen, 
lagde vejen forbi sommerkurset, hvor han i 
øvrigt holdt foredrag på det sikkerhedspoli-
tiske kursus om Danmarks forhold til Kina 
set i en militær optik.  

Lotte Dalar, der var på sommerkurset for 
første gang med mand og tre børn er ikke i 
tvivl: ”Det er meget lærerigt og berigende – 
også for børnene. Vi har allerede besluttet 
os til at tage af sted igen til næste år.” 

Så sæt i kryds kalenderen allerede nu ved 
Uge 27 i 2020. 

 

På billedet ses chefen for Hjemmeværns
skolen, oberst Jens Sund, ved flagparade 
på det populære sommerkursus. 
Foto: HVS

glade 
kursister 
gav fælles 
krammer, 
da de i som-
merferien i 

Søgårdlejren fik bevis for, at de har bestået 
Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse 
på den intensive bootcamp over godt tre 
uger. Så nu er de klar til at fortsætte kar-
rieren i Hjemmeværnet og bidrage til at 
gøre en forskel i Forsvaret og beredskabet.

24

Foto: H
jvfoto.dk
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”Bliv klædt på til at støtte det danske forsvar.”
Sådan lyder teksten på en af de fem nye flotte 

plakater, som er blevet produceret til alle under-
afdelinger og myndigheder i Hjemmeværnet. 
Plakaterne er tænkt anvendt bredt i Hjemme-
værnets image- og rekrutteringsarbejde og er al-
lerede blevet distribueret ud i organisationen via 
Hjemmeværnets depoter, hvor man siden august 
har kunnet hente plakatmaterialet. 

Plakaterne med nye motiver og ens slogan er 
lavet på opfordring fra ansatte og frivillige ude i 
landet, der har efterspurgt materiale, der kan un-
derstøtte både Hjemmeværnets image og rekrut-
teringen af nye medlemmer.

”På vores rundrejse har folk spurgt efter ma-
terialer dels møntet på den unge målgruppe og 
dels på folk i alderen 35-50 år.,” forklarer Louise 
Wrist Sørensen, der er chef for Hjemmeværns-
kommandoens Rekrutteringssektion.

Derfor er der lavet to værnsfælles plakater 
til den unge målgruppe og tre værnsspeci-
fikke plakater til den mere modne målgruppe. 
Plakaterne er bygget op om Hjemmeværnets 
kampagne for at understøtte et fælles udtryk og 
det fælles slogan: ”Det ,vi gør i dag, forbereder os 
på  i morgen”, som du også kan se på kampagne-
opslag på de sociale medier.  Alle plakater passer 
i øvrigt til A-skilte.

”Vi håber plakaterne kan bidrage til, at vi ikke 
kun bliver bedre til at rekruttere mere bredt til 
Hjemmeværnet som helhed, men ligeledes får 
skabt noget opmærksomhed på virksomheden 
ved forskellige lejligheder, ” siger Louise Wrist 
Sørensen.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

 Det vi gør i dag,
 forbereder os 
på i morgen

Søg ind på vistillerop.dk

Søg ind på vistillerop.dk

 Bliv klædt på
 til at støtte det  
danske forsvar
Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen. 

Søg ind på vistillerop.dk

 Vil du udvide dine 
kompetencer?
Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen. 

Søg ind på vistillerop.dk

 Vil du være  
med til at  
gøre en forskel?
Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen. 

Søg ind på vistillerop.dk

 Øvelse gør mester, 
skal du med?
Det vi gør i dag, forbereder os på i morgen. 

Plakaterne til målgruppen 
1835 år.  

De tre plakater til 
målgruppen 3550 år. 

Fem flotte 
plakater

Sloganet ”Det, vi gør i dag, forbereder os på 
i morgen” går igen på fem nye plakater, som 
kan bruges til at synliggøre Hjemmeværnet 
og rekruttere nye frivillige soldater.

T I L  R E K R U T T E R I N G S -
A R B E J D E T
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Regnen falder tungt og 
skaber store, mørke 
plamager på betonen. Det 
er gråt i gråt på denne 
tirsdag i august, og hvis 
det ikke var, fordi Slagelse 

lå lidt længere nede ad vejen, kunne 
Antvorskov Kaserne med sin nærmest 
sovjetiske tunghed let forveksles med 
et byggeri i Østblokken. Men kaser-
nen er lige så dansk som det lunefulde 
sommervejr og lægger lokaler til et lille 

hold hjemmeværnssoldater, som er 
hjemvendt fra netop en tidligere sovjet-
republik, Ukraine, hvor de i byen Rivne 
i det vestlige Ukraine i to måneder har 
været mentorer for instruktører fra to 
ukrainske bataljoner.

En af de hjemvendte soldater, som 
er godt i gang med to dages ERFA og 
debriefing, er Bendix Lavigne. Med sine 
53 år er han alderspræsident på holdet 
på seks mand, som har været af sted. Og 
det er ikke uden grund, at Bendix, som 
bare går under navnet Dixi, er med på 
det unge hold. Med sine hvidsprængte 
lokker og rolige gemyt emmer Dixi af 
årelang erfaring.

HJV magasinet er taget til Antvorskov 
for at spore sig ind på, hvorfor han gang 
på gang hanker op i sin erfaringstunge 
rygsæk og drager ud på internationale 
opgaver for Hjemmeværnet.

Det korte svar er hjerteblod.
”Hjemmeværnet ligger i mit hjerte, 

og nu har jeg gennem så mange år fået 
opbygget nogle kompetencer og viden, 
som jeg rigtig gerne vil dele med dem, 
som kan bruge det. Systemet har inve-
steret i mig, og så er det rart at kunne 
give tilbage igen og motivere andre.”

Over 2.000 
hjemmeværnstimer om året
Bag den grønne baret og de venlige øjne 
er der et skarpt omrids af en samvit-
tighedsfuld mand, som investerer til 
overmål i sin omverden. Ikke kun som 
mangeårig kollega i Hovedstadens 
Beredskab, men også som soldater-
kammerat med fortid i Hæren og som 
instruktør, mentor og inspirator i Hjem-
meværnet. Superlativerne fra hans 
ligesindede må komme et sted fra, 

AF FRANK RASMUSSEN
FOTO: BO NYMANN OG PRIVATFOTOS

Kan jeg  
være med til  

at så et lille frø,  
er det en super 

god følelse  
at komme  
hjem med

Hjemmeværnet har i over et 
årti været udsendt til forskellige 

af verdens brændpunkter. De 
erfaringer, der er indhentet fra 
udlandet, har været med til at 
højne kvaliteten i uddannelsen 
herhjemme. Men hvad får den 

enkelte hjemmeværnssoldat 
ud af det internationale 

engagement? HJV magasinet 
har mødt en af de mest erfarne 

soldater for at få svar. 
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PORTRÆT

Hjemmeværnet er 
hjerteblod for den 

53årige Dixi Lavigne, 
der har 13 internatio
nale udsendelser bag 

sig. Den seneste gik 
til Ukraine, hvor han 

var instruktør.
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 ”Ukrainerne er et 
folk, der virkelig vil 
frem, og man kan 
mærke opblomstringen.
Dixi Lavigne, Instruktør

og det ville umiddelbart også være mærkeligt, hvis 
ikke han har efterladt både indtryk og aftryk efter 
godt 30 år i Hjemmeværnet med over 2.000 timers 
tjeneste årligt.

Men hvad er det ved Hjemmeværnet, der gør, 
at han lægger en indsats, der svarer til mere end 
et fuldtidsjob – oven i det fultidsjob, han har som 
brandmand?

”Efter min tur i Hæren lå det i blodet, og da jeg 
startede civilt i Københavns Brandvæsen, var der 
en del af mig, som bare stadig måtte fortsætte i det 
militære system. I 1989 så jeg en lille udstilling 
om SEP (det nuværende Særlig Støtte og Rekogno-
sceringskompagni, red.), og det så utrolig spæn-
dende ud. Det måtte jeg prøve, for der lå nogle 
udfordringer i det, som jeg godt kunne lide. Jeg tog 
optagelsesprøven og røg direkte ind i patruljerne 
og fik med sanitet at gøre, som senere er blevet mit 
speciale.” 

Ærgres over fordomme
Efter mange års tjeneste kan det imidlertid ærgre 
Dixi, at fordommene om Hjemmeværnet stadig 
trives i den brede befolkning. Han føler ofte, at det 
er de samme forestillinger og argumenter, der går 
igen, og derfor holder han ofte sin profil som hjem-
meværnssoldat lidt skjult i private sammenhænge.

”En gang imellem får man et prædikat eller et 
stempel i panden, inden man begynder at disku-
tere, og så er det lige før, jeg opgiver diskussionen 
på forhånd, for jeg kender argumenterne. Prædika-
tet kan mange gange være, at jeg ”bare” er hjem-
meværnsmand, og at jeg ikke er på samme niveau 
som professionelle soldater. Den møder jeg tit, og 
det skærer i hjertet, for jeg har været professionel 
i mange år før tjenesten i Hjemmeværnet. Og vi 
har nogle kæmpe kompetencer og personligheder i 
Hjemmeværnet, som ligger på specialstyrkeniveau 
og langt over niveau i forhold til professionelle sol-
dater. Så det er sgu svært at være stolt, når Hjem-
meværnet har et helt andet image i befolkningen.”

Bliver motiveret af skarpe krav
Fordomme og manglende viden til trods fortsætter 
Dixi sit virke som næstkommanderende i Hjem-
meværnskompagni Sjætte og som rådighedsbefa-
lingsmand i Wing reserve i Aalborg. Og han snører 
hellere end gerne støvlerne, når muligheden for 
internationale opgaver byder sig til. Med udsen-
delser til blandt andet de baltiske lande, Mali, 
Georgien, Irak og Afghanistan er det altså ikke en 
rekrut, Hjemmeværnet sender af sted for at lære 
fra sig. Men hvad får han selv ud af at tage af sted, 
er der stadig nyt at lære?

”Det er klart, at når man har været med i så lang 
tid og har været en del af toppen af poppen i Hjem-
meværnet med mange uddannelser og kurser, så 
er det da rart at have noget at stile efter og blive 
motivereret af. Jeg bliver stadigvæk motiveret af at 
få de her muligheder for at tage ud og blive brugt.”

 ”Vi har nogle 
kæmpe kompetencer 
og personligheder i 
Hjemmeværnet, som 
ligger på special
styrke niveau.
Dixi Lavigne, Instruktør

Men er det ikke bare mere af det samme? Nej, 
er det korte svar fra Dixi. For et nyt land er lig 
med en ny situation og nye kulturer, og det stiller 
skarpe krav til færdighederne. Især i et land som 
Ukraine, som lægger front til 
en af verdens mest anspændte 
konflikter.

”Vi blev kastet hovedkulds ud 
i tingene dernede, og vi kunne 
godt mærke kulturforskellene. 
I Danmark er vi meget pædago-
gisk anlagte i uddannelsen, hvor 
ukrainernes fremgangsmåde er 
meget statisk og gammelrussisk 
med store auditorier og op til 90 
kursister. Og så kommer vi ind og fortæller dem, 
at vores positive kritik ikke er personlig eller ned-
gørende, og at vi ikke er efter dem og vil nedgøre 
dem, hvis de ikke er gode nok. Så der var ligesom 
denne barriere de første par uger, inden de kunne 
se, hvad det egentlig var, vi ville dernede.”

Et lille spirefrø
Det er tydeligt at mærke på Dixi, at det faglige ud-
bytte er det, der driver ham mod fjerne grænser og 
abstrakte konflikter. Men borer man alligevel lidt 
mere i hans motivation til at søge ud, dukker der 
et andet og mere personligt drive frem. Og netop 
opgaven i Ukraine giver et meget ærligt billede af, 
hvilke personlige refleksioner Dixi har med hjem. 

”Ukrainerne er et folk, der virkelig vil frem, og 
man kan mærke opblomstringen dernede og deres 
vilje til at ville have et godt liv. De har en kampånd 
og en gnist i sig, som jeg synes er spændende at 
opleve, og hvis jeg kan være med til at så et lille 
frø, som måske spirer til et og andet, så er det en 
super god følelse at komme hjem med.”

Dixis personlige oplevelser i verdens brænd-
punkter er tillige en eksotisk og moden appelsin i 
hans arbejdsgivers turban. Det mener Dixi i hvert 
fald selv.

”Min arbejdsplads får jo altid en spændende 
person tilbage på arbejdspladsen, som besidder 
noget mere og har fået nogle nye oplevelser og 
noget ny gejst ind i kroppen. Man kommer velmo-
tiveret tilbage på arbejdspladsen, og der vil altid 
blive spurgt ind til, hvad er der sket, hvad jeg har 
gjort, og hvad jeg har oplevet.”

Bendix  
”Dixi”  

Lavigne
Alder: 53 år

Kaldenavn: Er blevet 
kaldt Dixi siden barne-

årene
Funktion: Premier-

løjtnant og næstkom-
manderende i Hjem-
meværnskompagni 

Sjætte. Soldat i Hjem-
meværnet siden 1989
Civilt: Brandmand ved 
Hovedstadens Bered-

skab
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U K R A I N E

H V I D E - 
R U S L A N D

R U S L A N D

L I T A U E N

L E T L A N D

E S T L A N D

PORTRÆT

13 internationale udsendelser siden mili-
tærdagene i 80’erne. Det er, hvad der står på 
Bendix ”Dixi” Lavignes rejsekort. I hvert fald 
indtil videre. Hvis der skulle opstå endnu 
en mulighed, behøver Dixi ikke megen 
betænkningstid, før han siger ja. Men var 
han blevet hængende i Hjemmeværnet, hvis 

ikke han havde haft mulighed for at komme 
med på internationale opgaver? 

Dixi tygger lidt på spørgsmålet, inden 
svaret falder let tøvende.

”Jeg var jo nok blevet, for det er blevet en 
livsstil, det ligger i blodet, og jeg brænder 
for min enhed. Det handler for mig om 

at få gjort folk dygtige og være med til at 
uddanne nogle af de bedste, vi har i Hjem-
meværnet. Omvendt ville det da være svært, 
hvis ikke der faldt et æble ned fra træet 
en gang imellem, som de internationale 
opgaver er.”  

Efter mange års tjeneste 
ærgrer det Dixi Lavigne, 
når han støder på for
domme, som ofte bunder 
i uvidenhed. ”Hjem
meværnssoldater har 
kæmpe kompetencer.”

I Ukraine var Dixi sammen med 
fem andre hjemmeværnssolda
ter med til at træne ukrainske 
styrker i grundlæggende mili
tære færdigheder. 
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Hvad er status på 
Hjemmeværnets 
internatonale engagement?

”Efter mere end ti års støtte til 
opgaver på internationale missioner 
har Hjemmeværnet sat et markant 
fingeraftryk i verdens brændpunkter. 
Hjemmeværnssoldater har i mange 
lande leveret en professionel indsats 
og opnået mange fine resultater, som 
også har haft en operativ værdi - ek-
sempelvis i Mali. Det er også grunden 
til, at vi ser hjemmeværnssoldater 
indgå i nye internationale opgaver 
som for eksempel i Ukraine. Hjem-
meværnssoldaternes kombination af 
militære og civile kompetener betyder 
desuden, at de kan begå sig i skrø-
belige lande, der har behov for støtte 
til genopbygning. Så en del hjem-
meværnssoldater bliver også udsendt 
som rådgivere.”

Hvilken værdi har de 
internationale erfaringer?

”Hjemmeværnssoldaternes inter-
nationale erfaringer har stor værdi 
på flere måder - de styrker generelt 

samarbejdet med Forsvaret og giver 
flere muligheder for den enkelte 
soldat, der kan steppe op i deres 
underafdeling, når de kommer hjem. 
De internationale opgaver giver også 
plads til, at eksempelvis en næstkom-
manderende i en gruppe får et løft, 
hvis han skal overtage nogle opgaver, 
mens hans gruppefører er udsendt.”

Hvordan omsættes de 
internationale erfaringer 
nationalt?

”I min optik skal vi blive endnu bedre 
til at omsætte og nyttiggøre de interna-
tionale erfaringer i underafdelingerne 
- eksempelvis ved en optimering af 
taktiske procedurer.. Erfaringerne fra et 
internationalt miljø kan også være med 
til at styrke fastholdelsen og rekrutte-
ringen, da det  for mange er en stor op-
levelse at bruge sine kompetencer uden 
for landets grænseer. Det er naturligvis  
vigtigt, at det internationale engage-
ment har den rette balance i forhold 
til Hjemmeværnets nationale opgaver. 
og Forsvarets lejlighedsvise behov for 
støtte til internationale opgaver..”

Hvilke perspektiver ser du 
for det internationale 
engagement?

”Jeg håber, at der også fremover 
opstår behov for støtte til Forsvarets 
internationale opgaveløsning fra 
Hjemmeværnet og gerne inden for 
alle tre værnsgrene. Det kunne være 
de  steder, vi allerede er engageret - 
og måske et par nye steder. Muligvis 
også inden for nye fagområder som 
gender-rådgivning. Hjemmevær-
net har tidligere trådt til og støttet 
Forsvaret med bevogtningsopgaver  i 
for eksempel Afghanistan, Kosovo og 
Mali. Sådanne opgaver  er  efter  min 
vurdering med til at styrke Hjemme-
værnets militære profil og bidrager 
derudover  til at løfte hjemmeværns-
soldaternes kompetenceniveau, så de 
bliver endnu dygtigere til at løse de  
hjemlige opgaver og kan være med til 
at udvikle egen underafdeling..”  

AF CHARLOTTE  
BAUN SENHOLT

HJV magasinet sætter over de næste 
seks sider fokus på Hjemmeværnets 
internationale engagement.

T E M A

Internationale 
opgaver er i vækst

Major Henrik Lysholm fra 
Hjemmeværnskommandoen 
giver her sin vurdering af 
værdien af Hjemmeværnets 
internationale erfaringer 
og potentialerne for flere 
missionsopgaver, hvis 
Forsvaret har behov for 
støtte.
Major Henrik Lysholm er elementsleder i 
Hjemmeværnskommandoens Operationsaf
deling, hvor han hovedsagligt beskæftiger 
sig med det internationale engagement.  
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Ukraine, Spanien, Georgien, Irak, Afghanistan, Mali og Kenya. Hjemmeværnet 
har alene i år været udsendt til missionsområder i lande på tre kontinenter og 
leverer væsentige bidrag, der er med til at styrke landenes stabilitet. Få her 

overblik over Hjemmeværnets aktuelle bidrag til internationale opgaver. 

Mali
Hjemmeværnets Særlig 
Støtte og Rekognoscerings
kompagni har i juni støttet 
af Frømandskorpset haft et 
instruktørbidrag i Mali. Her 
har de stået for tre ugers 
uddannelse af den maliske 
nationalgardes antiterro
renhed. Et tilsvarende ud
dannelsesforløb forventes 
gentaget senere på året.

Georgien
Hjemmeværnet har fortsat ud
sendt en rådgiver ved NATOGe
orgia Joint Training and Evalua
tion Centre og deltager sammen 
med Beredskabsstyrelsen i et 
NATOprojekt med henblik på at 
støtte goergisk Crisis Manage
ment.

Ukraine
Hjemmeværnet har i sommeren 
2019 haft et Mobilt Trænings
team bestående af seks hjem
meværnssoldater udsendt til 
Ukraine. I en britisk ramme var 
de med til at uddanne ukrainske 
soldater i otte uger.

Afghanistan
Hjemmeværnet besætter to stil
linger ved missionen Resolute 
Support med frivillige soldater, der 
er rådgivere for det afghanske for
svarsministerium inden for indkøb 
og finansiel ledelse. 

Irak
Hjemmeværnet bidrager 
med to soldater med særli
ge civile kompetencer inden 
for områderne logistik og 
Human Ressource til NATO 
Mission Iraq. Eksperterne 
udsendes løbende i kortere 
perioder og yder rådgivning 
inden for deres respektive 
områder til enheder i eller 
under det irakiske forsvars
ministerium i rammen af 
NATOs indsats. 

Kenya/Uganda
1. januar 2019 overtog Hjemmeværnet 
opgaven fra Forsvarskommandoen med 
at levere instruktører til Britisk Peace 
Support Team i Østafrika, der uddanner 
afrikanske enheder, før disse indsættes 
i Somalia. Hjemmeværnet forventer i 
2019 at udsende et antal instruktører i 
perioder på trefire uger.

Spanien
Hjemmeværnet har i 
august leveret støtte til EUs 
grænseagentur, Frontex. Bi
draget omfattede Hjemme
værnets Defenderfly samt 
en besætning fra Hjemme
værnseskadrille 270. Op
gaven bestod i at overvåge 
Spaniens middelhavskyst 
for at dæmme op for illegal 
migration og grænseover
skridende kriminalitet.

Partnerskaber 
med ni lande
Udover bidraget til løsning af in-
ternationale opgaver er Hjemme-
værnet også engageret i et bredt 
samarbejde omkring uddannelse 
og øvelser med følgende lande: 
USA, England, Frankrig, Tyskland, 
Sverige, Norge, Estland, Letland 
og Litauen.

Hjemmeværnet 
uden for 

Danmarks 
grænser

INTERNATIONALT
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En lang række af sortklædte, bevæbnede sol-
dater maser sig frem mod den snævre dør-
åbning i den lyserøde bygning. De maliske 
soldater er på en skarp øvelse, hvor de skal 
indtage bygningen og afsøge den for even-
tuelle gidsler. Midt i rækken anes en hvid 

mand i grøn uniform. Hans placering er ikke tilfældig, for 
han er en af de danske instruktører, der har ansvaret for, 
at øvelsen forløber, som den skal.

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognoscerings-
kompagni (SSR) har i tre uger i juni været i den vestafri-
kanske republik Mali for at træne den maliske National-
gardes antiterrorenhed Force Antiterrorist (FORSAT). 
Fokus har primært været rettet mod rumkamp og gidsel-
befrielse, men menneskerettigheder, sanitetstjeneste og 
operationsplanlægning har også været på skemaet for de 
30 maliske soldater i FORSAT.

Instruktør Carsten fra SSR 
demonstrerer hvordan man 
trænger ind i et rum. 

Fakta
• Den maliske Nationalgar-

des FORSAT-enhed har til 
opgave at løse antiterror-
opgaver blandt andet i 
hovedstaden Bamako, hvor 
det er nødvendigt at tage 
hensyn til civilbefolkningen 
(non-kombattanter). 

• Det er første gang, Frø-
mandskorpset træner solda-
ter fra SSR i løsning af kapa-
citetsopbygningsopgaver.

• Som Hjemmeværnets natio-
nale specialenhed skal SSR 
støtte løsningen af Hjem-
meværnets nationale og 
internationale opgaver, og 
herunder også kunne støtte 
Forsvarets specialoperati-
onsstyrker. 

• SSR har tidligere støttet 
løsningen af Forsvarets in-
ternationale opgaver i blandt 
andet Irak og Afghanistan.

T E M A

Hjemmeværnets 
specialenhed har trænet 
antiterrorenhed i Mali

Hjemmeværnets Særlig Støtte og 
Rekognosceringskompagni (SSR) havde forberedt sig 
intensivt forud for den internationale opgave, hvor 
de trænede soldater fra den maliske Nationalgardes 
antiterrorenhed, Force Antiterrorist (FORSAT).

AF FRANK RASMUSSEN 
FOTO: SSR
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SSR havde forberedt sig intensivt for 
at kunne træne de maliske soldater, der i 
forvejen besidder et højt niveau. 

”Træningen startede med en forudsæt-
ningskontrol af enheden, og ud fra det, vi 
så, tilpassede vi niveauet af undervisningen 
og arbejdede videre med taktikken og prin-
cipperne. Inden vi kom ned til Mali, havde 
instruktører fra den franske infanteriskole 
gennemført et tre ugers forløb for dem, og 
det var ud fra uddannelseskontrollen, at vi 
lagde niveauet for den videre undervisning,” 
fortæller chefen for SSR, kaptajn Morten 
Rask.

Bevidst om budskaber
Den danske tilgang til at instruere styrken i 
meget specialiserede discipliner skulle FOR-
SATs soldater dog gradvist vænne sig til.

”De var meget tilbageholdende i den før-
ste uge. De kunne for eksempel ikke finde 
på at sige, at deres træthed skyldtes mang-
lende morgenmad, for de ville ikke skuffe os 
eller tabe ansigt. Men lidt efter lidt åbnede 
de op, for de kunne mærke, at vi rigtig gerne 
ville have dem til at spørge ind til de ting, vi 
lærte dem. For hvis de forstod det, vi lærte 
dem, kunne de også bedre arbejde med det,” 
siger instruktøren Carsten fra SSR.

Carsten havde forberedt sig nøje på at 
træne de lokale soldater. For det er et møde 
med en anden kultur og en mere rå tilgang 
til karakteren af opgaverne. 

”I Mali har vi været fokuserede på, hvor-
dan vi motiverede soldaterne, og hvordan 
vi sendte et budskab. Frem for en masse 
teori om rumkamp, lagde vi vægt på praktik, 
praktik og mere praktik,” siger Carsten.

Og netop de skærpede kompetencer hos 
SSR-soldaterne i verdens brændpunkter er 
med til at sikre et højere niveau i træningen 
hjemme på dansk grund. 

”Når man er udenlands og har med andre 
kulturer at gøre, så bliver ens fokus skærpet. 
Min evne til at lære fra mig er klart forbed-
ret, fordi jeg nu er mere bevidst om, hvor-
dan jeg sender et budskab,” siger Carsten.

Samarbejdede med 
Frømandskorpset
Soldater fra SSR har været på internatio-
nale opgaver tidligere, men det er første 
gang, at Frømandskorpset har støttet i 
opgaveløsningen.

”Frømandskorpset stillede teamleader og 
chefinstruktør til rådighed. Samtidig skulle 
de støtte SSRs opgaveløsning, så SSR selv i 
fremtiden selvstændigt kan løse tilsvarende 
opgaver. Dermed var denne opgave unik på 

mange områder,” konkluderer Morten Rask.
Netop SSRs struktur med frivillige sol-

dater gør enheden velegnet til opgaver som 
den, der blev løst i Mali. 

”Vores frivillighed og civile baggrund er 
vores kendetegn og styrke. Det giver værdi, 
når vi er afsted. Vi er i stand til at tilpasse 
os til de forhold, der er, og nogle af vores 
løsninger bliver taget fra vores civile liv,” 
forklarer Carsten.

Mali er første skridt på vejen 
Opgaven i Mali blev løst i koordination med 
Forsvarsministeriet og den interministe-
rielle Freds- og Stabiliseringsfond. Ifølge 
Morten Rask er det meget sandsynligt, at 
opgaven i Mali blot er første skridt på vejen 
mod nye internationale opgaver for SSR.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi fremover 
vil se mange flere opgaver, hvor Danmark 
med rimelig få midler kan være med til at 
opbygge kapaciteter og undervise i risiko-
områder, hvor de enkelte lande endnu ikke 
har kapaciteten og viden til at håndtere den 
stigende trussel og fundamentalisme, som 
langsomt, men sikkert vinder frem,” siger 
Morten Rask.

Major Thomas Eddelien, som har været 
øverste ansvarlige for Hjemmeværnets sta-
biliseringsindsatsopgave i Mali, er enig med 
Morten Rask og supplerer:

”Denne opgavetype giver god mening, 
idet det er bedre at uddanne lokale sik-
kerhedsstyrker til selv at sørge for sikker-
heden, end det er at udsende danske og 
andre vestlige militære enheder, når først et 
lands sikkerhedsstruktur er kollapset. Det 
er grundlæggende bedre at forebygge end 
at helbrede, for nu at bruge en metafor fra 
sundhedsvæsenet.”  

 ”Min evne til at lære fra mig er 
klart forbedret, fordi jeg nu er 
mere bevidst om, hvordan jeg 
sender et budskab.
Carsten, Instruktør fra SSR

Teoretisk gennemgang af hvordan et hus 
skal afsøges for modstandere og civile. 

INTERNATIONALT
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T E M A

Muligheden for at komme på eventyr og for at 
udvikle sig personligt og fagligt fik kom-
pagnichef for Stabshjemmeværnskompagni 
Midt- og Vestsjælland kaptajn Rasmus 
Franck til at lade sig udsende til Irak to 

gange. Først et halvt år som instruktør og siden et halvt år 
som presseofficer. 

”Jeg har været lærer i mange år og kan lide at undervise 
og at se undervisningen have en effekt. Jeg underviste blandt 
andet irakiske sikkerhedsstyrker i basale soldaterfærdighe-
der i et konfliktområde, hvilket må siges at være ekstreme 
forhold for en undervisningssituation,” siger Rasmus Franck. 

Selvom han havde megen erfaring med at undervise 
hjemmefra, var der nyt at lære i Irak. 

”Der var stor spredning på dem, vi underviste – lige fra 
arbejdsløse Ph.d.’ere til bønder. Det skulle jeg tænke med 
ind i undervisningen. Det foregik via tolk, så jeg lærte 
hurtigt at bruge kropssprog og fagter så meget som muligt. 

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
CONTEXT MEDIA

Rasmus Franck bruger aktivt sin erfaring fra Irak i sit virke som kom
pagnichef og instruktør – her står han for undervisningen i adgangs
kontrol for et hold seniorer. Foto: Anna Sand Larsen 

 

“Jeg vil vise, hvad 
Hjemmeværnet 
kan lede til”
Udsendelser til Irak gav Rasmus 
Franck erfaringer og inspiration 
til hverdagen som kompagnichef. 
Han håber, at udsendelserne også 
motiverer kompagniets frivillige, når 
de kan se, hvor spændende opgaver 
man kan få i Hjemmeværnet. 
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INTERNATIONALT

Rasmus 
Franck
• Kaptajn og kompagnichef for 

Stabshjemmeværnkompagni 
Midt- og Vestsjælland

• 46 år
• Uddannet lærer og bachelor i 

kommunikation
• Udsendt fra februar til august 

2017 som instruktør på Ope-
ration Inherent Resolve i Irak

• Udsendt fra august 2018 
til februar 2019 som pres-
seofficer også på Operation 
Inherent Resolve i Irak

 ”I Danmark  
er vi høflige, men en 
irakisk soldat, der 
keder sig, sætter sig  
i skyggen og tænder 
en cigaret.
Rasmus Franck, Kompagnichef

For to år siden bidrog Rasmus Franck til at undervise soldater fra de irakiske sikkerheds
styrker, hvilket var en stor oplevelse. Foto: Jeanette Serritzlev

Og jeg så også tydeligt, hvor meget 
elevengagement betyder for under-
visningen. I Danmark er vi høflige, 
men en irakisk soldat, der keder sig, 
sætter sig i skyggen og tænder en 
cigaret,” fortæller han. 

Går gerne forrest
De oplevelser har han i baghovedet 
til hverdag som kompagnichef. 

”Jeg kan sige til mig selv, “det her 
fungerede med irakerne, gad vide, 
om det ikke også virker i Hjem-
meværnet”. I vores kompagni er 
der også stor forskel på de enkelte 
frivillige, og de skal alle lære noget. 
Det er vigtigt at finde deres styrke-
sider og opstille succeskriterier for 
dem,” forklarer han. 

Desuden håber han, at hans 
udsendelser kan tjene som 
inspirerende eksempler på, hvad 
man kan udrette som frivillig i 
Hjemmeværnet. 

”Jeg vil gerne gå forrest og vise, at 
Hjemmeværnet giver mulighed for 
både at udvikle sig og gøre nogle 
spændende ting, og at man faktisk 
kan bruge det, man lærer, til at 
gøre en stor forskel,” siger Rasmus 
Franck. 

Inspiration til egen rolle
I Irak oplevede han desuden, hvor-
dan udsendte fra mange forskellige 
enheder arbejdede sammen for at 
løse opgaven. 

”Ligesom i Hjemmeværnet havde 
alle forskellige kompetencer og 

baggrunde, men vi skulle fungere sam-
men for at løse opgaven. Det var inspi-
rerende i forhold til min egen rolle som 
kompagnichef at være med til at få det 
til at fungere,” siger han. 

Også rent personligt har han fået 
erfaringer med hjem fra Irak. 

”Hvis jeg kan løse opgaver under 
udfordrende forhold i Irak, kan jeg 
klare mange andre udfordringer også. 
Udsendelserne har vist mig, at hvis 
man sætter sig noget for og lægger den 
rette energi i det, kan det meste lade 
sig gøre,” siger Rasmus Franck.   
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Udviklingsarbejde  
er lagt på skinner

AF MIKKEL STANIOK MADSEN

I N D S A M L I N G 
A F  D A T A  O G 
E R F A R I N G E R

I første halvår 2019 har Hjemmeværnskommandoen i ram-
men af projektet ”udvikling af Hjemmeværnets underafdelin-
ger” arbejdet med at indhente data og erfaringer fra både fri-
villige og ansatte. Det indsamlede materiale er blevet anvendt 
til at identificere indsatsområder, som umiddelbart kan være 
med til at forbedre vilkårene for værnsgrene, myndigheder og 
underafdelinger i form af støtte til aktiviteter, indsættelser, 
uddannelse og øvelser. 

Der har fra starten af i arbejdet været fokus på, at udviklin-
gen af Hjemmeværnets underafdelinger bliver et fælles eje for 
alle niveauer i Hjemmeværnet – lige fra underafdelinger til 
Hjemmeværnskommandoen. Derfor vil indsamlingen af ma-
teriale samt en supplerende besøgsrunde, som gennemføres 
i efteråret, og dialogen med myndigheder og underafdelinger 
fortsat have høj prioritet i 2019.

For at få et grundlag at arbejde videre på efter underaf-
delingschefsamlingen i januar udsendte Hjemmeværns-
kommandoen i marts en spørgeskemaundersøgelse til alle 
fastansatte ved Flyverhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet, 
landsdelsregioner og hærhjemmeværnsdistrikter. 

Spørgsmålene relateret til projektets rammer, indhold og 
processen var stort set identiske med de spørgsmål, der blev 
stillet på underafdelingschefsamlingen 2019. Det har gjort 
det muligt at sammenligne budskaber/problemstillinger, 
der rører sig på tværs af den frivillige og ansatte struktur i 
Hjemmeværnet. 

Behandlingen af besvarelserne har vist, at mange af de pro-
blemstillinger, som de fastansatte har påpeget, er de samme 
problemstillinger, som blev fremlagt på underafdelings-
chefsamlingen. Det samlede materiale er blevet drøftet både 
på chefmøder og på Hjemmeværnets Landsråd i maj 2019. 

11000101011001
01010011101010
11010111010111
10001100101010
10101001110101
00111010101101
01110111000101011001
01010011101010
11010111010111
10001100101010
10101001110101
00111010101101
011101

Arbejdet med at udvikle 
Hjemmeværnets 
underafdelinger er inde 
i en god gænge. Der 
er udarbejdet et nyt 
opgavekatalog med 21 
nye tiltag, og de første 
tiltag er allerede sat i 
søen. HJV magasinet 
bringer her en status 
over projektet.

1
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O P G A V E  
K A T A L O G
På baggrund af den første del af 
processen med indsamling af data 
og erfaringer samt bearbejdning 
af besvarelser er der udarbejdet et 
opgavekatalog med en række tiltag, 
som indgår i det videre udviklings-
arbejde. Kataloget er tænkt som et 
dynamisk værktøj, der løbende kan 
justeres til efter aktuelle behov.   

Opgavekataloget indeholder fore-
løbig 21 tiltag, som er opdelt i 
syv indsatsområder:
1. Hjemmeværnets kultur.
2.  Styring, administration og 

økonomi.
3. Uddannelse.
4. Materiel.
5. Øvelser og aktiviteter.
6. Struktur og personel.
7. Kommunikation

De enkelte tiltag i opgavekataloget 
kan ses på Hjemmeværnskom-
mandoens fagområde Forsvarsforlig 
2018-2023 på hjv.dk.

I G A N G S A T T E  
T I L T A G 
Allerede nu har Hjemmeværnskommandoen 
med udgangspunkt i de mange gode input 
blandt andet kunnet igangsætte følgende:
 
• Indkøb og fordeling af hjelmhuer. 
• Indkøb af knæbeskyttere til forventet 

fordeling ultimo 2019
• Synliggørelse af materiellister til underaf-

delingerne på hjv.dk
• Onboardingskoncept for at sikre bedre 

modtagelse og integration af nye medlem-
mer 

UDVIKLING 

2

B E S Ø G S R U N D E  
O G  T A S K  F O R C E
Hjemmeværnskommandoen har nedsat en Task Force, som i 
perioden september - dececmber 2019 gennemfører  en besøgs-
runde ved myndigheder, enheder og underafdelinger. Task Forcen 
er nedsat med henblik på at gennemgå de forskellige tiltag i 
opgavekataloget og samtidig afklare, hvilke tiltag der hurtigt kan 
sættes i værk og hvilke, der ikke kan vente til den endelige imple-
menteringsplan, der forventeligt kommer ved udgangen af 2020. 
Nogle af de problemstillinger som er rejst, kan allerede i dag løses 
af distrikterne selv inden for det nuværende grundlag. 

 På besøgsrunden vil der primært være fokus på: 

• Identificering af yderligere tiltag, som kan iværksættes i ram-
men af udvikling af Hjemmeværnets underafdelinger

• Muligheden for at iværksætte handling/løsninger inden for 
områder, som kan skabe bedre vilkår for den enkelte myndighed 
eller enhed her og nu

• Minimering af frustrationer og problemområder generelt 
• Generel vejledning/sparring med den ansatte struktur
• Yderligere input til Hjemmeværnets implementering af For-

svarsforlig 2018-2023

I takt med konsolideringen af tiltag er det intentionen, at der mu-
ligvis senere også nedsættes en Task Force Underafdeling.

3

4
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“Hvis Hjemmeværnet består af tre værnsgrene 
er det så: De grønne spejdere, de blå spejdere 
og FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund)?”

Sådan lød Brian Halkjærs kommentar på et 
annonceopslag på Facebook i det tidlige forår. 
Annoncens afsender var Hjemmeværnet, der 
slog et digitalt slag for de tre værnsgrene. 
Brian var derfor ikke sen til at sammenligne 
Hjemmeværnet med tre danske spejderkorps.

Kommentaren blev afleveret med et halvt 
glimt i øjet, men det kunne delingsfører i 
Infanterikompagni Holstebro, Tino Wiuf 
Jensen, ikke vide, da han straks hoppede ind 
i diskussionen og uden større betænkning 
inviterede spøgefuglen Brian til at kigge forbi 
til en gang kaffe på en ganske almindelig 
kompagniaften.

Stof til eftertanke for 
hjemmeværnssoldaten
“Jeg følte mig provokeret af, at han så på 
os som nogen, der ikke tager vores opgave 
seriøst. Han bor også tæt på mig, så jeg invi-
terede ham til at kigge forbi,” siger Tino, da 
HJV magasinet ringer for at spørge ind til den 
usædvanlige taktik.

På en anden telefonlinje forklarer Brian, 
hvorfor han sagde ja til invitationen.

“Der var en masse hjemmeværnsfolk i 
debatten, som var sure, men han var fornuftig 
nok. Jeg kan godt lide en god udfordring, så 
derfor sagde jeg ja.”

Kort tid efter stod kaffen klar, da Tino og 
Brian mødtes i kompagnilokalerne for at 
diskutere Hjemmeværnets rolle i det danske 
samfund. Og snakken med Brian gav faktisk 
stof til eftertanke hos Tino.

“Brian mente, at Hjemmeværnet ikke kunne 
imødegå truslerne mod samfundet i tilfælde 
af krig, og at vi derfor ikke skulle have ret til 
at bære våben. Samtidig havde han især ét 
interessant spørgsmål: Ville vi være klar til 
at åbne ild over for civilbefolkningen, hvis de 
eksempelvis stormede ting eller objekter, som 
vi bevogtede? Det var et meget interessant 
spørgsmål, som jeg også har diskuteret med 
kammeraterne i kompagniet efterfølgende.” 

Særdeles aktiv i debatterne 
For følgere af Hjemmeværnets Facebook-side 
vil Tino Wiuf Jensens navn nok ikke være helt 
fremmed. Han er ivrig debattør på diverse 

AF FRANK RASMUSSEN
FOTO: BJARNE RIIS HANSEN

Når Facebookkrig 
bliver erstattet af 
dialogkaffe i 
virkeligheden

Hvordan tackler man folks fordomme om 
Hjemmeværnet? Delingsfører og flittig debattør, Tino 
Wiuf Jensen fra Holstebro, valgte en ny taktik, da 
han for nylig inviterede en kritiker fra Facebook på 
dialogkaffe. 

opslag, for engagementet er dybfølt, og 
han vil ikke lade fordomme og nedla-
dende ytringer stå uimodsagt.

“I bund og grund handler det om de 
fordomme og ofte personlige angreb, 
der er på os, som er i Hjemmeværnet. 
Jeg synes, der er en forkert opfattelse af 
den professionalisme, vi har, og derfor 
tager jeg det personligt, da jeg lægger 
mange timer i det.”

Tino Wiuf Jensen føler selv, at hans 
argumenter er med til at ændre folks 
syn på Hjemmeværnet.
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FORDOMME

“Jeg synes ofte, at jeg får flyttet folk. 
Når de for eksempel mener, at vi er spild 
af penge, henviser jeg til fakta, og så 
oplever jeg, at diskussionen lukker. Jeg 
tager diskussionen, for der er jo en chance 
for, at andre folk læser med på opslagene 
og på den baggrund får lyst til at være 
medlemmer.”

God snak, uændret holdning
På den anden side af kaffebordet på kom-
pagniaftenen var Brian imidlertid svær at 
rykke i sit syn på Hjemmeværnet.

“Jeg mener stadig, at Hjemmeværnet 
skal af med våbnene. Hvis der engang  
kommer krig, så kommer det til at gå 
meget stærkere, end Hjemmeværnet ville 
kunne følge med. Derfor synes jeg, at vi 
skal bruge flere penge på Beredskabs-
styrelsen, for de er langt bedre rustet til 
redningsarbejdet i en krig, der er overstået 
på et sekund. Og så kan jeg forstå, at det 
kun kræver 24 timers tjeneste om året 
for at være aktiv. Men jeg havde et utrolig 
positivt indtryk af Tino. Han talte godt for 
sin sag, ingen tvivl om det.”

Tino Wiuf Jensen var overrasket over 
sin gæsts refleksioner og er ikke bleg for 
at invitere andre skeptikere på kompag-
nikaffe i fremtiden.

“Brian var væsentlig mere intelligent, 
end jeg havde givet ham kredit for, for han 
er et menneske, der har gjort sig tanker 
om, hvorfor han er nej-siger. Jeg føler, at 
han gik derfra på et mere oplyst grundlag, 
men om han stadig mener, at hjemme-
værnssoldater ikke skal bære våben, ved 
jeg ikke. Vi havde en god dialog, og jeg vil 
helt sikkert invitere folk igen.”  

Delingsfører Tino Wiuf Jen
sen fra Holstebro ses hen 
sammen med Brian Halkjær, 
som tog imod Tinos invita
tion til en snak om Hjemme
værnets rolle i samfundet.
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Det er værdsat, når Hjemmeværnet 
støtter Jægerkorpset med alt fra 
momenter, sminkører, logistisk 
støtte og hjælp, når der er besøg 

af udenlandske specialstyrker. Det viser 
Jægerkorpset på flere måder. 

”Vi værdsætter støtten fra Hjemmeværnet 
og tager den ikke for givet. Vi har mange 
dygtige hjemmeværnssoldater, der stiller op 
hver gang med meget kort varsel,” fortæller 

AF: NANNA HØYBERG PEDERSEN
FOTO: NANNA HØYBERG PEDERSEN OG JÆGERKORPSET 

Når udenlandske 
specialenheder er 
på besøg, hjælper 

Hjemmeværnet 
også til.

I 2018 støttede Hjemmeværnet Jægerkorpset med knap  
44.000 timer. Alene i juli 2019 var der 135 aktiviteter til støtte  
for Jægerkorpset – og det er værdsat. 

Uvurderlig støtte 
til Jægerkorpset

Dibbo Lazkani fra Hjemme
værnskompagni Vendsyssel 
fik et kæmpe skulderklap, 
da han modtog chefen for 
Jægerkorpsets Comman
ders Coin. eul

oberstløjtnant Kåre Jakobsen, der er chef for 
Jægerkorpset. 

”Vores kvalitet og resultat i uddannelsen 
bliver hævet, fordi Hjemmeværnet støt-
ter os. Det gør os bedre forberedte til vores 
opgaver,” forklarer Kåre Jakobsen. 

Jægerkorpset har lavet et særligt ærme-
mærke til de hjemmeværnssoldater, der 
støtter dem fast, og hvert år får en hjemme-
værnssoldat Commanders Coin fra chefen 
for Jægerkorpset. Det er særlig Hjemme-
værnskompagni Vendsyssel, der hjælper 
Jægerkorpset, der ikke lukker hvem som 
helst helt tæt på. Det kræver nemlig en god 
fysik, men vigtigst af alt kræver det den rette 

indstilling og mindset at samarbejde tæt 
med jægersoldaterne.

Jo bedre vi er – jo bedre bliver de
Og der bliver lagt rigtig mange timer i støt-
ten til korpset. Sidste år blev det til knap 
44.000 timers støtte til Jægerkorpset alene. 
Dibbo Lazkani fra Hjemmeværnskompagni 
Vendsyssel brugte 2.300 timer og modtog i 
år Commanders Coin.

”Dibbo er en uvurderlig støtte og et an-
svarsfuldt medlem med styr på tingene og er 
altid i godt humør. Han tager initiativ over 
norm, er tjenestevillig og et godt forbillede 
for de yngre medlemmer,” forklarer Kåre 
Jakobsen.

26-årige Dibbo Lazkani var stolt over at 
modtage mønten, men er mest af alt glad 
for at gøre en forskel. 

”Vi får også noget ud af det. Vi får gode kol-
legaer og kammerater i både Hjemmeværnet 
og Jægerkorpset. Vi er ikke bare momenter – 
vi specialiserer os i, hvordan de bevæger sig og 
lærer en masse fra jægerne. Jo bedre vi er – jo 
bedre bliver de,” fortæller han. 

H Æ R H J E M M E V Æ R N E T
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H U S K  Ø V E L S E  L I O N H E A R T
Landsdelsregion Vest holder regionsøvelse i weekenden fra 27.29. september. 
Øvelsen er blevet navngivet Lionheart af en aktiv hjemmeværnsoldat fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt og Vestjylland, der vandt navnekonkurrencen på Facebook, hvor du kan følge øvelsen.

Den 10. august gik 
Hærhjemmeværnsdi-
strikt Fyn, Fyns Politi, 
Beredskabsstyrelsen 

og Beredskab Fyn sammen om 
udstillingen ”Et liv i uniform”. 
Målet var at skabe interesse 
omkring Totalforsvaret på Fyn 
– og ikke mindst få skubbet 
til nogle af fordommene om 
Hjemmeværnet. 

I alt næsten 100 frivillige og 
ansatte fra Hjemmeværnet tog 
aktivt del i arrangementet, hvor 
alle var velkomne lige fra pårø-
rende til almindelige borgere. 

Også forsvarsminister Trine 
Bramsen (S) lagde turen forbi og 
blev vist rundt på standene. 

Til trods for silende regnvejr 
tog næsten 700 mennesker på 
besøg for at se, hvad Total-
forsvaret er for en størrelse. 
De mange besøgende fik rig 
mulighed for at se de forskellige 
funktioner i Hjemmeværnet og 
noget af det udstyr, som Hjem-
meværnet har til rådighed i dag. 
Den mulighed vakte begejstring. 
Der var mange aktiviteter for 
både store og små, der kulmine-
rede i en fælles opvisning, hvor 

samarbejdet myndighederne 
imellem blev demonstreret. 

Derfor forventer Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn også at 
planlægge et lignende arrange-
ment i samarbejde med Fyns 
Politi, Beredskabsstyrelsen og 
Beredskab Fyn igen til næste år.

Imagepleje
Initiativet til ”Et liv i uniform” 
blev taget for over et år siden. På 
Fyn er der ingen garnisoner, og 
derfor blev der på et kompagni-
chefmøde foreslået at kombi-
nere en pårørendedag med en 

dag for en bredere målgruppe, 
ligesom man kender det fra 
Åbent Hus-dage på kasernerne. 

Derfor var det primære 
formål med dagen faktisk ikke 
hvervning. Fokus var at bidrage 
til et positivt image af Hjemme-
værnet, men også at fremhæve 
samarbejdet med politi og be-
redskab og samtidig give folk 
nogle gode oplevelser, der kan 
være med til at skubbe til deres 
opfattelse af Hjemmeværnet. 
Netop datoen 10. august blev 
valgt, fordi det var sidste lørdag 
i skolernes sommerferie. 

Både store og små  
syntes, det var sjovt at 
møde Hjemmeværnet  
live ved arrangementet 
”Et liv i uniform”.Ricdy D

Den nye forsvarsminister 
Trine Bramsen under et 
interview på den velbesøgte 
dag for Totalforsvaret. 

AF NANNA HØYBERG PEDERSEN
FOTO: HDFYN

Knap 700 borgere trodsede vejret  
og besøgte ”Et liv i uniform”
For første gang i år prøvede Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn at holde en samlet 
totalforsvarsudstilling for hele distriktet – og det blev en succes til trods for,  
at vejret viste tænder. 

VEST - KORT NYT  
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Delingsfører løjtnant Jess Wedel Nielsen 
har været en del af Infanterikompagni Fyns 
hvervekampagne ved Syddansk Universitet 
helt fra starten. 

”Ideen kom faktisk fra en af vores folk, der 
selv var studerende og som havde noteret 
sig, at Forsvaret var med til studiestartsmes-
ser. Så han foreslog, at det skulle Hjem-
meværnet også. Og det virker faktisk rigtig 
godt,” fortæller Jess. 

For når Infanterikompagni Fyn deltager 
ved studiestartsmessen i Odense, så er 
der rigtig mange, der stiller spørgsmål, vil 
diskutere fordomme og er interesseret i at 
høre mere om Hjemmeværnet. Typisk får 

kompagniet på messen kontakt til omkring 
40 interesserede unge, som de gerne må 
kontakte og følge op på. Af dem dukker i 
gennemsnit 25 op til deres ”Åbent Hus”-
kompagniaften. I sidste ende resulterer det 
i omkring 15 ansøgninger årligt til kompag-
niet, som med initiativet har fået gennem-
snitsalderen til at rasle ned blandt deres 
medlemmer.

”Jeg er en af de ældste i kompagniet,” 
griner Jess, der er 41 år.

Opskriften på succes
Kompagniet stiller typisk med fire-seks 
hjemmeværnssoldater på studiestartsmes-
sen. To eller tre står på standen og taler med 
de interesserede, mens to eller tre går rundt 
i ”fuldt battlegear” og taler med folk. Jess 
forklarer, at det er rigeligt. Ellers bliver de 
for mange, og så er der nogle der står og er 
ineffektive. Det er ikke det signal, kompag-
niet vil sende. 

”Vi har meget fokus på, hvem der kom-
mer med ud til messen. De skal være åbne 
og have lyst til at fortælle. Og så skal det 

TEKST: NANNA HØYBERG PEDERSEN
FOTO: INFANTERIKOMPAGNI FYN 

Infanterikompagni Fyn 
har haft succes med deres 
hvervefremstødt blandt de 

studerende på Syddansk 
Universitet.

Nyt hvervekoncept    skaber resultater
De senste år har Infanteri kompagni Fyn deltaget 
aktivt på den årlige studiestartmesse på Syddansk 
Universitet i Odense. Med et effektivt koncept har de 
hvervet omkring 15 unge studerende årligt.
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 ”Vi har meget fokus på, 
hvem der kommer med ud til 
messen. De skal være åbne og 
have lyst til at fortælle.
Jess Wedel Nielsen, Delingsfører

Kompagniet stiller typisk med mellem fire og seks 
hjemmeværnssoldater på den årlige studiestart
messe i slutningen af september. 

Nyt hvervekoncept    skaber resultater
være nogle, som de studerende kan spejle 
sig i. Som regel er de, vi har ude på stan-
den, selv studerende, så de kan fortælle 
om, hvor meget tid de bruger på Hjemme-
værnet og forklare, at det ikke er ander-
ledes end at spille fodbold. Nogle spiller 
hyggebold, andre vil på førsteholdet – det 
kommer an på, hvad man lægger i det,” 
siger Jess. 

Ofte har kompagniet også et køretøj med, 
der står udenfor som blikfang, og setup’et 
virker. Rigtig mange af de studerende 
kommer hen og stiller spørgsmål, og Jess 
forklarer, at det er vigtigt selv at turde gribe 
fat i fordommene.

”Jeg siger altid, at det er en god måde at 
starte en dialog på. Vi slagter fordomme,” 
fortæller han. 

Der er også fokus på, hvad de unge kan få 
ud af Hjemmeværnet. 

”Det overrasker faktisk mange af de unge, 
når vi fortæller dem om de mange forskel-
lige kompetencer, Hjemmeværnet kan 
tilbyde og som kan bruges også i deres civile 
liv,” siger Jess.

Hvad så bagefter?
For Jess er perioden, efter 
de studerende har vist 
interesse lige så vigtig.

”Vi inviterer dem til en 
åbent hus-aften i kom-
pagniet, så de kan møde 
os alle sammen på vores 
hjemmebane. Så snart de 
har skrevet en begæring, 
så tager vi dem med til 
alt, hvad vi kan som for 
eksempel førstehjælp eller signaltjeneste. 
Ellers taber vi dem igen i ansøgningsperio-
den,” forklarer han. 

Mange af de studerende bliver naturligvis 
ikke i Odense for evigt – de er måske flyttet 
til byen netop for at studere der. 

”Men så hjælper vi dem videre. Vi hverver 
til hele Hjemmeværnet og sender dem ger-
ne videre. Jeg har været i Hjemmeværnet i 
mange år og har et stort netværk. Så hvis en 
af vores soldater flytter til København eller 
Aalborg eller måske hellere vil noget, som 
et af de andre fynske kompagnier tilbyder, 

så formidler jeg kontakten og hjælper dem 
videre i systemet,” slår Jess fast. 

I år deltager Infanterikompagni Fyn 
naturligvis også på studiestartsmesserne 
i Odense, der finder sted i slutningen af 
september.  

REKRUTTERING 
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TEKST: HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT SYD- OG SØNDERJYLLAND  
FOTO: BRIAN FABRICIUS RASMUSSEN, HJVFOTO.DK 

1 5 0  H J E M M E V Æ R N S S O L D A T E R 
B L E V  U D F O R D R E T  P Å  

De deltagende soldater fik genopfrisket deres 
kompetencer indenfor førstehjælp og skyde-
færdigheder, og særligt patruljedelingen og 
den motoriserede overvågningsdeling, der 
fra deres skjul observerede modstanderens 

bevægelser, kom hjem med en masse erfaring. Også infan-
terister og bevogtningssoldater blev brugt til blandt andet 
bykamp og kamp fra stilling. 

I starten af juli gik 150  
soldater fra Hærhjemmeværns-
distrikt Syd og Sønderjylland til 
stålet på Øvelse Baltic Protector 

i Oksbøl. Det blev en meget 
lærerig øvelse, der også var 

en certificering af de soldater, 
der indgår i Hjemmeværnets 

Beredskabsstyrke de  
næste to år. 

Baltic 
Protector
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Folkemødet 2019 bliver i hvert 
fald husket for en ting. Nemlig 
det uvejr, der ramte Bornholm 
lørdag eftermiddag og på ganske 
få timer fik skyllet deltagere, 
telte og arrangementer væk. 

Men det var ikke nok til at rykke ved pub-
likumsrekorden på over 114.000 deltagere 
fra hele landet. 

For Hjemmeværnet bliver Folkemødet 
igen i år en absolut topscorer på listen over 
operative indsættelser. Chefen for Det 
Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant 

Folkemødet på Bornholm 
er regionens største 
operative indsættelse, og 
Hjemmeværnet var igen i 
år synlige på det fire dage 
lange møde, som satte 
publikumsrekord med 
over 114.000 deltagere.

Synligt  
aftryk på 
Folkemødet 
2019

AF LARS FLØE OLSEN 
FOTO: CHRISTIAN SUNDSDAL

ØST - KORT NYT

Holger Fuglsang-Damgaard estimerer, at 
der i alt er anvendt 6.200 mandetimer med 
omkring 160 hjemmeværnssoldatere indsat 
over de fire dage på Bornholm. 

Chefen for Landsdelsregion Øst, oberst 
Lennie Fredskov Hansen, har kun stor ros 
til alle aktive frivillige, der var på plads på 
Bornholm. 

”Uanset hvor jeg kom rundt og mødte de 
frivillige, kunne jeg glæde mig over en pro-
fessionel opgaveløsning. Det er også tilba-
gemeldingen fra vores samarbejdspartnere 
og i særlig grad politiet. Folkemødet er så 
absolut den største enkeltstående operative 
indsættelse vi har i løbet af året i Danmark. 
Men igen har frivillige fra regionen stillet op 
og medvirket til en god afvikling af Folke-
mødet,” siger Lennie Fredskov Hansen. 

Central placering gav synlighed
Udover den operative indsættelse deltog 
også 16 frivillige på marinehjemmeværns-
fartøjet MHV 903 Hjortø, der også dan-
nede rammen for en række debatmøder 
arrangeret af Hjemmeværnet selv samt af 
samarbejdspartnere som InterForce, Folk 
og Sikkerhed samt Danske Beredskaber og 
officerernes faglige organisation, HOD.

”Hjemmeværnet var igen i år en synlig 
og aktiv deltager på selve Folkemødet. Den 
centrale placering med et fartøj i inderhav-
nen betyder, at vi helt naturligt kommer 
i dialog med rigtig mange danskere, der 
passerer forbi vores dygtige frivillige infor-
matører. De har på fornemmeste vis gennem 
samtale og rundvisning på fartøjet skabt 
respekt for Hjemmeværnet og de frivillige,” 
siger Lennie Fredskov Hansen. 

”Og så gør det heller ikke noget, at vi også 
fik skabt kontakt til mulige nye medlemmer 
af Hjemmeværnet,” siger han.

Uden for Hjortø fik deltagerne på Fol-
kemødet mulighed for at høre meget mere 
om Hjemmeværnet på den stand, som var 
bemandet af frivillige informatører. 

”Vi bemærkede, at der var en markant 
mere positiv oplevelse af Hjemmeværnet 
end tidligere år. Det betød, at vi kunne have 
nogle helt andre dialoger, som gav plads til 
at fortælle om eksempelvis vores 30 fartøjer 
i Danmark og de mange andre opgaver, vi 
løser her i Danmark. Der var mange, som 
blev markant overrasket over, hvad Hjem-
meværnet rent faktisk kan,” siger Henriette 
Hansen, der var vagtholdsfører for den ene 
gruppe af informatører. 

Hjemmeværnet støttede 
også trafikreguleringen på 
øen under Folkemødet. 

Frivillige informatører stod klar med in
formationsmateriale om Hjemmeværnet 

på Folkemødet på Bornholm. 
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TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN SENHOLT

OPERATIVT STATUS TJEK 

”Operativt Status Tjek” hedder det koncept, som 
Hærhjemmeværnsdistrikt København benytter til at 
komme helt tæt på bevogtningskompetencerne hos 
soldaterne i deres ni underafdelinger.

København opgraderer 
Operativt Status Tjek
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 ”Ambitionen 
er, at Operativt 
Status Tjek får 
status som noget 
helt særligt og 
unikt.
Christian Bach Byrholt, 
Distriktschef 

En af distriktschef, oberstløjtnant Christian 
Bach Byrholts opgaver er at føre tilsyn med ud-
dannelsesniveauet hos distriktets ni underafde-
linger. Til det formål har han videreudviklet et 
velkendt koncept i distriktet kaldet ”Operativt 
Status Tjek”.

Da han overtog ansvaret som distriktschef 1. 
januar i år, valgte han at forlænge tjekkets varig-
hed fra seks til 11 timer, så underafdelingernes 
soldater får afprøvet deres bevogtningskompe-
tencer både i lys og mørke og får prøvet at lave 
vagtplaner og afløse hinanden.

”Der er kæmpe forskel på at bevogte et objekt 
i kort eller længere tid. Det er vigtigt for mig 
at afdække, om mine enheder har et militært 
uddannelsesniveau, så de kan løse en konkret 
bevogtningsopgave af længere varighed med alt, 
hvad det indebærer af føring, befaling, vagt-
planer, indsættelse af opatruljer langs hegnet 
og magtanvendelse over for ubudne gæster,” 
forklarer Christian Bach Byrholt, da HJV ma-
gasinet møder ham på Svanemøllens Kaserne i 
København.

Christian Bach Byrholt understreger, at 
Operativt Status Tjek ikke er en kontrol af den 
enkelte soldat, sådan som det for eksempel 
er tilfældet med certificeringsøvelserne til 
Beredskabsstyrken.

”I Operativt Status Tjek er det hele enheden, 
vi har fokus på. Det er en stor forskel,” siger 
han.

Indsats blev fulgt tæt
Christian Bach Byrholt gennemførte det første 
Operative Status Tjek som distriktschef i marts 
2019, hvor Hjemmeværnskompagni Rosenborg 
og Politikompagni København blev set efter i 
sømmene. Begge kompagnier havde forud for 
øvelsen haft god tid til at forberede sig. 

Bevogtningsøvelsen blev gennemført på et af 
distriktets skarpe objekter. Begge kompagnier 
var indsat i 11 timer., og de to kompagniers 

indsats blev fulgt tæt af kontrollanter fra di-
striktet hele vejen igennem.  

”Når vi vurderede, at der eksempelvis var 
behov for at gennemføre en ekstra patruljering 
i området, så sørgede vi for, at der dukkede de-
monstranter op,” fortæller Christian Bach Byr-
holt, der personligt tror på, at folk lærer bedst 
ved egen erfaring frem for, at andre fortæller 
dem, hvad de skal gøre. 

Rosenborgkompagniet bestod. Det gjorde 
Politikompagni København desværre ikke, men 
det skyldtes, at de ikke stillede talstærkt nok op 
på dagen. Et af kravene er, at 70 procent af en-
hedens aktive styrke skal deltage i det Operative 
Status Tjek.

Positiv oplevelse
Alligevel oplevede Christian Bach Byrholt, at 
begge kompagnier var utrolig positive over for 
konceptet.

”Det gav dem et rigtig godt kendskab til en 
konkret bevogtningsopgave, hvor de også fik 
mulighed for at lære vagterne på objektet og 
selve objektet at kende,” siger Christian Bach 
Byrholt. Han fortsætter:

”Ambitionen er, at tjekket får status som 
noget helt særligt og unikt, som distriktets en-
heder kan uddanne sig hen imod. Det vil være 
med til at skabe sammenhold om et fælles mål.” 

Derfor ser han også et udviklingspotentiale i 
tjekket. 

”Det er med til at holde kompagnierne skarpe 
og fokuserede på deres uddannelsesmål og de 
militære færdigheder – og dermed er det med til 
at understøtte udviklingen af Hjemmeværnets 
underafdelinger,” siger Christian Bach Byrholt.

Allerede nu er de tre enheder, som skal til 
Operativt Status Tjek i 2020, godt i gang med 
forberedelserne. De næste i rækken er Hjem-
meværnskompagni Rødovre, Hjemmeværns-
kompagni Svanemøllen og Politikompagni 
København.  
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Forberedelse, forberedelse og atter 
forberedelse. 

Det er den klare anbefaling fra 
chefen for Hjemmeværnskompagni Rosen-
borg, den 49-årige kaptajn Thomas Seloy, til 
andre enheder, der skal igennem Hærhjem-
meværnsdistrikt Københavns Operative 
Status Tjek. 

Distriktet har hævet barren for tjekket 
af deres enheder, så det nu omfatter en 
bevogtningsøvelse på 11 timer mod seks 
timer tidligere. Og øvelsen skal gennemfø-
res med 70 procent af enhedens styrke. Især 
det sidste krav kan lægge et ekstra pres på 
enheden, vurderer Thomas Seloy.

Derfor begyndte han og kompagniets 
ledelse i god tid deres forberedelse og træ-
ning, så kompagniets soldater var fuldstæn-
dig fortrolige med procedurer og var tunet 
100 procent ind på, hvordan de skulle agere 
på den konkrete bevogtningsøvelse.

”Vi startede et år i forvejen med både 
træning og en langsigtet informationskam-
pagne, så datoen for det Operative Status 
Tjek var velkendt i kompagniet, og folk ikke 

planlagde ferie eller andre arrangementer 
den dag. Det var kæmpe opgaver, men alle 
tog dem på sig. Så på den måde fik tjekket en 
helt særlig status,” forklarer Thomas Seloy.

Topmotiverede soldater
To gange om måneden var dedikeret til 
træning til det Operative Status Tjek. 

”Vi trænede både procedurer og den en-
kelte soldat i nøjagtig, hvad han skulle gøre, 
når han kom i uniformen, så han havde styr 
på sin udrustning.”

For både Thomas Seloy og hans soldater  
ville bestå tjekket, hvilket de også gjorde. 
Derfor brugte de også så mange kræfter på 
forberedelserne. Med til historien hører dog 
også, at kompagniet ved siden af forbere-
delserne også løste mange andre opgaver for 
blandt andet Københavns Politi samt talrige 
ceremonielle opgaver, da kompagniet er 
Hjemmeværnets eneste eksercitskompagni.     

”Det gav da et ekstra pres på os,” siger 
Thomas Seloy.   

Omvendt betød de mange anstrengelser 
også, at alle soldater var topmotiverede, da 

Forberedelse er altafgørende, hvis man skal klare 
skærene i Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns 
Operative Status Tjek. Det fastslår kompagnichef   
Thomas Seloy. 

AF: CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: HVK ROSENBORG

 ”For os 
findes der ingen 
muligheder for at 
gå den lette vej.
Thomas Seloy, 
Kompagnichef

Kompagni
chef Thomas 
Seloy under 
øvelsen sam
men med Ole  
Greve Mad
sen, der også 
er ceremoni
mester. 

Vi går ikke
den lette vej
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INTERVIEW

TRIN FOR TRIN: 
Sådan foregår  
Operativt Status Tjek

1.  Forberedelserne til Operativt 
Status Tjek skal i gang i god tid 
forud for selve tjekket. Typisk 
mindst et år i forvejen.

2.  Et par uger før datoen for tjek-
ket modtager kompagnichefen 
en befaling fra distriktet, som 
danner baggrund for chefens 
befaling og den videre kom-
mandovej til delingsførerne og 
gruppeførerne. 

3.  Selve tjekket gennemføres 
over 11 timer som en bevogt-
ningsøvelse på et objekt, hvor 
der skal tages højde for forskel-
lige trusselsniveauer mod objek-
tet. Det aktuelle kompagni bliver 
løbende kontrolleret undervejs 
af ansatte fra distriktet. 

4.  For at bestå Operativt Status 
Tjek skal mindst 70 procent af 
enhedens aktive soldater med-
virke, og bevogtningsøvelsen 
skal løses tilfredsstillende. 

5.  Enheden får en fyldig skriftlig 
tilbagemelding til brug for de-
res videre uddannelse. Tilbage-
meldingen vurderes som et godt 
værktøj for kompagnichefen i 
forhold til den videre uddannel-
sesplanlægning.

OPERATIVT STATUS TJEK 

tjekket endelig blev en 
realitet i starten af marts 
2019. Bevogtningsøvel-
sen skulle bare køres 
hjem.

”Vi er et kompagni, der 
gerne ville sikre os, at vi 
bestod, og at den kvalitet 
og indsats, vi leverede på 
dagen, den var tilfreds-
stillende. For os findes 
der ingen muligheder for 
at gå den lette vej, så vi 
var superklar på dagen,” 
siger Thomas Seloy.

Derfor blev øvelsen 
på objektet en rigtig god oplevelse både for 
ham og for kompagniets soldater. Den var 
ikke svær at løse – også selv om soldaterne 
blev åndet i nakken af kontrollanter fra 
distriktet.

”Vi var jo så godt forberedt. Jeg har nogle 
dygtige delingsførere, der havde fuldstæn-
dig styr på deres opgaver og procedurer og 
udstrålede overskud. Så jeg kunne godt 
læne mig tilbage. Det var fantastisk at 
opleve soldaterne arbejde sammen og se, at 
de kan deres kram og er dygtige soldater,” 
forklarer Thomas Seloy.

Lidt malurt
Så på mange måder har han og kompagni-
ets ledelse kun ros til overs for distriktets 
Operative Status Tjek.

”Det er første gang jeg har prøvet at få 
kontrolleret min egen enhed. Det synes jeg 
faktisk er helt unikt. Nu har både jeg og 
distriktet en helt klar fornemmelse af kom-
pagniets militære niveau. Og soldaternes 
motivation – den vare bare fed. Desuden har 
vi fået en utrolig brugbar og grundig skriftlig 
tilbagemelding, som er et virkelig nyttigt 
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redskab i forhold til den videre uddan-
nelsesplanlægning,” siger Thomas Seloy.

Der er dog også lidt malurt i bægeret. 
”Der er to ting i det her tjek. Der er 

selve bevogtningsøvelsen, som skal 
bestås militært korrekt. Det har jeg det 
helt fint med. Selvfølgelig skal vi kunne 
løse militære bevogtningsopgaver i en 
kritisk situation. Kravet om 70 procents 
tilstedeværelse synes jeg dog er i over-
kanten – det giver i hvert fald udfordrin-
ger i en frivillig organisation. Jeg vil sige 
det sådan, at jeg ville have været mindre 
bekymret, hvis kravet havde været 60 
procent. Det er et stort arbejde at sikre 
sig, at alle kommer og ikke pludselig 
dropper ud til fordel for konfirmationer 
eller fødselsdage,,” mener Thomas Seloy. 

Når det er sagt, så sidder Thomas 
Seloy tilbage med en rigtig god følelse: 

”Vi har vist, at frivillige soldater er 
professionelle og fuldstændig klar, når 
det gælder.”  

Soldaterne mødtes  
på Holmen, inden de 

skulle ud og gennemføre 
Operativt Status Tjek. 

Alle soldaterne fra Rosenborgkom
pagniet var rustet til tænderne 
forud for øvelsen.  
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”Kontroller bilen grundigt.”
Rundt omkring den sorte stationcar står 

en håndfuld ældre hjemmeværnssoldater 
og lytter godt efter. De er i fuld gang med at 
lære at undersøge et køretøj for eventuelle 
bomber. Lektionen med instruktør Rasmus 
Franck som underviser foregår i en større 
hal i Skalstrup, hvor Hærhjemmeværns-
distrikt Midt- og Vestsjælland holder til. 
Distriktet står bag et årligt seniorkursus, 
som denne gang tilbyder opfriskning af 
de grundlæggende militære uddannelser 
blandt andet i bevogtning, adgangskontrol, 
signaltjeneste og skydning for distriktets 
seniorer – eller mere præcist for frivillige 
soldater på plus 50.

”Der kan være en tendens til at glemme 
seniorerne, hvis ikke vi gør noget særligt for 
dem – derfor kører vi kurset,” forklarer Jan 
Pedersen, der er informationsofficer. 

Der er god tilslutning til kurset med over 
50 deltagere fra 13 kompagnier. Kurset gen-
nemføres udelukkende ved hjælp af andre 
frivillige soldater både blandt tilrettelæg-
gerne og instruktørerne. 

Værdsat kapacitet 
Kaptajn Michael Hansen ved distriktet ud-
dyber: ”Vi har i den grad brug for senio-
rerne – de er meget fleksible og kan hjælpe 
os stort set på alle tidspunkter af døgnet. 
Seniorerne får tingene til at hænge sammen, 
så de er en værdsat kapacitet hos os, så selv-
følgelig støtter vi op om seniorkurset.”  

Han nævner blandt andet den største 
NATO-øvelse siden Den Kolde Krig, Trident 
Juncture i efteråret 2018. Øvelsen foregik 
godt nok i Norge, men mens tropperne var 
i Danmark, bistod Hjemmeværnet blandt 
andet med vejvisning og overvågning af de 

mange, mange militære køretøjer – her trak 
distriktet på seniorerne til flere opgaver. 
De er også uundværlige på mange øvelser, 
hvor de blandt andet bistår med logistiske 
opgaver.

Plejer er død
Selv om en del af de tilstedeværende senio-
rer – eller seniorsoldater, som de foretræk-
ker at blive kaldt – har rundet de 70 år, er 
lysten til at følge med og lære alt det nye 
i den grad til stede. Mange har tidligere 
beklædt chef- eller førerfunktioner og har 
en lang karriere i det frivillige forsvar bag 
sig. Det er tydeligt, at de i den grad nyder at 
være en del af oldboys-netværket.  

Sådan er det for den 82-årige Kurt Søn-
dergaard fra Køge, der har været medlem af 
Hjemmeværnet, siden han som 27-årig blev 
shanghajet af en politimand. I dag er han 

Man kommer længst 
ved at løfte i flok
Hjemmeværnets seniorer er en efterspurgt kapacitet i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestsjælland, der sørger for at holde dampen oppe blandt de gråsprængte 
seniorer i oldboysnetværket.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: ANNA SAND LARSEN

Den 78årige 
Per Jensen  
Møller har 
tidligere været 
gruppefører. Nu 
er han menig i 
Politikompagni 
Roskilde. 
 

Hjemmeværnet har 
ikke skuffet mig et 

eneste sekund.
Kurt Søndergaard,  

Menig
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aktiv i Politikompagni Køge og var for nylig 
indkaldt til at bevogte Solrød Skole efter en 
brand. Da Dronningen besøgte Køge med 
Kongeskibet stod han også fanevagt på hav-
nekajen. Kurt er fast deltager på seniorkur-
set og er utrolig glad for muligheden for at 
vedligeholde sine færdigheder. 

”Jeg siger gerne, at ”plejer er død” – der 
kommer hele tiden nye regler og nye måder 
at gøre tingene på. Selvfølgelig skal man 
følge med, og derfor er jeg her også i dag. 
Og så har vi jo de mest fantastiske instruk-
tører,” fortæller Kurt Søndergaard, der stiller 
op, hver gang der er bud efter ham og i øv-
rigt også er certificeret til Beredskabsstyrken 
– meget godt gået af en mand på hans alder!

Han er helt på det rene med, at reglerne 
om eksempelvis brugen af våben er blevet 
skærpet gennem årene. 

”Vi måtte mere i gamle dage. Men jeg sy-
nes, det er fint, tingene har ændret sig – det 
er meget vigtigt, at befolkningen også har 
tillid til os,” siger Kurt Søndergaard. 

Instruktør Rasmus Franck, der er kom-
pagnichef for distriktets stabskompagni, 
er glad for at give sin viden om bevogtning 
videre til seniorerne.

”Selv om man kommer op i årene, er det 
vigtigt at holde den militære basisviden 
intakt. Arrangementet er også en god mu-
lighed for, at vi mødes på tværs af generatio-
nerne og taler sammen. Den dialog er vigtig 
og bidrager til at skabe sammenhængskraft 
på tværs af alder,” siger Rasmus Franck. 

Ungarnskrisen
For Kurt Søndergaard var det Ungarnskri-
sen i midten af 1950’erne, der slog hovedet 
på sømmet og for alvor fik ham til at blive 
bevidst om vigtigheden af at have et bered-
skab, som kan mobileres. 

”Hvis katastrofen sker, så nytter det jo 
ikke, at man først skal til at uddanne folk. 
Det skal være på plads inden da. Som gam-
mel FDF-spejder er det også min helt klare 
overbevisning, at man kommer længst, hvis 
man løfter i flok og hjælper hinanden. Så 
jeg gik ind i Hjemmeværnet for at kunne 

INTERVIEWSENIORER

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: ANNA SAND LARSEN

være en del af det nationale beredskab og 
for at kunne være klar, hvis nogle kom og 
truede vores frihed i Danmark,” fortæller 
Kurt Søndergaard.

De mange år i Hjemmeværnet har været 
et særdeles positivt bekendtskab. 

”Hjemmeværnet har ikke skuffet mig et 
eneste sekund. Jeg er stolt af at være en del 
af Hjemmeværnet, som i den grad er fulgt 
med tiden og har udviklet sin organisation 
i takt med nye sikkerhedspolitiske udfor-
dringer.  Dengang under Den Kolde Krig 
frygtede vi jo, at en fremmed krigsstyrke 
kom ind gennem Køge Bugt og forberedte 
os på det. Sådan er det jo slet ikke i dag,” 
siger Kurt Søndergaard med et smil.

Patruljefører
Så Kurt har ligesom mange af de andre er-
farne seniorer været beredt og har uddannet 
sig til skiftende tiders sikkerhedspolitiske 
trusler. Højdepunktet for ham personligt 
var perioden, hvor han var patruljefører og 
havde 15 mand under sig i slutningen af 
1960’erne og starten af 1970’erne.

”Jeg havde verdens bedste folk, og vi var 
tit ude på øvelser.  Vi trænede os på at sikre 
beredskabet, hvis den store krig brød ud,” 
husker Kurt Søndergaard.

Også den 78-årige Per Jensen Møller, der 
i dag er aktiv i Politikompagni Roskilde, har 
en fortid som gruppefører bag sig i Politi-
kompagni Holbæk. 

”Da jeg efter min værnepligt blev gen-
indkaldt for fjerde gang – ja, så besluttede 
jeg mig altså for at gå ind i Hjemmeværnet. 
Det er nu 49 år siden, og det har jeg ikke 
fortrudt,” fortæller Per Jensen Møller, der i 
sommer også var på mediekursus på Hjem-
meværnsskolen for at få en ny facet i sit 
hjemmeværnsvirke.  

Han har lige som Kurt brugt rigtig mange 
timer i Hjemmeværnet, som har fyldt en 
stor del i hans liv. ”Hjemmeværnet er jo 
med årene blevet meget mere professionelt, 
hvilket jeg kan kun bakke op om,” siger Per 
Jensen Møller, inden han pakker ammuni-
tionen ud og går hen for få genopfrisket sine 
skydefærdigheder. 

Kurt Søndergaard har en fortid som patruljefører 
bag sig. Her ses han ved den sorte bil, som blev 
brugt til at demonstrere kontrol af køretøjer.

 ”Selv om man kommer op i årene, 
er det vigtigt at holde den militære 
basisviden intakt.
Kurt Søndergaard, Menig.
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F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T

Takt og tone 
på sociale 
medier 
Flyverhjemmeværnet nedsætter en 
moderatorgruppe bestående af frivillige 
ordstyrere, der skal holde øje med tonen på 
Flyverhjemmeværnets interne facebookside.

Det er let at give sin mening til kende på 
sociale medier. På få øjeblikke kan man 
over for det store publikum udtrykke, 
hvad man mener om hvad som helst. 

Det er nok lidt for let, og måske får 
man ikke altid tænkt sig om, inden 
tasterne gløder. Endeløse kommentarer 
og useriøse indlæg på Facebook kender 
de fleste af os nok til. 

I Flyverhjemmeværnet er vi af samme 
årsager blevet enige om at nedsætte en 
moderatorgruppe af frivillige ordstyrere 
på vores interne side ”Flyverhjemmevær-
net - frivillig”. Gruppen skal huske alle 
på, at siden er en platform for frivillige og 
ansatte til udveksling af informationer 
om Flyverhjemmeværnet.

Gensidig respekt
Som tidligere beskrevet i HJV magasinet 
har vi i Flyverhjemmeværnet haft et 
forløb, hvor vi har arbejdet med intern 
kommunikation og et kodeks for det 
gode samarbejde. Vi har formuleret en 
række sætninger til efterlevelse, hvor 
alle, frivillige som ansatte, forplig-
ter sig til at basere alt samarbejde på 
gensidig respekt og en saglig og venlig 
omgangstone. 

Ordstyrerne på Flyverhjemmevær-
nets Facebook-side er en af udløberne 
af arbejdet med Flyverhjemmevær-
nets kodeks for det gode samarbejde. 
Fire frivillige - to ekskadrillechefer, 
en ledende informationsofficer og en 
rekrutteringsspecialist - er nu sammen 
med en ansat ansvarlig for, at kom-
munikationen på Facebook- gruppen 

”Flyverhjemmeværnet – frivillig” lever op 
til kodekset for samarbejde og kommuni-
kation. Det kan til tider være et udfor-
drende arbejde, fordi der jo som bekendt 
ofte er delte meninger om, hvad der er 
god kommunikation. 

Nedenstående ramme er 
udgangspunktet for 
modereringen
 Det er en betingelse, at indlæg er skrevet 
i en sober tone. Administratorer og ord-
styrere kan ved vurdering af indlæg stille 
følgende spørgsmål til tekst, billeder og 
videoer:

•  Er tekst, billeder og film kon-
struktive og handler om livet i 
Flyverhjemmeværnet? 

•  Egner emnet sig til formålet med 
gruppen? 

•  Er den sproglige tone sober, det vil 
sige uden bandeord, antydninger og 
uargumenterede påstande?

•  Ordstyrernes/administratorers kom-
mentering skal forholde sig neutralt 
og konstruktivt til indlægget, og man 
skal ikke komme med egne holdninger 
og synspunkter, men kun henvise til 
formålet med gruppen, og hvorfor det 
pågældende indlæg ikke egner sig til 
”Flyverhjemmeværnet – frivillig.” 

Sjovt nok har der siden nedsættelsen af 
ordstyrerne været meget få indlæg, hvor 
gruppen har måttet gribe ind. Måske har 
den blotte italesættelse af takt og tone 
virket i sig selv?

S TO R  I N D S AT S  
A F  FLYVER
HJEMMEVÆRNET  
P Å  R O S K I L D E 
A I R S H O W
Mens prægtige fly drønede hen over himlen, 
passede soldaterne fra Flyverhjemmeværnet 
deres mange opgaver på Roskilde Airshow, 
hvor cirka 20.000 gæster kiggede nysgerrigt 
på 70 forskellige flytyper. Også forsvarsmini-
ster Trine Bramsen besøgte Airshowet, hvor 
hun gav sig god tid til at tale med Flyver-
hjemmeværnets folk.

Flyverhjemmeværnets soldater stod for 
adgangskontrol, for flightlinen, for publi-
kums sikkerhed, for at præsentere Hjem-
meværnets fly og ikke mindst for at vise 
de besøgende, hvad man som frivillig kan 
opleve i Flyverhjemmeværnet. Og med 33 
interesserede kunne udstillingsleder Mona 
Hammer notere en succes. Den tilskriver 
hun god forberedelse og et positivt team. 
”Det er bestemt endnu en tørn værd”, siger 
Mona Hammer

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Forsvarsminister Trine Bramsen ses her 
sammen med udstillingsleder Mona Ham
mer og hendes udstillingsteam. 
Foto: Flemming Jellinghof 

MOL, der er en erfaren pilot, holder dørene 
åbne for nysgerrige gæster på et af Flyver
hjemmeværnets Defender fly. Flyet er et 
stort aktiv for flere danske myndigheder og 
nu også ved EUs ydre grænser via Frontex. 
Foto: Flemming Jellinghof
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KORT NYT

For 17. år i træk blev der 
budt velkommen til Fly-
verhjemmeværnets Sum-
mer Camp, som foregår på 
Slipshavn i juli måned. I år 
var der hele 14 Q-givende 
kurser og Summer Campen 
havde ved afslutningen over-
rakt kursusbeviser, hvor 180 
Q’er blev fordelt på cirka 
100 kursister. 

De fleste kurser foregik 
på Slipshavn, men også 
Korsør fik glæde af kursi-
ster. Her var det bevogtning 
og adgangskontrol, som 
blev trænet på Flådestatio-
nen i Korsør. Skydecenter 
Rødskebølle ved Svendborg 
dannede rammen for flere 
kurser inden for skydning, 

mens Højstrup øvelsester-
ræn ved Odense blev taget 
i brug i kurset ”Kamp fra 
Stilling.

For den lidt ældre del af 
Flyverhjemmeværnet var der 
et historiekursus, som havde 
en dygtig instruktør med 
bred viden om Hjemmevær-
net gennem tiderne. To nye 
dygtige unge instruktører 
stod for førstehjælpskurset. 
Og mens de voksne sugede 
viden til sig, blev børnene 
trygt overgivet til ”civil-
teltet”, hvor der var lagt et 
kreativt program for dem. Så 
det det blev endnu engang 
en begivenhedsrig uge for 
hele familien, sådan som en 
sommerskole skal være. 

Seniornetværk søger 
flere medlemmer
Flyverhjemmeværnet står bag et seniornetværk, som gerne bidrager 
med støtte til eskadrillerne i deres opgaveløsning.   

For nogle år siden støbte ihærdige 
kræfter de første kugler til et nyt se-
niornetværk i Flyverhjemmeværnet 
for seniorerne på 60 +. Netværket 
har nu holdt sit andet årlige træf i 
Sorø hos Hjemmeværnseskadrille 
230 med omkring 30 deltagere.

Seniornetværket er tænkt som en 
mulighed for at bruge de ressourcer 
og kompetencer, som mange af Fly-
verhjemmeværnets aktive seniorer 
repræsenterer, så netværkets med-
lemmer kan aflaste hjemmeværnse-
skadrillerne i deres opgaveløsning 
– selvfølgelig under hensyntagen til 
deres alder og fysik.

”Seniornetværket står til rådighed 
for alle eskadriller i Flyverhjem-
meværnet, der ikke kan skaffe 
tilstrækkelig personel inden for 
egne rækker. Det er vores ønske 
at skabe kontakt til hver eneste 
eskadrille, så seniornetværket kan 
vokse sig større og stærkere,” siger 

Jørgen Maarbjerg fra Eskadrille 266 
Aalborg. Han er blandt de bærende 
kræfter sammen med sin kone Inge-
lise og Carl Christian Høy.

Mange typer opgaver 
På mødet i Sorø diskuterede 
deltagerne, hvad seniorerne kan 
bruges til. Der blev blandt andet 
peget på opgaver som strandvagt, 
vagt ved fly, førstehjælp, kører el-
ler som hjælp ved store øvelser på 
kommandostationen. 

”Som aktiv senior har du mulig-
hed for at bevare tilknytningen til 
Flyverhjemmeværnet og dine kam-
merater,” siger Jørgen Maarbjerg, 
der opfordrer flere til at melde sig.

Hvis du ønsker at blive en del 
af netværket, skal dette dog først 
godkendes ved din egen eskadrille. 
Der stilles også de samme krav til 
seniorerne som til andre aktive – 
nemlig minimum 24 timers årlig 

funktionsrelateret tjeneste. Er 
du interesseret i netværket, er du 
velkommen til at kontakte Jørgen 
Maarbjerg på mobil: 29 44 11 55.

TEKST OG FOTO: POUL HEGELUND

På billedet ses de tre bærende kræfter i seniornetvær
ket – tv.  Carl Christian Høy samt ægteparret Ingelise 
og Jørgen Maarbjerg.  

Summer  
Camp 2019

Kursister 
på årets 
Summer 
Camp. 
Foto: Poul 
Hegelund
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Carsten Holm 
• 38 år
• København
• Gift
• To børn
• Pilot hos Danish Air Transport
• Tidligere udsendt for Hæren 

i Irak
• Medlem af Hjemmeværns-

eskadrille 270 siden 2015

Piloten Carsten 
Holm er glad 
for Forsvaret 
og Hjem
meværnet og 
tanken om, at 
han kan give 
noget tilbage 
til samfundet.  
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Vi giver gerne  
noget tilbage  
til samfundet

INTERVIEW

AF ANDERS BIRCH BREUNING,  
CONTEXT MEDIA 
FOTO: BO NYMANN

En måned uden familie, uden at kunne passe 
sit job og flere tusinde kilometer hjemmefra. 
Sådan forløb august for det ene af Hjemme-
værnets Britten-Norman Defender fly plus 
et hold fra Hjemmeværns eskadrille 270. Her 
støttede de Frontex – det agentur, der står 
for overvågningen af EUs ydre grænse – i 
Sydspanien, hvor de overvågede kysten og 
farvandet med fokus på illegal indvandring 
og smugling af mennesker og narkotika. To 
af besætningsmedlemmerne var MSO (Mis-
sion System Operator) Jens Ottar Hansen og 
pilot Carsten Holm.

Hvordan er I blevet en del af 
opgaven? 
Carsten Holm: Hele eskadrillen har siden 
2015 arbejdet målrettet på at opbygge de 
nødvendige kompetencer. Vi løser mange 
skarpe opgaver, der minder om opgaven i 
Sydspanien – eksempelvis farvandovervåg-
ning for Forsvaret og opgaver for politiet. Og 
det er en opgave, hvor vi blandt andet skulle 
samarbejde med det spanske politi og kunne 
identificere, om der var tegn på menneske-
smugling om bord på skibene dernede. 

Jens Ottar Hensen: Det faglige niveau i 
eskadrillen er højt, og træningsmængden er 
stor. Det tager cirka et år, før man som MSO 
kan indgå i en besætning på egen hånd. Det 
har gjort, at vi er i stand til at løse en opgave 
som denne. 

Hvorfor meldte I jer til opgaven?
Carsten Holm: Jeg kan lide Forsvaret og at 
give noget tilbage til samfundet. Samtidig 
passede opgavens længde godt til, hvad jeg 
kan passe ind i mit liv lige nu med to børn og 
job. Jeg kan også lide at afprøve det, jeg lærer 
i træningen. Og så var det en anderledes op-
gave, end dem jeg løser til hverdag som pilot 
– her var mere håndflyvning samt en masse 
andre aspekter, som for eksempel hvordan 
placeres flyet bedst i forhold til vores sensor, 
som er mere udfordrende set med ”pilotbril-
ler”. Jeg kan godt lide at blive bedre inden for 
forskellige områder, og det var en mulighed 
for det. Jo flere kompetencer og erfaring jeg 
får, desto bedre bliver jeg til det, jeg laver. 

Jens Ottar Hansen: Jeg har det sådan, 
at hvis man gør noget, skal man gøre det 
ordentligt, og jeg har altid gerne villet 
udfordres fagligt – det er vigtigt for mig at 
være i bevægelse og udvikle mig. Så det var 
et naturligt skridt og en god mulighed for at 
afprøve de kompetencer, jeg har fået i eska-
drillen, på en spændende opgave. Samtidig 
var vi med til at løse en vigtig opgave for 
samfundet, og det er vigtigt for mig at vise, 
hvad vi kan i Hjemmeværnet – at vi kan 
løfte mange opgaver, og at vi er ressourcerne 
værd. Det var en mulighed for at være en god 
ambassadør for Hjemmeværnet, og det er 
meget vigtigt for mig. 

 ”Det er 
vigtigt for mig at 
vise, hvad vi kan i 
Hjemmeværnet 
– at vi kan løfte 
mange opgaver, 
og at vi er 
ressourcerne 
værd. 
Jens Ottar Hansen, 
Mission System Operator

En hold fra Hjemmeværnseskadrille 270 har været 
udsendt til Sydspanien i en hel måned for at deltage i 
overvågningen af EUs ydre grænse. Men hvad får 
frivillige soldater til at påtage sig en international 
opgave af den karakter? Det forklarer pilot Carsten 
Holm og operatør Jens Ottar Hansen, som HJV 
magasinet talte med, før de tog afsted. 
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Hvad sagde jeres familier til det?
Carsten Holm: Før jeg meldte mig, talte 
min hustru og jeg lidt løst om det, og da det 
nærmede sig, talte vi igen om, hvordan det 
kunne hænge sammen herhjemme, hvis jeg 
var væk. Det var ikke nogen nem beslut-
ning. Det er ingen dans på roser for min 
hustru, når jeg er væk. På den anden side 
er jeg allerede væk i perioder i forbindelse 
med mit job som pilot, så vi var lidt vant til 
det. Og da vi talte om det, virkede det til, at 
det kunne lykkes, og så meldte jeg mig. Det 
er vigtigt at tage den snak, for det kan ikke 
lade sig gøre ellers. Og havde jeg haft yngre 
børn, havde jeg nok ikke gjort det. 

Jens Ottar Hansen: Jeg havde længe talt 
med min hustru om, at jeg kunne tænke 
mig at bruge det, jeg har lært. Det er man 

nødt til, hvis man gerne vil sådan noget, 
så ens hustru ved, at det ikke bare er en 
hurtig indskydelse. Det er de samtaler, der 
har gjort, at det kan lade sig gøre. Havde 
jeg ikke haft opbakning hjemmefra, var det 
aldrig blevet til noget. Og så tror jeg også, at 
hun er stolt af, at jeg blev udtaget. 

Hvad med arbejdet? 
Carsten Holm: Jeg spurgte, om det kunne 
lade sig gøre at få orlov, da det så ud til, at 
opgaven ville ende hos eskadrillen, og min 
arbejdsgiver var positiv. Dengang vidste vi 
ikke, hvornår det ville blive. Selvom august 
er vores højsæson, kunne det alligevel lade 
sig gøre. Jeg havde forstået det, hvis det var 
blevet et nej. Opgaven giver mig ikke kom-
petencer, der er relevante for dem, men der 
er jo lidt medarbejderpleje i at sige ja – hvis 
jeg er glad, bliver jeg jo i stillingen.

Jens Ottar Hansen: Jeg fik tilladelse til at 
få orlov fra mit job som driftsleder i et ejen-
domsudviklingsfirma. Jeg har været åben 
om, at jeg er medlem af Hjemmeværnet, og 
at jeg kunne tænke mig at blive udsendt, 
hvis muligheden bød sig, og den ærlighed 
har sikkert været med til, at de accepterede 
det. 

FRONTEX 
og Hjemme
værnets fly
•  Frontex er EUs grænsea-

gentur, der har til opgave at 
koordinere medlemsstaternes 
kontrol af EUs ydre lande-
grænser og kystlinjer for at 
styrke sikkerheden. Danmark 
har tidligere bidraget med 
køretøjer, fly, skibe samt en 
række enkeltpersoner. 

•  Hjemmeværnets bidrag i 
form af et Defenderfly samt 
besætning fra Hjemme-
værnseskadrille 270 overvå-
gede området ved Spaniens 
middelhavskyst i august 
for at dæmme op for illegal 
migration og grænseoverskri-
dende kriminalitet og foretage 
miljøovervågning samt gøre 
en indsats mod ulovlig fiskeri. 

•  Hjemmeværnets Defenderfly 
er udstyret med en sensor-
pakke, som gør dem velegne-
de til at løse opgaver både om 
dagen og natten. Sensorpakke 
omfatter full HD-video, FLIR 
(Forward Looking Infra Red), 
laserpointer og downlink, der 
gør det muligt at sende film 
og fotos til kommandostatio-
ner og håndholdte systemer 
på jorden.

•  I alt deltog syv frivillige fra 
Hjemmeværnseskadrille 270 
i udsendelsen og en fastansat 
fra Flyverhjemmeværnet.

 ”Jer bliver også gladere 
af at prøve mig selv af og 
prøve nye ting. 
Carsten Holm, Pilot

Hvilke evner og forberedelse 
kræver det at løse sådan en 
opgave? 
Carsten Holm: Det kræver de rette 
kompetencer, at man er dedikeret og 
en holdspiller, der vil hjælpe, når noget 
skal løses, og at man er en, som kan lide 
at gøre en forskel for andre. Jeg har også 
erfaring fra tidligere udsendelser og med 
at samarbejde med enheder fra andre 
lande. 

Jens Ottar Hansen: Man skal have et 
højt fagligt niveau. Vi har også modtaget 
pre-deployment-træning på en portal på 
nettet, hvor vi blev trænet i, hvad Fron-
tex er og kan, ligesom der var cirka en 
uges missionsforberedende arbejde på 
flyvestationen i Aalborg. Man skal også 
være god til holdarbejde. Jeg er klart 
en udpræget holdspiller, og jeg har det 
sådan, at jo mere man taler sammen i en 
besætning, desto bedre er stemningen, 
og desto sjovere er det at løse opgaven. 

Hvad tager I med hjem? 
Carsten Holm: Nye erfaringer, der 
gør mig bedre til at udføre denne type 
opgaver samt internationalt samarbejde, 

Carsten Holm og 
Jens Ottar Hansen 
er dedikerede med
lemmer af Hjemme
værnets flyvende 
eskadrille – nu kan 
de føje en inter
national mission 
i Sydspanien på 
cv’et.
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og som jeg kan dele med resten af 
eskadrillen, så vi er bedre rustet til 
oogaver i fremtiden. Jeg bliver også 
gladere af at prøve mig selv af og 
prøve nye ting. Og er jeg gladere, er 
jeg også en bedre mand og far, når jeg 
er hjemme. 

Jens Ottar Hansen: Jeg får mere 
rutine i de opgaver, jeg er med til at 
løse, når jeg gør det hver dag frem for 
måske en gang om ugen herhjemme. 
Forhåbentlig kan jeg også dele de er-
faringer, jeg har gjort mig, med resten 
af eskadrillen. Jeg får også et bredere 
perspektiv og mere viden med hjem. 
Når man ser, hvordan tingene fun-
gerer og bliver en del af det i stedet 
for bare at høre om det i nyhederne, 
opdager man flere nuancer. Det gør 
helt overordnet en til et klogere men-
neske, og man kan bedre forholde sig 
til sit eget liv.  

Jens Ottar 
Hansen
• 51 år
• Kirke Værløse
• Gift 
• To børn
• Driftsleder i et ejendoms-

udviklingsfirma 
• Tidligere udsendt for Hæren 

på Cypern og i Kuwait
• Medlem af Hjemmeværnet 

siden 1987 i forskellige kom-
pagnier, herunder i mange år 
i SEP/SSR og siden 2016 hos 
Hjemmeværnseskadrille 270

Det tager cirka et 
år, før man som 
Jens Ottar Hansen 
kan løfte opgaven 
som Mission  
System Operator i 
en besætning. 
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Flot musik, fin stil og godt humør har 
bragt Flyverhjemmeværnets Musikkorps 
(FHVMUK) ind i toppen blandt danske 
brassbands. I deres blå uniformer viser 
korpsets medlemmer, at de ikke står til-
bage for selv de mest garvede brassbands 
i Danmark.

I foråret høstede de således fine resul-
tater, da de deltog i Aalborg Musikkon-
kurrence (Aamuk) 2019 på Nørresundby 
Gymnasium. Her dystede 18 orkestre i fire 
kategorier. Musikkorpset fik en flot 3. plads 
i kategori A, mens deres dirigent, Thomas 
Hyldgård, blev kåret som den bedste diri-
gent i kategorien.

Danmarksmesterskaber næste år
Bare et enkelt point skilte korpset fra 2. 
pladsen.

”Det var så tæt løb, at vi nu har mod på at 
stille op til DM Brass til næste år,” fortæller 
Karina Kolmos, der er musikbefalingsmand 
i Flyverhjemmeværnets Musikkorps. 

Danmarksmesterskaberne foregik i år i 
Musikhuset i Århus, hvor omkring 20 orke-
stre dystede i forskellige divisioner.

”Selv om vi ikke har ambitioner om at 
være konkurrenceorkester, så arbejder vi 
bevidst på at levere det bedste hver gang. 
Konkurrencerne medvirker til, at vi holder 
os i form, og samtidig med får vi vist 

hjemmeværnsflaget i brassbandmiljøet, som 
vi  også er en del af.”

Den flotte placering i Aamuk 2019 har 
gjort orkestret efterspurgt. Selv om det er 
hjemmehørende i Kolding, så har korpset 
givet koncerter landet over. Også i udlandet 
har man gennem årene kunnet nyde godt af 
orkestrets færdigheder.

Musik og marchtræning
Det velspillende musikkorps blev oprettet 
18. Maj 1956 og holder til på Staldgården 
i Kolding, og som brassband består det af 
messingblæsere og slagtøj. Alle de omkring 
30 engagerede og dedikerede musikere er 
frivillige, mens dirigenten Thomas Hyldga-
ard er ansat af Hjemmeværnskommandoen. 
Når de mødes hver onsdag, så er det musik 
og marchtræning, det handler om.

”Takket være Thomas Hyldgaards fan-
tastiske og kyndige ledelse har vi ikke kun 
placeret os så flot i det fornemme selskab. 
Vi er også stolte over i høj grad at kunne 
bidrage til, at vi med vores optræden skaber 
positiv opmærksomhed om Flyverhjemme-
værnet. Så jeg glæder mig til onsdagene og 
weekenderne, hvor vi skal lave musik,” siger 
Karina Kolmos. Hun fortsætter: 

”Men det er jo en smal sag at præstere, når 
man har 30 meget entusiastiske og dedike-
rede orkestermedlemmer samt et bagland, 

der i den grad bakker op omkring os. Jeg 
er super stolt af det arbejde, vi udfører, og 
ikke mindst af orkestret. Så jeg glæder mig 
til onsdage og weekender, hvor vi skal ud og 
spille.” 

Fornemt selskab
Karina Kolmos fortæller, at korpset har en 
stolt tradition for deltagelse både ved hjem-
meværnsarrangementer og øvrige militære 
arrangementer, ikke mindst omkring 4.-5. 
maj og Flagdagen 5. september. Også ar-
rangementer på musikskoler og gågader 
hører med. 

At orkestret gennem de seneste år har 
spillet sig ind blandt de bedste har bidraget 
til at orkesteret nu er et reelt alternativ til 
Slesvigske Musikkorps, når de ikke selv kan 
nå de mange arrangementer.

”Vi er virkelig kommet i fornemt sel-
skab med Slesvigske Musikkorps, Prinsens 
Musikkorps, Livgardens Musikkorps og 
Søværnets Tambourkorps i forbindelse med 
fejringen af 800 året for Dannebrog, hvor vi 
også var med,” siger Karina Kolmos. 

Så det velspilledende musikkorps fremtid 
tegner godt. 

På Flyverhjemmeværnets hjemmeside kan du 
læse mere om musikkorpset, og hvordan du 
kan få kontakt til det.

D E  F L Y V E R  H Ø J T
P Å  M U S I K K E N S

 V I N G E R
Flyverhjemmeværnets Musikkorps har spillet sig ind i toppen af de danske 
brassbands. Så til næste år stiller de op til danmarksmesterskaberne. 

TEKST OG FOTO: POUL MONGGAARD

MUSIK

Flyverhjemmeværnets Musik
korps ses her under Aalborg Mu

sikkonkurrence (Aamuk) 2019 
på Nørresundby Gymnasium.

Dirigenten  
Thomas Hyld gaard 
blev kåret som bed
ste dirigent. 
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Seminaret åbnede med oplæg og 
workshop med en konsulent fra fir-
maet ingerfair, der har specialiseret 
sig i kurser, workshops og foredrag 
for folk, der arbejder med frivillige. 

Her fra kom konsulent Lasse F. 
Petersen, der er ekspert i ledelse og 
fastholdelse af frivillige og i øvrigt 
selv har været frivillig, siden han var 
14 år gammel. 

En af de vigtige pointer i Lasses 
oplæg var, at det at være frivillig har 
ændret sig fra at være noget, der 
mest handlede om fællesskabet til at 
være den enkeltes projekt lige nu og 
her. Det stiller store krav til frivillige 
organisationer om til stadighed at 
have øje for den enkelte person - og 
om han eller hun nu får, hvad de 
kommer efter. 

Men det handler også om et byt-
teforhold mellem organisationen og 
medlemmet. Det, som giver mening 
for den frivillige, skal også give 
mening for organisationen. Eller 
sagt på en anden måde: Opgaverne 
skal løses, og de frivillige skal have 
indfriet deres fritidsønsker. 

Værktøjer for 
befalingsmænd
Efter vitaminindsprøjtningen fra 
Lasse gik seminaret over til at træne 
mere specifikke værktøjer for befa-
lingsmænd, som seniorsergent Kenn 

Oxlund-Mølgaard og Jan Kaj Larsen 
stod for. Deltagerne fik blandt 
andet til opgave at udarbejde en 
fempunktsbefaling for, hvordan de 
ville gennemføre en bevogtning. De 
gennemgik også et værktøj for, hvad 
man skal huske på, når man går ud 
og rekognoscerer et område.

Deltagerne nåede også at få en liv-
lig debat om, hvordan man bliver en 
bedre befalingsmand. Nøgleordene 
er forståelsen for og synliggørelse af 
opgaven og huske på, at man skal 
lede nedad og rådgive opad.

Udbytterigt
Der var synlig tilfredshed med semi-
narets indhold.  

”Mit mål var at få værktøjer med 
hjem, hvilket jeg roligt kan sige, jeg 
har fået,” understreger gruppefører 
Phillip Henriksen fra eskadrille 
230 Midt- og Vestsjælland. Han 
fortsætter:

”Jeg kan bruge værktøjerne, når 
jeg skal samarbejde med de grønne 
kompagnier i Sorø. Hvis jeg kan få 

folk med ved at give dem en form for 
ejerskab, så vil det være en succes. 
Så det har virkelig været et udbyt-
terigt seminar, som jeg klart vil 
anbefale til andre.”

Chefen for Flyverhjemmevær-
net, oberst Per Jan Larsen, håber, 
seminaret kan blive startskuddet for 
flere regionale befalingsmandssemi-
narer, så der kommer større fokus på 
befalingsmandsvirket.  

TEKST OG FOTO: POUL HEGELUND 

Gruppefø
rer Phillip 
Henriksen 
fik gode 
værktøjer 
med hjem.

Konsulent Lasse F. Petersen er 
ekspert i ledelse og fastholdelse af 
frivillige og kom med mange rele
vante pointer på seminaret.

Befalingsmands
seminar med 
fokus på ledelse 
af frivillige 
Hvordan engagerer og fastholder man frivillige? Det var et 
af de spørgsmål, der blev belyst, da Flyverhjemmeværnet 
gennemførte befalingsmandsseminar på Antvorskov 
Kaserne i Slagelse. 

LEDELSE
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En af soldaterne er 
på vej frem for at 

nedkæmpe en fiktiv 
fjende i grusgraven.

G R U S G R A V  G A V  
G R U P P E F Ø R E R E  

S V E D  P Å  
P A N D E N
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Det var stegende hedt, da 
Flyverhjemmeværnet for 
andet år i træk gennem-
førte ”Sort Grav Vol. 2” 
over en weekend i et stort 
grusgravsområde et par  

kilometer fra Sorø centrum.
Trods varmen var deltagerne vilde med 

udfordringerne i Sort Gravs øvelseskulisse, 
”Green Zone Death Valley”. Deres opgave 
var at sørge for ro og orden og nedkæmpe 
eventuelle fjender i det anderledes san-
dede terræn, der også bød på flere mindre 
søer og granskov.

HJV magasinet mødte de svedige solda-
ter i en af grusgravene, hvor de i den grad 
blev presset i slaget mod de fiktive fjender. 
Også chefen for Flyverhjemmeværnet, 
oberst Per Jan Larsen kiggede forbi for at 
se soldaterne i aktion.

Stor succes
På kamppladsen tårnede tonsvis af sand og 
grus sig op i høje gråhvide sandbjerge, der 
gav en helt særlig stemning. Foran sand-
bjergene var placeret grønne faldmål, som 
soldaterne skulle plaffe ned på 50 meters 
afstand, alt imens de blev distraheret af 
kæmpe brag fra sprængninger og kanon-
slag, så kraftig røg lå som en hvid dyne hen 
over sceneriet. Som om det ikke var nok, 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: BO NYMANN

ØVELSE

Soldater fra 
Flyverhjemmeværnet 
fik testet deres militære 
færdigheder af i et noget 
anderledes terræn på Øvelse 
Sort Grav, som foregik i en 
kæmpe grusgrav i Sorø.
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En såret soldat 
med et lungeskud 
har akut brug for 

førstehjælp og 
bliver trukket væk 
fra kamppladsen.  

Det var umuligt for 
soldaterne at holde 
balancen, da den stod 
på kommandokravl 
over en sø. Alle røg i 
vandet undtagen en 
enkelt deltager. 

Kamppladsen var 
indhyllet i mas
ser af røg efter 

sprængninger og 
kanonslag.  
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skulle gruppeførerne midt i kampens hede også tage sig 
af en meget såret soldat, der lå på jorden og våndede sig 
efter et lungeskud. Så der var nok at se til! 

Slaget i grusgraven var bare et af mange overraskende 
momenter undervejs på øvelsens handlebane, hvor sol-
daterne fik tryktestet deres militære færdigheder på en 
række veltilrettelagte momenter. Derfor er øvelsen også 
gået hen og blevet noget af et hit. 

”Det er den fedeste øvelse, jeg nogensinde har været 
på,” fortæller 37-årige Rene Hansen fra den lokale eska-
drille 230 Midt- og Vestsjælland.       

Han var ellers meget tæt på at måtte udgå, da han 
uheldigvis faldt og slog sit ene ben ret voldsomt. Det fik 
ham dog ikke til at stoppe. Tværtimod viste Rene høj 
moral og vendte tilbage til sin gruppe. ”Den kan jeg ikke 
svigte!,” bedyrede han.

Fastholdelse
Bag Sort Grav vol. 2 står makkerparret, eskadrilleche-
ferne Claus Bernstorff Quistdorff fra Eskadrille 240 
Odense og Rico Hansen fra Eskadrille 230 Midt- og 
Vestsjælland. De stod også bag førsteud gaven i 2018, 

Med bare få mi
nutters mellem
rum fik redderen 
fra Flyvevåbnet 
hejst deltagerne 
op i redningsheli
kopteren. 

Eskadrillechef Claus Bernstorff Quistdorff th. 
står med et fast greb i Rene Hansen, der var 
så uheldig at falde og slå benet på øvelsen. 
Alligevel var Rene klar til at få en vandtur og 
blive reddet op af Flyvevåbnets redningsheli
kopter.  

som blev så positivt modtaget, at de lovede at udtænke 
endnu en øvelse. 

”Sort Grav er en udfordrende øvelse lidt ud over det 
sædvanlige, hvor soldaterne både får afprøvet deres militære 
færdigheder og samarbejdet i gruppen og samtidig får en 
ordenligt en på opleveren. Vi skal huske på, at vi også skal 
tænke i fastholdelse af vores unge soldater. Det kræver no-
get ekstra,” forklarer kaptajn Claus Bernstorff Quistdorff.

Til den ende var der sørget for, at en lille håndfuld delta-
gere fik lov til at prøve at blive samlet op af en af Flyvevåb-
nets redningshelikoptere. Så pludselig dukkede helikop-
teren op over en af søerne, hvor soldaterne lå og plaskede 
rundt iført orange redningsveste. Alt i mens vandet piskede 
op i små bølger, kom redderen hurtigt ned og fik med få 
minutters mellemrum hejst de seks soldater op i sikkerhed i 
helikopteren, der næsten stod helt stille i luften. 

Blandt de heldige var Asger Hillerøe fra Værnsfælles Un-
derafdeling på Ærø. ”Det var en fuldstændig vild oplevelse, 
som jeg aldrig vil glemme,” lød det fra Asger Hillerøe, som 
var fyr og flamme efter turen.  

Så de 60 deltagere og hjælpere fik tanket godt og grundigt 
op den juniweekend i Sorø. 
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M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T

”70 år. Det siger jo noget om 
stabilitet og kontinuitet. Det 
tyder på noget, der har holdt i 
mange år, og som nok også kan 
blive ved.”

Sådan siger Finn Aagaard, der 
er chef for Musikflotille 100 Ma-
rinehjemmeværnets Musik- og 
Tamburkorps. Han fejrede sam-
men med sine musikere lørdag 
den 17. august musikkorpsets 
70 års jubilæum på kasernen i 

Randers, hvor musikkorpset har 
deres flotillelokaler.

Her blev der holdt reception 
og jubilæumskoncert i flotil-
lens flotte lyse øvelokale, hvor 
kollegaer fra musikkens verden 
og fra Hjemmeværnet sam-
men med Randers borgmester, 
Torben Hansen, Chefen fra 
Marinehjemmeværnet, kom-
mandør Henrik Holck Rasmus-
sen og en masse af orkesterets 

øvrige venner var mødt op for 
at fejre det flittige mørkeblå 
musikkorps.

Altid i udvikling
Orkesteret blev oprettet i 1949 
som et lille brassband i det ny-
oprettede danske hjemmeværn. 
51 år senere kom tamburkorp-
set til verden som en knopskyd-
ning i år 2000, og to år senere i 
2002 skiftede musikkorpset fra 
Hærhjemmeværnet med grøn 
uniform og over til Marinehjem-
meværnet og den blå uniform. 

I 2006 spirede endelig det lille 
jazzensemble frem, og dermed 
kan musikkorpset i dag rykke ud 
med en bred vifte af musikalske 
tilbud. Der er meget sjældent 
blevet sagt nej, når der har været 
bud efter militær musik.

”Vi har et pænt aktivitetsni-
veau, og så vil vi jo hele tiden 
gerne udvikle os,” siger Finn 
Aagaard, som tænker både på 
repertoire og på det musikfag-
lige, men også på det sociale.

”Musikken og det sociale 
hænger sammen, og vi arbejder 
meget med sammenhængskraf-
ten mellem orkesterets tre dele. 
Vi skal have det godt, og så skal 
nye folk meget gerne føle sig 
velkomne her hos os,” under-
streger han.

Så mens musikkorpset ser en 
aktiv sensommer i øjnene, er der 
også seks nye medlemmer på vej 
ind. Det er en del yngre menne-
sker, så det er ikke nødvendigvis 
en gammel 70-årsjubilar, der 
blev fejret i Randers.  

TEKST OG FOTO: NINNA FALCK

H J E M M E V Æ R N S M U S I K  I  7 0  Å R
Marinehjemmeværnets jubilerende 
Musik- og Tamburkorps med base i 
Randers byder på et bredt repertoire. 
Nye unge medlemmer er på vej ind i 
korpset, der lægger stor vægt på at 
være i udvikling.

Det store brass
band giver jubilæ
umskoncert under 
ledelse af dirigent 
Arne Jespersen.

Det er ikke kun 
noderne, man har 
fokus på i orkeste
ret. Der skal også 
være rart at være.

Flotillechef, Finn Aaga
ard, er selv musiker og 
spiller tuba i brassbandet
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KORT NYT
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Russisk flådeparade gav 
overvågningsopgaver
En årlig russisk flådeparade ved Sankt 
Petersborg giver hver sommer en trafik 
af russiske krigsskibe og ubåde gennem 
danske farvande. Det skete igen i år, og den 
slags er der regler for. Kommer der mere 
end to fremmede enheder ad gangen, skal 
de melde deres ankomst, ubåde skal sejle 
i vandoverfladen, og de indre farvande må 
ikke besejles. 

Selvfølgelig følger Forsvaret med i den 
slags gennemsejlinger, og her er Marine-
hjemmeværnets fartøjer tre gange blevet 
bedt om at assistere.  Allerede 20. juli blev 

en besætning fra Flotille 114 Aalborg på 
farvandsovervågning bedt om at følge en 
156 meter lang kinesisk destroyer ned 
gennem Kattegat på dens vej til at besøge 
flådeparaden. To uger senere var fire rus-
siske flådefartøjer på vej retur fra paraden, 
og de blev fulgt fra syd for Langeland og 
op i Storebælt af en besætning fra Flotille 
284 Østersøen. To dage efter passerede en 
russisk ubåd og et slæbefartøj, og de blev 
fulgt af en besætning fra Flotille 255 Korsør 
gennem Storebælt og op til Samsø.

S O M M E R F E R I E : 

Tilkaldt  
37 gange
Er man til aktiviteter til søs, er som-
meren tidspunktet til at få dyrket 
kajakken, båden eller badedyret. Og 
så vælter opgaverne ind til Marine-
hjemmeværnets besætninger. 

I sommerferieugerne 28 - 33 var 
der i år bud efter de frivillige mari-
nere til 37 uvarslede indsættelser:
• 19 eftersøgnings og redningsopga-

ver (SAR)
• 1 havmiljøopgave
• 14 assistancer til fritidssejlere og 

erhvervssejlere (FAS/MAS)
• 3 eskorte-assistancer for Forsvaret.
• 10. august blev den mest hektiske 

dag med fire SAR og to FAS.

Hvor der er uddannelsesuge er der 
hjerterum, og selvom pladsen er trang, 
så går det.

Marinehjemmeværnets Uddannel-
sesuge i Uge 28 har igen i år været en 
super oplevelse for alle. Det skyldes 
ikke mindst, at der inde i uddannel-
sesugen kører en solid maskine. Et 
frivilligt og ansat samarbejde, der i år 
byggede på 26 års erfaring og en god 
portion nytænkning.

Slipshavn ved Nyborg udgør som al-
tid rammen om en uge, der skal rumme 
kursusaktiviteter, campinglejr og fælles 
sociale arrangementer. Men i år var det 
lidt med skohorn og alternative løsnin-
ger, at man fik plads til alle.

”Vi var lidt udfordret med lokaler 
i år. Vi var rigtig mange kursister, og 
Lodshuset var ved at blive renoveret, så 
vores instruktørkursus blev kørt ude på 
DSB-kursuscenter,” siger Jacob Ølholm 
fra Flotille 125 MFP Vest, som var frivil-
lig kursusleder for uddannelsesugen.

Som andre år blev der suppleret 
med lejede skure. Det fungerede fint 

Fakta om  
Uddannelses
ugen
• 350 tilmeldte kursister og 

familiemedlemmer
• Yngste deltager var 10 uger 

gammel, ældste var 78 år
• 32 kurser medførte 220 Q’er 

(uddannelsesbeviser)
• MFPflotillerne udfyldte 50 

kursistpladser
• 103 instruktører og kursusle-

dere holdt styr på kurserne
• Nye forsøgskurser var: Foto 

& videokursus, Kajak intro, 
Bliv en bedre geværskytte og 
Førstehjælp for civile.

Sommerperioden er højsæson for 
Marinehjemmeværnets uvarslede  
indsatser til søs.  I Esbjerg blev en 
lystsejler hjulpet i havn efter en 
rorskade. ”Sikke da en service og 
venlighed vi har mødt i dag, er helt 
overvældet”, skrev lystsejleren 
efterfølgende på Facebook. 
Foto: Dennis Raahauge

32 kurser med  
solskin og skohorn

for de små kurser. Og når nu planerne 
for at bygge flere og mere tidssvarende 
faciliteter på Sliphavn snart begynder at 
tage form, så kan man kun se fremad til 
endnu bedre forhold.

Marinehjemmeværnet fra Korsør følger 
en russisk ubåd og et slæbefartøj igen
nem Storebælt. Foto: MHV 813
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Marinehjemmeværnets 
Landsøvelse 2019 bød først 
og fremmest på træning af 
de sømilitære færdigheder 
og et styrket sammenhold 

mellem flotillerne.

De 10 deltagende 
fartøjer blev alle 

eskorteret sikkert 
ind i Hundested Havn 

af MFP’erne i deres 
gummibåde. 

Foto: Jess Abrahamsen
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Måneders forberedelse 
kulminerede i weekenden 
24.-26. maj, da 11 marine-
hjemmeværnsfartøjer, en 
række kommandokøretøjer 
og gummibåde, Søvær-

nets transportfartøj, SLEIPNER, soldater fra 
Maritime Force Protection (MFP), Frivillig 
Stab og besætningsmedlemmer fra en række 
af landets mange flotiller samt Kvindelige 
Mariners Musikkorps deltog i Marinehjem-
meværnets Landsøvelse 2019.

I år udgjorde havne, kyst og farvande i det 
nord og nordøstlige Sjælland med sluthavn i 
Helsingør landsøvelsens rammer, og allerede 

torsdag satte de første fartøjer kursen mod 
Sjælland for at være klar til start tidlig lørdag 
morgen. Og tidligt var det, da Hundested 
Havn pludseligt ved daggry kom til at summe 
af liv og aktivitet. 

For her begyndte det hele. Det var MFP’er-
ne der indledte øvelsen, for deres Host 
Nation Support-opgave var at sikre havne-
området, sørge for afspærring og bevogtning, 
mens de deltagende øvrige enheder sendte 
repræsentanter ind til morgenbriefing. Så 
snart den var overstået, kunne fartøjerne 
forlade havnen og sejle ud til de første 
udfordringer til søs – behørigt eskorteret af 
MFP’ernes gummibåde.

Fra land kunne man følge nogle af begi-
venhederne, hvis man ellers havde en god 
kikkert, for mange af momenterne fore-
gik kun få sømil fra kysten. Landsøvelsen 

AF HELLE KOLDING

L A N D S Ø V E L S E 
 S T Y R K E R  D E N  
  M I L I T Æ R E  P R O F I L 
 

LANDSØVELSE
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er en solid blanding af træning af 
de mange elementer, der indgår i 
Marinehjemmeværnets militære 
rutiner og færdigheder. 

I sin velkomsthilsen til Lands-
øvelsens deltagere, der blev vist via 
en video på facebook, understre-
gede kommandør Henrik Holck 
Rasmussen betydningen af Lands-
øvelsen og dens indhold. 

”Landsøvelsen skal udvikle den 
militære profil i Marinehjemme-
værnet. Samtidig er den med til at 
styrke det unikke sammenhold på 
tværs af besætninger og flotiller og 
funktioner,” sagde Henrik Holck 
Rasmussen, der glædede sig over 
den store tilslutning.

Droner og fly
Udfordrende og god blev øvelsen. 
Udfordringerne kom ikke kun fra 
land eller vandsiden, men også 
fra luften. Flyverhjemmeværnets 
Eskadrille 270 stillede nemlig et 
fly til rådighed, og derudover blev 
der også brugt søgående droner 
som mål ved skydning til søs, så 
besætningerne på fartøjerne fik 
nok at se til.

”Skydningen med droner var 
klart den største udfordring, men 
det var super fedt og spændende at 
skyde mod bevægelige mål. Men 
også bevogtningen og eskorterin-
gen af Søværnets transportskib 
SLEIPNER var spændende,” mener 
fartøjsfører Tom Holstebro fra 
Flotille 284 Østersøen.

Vejret viste sig også fra en lidt 
udfordrende side med en pæn vind 
og dertil hørende god bølgegang. 
Gasterne tog det i stiv arm, og 
selv om nogle måske ofrede lidt til 
Neptun eller Triton undervejs, så 
var det ikke til at mærke på dem, da 
de lørdag aften indgik i den store 
fælles parade på kajpladsen ved det 
gamle værft i Helsingør.

Formålet med øvelsen var at 
træne løsning af Marinehjem-
meværnets kerneopgaver med et 
særligt fokus på indsættelse af et 
integreret marinehjemmeværn 
i forhold til én større operativ 
opgave, herunder sikring af havn, 
egen sikring, billedopbygning, rap-
portering, eskorte, skydning, havari 
og sanitetselementer. 

I praksis betød det, at stort set samtlige 
arbejdsområder var dækket godt ind lige fra 
sanitet og forsyning over kommunikation, 
forplejning og transport til de mere skarpe og 
militære opgaver som skydning, selvforsvar, 
bevogtning, førstehjælp og angreb.

”Det var et rigtigt godt program, der var 
skruet sammen. Især synes jeg godt om ideen 
med den taktiske sejlads. Så er det jo også et 
fedt syn at se så mange fartøjer være samlet 
på et sted. Det og så selve sammenholdet og 
fællesskabsfølelsen, det er nok det allerbedste,” 
siger fartøjsfører Allan Schmidt fra Flotille 114 
Aalborg.

Martime Force Protection 200 Korsør var 
noget udfordret af, at enheden er under opbyg-
ning og består af både mange unge, der stadig 

er uerfarne, og andre mere rutinerede soldater. 
”Men motivationen var rigtig god, og tilgan-

gen til tingene var helt i top. Jeg synes, man 
næste gang skal være mere fokuseret på, om 
øvelsen er en træning eller en test af MFP’erne,” 
siger Henrik, der er delingsfører i MFP 200 
Korsør.

Opdateringer på Facebook
Det hele udspillede sig i et tætpakket program 
over ti hektiske timer. Timerne bød dog også 
på megen tålmodig venten, da ikke alt går, som 
forudset. Alt sammen var med til at gøre en så 
stor øvelse både spændende, udfordrende og 
ikke mindst lærerig.

På de sociale medier kunne man følge 
med i nogle af begivenhederne undervejs, da 

Førstehjælp 
blev trænet flere 
gange under 
øvelsen. Her 
udspiller sig 
et dramatisk 
scenarie for 
MFP’erne i Gil
leleje. 
Foto: Bjarne Olesen
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Marinehjemmeværnets Frivillig Stab 
havde deres kommunikationstjeneste 
med til at forevige begivenhederne i 
tekst og ikke mindst i billeder og film 
både fra land og vand.

Punktum for øvelsen blev sat, da 
alle fartøjerne i militær formation 
sejlede et efter et ind mod Helsin-
gør og lagde til kaj ganske tæt ved 
Kronborg Slot, der dannede en smuk 
silhuet i baggrunden. Det var et flot 
syn, som mødte de mange borgere. På 
det lokale fartøj FÆNØ blev der holdt 
åbent skib, og begge Marinehjemme-
værnets musikkorps sørgede for god 
stemning på kajen.  

 ”Skydningen med 
droner var klart den 
største udfordring, men 
det var super fedt og 
spændende at skyde 
mod bevægelige mål.
Tom Holstebro, Fartøjsfører

M O R T E N  C O L S T R U P

Flotille 137 Aabenraa,  
Næstkommanderende på  

MHV 910 RINGEN
”Vi kom jo langvejs fra, så øvelsen startede 
tidligere for os, men vi havde en rigtig fin 
øvelse. Vejret drillede os lidt, da vi skulle 

skyde mod dronen, så vi måtte opgive den 
del, men ellers var der aktivitet hele tiden. 

Jeg har kun fået positive tilbagemeldin-
ger – det styrker fællesskabet at samle så 
mange forskellige enheder fra hele landet 
på et sted. Vi kunne dog godt tænke os, at 
øvelsen foregik over et længere tidsinter-
val, eksempelvis to dage, så folk kunne nå 

at blive trætte.”

G I T T E  D Y N T

Flotille 362 Helsingør,  
Medarrangør og koordinator af  

Marinehjemmeværnets Landsøvelse
”Det har været et kæmpe projekt med 
rigtig meget planlægning. Jeg blev nok 
lidt overrasket over, hvor mange mails 

og samtaler med andre myndigheder og 
interesserenter, der skulle foretages for 

at få det her til at køre. Især var der me-
get frem og tilbage med Kronborg Slot. 
Heldigvis har folk været meget sam-

arbejdsvillige. Projektet har været god 
læring for alle, der har været involveret. 

Det er en udfordring, alle bør tage.” 

T O  D E L T A G E R E S 
O P L E V E L S E  A F 

L A N D S Ø V E L S E N

LANDSØVELSE

BRIGADEN fra Aarhus 
ankommer i Hundested 
Havn. MFP’erne, som står 
for sikkerheden i havnen, 
kan også gribe en trosse. 
Foto: Jess Abrahamsen

Skydning fra gummibåd 
er en særlig disciplin, der 
stiller krav til skyttens 
placering og balance og 
til gummibådsførerens 
sejlads. 
Foto: Jess Abrhamsen
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Gashåndtaget bliver skubbet frem, 
den firecylindrede Mercury-bådmotor 
med 100 heste skifter lyd fra hygge 
til heavy, og den orange gummibåd 
begynder at pege stævnen mod den 
blå himmel. Bag rattet står en af de 
frivillige i Hjemmeværnsflotille 200 
Maritime Force Protection. Denne 
lørdag formiddag i Københavns Havn 
er det kun træning, hvor det rækker 
med et speedbådscertifikat, men flere 
frivillige i flotillen er i fuld gang med 
at uddanne sig til gummibådsfører 
(GBF). 

”Uddannelsen er en forudsætning 
for, at man må føre gummibåden 
under operative indsættelser. Gummi-
bådsføreren er gummibådens kaptajn, 
og han eller hun har det ultimative 
ansvar for gummibåden og alle om 
bord. Har man kun speedbådscertifi-
kat, kan man stadig sejle med under 
operative indsættelser, men kun som 
gast”, forklarer Christina-Severine 
Grynderup Duwall Sørensen, der er 
gummibådsfører og uddannelsesstøt-
teofficer i Hjemmeværnsflotille 200 
Maritime Force Protection.

Narkotikajagt med 
undervandsdrone
Operative indsættelser er for eksempel  
force protection, søredning (Search 
And Rescue - SAR) og sejladser med 
politiet og Skat. Det, som Christina 
kalder “de virkelig fede indsættelser”.

”Jeg var for eksempel gummibåds-
fører under en opgave med Toldsty-
relsen i Aabenraa Fjord, hvor vi havde 

undervandsdronen i vandet og tjekke-
de, om der sad narkotika på ydersiden 
af skroget på et transportskib. Som 
gummibådsfører har jeg også hjulpet 
politiet med at holde havkajakker og 
andre nysgerrige væk fra Kongeski-
bet under et besøg i Køge,” fortæller 
Christina.

Men dér, hvor man oftest er i aktion 
som gummibådfører, er i forbindelse 
med SAR.

”Jeg har blandt andet været med til 
at lede efter en ung mand i Randers 
Fjord og har haft dykkere med ude 
i Aarhus Havn i forbindelse med 
en eftersøgning,” siger Christina og 
fortsætter:

”Desuden er det os, der hjælper med 
SAR på søer og åer, fordi vores gum-
mibåde er på bådtrailere”.

Lyst til at tage styringen
Dermed kommer hun ind på, hvad 
der er forskellen på en gummibådsfø-
rer i MFP og en gummibådsfører i de 
sejlende flotiller.

”Der er ingen forskel i funktionen. 
Forskellen er, at det er obligatorisk for 
alle i MFP at uddanne sig til gummi-
bådsfører,” siger Christina og tilføjer, at 
man som gummibådsfører i MFP også 
lærer at læse bølgerne med henblik på 
at kunne skabe en stabil platform for 
skytter på vandet.

TEKST OG FOTO: SØREN FREDERIKSEN, 
CONTEXT MEDIA

Gummibåden 
gøres klar in
den afgang.

Tag styringen 
under operative 
indsættelser

Alle i Maritime Force Protection bliver uddannet til 
gummibådsfører. Det er forudsætningen for at kunne 
føre gummibåden under operative indsættelser med 
Toldstyrelsen og politiet og i forbindelse med søredning.
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UDDANNELSE

Gummibådsfører Christina
Severine Grynderup Duwall 
Sørensen: ”En god gummi
bådsfører er en, der brænder 
for at hjælpe andre, og som 
tør tage styringen.”

Kortere uddannelse  
til gummibådsfører
• Tidligere blev man Operativ Gummibådsfører 

(OGF), når man uddannede sig til gummi-
bådsfører. 

• I dag bliver man gummibådsfører (GBF). Den 
primære forskel er, at man har ønsket at ope-
rationalisere uddannelsen og har reduceret 
det teoretiske indhold – blandt andet duelig-
hedsbeviset fra uddannelsen – altså kravet 
om kendskab til søvejsregler, afmærkning af 
farvandene og navigation. Dermed kan man 
– under forudsætning af at have gennemført 
modul 4 ’Værnsøvelse for Marinehjemmevær-
net’ – uddanne sig til gummibådsfører over to 
weekender: Den første weekend tager man 
speedbådscertifikatet, og den anden weekend 
bliver man gummibådsfører.

• På kurset til gummibådsfører får man grund-
læggende viden om sejlads og navigation i 
høj fart samt forståelse for gummibådsføre-
rens ansvar og pligter i forhold til navigation 
og sikkerhed. Med hensyn til færdigheder 
lærer man at kunne anvende gummibådens 
kortplotter til at planlægge eller importere en 
sejlads fra kommandokøretøjets eller moder-
fartøjets navigationscomputer og endelig at 
gennemføre den planlagte sejlads. Opgaven 
med at kunne placere gods og besætning 
hensigtsmæssigt ud fra gummibådens trim/
trin og stabilitet indgår også i den mere prak-
tiske uddannelse til gummibådsfører. 

• Log på hjv.dk og søg GBF i søgefeltet, så 
finder du uddannelsesbeskrivelse og lærings-
plan.  

Frivillige fra Hjemmeværnsflotille 200 Maritime Force Protection træner 
sejlads i gummibåden i Københavns Havn.

Hun betegner en god gummi-
bådsfører som en, der brænder for at 
hjælpe andre, og som kan lide – og 
tør – at åbne munden og tage styrin-
gen. Også selvom det for eksempel 
kan indebære at tale politiet imod, 
hvis der er risiko for, at materiellet 
bliver beskadiget.

Christina giver også uddan-
nelsen til gummibådsfører et par 
ord med på vejen i sin egenskab af 
uddannelsesstøtteofficer:

”Man opnår viden og kompetencer, 
som gør, at man kan hjælpe andre i 
flotillen på en ny måde. Dermed får 
de bedre forudsætninger og forhå-
bentlig en succesoplevelse, når de selv 
skal i gang med uddannelsen. Det 
er godt lederskab, når man hjælper 
andre på den måde,” understreger 
Christina.  
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AF NINNA FALCK

Det var en stor 
glæde for alle, at 
Hendes Majestæt 
Dronningen havde 
afsat tid til Mari
nehjemmeværnet i 
sit travle program. 
Foto: Anika Haas

F E J R I N G  A F

Frivillige fra Marinehjemmeværnet fik en oplevelse 
for livet, da de i deltog i fejringen af 800-året for 

Dannebrogs nedstigning fra himlen i Estland. 
Dagene med Hendes Majestæt Dronningen har 

brændt sig fast.

B L E V  E N  K Æ M P E  O P L E V E L S E
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”Jeg tog af sted for at udføre en opgave, 
som jeg var blevet bedt om – og selvfølgelig 
stiller man op. Men det blev meget større 
end det. Det blev en kæmpe personlig 
oplevelse”.

Sådan lyder det spontant fra den 44-årige 
navigatør Jacob Høgh Olesen fra Flotille 
366 Københavns Vestegn. I juni tog han 
den lange tur over Østersøen til den estiske 
hovedstad Tallinn. Her deltog han sammen 
med sine frivillige kollegaer i fejringen af 
800-året for Dannebrog, fejringen af 100-
året for Estlands selvstændighed og marke-
ringen af de stærke bånd mellem Estlands 
og Danmarks hjemmeværn og forsvar.

Fire MHV-fartøjer var repræsenteret ved 
jubilæet. BRIGADEN fra Aarhus, CARINA 
fra Brøndby, BOPA med en besætning 
fra Skovshoved og HOLGER DANSKE fra 
Kalundborg. Sammen sejlede de til Tallinn, 
som blev en tur, der bød på hårdt vejr i 
Østersøen. Da de var på højde med Gotland, 
fik de nogle hårde bølger ind fra tværs og 
besætningsmedlemmerne var godt medta-
gede, men heldigvis var alle flinke og hjalp 
hinanden. 

Tog imod Dronningen til søs
I Tallinn blev de sejlende besætninger 
suppleret med Marinehjemmeværnets 
Fanekommando. Sammen med Hendes 
Majestæt Dronningen og Kongeskibet, 
DANNEBROG, repræsenterede de i alt 
58 frivillige marinere på smukkeste vis 
Danmark under det tre dage lange ophold i 
Estland. 

Da det officielle program blev skudt i 
gang om lørdagen 15. juni med Dronningen 

og Kongeskibets ankomst, fik de fire MHV-
fartøjer æren af at sejle ud og tage imod 
med front for Kongeskibet. To af fartøjerne 
havde pressefolk med om bord, og der blev 
transmitteret direkte hjem til de danske og 
estiske stuer.

”Det at sejle ceremonielt med flådens skib 
nr. 1 - det er nu altså noget helt særligt,” 
indrømmer Jacob Høgh Olesen. 

Smuk kransenedlæggelse 
Et par timer senere skulle alle stå klar i den 
gamle bydel, hvor Dronningen skulle lægge 
en krans ved monumentet, ’Sejrssøjlen’, på 
Frihedspladsen. 

Det blev en imponerende ceremoni 
med deltagelse af blandt andet den estiske 
præsident, Kersti Kaljulaid og den danske 
ambassadør i Estland, Kristina Miskowiak 
Beckvard.  

Pladsen var proppet med tilskuere. Be-
sætningerne stod på to geledder og modtog 
Dronningen på hendes rute gennem folke-
mængden op til det plateau, hvor Sejrssøjlen 
står. Her stod en æresparade med deltagere 
fra det estiske forsvar, besætningen på 
Kongeskibet, repræsentanter fra MHV-
fartøjerne og ikke mindst Fanekommandoet 
med Marinehjemmeværnets fane. 

”Vi var alle sammen så stolte over at være 
der på det tidspunkt med fanen og med 
vores Dronning. Hvis vi ikke skulle være 
der, hvor skulle vi ellers være som fanekom-
mando? Det var så stort,” fortæller leder 
af Fanekommandoet, den 54-årige Katja 
Greve.

Stor estisk interesse 
Marinehjemmeværnet stillede også op og 
fortalte om Hjemmeværnet og Marinehjem-
meværnet i et af de mange udstillingstelte 
på pladsen. 

”Jeg talte med mange mennesker sammen 
med det estiske hjemmeværn. Jeg vidste 
faktisk ikke, at der fandtes et estisk hjem-
meværn. Det var en god oplevelse at møde 
dem og mærke, at de er glade for, at vi er 
Estland,” fortæller den 49-årige dæksgast 
Barbara Sarup Thornberg fra Flotille 251 
Kalundborg.

Dronningen besøgte teltet sammen med 
den danske ambassadør og den estiske 
præsident.

”At opleve Dronningen som hun er, når 
hun repræsenterer sit land og kommer hen 
til teltet og siger pænt goddag, det er en op-
levelse. Hun har altså noget power,” mener 
Barbara Sarup Thornberg.

Fanekommandoet stod også ved teltet og 
skabte en god opmærksomhed med Marine-
hjemmeværnets fane. 

En flot gestus fra Dronningen 
Søndag bød på en helt særlig oplevelse for 
Marinehjemmeværnet, idet Dronningen 
havde afsat tid i sit travle program til de 
frivillige marinere. 

 ”Vi var alle sammen så 
stolte over at være 

der på det tidspunkt 
med fanen og med 

vores Dronning.
Katja Greve, Leder af 

Fanekommando

DANNEBROG

Dronningen blev modtaget til søs af de fire 
MHVfartøjer og vinkede til besætningerne. 
Foto: Kristjan Prii, Kaitseliit

Besætningsmedlemmer stod linet op på 
skibssiden med front mod Kongeskibet. 
Foto: Per Lynge    
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DEN SKIBSKE 
ORDBOG
• Front: Hilsen til søs, når to or-

logsskibe sejler forbi hinanden. 
Der fløjtes med bådsmands-
piben til hilsen, mens besæt-
ningerne står linet op langs 
skibssiden.

• Broorganisation: De afgøren-
de funktioner på broen/i styre-
huset og deres samarbejde. 

• Søben: Når man er vant til søen 
og forstår at give lidt efter i 
benene ved bølger.

• Faldereb: Landgangsbro, hvor 
gæster med falderebshonnør 
kan pibes om bord og fra borde. 

• Aftenskafning: Aftensmad om 
bord. 

• Jagtkaptajn: Chef for Konge-
skibet og Dronningens rådgiver i 
maritime spørgsmål.

• Smult vande: Roligt farvand 
uden store bølger 

Marinehjemmeværnets Fanekommando, en gruppe fra MHVbesætningerne og 
en gruppe fra Kongeskibet flankerede Dronningen ved kransenedlægningen ved 
Sejrspladsen. Foto: Kristjan Prii, Kaitseliit

Marinehjemmeværnet modtog 
Dronningen med en parade foran 
Kongeskibet, da hun om formid-
dagen gik fra borde. Majestæten 
inspicerede paraden og gav sig tid 
til et fælles foto og til at sige alle en 
personlig tak for indsatsen. 

Dronningen understregede, at det 
havde været en fryd at blive modta-
get til søs af de fire fartøjer, og at hun 
satte stor pris på, at besætningerne 
havde sejlet den lange vej i det hårde 
vejr. Men, som Hendes Majestæt 
udtrykte det på ægte ’skibsk’, så er 
sejlads i de større farvande jo også 
noget af det, der giver ’søben’.

”Jeg følte, at hun værdsatte det og 
takkede os for at tage med derover og 
repræsentere Danmark. Det betyder 
virkelig noget,” siger Barbara Sarup 
Thornberg. Katja Greve supplerer;

”Ja, vi følte det nærmest alle sam-
men som et ridderslag”.

Festlig søndag i havnen
Senere søndag holdt Dronningen re-
ception om bord på Kongeskibet, og 
her stod Fanekommandoet æresvagt 
med fanen ved falderebet som en flot 
dansk modtagelse af alle Dronningen 
gæster. ”Det var så smukt og en rigtig 

stolt flok, der stod der,” fremhæver 
Katja Greve.

Om bord på MHV-fartøjerne, som 
lå lige ved siden af Kongeskibet, var 
der samtidig åbent skib og sejlads 
med publikum. Og de strømmede til.

”Der var både estiske og danske 
gæster. Der var faktisk nogen fra 
Aarhus, som ikke kendte vores skib 
og vores opgaver, selvom vi ligger 
i Aarhus. Jeg snakkede også med 
nogle asiatere, som slet ikke kunne 
forstå det med, at vi er frivillige,” 
griner Toni Andersen fra Flotille 124 
Aarhus.

Hjemtur i smult vande
Sidste punkt på programmet i Tal-
linn var besøget af ambassadør i Est-
land, Kristina Miskowiak Beckvard. 
Hun takkede besætningerne for 
deres indsats og understregede, at de 
med deres modtagelse af Kongeski-
bet og deltagelse i fejringen i Tallinn 
by havde gjort både det danske flag, 
Dronningen og Danmark ære.

Efter aftenskafning afgik Konge-
skibet og de fire MHV-fartøjer fra 
Tallinn og satte kursen hjemad.

”Da vi var fire timer ud for Tallinn 
udtrykte jagtkaptajnen over radioen 

sin store anerkendelse af vores indsats – både 
ved modtagelsen og undervejs. Det var en stor 
ting at blive anerkendt på den måde,” fortæller 
Jacob Høgh Olesen.

Turen hjem var heldigvis både roligere og 
lidt hurtigere end udturen.  
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AF NINNA FALCK

 ”Det styrker  
ens profil at være  

i funktionen og 
fungere i besæt
ningen i vagthold  

i så lang tid.
Jacob Høgh Olesen, Navigatør

TALLIN

E S T L A N D

L E T L A N D

R U S L A N D

L I T A U E N

P O L E N

H V I D E R U S L A N D

Lange togter  
giver stort udbytte
Marinehjemmeværnet sejler ikke ud på lange togter, 
uden at det også giver et stort træningsudbytte for 
besætningerne.

Erfaringen fra den lange sejlads i et farvand 
som Østersøen har været en stor gevinst for 
deltagerne.  

”Det var vanvittig god træning for mig som 
næstkommanderende at få den lange tur. 
Det styrker ens profil at være i funktionen 
og fungere i besætningen i vagthold i så lang 
tid,” forklarer navigatør Jacob Høgh Olesen. 
Han uddyber:

”Det giver et andet fokus på håndværket. 
Når vi taler broorganisation, giver det meget. 
Med den daglige vagt får man også rutine 
på en helt anden måde, og vagtdelen er helt 
essentiel - den er med til at skærpe Marine-
hjemmeværnets militære profil. Så de lange 
sejladser giver meget rent fagligt, som man 
ikke kan opnå på samme måde på de kortere, 
daglige træningssejladser tættere på kysten.”

Jacob fremhæver også samarbejdet om 
bord på sejladsen.  

”Vi var en blandet besætning af sted. I den 
situation bliver man mere orienteret mod 
vores fælles reglement for marinehjemme-
værnsfartøjer (RFM). Det giver en fælles fag-
lighed og styrker den professionelle profil.” 

Styrket sammenhold
De lange togter fremmer også sammenholdet 
på tværs af enheder.  Det oplevede både Jacob 
Høgh Olesen, Barbara Sarup Thornberg og 
Toni Andersen, der kommer fra hver deres 
flotille og alle var med så lang en sejlads for 
første gang. 

”Selv om vi var et sammensat hold, så gik 
der faktisk ikke særligt lang tid, før vi fandt 
den fælles jargon og den gode humor. Det gik 
faktisk rigtig godt. Der var stor tolerance, og 
vi var gode til at give hinanden plads,” forkla-
rer Toni Andersen.  

”Man kommer lidt ud af den lokale boble 
og bliver bedre til at samarbejde med andre. 
Man skaber også nye kontakter på tværs af 
flotillerne,” pointerer Jacob Høgh Olesen. 

Barbara Sarup Thornberg understreger det 
fine ved at være isoleret til søs: 

”Det er en anden måde at omgås, og man 
lærer hinanden rigtigt godt at kende. Man 
kommer ind i sådan en rumle, hvor man også 
kan få nogle gode snakke på broen. Det er en 
lille lukket verden – det befinder jeg mig godt 
med.”

De lange togter er tidskrævende – turen til 
Estland og retur tog godt 10 dage, og det kan 
være et puslespil at finde tiden til dem. Både 
Jacob Høgh Olesen, Toni Andersen, Katja 
Greve og Barbara Sarup Thornberg har alle 
måttet tage fri for arbejde eller bruge ferie. 
Alligevel var det det hele værd.

”At give den støtte til Forsvaret og Konge-
huset og fylde den plads ud – at levere sam-
menhængskraft, hvor Danmark har brug for 
det. Det passer fint til Marinehjemmeværnet. 
Vi har bevist, at vi har kapacitet og udhol-
denhed til den slags,” konkluderer Jacob 
Høgh Olesen tilfreds.  

DANNEBROG

T Y S K L A N D

På kortet ses ruten for de 
fire MHVfartøjers udtur, der 

bød på hårdt vejr. Længst 
blev turen for BRIGADEN fra 
Aarhus, der sejlede omkring 
1.300 nautiske mil svarende 

til cirka 2.400 kilometer.  

Interessen for at besøge de dan
ske hjemmeværnsfartøjer og for 
at få sig en sejltur var overvæl
dende. Foto: Ninna Falck
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Minerydningsdragter af kevlar, kabeltromler, 
koste, spande, skovle, en vandkanon, der kan 
destruere ulovligt fyrværkeri, der ikke kan nød-
flyttes, en tripod til vandkanonen, sandsække og 
lys. Foruden mange kilo sikret fyrværkeri på vej 
til oplagring. 

Det er blot nogle af de ting, der skal kunne 
være i de køretøjer, som Hjemmeværnets 
rydningsassistenter anvender. Det har tidligere 
været en udfordring, og derfor bliver de eksi-
sterende køretøjer nu skiftet ud. De nuværende 
ladvogne med dobbeltkabine bliver erstattet af 
ni nye Mercedes Sprinter. Men her er ikke tale 
om ni helt almindelige udgaver af varevognen.

Frivillige med fra start til slut
For takket være de frivilliges arbejde er de ud-
valgt og indrettet specifikt til opgaven. 

”Instruktørgruppen for rydningsassistenterne 
definerede, hvilke krav der var til et nyt køretøj i 
forhold til blandt andet vægt, udstyr og belys-
ning. To af os frivillige deltog derefter i den ar-
bejdsgruppe, der har stået for at finde og indrette 
køretøjet efter den kravliste, siger kaptajn Jan 
Vinther, der er rydningsassistent i Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestjylland, koordinator 
for rydningsassistenterne og har været med i 
hele processen omkring indretningen af de nye 
køretøjer. 

Valget faldt på den forhøjede udgave med 
firehjulstræk. 

”Den kan komme frem på alle veje i al slags vejr. 
Der er mulighed for at klæde om og arbejde i bilen, 
hvor vi kan stå i læ og arbejde mere effektivt. Høj-
den giver os også mulighed for at fragte en større 
mængde fyrværkeri til oplagring,” siger Jan Vinther. 

Køretøjerne får et reolsystem baseret på de 
frivilliges input og ønsker. 

”På baggrund af det får køretøjet en standard-
løsning med skuffer og reoler af letmetal, som 
man kender fra en håndværkerbil, men som 
løbende er blevet tilrettet efter vores ønsker, og 
som er sammensat specifikt til at rumme det ud-
styr, som er nødvendigt for os,” siger Jan Vinther.  

Nemmere klargøring
Udover de ni specialindrettede køretøjer bliver 
der i samme omgang leveret otte almindelige 

Mercedes Sprinter, der skal fungere som for-
syningsbiler i distrikterne. De tjener også som 
sikkerhed for rydningsassistenterne: Bryder et 
af rydningskøretøjerne sammen, kan man flytte 
indbygningen over i et af forsyningskøretøjerne. 
Og der er mange andre fordele ved det nye 
køretøj.

”Det har to batterier – et til kørsel og et til 
forbrugsstrøm. Når det ikke er ude at køre, er 
der oplader på bilen, så alt elektronik som PC og 
videokamera lader op. Næsten alt udstyr er altid 
i bilen, så klargøringen er nem. LED-skinner 
sikrer et godt arbejdslys, og der er også oliefyr,” 
siger Jan Vinther. 

God stemning og arbejdsglæde
Køretøjet kræver kørekort til personbil. Komfor-
ten er høj under kørslen, og det kommer hurtigt 
frem sammenlignet med et større køretøj. 

”Alt ved køretøjet er baseret på input fra de 
daglige brugere, og alle er enige om, at det er 
en stor forbedring. Det passer perfekt til os og 
tilfredsstiller alle vores behov. Der er stort set 
ikke begrænsning på, hvor meget vægt vi kan 
fragte, og det betyder, at vi kan løse opgaver, som 
vi ikke kunne løse tidligere,” siger Jan Vinther og 
fortsætter:

”Det er motiverende for os frivillige, at der er et 
godt køretøj. Godt udstyr giver en god stemning 
og større arbejdsglæde og gør det nemmere at 
hverve. Når køretøjerne er ens, er det også nem-
mere at lave god undervisning, for udstyret er 
det samme og ligger det samme sted i ens eget 
køretøj.”  

Jan Vinther er rydningsassistent 
og var med i arbejdsgruppen, der 
stod for indretningen. 
Foto: Morten Fredslund

Ni af de i alt 17  
Mercedes Sprinter 

er indrettet spe
cielt til rydnings
assistenterne på 

baggrund af deres 
input. Foto: Ann 

Outzen, Flyvevåbnets 
Fototjeneste

Frivillig indsats giver  køretøj i topklasse

De nye køretøjer til Hjemmeværnets rydningsassistenter 
er udvalgt og indrettet med input fra rydningsassistenterne 
selv. Det krævede en ekstra indsats, men giver køretøjer, 
der er optimale til opgaven. 
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NYT KØRETØJ

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

 ”To af os 
frivillige deltog i den 
arbejdsgruppe, der 
har stået for at  
finde og indrette 
køretøjet.
Jan Vinther,  
Rydningsassistent

Frivillig indsats giver  køretøj i topklasse

Mercedes  
Sprinter til  
Hjemmeværnet
• De nye Mercedes Sprinter 316 har 

en firecylindret dieselmotor på 
163 hk og firehjulstræk. 

• I alt indkøbes 17 Mercedes Sprin-
ter, hvoraf ni bliver indrettet til 
brug af rydningsassistenter. 

• De resterende otte skal anven-
des som forsyningskøretøjer af 
distrikterne. 

• Alle 17 køretøjer har forseglet 
kabine og er godkendt til transport 
af farligt gods.
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Hjemmeværnsskolens bootcamp for gruppeførere giver 
deltagerne nyttige ledelsesværktøjer og værdifulde 
venskaber, som de kan trække på, når de vender retur til 
føringsopgaverne i deres underafdeling.

En fredag i juli, hvor vejroversigten varsler typisk 
dansk sommer, er en flok gruppeførerkursister 
samlet på Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Her 
skal de i gang med det tredje og sidste modul på 
gruppeførerbootcampen, som består af en afslut-
tende førervirkeprøve, hvor de som førere skal 
lede gruppen i kamp fra stilling. 

Det er nogle trætte gruppeførerkursister, der 
skal i gang med deres afsluttende førervirke-
prøve. Gruppeførerbootcampen, der startede i 
Skive og afsluttes i Oksbøl, har på nuværende 
tidspunkt varet i 14 dage fra kl. 8 om morgenen 
til kl. 22 om aftenen.

De lange dage har tæret på kræfterne, men 
i dag er det endelig blevet tid til det, som 
kursisterne har set allermest frem til – nemlig 
opgaven som førere i forbindelse med enheds-
skydning. Førervirket har de allerede forberedt 
dagen før. 

Derfor er trætheden også overskygget af for-
ventningens glæde og en god position motiva-
tion overfor den opgave, som venter dem. Det på 
trods af at vejret truer med gråvejr og regn, som 
ude i horisonten hastigt nærmer sig skydeter-
rænet i Oksbøl. 

AF HASNA EGGERS 
FOTO: CHRISTER HOLTE

Sidste test  
af vordende 
gruppeførere
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HJV magasinet møder nogle af kursisterne i 
skydeterrænet.

”Det er vores afsluttende føreropgave i forbin-
delse med skarpskydningen, hvor vi skal give 
befalinger til gruppen. Derefter får vi tilbage-
meldinger på, om instruktørerne synes, at det 
er godt eller skidt. Det er kulminationen af alt 
det, vi har lært i løbet af bootcampen,” fortæller 
Anders, der kommer fra Infanterikompagniet 
Holstebro. 

For en af de andre gruppeførerkursister, Bine 
fra Infanterikompagni Østjylland, betyder 
bootcampen, at hun bliver klædt godt på til den 
gruppeførerrolle, hun allerede har fået tildelt, 
før hun startede på uddannelsen. 

”Under bootcampen har vi lært rigtigt meget 
om førervirksomhed i rammen af Hjemmevær-
nets opgaver. Derudover har der været fokus på 
føring af kampen, og vi har været ude i et be-
redskabsområde og har lavet marchbefalinger. 

Det er godt at blive klædt på til den rolle, som 
jeg har fået tildelt, men ikke helt føler, jeg vil 
kunne udfylde uden denne bootcamp. Så ud-
dannelsen er en kæmpe gevinst,” fortæller Bine. 

Bootcamp giver netværk
Der er ingen tvivl om, at det har været nogle 
lærerige uger på gruppeførerbootcampen for 
både Bine og Anders, som begge har fået mange 
gode værktøjer, de kan tage med videre i deres 
arbejde som gruppefører i Hjemmeværnet. 
Men også sammenholdet og det netværk, 
man får ved at deltage i bootcampen, er meget 
værdifuldt.

”Alt i alt har det været rigtigt fedt at være 
afsted så længe. På den måde får man flere 
venskaber og kontakter, som vi kan tage med, 
når vi kommer hjem i underafdelingerne – for 
eksempel hvis vi har en øvelse, så kan vi 
invitere hinanden. Du får ikke det samme 

UDDANNELSE

Gruppefører
kursus som 
bootcamp
• Hjemmeværnsskolens boot-

camp for gruppeførere varer 
14 dage og omfatter tre mo-
duler. Uddannelsen udbydes 
kun om sommeren. 

• På kurset kommer du igen-
nem gruppeførerledelse, 
tjenestekendskab, taktik 
og føring, bevogtning samt 
almindelig hjælp til politiet. 

• Du får kompetencer, så 
du kan føre og udvikle din 
gruppe inden for forskellige 
kampeksercitser og indsæt-
telsesmetoder

• Har du spørgsmål til kurset, 
kan du kontakte kursusleder, 
seniorsergent Jørn Svensen 
på 41 74 67 68 

 ”Du får ikke det 
samme sammenhold, 
hvis du tager kurset 
over flere gange.
Anders, Gruppeførerkursist

Anders i rollen som 
gruppefører giver sin 
befaling til resten af 
gruppen.

Det sidste modul i 
bootcampen for grup
peførere foregik i 
Oksbøl. 
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sammenhold, hvis du tager kur-
set over flere omgange,” uddyber 
Anders. 

Også Hæren underviste
Udover Hjemmeværnsskolens 
instruktører underviser Hæren 
også på gruppeførerbootcampen. 
Simon, der til dagligt er overser-
gent i Hæren – nærmere bestemt 
Ingeniørregimentet i Skive, 
fortæller, at forskellen mellem 
Hæren og Hjemmeværnet i vir-
keligheden ikke er så stor, når det 
kommer til undervisning. 

”Jeg vil ikke sige, at der er 
så stor forskel på at undervise 
i Hæren og i Hjemmeværnet, 
fordi motivationen er der uanset, 
hvem man underviser. Niveauet i 
Hjemmeværnet er rigtigt højt, og 
man kan mærke, at de frivillige 
soldater rigtigt gerne vil det. Den 

største forskel mellem Hæren og 
Hjemmeværnets gruppeførerud-
dannelse er, at i Hjemmeværnet 
er det bevogtning, der er hoved-
opgaven. Det vil sige, at de frivil-
lige soldater ikke træner noget 
offensivt. Det handler primært 
om at fastholde en bevogtning 
- og måske kæmpe sig tilbage”, 
fortæller Simon.

Efter nogle timer når regnen 
til Oksbøl, men det slår ikke de 
seje kursister ud. Man kan godt 
mærke, at de er i deres rette ele-
ment. For gruppeførerne er det 
ligesom juleaften at være i sky-
deterrænet og få lov til at prøve 
alle de spændende ting af, som 
de har lært i løbet af ugerne. Det, 
at få lov til at omsætte øvelse til 
praktik i rammen af en enheds-
skydning, giver alle forberedel-
serne perspektiv.     

Det er godt at være 
klar og tydelig, når 
man er gruppefører. 
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UDDANNELSE

Selv om kursisterne var trætte, 
lyttede de godt efter, hvad der 
blev sagt.   

 ”Under 
bootcampen har vi 
lært rigtig meget om 
førervirksomhed i 
rammen af 
Hjemmeværnets 
opgaver. 
Bine, Gruppeførerkursist

Gruppen noterer flittigt, 
mens gruppeføreren giver 
sin befaling. 

Bine var super 
tilfreds med boot
campen.
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I en lille mindelund i Hvidsten, 
cirka 12 kilometer fra Randers, 
ligger de otte henrettede med-
lemmer fra modstandsgruppen 
begravet. De otte blev henret-
tet ved skydning i Ryvangen 

nord for København i 1944.
Den skelsættende begivenhed i den 

danske modstandskamp for 75 år siden 
blev markeret lørdag den 29. juni med 
et dagslangt program med kranselæg-
ning og mindehøjtidelighed. Der var 
flere hundrede deltagere med Hendes 
Majestæt Dronningen som æresgæst. 

For Hjemmeværnet var det helt 
naturligt også at være til stede for at 
mindes modstandsfolkene fra grup-
pen, der blev etableret i marts 1943 og 
var centreret omkring Hvidsten Kro 
og kroejeren Marius Fiil. Gruppen be-
skæftigede sig med at modtage våben, 
ammunition og sprængstof, der blev 
kastet ned fra engelske fly. 

Men 11. marts 1944 gik det galt, og 
hovedparten af Hvidstengruppen blev 
arresteret, hvoraf de otte blev dømt til 
døden, herunder kroejeren Marius Fiil, 
hans søn Niels Fiil og svigersønnen 
Peter Bergenhammer Sørensen.

Rødder i modstandsbevægelsen
Hjemmeværnet, der har sine rødder 
i modstandsbevægelsen, har opkaldt 
flere enheder efter den berømte gruppe, 
som også er blevet filmatiseret i 2012 
med Jens Jørn Spottag som Marius Fiil 
og Bodil Jørgensen som hans hustru 
Gudrun Fiil. 

Det gælder de to lokale enheder, 
Hjemmeværnskompagni Hvidsten og 
Hjemmeværnseskadrille 265 Hvidsten. 
Desuden har Marinehjemmeværnet 
opkaldt et af deres fartøjer efter mod-
standsgruppen. Der var repræsentanter 
fra alle enheder på dagen. 

Eskadrillen brugte tiden omring 
begivenheden til at rekruttere nye 
medlemmer. ”Vi oplever en verden med 
mange spændinger, og ved at rekruttere 
flere soldater til Flyverhjemmeværnet 
gør vi vores til at bevare den frihed, 
folkene fra Hvidsten satte livet ind for,” 
siger eskadrillechef Verner Bro. 

Hjemmeværnsenhederne marke-
rer hvert år henrettelsen af gruppen. 
Hvert femte år udvides markeringen 
med både kranselæggelse og minde-
gudstjeneste.  

Dronningen på vej hen til mindestenen for 
de henrettede modstandsfolk. 

Hjemmeværnet deltog aktivt i 
ceremonien i Hvidsten.   

Hvidsten
gruppen
• Hvidstengruppen var besæt-

telsestidens første modtage-
gruppe, der blev dannet i marts 
1943 på Hvidsten Kro.  

• Gruppen blev en af de vigtig-
ste i modstandsbevægelsen og 
modtog sendinger med våben 
og sabotageudstyr, der blev 
sendt videre til Jylland til andre 
modstandsgrupper.

• De otte henrettede var: Søren 
Peter Kristensen, Albert Iversen, 
Niels Nielsen Kjær, Johan Kjær 
Hansen, Henning Andersen, 
Marius Fiil, Peter Bergenhammer 
Sørensen og Niels Fiil.

HISTORIE

Hvidstengruppe æret 
på 75års dag
Lørdag den 29. juni var det 75 år siden, at otte medlemmer 
fra Hvidstengruppen blev henrettet. Begivenheden 
blev højtideligholdt med et smukt arrangement, hvor 
Dronningen var æresgæst.   

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: JENS KJERSGAARD 
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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:  
22. oktober 2019  til
Hjvmagasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 1/2019: 

Susanne Lind 
Låsbyvej 32 
8660 Skanderborg

Jens Jakob 
Petersen
Farstrupvej 53
5471 Søndersø

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvilket kompagni 

er premierløjtnant Dixi 
Lavigne medlem af?

2  Hvor mange nye 
Mercedes Sprinter får 
Hjemmeværnet?

3  Hvornår blev 
Hvidstengruppen 
dannet?  

4  Hvor foregik 
Øvelse Sort Grav  
Vol. 2?

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet

Læs mere om forenin-
gen på hjemmesiden 
wp.fouat.dk – eller 
kontakt forretningsfører,  
orlogskaptajn Erik 
Dreyer-Andersen på  
tlf. 20 78 03 31.

5  På hvilken 
uddannelsesinstitution 
har Infanterikompagni 
Fyn succes med at 
hverve studerende? 

 480 fodsoldater 
Igen i år var der bred opbakning til Nijmegen-mar-
chen, og 480 soldater fra Forsvaret og Hjemmevær-
net rejste gladeligt til Holland for at deltage i den 
160 kilometer lange march, der altid foregår i Uge 
29. Den ældste deltager på det danske kontingent 
var den 77-årige Normann Andersen, der gennem-
førte for ottende gang og bestemt regner med at 
skulle gå mange år endnu. 

Foto: H
ung Van Plungklang N

guyen
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Rekrutteringsof
ficer Leo Olsen 
bruger også HJV 
magasinet i sit 
arbejde. Her er 
han faldet i snak 
med en mand på 
By Night i Store 
Heddinge. 

Hvorfor blev du rekrutteringsofficer?
”Det var faktisk, fordi mit kompagni var tæt på at lukke. 
Sådan skulle det ikke være, syntes jeg. Jeg var komman-
dobefalingsmand, men uddannede mig så til rekrutte-
ringsofficer for seks år siden, og nu brænder jeg bare for 
funktionen og har været med til at vende udviklingen. 
Det er blevet en livsstil for mig.”

Hvad er dine opgaver? 
”Sammen med vores kontaktofficer står jeg for at skaffe 
nye medlemmer til kompagniet. Vi har søsat et nyt 
roadshow, hvor vi tager ud og viser Hjemmeværnet 
frem på lokale markeder og andre arrangementer her 
på Stevns. Vi tager fire af vores unge skarpe soldater 
med - de stiller i fuld udrustning og sløring med deres 
våben, så der er noget at se på og fortælle om. Mange 
ved faktisk ikke, at vi har så moderne udstyr. Så det er 
en god måde at komme i kontakt med folk på, og vi har 
ret god succes med roadshowet, som vi annoncerer på 
Facebook, Twitter og Instagram.”

Hvad er dit bedste rekrutteringsfif? 
”Jeg er ret god til at snakke med mennesker. Jeg kan 
spotte de personer, som er interesseret i det militære 

univers. Så siger jeg for eksempel: ”Du ligner en, der har 
været soldat” – og så er vi i gang! Det er også en god ide 
at have en håndfuld bolsjer i lommen til børnene. Mens 
de sutter løs, er der fri bane til at gå i kødet på deres 
forældre.”

Hvilke udfordringer har du?
”Det er svært at rekruttere unge mennesker i en lille 
kommune som Stevns, der har cirka 22.000 indbyggere. 
For de unge rejser væk, når de skal tage en uddannelse, 
så der er vi virkelig udfordret. Og vi opererer altså ikke i 
andres kompagniområder.

Helt generelt synes jeg også, vi skal blive bedre til at 
sælge Hjemmeværnet – vi skal være der, hvor der sker 
noget som for eksempel på Forsvarets Dag.”

Har du nogle ønsker til rekrutteringen?
”Jeg kunne godt tænke mig, at der blev oprettet en slags 
vidensbank for os rekrutteringsfolk, som nørder med 
rekruttering. Så kan vi lære af hinanden og få nogle 
gode ideer.”

Leo Olsen giver stafetten videre til kontaktofficeren, 
som HJV magasinet taler med i næste nummer.  

N Y  S E R I E Vi går tæt på nogle af de mange funktioner, som Hjemmeværnet tilbyder. Vi lægger 
ud med rekrutteringsofficeren og har talt med Leo Olsen fra Stevns.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI STEVNS

Den 55-årige Leo Olsen  
opererer på Stevns, hvor 
han har succes med at 
vise Hjemmeværnet frem 
på et roadshow, hvor 
stjernerne af nogle af 
kompagniets skarpe unge 
soldater.

”Vi skal blive dygtigere til
at sælge Hjemmeværnet”


