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Glade soldater  
tilbage på øvelse 

Søværnet fik relevant 
træning med støtte fra 

Hjemmeværnets fly 

Mentorordning 
giver nye frivillige 

en god start
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Indhold Kasper og Frederik 
er buddies
Som ny på holdet i en flotille 
er Kasper Petersen glad for at 
have Frederik Lassen som men-
tor. Den ordning giver pote.
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Fysisk træning for alle
Mange underafdelinger har taget fysisk 
træning til sig. Få inspiration fra de  
enheder, vi har besøgt. 
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Reportage
Soldater nød 
at være på 
øvelse igen
Smilet var stort hos 
Michael Damm Henrik-
sen, da han og andre 
frivillige soldater kom 
på græs og fik genop-
frisket soldaterformen.
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INDHOLD

Portræt
Han viser Hjemme-
værnet som det er
Jess Nordstrøm Larsen brænder 
for at formidle historier om alt 
det, der gør Hjemmeværnet unik. 

24

Sidste Bootcamp  
efter LPU-model
Et hold friske nye soldater nappede 
som de sidste LPU-uddannelsen i et 
forløb. Ny grunduddannelse er på vej.

64
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Vigtig historie 
på museum
På Skive Museum kan 
du få et spændende ind-
blik i Hjemmeværnets 
fortid og besættelses-
årene på Skive-egnen.

38

 
Ansvarshavende redaktør: 
Souschef Kristian Lykkestrand

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

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

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

HJV magasinet udkommer  
tre gange årligt. 

Oplag: 47.000

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

Forsidefotos:  
Christer Holte, Torben Glyum og 
Kevin Sigvartsen

ISSN: 2245-2079

Adresse:  
Hjemmeværnskommandoen,  
HJV magasinet  
Sankelmarksvej 26 
4760 Vordingborg

HJV magasinet 3/2020  
udkommer i december 2020

    

Nr. 2/2020

Defenderfly 
øvede med 
Søværnet 
Fregatten Iver Huit-
feldt fik relevant træ-
ning med Flyverhjem-
meværnet forud for 
international mission. 
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Efter en sommer med forholdsvis få 
COVID-19 relaterede restriktioner er akti-
viteterne i Hjemmeværnet kommet godt i 
gang igen, og det er af mange årsager vig-
tigt. Først og fremmest skal en lang række 
færdigheder, herunder ikke mindst de 
militære, genopfriskes gennem veltilrette-
lagte øvelses- og uddannelsesaktiviteter, så 
vi er klar, når og hvis der er brug for vores 
indsats. 

Blandt de prioriterede aktiviteter og om-
råder er gennemførelse af lovpligtige ud-
dannelser (LPU) og i øvrigt aktiviteter, der 
kan motivere til at opnå de påkrævede 24 
timers funktionsrelateret tjeneste om året 
for at forblive i den aktive styrke. Vi ved, 
at kravet om gennemførelse af LPU inden 
for tre år og minimum 24 timers funk-
tionsrelateret tjeneste om året kan blive 
en udfordring for en del af vores frivillige 
soldater, og derfor arbejder vi for at få en 
dispensation for disse krav for 2020. 

COVID-19 er desværre på det seneste 
dukket op med fornyet styrke i en række 
kommuner, og vi skal i den kommende tid 
være særdeles opmærksomme på at følge 
de opdaterede retningslinjer for aktiviteter 
i Hjemmeværnet. Dels har vi et stort sam-
fundsansvar i forhold til ikke at bidrage til 
smittespredning, dels skal vi helt generelt 
beskytte muligheden for fortsat at gen-
nemføre aktiviteter, der jo er helt centrale 
for at vedligeholde den ”sociale lim”, der 
binder Hjemmeværnets personel og enhe-
der sammen.

Det et i øvrigt vores indtryk, at alle i 
Hjemmeværnet, til lands, til vands og i 
luften, har gjort sit yderste for at overholde 
COVID-19 retningslinjerne og tilpasse 
aktiviteterne – tusind tak for det!

Selvom der på alle niveauer arbejdes 
hårdt for at få plads til så mange aktivite-
ter som muligt i den sidste del af året, er 
Hjemmeværnet ikke alene i konkurrencen 
om de frivillige soldaters fritid. For en del 
af jer vil det ikke være muligt at prioritere 
så meget tid til hjemmeværnsaktiviteter 
i efteråret som måske først ønsket og 
planlagt. Skulle det være tilfældet, så 
vil vi opfordre jer til at fokusere på at få 

gennemført jeres funktionsrelaterede ti-
mer og øvrige lovkrav, så vi kan opretholde 
Hjemmeværnets beredskabsevne med en 
uændret aktivstyrke. 

En hverdag uden mundbind og brug 
af håndsprit synes langt ude i fremtiden, 
men det må vi ikke lade os bremse af. Vi 
skal fortsætte arbejdet og træningen med 
tyngde på de operative opgaver samtidig 
med, at vi i videst muligt omfang støtter 
Forsvaret, Politiet og samfundet. Vi skal 
blandt andet have fokus på de mange gode 
aktiviteter, der styrker den militære profil 
og ikke mindst det unikke fællesskab, som 
udgør fundamentet i Hjemmeværnet. 

Der er ikke to dage, der er ens, og det 
gælder også for Hjemmeværnet. Efter-
spørgslen på Hjemmeværnets støtte til 
vores samarbejdspartnere er fortsat høj. 
Og selvom alle opgaver ikke umiddelbart 
rimer på en militær beredskabsorganisati-
on, er det netop vores militære fundament 
i form af organisation (kommandostruk-
tur) og uddannede soldater, der frivilligt 
stiller op, som skaber den fleksibilitet, der 
er nødvendig for, at vi kan løse et bredt 
spektrum af opgaver. Vi stiller op, når det 
gælder, men tager også dialogen med dem, 
vi støtter om indholdet og varigheden af 
de enkelte opgaver. 

Man kan ramme skiven, men rammer 
skuddene samlet, og sidder de der, hvor 
man sigtede? På skydebanen er der en hur-
tig og nem tilbagemelding – anderledes 
forholder det sig med det magasin, du sid-
der med i hænderne. For at blive klogere 
på, hvad I mener om magasinet, og om 
I ønsker det på en anden måde, vil I alle 
modtage et spørgeskema i forbindelse med 
udgivelsen af dette magasin på jeres hjv.
dk-mail. For ligesom vi gør efter en øvelse, 
uddannelse eller indsættelse, skal vi også 
inden for andre områder hele tiden være 
nysgerrige på, hvad vi gør, hvordan vi gør 
det, og om vi kan gøre det bedre. 

 
Vi håber at se mange af jer  
i et aktivitetsfyldt efterår.
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Et hektisk efterår

LEDER
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COVID-19

COVID-19 
Vi skal stadig passe på 

COVID-19
TEST

!

Skal jeg have mundbind på?
Der er ikke krav om at bære mundbind til 
aktiviteter i Hjemmeværnet som helhed, 
men ved aktiviteter eller transport, hvor 
det ikke er muligt at holde en meters 
afstand, anbefales det. Mundbind kan i den 
forbindelse udleveres ved nærmeste 
myndighed.

Skal jeg testes?
Har du nære kontakter, som er smittet 
med COVID-19, skal du testes negativ, før 
du kan deltage i aktiviteter i Hjemme-
værnet. 
Derudover skal du testes, hvis du har 
symptomer på COVID-19.

Hvilke aktiviteter afholdes?
Aktiviteter, der understøtter beredskab og 
indsættelser, prioriteres højest. Sociale 
aktiviteter bør ikke afholdes foreløbigt. 
Du må aldrig møde op til aktiviteter, hvis 
du har symptomer på COVID-19

Regler for transport?
Alle rejseaktiviteter bør begrænses mest 
muligt. Når der er brug for at transportere 
sig i tjenestebiler mellem indsættelser 
eller aktiviteter, skal så få som muligt rejse 
sammen. 
Hvis der ikke kan holdes en meters af-
stand, bør alle rejsende have mundbind 
på.

Der er en række retningslinjer, vi skal følge for at begrænse smitten, når vi 
gennemfører aktiviteter i Hjemmeværnet. Du kan læse mere på COVID-19-
sitet på hjv.dk
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Hvilke aktiviteter gennemføres?
Aktiviteter, der understøtter beredskab og indsættelser, prioriteres 
højest. Sociale aktiviteter bør ikke afholdes foreløbigt. Du må  
aldrig møde op til aktiviteter, hvis du har symptomer på COVID-19.

Hvilke regler er der for transport?
Alle rejseaktiviteter bør begrænses mest muligt. Når der er brug 
for at transportere sig i tjenestebiler mellem indsættelser eller 
aktiviteter, skal så få som muligt rejse sammen. Hvis der ikke kan 
holdes en meters afstand, bør alle rejsende have mundbind på.

Vi skal stadig 
passe på

Der er en række retningslinjer, vi skal følge for at begrænse  
smitte med corona, når vi gennemfører aktiviteter i Hjemmeværnet.  

Du kan læse mere på COVID-19-sitet på hjv.dk
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Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, bri-
gadegeneral Jette Albinus, tiltræder mandag 
den 19. oktober en stilling som vicechef for 
Operationsstaben i Forsvarskommandoen i 
København. Den 54-årige Jette Albinus har 
været stabschef i Hjemmeværnskommando-
en siden september 2017 og har blandt andet 
stået i spidsen for en større organisationsæn-
dring i Hjemmeværnskommandoen. 

Oberst Jørn Christensen, som i dag er chef 
for Hjemmeværnskommandoens Planlæg-
ningsdivision, bliver fungerende stabschef, 
indtil der bliver udnævnt en ny stabschef i 

Hjemmeværnskommandoen, hvilket forven-
tes at ske ved årsskiftet 2020/2021.

Også Hjemmeværnsskolens nuværende 
chef, oberst Jens Sund, får nyt job. Han rykker 
til Polen til en stilling som HR-chef i hoved-
kvarteret for Multinational Corps Northeast 
i Stettin. Samme dag som Jens Sund fik 
bekræftelsen på den nye stilling i Polen, 
blev han også benådet som Kommandør af 
Dannebrogordenen.

Den 57-årige Jens Sund starter i hovedkvar-
teret i Stettin 1. december, hvilket betyder, at 
Hjemmeværnsskolen skal have ny skolechef. 

Det bliver den 55-årige oberstløjtnant Flem-
ming Meinertz, der bliver ny skolechef med 
virkning fra 1. januar 2021, hvor han samti-
dig udnævnes til oberst. Flemming Meinertz 
er for øjeblikket chef for Ledelsessekretariatet 
i Hjemmeværnskommandoen. Oberstløjt-
nant Kent Mikkelsen bliver fungerende skole-
chef i perioden 1.-31. december 2020.

Forsvarets nye bemandingssystem for de 
militære chefer betyder i fremtiden, at en 
række kommende og nuværende oberster/
kommandører befales i nye stillinger to gange 
årligt.

Brigadegeneral Jette Albinus rykker til For
svarskommandoen, hvor hun skal bestride 
en stilling som vicechef for Operations
staben.  Foto: Ole Friis

Oberst Jens Sund rejser til Polen og tiltræder 
en NATOstilling som HRchef i hovedkvarteret 
for Multinational Corps Northeast i Stettin.
Foto: Christer Holte

Oberstløjtnant Flemming Meinertz er 
udpeget som ny skolechef fra 1. januar 
2021, hvor han udnævnes til oberst.
Foto: Kevin Sigvartsen

Det er vigtigt at sikre sine data i 
disse GDPR-tider. En nem måde er at 
anskaffe sig en USB-nøgle, så du let 
kan flytte eller tage dine filer med dig 
på farten. I Hjemmeværnets webshop 
kan du købe en handy USB-nøgle til 
formålet. 

Du skal dog huske at beskytte dine 
informationer. Truslen mod cyberan-
greb og hackere er altid aktuel - derfor 
anbefales det, at du beskytter dine 
informationer bedst muligt. USB-
nøgler kan beskyttes med kryptering, 
eksempelvis ved hjælpe af Microsoft 
Windows ”BitLocker”. Hvilken type  
krypteringsprogram du skal anvende 
afhænger af, hvilken computer du har. 
”BitLocker” og andre krypteringspro-
grammer krypterer alle dine filer på 

USB-nøglen, så andre ikke kan snuse i 
dine private eller hjemmeværnsfiler.

Når en USB-nøgle er krypteret, skal 
der angives en adgangskode for at 
kunne åbne USB-nøglen. Koden be-
stemmer du selv, men husk at en god 
og stærk kode består af minimum ni 
karakterer og er en blanding af store  
og små bogstaver, tal samt specialtegn.

Da USB-nøglen fra webshoppen 
er formet som en patron (eller andre 
våbendele), bør den ikke tages med 
igennem Security i en lufthavn eller 
andre steder med lignende sikkerhed. 
Du kan læse mere om it-sikkerhed på 
Center for Cybersikkerheds hjemme-
side www.fe-ddis.dk/cfcs

Besøg også Hjemmeværnets web-
shop på hjv.shop.idegroup.dk 

Udskiftning på chefposter
Forsvaret har indført et nyt bemandingssystem blandt militære chefer på 
oberst- og kommandørniveau. Som en udløber af det sker der en større 
udskiftning på en række chefposter i Hjemmeværnet.

USBnøgle kan sikre dine data

I Hjemmeværnets webshop kan du købe en smart 32 GB USB
nøgle, så du nemt kan opbevare dine data.  Foto: Joan Schack
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InterForce etablerer  
afdeling i Grønland
Forsvarsminister Trine 
Bramsen åbnede i starten 
af august InterForce 
Grønland i forbindelse 
med et besøg i Grønland. 

InterForce har eksi-
steret i 20 år og arbejder 
for at styrke samarbejdet 

mellem erhvervslivet 
og Forsvaret om brugen 
af reservestyrkerne og 
Hjemmeværnets frivillige 
soldater til opgaver til 
støtte for Forsvaret. 

Den nye afdelings 
sekretariat er placeret 

i Arktisk Kommando 
i Nuuk. InterForce 
Grønland skal bidrage 
til at forkorte afstanden 
mellem det grønlandske 
erhvervsliv, det grønland-
ske samfund og Forsvaret.

NYHEDER

H V A D  S Y N E S  D U  O M 
H J V  M A G A S I N E T ? 
Inspirerende og relevant eller blot langtrukkent og overfladisk. Der kan være lige så mange 
meninger og holdninger til HJV magasinet, som der er frivillige i Hjemmeværnet. 

Derfor vil vi på magasinets redaktion gerne grave et feltspadestik dybere for at finde ud 
af, hvad I synes om magasinet, og hvad der skal være mere eller mindre af. Vi sender i den 
kommende tid en mail med en spørgeundersøgelse, så hold øje med din hjv.dk-indbakke. 
Din mening er vigtig for at give dig en god læseoplevelse.

Rekordmange 
kvinder  
vil i trøjen
Flere og flere unge kvinder aftjener 
deres værnepligt, eller benytter 
deres værneret, som det retteligt 
hedder for dem. På det seneste 
HBU-hold, der tiltrådte den 17. 
august i år, var mere end hver femte 
af de unge soldater en kvinde, og på 
landsplan udgjorde de 21,4 procent 
af de værnepligtige i Forsvaret.

Hjemmeværnet har ikke oplevet 
en pludselig stigning af kvinder un-
der 20 år i de seneste år. Til gengæld 
har tilgangen af unge kvinder ligget 
stabilt højt i området 21-31 procent 
for eksempel i 2017, hvor næsten 
hvert tredje nye medlem var en ung 
kvinde.

Forsvaret har i de seneste år har 
haft fokus på at rekruttere flere 
kvinder og har blandt andet afholdt 
særlige inspirationsdage for kvinder 
og øget brugen af ambassadører på 
de sociale medier.

Forsvarsministeren glæder sig 
over, at indsatsen har båret frugt.

”De opgaver, som vi løser rundt 
om i verden, handler lige så meget 
om kvinder som mænd, og derfor er 
det vigtigt at have en alsidighed”, si-
ger forsvarsminister Trine Bramsen.

Flere og flere unge kvinder vil som 
Emma Skou gerne gøre karriere i 
uniform. Emma, der er ny soldat i 
Hjemmeværnet, har planer om at  
uddanne sig til officer.  Foto: Bo Nymann
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AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

I dag kan kaptajn og forbindel-
sesofficer Pia Goul føje endnu en 
titel til sit flotte militære cv fra 
Hjemmeværnet. I april i år lyk-
kedes det efter et langt sejt træk 

at lande en fireårig kontrakt som kaptajn 
af reserven ved Ingeniørregimentet i Skive, 
hvor hun skal være med til at opbygge deres 
CBRN-tjeneste. 

Pia Goul har mere end 30 års tjeneste i 
Hjemmeværnet i bagagen. Mange af årene 
har hun været CBRN-officer med speciale 
i viden om kemiske, biologiske, radio-
logiske og nukleare angreb, og hvordan 
man som soldat sikrer sig mod disse. 
Dertil har hun solide undervisningskom-
petencer som mangeårig instruktør på 
Hjemmeværnsskolen.  

Men hvorfor så søge nye græsgange som 
reserveofficer i Forsvaret? Det lå heller ikke 
i kortene, da det rent faktisk kræver en re-
serveofficersuddannelse, hvis man vil lægge 
billet ind på en ansættelse af den type. 
Det havde Pia ikke. Hun har heller ikke 

aftjent værnepligt som ung. Til gengæld har 
hun omfattende kompetencer fra Hjem-
meværnet, og desuden var der en chef ved 
Ingeniørregimentets 4. bataljon, der kraftigt 
opfordrede hende til at søge ansættelsen.     

Indsamlede dokumentation
”De ville gerne have mig. Så tænkte jeg – 
hvorfor ikke? CBRN-tjeneste har fået ny 
bevågenhed i Forsvaret, og det lød spæn-
dende,” fortæller Pia Goul.

Forud for ansøgningen til Forsvarets 
Personalestyrelse brugte Pia lang tid på 
at indsamle uddannelsesdokumentation 
fra sin lange hjemmeværnskarriere og få 
udtalelser fra chefer, hun har samarbejdet 
med. Så da ansøgningen nåede frem, var 
den suppleret med et ti siders veldokumen-
teret cv med hendes militære færdigheder. 
Desuden bad hun om at få en individuel 
kompetencevurdering. 

”Men det tog sin tid, før jeg fik grønt 
lys. Heldigvis er jeg stædig. Fra mit civile 
arbejde som lektor og studievejleder har jeg 

et stort indblik i uddannelseskrav og studie-
ordninger, og jeg hagede mig fast,” fortæller 
Pia Goul, der har en kandidat i sundhedsvi-
denskab og en master i vejledning. 

Pias stædighed og solide uddannelses-
dokumentation gav pote til sidst. Blandt 
andet blev hendes manglende værnepligt 
godkendt, fordi hun kunne henvise til den 
gældende værnepligtslov, da hun i sin tid 
blev optaget i Hjemmeværnet og kunne 
dokumentere, at hun havde haft samme 
antal funktionsrelaterede timer, som loven 
krævede. 

Pias råd til andre, der har mod på at gå ny 
veje, lyder: ”Få styr på din historik og dine 
uddannelser, så du kan dokumentere dem 
den dag, du ønsker det.”

Selv er hun stolt over, at det er lykkedes 
hende også at blive reserveofficer. 

”Jeg stortrives i uniform – jeg har alle dage 
hentet energi, når jeg går til ”hjemmeværn”. 
Det kommer jeg også til nu som reserveof-
ficer.”  

Nu kan hun kalde sig 
reserveofficer

På Pia Gouls første 
opgave som kaptajn 
af reserven var hun 
med til at undervise 
andre reserve officerer 
i CBRN-tjeneste. Foto: 
Flemming G. Hansen

Forbindelsesofficer Pia Goul har opnået at blive udnævnt som  
kaptajn af reserven ved Ingeniør regimentet i Skive. Det var noget af 
en kraft anstrengelse og krævede et veldokumenteret cv fra karrieren  
i Hjemmeværnet samt ikke mindst en god portion stædighed.
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NYHEDER

F ørstehjælpspakken kaldet IFAK 
– en forkortelse af det engelske 
Individual First Aid Kit – er en 
ny model, der på sigt også skal 
tages i brug i Forsvaret. Pakken 
indeholder langt mere udstyr, 

end vi hidtil har været vant til i Hjemme-
værnet og kommer dermed til at forbedre 
de frivillige soldaters førstehjælpsmulighe-
der betragteligt.  

Tasken indeholder udstyr til at behandle 
de skader, man må kunne forvente kan 

nødsituation med ekstraordinær behov for 
dette hjælpemiddel, som eksempelvis kan 
bruges til at stoppe en blødning på en arm.  

På Facebook har Hjemmeværnet oplevet 
en del debat omkring tourniquet. Hjem-
meværnets vurdering og valg er begrundet 
i, at Hjemmeværnets soldater indsættes 
nationalt, hvor der ved de fleste skader ikke 
er behov for at benytte en torniquet samti-
dig med, at ambulanceservice og hospitaler 
sjældent er langt væk.  

opstå på de nationale opgaver, Hjemmevær-
net har. Derfor er der udstyr til at anlægge 
forbindinger og transportsikre skadede 
lemmer. 

Ingen tourniquet
Selv om tourniquet indgår i Forsvarets 
IFAK, har Hjemmeværnet vurderet, at der 
ikke er behov for denne i Hjemmeværnets 
standardudrustning. Sygehjælperen vil dog 
stadig have en tourniquit i sin taske, så han/
hun har adgang til den, hvis der opstår en 

TEKST OG ILLUSTRATION KEVIN SIGVARTSEN

PSSSSSST… 
IFAK  UDLEVERES      NU

Som du måske har hørt, kan den nye 
førstehjælps pakke til enkeltmand, IFAK, 
nu rekvireres direkte fra hoveddepotet 
for mundering af din lokale forsyner. 

DEN NYE  
FØRSTEHJÆLPSTASKE  

INDEHOLDER:  

2 stk. 20x25 cm forbindinger 
2 stk. 8 cm idealbind  
1 stk. redningstæppe  

og 1 stk. tøjsaks.
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IN ACTION IGEN

Efter længere tids dvale er der nu 
igen kommet gang i hjemmeværns-
aktiviteterne. Kort før sommerferien var 
en række frivillige soldater på øvelse 
i det militære øvelsesterræn i Oksbøl. 
Det havde de glædet sig vildt meget til.

 ” D E T  E R  F E D T  A T  V Æ R E 

 I  G A N G  I G E N ”       
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Selv om solen bager fra en sky-
fri himmel, og temperaturen 
allerede er langt over de 20 
grader først på formiddagen, 
møder knap 50 determinere-
de hjemmeværnssoldater op 

i Oksbøl øvelsesterræn den sidste weekend i 
juni for at træne militære færdigheder. 

For de har glædet sig rigtig meget til at 
komme i gang igen og gå til soldat oven på 
forårets coronasituation, der satte det van-
lige hjemmeværnsliv på standby. Soldaterne 
kommer fra tre kompagnier i Hærhjemme-
værnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.

”Det er en forløsning at komme på øvelse, 
og det er fedt at være i gang igen,” lyder det 
fra Michael Damm Henriksen fra Hjemme-
værnskompagni Sydvestjylland,

sammen, giver det også flere deltagere og 
dermed flere muligheder og bedre forud-
sætninger for at lave gode, spændende ak-
tiviteter. Det giver også en følelse af, at vi er 
mange, og vi kan virkelig noget,” siger han.

Fremmødet på øvelsen er ganske pænt det 
varme vejr taget betragtning, men det hæn-
ger formentlig også sammen med, at solda-
terne er i hjemmeværnsunderskud. Flere af 
soldaterne har i hvert fald konstateret, hvor 
hurtigt de militære færdigheder kan gå hen 
og ”ruste”, når de ikke bliver trænet.

”Vi måtte aflyse en del aktiviteter i foråret, 
men jeg er ikke bekymret for, at vi ikke når 
det, vi skal. Vi har mange dygtige kompag-
nichefer, som har lavet nye planer og andre 
aktiviteter. Og soldaterne glæder sig til at 
komme i gang igen efter så lang tids pause. 

Ved Børsmose Skole skal de to bevogt-
ningskompagnier fra henholdsvis Hjemme-
værnskompagni Varde og Hjemmeværns-
kompagni Sydvestjylland træne bevogtning 
og angreb med anvendelse af Laser Duel 
System. En øvelse, som de to kompagnier 
har arbejdet sammen om at få stablet på 
benene.

Samarbejde giver fordele
Ifølge næstkommanderende og chef for 
uddannelse og planlægning i Hærhjemme-
værnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, major 
Tobias Tesch, giver det nogle klare fordele:

”Det er forskelligt, hvor mange timer den 
enkelte frivillige soldat har mulighed for at 
deltage i aktiviteter – og det er helt forstå-
eligt – men når kompagnierne arbejder 

AF: CHARLOTTE HJERRILD BONDE
FOTO: CHRISTER HOLTE

T E M A

Der var stor gensynsglæde på  
øvelsen, hvor soldaterne fik genop-
frisket deres skydefærdigheder. 
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Særlig træning af makkersikkerhed er i 
fokus. 

”Det er ret nyt, at kompagniet er begyndt 
at arbejde med det,” forklarer Steffen Træ-
rup-Hansen, som er rekrutteringsspecialist i 
Hjemmeværnskompagni Kongeåen.

”Det er blevet lidt forsinket på grund af 
corona, men det skal gerne lette proces-
sen her på skydebanen, og det giver nye 
kvalifikationer. Desuden er det en god start, 
hvis man gerne vil uddanne sig videre,” siger 
han.

Til trods for, at det er nyt, har soldaterne 
allerede godt styr på det, og varmen påvirker 
på ingen måde koncentrationen. Kontrollen 
foregår hurtigt, og snart ligger første hold i 
skydestilling, klar til at afgive skud.

Klar til angreb
Tilbage ved Børsmose Skole er de to bevogt-
ningskompagnier ved at nå dagens højde-
punkt; selve angrebet. Soldaterne har delt 
sig i to grupper. Den ene gruppe bevogter 
skolen, mens den anden bevæger sig uset 
gennem skoven for at angribe.  

Først er alt stille, men så snart bevogt-
ningsgruppen får øje på ”fjenden”, bliver de 
første skud afgivet. Angrebsholdet forsøger 
at nærme sig skolen, uden at blive ramt, og 
det går i begyndelsen godt. Men da Bjarne 
Jensen, kompagnichef i Hjemmeværnskom-
pagni Varde, over radioen melder ”samlet 
angreb”, forvandler stedet sig til en sand 
kampplads. Angrebsholdet har ikke mange 
chancer i bygen af skud fra bevogtnings-
soldaterne. Inden længe er alle nedkæmpet. 
Skolen er sikret.

Hvis ikke soldaterne svedte før, så gør 
de det i hvert fald nu. Men glæden er ikke 
til at tage fejl af. Det er fedt, at være i gang! 
Dagens øvelse har været en succes. Det 
samme gælder for soldaternes træning på 
skydebanen. De militære færdigheder er 
blevet skærpet, der er blevet tanket op på 
den sociale konto, og alle kan tage hjem en 
hjemmeværnsoplevelse rigere.  

Jeg kan se, her både er kendte og nye ansig-
ter, og det er dejligt,” siger Tobias Tesch og 
kigger over på soldaterne, som står på geled 
og får dagens befaling.

Solen prikker soldaterne nådesløst i 
nakken og sveden driver fra dem, men alle 
lytter. Først skal taktikken øves, og senere på 
dagen skal selve angrebet finde sted.

Makkersikkerhed i fokus
Et andet sted i terrænet er omkring 15 sol-
dater fra Hjemmeværnskompagni Kongeåen 
samlet ved skydebanen. Ganske fornuftigt 
er der taget ophold i skyggen, mens våben-
teori, -betjening og makkersikkerhed bliver 
genopfrisket. Det er dog en stakket frist, 
for snart går turen ud til varme og støv på 
skydebanen.

IN ACTION IGEN

 ”Når kompagnierne 
arbejder sammen,  
giver det også flere 

deltagere og dermed 
flere muligheder. 

Tobias Tesch, Major 

Soldater forsvarede Børsmose 
Skole mod angreb fra fjenden, 
der fik kamp til stregen. 
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Hjemmeværnet giver rygrad

M A J B R I T  J E N S E N ,  3 5  Å R ,  F R A  H J E M M E -
V Æ R N S K O M P A G N I  V A R D E .  H A R  V Æ R E T  I 
H J E M M E V Æ R N E T  T O  E T  H A L V T  Å R .  L Æ S E R  H F . 

1 :   ”Hjemmeværnet giver mere rygrad, fordi der er en masse 
udfordringer, og hver gang man overvinder dem, så er det 
en succes. For eksempel bliver man stærkere, når man er 
kommet igennem en større øvelse. Og så har jeg fundet 
min kæreste i Hjemmeværnet!”

2 :   ”Jeg har glædet mig virkelig meget til at komme afsted i 
dag. Jeg har virkelig savnet det sammenhold, vi har.”

Stolt over at  
være frivillig soldat

M I C H A E L  D A M M  H E N R I K S E N ,  2 9  Å R  F R A  H J E M M E -
V Æ R N S K O M P A G N I  S Y D V E S T J Y L L A N D .  H A R  V Æ R E T 
I  H J E M M E V Æ R N E T  I  1 3  M Å N E D E R . 

1 :   ”Rent personligt er jeg stolt over at være end del af Hjemme-
værnet, og jeg nyder at udføre opgaverne. Jeg har fået bekræf-
tet, at jeg har flair for at være soldat. Vi får også virkelig gode 
kompetencer i førstehjælp, og det er vigtigt.”

2 :   ”Det er en forløsning at være tilbage, og det er fedt at være i 
gang igen.”

4  
 S T E M M E R 

V i  s t i l l e d e  f i r e 
s o l d a t e r  p å  ø v e l s e n  i 
O k s b ø l  t o  s p ø r g s m å l :

1 :   H V A D  B E T Y D E R  D E T 
F O R  D I G  A T  
V Æ R E  E N  D E L  A F 
H J E M M E V Æ R N E T ?

Michael Damm Henriksen vil på 
sigt gerne være soldat i Forsvaret. 

Maibrit Jensen har meldt sig ind i 
Hjemmeværnet, fordi hun gerne vil 
kunne gøre noget for samfundet. 
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Her kan jeg udvikle mine  
militære færdigheder

A L E X  R A S M U S S E N ,  2 3  Å R ,  F R A  H J E M M E -
V Æ R N S K O M P A G N I  V A R D E .  H A R  V Æ R E T  I 
H J E M M E V Æ R N E T  I  T O  E T  H A L V T  Å R  O G  
L Æ S E R  T I L  L Æ R E R .

1 :   ”Her kan jeg udvikle mine militære færdigheder, så jeg 
måske senere kan søge ind i Forsvaret. Hjemmeværnet 
er et helt særligt fællesskab - jeg ved ikke, hvad jeg ville 
gøre uden det. Og så kan jeg bruge det, jeg lærer om 
motivationsteori, i min læreruddannelse.”

2 :   ”Jeg er blevet meget bevidst om, så hurtigt man ruster, 
hvis ikke man holder sig i gang. Så det er skønt at igen 
at få trænet de militære færdigheder. Jeg synes ikke, at 
restriktionerne betyder noget – vi skal vaske og spritte 
hænder noget mere, men det har vi jo vænnet os.”

At flytte sine grænser  
er det bedste

C I N D I E  J O N S S O N ,  2 7  Å R ,  H J E M M E V Æ R N S K O M -
P A G N I  K O N G E Å E N .  V A R  P Å  S K Y D E B A N E  F O R  A T 
K I G G E  M E D ,  D A  H U N  I K K E  H A R  G E N N E M F Ø R T 
D E N  L O V P L I G T I G E  U D D A N N E L S E  ( L P U ) . 

1 :   ”Først tror man, at man ikke kan lære det nye, men når man 
så kommer igennem det, så finder man ud af, at det kan 
man godt kan alligevel. Så at flytte sine grænser er det bed-
ste! Det er også dejligt at møde så mange nye mennesker, 
og folk er gode til at tage sig af én.

2 :   ”Jeg har glædet mig meget til at komme i gang, for coronaen 
har været medvirkende til, at min uddannelse er trukket ud.  
glæder jeg mig til at kunne få den gjort færdigt.”

2 :   H V A D  H A R  D U  S Æ R L I G T 
S A V N E T  V E D  H J E M M E -
V Æ R N E T  U N D E R  
C O R O N A N E D L U K N I N G E N ?

Cindie Jonsson har altid interesseret sig for mili tæret. 
En lærer på Handelsskolen spurgte hende, om ikke 
Hjemmeværnet kunne være noget for hende. 

Det var faktisk en annonce på 
Facebook, der fik Alex Rasmussen 
til at gå ind i Hjemmeværnet.
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”Q-Boost opfandt vi i Flyverhjemmeværnet, fordi 
vi ville indhente det efterslæb på uddannelse, 
som COVID-19 pandemien har skabt.”

Det fortæller major Pia Clemmensen, som 
havde det overordnede ansvar for Q-Boost 
dagene. Især på uddannelserne K7 skydning og 
førstehjælp var der et efterslæb. 

”Samtidig åbnede vi også mulighed for at få 
modul 1 på Hjemmeværnets Lovpligtige Uddan-
nelse (LPU), så nogle af vores nye medlemmer 
hurtigt kunne komme igennem første uge af 
deres grunduddannelse,” siger Pia Clemmesen.  

Første Q på programmet var netop K7 skydnin-
gen. Instruktør Erling Støhrmann-Brun og hans 
hjælpere gav en grundig orientering om sikker 
håndtering af våben. Formålet med K7 (kon-
trolprøve) er, at deltagerne skal dokumentere de 
nødvendige kompetencer i sikker betjening af det 
udleverede gevær og selvfølgelig få de antal træf-
fere på skiven, som er krævet for at bestå.

Lovpligtig uddannelse
LPU 1 giver grundlæggende viden om Hjemme-
værnet med fokus på tjeneste i alle værn.  Den 
lovpligtige uddannelse (LPU) bliver i fremtiden 
afløst af en ny værnsfælles grunduddannelse, 
Hjemmeværnets Grunduddannelse, som du kan 
læse mere om på side 32. 

Kim H. Simonsen, der er nyt medlem i Hær-
hjemmeværnet, var glad for at kunne tage hul på 
uddannelsen i Hjemmeværnet: 

”Jeg synes, det lød rigtig godt, at man på tværs 
af værnene har denne mulighed for at få startet 
på grunduddannelsen,” siger Kim H. Simonsen.

Nye frivillige soldater som Kim, der 
har taget LPU1, kan fortsætte på den nye 
grunduddannelse. 

Positiv ånd på kursus
Simon Risør, 45 år, fra Hjemmeværnseskadrille 
233 Lolland-Falster har været i Hjemmeværnet 
to år. Han går den populære Nijmegen-march 
i Holland og andre marcher og er også aktiv 
faldskærmsudspringer.

”Jeg hørte om Q-Boost fra vores it-ansvarlige. 
Det passede perfekt ind i planen i år, da Nijme-
gen-marchen ikke blev til noget. På kurset havde 
vi kompetente instruktører, der sørgede for, at vi 
var godt brugte om aftenen, men det var en god 
måde at være træt på. Der var en positiv ånd i 
gruppen, der ikke blev mindre af, at deltagerne 
kom fra forskellige værn. Udveksling af viden og 
ideer var guld værd,” fortæller Simon Risør, der 
deltog i kurset GV 1 - Geværskytte 1, hvor delta-
gerne blev trænet i lederrollen på gruppeniveau.

Kurset gav deltagerne træning i at opbygge 
en operativ kapacitet inden for discipliner som 
kamp, fremrykning, formation, stillingsindta-
gelse, ildåbning, sammenstød med fjenden og 
5-punktsbefaling. Kursisterne skiftedes til at være 
gruppefører. 

Jess Pfänner, der har været udsendt to gange til 
Ex- Jugoslavien og Irak, er aktiv i Hjemmeværn-
seskadrille 284 Skrydstrup, hvor han er delings-
fører for en bevogtningsdeling. Han har desuden 
undervist i syv år og var instruktør på GV 1. 

”Vi havde lektioner, som skulle nås på fire dage, 
hvor der normalt er afsat fem dage. Så vi havde 

AF BIRTHE NISSEN
FOTO: POUL HEGELUND

Soldater fik  
boostet

D E R E S  U D D A N N E L S E  
E F T E R  C O V I D - 1 9  N E D L U K N I N G

 ” Der var en 
positiv ånd i 
gruppen, der 

ikke blev 
mindre af, at 
deltagerne 

kom fra 
forskellige 

værn.
Simon Risør, 

Menig

Q-Boost gav 
soldaterne mu-
lighed for at få 
indhentet deres 
efterslæb på 
forskellige ud-
dannelser. 

T E M A
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Et uddannelsesprogram på Flyvestation Skrydstrup i 
juni gav soldater fra hele Hjemmeværnet mulighed for 
at indhente de eftertragtede Q’er på de uddannelser, 
der lå i dvale i foråret under nedlukningen af samfundet.  

travlt fra morgen til aften. Heldigvis var 
kursisterne meget aktive og kom med mange 
indspark til os,” fortæller Jess Pfänner.

Der blev også udbudt et førstehjælpskur-
sus med en forudgående prøve for at afklare 
deltagernes niveau. På kurset kom deltagerne 
igennem grundlæggende førstehjælp. Med 
på sidelinjen stod der hjertestartere, når 

der skulle øves hjerte- og/eller lungeredning 
(HLR) på dukker. 

Efter en travl uge kunne Flyverhjemmevær-
net uddele 46 Q’er til de glade deltagere på 
Q-Boost, hvor arrangørerne selvfølgelig havde 
taget de nødvendige forholdsregler i forhold 
til COVID-19 og medbragt rigeligt med 
håndsprit.  

IN ACTION IGEN
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Marinehjemmeværnets almindelige gøremål blev  
sat på pause, da coronapandemien lukkede Danmark 
i foråret. Derfor var der ekstra begejstring, da der 
igen blev givet grønt lys for aktiviteter til havs.

Endelig på vandet igen

T E M A
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Samarbejde var nøgleordet, 
da Marinehjemmeværnet i 
midten af juni endelig kunne 
sejle ud på bølgerne til årets 
første store øvelse, efter at 
værnet havde været lukket 

ned i flere måneder på grund af COVID-19.
Intet under, at gasterne brændte for at 

komme i gang igen. Det gjaldt både dem, 
der skulle være besætning på de deltagende 
fartøjer og de mere landfaste MFP’er (Ma-
ritime Force Protecion), der alle satte kurs 
mod Thyborøn for at deltage i SAMEX Vest. 

En øvelse, der, som navnet antyder, netop 
sætter fokus på samarbejde, men ikke kun 
det interne samarbejde, også et samarbejde 
med eksterne deltagere. Og denne weekend 
var disse eksterne deltagere kursister og 
lærere fra Fiskeriskolen i Thyborøn og deres 
fartøj, skoleskibet ATHENE. 

Fra Marinehjemmeværnet deltog MHV 
904 LYØ og MHV 807 JUPITER. De delta-
gende MFP’er kom fra Hjemmeværnsflotille 
116 MFP og Hjemmeværnsflotille 125 MFP.

Øvelsens formål var primært at oprethol-
de og udvikle besætningernes færdigheder 

inden for sømandskab og sømilitære 
færdigheder, herunder formationssejlads, 
skydning, sanitet og havari, og en vigtig del 
af øvelsen gik ud på samtræning mellem de 
deltagende enheder til lands og til vands.

Nyt grej i brug
MFP indtog et hjørne af den nordjyske 
fiskerihavn, hvor de dels kunne bevare et 
solidt overblik over det meste af havne-
området, men også herfra kunne komme 
hurtigt ud med gummibådene til opgaverne 
i havnebassinerne, og samtidig træne med 
deres nyeste grej. Heriblandt ’Simunition’, 
der giver et meget realistisk resultat, når der 
skydes. Ved brug af simunition kan man 
se, når man rammer en modpart - eller selv 
bliver ramt. Det sker via en lille farvepatron, 
som udløses, når målet rammes. Nærmest 
en avanceret form for ’paintball’. Det kaldes 
også FX-skydning. Under træning med 
simunition har soldaterne ekstra beskyttelse 
på ansigt og hænder.

Mens MFP bevogtede havnen, klargjorde 
de sejlende enheder deres del af øvel-
sen. Det foregik med en længere briefing 

AF: HELLE KOLDING
FOTO: TORBEN GLYUM

På kajen blev der forberedt til 
øvelsen. Blandt andet afprøvede 
deltagere brandslukningsudstyret 
og tjekkede førstehjælpsgrej.

Der var god fart over 
bølgerne under MFP’er-
nes eskortesejlads. 

Endelig på vandet igen

IN ACTION IGEN
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omkring kommunikation, taktik og intro-
duktion til øvelsen. Det skete i lånte lokaler 
på Fiskeriskolen, mens andre gaster forbe-
redte og klargjorde ude på fartøjerne og ved 
kajkant. Her kom man også lige gennem lidt 
havari -og sanitetstræning. Selve øvelsen 
foregik så ude på vandet, primært i Nissum 
bredning og havneområdet ved Thyborøn.

En let vind gav fine bølger undervejs, og 
her indgik ATHENE så også i aktiviteterne. 
De unge kursister, der er godt i gang med 
deres uddannelse som fiskere (en toårig 
uddannelse), og er vant til at være på søen, 
fik nu en lidt anderledes oplevelse, hvor 
der blev sat fokus på den del af livet til søs, 
der helst ikke skal opstå -men som kan 
ske, nemlig havari. Enten i form af brand, 
motorstop, påsejling eller hvad, der nu kan 
skabe en farlig situation ombord. De unge 
gik ivrigt til opgaven.

Gode tilbagemeldinger
Det var også en meget tilfreds øvelsesleder, 
kaptajnløjtnant Christian Egeris Andersen, 
der ikke alene overværede hele optakten 
og forløbet af øvelsen, men også efterføl-
gende har evalueret og indsamlet respons 
fra deltagerne. Han glæder sig over, at det 
trods coronatider lykkedes at samle de fire 
veloplagte flotiller til at deltage.

”Vi har modtaget mange positive tilbage-
meldinger, men disse tilbagemeldinger har 
også medført en række justeringer til den 
næste SAMEX, der vil finde sted i området 
omkring Hals på Jyllands østkyst,” fortæller 
Christian Egeris Andersen og fortsætter.

”Det er min vurdering, at vi i høj grad har 
opnået målsætningen for øvelsen. Vi har 
via samtræningen sat fokus på at udvikle 
besætningerne inden for sømandskab og 
sømilitære færdigheder.”

På den næste SAMEX vil man forsøge at 
skrue op for samarbejdet mellem MFP og 
fartøjerne, og så er der planer om at give 
øvelsesdeltagerne en ekstra udfordring ved 
at indsætte flere modstandere.  

Lille patron med stor virkning. Den nye 
ammunition er en såkaldt ’simunition’, 
der består af en farvepatron, så man kan 
se hvad og hvem, der bliver ramt, uden 
at vedkommende kommer til skade.

Samarbejde var nøgleordet på øvelsen, der bød 
på ’havari ombord’ på skoleskibet, og Marine-
hjemmeværnets gaster hjalp fiskerieleverne.

T E M A
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MHV LYØ er i 
gang med at 
slukke ilden på 
fiskeri skolens 
skib ATHENE.

MFP-soldater klar til bevogtning. 
Den ene geværskytte har monte-
ret et GoPro-kamera på sit våben.

SAMEX
Øvelsen varer en hel dag. 
Formålet med SAMEX VEST 
er at træne deltagerne i:  
• Sømilitær taktik, herunder 

eskorte og selvforsvar  
• Sømandskab  
• Træning/procedure for 

skydning med våben  
• Uddannelse og træning 

i kommunikations
procedurer  

• Sanitet  
• Havari og assistance til 

andet skib.

Efter havari 
om bord var 
der ’sårede’ på 
skoleskibet, og 
her fik elever-
ne fra Fiskeri-
skolen brugt 
deres viden om 
førstehjælp og 
redning til søs.

MFP-gummi-
bådene spillede 
både rollen 
som beskyttere 
og angribere 
under øvelsen.
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T I L B A G E  T I L 

S O L D A T E R T R Æ N I N G E N

Nordsjælland, den 13. juni 2020 
klokken 10.03: Begejstringen 
over at være tilbage og bruge de 
militære kompetencer lyser ud 

af ansigterne på de knap 100 soldater. Vi 
er til certificeringsøvelse hos Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordsjælland. Efter COVID-19 
nedlukningen lykkedes det hurtigt at stable 
en beredskabsøvelse på benene. Som soldat 
handler det om at træne for at blive bedre. 

Samtidig med at deltagere i certificerings-
øvelsen fik trænet de militære kompetencer, 
blev de også testet af dommerne, som obser-
verede hver enkelt soldats præstationer.  

100 skarpe soldater fra 
Nord sjælland nød at  
komme ud i det fri igen og 
træne soldaterfærdigheder.

T E M A
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 ”Det er bare 
så dejligt, at 
vi er kommet 
i gang igen. 
Martin Valentin, 
Korporal 

”Det er bare så 
dejligt, at vi er 
kommet i gang 
igen,” var mel-
dingen fra Martin 
Valentin, som er 
en af de mange 
aktive soldater 
i Hærhjemme-
værnsdistrikt 
Nordsjælland.

Sektionschef, 
major Martin Bak-
kendorf Laczynski-
Dulkiewicz, var 
godt tilfreds. ”Vi 
har oplevet en 
stor opbakning til 
øvelsen, og vores 
soldater gør det 
godt.” 

De skarpe 
militære 
discipliner 
var en del af 
øvelsen. 

En af soldaterne 
ses her med ud-
styret til signal-
tjeneste. 

Christian Meyer 
fra Infanterikom-
pagni Nordsjæl-
land foretrak 
soldatertræningen 
frem for det fami-
liearrangement, 
han skulle have 
været til. 
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Hvordan gør man 
Hjemme  værnet attraktivt 
for den næste generation, 
og hvordan forbliver det 
relevant for nuværende 
hjemmeværnssoldater? 
Man viser Hjemmeværnet, 
som det er. Med videoer. 
På Facebook. Mød Jess 
Nordstrøm Larsen, som 
har skruet op for videoer 
og opslag hos Hjemme-
værnet i Nordjylland.

Hjemmeværnet er ikke bare 
en militær beredskabsor-
ganisation. Det er ikke bare 
øvelser og indsættelser. Det 
er meget mere end det, siger 
Jess Nordstrøm Larsen, 

ledende informationsofficer hos Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordjylland.

”Hjemmeværnet er en stor familie,” griner 
Jess. 

”Det er der mange, der siger. Men Hjem-
meværnet er virkelig et sammenhold, som 
man ikke finder mange andre steder i sam-
fundet. Det er de menneskelige relationer, 
der udgør Hjemmeværnet for mig. Det er 
ikke afhængigt af geografisk tilhørsforhold 
eller et organisationsdiagram. Det er kam-
merater og korpsånd.”

At Hjemmeværnet er som familie, er der 
givetvis mange hjemmeværnssoldater, der 
føler. At Hjemmeværnet også er en militær 
beredskabsorganisation, er der nok også 
mange danskere, der fornemmer. Men hvor-
dan får Jess de to vidt forskellige størrelser 

hos Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland 
skruet op for videoproduktionen på distrik-
tets Facebook-side. Og det tog for alvor fart 
i august sidste år.

”Her i Nordjylland havde vi vores egen 
Facebook-gruppe, hvor der aldrig slap noget 
ud fra. Men mange af de billeder og videoer 
kunne sagtens overføres til en åben side, for 
der er ingen grund til at holde en aktivitet 
hemmelig, som vi allerede har afholdt,” siger 
Jess og fortsætter:

”Vi vil rigtig gerne lave historier, vi selv vil 
se. Alle med en Facebook-profil stopper op 

” V I  V I L  R I G T I G  G E R N E 
L A V E  H I S T O R I E R ,  
V I  S E L V  V I L  S E ”

som familie og militær til at spille sammen, 
når han kommunikerer til nuværende og 
kommende hjemmeværnssoldater? 

Det handler først og fremmest om at vise 
Hjemmeværnet, som det er. At vise de gode 
aktiviteter, så de der gerne vil i Hjemme-
værnet hurtigt kan se, hvad Hjemmevær-
net i Nordjylland laver på for eksempel en 
distriktsøvelse, eller når de har aktiviteter 
med førstehjælp. Det handler om at vise 
en virkelighed, hvor folk ikke sidder til et 
møde og drikker kaffe og spiser kage. Derfor 
har han som ledende informationsofficer 

AF: FRANK RASMUSSEN
FOTO: LARS HORN
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den fikse idé at melde sig ind i Hjemme-
værnet, som han har været medlem af siden 
2015. Byturen og den spontane idé var 
imidlertid blot en katalysator for Jess’ oprig-
tige lyst til at melde sig til en samfundsor-
ganisation, som havde gjort et uudsletteligt 
indtryk på ham et halvt år inden byturen. 
Jess tænker på episoden, da Omar El-Hus-
sein åbnede ild mod Krudttønden og den 
jødiske synagoge.

”Jeg kunne se, at Hjemmeværnet faktisk 
betød noget for samfundet i de dage. De 
gjorde en forskel. Når samfundet kaldte, 

ved de opslag, som de synes er interessante. 
Vi har så valgt at lave nogle opslag, som 
vi selv kan lide at se. Hvis vi selv kan lide 
at se dem, er der sikkert også nogle andre, 
der vil se dem. Det er forhåbentlig med til 
at fastholde vores egne og med til at skabe 
interesse for Hjemmeværnet udadtil.”

Semesterprojekt blev  
til ledende stilling
Jess Nordstrøm Larsen er 26 år og uddannet 
økonom fra Aalborg universitet. Han fik på 
en våd bytur sammen med en kammerat 

Jess og hans 
kammerater 
havde absolut 
ingen erfaring 
med video, da 
de startede for 
et år siden. 

Jess Nordstrøm Lar-
sen er med sine 26 
år en del af den unge 
hjemmeværnsgene-
ration. Til trods for 
den friske fødsels-
attest er han som 
ledende informati-
onsofficer ansvarlig 
for 18 soldater.

” V I  V I L  R I G T I G  G E R N E 
L A V E  H I S T O R I E R ,  
V I  S E L V  V I L  S E ”

 ”Hjemmeværnet 
er virkelig et sammen-
hold, som man ikke 
finder mange andre 
steder i samfundet.
Jess Nordstrøm Larsen,  
Ledende Informationsofficer
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Hjemmeværnet, før jeg fandt ud af, hvad det 
var. Vi har dog stadig brug for at stramme 
op på nogle ting. Vi kunne starte med at 
følge vores fantastiske uniformsbestemmel-
ser, for vi ser stadig folk, der ikke kan bære 
en uniform. Og det piner mig, for jeg er stolt 
af at være en del af organisationen.”

Og her er vi tilbage ved den kommuni-
kative knude, som Jess sammen med sine 
kolleger skal løse. 

”Jeg har jo to opgaver. Jeg har en opgave 
udadtil, hvor jeg skal forsøge at sælge Hjem-
meværnet. Men jeg har også en opgave 
indadtil, hvor jeg skal prøve at forklare 
soldaterne om de uhensigtsmæssigheder, 
der kan opstå, for eksempel med hensyn til 
uniformsbestemmelserne.” 

stod Hjemmeværnet der for at passe på os 
andre. Og det ville jeg gerne bidrage til. Jeg 
har fået en fin og gratis uddannelse af sam-
fundet, og jeg vil gerne give noget tilbage,” 
siger Jess med nagelfast klarhed i stemmen.

Og glæden ved at være medlem er vokset 
dag for dag. Først som kommandobefalings-
mand, sidenhen som ledende informations-
officer; en rolle, som Jess ikke havde regnet 
med at påtage på sig.  

Men så var han på seminar, hvor mange 
af hans kolleger kritiserede, at man ikke 
var bedre til at informere om aktiviteter og 
fortælle om Hjemmeværnet. Bagefter gik 
han  til distriktschefen og fortalte, at han 
skulle til at skrive et semesterprojekt om 
organisationsændringer. 

”Jeg fik lov til at skrive om informations-
tjenesten. Der var behov for at få fordelt 
opgaverne i mindre teams. Vi tabte rigtig 
mange ved, at de ikke blev involveret og sat 
i et hjørne med et ”Velkommen til Hjemme-
værnet”, når de kom ind ad døren. Så jeg la-
vede procedurer for, når en ansøger kom ind 
i systemet. Jeg brugte et halvt års praktik på 
distriktet på at finpudse organisationen.” 

I sit arbejde med at sætte rekruttering 
og kommunikation i system nævnte Jess i 
forbifarten, at ingen læste artikler på hjv.dk. 
I stedet skulle de satse på en platform som 
Facebook, hvor folk i forvejen var til stede. 
Da den hidtidige ledende informationsof-
ficer takkede nej til at omstrukturere infor-
mationselementet, overtog Jess stillingen 
sammen med sin fastansatte kollega. Og fra 
august 2019 har de investeret en del tid på 
at lave videoindhold på Facebook. 

Den kommunikative knude 
Som det er med enhver ny start, vil udtryk-
ket ikke være professionelt, og der vil være 
fejl. Er det ikke noget, som blot vil bekræfte 
folks fordomme om Hjemmeværnet som en  
lidt amatøragtig organisation?

”Nej, det frygter vi ikke. Vi vil gerne vise 
det hjemmeværn, som er derude, og vi 
kommer selvfølgelig til at lave fejl. Det er jo 
en del af processen, men uden fejl bliver vi 
ikke bedre.”

Og nu vi er ved fordommene: Hvordan 
takler Jess og hans kolleger  de fordomme, 
som helt naturligt følger med en aktiv tilste-
deværelse på Facebook? 

”Det er jo det, jeg prøver at ændre,” griner 
Jess overbærende, som om det er en uover-
kommelig opgave. 

”Det ærgrer mig så meget, at folk har 
de fordomme, og jeg skal da ærligt ind-
rømme, at jeg selv har haft de fordomme om 

Angrebet på Krudt-
tønden og den jødi-
ske synagoge i 2015 
var den gnist, der 
antændte Jess til at 
gøre en reel forskel i 
samfundet.
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Vi skal ikke censurere os selv
En oplagt måde at sælge Hjemmeværnet på 
er at være til stede og relevant. Netop derfor 
fremlagde Jess i sin tid idéen om at satse på 
Facebook. Produktionen af videoer og op-
slag tog fart, og på et år er antallet af følgere 
steget fra knap 800 til knap 1.200 følgere. 
En pæn stigning, men hvilke forudsætnin-
ger havde Jess og hans kolleger overhovedet 
for at give sig i kast med kamera, mikrofon 
og næsten daglige opdateringer?

”Næsten ingen. I starten prøvede vi bare 
at gøre noget, så nogle af de første opslag, vi 
lavede, var ikke særlig gode. Der var masser 
af fejl i. Det er der stadigvæk, men det er 

noget, vi lærer hen ad vejen. Og nu har vi 
fundet nogen i Hjemmeværnet, der faktisk 
interesserer sig for det, og som nu lægger 
ting op. Senest har vi genaktiveret en soldat 
fra reserven, som læser marketing. Jeg skal 
virkelig plukke hans hjerne for de guldkorn, 
han har vedrørende Facebook og meget 
andet,” siger Jess med tydelig begejstring.

Og ham fra reserven med indsigt i 
markedsføring er ikke den eneste, som har 
meldt sig under Jess’ ledelse i det nord-
jyske hjemmeværn. Fra at have været tre 
soldater tilbage i januar, er der nu 18 med 
skråstregsfunktion i IT- og Informationstje-
nesten. Det lyder altså, som om der er gang i 
en rivende udvikling, og at Jess og hans un-
derordnede går til opgaven med fremskudt 
bryst og målrettet march. 

Så hvad er hans råd til ligesindede i 
Hjemmeværnet, som tvivler på, om det nu 
er en god idé at være mere synlig på sociale 
medier?

”Prøv jer frem. Sig til jer selv, at I skal ud 
over stepperne. I kommer til at lave fejl, 
det gør vi alle sammen. Og I kan desværre 

opleve, at vi internt er vores egen værste 
fjende, fordi vi kommenterer på hinandens 
fejl. Vi har selv oplevet at få nogle trælse 
kommentarer på Facebook. Hvis det så har 
været nogle, jeg kender, så har jeg grebet 
knoglen. Så har de fået hele smøren om, at 
vi er vores egen værste fjende. Det skader jo 
faktisk det billede, andre får af Hjemmevær-
net, fordi det står i fuld offentlighed.”

Har det afskrækket IT- og Informations-
tjenesten fra at bruge video og være så åbne?

”Tværtimod. Vi er blevet yderligere mo-
tiveret, og nogle gange går vi også længere 
og prøver flere ting af, end vi gjorde førhen, 
fordi vi ikke længere er så berøringsangste. 
Man skal starte i det små, og de små sejre 
er nogle gange vigtige at fejre. Så kan man 
altid bygge ovenpå. Men vi lægger ikke bare 
alt ud. Vi skal være selvkritiske, men vi må 
aldrig nogensinde censurere os selv.”  

Jess lægger årligt op mod 
800 timer i Hjemmevær-
net, og med en fuldtids-
ansættelse i Forsvarsmini-
steriet kan man roligt sige, 
han er firmaets mand.

Blå Bog
• Jess Nordstrøm Larsen 
• 26 år
• Oversergent og ledende 

informationsofficer i 
Hærhjemmeværns
distrikt Nordjylland

• Økonom fra Aalborg 
Universitet og ansat i 
Forsvarsministeriet

• Bor i Aalborg

 ”Man skal starte  
i det små, og de små 
sejre er nogle gange 
vigtige at fejre.
Jess Nordstrøm Larsen, 
Ledende Informationsofficer
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TAG GODT IMOD 
D E  N Y E  F R I V I L L I G E   S O L D A T E R

L igesom man kan have en masse 
spørgsmål, når man stiger om 
bord på et skib, lige så mange 
spørgsmål kan man have, når 
man står foran at søge og starte i 
Hjemmeværnet. 

Derfor har Hjemmeværnskommandoens 
Rekrutteringssektion udviklet et onboar-
dingkoncept, der har til formål både at 
hjælpe ansøgeren med at komme godt ind 
i Hjemmeværnet og klæde underafdelin-
gerne på til at modtage de kommende nye 
soldater. Konceptet er udviklet i samarbejde 
med 12 udvalgte underafdelinger, der fra 
oktober 2019 til februar 2020 har pilot-
testet onboardingkonceptet. Efter at have 
bearbejdet konceptet ud fra underafdelin-
gernes tilbagemeldinger er konceptet nu 
klar til at blive udrullet. 

Nye skal føle sig velkommen
Men hvad er onboarding? Onboarding er 
kort fortalt en struktureret måde at modtage 
nye medarbejdere på med det formål at få 
den nye medarbejder til at føle, at denne hø-
rer til på den nye arbejdsplads. Og det virker! 

Undersøgelser foretaget af blandt andet 
de to forskere D. Moscato og K. Qwler har 
vist, at hvis en ny medarbejder gennemfører 
et veltilrettelagt onboardingprogram, er 
der 69 procent større chance for, at denne 
fastholdes i virksomheden i op til tre år. 

At onboarding er vigtigt ses også på 
statistikkerne over nye medarbejdere, der 
forlader deres job efter kort tid. For eksem-
pel forlader hver 4. nyansatte deres stilling 
inden det første år, og 46 procent blandt 

AF: CASPAR BRONÉR
ILLUSTRATION: KENT SØRENSEN

førstegangsjobsøgende har forladt deres job 
efter 18 måneder.        

Selvom der er stor forskel på en frivillig 
militær beredskabsorganisation som Hjem-
meværnet og private virksomheder, så er der 
bestemt ligheder. Begge steder er det vigtigt, 
at mennesker har et tilhørsforhold og føler 
sig tilpas.  

Hjemmeværnet har selv oplevet et be-
mærkelsesværdigt frafald blandt soldater, 
der forlader Hjemmeværnet næsten inden, 
de rigtigt er kommet i gang. I gennemsnit 
er 200 hjemmeværnssoldater siden 2015 
hvert år blevet meldt ud af Hjemmeværnet, 
fordi de ikke har gennemført den lovpligtige 
uddannelse inden for de første tre år, efter 
de har skrevet kontrakt.  

Hele underafdelingens ansvar
Centralt for onboardingkonceptet er, at det 
er en proces, der varer fra den interesseredes 
første kontakt med Hjemmeværnet, til ved-
kommende har gennemført Hjemmevær-
nets nye Grunduddannelse. I den periode 
er det vigtigt, at den kommende soldat 
bliver introduceret for underafdelingen og 
for Hjemmeværnet og ikke står tilbage med 
spørgsmål eller tvivl om, hvad der skal ske, 
når han/hun har underskrevet kontrakt. Det 
handler om at hjælpe den nye soldat godt 
ind i Hjemmeværnet, så soldaten kommer 
godt i gang og derved har et godt udgangs-
punkt i sit hjemmeværnsliv. 

I denne periode gennemgås tre fa-
ser: Overvejelses-, ansøgnings- og  

Forestil dig, at du står på kajen foran et skib. Du 
er netop hyret som gast og skal ud at sejle for 
første gang. Hovedet er fyldt med spørgs - 
mål og forventninger. Hvordan kan besæt - 
 ningen gøre din tur til en god oplevelse?         
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uddannelsesfasen. Udgangspunktet for 
ansøgeren er forskellig i de tre faser. For 
eksempel er udgangspunktet for en person 
i overvejelsesfasen, at han/hun måske 
ikke ved meget om Hjemmeværnet og har 
en masse spørgsmål, samt at personen 
overvejer om han/hun skal bruge sin fritid 

på Hjemmeværnet eller ej. Her er det blandt 
andet samtalelederen eller rekrutterings-
specialisten, der skal hjælpe personen med 
dette. 

Det er vigtigt, at underafdelingen er klar 
til at vejlede ansøgeren og den nye soldat, så 
denne føler sig velkommen. Hele under-
afdelingen har en vigtig rolle i at modtage 
den nye soldat og få det nye medlem til at 
føle sig velkommen. Helt fra den menige 
soldat, der med et enkelt ”goddag” kan 
hilse på den kommende eller nye soldat, til 
underafdelingschefen, der i sidste ende skal 
lægge strategien for modtagelse af nye sol-
dater i underafdelingen i samarbejde med 
rekrutteringsspecialisten.     

Webinar skal udrulle konceptet 
Med det nye onboardingkoncept følger en 
større værktøjskasse med nye materialer og 
et nyt koncept for, hvordan Hjemmeværnets 
underafdelinger skal modtage nye soldater. 
Materialet omhandler også, hvad underaf-
delingerne skal være opmærksomme på un-
dervejs, når en kommende ny soldat integreres 
i underafdelingen. Alt dette ligger allerede nu 
tilgængeligt på Informationsforum på hjv.
dk bag login.                    

I uge 40 og uge 41 i oktober vil Rekrut-
teringssektionen afholde i alt fem webinarer 
på Skype for Business, hvor hovedsageligt 
rekrutteringsspecialister, informationsof-
ficerer og underafdelingsledelser vil få 
præsenteret selve onboardingkonceptet og 
det nye informationsmateriale. Det er mu-
ligt allerede nu at tilmelde sig et af de fem 
webinarer på hjv.dk. 

Aktiviteterne er blevet opdateret med 
praktiske retningslinjer for webinaret samt 
et link til Informationsforum, hvor de nye 
materialer er tilgængelige. Det er muligt at 
stille spørgsmål op til en uge før det første 
webinar og under spørgeperioden ved selve 
webinaret.   

ONBOARDING

TAG GODT IMOD 
D E  N Y E  F R I V I L L I G E   S O L D A T E R

Derfor er  
onboarding 
vigtig
Undersøgelser har vist at:
• 46 procent af førstegangsjob-

søgende forlader deres job 
inden for de første 18 måneder

• 25 procent af alle nyansatte har 
forladt deres stilling inden et år

• Der er 69 procent større 
chance for, at nye medarbejdere 
fastholdes i op til tre år, hvis 
medarbejderen gennemgår et 
struktureret onboardingprogram

Webinar om  
onboardingkoncept
Du kan tilmeldide dig webinar om 
onboarding på hjv.dk. De foregår 
på disse datoer og tidspunkter: 

• 29. september fra kl. 18.30-20
• 1. oktober fra kl. 18.30-20
• 3. oktober fra kl. 10.30-12
• 5. oktober fra kl. 18.30-20
• 7. oktober fra kl. 18.30-20

Det er utrolig vigtigt 
at tage godt imod 
nye frivillige, så de 
følger sig velkomne.

LÆS PÅ  
SIDE 30-31 OM 

EN FLOTILLE, DER 
MED SUCCES HAR 
SAT ONBOARDING 

I SYSTEM.
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Mentor, buddy, onkel – kær 
ven har mange navne. 
Navnene dækker over, at 
stadig flere marinehjem-
meværnsflotiller sætter 
’onboardingen’ af nye 

frivillige i system. Uerfarne frivillige bliver 
koblet sammen med erfarne frivillige fra 
dag ét.

”Det handler om at få dem til at føle sig 
velkomne, så de falder hurtigt til. Som ny 
frivillig kan man føle sig lidt alene, samtidig 
med at der er meget, man skal lære – og 
derfor har man også mange spørgsmål,” for-
klarer Jacob Ølholm, flotillechef for Flotille 
125 Maritime Force Protection i Randers.

Flotillens mentor-ordning handler først 
og fremmest om at give de nye frivillige en 
god start, men den gode start har en vigtig 
afledt effekt. For det er ikke nok at kunne 
tiltrække nye frivillige – de skal også blive.

”Min oplevelse er, at frafaldet er mindsket 
i det halvandet år, vi har haft mentorerne. 
Samtidig er de nye frivillige mere aktive i 
flotillen og flinke til at uddanne sig,” konsta-
terer Jacob Ølholm. 

Husk at have det sjovt
Mentorerne er udpeget på forhånd, fordi de 
er fagligt dygtige og ved, hvad der foregår 
i flotillen. En af dem er gummibådsfører 
Frederik Lassen.

”Jeg vil gerne lære fra mig, så de nye får en 
god start. Det er jo også til vores egen fordel, 
at de kommer godt i gang og kan tage over på 
ting, så det ikke altid er Tordenskjolds solda-
ter, som stiller op,” siger Frederik Lassen.

Det kan både være meget håndgribelige 
ting, for eksempel anvendelsen af mate-
riel, og mere uformelle ting, for eksempel 
normerne i flotillen, som han fortæller den 
nye frivillige om. Blandt andet at man altid 
møder i uniform i flotillen – også selvom 
man kommer direkte fra arbejde. Men især 
uddannelse er han obs på – og skubber også 
gerne lidt på.

AF: SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: TORBEN GLYUM

”Det kan være uddannelse i havnebevogt-
ning, som strækker sig over mange man-
dage, og hvor jeg ved, at man skal komme til 
dem alle for at få det optimale ud af uddan-
nelsen. Så ringer jeg lige og spørger, om han 
skal med,” siger Frederik Lassen.

Han er også en slags mellemmand mellem 
den uddannelsesansvarlige og den frivillige.

”Jeg tager imod materiale og giver det 
videre. Når nu vi kender hinanden, kan jeg 

måske bedre sætte ord på, hvorfor det er 
relevant,” siger Frederik Lassen, som også 
gerne træner med den nye frivillige, for 
eksempel op til førstehjælpsprøven.

Han opfordrer også de nye til at deltage i 
de sociale arrangementer. 

”Næste weekend tager vi afsted på en tur, 
hvor vi sover i shelter. Det er en kombina-
tion af uddannelse og hygge. Det er vigtigt 
at huske at have det sjovt som ny frivil-
lig – ellers risikerer man at køre sur i det,” 
understreger Frederik Lassen.

Nytårstamtam i unifinform
Det er Kasper Petersen enig i. Som ud-
dannelsesgast er det ham, som er under 
vingen hos Frederik Lassen – og det er han 
begejstret for.

”Det er super at have Frederik som buddy. 
Det aldrig sjovt at være den nye på holdet, 
og jeg vil jo gerne lære alting hurtigt, så jeg 
kan deltage i operative opgaver, hvor det 
hele skal spille,” siger Kasper Petersen og 
fortsætter:

“Med Frederik tager jeg et skridt ad 
gangen. Det er trygt at vide, at uanset hvilke 
udfordringer jeg bliver stillet overfor, kan 

Det er ikke altid lige let at være den nye 
på holdet. Derfor er uddannelsesgast 

Kasper Petersen glad for at have Frederik 
Lassen som mentor i Flotille 125 Maritime 

Force Protection i Randers. Der er altid 
svar på spørgsmål og hjælp at hente.

buddies 

”Min oplevelse er, at frafaldet er  
mindsket med vores mentorordning,” 

siger flotillechef Jacob Ølholm.

 K A S P E R
 O G

 F R E D E R I K 
 E R

30 HJV magasinet | September 2020



ONBOARDING

jeg altid spørge ham. Det er helt uformelt, 
og hvis jeg har brug for, at vi mødes en 
time tidligere på en uddannelsesaften for 
at forberede mig – eller bliver lidt længere 
for at samle op – kan jeg regne med ham.”

Kasper Petersen kan også lide den måde, 
som Frederik Lassen lærer fra sig. 

”Det kan eksempelvis være, at Frederik 
pludselig spørger mig, hvordan man ser 
dybden med SAIS’en (gummibådens side-
scan sonar, red.), hvis vi har en pause på 
vandet. Jeg forstår ting bedre, når Frederik 
viser mig dem, og jeg får dem ind i fing-
rene. Det med at sidde timevis i et klasse-
lokale er ikke mig,” siger Kasper Petersen, 
der tilmed får råd om god etikette:

”Vi var til nytårstamtam i unifinform. Der 
fortalte Frederik mig, hvilke mærker jeg 
kunne have på, og hvem jeg kunne invitere 
med.”

Ifølge Kasper Petersen øger Frederik 
hans motivation for at komme i flotillen og 
deltage i aktiviteterne – og for at uddanne 
og flytte sig.

”Mentor-ordningen er et virkelig godt 
initiativ, som man helt klart bør udbrede 
til alle underafdelinger i Hjemmeværnet. 
Faktisk er det også noget, man bør slå på i 
hvervningen af nye frivillige. Jeg tror, at det 
vil få flere folk ind, hvis de ved, at der bliver 
taget ekstra godt imod dem af en buddy,” 
opfordrer Kasper Petersen.  

Kasper th. er ikke kun 
til teori. Det passer ham 
godt selv at få fingrene i  
gummibådens SAIS under 
Frederiks vejledning.

 ”Det er super at 
have Frederik som 

buddy. Det er 
aldrig sjovt at være 
den nye på holdet.”

Kasper Petersen,   
Uddannelsesgast
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Når soldaten har taget grunduddannelsen, 
lever han/hun op til Hjemmeværnslovens 
krav om grundlæggende uddannelse, og 
soldaten kan derefter være operativ i sin 
underafdeling og også deltage i uddannelses-
aktiviteter. Soldaten kan dog ikke yde støtte 
til Politiet, før han/hun har taget et supple-
rende Politimodul.

Det er vigtigt at fremhæve, at det forventes, 
at soldaten senere gennemfører efterfølgende 
moduler og flexmoduler for at styrke den 
militære profil og for, at soldaten kan løse 
alle forekommende opgaver, som Hjem-
meværnet løser. Du kan se modulerne i 
uddannelsesoversigten. 

AF: HASNA EGGERS OG THILDE LEJRE

soldatertjeneste
H U R T I G E R E  V E J  
T I L  A K T I V

Som et forsøg introducerer Hjemmeværnsskolen en kortere uddan-
nelses vej ind i Hjemmeværnet, så nye frivillige soldater hurtigere  
kan komme i gang med aktiviteter i deres enhed. Den nye grund-
uddan nelse gennemføres første gang som pilotkursus i november.

Nye frivillige soldater vil allerede fra 
efteråret få mulighed for at komme 
hurtigere ind i Hjemmeværnet. 
Det sker, når Hjemmeværnsskolen 

som et forsøg introducerer en ny værnsfælles 
grunduddannelse, indledningsvst kaldet Hjem-
meværnets Grunduddannelse (HGU), som i 
højere grad kan gennemføres på den enkelte 
soldats præmisser.

Grunduddannelsen erstatter den nuværende 
Lovpligtige Uddannelse (LPU). Det er et krav, 
at den nye soldat med undtagelse af værne-
pligtige skal igennem grunduddannelsen, så 
soldaten kan udføre opgaver for Forsvaret, 
Politiet og samfundet.

Selve grunduddannelsen er blevet kompri-
meret, og der lægges op til, at den efterfølgende 
uddannelse kan tages elektronisk eller i under-
afdelingen, når det passer ind i kalenderen. Det 
betyder også, at uddannelsen samlet set kan 
gennemføres hurtigere.

Baggrunden for forsøgsordningen er, at Hjem-
meværnsskolen har erfaret, at der i dag tids-
mæssigt går for lang tid fra, man er optaget som 
frivillig soldat i Hjemmeværnet til, man kan være 
operativ i en underafdeling. Det har man ønsket 
at justere ved at omlægge den nuværende lov-
pligtige uddannelse og samtidig indføre flere mu-
ligheder for uddannelse lokalt i underafdelingen.

Ni dages grunduddannelse 
Den foreslåede nye uddannelsesvej ind i Hjem-
meværnet betyder, at den vordende frivillige 
soldat først skal igennem et introduktionsforløb, 
der foregår dels via fjernundervisning dels i un-
derafdelingen. Derefter skal soldaten på Hjem-
meværnets Grunduddannelse (HGU), som er 
værnsfælles og ens for alle. Undtaget er dog de 
frivillige soldater, som også har været værneplig-
tige – de behøver ikke gennemføre HGU.

Grunduddannelsen varer ni dage og inde-
holder blandt andet førstehjælp, skydning, ad-
gangskontrol og konflikthåndtering. Undervejs 
har soldaten mulighed for at skifte værn, idet 
grunduddannelsen som sagt er værnsfælles.  

Flexmoduler er til dig, der gerne vil:
 på Gruppeførerkursus.
 have en stærkere militær profil.
 gennemføre en uddannelse, når det passer dig.

Hjemmeværnets
grunduddannelse

(Værnsfælles)

Intro HGU

Intro HGU

Intro HGU

Geværskytte
uddannelse Guardex

Guardex

Survex

Havnebevogt
ningsøvelse

Geværskytte
uddannelse

Dæksgast
uddannelse

Maritime Force
Protection
uddannelse

HHV FHV MHV

HJEMMEVÆRNETS
GRUNDUDDANNELSE

HJV PO

HJEMMEVÆRNETS GRUNDUDDANNELSE
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Så den nye uddannelsesstruktur, som der nu lægges op 
til, giver derfor frivillige soldater langt større valgfrihed 
til at specialisere sig efter interesse uden det tidsmæssige 
pres, som soldaterne har oplevet med den nuværende 
LPU.  Og da meget uddannelse efter planen kan gennem-
føres lokalt eller online på FELS.DK, kan nye soldater også 
hurtigere komme i gang og/eller videre med deres uddan-
nelse, hvilket giver en langt større fleksibilitet.  

Oversigten viser uddannelses-
vejen for nye frivillige soldater. 
Når den enkelte soldat har gen-
nemført grunduddannelsen. er 
soldaten klar til aktiviteter i sin 
underafdeling. Det forventes 
dog, at soldaten bygger på med 
flere  moduler.

Værd at vide om 
Hjemmeværnets 
Grunduddannelse
• Hjemmeværnets Grunduddan-

nelse (HGU) varer ni dage. Det 
første forløb gennemføres som 
pilotkursus i uge 45 i november.

• Medlemmer, der har bestået  
LPU 1, kan springe over intro-
forløbet og gå direkte i gang 
med HGU.

• Flexmodulerne er klar i 
2021/2022.

• Nye medlemmer, der har aftjent 
værnepligt, skal ikke gennemfø-
re HGU, men skal dog – som nu 
- uddannes i brug af hjv.dk samt 
introduceres for Hjemmeværnet 
via tjenestekendskabslektioner. 
Dette gennemføres i underafde-
lingen. 

• Har du spørgsmål til den foreslå-
ede nye uddannelsesvej, kan 
du kontakte kaptajn Christian 
B. Nissen-Petersen fra Hjemme-
værnsskolen på mail:  
hvs-stu-03@mil.dk

Flexmoduler er til dig, der gerne vil:
 på Gruppeførerkursus.
 have en stærkere militær profil.
 gennemføre en uddannelse, når det passer dig.

Hjemmeværnets
grunduddannelse

(Værnsfælles)

Intro HGU

Intro HGU

Intro HGU

Geværskytte
uddannelse Guardex

Guardex

Survex

Havnebevogt
ningsøvelse

Geværskytte
uddannelse

Dæksgast
uddannelse

Maritime Force
Protection
uddannelse

HHV FHV MHV

HJEMMEVÆRNETS
GRUNDUDDANNELSE

HJV PO

HHV

FHV

MVH

HJV

PO

Flexmoduler
Flexmoduler til 
dig, der gerne vil 
på Gruppefører-
kursus, have en 
stærkere militær 
profil, gennemføre 
en uddannelse, 
når det passer dig.

Flexmoduler er til dig, der gerne vil:
 på Gruppeførerkursus.
 have en stærkere militær profil.
 gennemføre en uddannelse, når det passer dig.

Hjemmeværnets
grunduddannelse

(Værnsfælles)

Intro HGU

Intro HGU

Intro HGU

Geværskytte
uddannelse Guardex

Guardex

Survex

Havnebevogt
ningsøvelse

Geværskytte
uddannelse

Dæksgast
uddannelse

Maritime Force
Protection
uddannelse

HHV FHV MHV

HJEMMEVÆRNETS
GRUNDUDDANNELSE

HJV PO

UDDANNELSE

1. Vejen ind i Hjem-
meværnet sker i højere 
grad på soldatens præ-
misser, og mere uddan-
nelse kan tages lokalt og 
som onlineundervisning

2. Der går kun ni dage 
– så kan nye frivil-
lige soldater komme i 
gang i deres underaf-
deling og blive en del 
af fællesskabet. 

3. Grunduddan-
nelsen er kortere, 
mere enkel og 
gennemskuelig, 
hvilket er et plus 
for nye soldater.

D E R F O R  A N B E FA L E R  S KO L E C H E F,  O B E R S T  J E N S  S U N D, 
D E N  F O R E S L Å E D E  N Y E  G R U N D U D D A N N E L S E : 

4. De nye solda-
ter kan hurtigere 
komme i gang 
med funktions- 
og enhedsuddan-
nelserne. 
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T o gange om ugen mødes fri-
villige soldater fra forskellige 
kompagnier, der hører hjem-
me i Jonstruplejren. Men 
uniformerne er skiftet ud 
med sportstøj, og aktiviteter 

som appel, eksercits og kortlæsning er byttet 
ud med burpees, squats og pullups. For det 
er ingen almindelig kompagniaften, de mø-
des til, men frivillig fysisk træning. Trænin-
gen har kørt i henved to år, og bag den står 
menig Kenni Madsen fra Infanterikompagni 
Jonstrup, som også har taget uddannelsen til 
sundheds- og træningsvejleder (STV). 

”Idéen til fysisk træning for frivillige 
soldater kom, da jeg havde været på kurset 
‘Bliv din egen træner’, for jeg ville gerne 
bruge uddannelsen til noget mere end min 
egen træning. På vej hjem fra kurset talte 
jeg og Armin Bukic, der også var frivillig i 
kompagniet og havde været med på kurset, 
om at starte noget træning i kompagniet. 
Jeg havde haft tanken før, og vi besluttede at 
prøve det,” siger Kenni Madsen. 

Måtte ikke være uoverskueligt
Tre uger senere trænede de første gang med et 
par frivillige soldater, der gerne ville være med. 

”Der kom hurtigt en fem-ti stykker hver 
gang. I starten trænede vi en gang om 
ugen i en time, for det skulle ikke vare for 
længe eller være uoverskueligt at deltage 
for de frivillige soldater, der måske kommer 
langvejs fra. Der var fornuftig opbakning, og 
så begyndte vi at træne to gange om ugen,” 
siger Kenni Madsen. 

Der kom flere deltagere til. Også fra andre 
kompagnier. 

”I starten trænede vi udenfor hele som-
meren. Da vinteren kom, fik vi lov at låne 
en hal i Jonstruplejren, så vi træner ude om 
sommeren og inde om vinteren,” siger Kenni 
Madsen. 

Alle kan være med
Træningen er tilrettelagt sådan, at alle kan 
være med, og ingen bliver skræmt væk. Det 
er typisk crossfit-inspirerede øvelser med 
bl.a. kropsvægtøvelser, og intervallerne eller 
gentagelserne kan varieres alt efter, hvor god 
form man er i. 

”Det skal være for alle. Man kan deltage 
uanset niveau eller styrker og svagheder, og 
ingen griner af hinanden her. Vi arbejder 
meget med de muskelgrupper, som man 
bruger mest som soldat – for eksempel 

styrke i hofte og ben til når man er ude at 
gå eller på øvelse med grej. Vi er tit sammen 
to og to om øvelserne. Det er sjovere, og det 
er hyggeligt at have en at tale med under-
vejs. Og fordi træningen kan tilpasses af 
den enkelte, kan man sætte folk i god form 

G O D T  K A M M E R A T S K A B  
O G  B E D R E  F O R M  M E D  F R I V I L L I G 
T R Æ N I N G

I Jonstruplejren i Ballerup er der valgfri fysisk 
træning to gange om ugen for frivillige soldater. 
Det hjælper på både den fysiske og mentale form 
og styrker kammeratskabet. Alle kan være med, 
og det kan også gøre det nemmere at rekruttere.

AF: ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
FOTO: BO NYMANN

Løb er effektiv 
træning, og 
træningshol-
det deltager 
blandt andet 
i Kastelløbet 
og Hærløbet 
sammen. 

Træningen er baseret på kropsvægtsøvelser, 
og antallet af gentagelser kan varieres efter 
ens form, så alle kan være med. 
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SUNDHED

G O D T  K A M M E R A T S K A B  
O G  B E D R E  F O R M  M E D  F R I V I L L I G 
T R Æ N I N G

Vil du være sundheds- 
og træningsvejleder?

Uddannelsen som sundheds- og trænings-
vejleder (STV) har eksisteret i 11 år. Am-
bitionen er, at hver underafdeling har sine 
egne vejledere. 

“Hensigten med uddannelsen er at give 
frivillige soldater mulighed for at dyrke 
motion i samvær med andre frivillige sol-
dater ved at uddanne nogle til at starte og 
organisere aktiviteter i deres egne kompag-
nier. Der er ikke tale om træning til de, der 
allerede dyrker meget motion. Vejlederne 
bliver uddannet i at sammensætte og plan-
lægge træning for bredden og for at løfte 
den generelle sundhed i kompagnierne,” 
siger kaptajn Claus Berg, der er sagsbehand-
ler på Hjemmeværnsskolen og ansvarlig for 
uddannelsen. 

Stor effekt som del af 
kompagniaften
Uddannelsen indeholder undervisning i 
blandt andet kostvejledning til vægttab, 
træningsplanlægning, styrketræning og 
kredsløbstræning. I fremtiden vil kurset 
være på 50 timer svarende til Hærens Ser-
gentskoles idrætsinstruktørers uddannelse 
– dog tilpasset Hjemmeværnets behov.

”Cirka 300 frivillige soldater har taget ud-
dannelsen, og de gør et stort stykke arbejde 
ude i kompagnierne i dag. Vi kan se, det kan 
være svært for dem at komme i gang med at 
køre aktiviteter, men når det sker, bliver det 
ofte en succes. Der, hvor STV’ernes viden for 
alvor får en effekt på et kompagnis sundhed, 
er, når den fysiske træning bliver indarbej-
det i kompagniaftenerne,” siger Claus Berg.  

Er du interesseret i uddannelsen, så tal 
med din kompagnichef om mulighederne 
i kompagniet, og tilmeld dig kurset på hjv.
dk eller via kommandovejen. Hvis du vil 
vide mere, så kontakt kursuskontoret på 
Hjemmeværnsskolen. 

 ”Man hører tit fordomme  
om Hjemmeværnet, og det 

her er mit lille bidrag  
til at ændre ved dem.

Kenni Madsen,  
Sundheds- og træningsvejleder

PÅ DE  
NÆSTE SIDER  

BRINGER VI FLERE 
EKSEMPLER PÅ  

FYSISK TRÆNING, 
HVOR ALLE KAN  

VÆRE MED.  
 

sammen med folk i knap så god form uden 
problemer,” siger Kenni Madsen. 

Nu og da er basistesten også på program-
met, hvilket er meget populært blandt 
kompagnierne. Og træningsholdet deltager 
også i forskellige arrangementer sammen – 
for eksempel Hærløbet ved Frederiksberg 
Slot og Kastelløbet.

En klar social gevinst
Som med al anden træning kommer delta-
gerne i bedre form. Det er altid rart og især 
som frivillig soldat. Men effekten af trænin-
gen er også i høj grad social. 

”Man lægger hierarkiet på hylden, når 
man træner. Man er ikke delingsfører og 

næstkommanderende – man er bare Kenni 
og Klaus, og man får talt om nogle ting. Det 
skaber også samhørighed på tværs af kom-
pagnierne. Der er helt klart en social gevinst 
ved det,” siger Kenni Madsen. 

Samtidig sender træningen et stærkt signal. 
”Man hører tit fordomme om Hjemme-

værnet, og det her er mit lille bidrag til at 
ændre ved dem. Træningen gør en i stand til 
at lykkes med flere opgaver, når man er på 
øvelser, og man kan holde til mere mentalt, 
når man også er i form. Det er også med til 
at give os en skarpere profil, og hvis de unge, 
der kommer efter værnepligten, kan se, at vi 
mener det seriøst, bliver det også nemmere 
at rekruttere,” siger Kenni Madsen.  

Kenni Madsen fik 
ideen til den fæl-
les fysiske træ-
ning på vej hjem 
fra uddannelsen 
til sundheds- og 
træningsvejleder.  
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AF: ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
FOTO: BO NYMANN

Gå en tur sammen, lav fysisk træning 
baseret på soldaterfærdigheder eller 
arranger en march – der er mange måder 
at få pulsen op og formen pudset af. 

S Å D A N  T R Æ N E R  
H J E M M E V Æ R N S S O L D A T E R  
L A N D E T  O V E R

K I I K - E F F E K T E N  I

K Ø B E N H A V N

I 2018 fik en gruppe 
unge og motiverede 
frivillige soldater fra 
Hærhjemmeværnsdi-
strikt København lov 
at træne i Center for 
Militær Trænings faci-
liteter på Svanemøllens 
Kaserne i København. 
Det er i dag blevet til 
KIIK eller ‘Kom Ind I 
Kampen’, der er et åbent 
tilbud om træning to 
gange om ugen for alle 
frivillige i kompagni-
er, som hører ind under 
distriktet. 

”Det er et eminent 
tilbud i nogle af de 
fineste faciliteter, der 
er plads til alle, og man 
bliver taget godt imod. 
Træningen omfatter 
både kredsløbstræning 
og styrketræning, og 
vi ser også på, hvordan 
vi får basalt selvforsvar 

ind i træningen,” siger 
kaptajn Morten Junger 
fra distriktet.

Træningen ligger før 
kompagniaftenerne, 
så man kan gå fra det 
ene videre til det andet. 
Trænerne tilbyder også 
hjælp med vægttab. 

”Der er smidt mange 
kilo i kompagnierne 
med deres hjælp. Vi kan 
også se, at flere og flere 
frivillige soldater bliver 
motiveret til at deltage 
i andre fysiske aktivi-
teter som Hærløbet og 
DHL-løbet. 

Vi kalder det KIIK-
effekten, og vi er ved 
at udbrede budskabet 
til alle kompagnier i 
distriktet, og der er 
stadig plads til flere sol-
dater til KIIK-træning,” 
siger Morten Junger. 
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SUNDHED

P Å  S A M S Ø  M Ø D E S  S O L D A T E R N E 

P Å  G Å T U R E  I  Ø J E N H Ø J D E

En gang om ugen mødes frivillige 
fra Hjemmeværnskompagni Samsø 
et sted på øen og går en tur i rask 
gang. De frivillige gåture har været 
på programmet siden efteråret 
2018.

”Vi gør det for at holde de værste 
kilo fra maven, og det gør også 
noget godt for formen, for vi går 
i et godt tempo. Vi går i uniform, 
så det giver også noget synlighed 
i lokalsamfundet,” siger premier-
løjtnant Lasse Hjulmand, der er 
kompagnichef. 

Alle er velkomne – også venner og 
familie til de frivillige. Turene vari-
erer, og de er en god måde at møde 
naturen og lære øen at kende på. 

”Det er en nem aktivitet at ar-
rangere, og de frivillige er glade 
for den og for at få noget frisk luft. 
Derudover har vi også regulær 
fysisk træning i en sal med træning 
og boldspil. Begge aktiviteter gør, 
at vi får grinet sammen. Det er 
en god måde at møde de frivil-
lige i øjenhøjde på,” siger Lasse 
Hjulmand.

I  R A N D E R S  B R U G E S  T R Æ N I N G

 S O M  F A S T H O L D E L S E

I Hjemmeværnskom-
pagni Hvidsten ved 
Randers er der ugentlig 
fysisk træning for alle. 
Men selvom det er for 
alle frivillige, har det 
særligt sigte på de nye. 

”Som ny i Hjemme-
værnet er man udeluk-
ket fra cirka halvdelen 
af alle vores aktiviteter, 
fordi man ikke har den 
nødvendige uddannelse. 
For at fastholde lysten 
til at være med blandt 
de nye begyndte vi at 
afholde ugentlig idræt,” 
siger sergent Christian 
Nielsen fra Hjem-
meværnskompagni 
Hvidsten. 

Træningen er meget 
baseret på kampek-
sercits – for eksempel 

sikker passage og anden 
taktisk bevægelse. 
Derudover er træning 
i ting som radiotje-
neste og meldinger 
indarbejdet i trænin-
gen – blandt andet i 
stafetter. Når øvelserne 
har soldatergerningen 
for øje, understøtter det 
fastholdelsen. 

”Samtidig er det 
øvelser, som alle kan 
deltage i uanset niveau, 
og vi gør det sammen, 
hvilket er sjovere og 
mere motiverende. Det 
giver bedre form og godt 
kammeratskab. Det 
fungerer også godt som 
fastholdelsesværktøj 
– vi udvidede med en 
ekstra gruppe sidste år,” 
siger Christian Nielsen. 

F R E M A D  M A R C H  I 

S Ø N D E R J Y L L A N D !

I 2019 afholdt Hær-
hjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland 
for første gang Søgårds-
marchen, og selvom den 
blev aflyst i år på grund 
af COVID-19, vender 
den tilbage næste år – 
nærmere bestemt 1.-2. 
maj 2021. 

”Idéen til marchen 
kom fra de frivillige 
soldater, den var god, og 
så blev det arrangeret. 
Man kan gå 10, 20, 40 
eller op til 80 km over 
to dage,” siger kaptajn 
Anders Sørensen fra 
distriktet.  

Marchen er åben for 
alle frivillige, fastansatte 
og for reserven fra hele 
landet. Desuden deltog 
også 10-12 udlændinge 

fra diverse venskabs-
kompagnier sidste år. 

”Nogle skal træne for 
at klare det, og det bety-
der, at de får rørt sig på 
mange andre dage end 
til selve marchen. Vi ser 
mange, der går ti kilo-
meter, og som tilmelder 
sig tyve kilometer året 
efter,” siger Anders 
Sørensen. 

Corona har desuden 
betydet, at distriktet har 
udsendt videoer med 
instruktioner til hjem-
metræning, som kan ses 
på den åbne facebook-
gruppe HDSSJ ONLINE 
TRÆNING, hvor der 
også ligger mange andre 
videoer med tips og 
tricks til den frivillige 
soldat.
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Skive Museums nye 
udstilling ”Besat-
befriet-beredt” går 
hånd i hånd med 
Hjemmeværnets 
spændende historie 

fra tiden efter besættelsen og frem 
til i dag. Udstillingen åbnede 1. juli 
og fortæller om dagligdagen i de 
fem mørke år under besættelsen og 
arbejdet i Modstandsbevægelsen 
på Skive-egnen. Men den tager dig 
også med på en historisk rejse med 
Hjemmeværnet.  

Hjemmeværnets Historiske 
Center i Holstebro har nemlig i 
samarbejde med Skive Museum bi-
draget aktivt til udstillingen. På 100 
kvadratmeter vises Hjemmeværnets 
historie frem for publikum.

”Vi har bygget og opstillet et 
gammelt luftmeldetårn, som man 
brugte tidligere til at observere fly. 
På en kæmpe væg kan publikum se 
alt det gamle hvervemateriale og 
plakater tilbage fra koldkrigstiden. 
Vi viser også film, og så har vi også 
fået plads til det moderne hjem-
meværn, som vi kender fra i dag,” 
fortæller Michael Hviid, der er 
leder af Hjemmeværnets Historiske 
Center. Han har stået for det store 
arbejde med at udarbejde dreje-
bogen for Hjemmeværnets part af 
udstillingen.

Invitation fra museet
Hjemmeværnets bidrag er kommet 
i stand efter en officiel invitation fra 
Skive Museum. Om baggrunden for 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: LARS HOLM 

Hvis du synes, Hjemme-
værnets historie er 
spændende, og du er i 
nærheden af Skive, så læg 
vejen forbi Skive Museum. 
Her kan du blive klogere 
på både besættelsen og 
Hjemmeværnets spæde 
start og frem til i dag.

samarbejdet fortæller museums-
inspektør Anne Birgitte Stilling 
Jessen, der er ansvarlig for den 
nye udstilling:

”For os var det naturligt at ræk-
ke hånden ud til Hjemmeværnet, 
som jo udspringer af Modstands-
bevægelsen og har været beredt til 
at gøre en forskel i vores samfund 
fra start af. Det ved mange måske 
ikke. I det hele taget er det min 
fornemmelse, at mange ikke 
kender Hjemmeværnet så godt. Vi 
var da selv nysgerrige på Hjem-
meværnets historie, som jeg synes 
passer godt ind i en sammenhæng 
med besættelsestiden. Ved at få 
Hjemmeværnet ind på museet 
kan vi være med til at udbrede 
kendskabet til det frivillige forsvar 

 ”Som chef 
skal man ikke 
blot sidde og 
bestemme det 
hele.
Martin Christoffersen, 
Kompagnichef

Museums-
inspektør 
Anne Birgitte 
Stilling Jes-
sen står her 
foran nogle 
af Hjemme-
værnets fine 
gamle hver-
veplakater. 

H Æ R H J E M M E V Æ R N E T

KOM  TÆTTERE  
PÅ  H J EMMEVÆRNETS 
H ISTOR IE
 PÅ  SK IVE  MUSEUM
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for et bredere publikum – Hjem-
meværnet rummer jo mange 
fascinerende historier og er 
samtidig fulgt med tiden. Så jeg 
synes samarbejdet er en win win 
situation for begge parter.”

Mange timers arbejde 
Michael Hviid er også glad for 
samarbejdet med Skive Museum 
og muligheden for at få lov til 
at vise Hjemmeværnets historie 
frem for et større publikum. I det 
hele taget brænder Michael Hviid 
for Hjemmeværnets historie, og 
han og hans stab bruger mange 
frivillige timer på at fortælle og 
formidle den for eftertiden. 

”Vi har knoklet på i månedsvis, 
og alle udstillingsgenstande har 

været frosset ned, før de kom på 
museet. Vi har gjort alt for, at 
udstillingen bliver så levende som 
muligt,” siger Michael Hviid.

Sammen med museumsinspek-
tør Anne Birgitte Stilling Jessen 
skal han deltage i nogle forskelli-
ge arrangementer som en udløber 
af udstillingen, der kan ses frem 
til 29. august 2021. Læs også 
mere på museumsalling.dk  

Spring  
ud i det!

Hvad er  
Hjemmeværnets 
Historiske Center?
• Det historiske center hører under 

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestjylland og drives af frivillige 
kræfter fra Hjemmeværnet. Cente-
ret har 575 kvadratmeter til rådig-
hed for deres historiske materialer 
og samlinger.

• Centret, der ligger på Sønder-
landsgade 8 i Holstebro, har åbent 
onsdage i lige uger fra 19-22 og den 
første lørdag i måneden fra 9-15.

• Ud over at bevare Hjemmeværnets 
historie driver centret også en aktiv 
skoletjeneste og får jævnligt besøg 
fra foreninger og kompagnier, som 
interesserer sig for historien. Læs 
mere på centrets Facebookside.

Hjemmeværnets historie er hjerteblod 
for Michael Hviid, der her ses sammen 
med holdet bag udstillingen på Skive 
Museum.

På museet 
kan du også 

se en kopi 
af de gamle 

luftmelde-
tårne – på 

billedet ses  
distriktschef, 

oberstløjt-
nant Per 

Nicolajsen, 
 i tårnet. 

VEST – MUSEUM
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De fleste ved nok, at titlen 
som jægersoldat ikke er 
noget, man kommer so-
vende til. Mange prøver, få 
lykkes. Hvis man skal klare 

sig igennem optagelsesprøvernes skrappe 
krav, så kræver det grundig forberedelse 
både fysisk og mentalt. 

Måderne at forberede sig på er mange, 
men for jægersoldaten, som går under 
aliasset “Peter”, blev det tiden som hjem-
meværnssoldat i Hjemmeværnskompagni 
Vendsyssel, som modnede ham. 

At blive jægersoldat var imidlertid ikke 
noget, “Peter” altid havde drømt om. Han 
blev ansporet til den militære verden gen-
nem sin morfar, som havde gjort karriere 
i Flyvevåbnet. Og “Peter” var da også fast 

besluttet på, at han ville aftjene sin vær-
nepligt. Men han havde ikke tænkt, han 
skulle blive i Forsvaret, ej heller have en 
karriere i systemet. Det var en interesse, 
der blev vakt hen ad vejen. 

Savnede uniformen
Efter aftjent værnepligt havde “Peter” 
nemlig helt andre planer. Han ville læse 
økonomi på universitetet, så al udrust-
ning blev afleveret og han var aftrådt til 
civilt. Men der gik ikke lang tid, før han 
begyndte at savne livet i uniform.  

“Jeg havde brug for at fastholde en 
tilknytning til Forsvaret, selvom jeg var 
begyndt på universitetet. Jeg manglede 
den der aktionsdel ved være soldat, hvor 
man er i uniform og er med på øvelser, er 

på skydebanen og så videre. Og helt klart 
også kammeratskabet, som bare er noget 
ganske særligt,” siger “Peter”. 

Derfor meldte han sig ind i Hjem-
meværnskompagni Vendsyssel, der yder 
særlig stor støtte til Jægerkorpset. Det  
levede i den grad op til forventningerne. 
Tjenesten i kompagniet blev et godt 
afbræk fra at sidde og fordybe sig i det 
skolemæssige på universitetet, men vigtigst 
af alt gav det ham mulighed for at komme 
tilbage i uniformen, træne og udvikle sine 
militære færdigheder, og han blev igen en del 
at et hold. 

En mental proces 
Det var ikke en specifik situation eller op-
levelse, der gav ”Peter” mod på at søge om 

Det lå ikke i kortene, at soldaten “Peter” skulle få en militær karriere i 
Jægerkorpset. Tiden som frivillig soldat i Hjemmeværnskompagni Vendsyssel 

gav ham imidlertid lysten til og de rette forudsætninger for at søge om 
optagelse på Jægerkorpsets patruljekursus. I dag har han været jægersoldat i 
mere end ti år, men han er fortsat tilknyttet sit gamle hjemmeværnskompagni.

AF CHARLOTTE HJERRILD BONDE
FOTO TOMMY/JGK

F R A  
H J E M M E V Æ R N S S O L D A T  T I L 

J Æ G E R S O L D A T
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VEST - KARRIERE

optagelse på jægernes patruljekursus. 
Det var noget, der kom snigende stille 
og roligt, og som han efterhånden blev 
klar til at prøve af.

“Det er lidt en mental proces. Man 
skal indstille sig på det lidt efter lidt, før 
man er klar. Og der tror jeg mit forløb 
- altså det, at jeg har været med til en 
masse aktiviteter i kompagniet til støtte 
for Jægerkorpset og har set, hvad det 
handler om - det har modnet det. Det 
har fået mig til at tænke, at det her skal 
jeg prøve af på et tidspunkt,” forklarer 
“Peter”.

Netop den træning, soldaterne får i 
Hjemmeværnskompagni Vendsyssel, 
mener Jægerkorpsets forbindelsesoffi-
cer, Lars, er af stor betydning, hvis man 
på et tidspunkt gerne vil prøve kræfter 
med patruljekurset.

“Det er en fordel for soldaterne i 
Hjemmeværnskompagni Vendsyssel, 
at de oplever det fra den anden side. Så 
ser de, at der ikke er noget af det, som 
jægerne kan, som er uopnåeligt, så længe 

man holder fokus. Der er jo noget mystik 
omkring det at være jægersoldat - men 
hvis man bare er dedikeret, så er man 
nået et godt stykke ad vejen,” siger han. 

Vigtige nøglekompetencer 
At være dedikeret er ganske afgjort en 
nødvendighed som soldat i Hjemme-
værnskompagni Vendsyssel, for der er 
perioder, hvor man skal være indstillet 
på at lægge mange timer, og hvor man er 
med på øvelser i længere perioder - og 
det er ikke kun i weekenden, øvelserne 
ligger. 

Desuden er tre nøglekompetencer 
vigtige.  

“Planerne bliver ret ofte ændret, så 
fleksibilitet, omstillingsparathed og 
tilpasningsevne er helt essentielt. Det er 
kompetencer, man i høj grad får trænet 
som hjemmeværnssoldat i kompagniet,” 
siger “Peter”. 

Efter fire år som frivillig soldat 
følte “Peter” sig i 2005 klar til at søge 
ind ved Jægerkorpset. Han bestod 

 ” Jeg kan være  
med til at knytte 
Jægerkorpset til 
kompagniet og 
være med til at 
fortælle fra den 

anden side.
 Peter,   

Jægersoldat

På billedet ses  
Jægerkorpsets mønt 
med deres latinske 

motto ”Plus esse quam 
simultatur”, hvilket på 
dansk betyder ”Mere at 

være end at synes.”
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patruljekurset og året efter aspirantkurset, 
så han i 2006 kunne bryste sig af titlen 
Jægersoldat. 

Efterfølgende har han gennemgået et 
års jægerbasisuddannelse, hvor man lærer 
alle de færdigheder, man skal mestre som 
jæger. Det være sig elementer som skydning, 
overlevelse, faldskærmsspring, køre biler, 
udvidet patruljetjeneste, rumkamp med 
videre.

”Peter” blev i 2007 enkadreret i en 
operativ jægerpatrulje – indledningsvist 
som patruljens radiomand. Senere hen i en 
række andre funktioner. Han har i sine mere 
end ti år som operativ jægersoldat været 
udsendt til en række af de konfliktområder, 
som Jægerkorpset har været indsat i.

Stadig tilknyttet Hjemmeværnet
“Peter” har dog stadig sit nummer i sit 
gamle kompagni. Vekselvirkningen mellem 
Jægerkorpset og Hjemmeværnet bidrager 
til at skabe større forståelse for hinandens 
arbejdsområder. 

“Jeg kan være med til at knytte Jæger-
korpset til kompagniet og være med til at 
fortælle fra den anden side - jeg forstår jo 
om nogen, hvad det er for en effekt, som 
soldaterne rent faktisk leverer til Jægerkorp-
set, siger han. 

“Peter” understreger, at det er unikt og 
særdeles vigtigt, at der er en kontinuitet 
blandt de soldater, der støtter Jægerkorpsets 
uddannelse. Det kræver den rette fysik og 
det rette mindset. Desuden træner jægerne 
ofte nogle specifikke ting, som kræver lang 
instruktion. Derfor er det en fordel, at hjem-
meværnssoldaterne har prøvet det før og 
ved, hvordan de skal give jægersoldaterne 
det rette modspil. Ikke for meget, ikke for 
lidt. Men lige præcis den dosis, som gør, at 
træningsscenariet bliver så realistisk som 
muligt i forhold til, hvad jægersoldaterne 
kan møde ude i verden.

”Peter” har i mange situationer stået i et 
konfliktområde med en konkret udfordring, 
som nogle få dage tidligere er blevet trænet 
i Danmark med støtte fra Hjemmeværns-
kompagni Vendsyssel. 

Følg med i næste nummer af HJV 
magasinet, hvor vi er med soldaterne fra 
Hjemmeværnskompagni Vendsyssel på 
øvelse til støtte for jægersoldaterne.  

Den 29-årige hjemmeværnssoldat ”Smeden” 
fra Hjemmeværnskompagni Vendsyssel er 
blevet belønnet for sin ansvarsfuldhed og 
evne til at udfordre Jægerkorpsets soldater. 

En solrig torsdag aften i juni skriver sig ind i historien for den 
29-årige “Smeden”. Her modtog han nemlig en særlig erkendtlig-
hed fra chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Kåre Jakobsen. 

 “Smeden” er én af de frivillige soldater fra Hjemmeværnskom-
pagni Vendsyssel, der i 2019 har lagt et usædvanligt stort antal timer til 
støtte for Jægerkorpset. 

Og det er værdsat: ”Smeden er en ansvarsfuld person, vi altid kan stole 
på, og vi ved, han kan løse opgaven. Han fremstår som en rollemodel, 
som har styr på tingene. Han er meget selvkørende, og kan udfordre os i 
vores træning,” siger chef for Jægerkorpset oberstløjtnant Kåre Jakobsen og 
fortsætter: 

”Den støtte, vi får, betyder meget for vores træning og har en stor del af 
skylden for, at vi er, hvor vi er i dag. Den giver os en realistisk træningsram-
me og optimerer vores uddannelse,” siger han.

Det var en glad, men ydmyg ”Smeden”, der modtog mønten: 
”Jeg synes, det er en ære at få lov at hjælpe. Jeg ser påskønnelsen her som 

et skulderklap til hele kompagniet,” siger den 29-årige hjemmeværnssoldat. 
Det er 3. gang Jægerkorpset uddeler den særlige mønt til en soldat fra 

Hjemmeværnskompagni Vendsyssel.   

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE HJERRILD BONDE

”Smeden” fra Hjemmeværnskompagni Vendsyssel tv. 
fik Jægerkorpsets commanders coin overrakt af che-
fen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Kåre Jakobsen.  

D Y G T I G  F R I V I L L I G  
S O L D A T  F Å R  
J Æ G E R K O R P S E T S  
C O M M A N D E R S  C O I N

VEST – KARRIERE
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Fra brassband  
til bevogtning

Kirsten Østergaard Larsen på sin vante 
plads i Hjemmeværnets Brassband Syd.

Cornet, basbasun og 
andre blæseinstru-
menter mestrer de 
frivillige soldater 
i Hjemmeværnets 
Brassband Syd til 

perfektion. Bevogtningsopgaver er 
til gengæld et ukendt territorium. 
Ikke desto mindre var tre musi-
kanter klar til at kaste sig ud i den 
nye opgave, da omstændighederne 
krævede det. 

Én af dem er 57-årige Kirsten 
Østergaard Larsen, som er musik-
befalingsmand i brassbandet. Hun 
har spillet musik siden hun var ni 
år og været med i Hjemmeværnets 
Brassband Syd siden 2011.

”Vi var tre, som besluttede at 
melde os under fanerne for at være 
med til at få tingene til at køre. Hvis 
kompagniet skal fungere, så må vi, 
der har mulighed for det, tage fat. 
Men det krævede godt nok lige over-
vindelse – det er første gang, at vi er 
uden for vore musikalske komfort-
zone,” siger hun.

Men Kirsten Østergaard Larsen 
fortryder på ingen måde, at hun valg-
te at stille op til den uvante opgave.

”Man føler jo, man har gjort en 
god gerning – man har ydet noget 

på en anden måde, end vi gør med 
musikken. Man er en nødvendig 
brik i det store puslespil,” forklarer 
hun.

På herrens mark
Al begyndelse er svær, og Kirsten 
Østergaard Larsen lægger ikke skjul 
på, at det ikke var helt nemt til at 
begynde med. Men hun og de to 
andre musikanter, Stine Madsen 
og Morten Pedersen, følte på intet 
tidspunkt, at de stod alene med 
opgaven ved testcenteret. De erfarne 
hjemmeværnssoldater var opmærk-
somme på, at de var ”grønne”. 

“Vi var jo lidt på Herrens mark, 
men så lyttede man lige med 
hos en af de erfarne de første par 
gange, og så tænkte man bagef-
ter - ‘kan de, så kan jeg også’ - og 
det kunne man,” siger den stolte 
musikbefalingsmand.  

Det har kostet nogle timer for 
både hende og de to andre musi-
kere - men til gengæld er rygraden 
blevet stærkere. Så selvom Kirsten 
Østergaard Larsen helst havde været 
foruden corona-situationen, så er 
hun alligevel ret godt tilfreds med 
den afledte konsekvens.  

Corona-situationen har vendt op og ned på mangt og 
meget for frivillige soldater i Hjemmeværnet. Det gælder 
også for musikerne i Hjemmeværnets Brassband Syd, 
som for en stund lagde musikinstrumenterne til side og 
blev indsat ved Højstrup covid-testcenter ved Odense.

VEST - CORONA

Musikbefa-
lingsmand 
Kirsten 
Østergaard 
Larsen rykke-
de ud fra sin 
musikalske 
komfortzone 
og sagde ja 
til at støtte 
ved covid-
testcentret 
ved Højstrup 
i Odense.
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TEKST: MORTEN LYKKEBERGHjemmeværnet er  
blevet dygtigere

I 16 år har oberstløjtnant Holger 
Fuglsang-Damgaard stået i spidsen 
som chef for Det Bornholmske 
Hjemmeværn. Han er stolt af det 
hjemmeværn, han nu overlader 
til sin efterfølger, oberstløjtnant 

Nicolai Abildgaard.
”Vi har øget samarbejdet med Hæren, og 

operativt kører vi i dag mere efter de samme 
standarder som Hæren. Vores frivillige 
soldater træner samtidig mere. Vi er nok 
blevet mere fokuseret på de opgaver, vi skal 
løse – og det gør os dygtigere. Tidligere skulle 
alle det hele. Nu har vi for eksempel bevogt-
ningsdelinger, som kan fokusere på at få høje 
kompetencer til bevogtning. Det har givet 
Hjemmeværnet dygtigere soldater,” lyder 
vurderingen fra Holger Fuglsang-Damgaard, 
der gik på pension med udgangen af august.

Den mangeårige chef lægger også vægt 
på, at Hjemmeværnet tydeligt har vist, at 
man er i stand til at stille op meget hurtigt, 
når samfundet har brug for hjælp. 

Regner med Hjemmeværnet
Holger Fuglsang-Damgaard fremhæver 
samtidig, at bornholmerne bakker op om 
Det Bornholmske Hjemmeværn.

”Da Bornholms Værn i 2000 blev ned-
lagt, begyndte bornholmerne at kigge på 
Hjemmeværnet. Bornholmerne ved, at Det 
Bornholmske Hjemmeværn bliver på øen, 
også når Forsvaret skal løse opgaver uden 
for rigets grænser. Bornholmerne ved, at vi 
altid er her til at passe på øen - både under 
snestorme i fredstid, og hvis der opstår krig. 
Samtidig er der en oplevelse af, at vores 
placering betyder, vi skal klare os selv. Så 
vi nyder stor opbakning,”  fortæller Holger 
Fuglsang-Damgaard. 

Skal overbevises 
Selvom Holger efterhånden har boet på 
Bornholm i mange år, er han stadig ”Førder”. 
”Førder” er en, som ikke har boet på Born-
holm i tre generationer.  Oprindeligt er Hol-
ger Fuglsang-Damgaard fra Sønderjylland, 

og han kan se mange lighedstræk mellem 
den sønderjyske og den bornholmske ånd. 
Han oplever dog samtidig, at det kræver lidt 
mere at overbevise en bornholmer.

”En bornholmer skal lige overbevises først, 
når der kommer ændringer udefra. Det kræ-
ver en ekstra indsats. Bornholmere vil gerne 
se tingene lidt an og er generelt lidt skeptiske. 
Det har jeg selvfølgelig skullet være op-
mærksom på som chef for Det Bornholmske 
Hjemmeværn,” lyder det fra Holger Fuglsang-
Damgaard, som samtidig er fuld af anerken-
dende ord overfor de frivillige soldater, som 
gang efter gang har stillet op uden brok.

Nu er Holger Fuglsang-Damgaard trådt 
ind i rækken af engagerede frivillige soldater 
i Det Bornholmske Hjemmeværn - ud over, 
at han også skal brygge øl, sejle og være 
sammen med familien.  

Den mangeårige chef for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant 
Holger Fuglsang-Damgaard, er gået på pension. Han er ikke i tvivl om, 
at soldaterne fra Hjemmeværnet de seneste 10 år er blevet dygtigere.

I de år, den nu pen-
sionerede oberstløjt-
nant Holger Fugl-
sang-Damgaard har 
været chef for Det 
Bornholmske Hjem-
meværn, er samar-
bejdet med Hæren 
vokset betydeligt.  
Foto: Jacob Kongsmar
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Nicolai Abildgaard 
tager over

Oberstløjtnant Nicolai Abild-
gaard er ikke ukendt på 
Bornholm. Han kommer fra 
en stilling som chef for III 

Opklaringsbataljon på Bornholm. Chefen 
for Landsdelsregion Øst, oberst Peer Sander 
Rouff glæder sig til samarbejdet med Nico-
lai Abildgaard. 

”Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard er en 
dygtig chef med en skarp operativ profil og 
solid erfaring fra nationale og internationale 
stillinger inklusive flere udsendelser i inter-
national tjeneste. Nicolai har i kraft af sin 
families bopæl på Bornholm et godt kend-
skab til Det Bornholmske Hjemmeværn 

og et indgående kendskab til Bornholms 
unikke kultur og befolkning. I kraft af sit 
netværk og solide kompetencer får Det 
Bornholmske Hjemmeværn en stærk chef, 
der er garant for et konstruktivt samarbejde 
med de sektoransvarlige myndigheder på 
øen og distriktets engagerede frivillige 
soldater samt ansatte soldater og civile med-
arbejdere,” siger oberst Peer Sander Rouff.

Ser frem til at møde de frivillige
Den 46-årige Nicolai Abildgaard ser frem til 
samarbejdet med de frivillige. Nicolai har 
gennem livet både engageret sig i forskel-
lige foreningsaktiviteter som for eksempel 

spejder og jagt, ligesom han har været aktiv 
omkring børnenes skole. 

”Jeg oplever, at de frivillige soldater i Det 
Bornholmske Hjemmeværn er meget enga-
gerede og villige til at stille op, når der bliver 
kaldt på dem. Jeg oplever også, at de leverer 
en god kvalitet, specielt når man tænker på, 
at det er frivillige, der stiller op. Jeg glæder 
mig meget til at arbejde sammen med de 
mange frivillige soldater, som er rygraden i 
Hjemmeværnet på Bornholm” siger Nicolai 
Abildgaard.  

Oberstløjtnant Nicolai Abildgaard tiltrådte den 1. september 
som chef for Det Bornholmske Hjemmeværn. Han glæder sig 
til at arbejde sammen med de frivillige soldater. 

ØST – CHEFSKIFTE

Chefskiftet på Bornholm blev markeret 
med parade, og oberstløjtnant Nicolai 
Abildgaard er nu chef for Det Bornholmske 
Hjemmeværn.  Foto: Jacob Kongsmar
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” V I  V E D ,  

H V A D 

H I N A N D E N 

S T Å R 

F O R ”

Tæt samarbejde,  
direkte og klar tale 

samt stort kendskab 
til hinanden er 

nøglen til succes for 
Infanterikompagni 
Vestsjælland, der 
ledes af makker-

parret, kompagnichef 
Niels Müller og 

næstkommanderende 
Brian Mortensen.

Makkerpar-
ret Niels 
Müller  
og Brian 
Mortensen 
har sam-
men drevet 
Infanteri-
kompagni 
Vestsjælland 
gennem 
mange år. 
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ØST – SPARRING

Soldaterne i Infanteri-
kompagni Vestsjælland 
ved, hvad der forventes 
af dem. Derfor stiller de 
også op til træningen på 
skydebanen, så de altid 
er skarpe på deres våben.

 ”Vi går op i 
tingene. Man skal 
have styr på sit 
våben, og en 
infanterisoldat  
skal se ud som en 
infanterisoldat.
Niels Müller, Kompagnichef

I 25 år har kompagnichef Niels Müller 
og hans næstkommanderende Brian 
Mortensen dannet parløb om ledel-
sen af Infanterikompagni Vestsjæl-

land. De mange år sammen betyder, at de 
kender og supplerer hinanden utrolig godt, 
hvilket er et super frugtbart fundament for 
ledelsen af kompagniet, som trives og er i 
god gænge.

Vi møder de to herrer til en kompagniaf-
ten ved skydebanen mellem Munkholmbro-
en og Holbæk. Soldater kommer løbende til 
parkeringspladsen lige over for skydebanen. 
Hurtigt er der over 70 soldater. Der er ingen 
tvivl om, at de er glade for at se hinanden. 
Snakken går lystigt. Soldaterne ved dog, 
hvad de skal. De ved også, at ledelsen har en 
forventning om, at de står klar, når skyd-
ningen begynder. Det behøver de ikke få 
besked om denne tirsdag aften. 

”Vi har respekt for folks tid. Det er en af 
grundene til, at de kommer. Vi får snakket 
af, inden vi går i gang med aftenens pro-
gram,” fortæller kompagnichef Niels Müller.

Forskellighed styrker ledelsen
Han og næstkommanderende Brian Mor-
tensen er enige om, hvad de vil med kom-
pagniet. Samtidig er de meget forskellige 

– og på den måde supplerer de hinanden.   
”Brian har styr på alt. Han står for trænin-

gen og har styr på alle detaljerne. Det har 
jeg ikke. Til gengæld tager jeg ledelsesdelen, 
hvor jeg får talt med vores folk og får moti-
veret dem til at møde op for at løse opga-
verne. Det kan jeg kun gøre, fordi jeg ved, at 
Brian har styr på træningen. Der er noget at 
møde op til,” fortæller Niels Müller. 

Soldater med militær profil
I alt hvad Niels og Brian gør, lægger de 
vægt på, at medlemmerne af kompagniet er 
soldater. 

”Vi går op i tingene. Man skal have styr 
på sit våben, og en infanterisoldat skal se 
ud som en infanterisoldat,” forklarer Niels 
Müller.

I infanterikompagniet er der også bevogt-
ningssoldater. Et bevogtningskompagni i 
naboområdet var ved at lukke. Niels Müller 
tog derfor over for at tale med dem. Kom-
pagniet havde brug for bevogtningssoldater 
til at passe på sin kommandostation.

”Bevogtningssoldater er især gode til at 
bevogte. Det havde jeg brug for. Vi fik en 
snak, og det er blevet til et godt samar-
bejde – og de er også en vigtig del af vores 
kompagni,” lyder det fra Niels Müller.

Han kunne godt tænke sig, at de fik mu-
lighed for at træne med skarp ammunition 
i magasinet, når de holder vagt. Målet er 
at komme så tæt på en skarp situation som 
mulig.

”Det ville betyde, at man er 110 pro-
cent sikker på, at man er skarp på våben-
betjening. Samtidig ville man også give 
den lidt ekstra i træningen,” vurderer 
kompagnichefen.

Klart mål
Niels Müller og Brian Mortensen lægger 
ikke skjul på deres mål for kompagniet. Alle 
delinger skal være i drift, og man skal kunne 
stille med dygtige soldater, hvis der sker 
noget.

”Vi lægger vægt på, at vi er soldater. Vi går 
op i tingene. I gamle dage havde vi en vel-
defineret opgave med noget, vi skulle passe 
på. I dag er vi soldater, som skal kunne løse 
enhver opgave. Derfor skal vi være skarpe,” 
fortæller Brian Mortensen.

Brian Mortensen og Niels Müller er også 
private venner. Det ser de som en fordel. For 
at udnytte tiden bedst muligt taler de ofte 
sammen, når de begge har transporttid i 
bilen. De får vendt de udfordringer der altid 
er, når man har et stort kompagni.  
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SYGDOMSBEHANDLER I AKTION VED KULILTEFORGIFTNING:

”Vi skal have en læge herover  
med det samme!”
Fire unge mennesker anede ikke, hvorfor de pludselig fik det så dårligt en juni-
søndag på en sejltur i en motorbåd ved Barsø lidt nord for Aabenraa Fjord. Men 
de fik det bare dårligere og dårligere og slog heldigvis alarm i tide. MHV 910 
RINGEN fra Flotille 137 Aabenraa lå lidt derfra med en uddannelsesbesætning, 
som var ude og træne. RINGEN blev kaldt op af Joint Rescue Coordination Cen-
tre, og straks ændrede man alle planer og satte kursen nordpå mod motorbåden.

17 minutter efter var RINGEN fremme, og redningshelikopteren var lige an-
kommet. Sygdomsbehandler Casper Nomanni pakkede sit sygdomsbehandler-
grej og hastede med fire andre i RINGENs gummibåd over til motorbåden. Her 
mødte han en situation, som betød, at han måtte trække på alt, hvad han har 
lært og erfaret – også som uddannet social- og sundhedsassistent.

”Jeg dannede mig et hurtigt overblik over situationen og meldte tilbage til 
RINGEN: Vi skal have en læge herover med det samme!,” fortæller Casper.

Gummibåden returnerede derfor til RINGEN, og mens lægen var på vej, ydede 
Casper og en hjælper fra besætningen førstehjælp hovedsageligt med ilt. 

”Da lægen kommer, fortæller jeg om situationen og mine prioriteringer.  Og 
så får vi sejlet de to dårligste over til RINGEN, hvor de bliver hoistet op til heli-
kopteren sammen med lægen.” 

Voldsom oplevelse
Gummibåden returnerer og henter de to sidste, som også bliver hoistet fra 
RINGEN op i helikopteren. Den flyver straks de fire unge til Odense, hvorfra de 
senere bliver fløjet videre til Rigshospitalet til behandling for kulilteforgiftning. 
Det hele gik meget stærkt. Der nåede ikke at gå en time, fra RINGEN blev alar-
meret, og til helikopteren fløj mod Odense. 

Det var en voldsom oplevelse for de fire unge i motorbåden, men også for besæt-
ningen på RINGEN. Så efterfølgende holdt besætningen et møde med de fire unge 
om bord på RINGEN. ”De fik hilst på os og så skibet, og det var godt at få talt tinge-
ne igennem med dem,” siger Casper Nomanni. Han er bare glad for, at han sammen 
med sin besætning var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt den søndag. 

Hvert år holder Rusland i sensommeren en stor flådeparade i Sankt 
Petersborg. Det medfører en del trafik af russiske flådefartøjer og 
ubåde gennem danske farvande. 

Det er en af Søværnets hovedopgaver at overvåge danske far-
vande, og herunder hører at følge statsskibes færden og overvåge, at 
de overholder reglerne for gennemsejling. 

Søværnet anvender gerne Marinehjemmeværnets operative kapa-
citeter til denne opgave. Således har MHV 815 KUREREN fra Flo-
tille 368 Køge 25. juli eskorteret en russisk ubåd af Kilo-klassen og 
en russisk slæbebåd gennem Øresund og ud i Østersøen. Godt to 
uger senere fulgte MHV 809 ANTARES fra Flotille 363 Skovshoved 
stort set samme rute, da de 11. august eskorterede et russisk efter-
retningsindhentningsfartøj af VISHNYA-klassen gennem Øresund 
bakket op af et svensk patruljefartøj på den svenske side.

M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T

Marinehjemmeværnet i Aabenraa var heldigvis lige i 
nærheden, da fire unge i sommer fik en alvorligt kul-
ilteforgiftning om bord på en motorbåd. De endte alle 
med at blive fløjet til behandling på Rigshospitalet. 
Foto: Leif Davidsen

En russisk ubåd af 
Kilo-klassen følges på 
vej gennem Øresund 
af KUREREN fra Køge. 
Foto: Per Steen Lynge

E s k o r t e  a f  r u s s e r e
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I juli blev Marinehjemmeværnet 
kaldt ud til tre bådbrande. Først 
var det Flotille 124 Aarhus, som 
var af sted 6. juli, mens Flotille 241 
Odense/Kerteminde blev kaldt ud 
23. juli - begge til evakuerede, over-

tændte sejlbåde i rum sø. Besætningerne på 
både MHV 908 BRIGADEN og MHV 801 
ALDEBARAN havde gang i brandpumperne, 
men begge lystbåde brændte stort set helt 
ud, og de sank kort efter.

Om den ene brand fortæller fartøjsfører 
Ole Bonde fra BRIGADEN: ”Der var virkeligt 
meget ild i den sejlbåd. Der var huller i 
skroget, som var blevet helt blødt, og hele 
dækket var brændt væk. Jeg har aldrig set 
noget lignende.”

Besætningen på MHV 910 RINGEN fra 
Flotille 137 Aabenraa kunne heldigvis nøjes 
med at slæbe en tysk motorsejler i havn, 
da de var i aktion 21. juli, idet den tyske 

besætning selv havde held med at slukke en 
brand i maskinen. 

Undersøgelse om forebyggelse
Overlæge Jens Lauritsen, professor, ph.d., 
fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense 
Universitetshospital, har efterfølgende 
i sensommeren igangsat en undersø-
gelse blandt lystsejlerne for at afklare, om 
sejlbåde, motorbåde og andre småbåde er 
tilstrækkeligt sikret mod brand. 

”I min sommerferie bemærkede jeg flere 
gange, at TV 2 Fyn omtalte brande, hvor 
Marinehjemmeværnet, beredskabet og 
andre havde reddet personer fra både,” for-
klarer han om baggrunden for, hvordan han 
blev opmærksom på problematikken. 

”Da jeg i forvejen arbejder med ulyk-
kesforebyggelse tænkte jeg, at nogen af 
de involverede i redningen måtte have en 
rolle - også i forebyggelsen og forståelsen af, 

hvorfor disse både brændte. Ved at tale med 
vagthavende ved Marinehjemmeværnet blev 
jeg sporet ind på forskellige muligheder,” 
fortsætter han.

Jens Lauritsen har udbredt budskabet 
om sin undersøgelse via alle tænkelige 
kanaler, hvor man kan fange fritidssejler-
nes opmærksomhed. Efter foreløbig 350 
indberettede hændelser er der begyndt at 
tegne sig et billede af en top 5 for typer af 
brandhændelser: 1: El-systemet, 2: Madlav-
ning, 3: Motoren, 4: Ild fra andre både og 5: 
Lynnedslag. 

Spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet  
15. september, og Jens Lauritsens ende-
lige analyse og de vigtigste pointer bliver 
offentliggjort med støtte fra Søsportens Sik-
kerhedsråd. Så kan man håbe, at der bliver 
færre opgaver til Marinehjemmeværnets 
brandpumper i næste sæson. 

AF NINNA FALCK

N Å R  E N  B Å D  B R Æ N D E R

Hele tre bådbrande er Marinehjemmeværnet 
blev kaldt ud til i sommerferien. En overlæge fra 
Odense Universitetshospital har taget initiativ til 
en undersøgelse, der skal afklare, hvordan man 
kan forebygge brande på mindre sejlbåde.

KORT NYT

Lystsejlerne var reddet i 
land, men besætningen på 
MHV 801 ALDEBARAN måtte 
kæmpe med pumperne for at 
slukke den brændende sejl-
båd. Det lykkedes, men båden 
var totalt raseret og sank 
senere, da Dansk Sørednings-
selskab trak den længere ind 
mod land. Foto: Jane Palawska
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Nye skydemål, ændrede procedu-
rer for kranbetjening, krav om 
nye taktiske færdigheder …  

Hvor kom det lige fra? 
Afsenderen af nye tiltag ud 

til flotillerne er ofte Marine-
hjemmeværnet. Men faktisk er det tit sådan, 
at det ikke kun er de ansatte, der har kloget 
sig. Meget ofte er tingene resultatet af arbejdet 
i følgegrupper, faggrupper og arbejdsgrup-
per, hvor frivillige og ansatte har arbejdet med 
tingene – sammen. 

Marinehjemmeværnet er jo ikke kendt for 
at stå stille. Det er simpelthen et grundvilkår, 
at opgaver, materiel, uddannelser og selv hele 
organisationen konstant er under forandring.

Forsvarsforlig, lovgivningen, Hjemme-
værnets økonomiske rammer, Søværnets 

AF: NINNA FALCK
ILLUSTRATION: NIELS POULSEN

De sidder derude – engagerede og dygtige  
– og deltager i udviklingen af Marinehjem -
me værnet. Der bliver arbejdet hårdt og  
brugt masser af tid på at forme udviklingen,  
så den passer til den frivillige virkelighed. 

D E T  U U N D V Æ R L I G E  
F R I V I L L I G E  F I N G E R A F T R Y K
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der så vidt muligt skal frivillige med ind 
over, både når vi opfinder helt nye tiltag, 
eller når vi optimerer det eksisterende i 
Marinehjemmeværnet. 

”Det er simpelthen et princip for mig, at 
vi skal have den frivillige mariner med i alt, 
hvad vi foretager os. Marinehjemmeværnet 
er baseret på motivation, og det er fartøjsfø-
reren, dæksgasten, MFP-soldaten og gum-
mibådsføreren, der har erfaringen og står 
med den operative opgave. De ved, hvad 
der virker derude. Inddragelse i maksimalt 
omfang giver ejerskab og betyder, at den 
frivillige mariner bidrager til udviklingen af 
Marinehjemmeværnet. Den tilgang kan jeg 
godt lide, og den har vundet gehør blandt 
marinerne,” siger han.

Frivillige ressourcepersoner 
Der er mange måder at følge med i 
udviklingen og få sin stemme hørt i 
Marinehjemmeværnet. 

Ud over den store mængde information 
og kommunikation på de elektroniske 
kanaler, så er det en bevidst prioritet i 
Marinehjemmeværnet at være sammen, se 
hinanden i øjnene og tage både de over-
ordnede og de fagspecifikke drøftelser og 
få loddet stemningen. Det sker især ved de 
faste møder og seminarer for fartøjsførere, 
rekrutteringsspecialister, flotillechefer og så 
videre. Aktiviteter, som i 2020 jo desværre 
har været og fortsat bliver påvirkede af 
COVID-19-situationen. 

I Marinehjemmeværnet er der desuden 
alle de frivillige ressourcepersoner, der 
bruger ekstra tid på at bore sig ned i de 
forskellige spørgsmål, og som stiller sig til 
rådighed i de mange faste råd og grupper 
samt i de mere ad hoc opståede arbejds-
grupper. Alle med det mål at arbejde for at 
skrue det bedst mulige marinehjemmeværn 
sammen. 

Marinehjemmeværnsrådet er en krum-
tap i samspillet mellem de frivillige og den 
ansatte struktur. I rollen som de frivilliges 
talerør ved alle tænkelige emner bliver de 
hørt hele vejen op i Hjemmeværnet, og de 
rådgiver ledelsen i Marinehjemmeværnet på 
en bred vifte af aktuelle spørgsmål.

Forligsarbejdsgrupperne under Hjem-
meværnskommandoen har snart flere år 
på bagen. De arbejder strategisk på den 
helt store klinge. Her sidder frivillige med 
fra Marinehjemmeværnet, eller de har 
undervejs siddet med, når Hjemmeværnet 
har skullet bearbejde og realisere de krav, 

INDFLYDELSE

forligspartierne har stillet i Forsvarsforlig 
2018 – 2023. 

På den mere operative bane arbejder 
’Faggruppe Taktik’ og ’Faggruppe Skydning’ 
nu intensivt med den operative udvikling 
i Marinehjemmeværnet. Her bliver der sat 
store frivillige aftryk på fremtiden, når frivil-
lige og ansatte samarbejder om at udvikle 
Marinehjemmeværnet i en mere skarp mili-
tær retning. En retning, som imødekommer 
forsvarsforliget og støtter op om forventnin-
gerne til det danske forsvar og hjemmeværn 
i forhold til tidens sikkerhedspolitiske 
udfordringer. 

Endelig har vi en bred vifte af arbejds-
grupper, hvor der bliver arbejdet med meget 
fagspecifikke udviklingsprojekter og drifts-
opgaver. Nogle er fast etablerede og kører 
år ud og år ind, og andre bliver nedsat ad 
hoc for at udvikle nye uddannelser eller nye 
koncepter. Der er flere, men her kan blandt 
andet nævnes Følgegruppe RFM, Marine-
hjemmeværnets Rådgivende Skibshavari-
kommission og Faggruppe Brugervedlige-
hold. Her sidder frivillige med stor faglighed 
eller et meget bredt kendskab og afsætter 
dybe fingeraftryk på deres frivillige kollega-
ers virkelighed. 

”Jeg glæder mig over den energi, dedi-
kation og dybe faglighed, som udvises i 
disse mange fora. Man kan kun tage hatten 
af for det store arbejde. Det skal være min 
påstand, at nogle projekter og opgaver ikke 
ville blive løst, hvis det ikke var for disse 
frivillige ressourcepersoner, som vi skylder 
stor tak. Dem kan vi slet ikke undvære!,” 
understreger Henrik Holck Rasmussen.   

udvikling, nye krav fra Søfartsstyrelsen. Det 
er den slags, som sætter de store rammer. 
Rammer, som vi til enhver tid må tilpasse 
os. Men inden for rammerne er der stadig 
masser af muligheder og rum for at tegne 
Marinehjemmeværnets udvikling på Ma-
rinehjemmeværnets præmisser. Og der er 
også muligheder for, at nye og gode ideer 
kan få ben at gå på.

Medindflydelse er et princip 
Selvfølgelig er det i sidste ende den ansatte 
struktur og chefen, der trækker stregen i 
sandet, men det sker allerhelst på et oplyst 
grundlag.

Det er sådan set en tommelfingerre-
gel for Chef for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Henrik Holck Rasmussen, at 

 ”Det er simpelthen  
et princip for mig, at vi 
skal have den frivillige 
mariner med i alt, hvad 

vi foretager os.
Henrik Holck Rasmussen, Chef for 

Marinehjemmeværet

De frivillige mari-
nere er med til at 
sætte fingeraftryk 
på Marinehjemme-
værnets udvikling. 
Det er værdsat. 
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D E  F R I V I L L I G E S  S T E M M E 
B L I V E R  H Ø R T

AF: NINNA FALCK

Vi har talt med fire frivillige, der fortæller om deres  
indflydelse og bidrag til Marinehjemmeværnets udvikling.

”Vi er de frivilliges vagthunde”

H E N R I K  N A B E  M O R T E N S E N .  F L O T I L L E C H E F  O G  F A R T Ø J S F Ø R E R  I  F L O T I L L E  1 2 4  Å R H U S .

Er med i Reglement for Marinehjemme-
værnsfartøjs Følgegruppe, der består af otte 
frivillige. En fastansat styrer møderne. 

 ”Vi repræsenterer de frivillige ved opda-
teringer af Reglement for Marinehjemme-
værnsfartøj (RFM), som opdateres tre gange 
årligt. Vi er sparringspartnere. som står ude i 
den skarpe ende. Vi er de frivilliges vagt-
hunde, så tingene også giver mening for os. 
Vi forholder os til de reelle ændringer og kan 
give input - også fra netværket - til ændrin-
ger, og vi kan nedsætte ad hoc arbejdsgrup-
per med flere fagfolk. Desuden drøfter vi 
muligheden for en helt ny skabelon for RFM. 

Vi har altid mulighed for at give vores 
mening til kende, og der er et godt samspil 
mellem ansatte og frivillige. Alle begrundel-
ser bliver belyst fra begge sider.”

Hvad betyder jeres arbejde for  
Marine hjemmeværnets udvikling?  
”Det vigtigste er, at vi sikrer, at vi har et 
reglement, som sikrer ensartetheden og 
sikkerheden i måden, vi gør tingene på, så 
det giver mening for os frivillige. Tidligere 
så folk RFM som en hæmsko. Det skal jo 
gerne være en hjælp, samtidig med, at det 
er ’Chefens ordre’. Så det har vi lavet om 
på.”

Hvorfor er det vigtigt, at frivillige  
deltager i udviklingen?  
”Vi ser tingene fra den side, hvor du står i 
en SAR (search and rescue) med to meter 
høje bølger. Vi kender de udfordringer, man 
generelt står med derude. Når ting laves i 
fællesskab, betyder det, at man ser det som 
sit eget projekt, og man ser RFM som noget, 
der skal hjælpe og støtte. Man får simpelt-
hen den bedste 
udvikling, når 
vi som frivil-
lig føler et 
medejer-
skab.”
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INDFLYDELSE

”Vi kan bidrage med 
den virkelighed, der 

faktisk er ”

T O R B E N  L U N D - L A R S E N .  
F L O T I L L E C H E F  O G  F A R T Ø J S -

F Ø R E R  I  F L O T I L L E  2 4 2  Ø S T F Y N . 

Er medlem af ’Marinehjemmeværnets 
Rådgivende Skibshavarikommission’, som 
rådgiver i sager om havarier med fartøjer og 
gummibåde. Kommissionen består af fire 
ansatte og fire frivillige fartøjsførere.  

”Vi har helt klart indflydelse på det, der 
foregår og det, der kommer ud af det. Selv-
følgelig trækker chefen for Marinehjemme-
værnet den sidste streg i sandet, men der er 
ligeværdighed i skibshavariskommissionen. 
Hvis der bliver udtalt kritik, eller det ender 
med en sanktion, så er det ofte baseret på 
enighed. Man taler sig frem til tingene. Det 
har aldrig været til afstemning. Og de frivil-
lige er sådan set ikke ’slapperne’ i behand-
lingen af de enkelte sager. Det er jo også de 
frivilliges renomme, der er på spil.”

Hvad betyder jeres arbejde for  
Marinehjemmeværnets udvikling?
”Vi er over årene gået fra kun at arbejde 
med, hvilken sanktion folk skal have, til i 
højere grad også at lægge vægt på hvilken 
læring, der kan drages ud af de hændel-
ser og havarier, som opstår i en operativ 
hverdag. Der er for eksempel blevet ændret 
på både materiel, procedurer og uddannel-
ser. Vi har lavet indstillinger til Reglement 
for Marinehjemmeværnsfartøj (RFM), når 
vi har konstateret uhensigtsmæssige eller 
farlige procedurer. Og vi har selv været ude 
og afprøve tingene i praksis. ”

Hvorfor er det vigtigt, at frivillige  
deltager i udviklingen?
”De fastansatte kommer fra andre forhold. 
Det er vigtigt for dem at møde andre argu-
menter. Vi kan bidrage med den virkelighed, 
der faktisk er.”

”Vi støtter hinanden 
i gruppearbejdet”

C L A U S  M O U S Z Y N S K I .  
S K Y D E L Æ R E R  I  F L O T I L L E  1 2 3 
D J U R S L A N D ,  L E D E N D E  S K Y D E -

L Æ R E R  S A M T  U N D E R V I S E R .

Indgår i Faggruppe Skydning, der bidrager 
til at skærpe Marinehjemmeværnet  mili-
tære profil. Gruppen tæller 13  frivillige og 
tre ansatte.

”Vi kigger på våben til enkeltmand og 
våben til skibe, hvor vi har særligt fokus på 
affutage. Vi ser også på sikkerhedsudstyr 
som briller, hjelm, fragmentationsvest og 
føringsmidler til magasin. Vi arbejder også 
med indstillinger for eksempel til sigte-
midler, beskyttelsesudstyr og affutage til 
maskingevær på skib. Deltagerne fra staben 
er meget lydhøre. Det, vi bliver enige om 
i gruppen, bliver ført til referat og taget 
med videre. Så jeg synes, vi bliver hørt. Nu 
mangler vi så bare at se, at tingene bliver 
ført ud i livet.”

Hvad betyder jeres arbejde for  
Marinehjemmeværnets udvikling?
”Når de ting, vi har indstillet, bliver til no-
get, så vil det betyde bedre og mere nutidig 
udrustning til enkeltmand og til skibene. Vi 
har allerede lavet en indstilling til skibene. 
Det skal nu afprøves. Vi arbejder også på 
at blive normeret med et rygstykke, så der 
bliver bedre styr på tingene for den enkelte 
eksempelvis på skydebanen.”  

Hvorfor er det vigtigt, at frivillige  
deltager i udviklingen?
”Fordi det os frivillige, der skal bruge 
tingene. I arbejdsgrupperne kan vi støtte 
hinanden og forbedre hinandens ideer – der 
er plads til at gennemgå fordele og ulemper. 
Så ender vi med et bedre projekt, end hvis 
det bare er en enkelt, der drømmer det op.”

”Vores indsats  
kan være med til at 
motivere kollegaer”

J E N S  P E L L E . K O M M A N D O -
L O G I S T I K O F F I C E R  I  F L O T I L L E 

1 3 7  A A B E N R A A  O G  I N S T R U K T Ø R .

Er medlem af Arbejdsgruppe Brugerve-
dligehold, der skal føre MHV-fartøjernes 
brugervedligeholdelsesmapper up to date. 
Gruppen består af otte frivillige under 
ledelse af en ansat.

”Noget af materialet er fra 1990’erne og 
årtusindskiftet. Noget af det beskrevne for 
800-klassen er slet ikke på fartøjerne mere, 
og der er kommet nye ting til, som skal 
vedligeholdes. Det handler i sidste ende om 
skibenes drift og sikkerhed, og at Marine-
hjemmeværnet i det hele taget kan komme 
på vandet. Vi har som frivillige arbejdet me-
get selvstændigt med projektet, og der er en 
rigtig god dialog med Ressourcesektionen. 
Vi kan bare slå på tråden, så har vi et svar. 
Lige nu er version 2020 renskrevet og sendt 
til godkendelse.” 

Hvad betyder jeres arbejde for  
Marinehjemmeværnets udvikling?  
”Vores arbejde skulle gerne lette fartøjs-
mestrene, som har ansvar for brugervedli-
gehold. Vi har sorteret en hel del væk, der 
er beskrevet andre steder. Vi har også sat 
frekvensen ned for nogle opgaver, som ikke 
behøver at blive udført så tit, og på sigt vil vi 
anbefale et elektronisk skemasystem.
Version 2020 vil blive taget godt imod af 
vores kollegaer, da det eksisterende er noget 
forældet.”

Hvorfor er det vigtigt at frivillige  
deltager i udviklingen?  
”Mange af os fartøjsmestre har sejlet mange 
år som motorpassere. Det betyder, at vi 
har længere erfaring med materiellet, end 
mange ansatte ofte har. Når det er os frivil-
lige, der tager ejerskab, kan det være med til 
at motivere vores kollegaer.”
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F L Y V E R E H J E M M E V Æ R N E T

Flyverhjemmeværnets Defender-fly har de første fem år udført 
2.741 opgaver for Forsvaret og Politiet. Foto: Kevin Sigvartsen

Fem år  med  lu f t 
under  v ingerne
I 2015 fik Hjemmeværnet Defender-flyene 
i stald og oprettede den flyvende eskadrille. 
Fem år senere har flyene og eskadrillen 
masse vis af succesfulde opgaver og tusinder  
af timer i luften bag sig.

AF THILDE LEJRE  OG HANS HENRIK GRØN

Mere end 4.000 timer i luften og 2.741 opgaver til støtte for 
Forsvaret og Politiet.  Selv om Hjemmeværnets Defender-fly 
kun har fem år på bagen i Hjemmeværnet, har de gjort en 
forskel både i og uden for Hjemmeværnet. De har blandt andet 

løst observations-og eftersøgningsopgaver, bidraget med maritim patrulje-
ring, støttet flere af Forsvarets øvelser og været på international mission for 
Frontex.

I maj kunne Defender-flyene fejre fem års jubilæum i Hjemmeværnet og 
det samme kunne den flyvende eskadrille i Flyverhjemmeværnet, som sørger 
for at træne og vedligeholde egne kompetencer og flyets kapaciteter, så det 
altid er klar til at gå i luften.

”Vi er lykkedes.  Eskadrillen er i dag indsat i flyoperative opgaver i lighed 
med Flyvevåbnets andre kapaciteter. Det sker i et godt samarbejde med 
Forsvaret, Politiet og National Air Operations Centre (NAOC), som tildeler 
eskadrillen missioner og opgaver, som matcher flyenes og besætningens 
operative, tekniske og taktiske egnethed,” siger chef for eskadrille 270, Hans 
Henrik Grøn.

Han understreger samtidig, at soldaterne i eskadrillen har æren for, at 
Defender-flyene har opnået så stor succes i og uden for Hjemmeværnet.

”De dedikerede flyvere, både de frivillige i eskadrillen og de fastansatte i 
Flyverhjemmeværnets Luftoperationssektion, har klart været med til at gøre 
en forskel. Uden deres engagement, gåpåmod, stolthed, og målrettethed var 
vi aldrig kommet så langt, som vi er i dag. Det betyder også, at eskadrillen i 
dag råder over et hold af dygtige og kompetente piloter, systemoperatører, 
ground supportere og en stab, som alle i frivillighedens ånd har løftet opga-
ven i samlet flok,” siger eskadrillechefen.  

Virtuel undervis-
ning er en succes

Hjemmeværnseskadrille 
266 Aalborg har fået 
positive tilbagemeldinger 
på en række uddannelser, 
som de gennemførte 
virtuelt i foråret under 
coronaen. 

 
AF ELISE CHRISTENSEN

Under forårets coronakrise valgte 
en lille arbejdsgruppe i Hjemme-
værnseskadrille 266 Aalborg at 
se på, hvilke muligheder der var 

for at gennemføre virtuel undervisning for 
at fastholde soldaternes uddannelsesniveau.

Fem kurser blev udvalgt, herunder blandt 
andet Force Protection, bevogtning, sig-
naltjeneste og beredskabsområde. Under-
visningen startede 6. april og blev afviklet 
indtil, hjemmeværnssoldaterne igen måtte 
mødes fysisk i juni. Der deltog fra fem til 
18 deltagere på kurserne, hvor der blev 
anvendt gruppeopgaver med opsamling 
i plenum. Arrangørerne benyttede sig af 
Messenger og Skype for Business, og under 
selve undervisningen blev der gjort brug af 
PowerPoint og film fra FELS, som er Forsva-
rets Elektroniske Skole.

”Tilbagemeldingerne har været rigtig gode. 
Grunden er nok, at der var afsat tid til at 
snakke med hver enkelt om, hvordan det gik. 
Den tid var guld værd, da det under en sådan 
situation er vigtigt at holde kontakt med 
medlemmerne for ikke at risikere at miste 
dem,” fortæller Mikkel Bagh, der er delings-
fører i eskadrillen og tovholder på projektet.

Håndsrækning til seniorerne
Nogle af deltagerne fra eskadrillens senior-
gruppe behøvede en ekstra håndsrækning i 
den virtuelle undervisning. 

”De manglede it-færdigheder. Da vi fandt 
ud af det, tilpassede vi kursusafviklingen, 
så et par personer stod klar til at hjælpe 
dem 30-40 minutter før uddannelsesstart. 
Alt i alt var det en rigtig god oplevelse i en 
ekstraordinær situation,” siger en tilfreds 
Mikkel Bagh.  
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Mødet med fly på det åbne 
hav under en international 
indsættelse – det har fregat-
ten Iver Huitfeldt nu øvet i 
samarbejde med Flyverhjem-

meværnets Defender-fly.
En bedre fejring af Defender-eskadrillens 

fem år kunne eskadrillechef Hans Henrik 
Grøn næppe have ønsket sig.

Hjemmeværnseskadrille 270 og deres 
Defender-fly er meget efterspurgt af flere 
myndigheder, og samspillet med Søværnet 
er en naturlig opgave for eskadrillen. 

Øvelsen, der foregik fra sydspidsen af 
Langeland til Sjællands Odde, gik ud på 
at lave asymmetriske flyveprofiler – for ek-
sempel ved at flyve ind mod skibet som en 
potentiel aggressor, der vil fremprovokere 
en trussel eller decideret true skibet. Den 
trussel skulle besætningen på Iver Huitfeldt 
så forholde sig til. En anden profil var at 

optræde som en amatør, der kunne udgøre 
en fare eller optræde på anden venlig vis, 
som fregatten beredskabsmæssigt måtte 
forholde sig til. I øvrigt indgik også Marine-
hjemmeværnet i øvelsen.

Aktuelt scenarie
Øvelsens scenarie var højaktuelt for fregat-
ten Iver Huitfeldt, der indgår i det største 
klassement af skibe i det danske forsvar. 
Fregatten og 160 besætningsmedlemmer 
blev 10. august sendt på en international 
mission i Hormuzstrædet, hvor fregatten 
skal deltage i en europæisk ledet operation 
indtil slutningen af november. Fregatten 
skal være med til at sikre skibsfartens frie 
bevægelighed og sikkerhed i området.    

Derfor var øvelsen også tilrettelagt, så 
fregatten fik træning i relevante scenarier, 
som er vigtige for at indgå i internationale 
missioner.

”Vores oplevelse er, at samøvelser med flå-
den har betydning for begge parters indsats. 
Det er anden gang, vi prøver det, og vi har 
fået positive tilbagemeldinger,” siger Hans 
Henrik Grøn.

Eskadrillechefen understreger, at det er 
meget væsentligt for deres kapacitet, at den 
træner og spiller sammen med opdragsgi-
vere som eksempelvis Jægerkorpset, Frø-
mandskorpset og Danske Artilleriregiment. 
Samarbejdet med Politiet og Toldvæsenet er 
også betydeligt og udgør en anseelig del af 
eskadrillens opgaveportefølje

”Den aktuelle øvelse med Iver Huitfeldt er 
også vigtig i forhold til vores egen interna-
tionale indsats ved den europæiske grænse- 
og kystvagt, Frontex, fordi den giver os 
mulighed for at komme i nærkontakt med 
skibe. Det er vi også under Frontex,” siger 
Hans Henrik Grøn.  

AF POUL MONGGAARD

FREGATTEN IVER HUITFELDT OG 
DEFENDER-FLY I FÆLLES ØVELSE

Hjemmeværnets Defender-fly har igen demonstreret sin 
vigtige betydning for Forsvaret i en højaktuel øvelse med 
fregatten Iver Huitfeldt, der fik effektiv træning forud for 
udsendelsen til en international mission i Hormuzstrædet. 

ØVELSE

Forsvarsminister 
Trine Bramsen vin-
kede i august farvel 

til fregatten Iver 
Huitfeldts besætning, 
da fregatten sejlede 
til Hormuzstrædet på 
international opgave. 
Forinden fik fregat-
ten effektiv træning 
i samarbejde med 

Flyverhjemmeværnet. 
Foto: Forsvaret
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AALBORG

ANHOLT

F lyverhjemmeværnets Defender-
fly har vist sig velegnede til at 
overvåge illegal trafik. Det er 
præcist, hvad Defender-flyet 
og to besætninger fra Hjemme-
værnseskadrille 270 har udført 

i en lille måneds tid over Middelhavet for 
EU’s grænseagentur Frontex. 

Men inden de tog afsted i august, var de 
udvalgte besætningsmedlemmer på mis-
sionsuddannelse den sidste weekend i juli, 
hvor jeg fik fornøjelsen af at deltage.   

På uddannelsen udgør Kattegat ud til 
Anholt Middelhavet, og vejret bidrager 
fint til den illusion. På pilotsæderne sidder 
ved første flyvning BAN og FIN. Ved det 

avancerede overvågningsudstyr sidder JOR 
som Mission Support Operator. Lederen af 
Frontrx-operationen i Spanien, DOC, gør 
det ud for den spanske myndighedsperson. 
Inden afgang er flyet blevet tjekket, tanket 
og klargjort af JON og ELM, som er uddan-
net Ground Support Technicians (GST). 

Knap er Defender-flyet steget til vejrs med 
kurs mod kysten, før den første melding 
om, at der er smuglertrafik med en hurtig-
gående motorbåd i farvandet. Begge piloter 
afsøger visuelt havet, og JOR har kameraet 
indstillet på nærbillede, så man næsten kan 
mærke skumsprøjtet fra bølgetoppene.

”Vi har den,” lyder det pludselig fra 
piloterne.

Vi var med, da medlemmer fra Hjemme værns eskadrille 
270 var på en realistisk øvelse, inden de og Defender-
flyet i august tog til Malaga for at levere dansk støtte til 
begrænsningen af grænse overskridende kriminalitet 
ved den spanske sydkyst.

AF POUL MONGGAARD
FOTO: POUL MONGGARD 
OG PRIVAT

NARKOSMUGLERE 
og nødstedte i vandet
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Nu er båden også fanget i JORs udstyr, 
så man næsten kan se ansigtstrækkene på 
smuglerne. Dette bliver bekræftet af den 
”spanske myndighedsperson”, DOC.

Flyet stiger til vejrs under høje omdrej-
ninger uden for høre- og synsvidde fra 
båden. Den fræser med stor fart hen over 
havoverfladen, men JOR fastholder båden i 
sit avancerede overvågningsudstyr. Så bliver 
kystvagten alarmeret, får koordinaterne, og 
snart er smuglerne leveret på et fad.

Eftertragtet samarbejdspartner
Med oplevelsen forstår jeg straks, hvorfor 
Hjemmeværnseskadrille 270 er så efter-
tragtet en kapacitet til observations- og 

”Det var flot klaret,” siger han.
Ved debriefingen kommer der forslag 

til justeringer, som kan blive nyttige ved 
operationen i Middelhavet – som eksem-
pelvis præciseringer i kommunikationen 
fra flyet. Der gennemføres endnu en flyv-
ning med identisk indhold, men med 
nye personer på de forskellige pladser. 

Stort frivilligt fingeraftryk
Bedst mens jeg tror, at øvelsen er slut, 
kommer der en melding om en brand 
i en af motorerne. Heldigvis er besæt-
ningen rutinerede, og jeg forstår, at den 
brændende motor skal slås fra, så der 
kan flyves hjem på en motor.

Det viser sig også, at Marinehjemme-
værnet har bakket solidt og professio-
nelt op om øvelsen. Det er medlemmer 
fra Flotille 115 Frederikshavn, som har 
ageret smuglere i deres hurtiggående 
gummibåd og også har ageret “skib-
brudne”. Så frivillige soldater har hele 
vejen igennem vist deres duelighed i 
Flyverhjemmeværnets forberedelser til 
den internationale mission.  

overvågningsopgaver for Forsvaret og en 
række andre myndigheder. 

Næppe er den første opgave løst, før der 
indløber en Search and Rescue (SAR)-
melding om en kæntret båd, hvor to-tre 
personer ligger i vandet. 

En grundig og systematisk eftersøg-
ning går i gang, og alle i flyet bliver sat på 
opgaven med at spejde efter de forliste. 
Der flyves i det, der kaldes “søge-ben”, 
som farvandet opdeles i, så et område ikke 
forbliver uudforsket.

”Der er de,” lyder det fra forsædet. 
Tre skikkelser i gule dragter flyder i 

vandet. Søredningen får koordinaterne, 
og systemoperatøren låser Defender-flyets 
observationsudstyr på de ”forulykkede”, så 
også piloterne kan se dem, indtil undsæt-
ningen kommer.

Glæden er så stor, at der næsten ikke er 
plads til den i det trange fly. Herefter er 
det tid til at vende tilbage til Flyvestation 
Aalborg, hvor Defender-flyet ligesom i 
Roskilde Lufthavn har sin egen hangar. Den 
spanske myndigheds person, DOC, der på 
missionen i Spanien, har været missionsle-
der, er meget tilfreds med indsatsen.

MISSIONSUDDANNELSE

Inden flyaf-
gang studerer 
flybesætnin-
gen nøje kort 
over ruterne. 

Piloterne er 
klar til at gå 
på vingerne 

på uddan-
nelsen. 

Fra cockpittet 
er der udsigt til, 
hvad der foregår 
på landjorden. 

Ved hjælp af 
Defender-flyenes 
udstyr kan mand-
skab på nært hold 
opfange hændel-
ser på havet og få 

taget billeder  
af det.  
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”Det, der blev leveret i 2019, hvor Flyver-
hjemmeværnet også bidrog med støtte til 
Frontex, var af en sådan kvalitet, at det har 
gjort det muligt at få opgaven igen. Det 
viser, at Flyverhjemmeværnet kan yde på et 
højt niveau. Så jeg er bare pavestolt.”

Sådan lød det fra chefen for Flyverhjem-
meværnet, oberst Kern Oddershede, da han 
26. juli tog afsked med besætningerne for 
det Defender-fly, der i august og septem-
ber har været på tjeneste for Frontex for at 
begrænse grænseoverskridende kriminalitet 
ved den spanske sydkyst ud for Malaga.

Obersten understregede, at Flyverhjem-
meværnets faste stab har gjort sit til, at 
missionen er blevet sikkert gennemført, 

og alle har forberedt sig grundigt. Han er 
også sikker på, at besætningen har klaret 
det pres, som kan opstå på internationale 
missioner. 

”Hjemmeværnet har igen fået denne 
opgave for Frontex, fordi vores frivillige 
soldater har vist, at vi har kompetencerne 
og kapaciteterne til at løse denne opgave. 
Det er en anerkendelse af, at Hjemmevær-
net kan løse en skarp, international opgave, 
på grund af de kompetencer holdet bag 
Defender-flyene har opnået gennem langva-
rig træning og mange indsættelser på dansk 
jord for både Forsvaret, Politiet og samfun-
det,” siger oberst Kern Oddershede.  

Chefen for Flyverhjem
me værnet, oberst Kern 
Oddershede, er stolt over 
bidraget til Frontex.

DEFENDER-FLY HAR  
SAT EN HØJ BARRE

Pavestolt chef

AF POUL MONGGAARD
FOTO: BO NYMANN

Det er mindst 
lige så vigtigt at 
sørge for flyene på 
landjorden, hvor de 
bliver tanket op og 
vedligeholdt. Den 
opgave står Ground 
Support Technici-
ans (GST) for. 
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Det er unikt for frivillige at være en del af en international mission, 
og de udsendte på Frontex-holdet er stolte over tillidserklæringen.   

TEKST OG FOTO 
POUL MONGGAARD

MISSIONSUDDANNELSE

Oberst Kern Oddershede, chef for Flyverhjemmeværnet: ”Hjemmevær-
net har fået opgaven for Frontex, fordi vores frivillige soldater har vist, 
at de har kompetencerne og kapaciteterne til at løse denne opgave.” 

Han har været med fra star-
ten, da Flyverhjemmeværnet 
for fem år siden fik de to 
Defender-fly til at assistere 
Flyvevåbnet og andre myn-
digheder med observationer 

og eftersøgninger. Med sig i bagagen har 
han også 31 år som pilot for SAS.

”At være en del af besætningen på Fron-
tex-opgaven demonstrerer i min optik, at vi 
som frivillige ikke bare kan løfte nationale 
opgaver, men at vores kapacitet rækker me-
get længere. Jeg forventer, vi kan løse de stil-
lede opgaver lige efter bogen. Min ambition 
er, at vi bliver de bedste,” lyder det fra piloten 
FIN forud for udsendelsen til Malaga.

Han understreger, at det niveau, Hjem-
meværnet har lagt med de to Defender-fly, 
er meget professionelt.

”Det betyder, at vi har kunnet tiltrække de 
rette folk, som blandt andet har været igen-
nem simulatorprøver og psykologiske tests.”

I det hele taget er det erfarne piloter, som 
har været udsendt til Frontex-opgaven. De 
er enige om, at det er en stærk opgave, hvor 
sammenholdet i truppen er afgørende. 

Piloten CAR var udsendt i 2019. Denne 
gang nøjedes han med at stille sin viden til 
rådighed for det mandskab, der er blevet 
udsendt.

”Det er unikt for frivillige at kunne af-
prøve færdigheder i et internationalt miljø, 
og det er dejligt, vi har kunnet aflaste Flyve-
våbnets stående styrke,” siger han.

Livsnerven på landjorden 
JON og ELM har løftet opgaven som Ground 
Support Technician (GST) på Frontex-
missionen. JON, der er næstkommande-
rende i Hjemmeværnseskadrille 270, var 
også udsendt i 2019, mens det for ELM er 
første gang, han er med på en mission for at 
overvåge Europas ydre grænser.

Som GST’ere har de blandt andet haft til 
opgave at tjekke flyet indvendigt ved start og 
sikre, at det er blevet stillet sikkert på plads 
efter endt flyvning. De har så at sige været 
livsnerven for flyene, mens de holdt stille.  

Piloten FIN er særdeles erfaren og har en 
fortid som pilot i SAS. Han har været med 
på den seneste Frontex-mission.

Frontex-opgaven
• Fra 12. august til 9. september bidrog otte be-

sætningsmedlemmer fra Hjemmeværnseskadril-
le 270 og en fastansat til den internationale mis-
sion Joint Operation Indalo i Middelhavet, hvor 
deres opgave var at overvåge farvandet ved den 
spanske sydkyst, primært mod Marokko. 

• Formålet med udsendelsen er særligt at dæmme 
op for illegal migration og grænseoverskridende 
kriminalitet som menneskesmugling, narko-
smugling og våbensmugling. Desuden handler 
opgaven om at styrke kystvagtfunktioner, mens 
der også har været behov for støtte i eftersøg-
nings- og redningsoperationer.

• Menneskesmuglerne i området er meget velor-
ganiserede, og mandskabet har været med til at 
overvåge de maritime grænser, så illegale akti-
viteter kan imødegås. Narkosmuglingen til søs 
foregår i høj grad med hurtiggående motorbåde, 
som Defender-flyet har været med til at spotte.

• Alle besætningsmedlemmer er i artiklerne om-
talt med deres flyvernavne.  

HJV magasinet | September 2020 59



Som en skygge lister Amanda 
Müller efter de andre sol-
dater, når hun er på øvelse. 
For hun er på jagt. Ikke efter 
fjenden, som soldaterne om-
kring hende, men efter det 

perfekte foto. Dét foto, hun visualiserer i sit 
hoved, der kaster præcis det lys over Hjem-
meværnets frivillige soldater, hun gerne vil 
vise frem. 

For Amanda er geværet ikke nødvendigvis 
hendes vigtigste våben. Det er hendes Sony-
kamera. Med kameraet i hånden kæmper 
hun en brav kamp for at understrege Hjem-
meværnets militære profil, så nye medlem-
mer og den danske befolkning kan få et 
korrekt indblik i Hjemmeværnets virke. 

”Jeg vil gerne vise verden, at Hjemme-
værnet er meget mere end ’kagespisende 
sure weekendkrigere’,” forklarer Amanda 
og fortsætter: ”Jeg vil gerne vise Hjemme-
værnet frem som den hardcore hobby, det i 
virkeligheden er at være frivillig soldat.”

Derfor forsøger hun at skabe visuelle 
materialer, soldaterne kan spejle sig i. 

Vokset op med fotopassion 
For den 26-årige Amanda faldt fremtiden 
som både fotograf og hjemmeværnssoldat 
meget naturlig. Disse passioner træk-
ker nemlig tråde helt tilbage til hendes 
barndom.

”Fra jeg var helt lille, tog min mor mig 
med ud, når hun fotograferede,” fortæller 
Amanda, der i dag arbejder med foto- og 
videoopgaver både frivilligt og professionelt.

”Jeg tror, det ubevidst har påvirket mig til 
at tænke mere i billeder – og også til aktivt 
at arbejde med visuel historiefortælling.” 

Desuden har Amanda altid været en 
”drengepige.”

”Jeg har aldrig været typen, der har klædt 
sig ud som en prinsesse. I stedet tog jeg al-
tid ’skydere’ med i børnehaven, så jeg kunne 
lege krig med drengene. Så på den måde har 
det militære univers og foto altid været en 
del af mit liv,” fortæller hun.

Håb: At billederne skaber vækst  
Begge dele bar Amanda med over i sit 
voksenliv. Efter endt værnepligt søgte hun 
nemlig ind i Hjemmeværnet – til at starte 
med uden en egentlig plan for, hvor hun 
gerne ville hen. Hun endte i Hjemmeværn-
seskadrille 230 Midt- og Vestsjælland, hvor 
hun i dag bruger sin erhvervspassion for 
foto og video til at styrke sin stilling som 
rekrutteringsspecialist i eskadrillen.

Selvom det var et tilfælde, at hun endte i 
Flyverhjemmeværnet, er hun i dag glad for, 
at det blev sådan. Hun arbejder hårdt på 
at give folk et indblik i, hvad der foregår i 
netop hendes værnsgren og håber samtidig 
på at bidrage til vækst.

Som bekendt siger et billede mere end tusind ord.  
Den 26-årige rekrutteringsspecialist Amanda 
Müller bruger billederne til at fortælle historien om 
Hjemmeværnet, som hun oplever den. Det er en 
historie om en militær organisation, der er drevet af 
passionerede frivillige, der kæmper for dét, de tror på.  

Amanda Müller er  
altid på jagt efter 
nye fede motiver 
med hjemme-
værnssoldater i 
centrum. Missio-
nen er at sprede 
positive billeder af 
Hjemmeværnet.  

TEKST OG FOTO: KEVIN SIGVARTSEN

Visuel kamp  
for Hjemmeværnets 
omdømme
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”Jeg håber på, jeg kan være med til at 
sørge for, at Flyverhjemmeværnet bliver 
endnu større, end vi er i dag. Og at jeg kan 
sætte fokus på alle de vigtige opgaver, vi 
løser – blandt andet med vores bevogtnings- 
og Security Force-opgaver, som jeg startede 
med at være en del af.”

Den militære profil i centrum
For Amanda er det enormt vigtigt at gå igen-
nem de samme ting som de soldater, hun er 
ude at fotografere. Så hvis soldaterne vader 
gennem en å, så gør hun det samme for selv 
at mærke, hvad soldaterne går igennem på 
en øvelse, så hun kan få det perfekte billede. 
Derfor er det også vigtigt for Amanda, at 
hun altid arbejder i uniform. For så falder 
hun i ét med omgivelserne og forstyrrer 
soldaterne så lidt som muligt. På den måde 
mener hun, at man får de mest autentiske 
billeder. 

Det at tage billeder af soldater giver en 
helt anden udfordring, end hvad man ellers 
støder på som fotograf, forklarer Amanda. 

”Når jeg er ude med Hjemmeværnet, skal 
jeg være hurtig på fødderne. Det er situa-
tionsbilleder – og jeg skal både være 
sikker på, at motivet er rigtigt, og at 

Kombinationen 
af at være både 
soldat og fotograf 
passer Amanda 
rigtig godt. 

 ”Jeg vil gerne vise 
Hjemmeværnet frem  
som den hardcore hobby, 
det i virkeligheden er at 
være frivillig soldat.
Amanda Müller,  
Rekrutteringsspecialist
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soldaten udfører sin op-
gave korrekt. Så jeg skal 

være klar på aftrækkeren, 
og jeg kommer tit ud i nogle 

mærkværdige stillinger og positioner 
for at fange dét motiv, jeg har i hovedet,” siger 
Amanda.

Fotoopgaverne i Hjemmeværnet er meget 
anderledes end bryllupsbilleder eller produktfo-
tografi, som er nogle af de opgaver, hun er ude til 
i sit civile job. 

”Her skal jeg kigge meget mere efter folks 
ansigtsudtryk og kropssprog – jeg skal fange det 
helt rigtige glædesmoment eller den rigtige vinkel 
på et produkt, som skal sælge. Til bryllupper skal 
man også være hurtig på fødderne, men jeg skal 
ikke løbe lige så meget rundt,” fortæller hun.

Givende at kombinere hobbyer
At kombinere sine passioner har betydet meget 
for Amanda, der blandt andet fortæller, at hun 
altid er glad, når hun er ude at fotografere med 
Hjemmeværnet – både på grund af udfordrin-
gerne og i særdeleshed også på grund af de gode 
mennesker, der er i Hjemmeværnet. Og billeder 
skaber sammenhold, forklarer Amanda:

”Når man kigger på billeder, kan man tænke 
tilbage i tiden – ligesom man gør med gamle fo-
toalbums. Ud fra billederne kan man så fortælle 
gamle røverhistorier eller genfortælle de fede 
oplevelser, man har haft med sine kammerater og 
kollegaer,” siger Amanda.  

Derfor skal folk også gerne have det godt, når 
de kigger på billederne. Internt er det hendes 
ønske, at billederne vækker en følelse af stolthed 
blandt Hjemmeværnets soldater, mens folk uden 
for Hjemmeværnet forhåbentligt får et indblik i, 
hvad det moderne hjemmeværn er. 

”Jeg har altid godt kunne lide at gøre andre 
glade – og en del af det er at tage nogle fede bil-
leder, der vækker følelser hos folk, og som jeg kan 
vise til dem - og de så kan vise til andre. På den 
måde spreder vi automatisk positive budskaber 
om Hjemmeværnet sammen.”  

Her kan du se 
et eksempel på 
Amanda Müllers 
egne billeder  
fra en trænings-
situation.

Amanda Müller 
bevæger sig 
hjemmevant 
rundt i de om-
givelser, hvor 
hendes solda-
terkammerater 
fra Flyver-
hjemmeværnet 
færdes.
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De tilbagemeldinger, der kom 
på Flyverhjemmeværnets 
første certificeringsøvelse 
ovenpå corona-krisen, 
kunne kun gøre øvelsens 
leder, kaptajn Kenny Friis 

Jensen fra Flyverhjemmeværnet, tilfreds 
med forløbet. 

Øvelsen, der foregik den sidste weekend 
i juni, var tilrettelagt med restriktive ram-
mer for at imødegå enhver smitterisiko for 
corona. 

Lørdag stod den på skydning og første-
hjælp på Kulsbjerg på Sjælland, mens selve 
certificeringen blev gennemført søndag. 
Den indeholdt blandt andet march, løb, 
bevogtning og momentspil.

Meget motiverede 
Hele vejen igennem var både deltagere og 
hjælpere supermotiverede, også selv om 
kraftige regnbyger et par gange gjorde vil-
kårene vanskelige. Patruljering og adgangs-
kontrol blev indimellem afbrudt af særdeles 
livlige figuranter, der agerede demonstran-
ter. De blev håndteret efter bevogtnings-
håndbogens regler for magtanvendelse.

Camilla Porsgaard fra Hjemmeværnseska-
drille 223 Værløse fortæller:

”Jeg har erfaringer med fra Hærhjem-
meværnet. Nu er jeg blevet certificeret som 
delingsfører, som jeg også er derhjemme 
i eskadrillen. Værdien er jeg ikke i tvivl 
om. Vi bliver mere kvalificerede i vores 
opgaveløsning.”

22 soldater fra Flyverhjemmeværnet oplevede en 
fin certificeringsøvelse, selv om de skulle udvise 
påpasselighed for at minimere risikoen for corona.

AF POUL MONGGAARD
FOTO: HUNG VAN PLUNGKLANG NGUYEN

22 soldater stempler ind 
i Beredskabsstyrken  

Ved de forskellige aktiviteter blev Kenny 
Friis bistået af major Pia Clemmensen fra 
Flyverhjemmeværnet. Undervejs blev der 
stillet spørgsmål til deltagerne for at sikre, 
at de havde styr på opgaverne. Det havde 
de, og Flyverhjemmeværnet kan nu levere 
yderligere 22 certificerede soldatere til 
Beredskabsstyrken.

På sidelinjen fulgte eskadrillechefen 
fra Lolland-Falster Hans Mouszynski sine 
soldater på øvelsen.

”Jeg synes, det er vigtigt at være til stede 
og se mine folk, så de kan mærke, jeg inte-
resserer mig for dem. Jeg får lejlighed til at 
se, hvad mine soldater kan præstere. Certi-
ficeringen er et vigtigt værktøj til løsning af 
vore opgaver.” 

Det er Martin M. Pedersen fra eskadrillen 
enig i.

”Jeg er blevet certificeret som gruppefører. 
Det er vigtigt, vi har de rette kompetencer til 
at gøre en forskel i samfundet. På trods af de 
lidt restriktive rammer synes jeg, at Kenny 
Friis har gjort et godt arbejde med denne 
certificering.”  

Soldaterne på  
Flyverhjemme-
værnets certi-
ficeringsøvelse 
var supermoti-

verede og indgår 
nu i Beredskabs-

styrken. 
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Her er kursi-
sterne i gang 
med at træne  
visitation af 
personer. 

Uddannelsescenter Sjællands 
LPU Bootcamp i Vordingborg og 
omegn blev den sidste Bootcamp 
efter et velafprøvet koncept, hvor 

deltagerne på 21 hektiske dage har gennem-
ført Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse 
- bedre kendt som LPU. Konceptet har kørt 
hver sommer siden 2011 med stor succes, 
og hundredevis af glade og energiske vor-
dende hjemmeværnssoldater har gennem 
årene været på de intensive Bootcamps om 
sommeren. 

Nu er æraen forbi. For det er et ønske, 
at nye frivillige soldater i fremtiden skal 

hurtigere ud i soldatervirket i deres under-
afdeling, og derfor introducerer Hjemme-
værnsskolen som et forsøg en ny værnsfæl-
les grunduddannelse, Hjemmeværnets 
Grunduddannelse (HGU), der varer ni dage. 
Den kan du læse mere om på side 32.  

Hedebølgen ændrer programmet
Vi besøgte den sidste Bootcamp på Kuls-
bjerg Øvelsesplads i Sydsjælland, hvor 49 
kursister var samlet under augusts hede-
bølge.Nogle havde været med fra starten 
– andre var kursister, som havde fået afbrudt 
deres lovpligtige uddannelse tilbage i marts 

på grund af corona og nu manglede de 
sidste moduler.

På trods af varmen var smilene mange og 
energien høj, men den brandvarme sol havde 
dog alligevel indflydelse på dagens program, 
der foregik lidt anderledes end normalt: 

”Vi er udfordret af varmen. Derfor har vi 
tilrettelagt undervisningen lidt anderledes, 
så kursister kan få flere pauser undervejs. 
Vi har også valgt at køre en praktisk øvelse 
senere på dagen, hvor det er køligere,” 
fortæller seniorsergent og kursusansvarlige 
Søren Balsløv, der til dagligt har tjeneste på 
Uddannelsescenter Sjælland.     

I augusts hedebølge og med særlige coronaretnings -
linjer satte Hjemmeværnet punktum for det velafprøvede 
Bootcamp-koncept, hvor nye  soldater gennemfører hele 
den lovpligtige uddannelse på én gang. I fremtiden bliver  
uddannelsesvejen ind i Hjemmeværnet kortere. 

  S I D S T E 

 B O O T C A M P     

AF: HASNA EGGERS
FOTO: BO NYMANN

U N D E R  S P E C I E L L E  O M S T Æ N D I G H E D E R
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Det er to af kursisterne, Rasmus Luntang 
Mohr, 21 år fra Hjemmeværnskompagni 
Københavns Rådhus og Emma Skou, 24 år 
fra Hjemmeværnskompagni Fabriksparken i 
Glostrup, enige i. 

”Varmen – helt klart varmen,” svarer de 
begge, da de bliver spurgt om, hvad der er 
specielt udfordrende ved Bootcampen. 

Inden den praktiske øvelse, hvor kursi-
sterne skal øve sig i sikring af et område, 
fik de den nødvendige teoretiske viden 
for at kunne gennemføre øvelsen. Den var 
opdelt i tre stationer med 30 minutters 
varighed. Kursisterne var derfor opdelt i 

tre delinger, hvor de lærte om visitering 
af personer og køretøjer og postinstruks/
patrulje.      

Udfordringer på grund af  
coronaretningslinjer 
Ikke kun hedebølgen udfordrede Boot-
campen. Hjemmeværnsskolen har efter 
sundhedsmyndighedernes retningslinjer 
udarbejdet nogle lokale tiltag til beskyttelse 
af en selv og andre, når man er kursist på 
Hjemmeværnsskolen. Disse tiltag kunne 
bestemt mærkes og gav nye udfordringer 
under Bootcampen:    

UDDANNELSE

Koncentrerede 
Bootcamp-kursister 
i sommervarmen.

En af kursi-
sterne var 
næsten nede 
og kysse 
asfalten, da 
hun skulle 
kontrollere 
en bil som et 
led i under-
visningen. ”Man kan godt mærke en forskel på nu og 

før corona. Jeg har gennemført LPU 1 og 2, 
og der sov otte piger på samme værelse, hvor 
man nu må sove max to. Der var heller ikke 
noget med afstand,” fortæller Emma, der 
har planer om at uddanne sig til officer. 

”Afstandsreglen giver udfordringer især til 
eksercits. Det gør det sværere at marchere 
i takt uden at være tætte på hinanden, så 
man lige kan skæve ned og se fødderne,” 
tilføjer Rasmus, der også har en drøm om 
at blive officer eller prøve kræfter med SSR, 
som er Hjemmeværnets landsdækkende 
specialenhed. 

Hjemmeværnets sidste LPU Bootcamp på 
Sydsjælland takkede derfor af under nogle 
specielle omstændigheder, men læringsud-
byttet og motivationen var som sædvanligt 
helt i top!   

Populær  
Bootcamp
• Bootcamp som uddannelses-

koncept blev indført første gang 
som et forsøg i Søgaardlejren i 
Aabenraa i 2011. 

• Siden da har uddannelsestilbud-
det været udbudt hver som-
mer. Gennem alle årene har 
Bootcampen henvendt sig til 
nye frivillige soldater, der gerne 
ville have en ekstra oplevelse 
og havde lyst til at gennemføre 
Hjemmeværnets lovpligtige 
uddannelse (LPU) i et intensivt 
forløb.  

• LPU-Bootcampen på Sydsjæl-
land i august blev den sidste 
efter dette koncept. I fremti-
den skal nye frivillige soldater 
gennemføre Hjemmeværnets 
Grunduddannelse, som du kan 
læse om på side 32. 
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Klokken er fem minutter i 10, og de 
første frivillige på Fyns Militær-
historiske Museum på den gamle 
kaserne i Odense. Museet har en 

fast skare på omkring 15 pensionister – alle 
mænd med en soldatermæssig fortid – som 
troligt møder op hver mandag og torsdag 
formiddag for at give en hånd med til den 
omfattende renovering. 

Før januar 2018 havde museet til huse på 
en anden adresse i den fynske by, hvor de 
samme herrer fungerede som kustoder og 
stik-i-rend-drenge med forskellige tjanser. 
Fælles for dem alle er, at de har en fortid 
som enten rekrutter, sergenter, oberster 
eller hjemmeværnssoldater. Og netop den 
fælles klinge af gamle minder og gode histo-
rier er limen i deres fællesskab.

”Det var en tid, som formede os som mænd. 
Og uanset, hvor demente, vi bliver, kan vi 
huske vores soldaternummer,” siger Peter Da-
vidsen og får gruppen om bordet til at le højt. 

Arbejdet kræver snilde
I hovedbygningen i den nedlagte kaserne 
er flere etager i gang med at blive indrettet 
som museum med god plads til montrer, 
hvor de udstillede genstande skal stå. På 
stuetagen kommer flere rum til at indeholde 
genstande fra Hjemmeværnet på Fyn.

Tre mænd gør klar til at løfte én af de 
enorme skydelåger af glas på plads på sit 
fundament. Det er ikke nogen helt let op-
gave. Dels vejer skydelågerne, som museet 
har arvet fra H.C. Andersens Hus, 100 kilo 
pr. stk. Og dels kræver det kræfter, snilde og 
tungen lige i munden at få lågen skruet på 
det helt rigtige sted. Men for gamle militær-
folk er det tydeligvis en god opgave.

Lars Neumann, som er formand for muse-
et og har en fortid som overlæge og medlem 

af Forsvarets lægekorps, fortæller, at de 
frivillige har stået for al nedbrydning af 
gulve, lofter og vægge, inden professionelle 
håndværkere tog over med opbygningen. 
Fem lag linoleum og et tilsvarende lag tapet 
er blevet revet af og kørt væk i den 10.000 
kvadratmeter store bygning. ”Det her mu-
seum kunne slet ikke hænge sammen uden 
de frivilliges hjælp,” siger Lars Neumann.

I ét af de andre rum er der indrettet et 
bibliotek, hvor 3.000 bøger og beretninger 
om Anden Verdenskrig og besættelsen får 
plads. Foreløbig er knap 1.800 af dem grup-
peret efter emne, registreret på en computer 
og sat på plads på hylderne. 

Finn Antonsen er frivillig bibliotekar med 
en fortid som frivillig soldat i Hjemmetvær-
nets nedlagte Luftmeldekorps. Han var ikke 
sen til at melde sig, da han hørte, at museet 
manglede hænder.

”Jeg har altid interesseret mig for historie 
og militær, så det er oplagt at være med her. 
Når jeg finder en god bog, kan jeg godt stå 
og falde lidt i staver med den. Og så er det 
hyggeligt at være her med de andre,” fortæl-
ler han.  

AF MARLENE GRØFTEHAUGE
FOTO: HEIDI LUNDSGAARD

H E R  B L I V E R  S O L D A T E R T I D E N 
F O R L Æ N G E T
På Fyns Militærhistoriske Museum huserer en flok 
frivillige, som er kræfterne bag en omfattende 
renovering af museet, hvor der også er blevet 
plads til historiske genstande fra Hjemmeværnet. 

Restaureringen af 
museet har i den 
grad trukket på 
frivillige kræfter. 

Finn Antonsen, der har været aktiv soldat i Luft-
meldekorpset, er blandt de frivillige kræfter, der 
har hjulpet til med restaureringen af museet. 

HISTORIE

Fyns Militær-
historiske Museum
• Den gamle Odense Kaserne er 

blevet den nye ramme om Fyns 
Militærhistoriske Museum. 

• Genstande fra Hjemmeværnet på 
Fyn bliver udstillet i museets stue-
etage, som nu er åbnet – dog kun 
i begrænset omfang og efter særlig 
aftale. Læs mere om museet på mil-
mus.dk eller museets facebookside.

Finn Antonsen,  
der er tidligere  
frivillig soldat,  
interesserer sig  
meget for både  
militær og historie.
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DIN SIDE

B O G 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 flot bog om Hjemmeværnets historie med mange billeder.

Hvis du er 
heldig, kan 

du vinde 
denne bog 

om Hjemme-
værnet.

Find Hjemmeværnet digitalt

Send ind  
OG VIND!
Send dine svar senest:  
26. oktober 2020 til
Hjv-magasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 1/2020: 

Arne Larsen
Tommerupvej 95
5492 Vissenbjerg

Grete S. Pedersen
Asylgade 23 1. th.
8660 Skanderborg

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1   I hvilken flotille er 

Kasper Petersen 
uddannelsesgast?

2   Hvad hedder den 
nye chef for Det 
Bornholmske 
Hjemmeværn?

3   Hvilket år blev 
Bootcampen 
udbudt som et 
forsøg første gang?

4   Hvor ligger 
Hjemmeværnets 
Historiske Center?

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet

Hvis du er nysgerrig på at vide mere om de mere end 185 internatio-
nale missioner, som danske soldater fra Forsvaret og Hjemmeværnet 
og udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Skat har deltaget i 
siden 1948, så skulle du tage en tur til Kastellet i København og besøge 
Forsvarets nye Informationscenter. 

Centret ligger i Kommandantgården i tilknytning til det flotte Monu-
ment på Kastellet til ære for Danmarks udsendte. På centret kan du 
blive klogere på de mange internationaler missioner i verdens brænd-
punkter, hvor tusindvis af danskere har gjort en forskel og har været 
med til at kæmpe for fred og frihed i mere end 70 år. Det er deres hi-
storie, der fortælles gennem billeder, materiel, uniformer og interviews 
med nogle af de udsendte. Der er gratis adgang til centret. Læs mere 
om Informationscentret via dette link: kortlink.dk/forsvaret/27ztf

5   Hvad står 
forkortelsen  
HGU for? 
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 I 1614 indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Da oprettede  

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

benyttet sig af lejetropper, når der skulle føres krig.

 

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

sende betydning op gennem århundrederne:

 

• Den dramatiske eksistenskamp mod svenskerne i 1600- og 

1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet.

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

og de tunge år i Tysklands skygge.

• Koldkrigsårene som NATO-allieret og den nyeste historie med 

internationale opgaver og moderne krigsførelse.

 

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

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

tegisk tænkning og den våbenteknologiske udvikling har forandret 

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

 

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

begge historikere og ansat ved Tøjhusmuseet.
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HUSK AFSTAND OG  
HUSK MUNDBIND
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Mundbind kan 
være nødvendig 
i nogle undervis-
ningssituationer. 
Foto: Bo Nymann

COVID-19 pandemien fortsætter også i Danmark. I Hjemmeværnet holder vi 
derfor afstand og bærer mundbind ved aktiviteter, hvor afstand ikke er mulig. Det 
kan for eksempel være i en undervisningssituation, hvor du som frivillig soldat 
skal lære, hvordan man visiterer folk. 

Ved kørsel, hvor der er behov for transport i en tjenestebil og I som passagerer 
ikke kan holde 1 meters afstand, opfordres alle også til at bære mundbind. Du kan 
læse mere om Hjemmeværnets retningslinjer for COVID-19 på hjv.dk – i dette 
magasin kan du også få svar på nogle af dine eventuelle spørgsmål på side 5.




