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På mission for Frontex

Nr. 1/2020

Hjemmeværnssoldater var i front, da det 
nationale callcenter i Jonstruplejren gik 
i luften. På knap to måneder har centret 
besvaret 183.000 telefonopkald.
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De fleste af os kan garanteret huske, hvor 
vi var henne onsdag d. 11. marts 2020, da 
statsminister Mette Frederiksen gav med-
delelse om, at det meste af Danmark skulle 
lukkes ned for at bremse spredningen af 
coronavirus. 

Det var og er stadig en alvorlig situation, 
som har krævet meget af os alle. På kort tid 
har vi skullet omstille os til at holde afstand, 
arbejde og leve inden for husets fire vægge 
og spritte af og vaske hænder ustandselig. 

For Hjemmeværnet har det i den grad 
været mærkbart, at alle aktiviteter, med 
undtagelse af ope-
rative indsættelser 
og opretholdelse af 
centrale dele af vores 
beredskab, har været 
aflyst i en længere pe-
riode. En lang række 
uddannelses- og 
øvelsesaktiviteter er 
enten blevet aflyst el-
ler udsat på ubestemt 
tid. Dagligdagen i 
underafdelingerne 
med gode aktiviteter ”in real life” er mid-
lertidigt afløst af FELS-kurser, hjemme-
træning og en lidt mere digital måde at 
være frivillig hjemmeværnssoldat på.

 Mange af jer har smidt (næsten) alt, hvad 
I har haft i hænderne, meldt klar og vist, 
at der er vægt bag ordene ”vi stiller op”, når 
vi er blevet efterspurgte. Vi ved, at der også 
er en del af jer, som på grund af arbejde, 
helbred eller familiære forhold ikke har haft 
mulighed for at stille op. Det er og skal der 
også være plads til. Efter vores opfattelse er 
alle omfattet, når der deles ros, anerken-
delse og respekt ud for Hjemmeværnets 
indsats. For den hurtige og kompetente ind-
sats, som frivillige soldater i Hjemmeværnet 
har ydet de sidste mange uger, er ikke alene 
et udtryk for det, den enkelte soldat leverer 
og en her- og nu-stemning, men samtidig 
et bevis på den indstilling og det niveau, 
vi generelt har i Hjemmeværnet. Og det er 
vi, både som Hjemmeværnsledelse og som 

borgere i Danmark, utroligt stolte over og 
taknemmelige for. 

Vi har på det seneste været rundt og 
besøge nogle af jer i forbindelse med 
løsningen af de operative opgaver, men vi 
glæder os til for alvor at kunne komme ud 
blandt jer og mærke den gejst og energi, 
der er på alle niveauer i Hjemmeværnet. 
En gejst og energi, som også har gennem-
syret de opgaver, vi har løst de seneste par 
måneder. Uanset om det har været i det 
myndighedsfælles callcenter i Jonstrup, 
ved genbrugsstationer, ved grænserne eller 

ved sygehuse, testcen-
tre og baneterræner har 
Hjemmeværnets bidrag 
været centralt i forhold 
til at skabe tryghed 
og sikkerhed blandt 
borgerne i Danmark. 
Et bidrag, som Hjem-
meværnet har høstet 
endog meget stor 
anerkendelse for. Dette 
magasin afspejler og vi-
ser i høj grad den store 

indsats, der er ydet de seneste måneder.
Vi er i skrivende stund begyndt at tage 

hul på genåbningen af Hjemmeværnet. Vi 
ved, at I har været ivrige for at komme i 
gang med aktiviteter igen, for det er aktivi-
teterne, der giver engagement og dermed 
er en afgørende del af den ”lim”, der skaber 
og vedligeholder sammenhængskraften i 
Hjemmeværnet. Vi arbejder målrettet på 
at få lov til at gennemføre aktiviteter, men 
vi skal samtidig huske, at vores genåbning 
skal ses i sammenhæng med åbningen af 
resten af samfundet.

Tak for jeres kæmpe store indsats og for 
jeres beredvillighed. I har været med til 
at vise, at man i en krise kan få uvurderlig 
støtte af en militær beredskabsorganisa-
tion, der er opbygget, udrustet og trænet, 
før krisen med kort varsel ramte os. 

Pas på jer selv og hinanden.
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Vi stiller op

LEDER

 ”Mange af jer 
har smidt (næsten) 
alt, hvad I har haft 
i hænderne, meldt 
klar og vist, at der 
er vægt bag ordene 
vi stiller op.
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Undersøgelse af frivillige
soldaters virke giver
interessant indblik
Omkring 1.400 hjemmeværnssoldater fra hele 
landet har deltaget i en spørge skema under-
søgelse, som giver et godt ind blik i hjemme-
værnssoldatens dagligdag og udfordringer. 

I november 2019 udsendte Hjemmeværnskommandoens Rekrutteringssektion 
spørgeskemaundersøgelsen ”Undersøgelse af frivillige soldaters virke 2019”. 

Spørgeskemaet havde til formål at undersøge potentielle indsatsområder, som 
Rekrutteringssektionen kunne bruge til at udvikle fastholdelsestiltag i samar-
bejde med andre afdelinger i Hjemmeværnskommandoen. Cirka 1.400 hjem-
meværnssoldater fra hele landet har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, og 
forskellige aldersgrupper, værn og landsdele er godt repræsenteret. 

Glade for egen underafdeling
Undersøgelsen har vist, at medlemmerne generelt set er tilfredse med at være i 
Hjemme værnet, og der især er tilfredshed med den underafdeling, man er i. Det 
fremgår også, at der er en stor tilfredshed med de kompetencer, hjemmeværns-
soldaterne kan tilegne sig i Hjemmeværnet. Især førstehjælpskurserne, leder-  
og føreruddannelserne og instruktøruddannelserne er der stor tilfredshed med. 

Af undersøgelsen fremgår det også, at for eksempel materielområdet og 
ledelsen i underafdelingerne tiltrækker sig opmærksomhed, og der bemærkes 
en større variation i tilfredsheden på disse områder. For eksempel er de yngre 
medlemmer mere utilfredse med den udleverede udrustning end de ældre 
medlemmer. 

En mere dybdegående gennemgang af undersøgelsens resultater vil blive til-
gængelig på hjv.dk inden sommerferien. Her kan du også læse om initiativer, der 
dækker nogle af de indsatsområder, som spørgeskemaundersøgelsen har bragt 
frem i lyset.    

Førstehjælpskurserne er populære blandt 
hjemmeværnssoldaterne. Arkivfoto: Christer Holte

Tillykke!
Det svenske hjemmeværn fyldte 80 
år den 29. maj. Ligesom det danske 
hjemmeværn har ”Hemvärnet” også 
udskudt en lang række aktiviteter 
og øvelser på grund af coronakrisen. 
Læs mere på hemvarnet.se

N O S T ’ E N 
P Å  P L A D S   
Den Nationale Operative Stab, i 
daglig tale kaldet NOST’en, træder 
sammen i krisesituationer. I den 
aktuelle coronakrise blev NOST’en 
aktiveret allerede 1. marts med 
politidirektør Svend Larsen som 
leder - fire dage efter Danmark fik 
sin egen patient Zero. Fra NOST’en 
er den nationale indsats under 
coronakrisen blevet koordineret, og 
NOST’en har haft repræsentanter fra 
en lang række ministerier og 
styrelser, herunder også fra 
Hjemmeværnet.

 ”Hjemmeværnet  
er en gave til Danmark 

– også i en krisetid.  
Tak for jeres indsats  

i hele landet.
Forsvarsminister  

Trine Bramsen på Twitter 29. marts
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Ny mission for 
Defenderfly og eskadrille
I august går Hjemmeværnseskadrille 270 
atter på vingerne for at bevogte EUs ydre 
grænse, fordi EUs internationale grænse-
agentur Frontex har bedt om det. I alt ni 

mand skal afsted og holde øje med illegal 
indvandring og smugling af narkotika og 
mennesker via Middelhavet. Læs mere 
om missionen på side 44.

27.710 
personer

Så mange har set Hjemmeværnets fødsels-
dagshilsen til Hendes Majestæt Dronningen i 
anledningen af Dronningens 80-års fødselsdag. 
Dermed er videoen den mest populære på 
Hjemmeværnets Facebook i dette halvår. 

Husk, du altid kan følge Hjemmeværnet på 
både Twitter, Instagram, Facebook og hjv.dk

Kraftig stigning i antallet af 
elektroniske kursister
Interessen for at uddanne og dygtiggøre 
sig på Hjemmeværnsskolen under coro-
nakrisen er bestemt ikke faldet.

Tværtimod. Forsvarets Elektroniske 
Skole, der leverer fjernundervisnings-
platformen, kunne notere 5.209 kur-
sister i perioden januar-april 2020. Til 
sammenligning havde Hjemmeværns-
skolen 4.283 fjernundervisningskursister 
i hele 2019.

Noget tyder dog på, at successen ikke 
udelukkende skyldes coronakrisen, men 
også at de nye fjernundervisningskurser, 
som Hjemmeværnsskolen har udarbej-
det, går langt mere i dybden. ”Meget er 

lavet sammen med Hærens Sergentskole, 
og det giver nogle andre perspektiver i 
forhold til tidligere fjernundervisnings-
kurser. Så stor ros herfra,” siger Christian 
Skov Nielsen, der er gruppefører i 2. 
infanterideling i Hvidsten nær Ran-
ders. Han har taget kurset i Kort- og 
Orienteringslære, og det har været 
”smaddergodt”. 

Samme holdning har Henrik Pontop-
pidan Nielsen fra Hjemmeværnsflotille 
367 Dragør. ”Jeg fik anbefalet Hjemme-
værnsskolens fjernundervisning, og det 
har været god læring. Jeg har ikke tal på, 
hvor mange kurser jeg er oppe på nu.”

Grafikken viser antallet af kursister på Hjemme-
værnsskolens digitale platform de seneste år.

Afskaffelse af 
alderskriteriet 
forsinkes
En lovændring, som endeligt skal af-
skaffe alderskriteriet i Hjemmeværnet, 
bliver udsat til efteråret som følge af 
coronakrisen. 

En gruppe befalingsmænd, der fik 
frataget deres grad på grund af alder 
før oktober 2019, er kommet i klemme 
som følge af forsinkelsen. For at 
imødekomme den gruppe, har Hjem-
meværnskommandoen i samarbejde 
med Forsvarsministeriet besluttet, at 
tidligere befalingsmænd kan søge og 
komme i betragtning til ledige befa-
lingsmandsstillinger i Hjemmeværnet 
på lige fod med andre. Muligheden 
gælder alle tidligere befalingsmænd, 
der som følge af alderskriteriet nu er 
menige medlemmer af Hjemmeværnet, 
samt tidligere befalingsmænd, der er 
udtrådt af Hjemmeværnet.

For langt de fleste frivillige i Hjem-
meværnet vil udskydelsen af lovæn-
dringen dog ikke få nogen betydning. 

Læs mere om alderskriteriet, og hvor-
dan du kan søge om at genindtræde i en 
befalingsmandsstilling på hjv.dk.

Piloten med 
kaldenavnet BAN 
og forbindel-
sesofficer BAC 
forbereder sig til, 
at de til august 
skal på mission i 
Sydspanien. 
Foto: Bo Nymann
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Hjemmeværnet lukkede sam-
men med store dele af sam-
fundet og det øvrige forsvar 
ned i midten af marts. Stort 
set alle ikke-operative aktivi-
teter blev sat på standby for 

at begrænse smittespredning af coronavi-
russen. Samtidig har Hjemmeværnet under 
krisen med al tydelighed vist, at ”Vi stiller 
op” er mere end en flot hensigtserklæring.

”Der er blevet leveret fra dag 1, uanset 
hvilken type opgave. Vores indsats har med-
virket til, at til tider knappe ressourcer ved 
andre sektorer er blevet friholdt til andre 
opgaver. Et fantastisk bevis for hvordan en 
frivillig militær beredskabsorganisation 
med dygtige og indsatsparate hjemme-
værnssoldater også kan bidrage til sikker-
hed og tryghed blandt danskerne,” siger 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly.

Genåbning i to tempi  
på tværs af landet
Med den politiske aftale fra 20. maj blev 
fase 2 af genåbningen udvidet. Et væsentligt 
element i aftalen er, at den fysiske tilste-
deværelse kan genoptages i den offentlige 
sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland. 

For Hjemmeværnet betyder det, at vi fra 
27. maj, inden for nogle nærmere fastsatte 
retningslinjer, har kunnet åbne for en lang 
række aktiviteter ved myndigheder og 
enheder vest for Storebælt. Denne mere 
generelle åbning for aktiviteter gælder (i 
skrivende stund, 26. maj) ikke øst for bæl-
tet, og her må vi stadig være tålmodige, idet 
vi dog kan gennemføre de aktiviteter, som 
myndighederne for et par uger siden har 
fået tilladelse til. 

De aktiviteter, der fra og med 27. maj 2020 
yderligere er blevet åbnet op for, omfatter:
• Trænings- og uddannelsesaktiviteter 

for frivillige hjemmeværnssoldater ved 
alle myndigheder og enheder vest for 
Storebælt, idet de gældende sundhedsret-
ningslinjer skal overholdes. 

• Fysisk tilstedeværelse for ansatte ved 
Hjemmeværnets myndigheder og enhe-
der vest for Storebælt.

Ved tvivl: Spørg din  
nærmeste chef
Selvom Hjemmeværnet vest for Storebælt 
nu kan se frem til forholdsvis få begræns-
ninger på aktiviteterne, er der stadig en 
række hensyn, der skal tages. Vi skal undgå 
unødige risici og generelt overveje den 
enkelte aktivitet i forhold til risikoen for at 
bidrage til spredning af Corona virus. En 
række af sommerens større aktiviteter, her-
under planlagte sommerskoler, uddannel-
sesuge og sommerkurser med videre i juni, 
juli og august 2020 er således fortsat aflyst. 

Chefen for Hjemmeværnet glæder 
sig over, at der igen kan komme gang i 
uddannelses- og træningsaktiviteter i 
Hjemmeværnet.

AF FRANK RASMUSSEN

H J E M M E V Æ R N E T  
P Å  V E J  T I L B A G E  P Å 
T R Æ N I N G S B A N E N
Hjemmeværnet marcherer i forskellig takt under 
genåbningen af samfundet. Mens frivillige soldater i Jylland 
og på Fyn i store træk kan vende tilbage til en mere normal 
hverdag, må de på Sjælland, øerne og Bornholm væbne sig 
med tålmodighed. 

HJV magasinet 
tager forbehold 
for ændringer i 

genåbningen efter 
redaktionens  

slutning

”Det er utrolig positivt, at der nu er åbnet 
mulighed for at gennemføre aktiviteter ud 
over de operative indsættelser. Jeg ved, at 
rigtig mange af jer har savnet at kunne mø-
des til træning og uddannelse. Aktiviteter 
og den enkelte soldats mulighed for at enga-
gere sig er helt centralt i en frivillig organi-
sation som vores. Vi kan glæde os over den 
positive udvikling i det vestlige Danmark 
og samtidig håbe på, at samme udvikling 
snart slår igennem øst for Storebælt. Det er 
fortsat meget vigtigt, at vi hjælpes ad med at 
overholde alle retningslinjer fra sundheds-
myndighederne og dermed bidrager til at 
begrænse smittespredningen mest muligt,” 
siger Jens Garly og tilføjer:

”Når flere aktiviteter åbner, kan det give 
anledning til spørgsmål i de konkrete si-
tuationer om, hvad man må og ikke må, og 
hvilke forholdsregler man skal tage. I de si-
tuationer, hvor tvivlen melder sig, skal man 
gå til sin nærmeste chef for at få afklaring”, 
siger Jens Garly. 

Det vil være op til Hjemmeværnets 
myndigheder, inden for de givne rammer, 
at bestemme og kommunikere om, hvordan 
og hvornår man konkret vil iværksætte 
aktiviteter.  

 ”Jeg ved, at 
rigtig mange af jer 
har savnet at kunne 
mødes til træning og 
uddannelse
Jens Garly, Chef for 
Hjemmeværnet

HJV magasinet | Juni 2020 7



Køb ikke  knive på nettet

Du risikerer 
at miste dit 
medlemskab af 
Hjemmeværnet, 
hvis du køber 
ulovlige knive 
over nettet.  

Du kan risikere at få opsagt 
din kontrakt med Hjemme-
værnet, hvis du køber ting 
på nettet, som er omfattet af 
knivloven eller våbenloven. 

Er der tale om eksempel-
vis springknive, butterflyknive, halsknive 
eller kasteknive, som du har købt på nettet, 
kan du få en sag på halsen og ende med at 
blive erklæret ”uegnet til at forrette tjeneste 
i Hjemmeværnet.” Det samme kan også 
gælde, hvis du køber genstande, som er 
omfattet af våbenloven - som eksempelvis 
peberspray - fordi det kan betragtes som 
ulovlig våbenimport.  

Bliver du først erklæret uegnet til at for-
rette tjeneste i Hjemmeværnet, så er det 
som oftest slut med at være frivillig soldat 
og en del af dit lokale kompagnifællesskab. 
Og det er jo drønærgerligt. Især hvis du 
har været i god tro, da du sad og kiggede 
på billeder og tekst på computerskærmen 
for at erhverve dig eksempelvis en kniv, en 
slangebøsse, en elektronisk lysforstærkende 
natsigtekikkert eller et optisk elektronisk 
sigtemiddel med lysstråle (laserpoint) – blot 
for at nævne nogle få eksempler. 

For umiddelbart er det ikke altid lige let at 
se eller læse, om den pågældende genstand 
er lovlig i Danmark. Så se dig godt for.

Desværre er der flere og flere eksempler 
på hjemmeværnssoldater, som har over-
trådt knivloven i forbindelse med indkøb 
af ulovlige knive, viser indberetningerne 
til Forsvarets Auditørkorps. I 2019 vurde-
rede Auditørkorpset 407 sager om hjem-
meværnsmedlemmer, fremgår det af deres 
seneste årsrapport. Af dem blev 212 hjem-
meværnsmedlemmer fundet ”uegnet” til at 
fortsætte i Hjemmeværnet. 

Næsten halvdelen af de afsluttede 
medlemssager omhandlede overtrædelse 
af våbenlovgivningen, herunder særligt 
knivloven. Langt størstedelen af sagerne om 
overtrædelse af knivloven har ført til, at de 
pågældende hjemmeværnsmedlemmer er 

AF: CHARLOTTE BAUN SENHOLT
ILLUSTRATION: NIELS POULSEN

blevet erklæret uegnet til at forrette tjeneste 
i Hjemmeværnet. 

Hjemmeværnet kan ikke hjælpe i disse 
sager, da import af knive og våbengenstande 
købt over nettet er et privat anliggende.

Betalte bøder er ingen garanti
Der sker konkret det, at når en indkøbt 
genstand lander hos det internationale 
postcenter og bliver kontrolleret af de dan-
ske toldere, kan toldernes vurdering være, 
at der er tale om et ulovligt emne. Hvis det 
sker, vil genstanden blive konfiskeret, og du 

som køber vil modtage et bødeforlæg for 
ulovlig import. 

Når du betaler bøden, accepterer du 
samtidig, at du har overtrådt knivloven eller 
våbenloven, der betragtes som en alvorlig 
forseelse og som med ganske få undtagelser 
vil betyde, at Auditørkorpset vil finde dig 
uegnet til at forsætte i Hjemmeværnet.  

Det gjorde en hjemmeværnssoldat - han 
accepterede en bøde på 3.000 kroner for 
overtrædelsen af knivloven og for uden 
politiets tilladelse af have erhvervet sig en 
springkniv og fået den indført til Danmark. 
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Der er desværre flere eksempler på 
hjemmeværnsoldater, som uforvarende har 
overtrådt knivloven efter indkøb af ulovlige 
knive på nettet. Det har ført til, at de har 
mistet deres medlemskab af Hjemmeværnet.

Sagen endte med, at hjemmeværnssol-
daten ikke længere fik lov til at blive i 
Hjemmeværnet.

Så hvis du vil undgå at sætte dit eget 
medlemskab og hjemmeværnstjeneste på 
spil – og i øvrigt Hjemmeværnets omdøm-
me - så lad helt være med at købe knive eller 
våben, som er omfattet af knivloven eller 
våbenloven, over nettet. Hold dig i stedet 
til danske forhandlere. Vi opfordrer også til, 
at du holder dig ajour med, hvad de to love 
indebærer, så du undgår at overtræde dem 
utilsigtet.  

Forsvarets Auditørkorps
• Forsvarets Auditørkorps efterfor-

sker og retsforfølger uniformerede 
ansatte, der har overtrådt enten 
militære eller civile straffelove i 
tjenesten.

• Hvis et medlem af Hjemmevær-
net kommer i kontakt med lovens 
lange arm og bliver registreret i Det 

Centrale Kriminalregister, skal Audi-
tørkorpset vurdere, om personen 
kan fortsætte i Hjemmeværnet.

• I 2019 blev 407 medlemmer af 
Hjemmeværnet vurderet af Audi-
tørkorpset. 212 endte med at blive 
fundet ”uegnet” til at fortsætte i 
Hjemmeværnet.

Knivloven og 
våbenloven
• Det er ulovligt at importere 

springknive med videre over 12 
centimeter uden politiets tilladelse. 
Læs mere om knivloven i Hjem-
meværnsbestemmelse 640-004 på 
hjv.dk eller på Retsinformation.

• Det er ulovligt at importere blandt 
andet skydevåben, ammunition, 
armbrøster, slangebøsser eller 
optisk elektroniske sigtemidler med 
lysstråle uden tilladelse fra justits-
ministeren. Du kan læse mere om 
våbenloven på Retsinformation.

• Er du i tvivl, så spørg politiet.

NYHEDER
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I kølvandet på nedlukningen fulgte en af de største indsæt-
telser i nyere tid, nemlig etableringen af et callcenter i 
Jonstruplejren i Ballerup. Hjemmeværnet var med fra første 
færd i centret, der modtog over 14.000 opkald i døgnet, da 
der var mest tryk på. 

Sidenhen fulgte mange andre opgaver i marts og april, 
og hundredevis af hjemmeværnssoldater har været med til 
at gøre en kæmpe forskel i det nationale beredskab under 
coronakrisen. HJV magasinet bringer her et overblik.

F R E D A G  D E N  6 .  M A R T S

Nyt callcenter i Jonstruplejren  
Hjemmeværnets første og mest markante indsats under 
coronakrisen sættes i værk fredag den 6. marts i kølvandet 
på regeringens pressemøde kl. 12. Pressemødet bliver afgø-
rende for, hvordan Danmark kommer til at se ud de næste 
lange tider, og danskerne får en forsmag på, hvilken alvorlig 
indflydelse COVID-19 vil få på deres hverdag. 

Rigspolitiet anmoder Hjemmeværnet om at bistå med 
ressourcer til at etablere et nationalt myndighedsfælles 
callcenter under Rigspolitiets ledelse, fordi der er behov for 
ekstra kapacitet til den Hotline, som allerede var sat op af 
sundhedsmyndighederne.

Centret placeres i Jonstruplejren ved Ballerup, og de før-
ste frivillige soldater er klar til at modtage opkald allerede 
kl. 19.30 samme aften. Flere hundrede hjemmeværns-
soldater stiller frivilligt op til opgaven i startfasen i marts, 
hvor trykket på telefonopkaldene er størst. Efter knap to 
uger bemandes callcentret af kontraktansatte, hvor mange 
er fra Hjemmeværnet. Fra 6. marts og frem til 30. april 
modtog callcentret godt 183.000 opkald fra borgere. Cal-
lcentret er fortsat i drift. Læs mere om centret og om de 
hjemmeværnssoldater, der var med til at besvare opkald, 
på side 12-19. 

F R E D A G  D E N  1 3 .  M A R T S

Grænsekontrol 
Da udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde i 
statsministeriet fredag den 13. marts bebuder lukningen 
af Danmarks grænser fra lørdag den 14. marts kl. 12, er 
hjemmeværnssoldater igen klar med støtte. Det gælder 
ved grænseovergange i Sønderjylland, i Helsingør, i Rønne 
Havn, i Københavns Lufthavn, ved Øresundsbroen og ved 
den blå grænse i Rødby. De to landsdelsregioner er des-
uden ansvarlige for indsættelsen af soldater fra Forsvarets 
strategiske Reserve til grænsekontrolopgaver i Hirtshals, 
Frederikshavn og ved Øresundsbroen. 

Senere i marts følger grænsekontrolopgaver ved Kastrup 
Station og på Peberholmen på Amager. Hjemmeværnets 
deltagelse i grænsekontrolopgaverne har i omfang og 
mandskab bølget op og ned fra lukningen 14. marts. Ved 
redaktionens slutning midt i maj var grænserne fortsat 
lukkede.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTOS: CHARLOTTE BAUN SENHOLT, SKOVDAL NORDIC/SIMON NØRLEV OG BO NYMANN

Hjemmeværnssoldater  
stod klar i forreste linje,  
da Danmark lukkede ned  
Alting ændrede sig brat, da Danmark og grænserne blev lukket ned midt i 
marts for at minimere spredningen af COVID-19. Danmark stod over for en 
helt ny national krise og en verdensomspændende pandemi.  

På de næste  
20 sider har vi 

samlet artikler om 
Hjemmeværnet 

under coronakri-
sen
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M A N D A G  D E N  1 6 .  M A R T S

Rådgivning og vejledning ved sygehuse 
Hjemmeværnssoldater får en helt ny opgave og bliver 
indsat ved Kolding og Svendborg Sygehuse. Her anviser de 
borgere, der er på vej til at blive testet for COVID-19 efter 
forudgående aftale med egen læge eller vagtlægen. Så det 
er ikke en hvid kittel, borgerne møder som det første, men 
derimod frivillige soldater fra Hjemmeværnet. 

Senere udvides tilsvarende vejledningsopgaver ved 
Horsens Sygehus, Odense Universitetshospital, Herning 
Sygehus, Hjørring Sygehus og Holstebro Sygehus. Læs også 
artikel om opgaven på side 18  

O N S D A G  D E N  1 8 .  M A R T S

Nyt kompagni 
Hjemmeværnet opstiller det særlige kompagni, HVK 3C19 
i Jonstruplejren møntet på at løse opgaver i det nationale 
callcenter i Jonstruplejren. Kompagniet ledes af en fastansat 
og har ansvaret for de omkring 200 kontraktansatte, der til-
knyttes Corona-Hotlinen. Der bliver også indført adgangs-
kontrol ind til Jonstruplejren, som Hjemmeværnet står for.

L Ø R D A G  D E N  2 8 .  M A R T S  
Overvågning ved togsæt
Hjemmeværnet bliver bedt om at overvåge flere steder langs 
DSBs skinneterræn, som er udsat for hærværk, da en del 
togsæt holder stille under COVID-19. Den præventive over-
vågning har en god effekt, og opgaven får ros fra beredska-
bet i DSB.  Læs også artikel side 22. 

     

T I R S D A G  D E N  3 1 .  M A R T S

Trafikregulering ved genbrugsstationer
Hjemmeværnssoldater er med til at regulere bilisters vej 
ind på landets genbrugsstationer, som åbner 31. marts til 
stor glæde for mange borgere. Der er trængsel flere steder, 
og indsættelsen skal sikre, at trafikken glider sikkert 
og roligt og efter sundhedsmyndighedernes anvisning. 
Hjemmeværnet har flest indsættelser af den karakter i 
Jylland og på Fyn. 

M A N D A G  2 0 .  A P R I L 

Støtte og bistand ved testcentre
Hjemmeværnet indsættes ved fem testcentre, hvor bor-
gerne kan komme ind og blive testet. Opgaven udvides, 
da yderligere 11 centre etableres mandag den 27. april. 
Hjemmeværnet er også med til at transportere testkit 
frem til centrene.

T O R S D A G  7 .  M A J 

2. fase af genåbningen
Regeringen annoncerer fase 2 i genåbningen af Danmark. 
Der kommer yderligere udvidelser i denne fase senere i 
maj, og Hjemmeværnet er klar med en post-corona plan, 
som er omtalt på side 7. 
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Præsentationen er Jens 
kommet med over 100 
gange i dag. Han er én 

blandt de mange hundrede frivillige hjemmeværnssol-
dater, som har taget telefonen i den myndighedsfælles 
Corona-Hotline i Jonstruplejren de første hektiske uger 
i marts. 

På de travleste dage midt i marts har callcentret under 
Rigspolitiets ledelse modtaget over 14.000 opkald i 
døgnet fra bekymrede borgere, som har haft opklarende 
spørgsmål omkring Corona-situationen. De har handlet 
om alt lige fra vejledning om rejser til, hvordan man skal 
forholde sig, hvis der udvises sygedomssymptomer.

”Min søn har lige fået at vide, at hans klasselærer er 
testet positiv for corona. Det er meldt ud til hele klassen. 
Vi har faktisk gået rundt med knaldende hovedpine i en 
uge. Så ringede jeg til min læge i går, men han sagde, at 
jeg ikke skulle tænke på det. Nu tænker jeg: Kan klasselæ-
reren have smittet os?,” spørger en mor eksempelvis Jens.

Spørgsmålet er et godt eksempel på mange af de hen-
vendelser, callcentret har modtaget. For selv om folk har 
haft nem adgang til vejledning på den myndighedsfælles 
Coronaside på internettet, har mange borgere haft behov 
for at stille yderligere spørgsmål til lige præcis deres egen 
situation.

Jens beroliger moren og fortæller, at hun som ud-
gangspunkt skal følge sin egen læges anbefalinger. Men 
hvis de føler yderligere symptomer, bør hun kontakte 
egen læge igen. Dette svar giver han med assistance fra 

en af Sundhedsstyrelsens superviserere, som hele tiden 
er klar til at hjælpe, når der kommer spørgsmål, som lig-
ger ud over det, der står i guiderne. Han må nemlig ikke 
give sundhedsfaglige svar til borgerne og skal ved faglige 
spørgsmål henvise til sektormyndigheder.

Corona rammer Danmark
Det nationale myndighedsfælles callcenter i Jonstrup-
lejren kommer op at stå i kølvandet på regeringens 
pressemøde fredag den 6. marts kl. 12. Pressemødet 
bliver afgørende for, hvordan Danmark kommer til at 
se ud de næste lange tider, og danskerne får en forsmag 
på, hvilken alvorlig indflydelse COVID-19 vil få på deres 
hverdag. 

Med 21 smittetilfælde i Danmark skrider statsminister 
Mette Frederiksen til handling, og på mødet opfordres 
der til, at arrangementer med mere end 1.000 deltagere 
aflyses eller udskydes, hvilket blandt andet rammer den 
danske udgave af Melodi Grand Prix. Det skal siden 
vise sig kun at være begyndelsen på omfattende tiltag 
og nedlukningen af hele Danmark inklusive grænserne, 
som præsenteres ugen efter i regeringens bestræbelser 
på at føre Danmark sundhedsmæssigt forsvarligt gen-
nem den verdensomspændende corona-pandemi.

Hjemmeværnet får opgaven
Bare en time efter pressemødet 6. marts ringer telefonen 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt København, der holder til 
på Svanemøllens Kaserne.  

AF JACOB KONGSMAR
FOTO: JACOB KONGSMAR OG CLAUS BECH

E N  A F  D E  S T Ø R S T E 
I N D S Æ T T E L S E R 
I  N Y E R E  T I D
Hjemmeværnet var fra første 
færd blandt frontpersonalet i det 
myndighedsfælles callcenter, som blev 
oprettet 6. marts. Det skulle siden 
hen vise sig, at opgaverne i callcentret 
blev langt større end forventet. På de 
travleste dage har centrets hotline 
modtaget over 14.000 opkald i døgnet.

”Corona-Hotline  
– det er Jens.” 

I starten sad telefonopera-
tørerne i et stort auditorium. 
Det blev siden hen ændret.
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”Det er vagthavende,” præsenterer 
kaptajn Michael Johannessen sig med, da 
telefonen ringer kl. 13:45. Michael sidder 
næsten alene, da hans kollegaer så småt er 
gået på weekend denne fredag.

Opkaldet kommer fra Landsdelsregion 
Østs vagthavende officer. For at aflaste 
sundhedsvæsenet, som på det tidspunkt 
er lagt ned med opkald fra fortvivlede 
borgere, tager Rigspolitiet initiativ til at 
oprette en særlig hotline, som kan henvise 
borgerne til de rigtige myndigheder. Fordi 
Hjemmeværnet altid stiller op og tidligere 
har udvist et kæmpe samfundsansvar, 
er det politiets overbevisning, at denne 
opgave kan løses af Hjemmeværnet. 

”Myndighederne generelt, især Hjem-
meværnet og Beredskabsstyrelsen, har tid-
ligere samarbejdet. Her har man en form 
for robusthed og er vant til at samarbejde, og man kender hinandens græn-
ser for, hvordan opgaver kan løses,” fortæller politikommissær ved Rigspoli-
tiet, Thomas Hinge, der har ansvaret for opgaveløsningen i callcentret.

Selvom Michael Johannessen ikke tidligere har modtaget opgaver af 
denne kaliber, var han klar til at løse opgaven med det samme.

”Min første tanke var, at det var en meget andeledes opgave i forhold 
til, hvad Hjemmeværnet er vant til. Samtidig var det også en spændende 
udfordring. Hvorfor skulle Hjemmeværnet ikke også kunne løse denne op-
gave med den store alsidighed, der findes i Hjemmeværnets organisation?,” 
spørger Michael Johannessen. 

Callcentret i  
Jonstrup
•  Fredag den 6. marts anmoder Rigs-

politiet Hjemmeværnet om støtte til 
bemanding af den nationale myndig-
hedsfælles Corona-Hotline. Der var 
allerede etableret en hotline i slutnin-
gen af februar af sundhedsmyndig-
hederne med bistand fra Beredskabs-
styrelsen. Men der var behov for 
ekstra kapacitet på grund af et stort 
pres fra bekymrede borgere. Det 
”nye” callcenter rykker ind i lokaler 
i Jonstruplejren i Ballerup. Allerede 
samme dag kl. 19.30 er frivillige 
soldater fra Hjemmeværnet klar til at 
svare på spørgsmål.

•  Den første halvanden uge af call-
centrets levetid var der omkring 500 
frivillige tilknyttet. Fra den 18. marts 
overgår bemandingen af hotlinen til 
faste ansættelser, og centret får cirka  
200 kontraktansatte, herunder også 
fra Hjemmeværnet, til opgaven.

• De frivillige hjemmeværnssoldater  
har fået oplæring i at svare på de 
mest gængse spørgsmål. Når der har 
været spørgsmål, de ikke har kunnet 
svare på, har de kunnet få hjælp fra 
medarbejdere fra Sundhedsstyrelsen. 

• Callcentret har haft størst pres de 
første par uger i marts, og operatø-
rerne har modtaget mellem 2.000-
13.000 opkald i døgnet.

• Callcentret er drevet i et samarbejde 
mellem Rigspolitiet, Hjemmeværnet, 
Beredskabsstyrelsen, Sundhedssty-
relsen og Røde Kors. Ud over call-
centeret i Jonstruplejren har der, da 
bølgerne gik højest, været oprettet 
tre andre centre forskellige steder i 
Danmark. 

 ”Vi havde behov 
for soldater, der besad 
empatiske og 
kommuni kative evner 
og samtidig var 
tålmodige, så de kunne 
tale med de mange 
forskellige borgere.
Michael Johannessen, 
Vagthavende Officer
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Behov for soldater med kommunikative evner
Michael kontakter straks Hjemmeværnskompagni Rosen-
borg i København, som hurtigt imødekommer politiets 
første behov for omkring 20 mand inklusive en taktisk 
leder, og der går ikke lang tid, inden han kan melde tilbage, 
at Hjemmeværnet er klar. For Michael var det vigtigt, at 
de frivillige havde nogle helt særlige kompetencer for at 
bemande telefonerne ordenligt.

”Vi havde behov for solda-
ter, der besad empatiske 
og kommunikative evner 
og samtidig var tålmodige, 
så de kunne tale med de 
mange forskellige borgere – 
også i samtaler på op til 20 
minutter,” forklarer Michael.

Han fremhæver, at det 
netop er de kompetencer, 
som mange soldater har 
oparbejdet gennem den 
direkte borgerkontakt ved 
for eksempel afspærringer 
og eftersøgninger i det of-
fentlige rum.

Opgaven blev større end forventet
Bare et par timer senere stiller de første omkring 15 frivil-
lige hjemmeværnssoldater sammen med Michael Johan-
nesen til møde hos politiet. Valget af etableringen af det 
nationale myndighedsfælles callcenter falder på lokaler 
i Jonstruplejren i Ballerup, hvor der er bedre plads og 
faciliteter til det behov for ressourcer, som viser sig at blive 
større end forventet.

Michael og hans frivillige hjælper politiet med at flytte 
udstyr og telefoner til Jonstruplejren, hvor også Hærhjem-
meværnsdistrikt Københavns Vestegn har sin daglige gang. 
Derfor bliver distriktet også involveret tidligt i processen. 
Distriktet kom til at stå for den administrative del af drif-
ten, hvor både den frivillige stab og den faste stab leverer en 
kæmpe indsats for at få callcentret til at fungere.

”Der var ingen, som havde forudset en callcenteropgave 
før coronakrisen. Men fordi Hjemmeværnet træner militæ-
re kommandoveje og kan sætte en hovedkvarterstruktur og 
et kommandoelement op og kan løfte bevogtningsopgaver, 
så er vi også i stand til at stampe en organisation op med 
vores kommandostruktur og så gå kronologisk og stringent 
til værks i forhold til en ny opgave,” forklarer distriktschef, 
oberstløjtnant Vilhelm Roy Elsang, der er chef for Hær-
hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn.

 ”Jeg er på  
alle måder dybt 
imponeret over den 
indsats, som jeg 
oplever her i 
lokalerne og i 
Jonstruplejren.
Trine Bramsen,  
Forsvarsminister
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En konstant summen af telefonsamtaler
Det store auditorium i Jonstruplejren, som tidligere husede Flyvevåbnets 
Officersskole og hvor senere politielever har haft deres daglige gang, 
bliver omdannet til et stort callcenter med 200 telefoner. Siden hen bliver 
indretningen af callcentret justeret i takt med sundhedsmyndigheder-
nes retningslinjer, og folk kommer til at sidde mere spredt i lokalerne i 
Jonstruplejren. 

I starten er der nærmest ikke et sekund med stilhed i lokalet, før en ny 
telefon ringer i den anden ende af lokalet. Nogle operatører udnytter, at 
telefonen er trådløs og går små ture mellem bordene eller laver diskrete 
squatøvelser. Mange af dem har siddet stille ved bordene i flere timer og 
trænger derfor til lidt bevægelse i kroppen. 

Mange typer opkald
En del af spørgsmålene er sygdomsrelaterede og kan derfor ofte henvises 
til borgernes egen læge eller Sundhedsstyrelsen. Men der kommer også 
spørgsmål, som ikke lige ligger inden for callcentrets talekort. For eksem-
pel ringer en borger under statsministerens pressemøde den 13. marts, 
hvor det bliver offentliggjort, at grænserne lukker den næste dag. Netop 
dagen efter skal en borger flytte og har et spørgsmål til hotlinen.

”Jeg skal flytte fra England til Sverige og vil gerne køre med mit flytte-
læs gennem Belgien, Tyskland og Danmark. Men kan jeg få lov til at køre 
igennem Danmark?”

Borgeren henvises til Udenrigsministeriets vejledninger, hvor vedkom-
mende kan finde mere præcise svar på sit spørgsmål.

Hotlinen er kommet for at blive
Kommandoen over de første frivillige hjemmeværnssoldater, som bliver 
tilknyttet Corona-Hotlinen, overdrages til kompagnichef Thomas Seloy 
fra Rosenborgkompagniet. Han ender med at lede de frivillige fra Hjem-
meværnet på gulvet de næste 12 dage.

Forsvarsminister Trine Bramsen 
besøgte callcentret i marts i den første 
hektiske periode.

”Jeg er på alle måder dybt imponeret 
over den indsats, som jeg oplever her i 
lokalerne og i Jonstruplejren. Det er i den 
grad et udtryk for professionalisme og 
ikke mindst et samfundsengagement i en 
grad, som jeg synes er dybt imponerende.”

Efter et par uger overgik callcentret 
herefter til et særligt kompagni under 
Hjemmeværnet, HVK 3C19, som bliver 
oprettet med kontraktansatte. En stor del 
af de kontraktansatte kommer fra Hjem-
meværnet og Forsvaret. Callcentret er 
fortsat i drift, og opgaven er den samme, 
selv om presset på telefonerne langt fra er 
lige så stort, som det var i begyndelsen.

”Jeg er stolt over at have gjort en forskel. 
Det føles rigtigt, rigtigt rart, og jeg er 
sikker på, at flere i kompagniet fik en op-
levelse for livet,” siger Thomas Seloy.   

Der holdes møde 
i callcentret, som 
er drevet i et bredt 
samarbejde mellem 
blandt andet Hjem-
meværnet, bered-
skabet og politiet.

Telefonerne kimede konstant på 
de travle dage.

Forsvarsminister Trine 
Bramsen besøgte callcentret 
i startfasen i marts.
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” J E G  E R  S T O L T  A F  A T  H A V E  
G J O R T  E N  F O R S K E L ”

T H O M A S  S E L O Y ,  5 0  Å R ,  K O M P A G N I C H E F ,  
H J E M M E V Æ R N S K O M P A G N I  R O S E N B O R G  –  L I V J Æ G E R N E 

Hvilken opgave var du indsat til at løse?
”Vores kompagni støttede aktivt op om etableringen af 
det nationale callcenter fra start af. Jeg blev kontaktet 
ved 15-tiden 6. marts og samlede derefter 16 frivillige. 
Kl. 16.15 var vi alle til møde hos politiet, og kl. 19.30 
havde vi sat telefonsystemet op i Jonstruplejren og fået 
undervisning og begyndte at tage imod de første opkald. 
Jeg fik den ære at være leder af callcentret på gulvet de 
følgende 12 dage, hvorefter indsaten overgik til kon-
traktansatte. Vi nåede op på 160 folk ved telefonerne – et 
miks af beredskabet, Hjemmeværnet og politielever – 
som besvarede op til 13.000 opkald om dagen. Jeg var 
særdeles glad for samarbejdet med beredskabet. Det var 
præcis, som det burde være i en situation som denne.”

Hvorfor valgte du at støtte?
”Livjægerne er vant til at støtte politiet, så det faldt 
mig helt naturligt - jeg er hjemmeværnssoldat helt ind 
til benet. Jeg skulle ellers have haft holdt 50-års fød-
selsdagsfest, men da jeg kunne se, hvor det bar henad 

med hensyn til størrelsen på forsamlinger, havde jeg 
aflyst den, og min hustru havde forståelse for, at der 
var brug for mig i callcentret.” 

Hvilke færdigheder kunne du anvende?
”Ledelse og kommunikation. Når man samler op til 
160 mennesker, er det rigtigt vigtigt, at der bliver 
taget nogle beslutninger. Vi blev også selv klogere 
løbende, efterhånden som der kom krav til hygiejnen 
og til at holde afstand. Så mange mennesker på ét sted 
udgjorde en potentiel risiko.”

Hvordan føles det at gøre en forskel 
under en national krise?
”Efter vi havde været i gang et par dage kunne jeg se, 
at det var en ufattelig vigtig opgave. Nogle borgere 
søgte information – andre skulle beroliges. Jeg er stolt 
af at have gjort en forskel. Det føles rigtigt, rigtigt 
rart, og jeg er sikker på, at flere i kompagniet fik en 
oplevelse for livet.”

T E M A

” B O R G E R N E  T A K K E D E  F O R  
V O R E S  I N D S A T S ”

L O U I S E  H O L G E R S E N ,  3 1  Å R ,  R E K R U T T E R I N G S S P E C I A L I S T  
I  E S K A D R I L L E  2 3 3  L O L L A N D - F A L S T E R

Hvilken opgave var du indsat til at løse?
”Jeg meldte mig til at sidde i det nationale callcenter 
for corona, hvor jeg ud fra sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer besvarede opkald og beroligede bekym-
rede borgere. Det kunne  være spørgsmål om de måtte 
gå udenfor, tage på arbejde eller var i den særlige 
risikogruppe. Jeg havde fire vagter fra 16.30 til 00.00 
fra 13.-18. marts, hvor det foregik på frivillig basis.”

Hvorfor valgte du at støtte?
”Af den simple årsag, at jeg gerne vil hjælpe. Jeg er 
alligevel sendt hjem fra mit studie, så det var oplagt 
for mig at træde til. Desuden var det en anderledes 
opgave, som var spændende at løse.”

Hvilke færdigheder kunne du anvende?
”Kommunikation og overblik. Det var vigtigt kun at 
tale ud fra de retningslinjer, der var udstukket, så jeg 
ikke fejlinformerede. Det var en professionel rolle, 
hvor jeg skulle kende mine grænser og gå videre til 
bagvagten, hvis jeg var i tvivl om svaret. Jeg prøvede 
også, at der blev holdt pressemøde, uden at vi havde 
nået at modtage de opdatererede retningslinjer. Tele-
fonerne begyndte at kime, og vi måtte bede folk om at 
ringe tilbage, da vi ikke havde de korrekte svar.” 

Hvordan føles det at gøre en forskel 
under en national krise?
”Det føles rigtigt rart. Mange af borgerne takkede for 
vores indsats. Det er dejligt at opleve, at vi som land 
kan stå sammen i en krise. Samtidig var det også lære-
rigt – jeg fik udviklet mine kompetencer undervejs.”

AF SØREN FREDERIKSEN/CONTEXT MEDIA
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” J E G  S E R  D E T  S O M  E N  P L I G T ”
K A R S T E N  L O M H O L T ,  6 9  Å R ,  S I G N A L M A N D  I  

H J E M M E V Æ R N S K O M P A G N I  K O N G E N S  L Y N G B Y 

Hvilken opgave var du indsat til at løse?
”Jeg havde to 12 timers vagter i det nationale callcen-
ter for coronavirus i Jonstruplejren på det tidspunkt, 
hvor det skete på frivillig basis. Her svarede jeg på alle 
former for spørgsmål. Det var både borgere, kom-
muner og virksomheder, som ringede – mange var på 
gyngende grund de første dage. For eksempel ville et 
fjernvarmeselskab vide, hvordan det skulle forholde 
sig, hvis den eneste medarbejder, der kunne starte 
nødanlægget, fik coronavirus.”

Hvorfor har du valgt at støtte?
”Jeg fik en mail fra kompagniet om, at der var en op-
gave, som skulle løses. Jeg ville hjælpe i situationen og 
havde tiden til det.”

Hvilke færdigheder anvendte du?
”Det at kunne tale med folk og spørge ind for at give et 
korrekt svar. Der var en del spørgsmål, som dybest set 
handlede om planlægning. Der kunne jeg trække på 
min erfaring med operativ planlægning.”

Hvordan føles det at gøre en forskel 
under en national krise?
”Jeg ser det som en pligt at stille op - det var en opgave, 
som skulle løses. Den har ikke givet mig en stor glorie. 
Jeg har prøvet mange ting gennem årene – jeg var 
for eksempel udsendt til Afghanistan og Kosovo – så 
derfor var det her måske ikke så stor en opgave.”

T R Æ T,  T I L F R E D S  O G  T A K N E M M E L I G
M E N I N G  P O U L  M O N G G A A R D ,  7 0  Å R ,  

K O M M U N I K A T I O N S S P E C I A L I S T ,  S T A B S E S K A D R I L L E  2 0 0

”Sjældent har jeg været så træt, så anspændt, så til-
freds og så taknemmelig på en og samme tid. Jeg taler 
om mit arbejde på Corona-Hotlinen i Jonstruplejren, 
hvor jeg blev ansat den 21. marts. 

Jeg havde egentlig meldt mig som frivillig, men inden 
jeg kom i drift, blev indsatsen omlagt til en professionel 
enhed. Her mødte jeg nogle af de, der havde været med 
i startfasen. De kunne virkelig noget, når det drejede 
sig om at oplyse borgerne om næsten alle tænkelige 
forhold i coronakrisens tegn. På en ottetimers vagt kan 
man nå op på mellem 40-60 samtaler. Mest travlt har 
der været, når politikerne og myndighederne har juste-
ret retningslinjerne for håndteringen af krisen.

Det er myndighedernes retningslinjer, vi vejleder 
og anbefaler ud fra i et eksemplarisk samarbejde med 
politiet, Beredskabskorpset, Røde Kors, sundhedseks-
perter med flere, som er til rådighed for centret.

Når der under en vagt er pres på telefonerne, er jeg 
anspændt til det yderste: Jeg skal lytte til borgerne, 
forstå deres problemer og finde frem til svar eller 
anbefalinger i forhold til de spørgsmål, de stiller.

Jeg har tavshedspligt om arbejdet her, så folk trygt 
kan henvende sig. Når jeg har talt med bekymrede 
borgere, pårørende til syge eller nogen, der frygter 

sygdommen eller er syge, så bliver jeg så stolt over 
danskerne. De indretter sig, de bekymrer sig, de dra-
ger omsorg og passer på sig selv, deres pårørende og 
samfundet. Alle vil gerne gøre det rigtige.

Når dagens arbejde er afsluttet, er jeg tilfreds og 
taknemmelig for at kunne være med i indsatsen i 
et samarbejde med så tålmodige, omsorgsfulde og 
seriøse kolleger i kompagniet og i centret som helhed.

Detaljerede retningslinjer 
Borgere, for hvem krisen er blevet til et psykisk 
traume, kan få stillet psykosocial bistand til rådighed. 
Når jeg har haft samtaler med personer, som henvises 
til psykosocial støtte, så er man ikke uberørt, men 
glad for at leve i et samfund, hvor vi på den måde kan 
tage os af hinanden. Når jeg i fritiden gennemlæser 
retningslinjerne fra myndighederne, så stiger min 
respekt. For med stor omhu forklarer de helt ned i 
detaljen, hvordan forskellige sektorer skal håndtere 
deres opgaver.

Kompagniet, HVK 3C19, fungerer, fordi vi kender 
kommandovejen og er under en kompetent ledelse. 
Nu står det lysende klart for mig, hvorfor jeg i mine 35 
hjemmeværnsår aldrig har tvivlet på nytten.”
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Intet er helt som det plejer 
i disse coronatider - heller 
ikke på Sygehus Lillebælt 
i Kolding. Når borgere er 
på vej for at blive testet for 
COVID-19 efter forudgåen-

de aftale med egen læge eller vagt-
lægen, er det ikke længere en hvid 
kittel, de møder som det første. Det 
er derimod frivillige soldater fra 
Hjemmeværnet i uniform. 

Soldaterne vejleder bilisterne til 
de rette podestationer via et sirligt 
system, bestående af et gult, et rødt, 
et blåt, og et grønt spor, afhængig at 
kategori og symptomer. I skrivende 
stund har det været således i over 
en måned.

Det skyldes, at Kolding Sygehus 
er ét af flere af landets akutsyge-
huse, der er sat ind i kampen mod 
coronavirus. For at kunne lave 

coronatjek af smittemistænkte 
uden at få dem inden døre har sy-
gehuset lavet et teltområde udenfor 
med to telte, hvor folk kan blive 
undersøgt. 

To bliver til ti
Eller det vil sige, til at begynde 
med var det blot to telte. Der gik 
imidlertid ikke lang tid, før det blev 
nødvendigt at udvide kapaciteten 
til hele ti telte, idet sygehuset nær-
mest blev løbet over ende af hen-
viste borgere. Det gav udfordringer 
- også udfordringer som sundheds-
personalet ikke selv kunne løse.  

”Vi var nødt til at have nogen til 
at hjælpe os med at holde styr på 
alle bilerne. Jeg ved ikke, hvordan vi 
skulle have løst opgaven, hvis ikke 
Hjemmeværnet var trådt til med så 
kort varsel. Nu forløber alt i god ro 

AF CHARLOTTE HJERRILD BONDE
FOTO: SKOVDAL NORDIC/SIMON NØRLEV  

Når Forsvaret eller civilsamfundet har behov 
for støtte, er Hjemmeværnet klar. Det kan end 
ikke coronavirus sætte en stopper for. Så da 
Kolding Sygehus anmodede om assistance, var 
Hjemmeværnet straks på pletten.

V E L K O M M E N  T I L 
C H E C K P O I N T  K O L D I N G

Det var helt 
nødvendigt for 
Kolding Sygehus 
at få Hjemmevær-
net til at hjælpe 
med at holde 
styr på de mange 
biler med folk, 
der skulle ind og 
testes. 

18 HJV magasinet | Juni 2020



CORONAKRISEN

KOLDING
SYGEHUS

og orden,” siger overlæge på akut- og 
medicinsk afdeling samt ansvarlig for 
teltpladsen, Poul Henning Madsen.

Stærkt samarbejde
Han har stor respekt for Hjemme-
værnets professionalisme og måden, 
hvorpå alt lynhurtigt blev sat i system. 
Det er imidlertid en opgave, der ligger 
lige til højrebenet for en soldat i Hjem-
meværnet. Det forklarer indsatsleder 
Thomas Rasmussen fra Politihjemme-
værnskompagni Fredericia, som er en 
af de frivillige soldater ved sygehuset. 

Alle soldater i Hjemmeværnet har 
gennemgået en militær grundud-
dannelse og er i stand til at løse en 
lang række opgaver. Som soldat i et 
politihjemmeværnskompagni har man 
desuden også en spidskompetence 
inden for færdselsregulering. Derfor 
ved soldaterne præcis, hvordan de skal 
agere, når de bliver indsat til en sådan 
operation. 

Men soldaterne er også klar til at yde 
mere end det vanlige, og netop denne 
samarbejdsvilje i opgaveløsningen er 
værdsat. 

”De har også påtaget sig at udlevere 
masker til patienterne for at få det hele 
til at glide hurtigere. Det er formentlig 
lidt uden for deres komfortzone, men 
det til trods har der ikke været det 
mindste brok. Desuden har de på intet 
tidspunkt sat spørgsmålstegn ved at 
stå helt fremme i forhold til coronas-
mittede. Det spiller bare, når Hjem-
meværnet er her,” siger overlæge Poul 
Henning Madsen.

Der skal mere end corona til
Ifølge indsatsleder Thomas Rasmussen 
har hverken han eller kollegerne været 
betænkelige ved at stille til opgaven, 
selvom den indebærer at komme gan-
ske tæt på potentielt smittede borgere. 

Der skal mere end coronavirus til at 
holde en hjemmeværnssoldat væk fra 
en operation. Og de gør det gerne. Helt 
frivilligt. Belønningen for indsatsen 
ligger i kammeratskab og glæden ved 
at gøre en forskel. Og så varmer det om 
hjertet, når indsatsen anerkendes af 
befolkningen. 

”Alle er meget positive over for vores 
tilstedeværelse. Folk smiler og vinker 
til os. Det er bestemt ikke altid, folk er 
så venlige, når vi løser en opgave,” siger 
Thomas Rasmussen.

Politihjemmeværnskompagni 
Kolding var det første kompagni, 
der blev indsat ved Kolding Sy-
gehus. Da operationen er blevet 
længerevarende, går opgaven på 
skift mellem de forskellige kom-
pagnier i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydøstjylland. Også ved andre syge-
huse landet over er Hjemmeværnet 
indsat.  

 ”Det spiller bare, 
når Hjemmeværnet 
er her.
Poul Henning Madsen, 
Overlæge
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AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

” V I  F I K  T O M M E L  O P  
G E N N E M  F O R R U D E N ”
T R I N E  J A R K  M A R C U S S E N ,  3 8  Å R ,  

N Æ S T K O M M A N D E R E N D E  I  E N  G R U P P E  
I  H J E M M E V Æ R N S K O M P A G N I  S Ø N D E R B O R G

Hvilken opgave var du indsat til at løse?
”Jeg var indsat i flere dage, da genbrugspladserne i 
Sønderborg Kommune blev genåbnet. Vi startede 6.30 
om morgenen og sluttede 19.30. Jeg var taktisk leder 
og havde den overordnede styring. Vi var tre til at starte 
med, men måtte tilkalde yderligere to. Dagen efter var 
vi syv frivillige soldater. Vi skulle styre, at der ikke kom 
for mange ind på genbrugspladsen og holde vejen fri, 
så ambulancer og lastbiler kunne komme forbi. Der var 
kø hele tiden, og selvom folk sad i deres biler, holdt de 
”corona-afstand” mellem bilerne, så vi måtte også samle 
dem lidt, så køen blev kortere.”

Hvorfor valgte du at støtte?
”Jeg har været knap 20 år i Hjemmeværnet, fordi det er en 
organisation, der hjælper samfundet uanset opgaven. Jeg 
vil til hver en tid støtte, når samfundet har brug for os.”

Hvilke færdigheder kunne du anvende?
”Jeg er uddannet taktisk leder fra en tid i et politi-

hjemme værnskompagni, og de færdigheder brugte jeg 
til at lede de andre frivillige. Men det er jo ikke svært, når 
det er gode folk, som gør, hvad de bliver bedt om. Det 
handlede for eksempel om, at vi skulle tale pænt til de 
enkelte frustrerede borgere, der var kommet - altså ikke 
”stige op ad trappen” for at undgå konflikter.”

Hvordan føles det at gøre en forskel under 
en national krise?
”Det er dejlig følelse, når man kan hjælpe andre, og de 
sætter pris på det. Der var flere, som gav os tommelfinger 
op gennem forruden eller rullede sideruden ned og tak-
kede os. Vi havde også et godt samarbejde med folkene 
på genbrugspladsen, som var glade for, at vi var til stede.”

Hvad vil du gøre, hvis du bliver bedt om at 
støtte igen?
”Så støtter jeg selvfølgelig. Jeg er ikke længere end et 
telefonkald væk. Om det er på grund af coronavirus eller 
noget andet, det er underordnet.”

” J E G  M E L D T E  M I G  M E D  D E T  S A M M E ”
T O R B E N  S Ø N D E R B Y ,  4 8  Å R ,  G E V Æ R S K Y T T E  

I  P O L I T I K O M P A G N I  S Ø N D E R J Y L L A N D

Hvilken opgave er du indsat til at løse?
”Da regeringen lukkede grænsen 13. marts, var jeg med 
til at lave trafikregulering ved to små grænseovergange, 
mens der blev opstillet afspærring. Det forløb stille og 
roligt. Vi guidede folk videre til de grænseovergange, der 
var åbne, og et par tyske piger, som løftede deres cykler 
over en afspærring, blev høfligt bedt om at vende om. 
Derudover har jeg været indsat to dage, da genbrugs-
pladsen i Aabenraa blev genåbnet. Det var mere hektisk, 
for der er ét område til haveaffald og jord og et andet til 
genbrug. Så der fik vi radiomeldinger fra medarbejderne, 

når der var plads de respektive steder, og så talte vi med 
folk og plukkede dem ud af bilkøen på 200-300 meter, 
afhængig af hvad de skulle af med.”

Hvorfor har du valgt at støtte?
”Jeg meldte mig med det samme. Når der er mulighed 
for at gøre en indsats, bør man gøre det. Jeg synes, at for 
mange er sig selv nærmest. Bare se trafikken. Desuden 
arbejder jeg som elektriker og går alligevel hjemme i 
øjeblikket.”

20 HJV magasinet | Juni 2020



CORONAKRISEN

” D E T  H A N D L E R  O M  A T  V Æ R E  
B Å D E  M Y N D I G ,  M E N N E S K E L I G  

O G  I M Ø D E K O M M E N D E ”
P E R  F R Y D K J Æ R ,  5 2  Å R ,  G E V Æ R S K Y T T E  

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

Hvilken opgave er du indsat  
til at løse?
”Jeg står ved Svendborg Sygehus og sørger for, 
at folk overholder reglerne og går de rigtige 
steder hen, når de ankommer. For at undgå 
smitte ønsker akutmodtagelsen ikke at få folk 
ind, uden at de først er blevet vurderet af en 
sundhedsfaglig person udenfor. Vi står to ad 
gangen, og der er vagt kl. 9-15 eller kl. 15-21. 
Foreløbig har jeg haft fire vagter, og frem til 
24. april har jeg yderligere 15. Derudover 
har jeg også været hasteindsat, da den lokale 
genbrugsplads genåbnede.”

Hvorfor har du valgt at støtte?
”Danmark er i en krisesituation, så hvis ikke 
jeg skulle stille op nu, hvornår så?”

Hvilke færdigheder anvender du?
”Jeg bruger de færdigheder, som jeg har lært 

på min funktionsuddannelse. Det handler 
om at være både myndig, menneskelig og 
imødekommende. Jeg læser folk og sætter 
mig ind i deres situation, hvis de kommer og 
er lidt oprevet. Når de kan mærke, at jeg har 
styr på det, falder de hurtigt til ro.”

Hvordan føles det at gøre en 
forskel under en national krise?
”Når jeg er med til at lave trafikregulering 
under for eksempel et cykelløb, er det vigtigt 
for arrangøren og for deltagerne, at de føler at 
sikkerheden er i orden, så de er trygge. Den 
nuværende situation er i en helt anden skala, 
men stadig skal folk føle sig trygge. Indsatsen 
under COVID-19 viser, hvad vi kan bruges til, 
når der er en national krise. Det er vigtigere i 
det store billede og giver på den måde endnu 
mere mening.” 

Hvilke færdigheder anvender du?
”Tålmodighed og venlig kontakt. Det er vigtigt at tale 
pænt til folk, selvom de er pressede og ikke taler pænt til 
dig. En mand i køen til genbrugspladsen tilbød, at han 
kunne putte mig ind til affaldet i bagagerummet. Han 
smilede ikke, da han sagde det.”

Hvordan føles det at gøre en forskel under 
en national krise?
”Det har jeg det rigtigt godt med. Jeg tager altid fotos af 
vores indsættelser og lægger dem på Facebook, så andre 
kan se, at det nytter at gøre en forskel. At vi ikke spiser 
roulade og kravler rundt i en grøft. ’Weekendkriger’ er 
det værste udtryk, jeg kender!”
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C O V I D - 1 9  K A L D T E  P Å 
P A T R U L J E R I N G  V E D 

T O G S Æ T

TAASTRUP
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6 minutter. Så lang tid tager det for de erfarne at udøve 
omfattende hærværk på et togsæt. For nogle er det en 
kriminel sport, som steg, da en del togsæt holdt stille under 
COVID-19. Præventiv patruljering hjælper, og derfor blev 
Hjemmeværnet indsat, da DSB ikke selv havde folk nok.

Kaptajn Frans Løper tager imod ved baneterræ-
net ved Taastrup. Han er som sine folk erfaren. 
Han er kompagnichef i Virksomhedshjem-
meværnskompagni Sjælland, som holder til 
i Albertslund på den københavnske Vestegn. 
Selvom Virksomhedshjemmeværnet er overgået 
til - rent formelt - at være bevogtningskompag-
nier med særlige kompetencer, så er der alligevel 
en unik historie og kompetence i de helt særlige 
kompagnier. En kompetence, som bygger på 
mange års erfaring, som DSB ringede efter under 
Covid-19, da de oplevede en stigning i hærværk. 

Svendsen og Dutle
I kompagniet er der den type personer, hvor man 
i første omgang tænker, at man har et fortrin ved 
100 meters løb, men man ved også, at de har så 
meget erfaring og snuhed, at de nok skal få gen-
nemskuet ens næste træk. Og så kan man jo lige 
så godt opgive, hvis man har ondt i sinde.

Svendsen er en sådan erfaren mand. Startede i 
statsbanen i 1974. Han har rangeret tog og været 
togrevisor. Nu er han – ud over at være frivil-
lig soldat i Hjemmeværnet - pensionist, men 
også en af dem der har en særlig kompetence i 
baneterræn. Måske kunne man godt tro, at et 
baneterræn blot er et stykke jord med skinner 
på. Der tager man fejl.

En ting er sikkerhed og uddannelse i at kunne 
færdes på området. En anden ting er kendskabet 
til, hvor man selv færdes og hvilke smuthuller 
og gemmesteder ubudne gæster kan have på 

terrænet. I sin fritid – for sådan en har man også 
som pensionist – kører Svendsen med modeltog.

Ved sin side har han Dutle. Ja, egentlig står 
der Henri Deleuran på navneattesten, som blev 
skrevet i hånden dengang Henri blev født. Dutle 
startede for 41 år siden i Posthjemmeværnet. Så 
blev det sammenlagt og blev til Virksomheds-
hjemmeværnet, hvor Dutle fik kompetencerne 
i baneterræn. Og hvis han mangler viden om 
en lille detalje ved banen, kan han blot spørge 
Svendsen, der elsker at øse af sin viden. 

Hurtig adgang til betjente
Kompagniets soldater er i dag udstyret med 
SINE-radioer, så de hurtigt kan få politibetjente 
kaldt frem. Svendsen og Dutle udpeger gemme-
stederne. Der, hvor kriminelle tror, de kan skjule 
sig. Men ikke for Svendsen og Dutle. Og når de 
har opdaget dem, så kan Svendsen og Dutle blot 
hidkalde nogle unge betjente, som kan klare den 
del af arbejdet. Imens kan de som en helt særlig 
type soldater patruljere videre.

For Henrik Sommer, der er beredskabschef i 
DSB er opgaven løst meget tilfredsstilende. 

”Jeg er super glad for den indsats, der er løst af 
de forskellige kompagnier fra Hjemmeværnet.”

Ud over det konkrete behov der var i forbin-
delse med COVID-ovid-19, ser Henrik Sommer 
også erfaringerne fra det gode samarbejde som 
vigtig, hvis der på et tidspunkt kommer andre 
situationer, hvor der skal passes ekstra på bane-
terrænet.  

AF MORTEN LYKKEBERG
FOTO BO NYMANN

Svendsen og Dutle 
er super erfarne, og 
DSB har været meget 
tilfreds med deres 
præventive patrulje-
ring ved DSBs togsæt.
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AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

T E M A

”En to tre – så  
vokser der en 
hjemmeværnssoldat 
op af jorden”

Det er blevet be-
mærket i Forsvars-

kommandoen, at 
hjemmeværnssol-
daterne så hurtigt 

er rykket ud til 
opgaver under coro-
nakrisen. Her er de i 

aktion ved Svend-
borg Sygehus. 

Foto: Skovdal Nordic/
Simon Nørlev   

Lige meget hvilken opgave 
Hjemmeværnet har fået 
under coronakrisen, så har 
hjemmeværnssoldaterne 
været klar til at stille op. 
Den hurtige reaktion 
er værdsat blandt 
samarbejdspartnerne i 
Forsvaret.

”I mine 37 år i Forsvaret har jeg aldrig ople-
vet så intense, travle og superudfordrende 
uger. Det har været vildt spændende.”

Sådan siger chefen for Hjemmeværns-
kommandoens Operationsafdeling, 
oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen fra 
hjemmearbejdspladsen om syv hektiske 
uger under coronakrisen fra primo marts til 
medio april, hvor genåbningen af Danmark 
så småt gik i gang.

Paul Gordon Nielsen har haft ansvaret for 
koordineringen af Hjemmeværnets natio-
nale operative indsættelser og kan nærmest 
i søvne fortælle, hvor i Danmark og hvornår, 
de mange hjemmeværnssoldater har været 
med til at gøre en forskel i beredskabet 
under COVID-19. Koordineringen af ind-
sættelserne er sket i tæt samarbejde med 
Hjemmeværnets myndigheder, Forsvars-
kommandoen, Rigspolitiet og Den Nationa-
le Operative Stab også kaldet NOST’en, hvor 
Hjemmeværnet har været repræsenteret 
med en forbindelsesofficer fra start af.  

Coronakrisen har budt på helt nye opgaver 
for Hjemmeværnet, det gælder ikke mindst 
indsættelsen i det nationale myndighedsfæl-
les callcenter i Jonstruplejren, som har været 
meget anderledes i forhold til, hvad Hjem-
meværnet er vant til. 

”Den har trukket på mange ressourcer 
både fra vores side og fra de andre involvere-
de myndigheder,” siger Paul Gordon Nielsen 
og fortsætter:

”Lige meget hvilken opgave, vi har fået, 
så har vi på få timer skaffet de nødvendige 
ressourcer, og vores frivillige hjemmeværns-
soldater har været supermotiverede. Det 
ligger simpelthen i deres dna.” 

Værdsat støtte 
Den opfattelse kan oberst Jens Lønborg 
nikke genkendende til. Oberst Jens Lønborg 
er chef for Operationer i Forsvarskom-
mandoen i Karup og har været ansvarlig for 
koordineringen af de nationale indsættelser. 

”Vi har altid haft et særdeles godt sam-
arbejde med Hjemmeværnet. Men i de 
hektiske uger i marts og april har det været 
næsten mere end særdeles godt. Jeg synes, 
det er værd at fremhæve Hjemmeværnets 
evne til at reagere hurtigt - inden vi kan nå 
at tælle til tre, så ”vokser” der en hjemme-
værnsmand op af jorden, som er klar til at 
løse opgaven. Det er virkelig værdsat,” siger 
oberst Jens Lønborg til HJV magasinet

Han fremhæver samtidig det fremragende 
samarbejde Forsvarskommandoen har haft 
med Hjemmeværnets to landsdelsregioner, 
der med det samme på stabsniveau ”bed 
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Ingen havde forestillet sig, at 
opgaven i det myndighedsfælles 
callcenter i Jonstruplejren ville 
blive så omfattende den fredag i 

marts, hvor centret blev etableret. 
”Vi har ikke set noget lignende siden 

2. verdenskrig. Det er den største 
ikke-planlagte nationale hændelse, 
som hele landet har været ude i,” siger 
politikommissær Thomas Hinge fra 
Rigspolitiet, der har haft ansvaret 
for callcentret siden starten i marts. 
Hjemmeværnssoldater var med i 
forreste linje fra starten af, og Hjem-
meværnet har ydet en kæmpe indsats. 
Om samarbejdet med Hjemmeværnet 
siger Thomas Hinge til HJV magasinet 
efter godt to måneders indsats:

”Det har fungeret rigtig godt. Ikke 
kun i etableringsfasen, men i høj grad 
også i den daglige drift. Hjemmevær-
net har i forbindelse med eskaleringen 
af opkald været omstillingsparate og 
har ydet den ressourcemæssige støtte, 
som har været helt afgørende for, at det 
fælles myndighedscenter har kunnet 
besvare den store mængde af opkald, 
som der har været i perioden.”

Yderst kompetente
Fra den 6. marts kl. 19.30 om aftenen 
og frem til 30. april kl. 7 om morgenen 
har centret besvaret i alt cirka 183.000 
opkald. Mest pres var der i dagene 
14.-16. marts med mere end 14.000 
opkald i døgnet.  

”I den periode har vi ikke modtaget 
en eneste klage. Det synes jeg er rigtig 
flot. Det fortæller samtidigt, at med-
arbejderne fra blandt andet Hjemme-
værnet har været yderst kompetente i 

udførelsen af arbejdet i centret,” siger 
Thomas Hinge og fortsætter:

”Det er min oplevelse, at hjemme-
værnssoldaterne er gået til opgaven 
med liv og sjæl – de er både dedikerede 
og har været beredskabsvillige i hele 
perioden. De soldater, der har siddet 
her i længere tid, de sidder tilmed med 
en stor viden om corona,” siger Thomas 
Hinge.  

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Politikommissær 
Thomas Hinge fra 
Rigspolitiet har 
ansvaret for call-
centret i Jonstrup-
lejren.   

Forrygende 
samarbejde 
Politikommissær Thomas Hinge fra Rigspolitiet 
har været yderst tilfreds med samarbejdet med 
Hjemmeværnet om indsatsen i callcentret i 
Jonstruplejren. ”Det har fungeret rigtig godt,”  
siger Thomas Hinge.

til bolle” og har været klar til at 
håndtere de mangeartede opgaver 
og ikke mindst har været opsø-
gende og konstruktive i enhver 
sammenhæng. 

”Det har været en rigtig god op-
levelse og ikke mindst læring også 
for min stab, hvor meget vi egent-
lig kan nationalt, når vi sørger for 
at udnytte de ressourcer vi har på 
en pragmatisk og hensigtsmæssig 
måde,” siger Jens Lønborg.

Paul Gordon Nielsen er også 
yderst tilfreds med det operative 
samarbejde både med de eksterne 
samarbejdspartnere og med Hjem-
meværnets egne myndigheder og 
distriktschefer.

”Det har jo vist sig, at på grund 
af Hjemmeværnets generelle 
militære kommandostruktur, 
landsdækkende tilstedeværelse, 
de frivilliges uddannelses- og 
træningsniveau samt ikke mindst 
deres indsættelsesparathed så har 
Hjemmeværnet været i stand til at 
samle de nødvendige ressourcer, få 
givet en befaling og få opgaverne 
organiseret og løst i en ad-hoc-
struktur. Også selv om typen af 
flere opgaver var helt nye. Det 
har været meget fascinerende og 
lærerigt. Så jeg kan kun kvittere 
med et kæmpe skulderklap til de 
frivillige soldater. Det er godt gået,” 
siger Paul Gordon Nielsen.  

 ”Det er min 
opfattelse, at hjemme-
værnssoldaterne er 
gået til opgaven med 
liv og sjæl.
Thomas Hinge, Politikommissær
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MVH804 ANDROMEDA ligger og ruller 
stille ved kajen i Juelsminde Havn. Motorer-
ne har jævnligt været startet, men fartøjet 
har ikke forladt havnen i ugevis. Det er helt 
usædvanligt, men det er også en udsædvan-
lig tid. I skrivende stund er vi midt i corona-
krisen, og Danmark går ind i sin fjerde uge 
som nedlukket, og med undtagelse af stand-
by til eftersøgning og søredning (SAR) er 
flotillen lige så nedlukket. Alle planlagte 
sejladser er aflyst, ingen mødes fysisk, alt 
foregår hjemmefra.

Det gælder også for Per Ulrik Nielsen, der 
sidder i sit hus i Rårup ved Juelsminde. Når 
den coronavirus-dikterede hjemmearbejds-
dag som it-manager og partner i et it-firma 
er omme, fortsætter han bag skærmen 
som chef for Hjemmeværnsflotille 133 
Juelsminde-Vejle.

”På den måde er det ikke markant an-
derledes end normalt. Men mine fokusom-
råder er anderledes. I dagligdagen har jeg 
normalt større fokus på aktiviteter i flotillen 
og rekruttering. Nu har jeg større fokus på 
driften og beredskabet. At vores styrketal 
er tilstrækkeligt, så vi kan rykke ud, og det 
ikke kun til maritime opgaver, hvis det bli-
ver nødvendigt,” siger Per Ulrik Nielsen.

Alle er parat til at hjælpe
Planlagte møder med staben bliver holdt via 
Skype, mens han benytter et standard sms-
system til alarmeringsøvelser, så han ved, 
hvor mange der er klar, og hvor hurtigt de er 
det. De, der ikke melder tilbage, ringer Per 
Ulrik Nielsen til for at høre, om alt er ok.

”På den måde har jeg faktisk et bedre 
indblik, end jeg plejer. Og jeg får talt mere 
med den enkelte. Så selvom det er en træls 
tid, er der også positive ting,” siger Per Ulrik 
Nielsen.

Apropos positive ting fremhæver Per 
Ulrik Nielsen et andet positivt aspekt:

”Folk er virkelig på og parate til at hjælpe. 

Det kan jeg også se ved, at halvdelen af 
reserven, som normalt ikke er så aktiv, har 
meldt sig klar. Jeg er sikker på, at den parat-
hed vil komme til udtryk i en genaktivering, 
når vi er på den anden side af coronavirus,” 
understreger Per Ulrik Nielsen.

God kommunikation er vigtig
Udover Skype, sms og telefon foregår kom-
munikationen via hjv.dk og en uformel, 
lukket Facebook-gruppe.

”Det er ekstra vigtigt at kommunikere i 
en tid som denne, for den informationsde-
ling, som normalt sker på det månedlige 
fællesmøde og i besætningerne i forbindelse 
med sejlads, er væk,” siger Per Ulrik Nielsen, 
der i ”corona-tiden” har sat sig et mål om at 
kommunikere med de frivillige mindst én 
gang om dagen – enten via hjv.dk eller den 
lukkede Facebook-gruppe.

Noget af det, som han kommunikerer, er 
opfordringen til at udnytte tiden i land til at 
dygtiggøre sig på andre måder. 

”Som det ser ud nu, forsvinder en tred-
jedel af aktiviteterne i år. Den tid prøver 
vi at skubbe over på uddannelse i stedet. 
Det er mit indtryk, at folk benytter sig af 
mulighederne for e-learning og tager de små 
kurser, når de alligevel går hjemme. Og ikke 
mindst udnytter vores uddannelsesstøt-
teofficer tiden til at tale med gasterne om 
deres uddannelser på længere sigt, så de får 
lagt planer for den sammen,” siger Per Ulrik 
Nielsen.

Savner at komme på vandet
En af de frivillige, der går hjemme og 
overvejer næste skridt, er 40-årige Michelle 
Nielsen, der for nylig blev færdig med Mari-
nehjemmeværnets maritime grunduddan-
nelse. Nu er hun dæksgast og sørger også 
gerne for noget at spise til besætningen, 
som p.t. er uden hovmester. Det er dog ikke 
den funktion, der ligger først for.

”På den korte bane vil jeg uddanne mig 
til gummibådsfører. På længere sigt har jeg 
planer om at blive sygdomsbehandler. Men 
lige nu vil jeg bare ud at sejle igen. Se lige 
det vejr. Fladt vand og høj sol. Det ville være 
perfekt,” sukker Michelle Nielsen, der også 
savner de andre i besætningen.

”Det sociale samvær til søs betyder meget 
for mig. Selvfølgelig følger jeg med i vores 
Facebook-gruppe, men det er jo på ingen 
måde det samme,” siger Michelle Nielsen, 
der er en af dem, som flotillechefen stensik-
kert kan regne med, hvis der kommer en 
alarmering.

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: CHRISTER HOLTE

Flotille i 
fortøjning

T E M A

Ligesom resten af Danmark var 
Hjemmeværnsflotille 133 Juelsminde-Vejle 
stort set lukket ned i to måneder, men de 
frivillige sørgede for at opretholde både 
driften, beredskabet og gejsten.

JUELSMINDE
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Fartøj holdes i form
En anden, som flotillechefen kan regne 
med, er 69-årige Peter Vibede. Med 
hans eget udtryk er han som fartøjsme-
sterassistent flotillens ”praktiske gris”, 
der sørger for, at MVH 804 ANDROME-
DA er sikkerhedsmæssigt og funktionelt 
up-to-date, hvis der skulle komme en 
SAR eller et andet prioriteret udkald, 
hvor ANDROMEDA kaldes på havet. 
Som udgangspunkt er Peter Vibede den 
eneste, som er ombord på fartøjet i den-
ne tid. Han kommer en gang om ugen, 
hvor han i løbet af et par timer starter 
de to motorer og generatoren, opdaterer 
søkort og tjekker, at radioerne virker. 
Dertil kommer alle ad hoc-opgaverne. 
Nogle typiske – andre atypiske.

”I sidste uge fandt jeg et navigations-
system med sort skærm. Det viste sig 
at være en UPS (Uninterruptible Power 
Supply, red.), der var stået af. Desuden 
smurte jeg kranen, hvilket jeg normalt 
ville have uddelegeret til et par gaster 
under en sejlads. Så der er flere opgaver 
for mig, selvom vi ikke sejler. ANDRO-
MEDA er jo en ældre dame, som ikke 
har godt af at ligge stille i for lang tid”, 
siger Peter Vibede, der er radiogast og/
eller navigatør under sejladserne.

Ligesom Michelle Nielsen er det tu-
rene på havet, han savner mest i denne 
tid.

”Jeg er ked af, at alt er aflyst. Der bur-
de i denne tid, hvor lystsejlersæsonen 
starter, være en større repræsentation 
af Marinehjemmeværnets grå skibe i de 
danske farvande. Udover SAR kunne vi 
efter min mening også have fortsat med 
farvandsovervågningen. Men jeg forstår 
bevæggrundene for, at det må være 
sådan her i en periode – og glæder mig 
til, at tingene bliver normale igen,” siger 
Peter Vibede.  

Per Ulrik Nielsen 
mødes med sin stab 
på Skype. Fokus har 
mest været på drift 
og beredskab, mens 
aktiviteter og rekrut-
tering har fyldt min-
dre end normalt.

”Lige nu vil jeg bare gerne ud at 
sejle,” siger Michelle Nielsen, som er 
en af flotillens nyere medlemmer.

CORONAKRISEN
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M O T I O N  O G  S A M M E N H O L D 

H V E R  F O R  S I G

T E M A

AF CHARLOTTE HJERRILD BONDE

Kreative hjerner har arbejdet på højtryk 
for at komme med gode ideer til, hvor-
dan form og færdigheder kan vedlige-
holdes og sammenholdet opretholdes i 
den periode, hvor corona har sat mange 
aktiviteter på standby. Mange distrik-
ter har sat målrettet ind. Ét af dem 
er Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland. Her er kaptajn Anders 
Sørensen en af fem personer, som har 
startet onlinetræning op. Det foregår på 
den måde, at der minimum hver anden 
dag lægges en lille videosekvens op i 
distriktets facebookgruppe.

Videoerne produceres af en af 
distriktets frivillige soldater, Bjarke 
Hagelsø Jacobsen, som lægger meget 
krudt i at få de mange, kreative ideer 
ført ud i livet. 

“Opslagene er en bred pallette, som 
inspirerer både til fysisk træning, men 
også til at øve militære færdigheder, 
som for eksempel kort og kompas. Vi 

har flere lektioner i støbeskeen, men 
sætter også stor pris på de mange gode 
ideer, vi får fra soldaterne,” siger Anders 
Sørensen. 

Han er især glad for at opleve, at det 
er frivillige soldater fra hele landet, som 
tilslutter sig. 

March hitter
En af bestsellerne er begivenheden 
“HDSSJ march”, som skal råde bod 
på den aflyste Søgårdmarch. Her kan 
soldaterne gå sammen - hver for sig - og 
dem, der har lyst, kan tage billeder fra 
deres tur og dele det i gruppen. Tiltaget 
har haft enorm tilslutning - faktisk har 
flere været med end ved den vanlige 
march. Anders Sørensen tror, det bun-
der i, at mange i denne tid har behov 
for at mærke fællesskab. 

“Eftersom alle aktiviteter er blevet af-
lyst, har der været et hul. Derfor bliver 
det her en god erstatning, eller et godt 

tilbud i manglen på bedre,” forklarer 
han. 

Samme holdning har seniorsergent 
Peter Geert Aas ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordjylland. Her bruges 
de sociale medier også aktivt, og der 
tilbydes forskellige aktiviteter samtidig 
med, at soldaterne opfordres til selv at 
dele billeder af deres træning. 

Peter Geert Aas mener, at tiltagene er 
helt afgørende: 

“Vi savner uden tvivl at komme 
afsted i uniform, men nu hvor det 
ikke kan lade sig gøre, så må vi være 
sammen på en anden måde. Det er helt 
essentielt, at vi konstant laver tilbud, 
som relaterer sig til at være frivillig i 
Hjemmeværnet. Soldaterne må ikke 
glemme, at de er en del af tjenesten”, 
siger han.  

Under coronakrisen har mange 
hjemmeværnssoldater måttet tænke i 
nye baner for fortsat at være aktive.

En solrig dag i april var flere soldater i Hær-
hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands kompag-
nier ude at marchere sammen - hver for sig. 
Marchen var på 10 kilometer.
Foto: Louise Qvistgaard Christensen
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G O D  M O R A L  T R O D S  
A F L Y S T E  A K T I V I T E T E R

H E N R I K  T A N G  J E N S E N ,  4 7  Å R ,  K O M P A G N I C H E F  
F O R  H J E M M E V Æ R N S K O M P A G N I  M O R S

Når man ser på Sundhedsstyrelsens kort over 
Danmark, har Mors forholdsvis få COVID-
19-smittede sammenlignet med andre dele 
af Danmark. Ikke desto mindre har øen i 
Limfjorden været underlagt de samme ret-
ningslinjer som alle andre, og Hjemmeværns-
kompagni Mors har været på standby ligesom 
alle andre hjemmeværnskompagnier.

”Vi måtte aflyse alt. Det mest ærgerlige var 
vores store øvelse over tre dage i slutningen 
af marts. De frivillige soldater havde glædet 
sig til den, og alt forarbejdet var lavet,” siger 
Henrik Tang Jensen.

I stedet har den stået på hjemmearbejde.
”Vi opfordrede alle til at tage kurser på hjv.

dk og til at dyrke motion hjemme for at holde 
sig i gang. Delingsførerne har haft kontakt 
med deres delinger en gang om ugen for at 

høre, hvordan det gik,” siger Henrik Tang 
Jensen.

Kompagnichefen fortæller, at moralen har 
været god, selvom alle planlagte aktiviteter 
har været aflyst.

”Vi gik alarmeringslisterne igennem, og 
jeg blev positivt overrasket over, hvor mange 
der meldte sig klar. Generelt er folk meget 
velvillige til at støtte i en situation som denne 
– men det er jo også derfor, at Hjemmeværnet 
er sat i verden,” siger Henrik Tang Jensen og 
tilføjer, at nogle har plejet sammenholdet i 
privat regi.

”Nogle frivillige har mødtes i mindre grup-
per på tre-fire-fem mand, hvor de selvfølgelig 
har efterlevet Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger om at holde afstand,” understreger Henrik 
Tang Jensen.

M U S I K K O R P S  U D S K Y D E R  
7 0 - Å R S  J U B I L Æ U M

B J Ø R N  T H O M S E N ,  4 7  Å R ,  K O M P A G N I C H E F  
F O R  M U S I K H J E M M E V Æ R N S K O M P A G N I  

N O R D J Y L L A N D

Der har ikke været meget musik i Hjemme-
værnets Musikkorps Nordjylland i foråret. 
Der blev ingen 4. maj-arrangementer eller 
forældredage hos Trænregimentet i Aalborg at 
spille til, og musikkorpsets 70-års jubilæum 
er udskudt.

”Det skulle vi have afholdt den 6. juni. Vi 
havde inviteret 100 gæster, lejet lokaler og set 
meget frem til det. Nu er det udskudt – ikke 
aflyst. Det bliver til efteråret i stedet. Så er 
det jo stadigvæk 70 år i år. På den måde har 
vi lidt elastik. Som et af Danmarks ældste 
HJV-musikkorps har vi en historie, vi gerne 
vil fortælle – ikke mindst til garderne. Sådan 
en dag er også en anledning til rekruttering,” 
siger Bjørn Thomsen.

Det var også i foråret, at den årlige certifi-
ceringsøvelse (årsprøve) skulle have fundet 
sted. Den er aflyst i år for alle musikkorps, 
men kompagniledelsen har gjort sit til, at det 

30 mand store musikkorps på alle måder er 
forblevet skarpt.

”Der har været gang i nyhedsmailen, vi har 
holdt alarmeringsøvelser og alle befalings-
mænd har ringet til den enkelte for at høre, 
hvordan det går. Og så er alle blevet bedt om 
at øve sig en halv time om dagen. Det er lige-
som med fysisk form. Man mister hurtigt sin 
skarphed, hvis ikke man træner,” konstaterer 
Bjørn Thomsen.

Således har musikkorpset også haft alterna-
tive former for øvelse og undervisning under 
overvejelse. For eksempel videosekvenser med 
dirigenten, en-til-en-onlineundervisning og 
online-samspil, ligesom man på Facebook har 
set kor synge sammen hver for sig.

”Udfordringen er, at internettet nemt kan 
give en lille forsinkelse af lyden. Og når man 
spiller sammen som brassband, lyder det knap 
så godt,” siger Bjørn Thomsen.

MORS
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Jeg har så stor kærlighed 
til Hjemmeværnet, fordi 
det afspejler to værdier, jeg 
synes er så vigtige – nemlig 
uselviskhed og fællesskab.”

Forsvarsminister Trine 
Bramsen tager en tidlig morgen i ja-
nuar imod mig i sit ministerkontor på 
Holmens Kanal 9 i København, hvor 
også Forsvarskommandoen har sit 
hjemsted. Forsvarsministeren har sagt 
ja til at tale med mig, der som menig 
soldat har ønsket at høre om hendes 
synspunkter og de perspektiver, hun 
ser for Hjemmeværnet.

I 2019 fyldte Hjemmeværnet 
70 år - hvorfor har Hr. og Fru 
Danmark i din optik fortsat 
brug for en frivillig og folkelig 
forankret beredskabs-
organisation som 
Hjemmeværnet?
”Jeg ser Hjemmeværnet som noget 
væsentligt for at sikre trygheden i 
Danmark. Sikkerhedssituationen har 
ændret sig markant over de seneste 
fem år. Det har betydet meget for dan-
skernes syn på Hjemmeværnet som 
tryghedsfaktor. Det gør i det hele taget 
en forskel for danskerne, at uanset om 
der er terrortrusler eller klimaudfor-
dringer, så har vi i nabolaget hjemme-
værnssoldater, der kan stille op, som 
er uddannede og som - ikke mindst 
– viser samfundsansvar. 

Det er det, der er så flot ved at være 
aktiv i Hjemmeværnet. Det udtrykker: 
Vi har ikke nok i os selv, og også når vi 
har fri, ønsker vi at tage del i sikringen 
af Danmark som et trygt samfund - nu 
og i fremtiden.

Udover at skabe tryghed i daglig-
dagen, så er der også de praktiske 
opgaver, der løses af Hjemmeværnet. 
Da jeg var til nytårsparole på Fyn og 
indsatsen blev listet op i både timer 
og opgaver, så var man ikke i tvivl om, 
hvor meget og hvor mange steder, 
Hjemmeværnet bidrager. Tilmed sker 
det i en ånd af fællesskab. Den ånd 
mærker jeg klart, når jeg er ude og be-
søge Hjemmeværnets aktiviteter. Her 

ved man godt, at det er fællesskabet, 
der bærer værket.”

Hjemmeværnet har med 
forsvarsforliget fået nye 
opgaver og skal i 2020 yde 
værtsnationsstøtte til vore 
allierede samarbejdspartnere 
– vil det være en styrke for 
Hjemmeværnet?
”Ja, det tror jeg. Når jeg kommer rundt 
i verden og taler med mine minister-
kolleger, så er der ingen tvivl om, at de 
danske kompetencer er i høj kurs. Det 
skyldes den måde, vi er som menne-
sker og den måde vi uddanner os på, 

TEKST: POUL MONGGAARD
FOTO: BO NYMANN

Forsvarsminister: 
Hjemmeværnet 

er i konkurrence 
om de unge

Menig Poul Monggaard 
besøgte forsvarsminister 

Trine Bramsen i starten af året 
før coronakrisen for at høre 

hendes syn på Hjemmeværnet. 
”Hjemmeværnet har en 

udfordring i forhold til de 
unge, som der er stor rift om,” 
vurderer forsvarsministeren, 
der samtidig understreger, at 

de unge kan have stor gavn af 
Hjemmeværnets fællesskab og 

de kompetencer, de kan få.  

”
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KÆMPE  
RESPEKT FOR 
CORONAINDSATS
Forsvarsminister Trine Bramsen var blandt de første til at besøge 
Corona-Hotlinen i Jonstruplejren i marts, hvor hun talte med flere 
frivillige fra Hjemmeværnet. Ministeren har ved flere lejligheder 
udtrykt stor ros og respekt for Hjemmeværnets indsats under 
coronakrisen.

”Hjemmeværnssoldaterne har sammen med det øvrige forsvar 
været krisens altmuligmænd. Jeg er ganske enkelt stolt og impone-
ret over den måde, de har grebet opgaverne an på. Hvad enten  det 
har været bevogtning ved vores sygehuse i den allermest kritiske 
fase, bemanding af telefoner, da danskernes spørgsmål var flest - 
eller at holde god ro og orden ved genbrugspladserne, da de blev 
åbnet igen.”   

”Den grunduddannelse, man får i Hjemmeværnet, kan bruges 
i rigtig mange sammenhænge. Man skal jo huske på, at samtidig 
med den her alvorlige situation, er der fortsat et alvorligt trussels-
billede i verden omkring os. Der skal man i Hjemmeværnet også 
være klar til at træde til – og det ved jeg, at I er.”

”Det kendetegner folk fra Hjemmeværnet, at de ikke har nogen 
fine fornemmelser. I løser alle opgaver på en usnobbet måde. I 
løser de opgaver, I bliver sat til at løse. Det har også været tilfæl-
det under de her helt særlige omstændigheder. Det er i den grad 
samfundssind. ”

så vi kan løse komplicerede opgaver. Det er 
noget, der begynder i Folkeskolen, og det 
slår også igennem i Hjemmeværnet. Derfor 
er der ikke nogen tvivl om, at Hjemmevær-
net kan noget særligt i samarbejdet med det 
øvrige forsvar og i samarbejdet med vore 
allierede.”

Kan vi blive bedre?
”Det tror jeg. Ligesom verden og samfundet 
hele tiden ændrer sig, skal Hjemmeværnet 
også ændre sig. Det gør Hjemmeværnet 
også, og vi kan godt tro på os selv. Der er 
indimellem fortalt vittigheder om Hjem-
meværnet, men dem skal vi ikke gøre til et 
selvbillede. Vi ved godt, at Hjemmeværnet 

INTERVIEW

Forsvarsminister Trine 
Bramsen arbejder for, at 
virksomheder får større 
forståelse og taknem-
melighed ved at have 
ansatte, der er aktive i 
Hjemmeværnet. 

 ” Noget, der er 
efterspurgt i mange 

moderne virksomheder 
og organisationer, er 
den disciplin, som får 
Hjemmeværnet til at 

fungere.”
Trine Bramsen, Forsvarsminister
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kan yde med kvalitet, og det afspejler sig også i holdningen 
til Hjemmeværnet ude i samfundet. Dog kommer vi ikke 
udenom, at vi har en udfordring i forhold til de unge. Her 
skal vi blandt andet se på, hvordan Hjemmeværnet organi-
serer sig. Hjemmeværnet er jo i konkurrence med badmin-
ton, fodbold, forældreråd, partiforeninger og så videre. I 
forhold til det kan vi godt gøre noget for at oplyse om, hvad 
der ligger i at være hjemmeværnsaktiv, og hvordan det 

kan passes ind i de flestes liv, fordi 
Hjemmeværnet har en bred vifte af 
opgaver.”

Skal der over for de unge 
lægges mere vægt på, 
hvordan de kompetencer, de 
opnår som hjemmeværns-
soldater, også kan være 
relevante i deres 
professionelle liv?
”Ja, de unge arbejder jo på at få et flot 
CV, og når man appellerer til dem, 
tror jeg, det har stor betydning, at de 
over for deres kommende arbejds-
givere kan dokumentere glimrende 
kompetencer som dem, de kan opnå 
i Hjemmeværnet. Noget, der er 

efterspurgt i mange moderne virksomheder og organisatio-
ner, er den disciplin, som får Hjemmeværnet til at fungere. 
Hvem vil ikke også gerne på sin arbejdsplads have nogen, 
der er i stand til at varetage sikkerheden, så man undgår, 
at noget går galt, og som kan håndtere situationen, hvis 
noget skulle gå galt. Ligesom danskerne kan føle sig trygge 
ved at have hjemmeværnssoldater i nabolaget, så kan en 

arbejdsgiver også føle sig tryg ved at have hjemmeværnssol-
dater blandt de ansatte.

Derfor arbejder jeg også på at få virksomhederne til 
at have større forståelse og taknemmelighed ved at have 
ansatte, der er medlemmer af Hjemmeværnet. Det bør være 
sådan, at når en ansat kommer og spørger: ”Må jeg få lov 
til at få fri til en aktivitet i Hjemmeværnet?”, så kvitterer 
virksomheden med et: ”Tak, fordi du stiller op for landet”. 
Der er virksomheder, som er gode til det, og dem, som ikke 
er, skal vi have til at se værdien.

Når vi taler kompetencer, skal vi også være opmærksom 
på mulighederne for, at man kan kombinere sine fritids-
interesser ind i Hjemmeværnet. Har man interesse for at 
træne med sin hund, så er der muligheder for at gøre det 
i Hjemmeværnet. Tilsvarende gælder, hvis man er en god 
skytte, eller det handler om terrænkørsel, eller man er til 
udendørsaktiviteter. Her byder Hjemmeværnet på nogle 
fantastiske øvelser i rammerne af et godt kammeratskab.

Jeg vil også pege på, at Hjemmeværnet kan være værdi-
fuld for de ensomme unge. Alt for mange lever alene, alt for 
mange savner et fællesskab. Mange unge famler, og det er 
indlysende at give dem tilbuddet om at komme ind i Hjem-
meværnet. Ikke fordi Hjemmeværnet skal være en social in-
stitution, men fordi det kan give de famlende unge struktur, 
kompetencer og noget at være her for - noget samfundet 
efterspørger.”

Har du nogle gode råd til, hvordan vi bedre 
kan gøre os bemærkede i offentligheden. 
Skal vi gøre noget særligt?
”Hjemmeværnet skal ikke lave sig om, men I skal fortælle: 
Hvem I er, hvad I kan, hvilke vigtige opgaver I rent faktisk 
løser her i landet og internationalt. Der kan vi eksempelvis 

 ”Jeg har så  
stor kærlighed til 
Hjemmeværnet,  
fordi det afspejler to 
værdier, jeg synes er 
så vigtige – nemlig 
uselviskhed og 
fællesskab.
Trine Bramsen,  
Forsvarsminister

Menig Poul Monggaard, der er aktiv i 
Flyverhjemmeværnet, besøgte forsvars-
ministeren på hendes ministerkontor 
i København. Interviewet fandt sted i 
januar før coronakrisen 
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 ” Ligesom danskerne kan føle sig 
trygge ved at have hjemme-

værnssoldater i nabolaget, så kan 
en arbejdsgiver også føle sig tryg 
ved at have hjemmeværnssoldater 

blandt de ansatte.”
Trine Bramsen, Forsvarsminister

pege på Mali, hvor vi har haft hjemmeværnssoldater som 
en del af løsningen på situationen dér. Det samme gælder 
i Afghanistan og Irak og det bidrag, Hjemmeværnet yder 
til grænseovervågningen i Sydeuropa.”

De sociale medier fylder meget, og 
Hjemmeværnet er jo også at finde på disse 
platforme og ikke mindst på vort eget 
system hjv.dk og Facebook. Hvordan 
betragter du det?
”Jeg tror, det er vigtigt, at Hjemmeværnet er, hvor dan-
skerne er. Derfor skal Hjemmeværnet også være på de 
sociale medier, men Hjemmeværnet laver ikke aktiviteter 
for at være på disse medier. Derfor bliver Hjemmeværnet 
aldrig en Youtube-kanal, men jeg synes egentlig, at det er 
fint at give befolkningen et kig ind i fællesskabet. Vi skal 
samtidig huske, at den gode gamle mund-til-øre metode i 
sig selv er virkningsfuld. Spread the word.”

Du har lagt vægt på den kønsmæssige 
ligestilling. Er der noget Hjemmeværnet 
kan gøre i forhold til sin egen kultur og for 
at tiltrække unge kvinder?
”Jeg tror, at vi engang i mellem skal minde os selv og 
hinanden om de værdier, vi er vokset op med: At vi skal 
være ordentlige mod hinanden og tænke: Hvem er det, 
jeg sidder overfor, og hvordan er det, vi taler sammen.  
Ligesom man er sammen med sin søster eller kusine, så 
opfører man sig også ordentligt. Jeg tror ikke, man skal 
gøre det mere kompliceret end det. Der er ingen tvivl om, 
at der er et stort potentiale og også en kæmpe lyst blandt 
kvinder til at deltage i Hjemmeværnets aktiviteter. I et 
moderne hjemmeværn har vi brug for alle gode kompe-
tencer, fordi opgaveløsningen bliver mere og mere kom-
pleks. Derfor er der også brug for, at vi ikke alle sammen 
tænker ens, men at vi kan bidrage med vore forskellige 
forudsætninger, hvad enten det er erhvervsmæssige eller 
kønsmæssige.”

Du ønsker også at ophæve aldersgrænsen 
for, hvor længe hjemmeværnssoldaterne 
kan beholde deres rang?
”Ja, og jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, som har taget 
fat på det tidligere. Vi lever jo længere og lige såvel, som 
vi har brug for folk med forskellig baggrund og forskel-
lige køn, så har vi også brug for alle aldre. Jeg kommer al-
drig til at undervurdere erfaring og den gefühl, der følger 

af erfaring. Derfor har det også været 
forkert at sige, at der er en udløbsdato. 
Selvfølgelig skal man altid vurdere, 
om man er i stand til at varetage det 
ledelsesansvar, der foreligger, men det 
gælder jo for alle, uanset om man er 45, 
65 eller 75 år. Med den hidtidige lov 
sendte man det helt modsatte signal.”

På vej ud af døren spørger jeg for-
svarsministeren, om jeg har tolket det 
rigtigt, hvis jeg konstaterer, at hun hol-
der af at være forsvarsminister. Svaret 
faldet prompte: ”Ja, og det må du gerne 
skrive.”  

INTERVIEW

Forsvarsminister 
Trine Bramsen
• Alder: 39 år
• Parlamentarisk karriere: Trine 

Bramsen har været forsvarsmini-
strer siden 27. juni 2019. Hun har 
siddet i Folketinget siden 2011 og 
har blandet været retsordfører og 
formand for Udvalget for Udlæn-
dinge- og Integrationspolitik
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N O R D S J Æ L L A N D  O P L E V E R 
Ø G E T  I N T E R E S S E

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland har indgået et stra-
tegisk samarbejde med Gardernetværket for at øge interes-
sen for Hjemmeværnet. Gardernetværks præsident, Michael 
Klitvad og distriktschef, oberstløjtnant Kim Willum H. Guld-
bech, ses her i forbindelse med, at aftalen blev indgået.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland har arbejdet 
intensivt for at øge interessen for Hjemmeværnet i det 
nordsjællandske. Nu begynder det så småt at bære frugt.

Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordsjælland har histo-
risk gennemgået en stor 
omvæltning og oplevet et 
fald i antallet af medlem-
mer. Situationen er ved at 

ændre sig. Et bredt og intensivt arbejde 
har øget interessen for at blive medlem af 
Hjemmeværnet i Nordsjælland. Noget der 
glæder oberstløjtnant Kim Willum H. Guld-
bech, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordsjælland.

”Vi oplever en stigende interesse for 
Hjemmeværnet og en tro hos de frivillige 
på, at vi kan løfte antallet af frivillige. Jeg 
kan se, at vi har succes med flere af vores 
indsatser for at skabe øget interesse - med 
bevidstheden om, at det er et langt sejt 
træk,”siger Kim Willum H. Guldbech. 

Strategisk samarbejde
Gardernetværk og Hærhjemmeværns-
distinkt Nordsjælland indgik i starten af 
året et strategisk samarbejde med fokus på 
medlemsudvikling i distriktet. Samarbejdet 
går primært ud på, at Gardernetværk i 2020 
støtter promoveringen af distriktet overfor 
personer med baggrund i Den Kongelige 
Livgarde. Det vil blandt andet ske ved 
info-arrangementer, ved Gardernetværks 
erhvervsfaglige værnepligtskursus, Mini-
MasterClass, på sociale medier og på de 
events, som Gardernetværk holder i løbet 
af året.

Samarbejdet har allerede øget interes-
sen blandt de værnepligtige gardere. På 
åbent hus på Høvelte Kaserne i januar fik 
distriktet en konkret dialog med over 140 
værnepligtige og civile, som viste interesse 
for Hjemmeværnet. 

”Den første, der kontaktede os på 
telefon, ønskede i øvrigt optagelse ved 

AF: MORTEN LYKKEBERG
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Hærhjemmeværnsdistrikt København, 
hvilket understreger, at samarbejdet også 
gavner bredere end Nordsjælland,” siger 
Kim Willum H. Guldbech. 

Reserven tilbage i aktiv tjeneste
For at få flere aktive tager distriktet aktivt 
fat i de, der står i reserven. Flere frivillige fra 
underafdelingerne har i samarbejde med 
distriktet på nogle aftener været samlet om 
et callcenter, hvor alle fik udleveret en ringe-
liste. De fremmødte gik derefter i gang 
med at ringe til de, der står i reserven. Der 
er samlet kontaktet cirka 400 fra reserven. 
Nogle ønskede at gå direkte i aktiv tjeneste, 

mens rigtig mange ønskede at tilmelde sig 
et eller flere arrangementer, som Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordsjælland holder for 
nogle af de, der er i reserven. På arran-
gementerne kan reservefolkene snuse til 
militære færdigheder samtidig med, at der 
kommer en god dialog om, hvor distriktet 
er i dag. Målet er, at flere bliver aktive efter 
arrangementerne.. 

Distriktet har samtidig haft en ekspert i 
frivillighed til at holde oplæg, ligesom der er 
gennemført træning i at få en positiv dialog 
om at blive frivillig i Hjemmeværnet. Alt 
sammen tiltag der giver en tro på, at tallene 
i Nordsjælland vil flytte sig positivt.  

H Æ R H J E M M E V Æ R N E T
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Fra harmoni til messing

Hjemme-
værnets 
Musikkorps 
Vestsjælland 
fotograferet 
ved årsprøven 
5. decem-
ber 2019 på 
Gardehusar-
kasernen i 
Slagelse.

Kort tid efter Hjemmeværnets start i 1949 
blev der også oprettet musikkorps. I dag 
findes de fleste militære orkestre i Danmark 
i Hjemmeværnet. Et af dem er orkestret på 
Vest sjælland, som er gået fra at være et 
harmoniorkester til et brassband.

Frederik IX Honnørmarch - træder 
træblæserne frem ikke mindst i trioen, 
hvor de har en lille virtuos selvstændig 
stemme – en såkaldt obligatstemme - 
der kappes med den egentlige melo-
distemme. Det kan blandt andet høres 
på Musikkorpsets indspilninger af 
denne march. 

Brassband med trompeter
Ud over harmoniorkestret er der også 
mange orkestre, der betegnes brass-
band efter den engelske model. Instru-
mentationen i et fuldt besat brassband 
efter denne model er Eb-cornet, som er 
det højst klingende instrument i denne 
orkestertype, en række cornetter i Bb, 
flygelhorn, tre althorn, to barytonhorn, 
tre tromboner, (to tenorer og en bas), 
to euphonier, to tubaer i Eb og to lidt 
dybere klingende tubaer i Bb. Herud-
over kommer en slagtøjsgruppe. Denne 
orkestertype tæller ikke trompeter. 

I dag er Hjemmeværnets Musikkorps 
Vestsjælland ikke længere et harmoni-
orkester, men et messingensemble med 
slagtøj. Dog ikke helt efter den engelske 
model.

De første gange Musikkorpset spil-
lede uden træblæsere var ved julekon-
certen i Gørlev Kirke torsdag den 28. 
november og adventskoncerten på 
Grønnegades Kaserne i Næstved søn-
dag den 1. december 2019.  

Harmoniorkester
Efter at have fungeret nogle år som 
messingorkester, var der træblæsere, 
der også gerne ville spille med. I 
adskillige år var Hjemmeværnets Mu-
sikkorps Vestsjælland så et harmoni-
orkester, som ud over messingblæsere 
og slagtøj havde en række klarinetter, 
tværfløjter og saxofoner med.

En vigtig gruppe i et harmoniorke-
ster er klarinetterne. Den Kgl. Livgar-
des Musikkorps tæller 36 musikere, 
og ud over messinginstrumenter og 
slagtøj er der 10 klarinetter samt 
fløjter, obo og fagot. 

I mange marcher – eksempelvis 
Kai V. Nielsens særdeles fine Kong 

I Slagelse blev et musikkorps 
oprettet i 1950. I første om-
gang meldte der sig omkring 
20 medlemmer. Instrumen-
tationen var til start mes-
singblæserinstrumenter og 

slagtøj. Dirigenter og instruktører var 
i de første år lokale musikere. 

Fra 1963 hed dirigenten Tuck 
Christoffersen, som på det tidspunkt 
var musiker i Falsterske Fodregiments 
Musikkorps. Den nuværende dirigent 
er Kristjan Berger, som er konserva-
torieuddannet på euphonium og har 
som assistent spillet i Prinsens Musik-
korps i Skive og i Forsvarets Musik-
korps Nord i Norge.

AF BØRGE RIIS LARSEN, MUSIKER OG VICEMUSIK  -
DIRIGENT I HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS VESTSJÆLLAND
FOTO: PETER B. THOMSEN

ØST - MUSIKKORPS
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FOTO: JACOB KONGSMAR

Sej Rygsæk er en 
patruljeøvelse for 

infanterister, hvor soldaterne 
skal tilbagelægge 40 km 

march fra torsdag til søndag.

Sej Rygsæk
• Sej Rygsæk har eksisteret 

i over 20 år og har i alle 
årene været arrangeret af 
Infanterikompagni Sydsjæl-
land og Lolland-Falster. 

• Infanterikompagniet er 
åben for at tage imod 
gæster fra andre kompag-
nier, enten som enkelt-
mand eller hele kompag-
nier. Aktiviteten fremgår på 
aktivitetsoversigten i løbet 
af vinteren.

Soldaterne deltager 
som fulde delinger.
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Under marchen er der 
indsat mindre opga-
ver, som soldaterne 
skal løse. I år skulle 
de befri en forsker i 
en skov og infiltrere 
en forladt industri-
bygning.

Patruljeøvelsen skal teste 
soldaternes færdigheder 
under forhold som træthed, 
udmattelse og sult.

ØST – ØVELSE
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I dagligdagen er det ledelses-
opgaven med at motivere 
kompagniets medlemmer, 
der fylder for kompagni-
chef Martin Christoffersen 
fra Hasle på Bornholm.

”Mine soldater er forskellige. 
Det er forskelligt, hvordan de skal 

motiveres og i det hele taget, hvor-
dan de skal håndteres i det daglige. 
En ting er at kunne føre, men det er 
den daglige ledelse, som sikrer, at 
folk møder op og arbejder sam-
men. Det fylder rigtig meget for mit 
virke som kompagnichef,” fortæller 
Martin Christoffersen, der selv bli-
ver motiveret, når han får lov til at 
udfolde sit virke som kompagnichef 
og fører kompagniets soldater. 

Martin Christoffersen er en mand, 
som godt kan lide at få tingene til 
at ske. 

AF MORTEN LYKKEBERG 
FOTO: JACOB KONGSMAR 

N ÅR  FOLK  ARBE JDER 
SAMMEN ,  HAR 
J EG  G JORT  M I T 
ARBE JDE 
GODT
For kompagnichef Martin 
Christoffersen fra Bornholm 
er samarbejdet på tværs helt 
centralt, når han skal lykkes 
som fører og leder. 

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

Martin Christoffersen 
lægger vægt på tæt 
kontakt til medlem-
merne i kompagniet, 
så han kan motivere 
alle i kompagniet til 
at yde deres bedste. 
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For Christian Jentzsch er der ingen tvivl. 
Man skal ikke være bange for at springe 
ud i at blive befalingsmand. Han har 
selv taget skridtet og har ikke fortrudt. 
I dag er han uddannelsesstøtteofficer i 
Politikompagni Bornholm. 

Lysten til at gøre en forskel 
var grunden til, at Christian 
Jentzsch meldte sig som frivil-
lig i Hjemmeværnet efter en 
dialog ved et hvervearrange-
ment. Dengang i 2011 havde 
han ikke et mål om at blive 
befalingsmand, men Christian, 
der i det civile er brugsuddeler,  
gik til opgaverne i kompagniet 
med krum hals.  Derfor var det 
også naturligt, at han tog skrid-
tet til at blive befalingsmand. 

Christians kammerat Søren 
valgte også at sige ja til at tage 
en leder- og føringsuddannel-
se, og de startede på uddannel-
sen sammen. Det har Christian 
ikke fortrudt. 

”Det er superspændende, 
og dejligt at have en at følges 
med. Jeg kan godt lide at få en 
opgave, finde ud af hvordan 
opgaven skal løses, skrive min 
fempunktsbefaling og så se den 
blive ført ud i livet. Det kræver 
samtidig øvelse at være den, 
der er den. De erfarne i kom-
pagniet er dog gode til at støtte 
op om mig,” fortæller Christian 
Jentzsch.

Kompetencer kan 
bruges civilt
For Christian er der ingen tvivl 
om, at han kan bruge kompe-
tencerne i det civile.

”Gennem fempunktsbefa-
lingen bliver man skarpere på, 
hvad man vil opnå. Vi er en 
frivillig organisation, og der 
skal man jo være skarp på at 
motivere. Det er kompetencer, 
som jeg også bruger i mit civile 
lederjob,” lyder det fra Chri-
stian Jentzsch.

Hos Christian Jentzsch ligger 
der en stor lyst til at gøre noget 
ekstra. Det var det, der fik ham 
til at melde sig til Hjemmevær-
net tilbage i 2011. Det er også 
det, der har ført til, at han også 
er Hjerteløber. Så der bliver 
kaldt på ham, hvis der er en 
tæt på, som får problemer med 
hjertet. Det at gøre en forskel 
betyder meget for Christian 
Jentzsch.  

ØST – BEFALINGSMÆND

Christian Jentzsch har 
ikke fortrudt at han 
blev befalingsmand. 

 ”Vi er  
en frivillig 
organisation, 
og der skal man 
jo være skarp 
på at motivere.
Christian Jentzsch, 
Uddannelsesstøtteofficer

”Min personlige drivkraft er, at 
tingene skal ske. Jeg er også den 
type, som ikke holder sig tilbage, 
og så søger jeg indflydelse – og 
jeg tror egentlig, det er noget 
af grunden til, at jeg i dag er 
kompagnichef.”

Husk at lytte
Samtidig lægger Martin vægt på, 
at det er vigtigt at lytte og give 
anerkendelse til soldaterne. 

”Som chef skal man ikke blot 
sidde og bestemme det hele. Man 
skal ud blandt soldaterne og tale, 
virke og deltage i deres uddan-
nelse. På den måde skaber man 
resultater. Det er også vigtigt med 
selverkendelse. Hvis jeg har taget 
en forkert beslutning, så erkender 
jeg det og er ikke bange for at 
sige det,” lyder rådet fra Martin 
Christoffersen.

For nye, som har lyst til at blive 
befalingsmænd, lyder opfordrin-
gen fra Martin, at man skal tage 
tingene i små trin og ikke være 
bange for at kaste sig ud i det. 
Men samtidig skal man også være 
parat til at tage konsekvensen, 
hvis man alligevel ikke har lysten 
og evnerne til at blive befalings-
mand. Og så skal man som fører 
uanset niveau holde sig skarp og 
efteruddanne sig, så man hele 
tiden er klar til at løse de pålagte 
opgaver.  

Spring  
ud i det!
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Når isulven hyler,  
træder de 

frygtløse frem 

Jan Ømand tv. og Bjarne 
Andreasen fra Blå Negl har 

indledt et tættere samarbejde 
med den tyske Øvelse Eiswolf.

En soldat bider tænderne 
sammen i det iskolde vand! 

De to danske deltagere, Jørgen Petersen tv. og Tor-
ben Schou fra Infanterikompagni Herning Nord.
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Du og din makker bevæger 
jer forsigtigt gennem nat-
ten. Det er koldt og vådt 
- månen er det meste af 
tiden skjult bag skyerne, og 
terrænet er fladt, pløret og 

ubarmhjertigt. I er på udebane, så I er nødt 
til at forlade jer på kort og kompas for at 
finde vej gennem det ukendte terræn, hvor 
masser af fjendtlige soldater fra Hunterforce 
kun har ét mål: At fange jer og stoppe jeres 
fremrykning.

Trætte og våde ankommer I til et safe-
house og bliver mødt af en opgave – på den 
anden side af vandgraven ligger en såret 
kammerat, som skal hentes ind for at blive 
behandlet. I tager støvler og uniformer af 
og lader jer glide ned i det iskolde vand, 
der næsten tager vejret fra jer og omgående 
sender smerter gennem jeres kroppe. Midt 
i vandgraven når I frem til den sårede, får 
ham bragt hele vejen tilbage gennem det 
iskolde vand og hen til de ventende første-
hjælpere, der overtager opgaven.

I skynder jer op og står frysende i den 
kolde luft – får jer tørret nødtørftigt, får 
udleveret koordinatet på næste safe-house, 
tager jeres våben og udrustning og begiver 
jer videre ud i natten, hvor Hunterforce 
venter – lurende og klar.

Det kunne lyde som optakten til en gyser-
roman eller en krigsfortælling, men det er 
bare én af de mange oplevelser, der mødte 
deltagerne i den tyske Øvelse ”Eiswolf”, der 
løb af stablen i vinterlandskabet omkring 
byen Heide i Nordtyskland. 

Eiswolf giver masser af læring
Men hvorfor skrive om en tysk øvelse i HJV 
magasinet? Svaret ligger lige for. For igen i 
år var der dansk deltagelse på øvelsen både 

blandt gængerne, på posterne, ved fjende-
styrken og som en del af administrationen 
omkring øvelsen.

47-årige Jørgen Petersen og 50-årige Tor-
ben Schou fra Infanterihjemmeværnskom-
pagni Herning Nord fortæller her, hvorfor 
de frivilligt valgte at tage til Tyskland for at 
lade sig jage i uvant terræn i kulde og regn i 
januar. Begge har været med i et utal af øvel-
ser og konkurrencer i både ind- og udland.  
”At deltage i Eiswolf er bare en rigtig god 
oplevelse, hvor du samtidig får mange gode 
og relevante opgaver. Selv om jeg har prøvet 
en del, får jeg stadig overraskende oplevel-
ser som eksempelvis, hvor skræmmende 

AF: PEDER FRITS NIELSEN
FOTO: BRIAN F. RASMUSSEN, MICHAEL HANSEN 
OG PEDER F. NIELSEN/HJVFOTO.DK

Hvad er  
Øvelse Eiswolf?
• Den tyske Øvelse Eiswolf er en 

patruljeøvelse i stil med den dan-
ske Blå Negl. Ligesom på Blå Negl 
gennemføres Eiswolf på hold med 
enten to eller fem-seks deltagere.

• På halvandet døgn skal holdene 
igennem en rute på 50 kilometer 
med indlagte poster med forskel-
lige opgaver, der sætter deres 
fysik, viden og militære færdighe-
der på prøve. Undervejs bliver de 
konstant jaget af fjender.

• Hvis du synes Øvelse Eiswolf 
lyder tillokkende, så hold øje med 
indbydelsen, der kommer ud via 
din region eller distrikt. Det kan 
være en god idé at begynde træ-
ning i god tid, for Øvelse Eiswolf 
kræver noget af deltagerne, der 
til gengæld får mange gode ople-
velser og retten til at være stolt 
over at kunne gennemføre.

 ”At deltage i 
Eiswolf er bare en 
rigtig god oplevelse, 
hvor du samtidig får 
mange gode og 
relevante opgaver.
Torben Schou, Infanterist

Danske hjemmeværnssoldater blev 
i den grad udfordret på den tyske 
patruljeøvelse, Øvelse Eiswolf, som er 
en pendant til den populære danske 
patruljeøvelse Blå Negl. Arrangørerne går 
nu sammen om at udvikle begge øvelser.

VEST – ØVELSE
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VEST – ØVELSE

og få masser af nye input og ideer. Det er et 
rigtig godt initiativ,” siger Jan Ømand, der er 
næstkommanderende for Øvelse Blå Negl i 
Danmark. 

De tyske arrangører betragter faktisk 
Øvelse Eiswolf som en oplagt forberedelse 
for de tyske soldater, der ønsker at prøve 
kræfter med Øvelse Blå Negl i Danmark. 
Derudover har det dansk-tyske øvelses-
samarbejde medført, at soldater på begge 
sider har fået større forståelse for at arbejde 
sammen i internationale rammer.  

omkring 40 hjemmeværnssoldater primært 
fra Syd- og Sønderjylland og Fyn, som ind-
gik i Hunterforcestyken, hvis opgave var at 
gøre alt, hvad de kunne for at gøre livet surt 
for gængerne.

Det tætte samarbejde mellem danskerne 
og tyskerne har nu ført til, at der er indledt 
et formaliseret samarbejde mellem Øvelse 
Eiswolf og den danske patruljeøvelse Blå 
Negl, og arrangørerne arbejder tæt sammen 
for at udvikle begge øvelser.

”På den måde kan vi lære af hinanden, 
udvikle hinandens øvelser, prøve grænser af 

effektive de tyske spejderkøretøjer er,” 
siger Torben Schou.

Makkeren Jørgen supplerer: 
”Det er super spændende og udfordrende 

at bevæge sig rundt i marsklandskabet. 
Generelt er det at orientere sig via kort 
og kompas også en vigtig, men overset 
disciplin.” 

Begge er enige om, at øvelser af den 
kaliber giver masser af læring og erfaring, 
og de kan kun opfordre andre til at gribe 
muligheden for at være med på den næste 
Øvelse Eiswolf i 2021. Det samme kan 
Dennis Feigh van Berkel, som kommer fra 
Stabskompagniet ved Landsdelsregion Øst: 
”Du får en helt ny ide om egne grænser og 
kunnen. Samtidig styrkes sammenholdet i 
gruppen,” siger Dennis, der er klar til endnu 
en omgang Eiswolf.

”Der er ingen tvivl om, at gængerne får 
trænet, hvordan man taktisk bevæger sig i 
et terræn. Det er helt klart noget, der ligger 
godt for vores patrulje- og infanterisoldater,” 
understreger uddannelsesbefalingsmand, 
seniorsergent Per Steger fra Hærhjemme-
værnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.

Samarbejde over grænserne 
De danske hjemmeværnssoldater var også 
med til at bemande øvelsens poster. Politi-
hjemmeværnskompagni Odense har igen-
nem mange år samarbejdet med de tyske 
arrangører og stod denne gang for en nær-
kampshandlebane sammen med soldater 
fra Hjemmeværnskompagni Haderslev Syd. 
Det største bidrag fra dansk side var dog de 

Den tyske 
Øvelse Eiswolf 
byder på klas-
siske militære 
discipliner. 

De danske deltagere med deres fane.    
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S T A D I G  A K T I V  E F T E R 

70 års medlemskab

VEST – PORTRÆT

Aksel Pedersen er en 
ferm skytte og delta-
ger gerne i Hjemme-
værnskompagni 
Læsøs aktiviteter. Han 
kender øen som sin 
egen bukselomme. 

Trods sin høje alder og et 
landbrug, der skal passes, 
møder den 90-årige Aksel 
Pedersen fra Hjemme-
værns kompagni Læsø 
fortsat op til mange 
 aktiviteter.

soldater. Alle er meget behjælpelige - det er, 
som er vi en stor familie,” siger Aksel Peder-
sen, der sidste år fik overrakt sit 70-års tegn 
af Dronningen i Nymindegab, da Hjemme-
værnet fejrede 70-års jubilæum.

Aksel Pedersen fyldte 90 år i efteråret 
2019. Til trods for alderen nåede Aksel at 
deltage med 59 timer i aktiviteter i kompag-
niet i 2019. Men han skal også nå at passe 
24 hektar landbrug, hvor han dyrker byg og 
hvede. Han får lidt hjælp af familien, men 
for det meste er det ham selv, der sidder i 
traktoren og foretager forårspløjningen, 
sprøjtning og efterfølgende høsten. 

Når kompagniets aktivitet begynder igen 
efter coronakrisen, vil Aksel være en af dem, 
der møder op. Det ligger dybt i ham.  

Aksel i sin i 
traktor - han 
passer fortsat 
sit landbrug 
på 24 hektar. 

aftjene værnepligt. Og sådan blev det. Da 
jeg var færdig med tre års tjeneste i Forsva-
ret, hvor jeg fik en befalingsmandsuddan-
nelse og efterfølgende blev udstationeret 
til Itzehoe i Nord Tyskland, var det helt 
naturligt for mig at vende tilbage til Hjem-
meværnet,” fortæller Aksel Pedersen.

Når man en gang har været soldat, så er 
man altid soldat, mener Aksel Pedersen 
– det har i hvert fald motiveret ham til de 
mange års medlemskab af Hjemmeværnet.

En stor familie
”70 års medlemskab i Hjemmeværnet har 
givet mig mange spændende oplevelser, 
men det bedste er nu sammenholdet og 
kammeratskabet mellem alle os frivillige 

Aksel Pedersen var knap 20 år, da Hjemme-
værnet blev oprettet i 1949.  

”Min far sagde til mig – du skal være med-
lem af Hjemmeværnet, så du kan få nogle 
soldaterfærdigheder, inden du skal ind og 
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I august går Hjemmeværnseskadrille 270 atter 
på vingerne for at bevogte EUs ydre grænse, fordi 
Frontex har bedt om det. Piloten med kaldenavnet 
BAN og forbindelsesofficeren med kaldenavnet BAC er 
blandt de i alt ni mand, som skal afsted og holde øje 
med illegal indvandring og smugling af narkotika og 
mennesker via Middelhavet.

Missionen sidste år var 
en test. Kunne Hjem-
meværnseskadrille 270 
ligesom Flyvevåbnet 
deltage i opgaven med 
bevogtningen af EUs ydre 

grænse i Sydspanien? I år har Frontex – det 
agentur, der står for bevogtningen af EUs 
ydre grænse – bedt om, at Hjemmeværnse-
skadrille 270 stiller op igen.

”Det er en blåstempling af kvaliteten 
i opgaveløsningen for Hjemmeværnets 
Flyvende Kapacitet,” siger forbindelsesof-
ficer BAC.”

Både han og piloten BAN er en del af det 
hold på i alt ni mand, som bliver udsendt 
på den nye mission i starten af august og en 
måned frem. BAC skal som forbindelsesoffi-
cer sidde i ICC (International Coordination 
Centre) i Madrid, hvor han er bindeled-
det mellem Frontex og holdet i Malaga. 
Opgaven består blandt andet i at koordinere 
flyvningerne og tage hånd om eventuelle 
tekniske problemer og sygdom. Piloten BAN 
skal planlægge og gennemføre flyvnin-
gerne. Derudover består besætningen på en 
flyvning af yderligere en pilot, en Mission 
System Operator (MSO) eller systemope-
ratør og – forventeligt – en repræsentant 
fra den spanske paramilitære politienhed 
Guardia Civil.

Ved, hvad der venter
Ifølge forbindelsesofficer BAC har missionen 
sidste år klædt eskadrillen godt på til i år.

”Det betyder kolossalt meget, at vi ved, 
hvad vi kommer ned til. For eksempel 
foretager vi normalt en såkaldt site survey 
på forhånd, men den har ikke været mulig i 
år på grund af pandemien med coronavirus. 
Det er ikke et stort problem, da vi kender 
forholdene, vi skal flyve under,” siger BAC. 
Han er også selv forberedt på, hvad der 
venter hos ICC i Madrid:

”Det er et mere internationalt miljø, og vi 
ved fra sidst, at der kan være bureaukrati og 
træghed i beslutningerne, fordi de involve-
rer både Frontex og Guardia Civil.”

Piloten BAN har ligeledes et indtryk af, 
hvad han kommer ned til.

”Der er ikke den store forskel i forhold 
til farvandsovervågningen herhjemme. Det 
er et andet farvand og noget andet – flygt-
ninge og smuglere – som vi kigger efter. 
Den største udfordring kan blive varmen, 
for hvis luften er varm, kan vi ikke løfte lige 
så meget, og når vi reducerer mængden af 
brændstof, reducerer vi rækkevidden. Men 
det er noget, som vi tager højde for i plan-
lægningen af den enkelte flyvning,” siger 
BAN, der desuden skal tage højde for det 
normalt meget trafikerede luftrum omkring 
Malaga – hvis altså der er kommet gang i 
den civile lufttrafik til august.

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: BO NYMANN

”Ny mission er  
en blåstempling  
af vores indsats”

F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T
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Frontex
• ‘Frontières extérieures’ eller 

bare Frontex er det EU-agen-
tur, der beskytter grænsen 
for Schengenområdet også 
kendt som EUs ydre grænse. 
Hjemmeværnseskadrille 270 
overvågede også området 
ved Spaniens middelhavskyst 
i august sidste år. Eskadril-
len har erfaring med lignende 
opgaver fra blandt andet far-
vandsovervågning og opgaver 
for politiet. 

• I alt bliver ni mand – en de-
tachment commander, tre pi-
loter, to MSO (Mission System 
Operator), to GST (Ground 
Support Technician) og en 
forbindelsesofficer – udsendt.

 ”For mig som 
frivillig er det en 
fantastisk mulighed.  
Jeg er med til at 
udfylde en vigtig 
rolle for Frontex.
BAN, Pilot

Begge har fuld accept og støtte på både 
hjemmefronten og arbejdspladsen, når de 
pakker kufferterne til august og drager en 
god måneds tid til Spanien. Når BAN ikke er 
frivillig pilot i Hjemmeværnseskadrille 270, 
designer han software i et it-firma. Og BAC, 
der har været ansat 18 år i Forsvaret, ser det 
som en naturlig ting, at det nu er hans tur til 
at blive udsendt.

Vigtig støtte
Deres personlige motivati-
on er, at det er en mission, 
som giver mening.

”Som medlem af EU 
bør vi være med til at 
bevogte den ydre grænse 
og ikke bare overlade det 
til Spanien, Italien og 
Grækenland,” konstaterer 
piloten BAN.

”Det er blevet endnu 
vigtigere at støtte på grund af coronakrisen, 
hvor flere af de sydeuropæiske lande måske 
har følt sig svigtet af resten af Europa. Og 
ikke mindst er selve redningsopgaven vigtig. 
Vores overvågning kan hjælpe med at redde 
menneskeliv,” uddyber forbindelsesofficer 
BAC.

De er begge stolte over at være en del af 
den indsats, som holdet af frivillige skal yde 
i Spanien.

”For mig som frivillig er det en fantastisk 
mulighed. Jeg er med til at udfylde en vigtig 
rolle for Frontex, samtidig med at jeg får 
faglige udfordringer både opgavemæssigt 
og flyveteknisk. Det kan næsten ikke være 
mere perfekt,” siger BAN.

”Hjemmeværnet er klar til at støtte sam-
fundet på mange forskellige områder. Her har 
vi i Flyverhjemmeværnet fundet en niche, 
hvor vi kan hjælpe og gøre en forskel dagligt,” 
understreger BAC.  

INTERNATIONALT
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Flyverhjemmeværnets nye chef, den 57-årige 
oberst Kern Oddershede, har haft en noget 
anderledes start end sine forgængere på 
chefposten. For bare halvanden måned efter 
sin ankomst lukkede Danmark ned, og en 
planlagt fysisk besøgsrunde i foråret til flere 

eskadriller måtte skrinlægges. 
”Det er da en speciel situation 

at lande i som ny chef i en stor 
frivillig militær beredskabsorga-
nisation. Jeg er klar fortaler for at 
mødes face to face – det giver bedre 
muligheder for at mærke hinan-
den. Men det har jo ikke kunnet 
lade sig gøre under coronakrisen, 
så hele situationen har da givet en 
vis form for afmagt,” siger oberst 
Kern Oddershede, der har afløst 
oberst Per Jan Larsen, som er gået 
på pension.

Den nye chef har som alle andre 
i stedet måttet ty til den virtuelle 
mødeform med både sin stab og 
Flyverhjemmeværnets eskadriller, 
og al kommunikation er foregået 
online, på mail eller telefonisk.   

Et enkelt fysisk besøg hos Hjem-
meværnseskadrille 223 i Værløse 

samt et besøg i det myndighedsfælles callcenter nåede 
han dog, inden statsminister Mette Frederiksen sendte 
alle offentligt ansatte hjem på et pressemøde onsdag 
den 11. marts. Eskadrillen holder nemlig til i Jonstrup-
lejren ved Ballerup, hvor også callcentret er placeret.  

Fastholdelse er alfa og omega 
På besøget spurgte Kern Oddershede blandt andet ind 
til eskadrillens evne til at fastholde sine medlemmer. 

For netop fastholdelse er et vigtigt strategisk fokus-
område i 2020 for Kern Oddershede, som kommer med 
en lang karriere i Flyvevåbnet med adskillige chefstillin-
ger i bagagen. Senest har han været chef for Air Control 
Wing i Karup. Det har givet ham et stærkt netværk 
blandt myndighedscheferne i Flyvevåbnet, som han kan 
trække på, når han i fremtiden skal drøfte samarbejde 
med dem. Mange år som spejderleder i det midtjyske 
har tillige givet ham en god fornemmelse og indsigt i, 
hvordan man motiverer, leder og fastholder frivillige.

”Fastholdelse er supervigtigt i en tid, hvor der er så 
stor kamp om folks tid og opmærksomhed. De unge i 

dag stemmer med fødderne - hvis 
ikke de relativt hurtigt kan se 
og mærke en mening med deres 
opgaver, så smutter de. Så vi skal 
være klar til at gå nye veje – og 
her er ”plejer” altså død for mig. I 
Århus er der for eksempel omkring 
50.000 studerende på de videregå-
ende uddannelser – måske skal vi 
være mere proaktive over for dem,” 
foreslår Kern Oddershede.

For ham er det afgørende, at 
opgaverne giver mening, og at der 
er gode førere og engagerede ledere 
i eskadrillerne.

”Alle i Flyverhjemmeværnet skal 
opleve, at opgaverne giver mening 
og er konkrete. Førerne skal være 
kompetente, og ledelsen skal være 
motiverende og inkluderende,” 
siger Kern Oddershede og 
fortsætter:

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: BO NYMANN

Oberst Kern 
Oddershede om 
fastholdelse:
• Alle skal have en oplevelse 

af, at deres opgaver er me-
ningsfyldte

• Førerne skal være i stand 
til at gøre opgaver tydelige 
og konkrete

• Ledelsen skal være moti-
verende, inkluderende og 
fokuserede på deres opgave

• Nye medlemmer skal føl-
ges helt til dørs og ikke slip-
pes, før det giver værdi for 
dem at være en del af den 
eskadrille, de er trådt ind i

Flyverhjemmeværnets 
nye chef, oberst Kern 
Oddershede, vil arbejde for, 
at bevogtningsopgaverne på 
flyvestationerne bliver mere 
tydelige for den enkelte frivillige 
soldat. Og så stiller han skarpt 
på fastholdelsen.

”OPGAVERNE 
SKAL VÆRE 

KONKRETE OG 
GIVE MENING”
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 ”Jo mere konkrete 
opgaverne er, jo mere 
mening vil de give for 
den enkelte soldat.
Kern Oddershede, Chef for 
Flyverhjemmeværnet

PORTRÆT
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Blå Bog
• Oberst Kern Oddershede er 

57 år og startede som ny chef 
i Flyverhjemmeværnet 1. fe-
bruar 2020. Han kommer med 
en lang karriere i Flyvevåbnet 
og har senest beklædt posten 
som chef for Air Control Wing 
i Karup.

• Kern Oddershede har i 14 år 
været gruppeleder i Det Dan-
ske Spejderkorps. I fire år var 
han tillige divisionschef.

• Privat er Kern Oddershede 
gift med Gitte. Parret har fem 
sammenbragte børn og bor i 
Thorning i Midtjylland.

”Min erfaring er, at de steder hvor ting er lykkedes, 
der er der også stærke og dygtige ledere, som formår at 
påvirke arbejdsglæden og motivationen i den rigtige 
retning samtidig med, at de holder fokus.”

Jo mere konkret jo bedre
Som leder har den nye chef selv altid sat en ære i at 
udvikle den enhed, han har haft ansvaret for. Den 
indstilling bærer han videre i jobbet som chef for 
Flyverhjemmeværnet.

”Min ambition er at bidrage til at få udviklet de frivil-
lige soldater i Flyverhjemmeværnet, så de bliver endnu 
bedre til at løfte kerneopgaven, som jo er bevogtning. En 
frivillig organisation drives af engagerede og dedikerede 
medlemmer, som gerne vil gøre en forskel i uniform for 
deres samfund. Det engagement skal vi bygge videre på,” 
siger Kern Oddershede.

Han understreger vigtigheden af god ledelse helt i tråd 
med anbefalingerne i den nye håndbog om lederskab i 
Hjemmeværnet, der udkom tidligere på året.

”Delingsførerne og gruppeførerne skal kunne omsætte 
befalinger til handling. De skal kunne forklare, at ”det 
er lige præcis den opgave, du skal træne og løse på et 
udpeget objekt.” Jo mere konkrete opgaverne er, jo mere 
mening vil de give for den enkelte soldat,” understreger 
Kern Oddershede.

Knivskarpe til bevogtning
Et andet stort fokusområde er Flyverhjemmeværnets 
kerneopgave, som er bevogtning.

”Flyverhjemmeværnets soldater skal være knivskarpe 
til at løfte bevogtningsgaver bag hegnet, så vi i en 
krisesituation kan være med til at passe på Danmark og 
støtte bevogtningen på flyvestationerne. Det er vores 
fundament. Når vi kan levere en stærk og professionel 
bevogtningsindsats, kan vi også anvendes som støtte til 
andre opgaver, sådan som vi har oplevet det under coro-
nakrisen,” siger Kern Oddershede.

Aktuelt er Flyverhjemmeværnet i gang med at udar-
bejde et større plankompleks – se også artiklen side 49.

”Jeg synes, vi med plankomplekset er på forkant. 
Planen tager eksempelvis højde for, hvor vi skal indsæt-
tes, og hvor den enkelte FHV-soldat helt konkret skal 
bevogte et objekt. Planen beskriver også, hvordan vi skal 
være klar til at løfte den nye værtsnationsstøtteopgave og 
eksempelvis kunne modtage forstærkninger fra NATO. 
Planens indhold vil få afsmitning på de øvelser og den 
træning, der vil blive gennemført i Flyverhjemmevær-
net,” siger Kern Oddershede.

Foreløbig må den nye chef for Flyverhjemmeværnet 
vente med at sætte større aktiviteter i gang, indtil Dan-
mark for alvor bliver åbnet op igen. Han kan dog glæde 
sig over, at Flyverhjemmeværnets flyvende kapacitet til 
august 2020 atter vil blive benyttet til internationale 
opgaver for Frontex efter samme model som i 2019.  

 ”Vi skal være 
klar til at gå nye veje 
– og her er ”plejer” 
altså død for mig.
Kern Oddershede, Chef for 
Flyverhjemmeværnet

Kern Oddershede 
glæder sig over, 
at Flyverhjemme-
værnets flyvende 
kapacitet igen skal på 
vingere på en inter-
national opgave for 
Frontex. 
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Flyverhjemmeværnet har netop udarbejdet et 
nyt plankompleks, der definerer Flyverhjem-
meværnets opgaver – og dermed bidrager det 
til at skabe afklaring både i forhold til centrale 
uddannelses- og træningsbehov, men også i 
forhold til den enkelte eskadrilles aktiviteter. 
Man kan sige, at det nye plankompleks udgør 
en slags ”drejebog”, der konkret beskriver den 
proces, der skal gennemføres for at aktivere 
Flyverhjemmeværnet. 

”Evnen til succesfuldt at kunne aktivere 
Flyverhjemmeværnet afhænger af kendskabet 
til plankomplekset i alle dele af Flyverhjemme-
værnet, og ikke mindst, at vi sammen øver det. 
Det gøres ved at indarbejde konkrete afprøv-
ninger af dele af plankomplekset under øvelser, 
men også ved kontrol af udførelsen af planerne 
hos eskadrillerne under inspektionerne,” siger 
Flyverhjemmeværnets nye chef, oberst Kern 
Oddershede.

Kan arbejde mere målrettet
Hjemmeværnseskadrille 274 Østjylland har 
deres primære opgaver på en flyvestation. For 
hver flyvestation er der udarbejdet ramme- og 
objektplaner, som slår fast, at eskadrillerne skal 
varetage bevogtningsopgaver på de operative 
flyvestationer samt en række andre opgaver, 
som især Flyverhjemmeværnets Security 
Force-enheder skal varetage.

”At vi nu modtager Flyverhjemmeværnets 
nye plankompleks gør, at vi i eskadrillen kan 
begynde at arbejde langt mere målrettet med 
uddannelser og øvelsesvirksomhed for at 
kunne løse vores opgaver på flyvestationen. 
En anden ting, som plankomplekset også 
indebærer, er, at vi får folk afsted på hundefø-
rer- og bevogtningsassistentuddannelserne, 
som jo også er en betingelse for, at vi kan løse 
vores opgaver,” fortæller eskadrillechef Henrik 
Baunsgaard.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Eskadrillechef Henrik 
Baunsgaard fra Østjyl-

land: ”At vi nu modtager 
Flyverhjemmeværnets 

nye plankompleks gør, at 
vi kan begynde at arbejde 
langt mere målrettet med 
uddannelser og øvelses-

virksomhed.” 
Foto: Christer Holte

Flyverhjemmeværnet klar med 
drejebog
Flyverhjemmeværnet er som beredskabs-
organisation helt afhængig af at have en 
konkret plan for, hvordan værnet aktiveres og 
indsættes i forudbestemte opgaver.  Derfor 
har Flyverhjemmeværnet udarbejdet et nyt 
plankompleks, som både faste og frivillige har 
været involverede i.

En kæmpe opgave
Udarbejdelse af Flyverhjemmeværnets Plan-
kompleks bind 1 og 2 har været en kæmpe 
opgave for både Flyverhjemmeværnets 
frivillige og faste stab over det sidste års tid. 
Det gælder ikke mindst de sidste 2-3 måne-
der af skriveprocessen, hvor der blev nedsat 
en intensivt arbejdende gruppe i den faste 
stab. Et forsigtigt bud er, at alene den faste 
stab har brugt omkring 500 timer på den 
sidste færdiggørelse af plankomplekset. 

”Trods det til tider store arbejdspres er 
alle involverede, faste såvel som frivillige, 
enige om, at det har været en meget givtig 
og yderst lærerig proces, herunder ikke 
mindst medlemmerne af arbejdsgruppen 
og planelementet i Flyverhjemmeværnets 
Frivillige Stab. Min vurdering er, at den 
samlede ”produktionsomkostning” alene 
relateret til bind 1 og 2 nærmer sig 1.000 
timer,” fortæller stabschef i Flyverhjem-
meværnet, oberstløjtnant Timm Willum 
Hansen, som har ledet arbejdet med at 
skrive plankomplekset.

”Er vi så færdige? Nej, bestemt ikke! Men 
der er taget et kæmpe skridt i den rigtige 
retning ved udsendelse af bind 1 og 2.,” 
siger Timm Willum Hansen.

Siden udgivelsen er der blevet arbejdet 
videre med både de udestående leverancer 
til bind 1 og 2 og bind 3, som er SOP-sam-
lingen (Standard Operating Procedure).Den 
skal indeholde de dokumenter, der i detaljer 
beskriver, hvem der gør hvad, hvornår og 
hvor. 

I første omgang er det ikke lykkedes at 
integrere Hjemmeværnets Flyvende Kapa-
citet (HFK) i fuldt omfang. HFK nævnes 
flere steder, men den specifikke anvendelse 
og integration i Flyverhjemmeværnets ope-
rative virke bliver beskrevet ved en senere 
lejlighed.

”Vi er blevet lidt forsinket grundet 
COVID-19, men vi forventer at udgive SOP-
samlingen samt supplerende dokumenter 
til bind 1 og 2 inden for ganske få uger,” 
fortæller Timm Willum Hansen.  

PLANKOMPLEKS
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Fjendestyrken Odins Ravne, som er fast inventar på den 
populære patruljeøvelse Blå Negl, har igennem ti år haft finske 
soldater med på holdet takket være bevogtningsassistent Allan 
Regstrup. Finnerne har kvitteret for det gode samarbejde med 
invitation til barsk vintertræning i Finland.

Den sidste uge i februar kan byde på bidende 
kulde, som selv finske soldater kan få nok af. Det 
fortæller bevogtningsassistent Allan Regstrup fra 
Hjemmeværnseskadrille 223 Værløse.

Finske soldater har gennem 10 år indgået som 
fjendestyrke i Odins Ravne på den populære pa-
truljeøvelse Blå Negl, der er den største af sin slags 
i Danmark og tiltrækker mange internationale 
deltagere.

Den 52-årige Allan Regstrup med 30 års 
medlemskab af Hjemmeværnet har været med 
til at skabe Odins Ravne, som er med til at fange 
deltagerne på Blå Negl, der foregår i slutningen af 
februar. På øvelsen over to dage skal deltagerne for-
cere vanskeligt terræn i nattens mulm og mørke og 
samtidig løse en række opgaver. Undervejs bliver de 
jaget af en fjendestyrke, hvor Odins Ravne indgår.

Øvelsen, som afvikles af frivillige fra hele 
Hjemmeværnet, er et godt eksempel på fornemt 
internationalt samspil mellem danskere, finner, 
nordmænd, svenskere, italienere, grækere og solda-
ter fra flere andre nationer.  

”Jeg har været tre gange i Østrig og deltage som 
repræsentant for Flyverhjemmeværnet i en militær 
venskabskonkurrence, der kaldes Grenadier. Her 
lærte vi nogle finske soldater og svenske hjem-
meværnssoldater at kende. I 2009 inviterede vi 
dem til at deltage i Blå Negl, og fra 2010 har vi 
haft finnerne med i Odins Ravne,” fortæller Allan 
Regstrup. 

Vintertræning i Finland
Nu har finner og svenskere været med i en del år, og 
finnerne har lånt udstyr under deltagelse i Odins 
Ravne i Blå Negl, da de ikke har kunnet få tilladelse 
til at medbringe finsk udstyr i flyet til Danmark. 

Allan Regstrup har i mange år været med i 

planlægningen og modtagelsen af de svenske og 
finske kolleger. Det gode samarbejde har ført til, at 
finnerne har kvitteret med at invitere deres danske 
hjemmeværnskolleger til vintertræning i Finland, 
hvor man lærer at overleve og kæmpe under finske 
vinterforhold. Træningen er blevet aktuel med 
de seneste års udvikling i Arktis, og major Pia 
Clemmensen fra Flyverhjemmeværnet har ydet en 
stor indsats for at gøre det arktiske element til en 
officiel aktivitet.

Dansk vintervejr overrasker
For Allan Regstrup har samarbejdet ikke mindst 
med den finske seniorsergent Mikko Sippola været 
af stor betydning for den succes, Odins Ravne har 
fået på Blå Negl. Den har medført, at finnerne det 
seneste par år har sendt to stabsofficerer med.

”Finnerne er helt vilde med det, men vores klima 
overrasker dem. De har jo opfattelsen af, at klimaet 
i Danmark ligger i den lune ende i forhold til den 
bidende frost, de kan have i Finland. Men vores 
fugtige vinterkulde er så gennemtrængende, at den 
kommer bag på dem,” fortæller Allan Regstrup.

Allan Regstrup har modtaget en finsk fortjenst-
medalje for sin indsats, og det har ikke skabt skår i 
sammenholdet, at et finsk gængerhold i år for vild 
og måtte udgå. 

”De blev kun sure på sig selv,” siger Allan 
Regstrup.

Frugtbart samarbejde 
At det internationale islæt på Øvelse Blå Negl og 
herunder i Odins Ravne skærper hjemmeværns-
soldaternes evne til at samarbejde med fremmede 
styrker og deployere dem, det kan oversergent S. 
H. Hansen, som er delingsfører i en Security-Force 
enhed i eskadrillen i Værløse skrive under på.

AF POUL MONGGAARD
FOTO: PRIVAT

Odins Ravne
F R A  N O R D  T I L  S Y D  M E D

Odins Ravne har op-
sporet nogle af delta-
gerne på Blå Negl i et 
vinterklædt Danmark.
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VINTERØVELSE

Ved Blå Negl 2020 stod han for en række praktiske 
funktioner, herunder at sørge for, at deltagere udefra 
kom sikkert frem fra lufthavnen og fik instruktion 
og uddannelse i den lånte udrustning, som de skulle 
bruge under øvelsen. 

Så fra vintertræningen i Finland til den fælles 
internationale indsats i Odins Ravne under Blå Negl 
i det sydjyske har de danske hjemmeværnssoldater 
lært at have et samspil med stor militær og interna-
tional betydning. 

Blå Negl er en nat-
teøvelse, som kræver 
det rette udstyr. 

Allan Regstrup 
til højre og hans 
finske kollega og 
ven, oversergent 
Mikko Sippola, 
udveksler erin-
dringsgaver. 
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Ægteparret Hanne Schmidt Kristensen og Henning Damholt 
Kristensen fra Flotille 122 Thyborøn kan i år begge fejre 40 års 
jubilæum i Marinehjemmeværnet. 

Det hører til sjældenhederne, at et ægtepar i 
Marinehjemmeværnet kan fejre dobbelt 40-års 
jubilæum og tilsammen har været 80 år i Marine-
hjemmeværnet, sådan som det er tilfældet med 
Hanne Schmidt Kristensen og Henning Damholt 
Kristensen. 

Det hele startede med en udstilling i Struerhal-
len ved juletid i 1979, hvor hyggelige mennesker 
viste det unge par rundt i en tro kopi af styrehuset 
på flotillens daværende kutter. ”Det var lige os. Det 
faldt vi for,” mindes Henning med begejstring.

Han kan fortælle om mange spændende år, hvor 
han har deltaget i anholdelsen af et smuglerskib 
med et ton hash om bord, har rykket ud til natlige 
redningsaktioner og har taget lange uddannelser 
og været både fartøjsfører og flotillechef.

Hanne startede dengang først i Kvindeligt 
Marinekorps. Nogle år efter kom hun til Marine-
hjemmeværnet, da man lukkede op for kvinderne. 
Her var hun lidt at en pioner som en af de første 
kvinder, der gennemførte ’FARFUNK’ – det vi i dag 
kalder dæksgastuddannelsen. Som gast har Hanne 
været en del med til søs, men ellers har hun mest 
brugt kræfterne i land på kommandostationen og i 
informationstjenesten, hvor hun har snakket med 
mange mennesker.

”Ja, jeg har pralet meget med Marinehjemme-
værnet,” griner Hanne, der oven i købet priorite-
rede et aftenmøde i informationstjenesten på sin 
25 års fødselsdag.

Børnene med på uddannelsesuge
To børn fik de også undervejs, så Hanne måtte 
sætte tempoet lidt ned i en periode. Men ellers var 
der også løsninger for det. 

”Vi havde børnene med på den allerførste ud-
dannelsesuge på Slipshavn, og så skiftedes vi til 
at gå på kursus og passe børn,” fortæller Henning. 
Hanne nævner noget om, at der vist også har været 
en barnevogn med til søs et par gange. Ja, det var 
andre tider dengang.

På spørgsmålet, om det har været hårdt for æg-
teskabet at dele både privatliv og fritidsinteresse, 
er svaret nej. De to har oven i købet også været på 
den samme arbejdsplads i mange år. 

”Det har faktisk været udmærket, vi har jo allige-
vel gået lidt i hver vores retning,” siger Henning. 

Fælles har de mange oplevelser og mange venner 
fra Marinehjemmeværnet, som også fejrede de to 
jubilarer ved nytårsparolen i år. Og når man siger, 
at det er godt gået, svarer Hanne blot: ”Ja, det tager 
jeg nu ikke så højtideligt, det har jo været vores liv.” 
Men det er ikke småting, de to har udrettet. Ud 
over flotilleopgaverne har Henning været den 
frivillige leder af Uddannelsesugen i 2016, og i 
2018 stod han med Hanne ved sin side i spidsen 
for planlægning og gennemførelse af et brag af en 
Landsøvelse for Marinehjemmeværnet i Struer. 

Så et stort tillykke til de to marinere, som selv-
følgelig stadig er aktive!  

AF: NINNA FALCK

vores liv
M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T  H A R  V Æ R E T

Hanne og Hen-
nings flotte 
dobbelte 40-års 
jubilæum i Mari-
nehjemmevær-
net blev fejret i 
deres flotille ved 
nytårsparolen.
Foto: Heino Kristensen

M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T
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En besætning om bord på Marinehjemmeværns-
fartøjet MHV 802 CARINA fik pludselig afbrudt en 
skydeøvelse ved Møn lørdag den 15. februar, da de 
blev tilkaldt for at støtte en politiaktion i farvandet 
syd for Gedser.

En større narkojagt var i gang, og containerskibet 
Duncan Island skulle standses, så politiet kunne 
komme om bord. CARINA og Søværnets patruljefar-
tøj, NYMFEN, stødte derfor til for at vise container-
skibet, der er hjemmehørende på Bahamas, at den 
danske stat mente det alvorligt. 

”Da man fra containerskibet opdagede de to 
gråmalede skibe fra Søværnet og Marinehjemme-
værnet foran sig, blev man mere samarbejdsvillige,” 
siger fartøjsfører om bord på CARINA, Poul Henning 
Matthiesen.

Aktionen resulterede i, at politiet beslaglagde 100 
kg kokain, og at 27 personer blev anholdt. 

MHV 802 CARINA var med til at få et smugler-
skib bragt til standsning. Foto: Christoffer Dybdal Vinsløv  MHV 802 CARINA 

var med til at få 
smuglerskib bragt 
til standsning. Foto: 
Christoffer Dybdal Vinsløv  

M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T  H A R  V Æ R E T

Marinehjemmeværnet på narkojagt

Et par friske gummibådsgaster fra Marinehjemmeværnet 
var, hvad der skulle til, da en motorbåd var gået på grund 
midt i Limfjorden mellem Nibe og Aggersund en lørdag 
i februar. 

Besætningen fra Flotille 121 Hanstholm havde været 
omkring Aalborg for at låne det lokale fartøj, MHV 816 
PATRIOTEN, da de blev alarmeret. Der var 20 sømil 
derud, og det kostede lidt tid at komme gennem Lim-
fjordsbroen og Jernbanebroen. Så det var lige før midnat, 
da PATRIOTENs gummibåd endelig var fremme ved 
havaristen. Eller næsten. Motorbåden, som havde mistet 
styreevnen, lå på utroligt lavt vand ude i mørket. Gum-
mibåden kunne ikke komme derind, så de tre gaster fra 
gummibåden sprang i vandet i deres gummibådsdragter 
og trak gummibåden med ind til havaristen. 

”De stod kun i vand til anklerne ude ved havaristen,” 
siger sejladsens fartøjsfører, Lars Bjerregaard.

Efter at have bakset med motorbåden en times tid, 
lykkedes det de tre mand at få motorbåden fri og få den 
på slæb efter gummibåden ud til PATRIOTEN på dybere 
vand. Her kom de tre kolde gummibådsgaster om bord 
i varmen. Og så gik PATRIOTEN ellers retur til Aalborg 
med motorbåden på slæb. Den unge mand, som var 
alene i motorbåden, kan være glad for, at han var stødt 
på grund denne stille lørdag aften. Næste dags aften 
hærgede kuling og storm over Limfjordens vande. 

Sprang i  
vandet og trak 
lystsejler af 
grunden

Hverken PATRIOTEN 
eller dens gummi-
båd kunne komme 
ind til havaristen. 
Men det kunne gum-
mibådsbesætningen 
– til fods. 
Foto: Michael Bo 
Rasmussen

KORT NYT
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De frivillige marinere skal klædes bedre på 
til sømilitære discipliner som eskortesejlads, 
maritim efterretning og skydning til søs, så 
de kan matche skarpe bevogtningsopgaver, 
som der forventes flere af i fremtiden.

S Ø M I L I T Æ R
F R E M T I D  S Æ T T E R 
N Y  R E T N I N G
AF: CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: BO NYMANN

Da drengen Kevin i de 
meget populære komedie-
film ”Alene hjemme” fra 
1990’erne blev efterladt 
mutters alene i sit hjem 
i New York, var der kun 

ham til at tage kampen op mod to grumme 
tyveknægte, som med alle midler forsøgte 
at begå indbrud i hans hjem. Den mission 
lykkedes ikke takket være Kevins fantasi-
fulde opfindsomhed og 
energiske fremfærd over 
for tyveknægtene.

Hvis Danmark kom-
mer til at stå i en sik-
kerhedspolitisk kritisk 
situation, vil Marine-
hjemmeværnet i nogen 
grad også være alene 
hjemme i Danmark lige 
fra Gedser til Skagen, 
mens Søværnets fregat-
ter og øvrige større 
kampenheder vil være 
ude og operere på inter-
nationalt farvand.   

”Tilbage vil være Sø-
værnets fem fartøjer af DIANA-klassen, som 
kun er en anelse størrelse end vores fartøjer. 
I den situation vil Marinehjemmeværnet 
nationalt blive en væsentlig spiller, fordi vi 
kan stille med 30 fartøjer og mandskab til 
taktisk farvandsovervågning, opgaver i regi 
af værtsnationsstøtte, havnebevogtning og 
til andre skarpe opgaver. Det vil naturligvis 
stille krav til os om en skærpet militær pro-
fil,” forklarer chefen for Marinehjemmevær-
net, kommandør Henrik Holck Rasmussen, 
der viser et kort frem med Søværnets tanker 

for disponeringen af den professionelle flåde 
i en øget trusselssituation.

Hvad betyder det så?
Scenariet er baggrunden for, at Marine-
hjemmeværnet har sat rammen for en ny 
langsigtet retning for værnets kurs, som er 
nedfældet i Marinehjemmeværnets Vision 
fra december 2019. Visionen er konfirme-
ret bredt i flotillechefkredsen og i værnets 

rådsorganisation, så der 
er fælles fodslaw.

”Vi har sat ord på, 
hvad det konkret vil 
indebære, at marinerne 
skal have en skarpere 
militær profil. Hvilke sø-
militære opgaver er det, 
Marinehjemmeværnet 
skal kunne løse? Hvilke 
krav stiller det? Hvad 
skal marinerne kunne?,” 
forklarer Henrik Holck 
Rasmussen.

Visionen er dog ikke 
kun møntet på fremti-
dige scenarier.  Allerede 

i dag bliver Marinehjemmeværnet i stigende 
grad efterspurgt af Forsvaret til skarpe 
bevogtningsopgaver. Sidste år var Maritime 
Force Protection enheder eksempelvis indsat 
på en skarp bevogtningsopgave seks døgn 
i træk, hvor de blandt andet bevogtede tre 
svenske stealth korvetter af VISBY-klassen. 

Fagligt boost 
Vejen frem betyder, at de frivillige marinere 
skal klædes bedre på til at kunne udføre 
sømilitære discipliner. Samtidig skal de også 

gerne opnå en større taktisk forståelse for 
deres rolle i sømilitære operationer. Mari-
nerne skal blandt andet kunne eskortere og 
beskytte skibe, blive skarpere på våben-
fronten, kunne gennemføre en fornuftig 
maritim efterretningsoperation og herunder 
kunne indsamle data og eksempelvis tage 
billeder til brug for efterretninger. Populært 
sagt skal marinerne kunne være Forsvarets 
øjne og ører og holde vagten på havet i de 
indre danske farvande. 

”Derfor er der behov for, at Marinehjem-
meværnets frivillige mandskab får et fagligt 
boost, så de bliver lige så stærke til sømili-
tære bevogtnings- og overvågningsopga-
ver som de er til søredning, eftersøgning 
og havmiljøopgaver,” siger Henrik Holck 
Rasmussen.   

Der er allerede taget flere initiativer. Der 
gennemføres flere øvelser med fokus på 

 ”I min optik er 
den nye vision en 
kæmpe hyldest til 
alle de, der har 
været med til at 
bygge det marine-
hjemmeværn op, 
som vi kender i dag.
 Henrik Holck Rasmussen,  
Chef for Marinehjemmeværnet
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de nye opgaver, der arbejdes på at udvikle 
taktiske kurser for fartøjsførere og operati-
onsofficerer, og man er i gang med at udar-
bejde en taktisk håndbog. I denne proces 
er Marinehjemmeværnets frivillige stab en 
uvurderlig støtte i arbejdet med at få højnet 
de sømilitære kompetencer ude i flotillerne, 
fremhæver Henrik Holck Rasmussen.

Stille og rolig udvikling
Henrik Holck Rasmussen understreger flere 
gange, at udviklingen skal foregå stille og 
roligt og i det tempo, der passer den enkelte 
flotille.  

”I min optik er den nye vision en kæmpe 
hyldest til alle de, der har været med til 
at bygge det marinehjemmeværn op, som 
vi kender i dag. Det har vi brugt 70 år på. 
Nu bygger vi videre på fundamentet med 
nye udfordringer og kompetencer, så vi 

i fællesskab bliver stærke og rutinerede 
også til de skarpere sømilitære opgaver og 
i forhold til sømilitær, taktisk forståelse. 
Det vigtigste er, at vi udvikler Marinehjem-
meværnet i samme retning – og tager os 
den tid, som det tager,” siger Henrik Holck 
Rasmussen. Han tror samtidig, at retningen 
også vil give Marinehjemmeværnet bedre 
kort på hånden i forhold til rekruttering.

”Jeg håber da på, at den militære profil vil 
tiltrække nye frivillige i Marinehjemmevær-
net. Vi har som andre i Hjemmeværnet også 
behov for at få tilført flere nye medlemmer 
ude i vores besætninger, der i den grad er 
udfordret og ofte udgøres af Tordenskjolds 
soldater” siger Henrik Holck Rasmussen, 
der ser frem til, at visionen nu skal ud og 
leve i de enkelte flotiller.  

”Det er vigtigt, at vi 
udvikler Marinehjem-
meværnet i samme 
retning,” understre-
ger chefen for Ma-
rinehjemmeværnet, 
kommandør Henrik 
Holck Rasmussen.

VISION

Sømilitær  
retning
Marinehjemmeværnet har allerede 
taget en række konkrete initiativer, 
der skal bidrage til at højne det 
sømilitære vidensniveau.
• SAMEX: Ny øvelsesserie med 

deltagelse fra flere fartøjer, der 
over en weekend introduceres til 
redskaberne i den taktiske værk-
tøjskasse.

• FARFEX: Henvender sig til 
fartøjsførere, som på øvelsen får 
udvidet deres taktiske og sømili-
tære viden.

• FAGGRUPPER: Der er nedsat 
to faggrupper. Den ene er i gang 
med at udarbejde en maritim-
taktisk håndbog og bidrager med 
oplæg til styrkelse af den taktiske 
faglighed. Den anden skal un-
dersøge skydepotentialerne i de 
nye såkaldte Soft Mounts til let 
maskingevær, som er påmon-
teret de nye MIF (M). Desuden 
skal den udarbejde en egentlig 
skydedoktrin.

• UDDANNELSER: Marinehjem-
meværnet er i løbende dialog 
med Hjemmeværnsskolen med 
henblik på at udvikle relevante 
kurser med et taktisk indhold.
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Jan Kawauchi får masser af udfordringer, når han som 
skydelærer står for skydeundervisningen til vands og 
til lands for Marinehjemmeværnets flotille i Esbjerg.

AF: SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: CHRISTER HOLTE

Målet bevæger sig, og 
platformen, hvorfra 
man skyder, bevæger 
sig også. Det er ikke 
nemt at ramme, når 
man skyder til søs! 

Ikke desto mindre er det, hvad sky-
delærer Jan Kawauchi, 58 år, lærer de 
frivillige i Marinehjemmeværnsflotille 
131 Esbjerg.

”Vesterhavet er allersværest. Der-
for har vi også skydeundervisning i 
Lillebælt og Storebælt, hvor havet 
er mere roligt,” siger oversergent 
Jan Torben Kawauchi.

Der er en himmel – og et hav – til 
forskel på at skyde til lands og til vands, 
men det er en af de udfordringer, som 
Jan Kawauchi kan lide ved at være sky-
delærer i en flotille.

”Det er de samme sigte- og vejrtræk-
ningsteknikker som på land, men på 
fartøjet støtter man mod søgelænderet, 
og der er en redningsvest, som kan være 
i vejen, når kolben skal ind i skulderen. 
Udfordringen bliver ikke just mindre, 
når det er fra en gummibåd. Der er 
det temmelig svært at ramme målet,” 
konstaterer Jan Kawauchi og tilføjer, 
at undervisningen også foregår på 
Forsvarets skydebaner, ligesom de har 
adgang til en indendørs skydebane i 
vinterhalvåret.

”Det øger motivationen en hel del,” 
konstaterer Jan Kawauchi.

Konkurrence og kaffe
Netop motivationen er noget, som 
Jan Kawauchi arbejder meget med. 
Alle frivillige i flotillen gennemgår den 
grundlæggende skydeuddannelse, og 
den planlægger Jan Kawauchi, ligesom 
han arrangerer skydetræning for at 
vedligeholde deres færdigheder. 

”Der er nok lidt en kulturforskel 
sammenlignet med Hærhjemmevær-
net – især nogle af de ældre frivillige i 
flotillen elsker at sejle, men er ikke så 

Arbejdet med mennesker
Undervisningen er det primære, men som 
skydelærer har han også ansvaret for sik-
kerheden. Både under skydningen og inden, 
når ammunitionen transporteres i private 
biler. Dertil kommer en god portion logistik 
og planlægning – herunder at bestille am-
munition og reservere skydebaner i land. 
Alt sammen er vigtige elementer i funktio-
nen, men det er ikke derfor, at Jan Kawauchi 
har valgt at blive skydelærer.

”Min drivkraft er, at det er spændende at 
arbejde med mennesker og deres udvikling. 

Skydetræning i Marinehjemmeværnet kan foregå på skydebanen, på 
fartøjet og i gummibåden. Det er tre meget forskellige discipliner.

S K Y D E L Æ R E R  
M E D  U D V I K L I N G  S O M  M Å L

begejstrede for våben. Så der er en pæda-
gogisk udfordring i at motivere dem,” siger 
Jan Kawauchi og nævner blandt andet et 
godt, gammeldags konkurrenceelement, 
hvor de frivillige hygger sig med at sam-
menligne skydeskiver over kaffen efter 
skydetræningen.

”Jeg har også forsøgt mig med, at be-
sætningen skulle skille og samle våbnene 
i messen, mens vi sejlede. Men jeg havde 
undervurderet bølgerne, så halvdelen blev 
søsyge, og stumperne kurede rundt,” griner 
Jan Kawauchi.
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PORTRÆT

Sådan bliver du 
skydelærer
• Uddannelsen til skydelærer består 

af Forkursus Grundlæggende 
skydelærerkursus (to lektioner) og 
Grundlæggende Skydelærer SØ (to 
moduler). Samlet kræver uddan-
nelsen cirka 76 timer, og ifølge Jan 
Kawauchi bør man tage den over 
et par år, så man har god tid til at 
øve det, som man lærer. 

• Når man har gennemført uddan-
nelsen, kan man bistå flotilleche-
fen i at planlægge, tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere skydeud-
dannelsen i flotillen, og man kan 
selvstændigt lede og kontrollere 
skydeuddannelsen på gevær M/95-
familien på Marinehjemmeværnets 
fartøjer samt på en instruktions-
skydebane i land. Desuden bliver 
man i stand til at udvikle sine egne 
skydefærdigheder. 

• Læs mere om uddannelsen til sky-
delærer på hjv.dk og tag en snak 
med din uddannelsesstøtteofficer 
om mulighederne.

At de starter på nul, opbygger kompetencer 
og ender med målbare resultater. Samtidig 
har jeg respekt for, at det er deres fritid, som 
de bruger på det, og at undervisningen skal 
understøtte det gode kammeratskab, vi har i 
flotillen,” siger Jan Kawauchi.

Skydelærer og hovmester
Selvsamme kammeratskab var en af årsa-
gerne til, at Jan Kawauchi blev frivillig i 
Marinehjemmeværnsflotille 131 Esbjerg. 

”På daværende tidspunkt havde jeg brug 
for et speedbådscertifikat i forbindelse med 
mit arbejde,” siger i Jan Kawauchi, der er 
seniorsergent i Danske Artilleriregiment i 
Oksbøl.

“Vi havde det rigtigt hyggeligt, så jeg 
tænkte, at det ville jeg gerne bruge no-
get fritid på, og da jeg tidligere har været 

skydelærer i Forsvaret, var det oplagt at 
varetage den funktion. Jeg manglede kun 
søen i min uddannelse.”

Jan Kawauchi griber dog lige så gerne 
kokkekniven som maskingeværet, for han er 
også hovmester.

”Jeg synes, det er en god kombination. Så 
kan jeg lave mad, når vi ikke skyder,” siger 
han og kommer med en opfordring:

”Jeg ved, at der mangler skydelærere i flo-
tillerne, så jeg vil helt klart anbefale andre 
frivillige at tage uddannelsen. Det er i hvert 
fald en funktion, som jeg er glad for. Det 
kræver ingen særlige forudsætninger at blive 
skydelærer, men ligesom med en fodbold-
træner, der selv har spillet fodbold, er det en 
fordel, at man selv har teknikken i orden, 
når man skal vise andre, hvordan det skal 
gøres,” understreger Jan Kawauchi.  

Skydelærer Jan 
Kawauchi motive-
res af arbejdet med 
mennesker og deres 
personlige udvikling.

S K Y D E L Æ R E R  
M E D  U D V I K L I N G  S O M  M Å L
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AF NINNA FALCK
FOTO: SKOVDAL NORDIC/KASPER KAMUK

V A N D B Å R N E  H U N D E  K A N 
E F F E K T I V I S E R E  M A R I T I M E 
E F T E R S Ø G N I N G E R

Dansk politi er lige nu ved at 
opbygge en ny kapacitet inden 
for politihunde, som skal bruges 
i maritime miljøer. Dem skal 
Marinehjemmeværnet samarbejde 
med, og det giver god mening.

Gummibådsfører Tho-
mas Marius Nielsen 
på prøvesejlads med 
en politiassistent og 
hans hund. Politiet 
medbringer en plade 
til vandsøgshunden, 
som skal monteres 
foran på gummibå-
den. 

Med en skarp og trænet hundenæse 
kan eftersøgninger forbedres, even-
tuelt bevismateriale kan hurtigere 
sikres, og der kan spares værdifuld 
tid for alle involverede.

Eftersøgningen af den svenske 
journalist, Kim Wall, i 2017 var for 
de fleste overraskende effektiv. Et 
samarbejde mellem ’lighunde’ fra 
svensk politi, en ekspert i vandets 
bevægelser og et hold dykkere 
førte til, at politiet ret hurtigt fik 
lokaliseret de ligdele, som morderen 
troede, han havde gemt sikkert væk 

på havbunden i Køge Bugt.
Opklaringen af den tragiske sag 

blev en øjenåbner for dansk politi, 
og en rapport fra Rigspolitiet har 
efterfølgende anbefalet, at dansk 
politi får tilsvarende hunde. Siden 
sommeren 2019 har man derfor 
rekrutteret hunde fra en større geo-
grafi til et nyt program. Her lærer en 
håndfuld politihunde nu med deres 
førere at søge i maritime miljøer for 
at blive ’vandsøgshunde’.

Hundene lærer at søge efter men-
nesker, lig, våben, narko med mere 
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SAMARBEJDE

Vandsøgshundene skal 
blandt andet lære at søge 
efter mennesker, lig, vå-
ben og  narko i maritime 
miljøer. 

i det maritime miljø, men de skal også 
bruges til humanitære eftersøgninger 
i vådområder, som dem Marinehjem-
meværnet og især Marinehjemmevær-
nets trailerbaserede gummibåde ofte 
indsættes i. 

I 2018 var der cirka 60 humanitære 
eftersøgninger efter personer i områder 
med vand. Det kan typisk være savnede 
personer, som frygtes at være faldet i 
havnen i forbindelse med en bytur, eller 
personer, som er gået hjemmefra og 
måske er faldet i åer eller søer. 

”Marinehjemmeværnet skal være 
platform for politiet og vandsøgshun-
dene, og vi er i kontakt med politiet 
for at afstemme samarbejdet. Vi skal 
blandt andet opbygge et kendskab til 
kapaciteten,” fortæller projektofficer på 
samarbejdet, orlogskaptajn Alex Kynde 
fra Marinehjemmeværnet.

Samarbejde giver god mening
Politiet har præsenteret konceptet for 
Marinehjemmeværnet fire MFP-flotiller 
og Hjemmeværnsflotille 132 Horsens, 
som alle råder over trailerbaserede 
gummibåde. Flotillerne afventer nu en 
afklaring af modellen for samarbejdet, 
men ideen om vandsøgshunde er faldet 
i god jord.

”Det giver rigtig god mening, Det ville 
for eksempel have været en fordel at 
have haft hunde med, dengang vi søgte 
efter Emilie Meng i Korsør Havn og ved 
Halsskov, og da vi ledte efter en dykker 
i Furesøen,” siger gummibådsfører 
Thomas Marius Nielsen fra Flotille 201 
MFP, som har deltaget i flere humani-
tære eftersøgninger.

Den endelig afklaring af samarbejdet 
er dog blevet udskudt. ”Vi afventer lige 
nu, at vi kommer tilbage til normalsitu-
ationen efter corona, så det  bliver nok 
tidligst efter sommerferien,” fortæller 
Alex Kynde.  

 ”Det ville have 
været en fordel at 
have haft hunde med, 
dengang vi søgte 
efter Emilie Meng i 
Korsør Havn og ved 
Halsskov.
Thomas Marius Nielsen, 
Gummibådsfører
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Den militære træning kombi-
neret med lokalkendskabet 
og god kommunikation 
med den kystnære skibs-
trafik er en styrke i Marine-
hjemmeværnet, som ikke 

skal underkendes. 
Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 811 

APOLLO var 29. – 30. marts indsat i en 
force protection-opgave. Den gik ud på at 
beskytte en sikkerhedszone  rundt om det 
franske hangarskib, CHARLES DE GAULLE, 
og dets følgeskibe i Task Force 473, da de lå 
til anker ved Frederikshavn for at modtage 
forsyninger. 

Her havde de franske myndigheder 
anmodet om støtte til at varetage skibenes 
sikkerhed. Tre danske enheder: fregatten 
NIELS JUEL, patruljefartøjet FREJA og 
marinehjemmeværnsfartøjet APOLLO løste 
opgaven med NIELS JUEL i spidsen.

Naturligt at rekvirere 
Marinehjemmeværnet 
”Det var fra Søværnet og NIELS JUELs side 
naturligt at søge hjælp hos Marinehjem-
meværnet til denne opgave, hvor særligt 
besætningen på APOLLO med deres lokal-
kendskab til skibstrafikken og farvandets 
beskaffenhed var en vigtig faktor i den 
taktiske planlægning af opgaveløsningen,” 
forklarer taktisk officer, kaptajnløjtnant 
Daniel Lindeblad fra NIELS JUEL. 

Og det var en opgave, som passede fint til 
den lokale besætning fra Hjemmeværnsflo-
tille 115 Vendsyssel.

”Vi havde fået tildelt et område at patrul-
jere i, og det var vores opgave at kontakte de 

mindre fartøjer på vej ind i området for at 
varsko dem om, at de skulle holde afstand 
til ankerliggerne”, forklarer Søren Kjellberg, 
som var fartøjsfører om bord på APOLLO.

Sikkerhedszonen på 2.000 yards (1,8 km) 
til CHARLES DE GAULLE og 1.000 yards til 
følgeskibene var blevet udgivet som en stor 
firkant på søkortet, og APOLLO havde fået 
den vestlige kant ind mod land.

”Vi sejlede nok 50 ture frem og tilbage 
langs kysten i de to dage, og de sejlende, vi 
kontaktede, var meget forstående. Ja, lige 
udover en enkelt fisker, der var lidt utilfreds, 

fordi han skulle fiske i det område, og så 
måtte det hangarskib da bare flytte sig, 
mente ham,” fortæller Søren Kjellberg med 
et grin.

Matchede lokal skibstrafik
For Søren Kjellberg gav det god mening, at 
man havde sat et marinehjemmeværnsfartøj 
på netop denne opgave.

”Det var jo en meget slagkraftig styrke, 
der  lå der, og som Marinehjemmeværnet 
var med til at passe på. Det kan godt virke 
lidt som musen, der er sat til at passe på 

Kan Europas næststørste hangarskib på 261,5 meter bruge et 
marinehjemmeværnsfartøj på 23,7 meter til noget? Ja, det må man 
sige. Besætningen om bord på APOLLO fra Frederikshavn høstede 
ros for deres deltagelse i beskyttelsen af det franske hangarskib, 
CHARLES DE GAULLE, der besøgte Danmark i slutningen af marts.

APOLLO og det 
franske hangarskib

AF: NINNA FALCK

APOLLO tilbage i basehavn på Flåde-
station Frederikshavn. Foto: Palle Jepsen
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C H A R L E S  D E  G A U L L E  V E R S U S  A P O L L O

NAVN  CHARLES DE GAULE (R91)  MHV 811 APOLLO

Tilhørsforhold Den franske flåde/Marine Nationale Marinehjemmeværnet

 Type  Hangarskib  MHV 800-klassen

 Længde  261,5 meter  23,7 meter

 Bredde  24,36 meter  5,60 meter

 Topfart  27 knob  12 knob

 Besætning  1.950 mand m/k  12 mand m/k

 Kan medbringe  30 - 40 fly og helikoptere  1 hurtiggående gummibåd

 Basehavn  Flådebasen i Toulon, Frankrig  Flådestation Frederikshavn

APOLLO på sin patrulje 
mellem CHARLES DE 
GAULLE og et spansk 
flådefartøj fra TF473-
styrken. Foto: Lars Horn

TASK FORCE 473 
• Task Forcen bestod af CHARLES 

DE GAULLE og en række fregat-
ter (inklusive NIELS JUEL) og 
destroyere fra flere europæiske 
lande som eskorteenheder.

• Planen var oprindeligt, at det 
store hangarskib skulle have 
anløbet Aarhus Havn, men det 
blev aflyst på grund af COVID-
19-situationen i Danmark.  

elefanten, men det gav god mening, da vi 
var i gang. For på den måde bliver sådan en 
opgave løst på lavest mulige konfliktniveau. 
For de sejlende var der ikke noget intimide-
rende i at snakke med os, og vores tilstede-
værelsen bragte opgaven ned på et niveau, 
hvor vi kunne  matche dem, vi mødte.”

Ros for professionalisme 
Efter godt to døgn med ’kinesertørn’ (fire-
timers-vagter) og ret hårde sø- og corona-
forholdsregler om bord kunne den otte 
mand store besætning gå i land godt brugte. 
Og deres indsats er blevet værdsat.  

”APOLLO fik til ansvar at sikre, at andre 
skibe ikke kom for tæt på den opankrede 
styrke. APOLLO løste denne opgave på 
fornem vis. Besætningen om bord i NIELS 

JUEL bemærkede særligt, at APOLLO selv 
med meget kort varsel påtog sig denne op-
gave og i særdeleshed udviste den høje grad 
af professionalisme, velvilje og stolthed, 
som kendetegner Marinehjemmeværnet. 
NIELS JUEL ser meget frem til mulige frem-
tidige opgaver med MHV 811 APOLLO og 
resten af Marinehjemmeværnet,” lyder det 
fra Daniel Lindeblad med hilsen fra ledelsen 
om bord på Niels Juel.

Rosen, som også er kommet til besæt-
ningen via de officielle kanaler, lander på et 
godt sted.

”Jamen, det er jo dejligt. Det er godt at 
besætningen kan se, at de har brugt deres 
tid på noget relevant, og at det er blevet 
påskønnet. Det er vigtigt,” siger Søren 
Kjellberg.  
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Guide til bedre 
persondatasikkerhed

Sådan passer du  
på personoplysninger

I vejledningen ”Sådan passer du på personoplysninger”, som du kan 
hente på hjv.dk, finder du flere gode råd til, hvordan du skal sikre de 

personoplysninger, du er betroet som frivillig i Hjemmeværnet.
I vejledningen finder du blandt andet personoplysningstrekanten. Det 
er et værktøj, du med fordel kan anvende til at afgøre, hvilke katego-
rier af personoplysninger, der er tale om. Det er nemlig afgørende for, 

hvordan du må behandle dem.
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Lås person   - 
 oplysninger nede

Hold styr på hvilke 
personoplysninger 

du behandler – brug 
personoplysnings-

trekanten!

Gem person-
oplysninger bag login 
på hjv.dk og tilgå dem 

efter behov

Hold dine  
devices beskyttet!

Opdater apps,  
antivirus, firewall og 

styresystem

Beskyt dine  
devices med PIN

Lås din PC

INFORMATIONSSIKKERHED

G O D E  I T - V A N E R

FELS-kursus i Informations–  
og Persondatasikkerhed i Hjemmeværnet
Hvis du ikke allerede har taget FELS-
kurset ”Informations– og Personda-
tasikkerhed i Hjemmeværnet”, så er 
det et godt sted at starte. Kurset tager 
30-45 minutter og SKAL gennemføres 
af alle ansatte og frivillige i Hjemme-
værnet.

Kurset giver dig viden om de basale 
krav til beskyttelse af Hjemmeværnets 
informationer og gør dig i stand til at 
være opmærksom på eventuelle trusler. 
Fjernundervisningsforløbet er opbygget 
af 12 dilemmaer bestående af animati-
onsvideoer med tilknyttende spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er oprettet på 
FELS.DK, så kan du finde vejledningen 
”Sådan finder du dit kursus” ved at 
søge efter ”FELS” på hjv.dk.

Gode råd
• Du må kun behandle personoplysninger 

som du skal anvende i din funktion.
• Personoplysninger der skal deles i under-

afdelinger, lægges på et samarbejdsweb-
sted på hjv.dk. Så kan man sende linket til 
samarbejdswebstedet med hjv.dk-webmail 
i stedet for at sende personoplysningerne 
direkte i en e-mail.

• Gem kun personoplysninger så længe du 
har brug for dem til den opgave, du er i 
gang med.

• Undgå at poste personoplysninger, som 
Hjemmeværnet har ansvaret for, på de 
sociale medier.

Hvad handler  
informations-
sikkerhed om?
• Informationssikkerhed handler om at be-

skytte informationer.
• I Hjemmeværnet arbejder vi med militære 

data. Det kan være data om indsættelser, 
våben, planer med mere. Disse informa-
tioner kan have interesse for fremmede 
magter, kriminelle organisationer samt 
aktører, der ønsker at miskreditere vores 
organisation. 

• I Hjemmeværnet arbejder vi også med per-
sonoplysninger, som omfatter enhver form 
for information om en identificerbar fysisk 
person. Det kan være navn, adresse, fød-
selsdato med mere. Personoplysninger kan 
også være fortrolige og følsomme som for 
eksempel oplysninger om helbred, religiøst 
tilhørsforhold, fagforening med mere.  

• Hjemmeværnet har ansvaret for de militære 
data og personoplysninger, som du arbejder 
med i Hjemmeværnet. Samlet taler vi om 
Hjemmeværnets informationer.

• Du kan finde Hjemmeværnets informations-
sikkerhedspolitik på hjv.dk. 

HJV magasinet | Juni 2020 63



En kursist er 
i gang med at 
forberede sin 
gruppes frem-
læggelse af 
den praktiske 
opgave.

Det nye informationskur-
sus har været et stykke tid 
undervejs og erstatter de 
gamle uddannelser på infor-
mationsområdet. Formålet 
er at skabe et nyt uddannel-

seskoncept på informationsområdet, som 
understøtter de operative myndigheders 
behov for fastholdelse og rekruttering af 
frivillige hjemmeværnssoldater.

Under kurset, der også er civilt kompe-
tencegivende, undervises kursisterne blandt 
andet i håndtering af presse, frivillighedens 
vilkår, sociale medier og onboardingproces-
sen fra start til slut. 

Interessen for det nye informationskursus 
var derfor stor, da Hjemmeværnsskolen til-
bage i december 2019 annoncerede kursets 
tilblivelse på hjv.dk og Facebook. 

I midten af februar - nærmere bestemt 

weekenden 14.-16. februar – kørte det 
nye informationskursus som pilotkursus 
på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. 
Her var cirka 20 kursister mødt op fulde 
af forventninger og gåpåmod overfor de 
udfordringer, der ventede dem i løbet af de 
næste to døgn. Heldigvis for kursisterne og 
instruktørerne foregik kurset indendørs, for 
vejret i den lille vestjyske landsby var som så 
ofte vådt og blæsende.  

Det første døgn gik i høj grad med den 
teoretiske undervisning. Som noget nyt i 
forhold til de gamle informationsuddannel-
ser undervises kursisterne nu også i brugen 
af de sociale medier, hvilket faldt i god jord.

”Jeg har den komplette gamle rekrut-
teringsofficersuddannelse, men dengang 
lærte vi ikke rigtigt noget om sociale 
medier, og det er jo et område, der har taget 
fart i løbet af de seneste år. Jeg manglede 
viden om sociale medier, og den har jeg fået 
nu på dette kursus,” fortæller en tilfreds Ni-
kolaj Hviid, der er oversergent i Flotille 126 

Hjemmeværnsskolens nye informationskursus løb for 
første gang af stablen tilbage i februar – og med stor 
succes. Faktisk var interessen så stor blandt de frivillige, at 
Hjemmeværnsskolen arrangerede et ekstra informationskursus, 
som blev planlagt til at køre i slutningen af marts, indtil 
coronakrisen satte en stopper for det.  

  S U C C E S F U L D 
  S T A R T 

AF: HASNA EGGERS
FOTO: CHRISTER HOLTE

for det nye 
informations kursus
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Steen Støttrup fra Beredskabsstyrelsen 
var glad for det netværk, han fik  
gennem informationskurset.

Hvide Sande-Ringkøbing og har arbejdet 
sammenlagt seks år som kommunikations- 
og rekrutteringsspecialist.  

Som en afslutning på det første døgn fik 
kursisterne en introduktion til den næste 
dags praktiske opgave. Opgaven bestod i, at 
hver gruppe skulle udarbejde en rekrutte-
ringsevent – både i forhold til planlægning, 
udførelse og kommunikation.   

De mangeartede kursister 
Da det endnu engang blev morgen, var det 
derfor tid til at gå i grupper for at arbejde 
med den praktiske opgave – og her blev det 
tydeligt, at kursisterne kom med mange 
forskellige baggrunde. Nogle var gamle 
i faget som Nikolaj, mens andre var helt 
nye i funktionen, men på trods af forskel-
lighederne kunne alle biddrage og få noget 
brugbart med hjem i bagagen. Det gælder 
for eksempel Lærke Weensgaard på 24 år, 
der er journaliststuderende på 4. år: 

”Niveauet er grundlæggende, men det 
giver jo god mening. Der var nogle gode 
oplæg omkring rekruttering. Jeg har lært 
Hjemmeværnets billed- og skabelonbank 
at kende, men det, som jeg mest konkret 
har fået med hjem, er et netværk – altså 
kontakter til personer uden for mit eget 
distrikt, som jeg kan dele erfaringer 
med både nu og på et senere tidspunkt,” 

fortæller Lærke Weensgaard, der er en del 
af Presse- og Kommunikationselementet 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.  

I en af de andre grupper fandt vi Steen 
Støttrup, der var på informationskurset 
i forbindelse med sit virke som frivil-
lig i Beredskabsstyrelsen Hovedstaden i 
Hedehusene: 

”I min nye funktion som frivillig koor-
dinator har jeg ansvaret for rekruttering 
og fastholdelse af frivillige. Jeg har lært 
meget på dette kursus og fået nogle gode 
kontakter. Det er ikke alt, som jeg kan 
overføre 1-1, men Beredskabsstyrelsen og 
Hjemmeværnet har en del ligheder. Derfor 
kan jeg snildt omsætte min viden herfra og 
få den til at fungere i Beredskabsstyrelsens 
systemer. Især orienteringssamtaleleder 
og Hjemmeværnets kommunikationsma-
teriale og rekrutteringsfoldere vil jeg lade 
mig inspirere af i mit arbejde derhjemme,” 
fortæller Steen Støttrup, der sagtens kan 
se sig selv på nogle af de andre informa-
tionskurser, der også er en del af den nye 
informationssøjle. 

Afslutningsvis fremlagde kursisterne 
deres praktiske opgave for hinanden, hvor 
der også var tid til at udveksle erfaringer og 
få et par ord med på vejen fra deres instruk-
tører.  

 ”Jeg har lært meget 
på dette kursus og 

fået nogle gode 
kontakter.

Steen Støttrup, Frivillig i 
Beredskabsstyrelsen

UDDANNELSE
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75-året for Danmarks befrielse blev på grund 
af coronakrisen ikke fejret i den udstrækning, 
som der ellers var lagt op til.

I Hjemmeværnet er der stolte traditioner 
for at markere befrielsen og frihedsbudskabet, 
der kom om aftenen 4. maj 1945. For efter 
befrielsen i 1945 krævede modstandsbevæ-
gelsen med besættelsen 9. april 1940 i klar 
erindring en ny kurs på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område. 

De centrale krav var, at Danmark skulle 
opgive den traditionelle, isolerede neutrali-
tetspolitik, og at modstandsbevægelsen skulle 
omdannes til et hjemmeværn, som en del af 
dansk forsvar. Folkestemningen var afgørende 
vendt, og kravet om en ny kurs fik udtryk i 
tidens faste slagord, ’Aldrig mere en 9. april’.

Lokale hjemmeværnsforeninger
Derfor opstod der fra efteråret 1945 en række 
lokale hjemmeværnsforeninger, der i foråret 
1946 nåede op på omkring 250 foreninger 

med over 50.000 medlemmer. Tilsvarende 
blev der i 1946 stiftet to militære kvinde-
korps, Danmarks Lottekorps og Kvindelige 
Marinere. Begge korps var private forenin-
ger og ønskede, ikke mindst inspireret af 
de allierede militære kvinderkorps indsats 
under krigen, at yde en frivillig, militær 
forsvarsindsats.

Såvel hjemmeværnsforeningerne som 
kvindekorpsene var udtryk for en ny 
holdning til forsvarsspørgsmålet blandt 
danskerne og peger frem mod det afgørende 
brud med fortiden og medlemsskabet af 
Atlantpagten, det senere NATO, i 1949. Ved-
tagelsen af loven om det statslige hjemme-
værn i sommeren 1948 og Hjemmeværnets 
oprettelse 1. april 1949 var et centralt skridt 
i dette brug. Siden da har tusindvis af dedi-
kerede danskere dengang som nu frivilligt 
gjort en forskel i uniform for samfundet. Og 
om få år kan Hjemmeværnet fejre sit 75-års 
jubilæum.  

AF SENIORFORSKER JENS OLE CHRISTENSEN, NATIONALMUSEET
FOTO: FRIHEDSMUSEET

A L D R I G  M E R E  E N

  9. april

Danmarks befrielse i majdagene 1945 for nu 75 år 
siden udløste spontan glæde og dyb lettelse. Den 
fredelige befrielse bortjog den usikkerhed og frygt, 
der havde knuget danskerne i besættelsens sidste del. 
Ud af befrielsen og modstandsbevægelsen voksede 
tanken om oprettelsen af Hjemmeværnet. 

Rådhuspladsen, 
København, 
4. maj 1945: 
Glade danskere 
fejrer befriel-
sesbudskabet.

Soldater fra 
hjemmeværn-
foreningernes 
tid på øvelse 
efter befrielsen. 

København 
9. april 1940: 
Tyske fly over 
København 
i de tidlige 
mor gentimer. 

BEFRIELSEN 
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Hjv.dk – vistillerop.dk –  
blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 

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.

De heldige quizvindere 
kan blive ejere af denne 

historiske bog om  
Hjemmeværnet.

Find Hjemmeværnet digitalt

Send ind  
og vind!
Send dine svar senest:  
7. august 2020 til
Hjv-magasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 3/2019: 

Nicolaj Stenkjær
Hortensiavej 35
7700 Thisted

Per-Ole Overgaard
Elleparken 112
8520 Lystrup

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvor blev det 

myndighedsfælles 
callcenter placeret?

2  Hvor mange 
fjernundervisningskursister 
har der været på FELS 
i perioden januar-april 
2020?

3  Skydelærer Jan 
Kawauchi fra flotille 
131 Esbjerg er også 
seniorsergent i Forsvaret  
– hvor henne?

4  Hvad hedder det 
franske hangarskib, 
der besøgte Danmark i 
slutningen af marts?

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet

Frihedsmuseet i København er blevet genopbygget og skulle 
egentlig have åbnet i maj i forbindelse med markeringen af 75-
året for Danmarks befrielse. Museet, der brændte i 2013, håber 
på at kunne åbne i løbet af sommeren. Når det sker, vil publi-
kum i bogstaveligste stand få mulighed for at gå under jorden 
og komme tæt på modstandskampen under 2. verdenskrig. 
Branden beskadigede den tidligere bygning så kraftigt, at 
den måtte rives ned. Hjemmeværnet var dengang med til at 
afspærre området. Heldigvis blev alle genstande og arkiver 
reddet ud, og ingen af de reddede effekter har lidt uoprettelig 
skade. Læs mere om museet på frihedsmuseet.dk 

5  Hvilket 
kompagni arrangerer 
Sej Rygsæk?
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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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