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Skarp  
bevogtning  

på brigadeøvelse



Nye termiske kikkerter
Bevogtningsgrupperne kan se frem til at få ter-

miske kikkerter med fremragende optik, så deres 
natobservationer bliver mere effektive.

16

Skarp indsættelse på 
brigadeøvelse

For første gang nogensinde blev en hjemme-
værnsenhed indsat direkte som en del af et 

krigsscenarie under brigadeøvelse.

Stort tema om Host 
Nation Support i Esbjerg
Det blev en virkelig vellykket indsats, da 
op mod 1.000 frivillige soldater støttede 
NATO-allierede i Esbjerg.
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På mission langt 
fra hjemmets 
grænser
For første gang har vi besøgt 
Flyverhjemmeværnet, da de 
var udsendt til Sydeuropa for 
at patruljere EU’s grænser.

På hjul i skjul 
i skoven
Vi var med, da en 
motoriseret overvåg-
ningsenhed – MOTOV 
– opererede i ly af 
mørket på øvelse. 

Nærforsvar på 
flyvestation blev testet
Sammen med Flyvevåbnet trænede 
Flyverhjemmeværnet nærforsvar på 
Flyvestation Karup på Øvelse Urfugl.
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Kalender

2023

Januar

Februar

Marts

April

21.-22. januar  
Underafdelingschefsamling 

Fast årligt seminar for Hjemmevær-
nets underafdelingschefer – denne 
gang med fokus på blandt andet 

chef virket. Seminaret foregår i 
Kolding.

27.-29. januar
Signaltjeneste

Landsregion Øst er vært for et 
signalseminar.

29. januar
Uddannelse i ophold på 

flyvestation
Flyverhjemmeværnets nye 

soldater bliver uddannet til at 
kunne agere i flyoperativt om-

råde på en flyvestation. 3.-5. februar
Bliv klædt på til internationale 

instruktøropgaver
Hjemmeværnsskolen står bag et 

seminar i Nymindegab for de frivil-
lige, der står i den internationale 

instruktørpulje. Seminaret klæder 
instruktørerne på til de internatio-

nale opgaver.

24.-26. februar
Øvelse Blå Negl

Øvelse Blå Negl har i 2023 25-års 
jubilæum. Øvelsen, som foregår 
i Sydøstjylland, er kendt for sine 

hårde prøvelser og trækker hvert 
år også mange udenlandske solda-

ter til Danmark.

3.-5. marts
Feltøvelse

Landsdelsregion Øst 
gennem fører en større 

feltøvelse. 

25.-26. marts
Befalingsmandstævne for 

flyverne
Flyverhjemmeværnets befalings-

mænd mødes for at nørde og 
udvikle deres førervirke. 
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Vinteren er over os, og efter et hæsblæ-
sende år er det måske meget godt med 
tid til refleksion over det seneste år. 2022 
var året, hvor Hjemmeværnet rykkede læn-
gere frem i bevidstheden hos mange dan-
skere. Vi var knap nok færdige med at skul-
le forholde os til restriktioner og håndsprit, 
før Putin angreb Ukraine og markant æn-
drede den sikkerhedspolitiske situation i 
Europa. 

Den ændrede sikkerhedspolitiske situa-
tion har vist sig direkte hos os i form af sti-
gende interesse for at blive en del af Hjem-
meværnet. Samtidig har udskudte øvelser 
fra 2021 og nye opgaver i forbindelse med 
Host Nation Support trukket store veksler 
på rigtig mange af jer. Igennem længere tid 
har vi været en næsten utrættelig ressour-
ce, som har stillet op, når vi er blevet spurgt. 

Det vil vi også gerne gøre i fremtiden, 
men vi må også prioritere vores kræfter, så 
vi fortsat kan være det ekstra batteri, som 
Danmark kan regne med. 

Igennem det meste af året er der arbej-
det på en række undersøgelser, som har 
skullet klarlægge, dels hvilke segmenter 
blandt danskerne som har potentiale til 
at blive frivillige hjemmeværnssoldater, 
dels hvad der ligger til grund for, at man 
enten forlader Hjemmeværnet helt eller 
vælger at gå i reserven. Arbejdet med at 
omsætte resultaterne af undersøgelserne 
er sat i gang og vil blive anvendt blandt 
andet i kommende rekrutteringskampag-
ner, men også i det vigtige arbejde med at 
styrke fastholdelse af vores frivillige solda-
ter i underafdelingerne. 

Netop den daglige indsats i underafde-
lingerne er et fundament i Hjemmeværnet. 

Det er ofte underafdelingschefen, der sam-
men med sit nøglepersonel er afgørende 
for, om en enhed har en succes. Når vi ind-
leder året med den traditionelle underaf-
delingschefsamling i januar, er det derfor 
også chefvirket, som er hovedtemaet. Vi 
håber, at drøftelserne sætter gang i man-
ge gode refleksioner og udveksling af erfa-
ringer til gavn for udviklingen og driften i 
Hjemmeværnet. 

Vanen tro har efteråret været fyldt med 
gode aktiviteter i form af både øvelser, ud-
dannelser og indsættelser. Hjemmevær-
nets kerneopgave, bevogtning, har været 
i centrum og udgjort et vigtigt fundament 
i forbindelse med de Host Nation Support-
opgaver, mange af jer har løst på blandt 
andet Køge Havn, Esbjerg Havn og i Es-
bjerg Lufthavn. 22.000 timer alene til op-
gaverne på Esbjerg Havn og i lufthavnen 
vidner om den store indsats, I som frivillige 
soldater lægger i de opgaver. I kan læse 
mere om Host Nation Support-opgaverne 
set fra de tre værnsgrenes perspektiver i 
dette magasin.

Vi vil gerne takke for den store indsats, 
der er lagt i alle aktiviteterne. Takken gæl-
der både deltagende soldater og jer, der 
har skabt rammerne for aktiviteterne og 
for deres vellykkede gennemførelse. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi ønske jer 
og jeres familier en rigtig glædelig jul og 
et lykkebringende nytår samt tak for ind-
satsen i det forgange år. Den er meget 
værdsat.

God læselyst. 
Hjemmeværnsledelsen

En vigtig ressource  
L E D E R :
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Tænk på dit hoved  
og få byttet din hjelm
Er du aktiv soldat, og har du stadig 
den gamle hjelm M/96? Så er det 
nu, du skal se at få den byttet til 
den nye opgraderede hjelm M/20, 
som giver en væsentlig bedre 
komfort.

”Vi startede ombytningsproces-
sen i foråret, og alle aktive soldater, 
der har en hjelm M/96, skal have 
den nye hjelm M/20. Fra nytåret 

bliver det dog vanskeligere at få fat 
i den, og du risikerer at få en gam-
mel hjelm,” siger chefsergent Tom 
Levå fra Hjemmeværnskomman-
doens Logistikafdeling.

Så har du ikke fået byttet din 
hjelm, så tænk på dit hoved, og 
få det gjort i en fart. Du bytter din 
hjelm via Forsvarets Munderings-
shop på fsvmunderingsshop.dk  .

Den nye hjelm 
M/20 erstatter  
den gamle 
hjelm M/96.   

Flyverhjemmeværnets Defen-
der-fly var i aktion, da værnet 
sammen med repræsentan-
ter for politiet og Flyvevåbnet 
trænede deres samarbejde. 
Foto: Lærke Weensgaard 

På vingerne sammen  
med politi og Flyvevåbnet
I oktober blændede Hjemmeværns-
eskadrille 270 op for årets sidste 
store aktiviteter, hvor eskadril-
len i en intens uge finpudsede 
samarbejdet med Flyvevåbnet og 
politiet. Det skete, kun få dage ef-
ter at 10 mand og et fly fra Hjem-
meværnseskadrille 270 vendte 
hjem fra udsendelse til Frontex. 
To gange om året afholder eska-
drillen såkaldte bootcamps på 

Flyvestation Aalborg, hvor de i en 
uge træner sammen med enheder 
fra Helicopter Wing og politiet. I 
oktobers bootcamp var Helicopter 
Wing repræsenteret med Fennec-
helikoptere fra eskadrille 724. 

I løbet af ugen var soldaterne og 
politimændene igennem en ræk-
ke forskellige scenarier, hvor de 
i samarbejde eksempelvis skulle 
overvåge kriminelle eller lede efter 

forsvundne børn. Det gav mulig-
hed for især at øve de kommuni-
kationsveje og meldinger mellem 
politiet og Hjemmeværnets fly, 
som de bruger i skarpe situatio-
ner. Scenarierne blev gjort mulige 
af soldater fra flere af Flyverhjem-
meværnets eskadriller, som age-
rede momenter hele ugen. Den 
næste bootcamp foregår i foråret 
2023. 
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Støtte til udskibning  
af materiel i Køge Havn
Hjemmeværnet har efter-
hånden fået rigtig god træ-
ning i at støtte Forsvaret, når 
Forsvaret skal have udskibet 
sit materiel fra danske havne 
og derfor har brug for nogle 
til at bevogte det, inden 
det skal sejles til en mission 
uden for landets grænser. 

I slutningen af oktober 
stod hjemmeværnssoldater 
igen klar en hel uge i Køge 
Havn, fordi Forsvarets mili-
tære køretøjer og materiel 
var samlet på havnen, inden 
det blev sendt med skib til 
Letland. Her indgik materiel-
let som en del af Forsvarets 
Hold 2, der støtter NATO’s 
østlige forsvarsplaner.

Mens materiellet stod på 
Køge Havn, var området i 
havnen omdannet til et mid-
lertidigt militært område, et 
fænomen, som er i stigning, 
i takt med at der er blevet 
flere og flere militære op-
gaver på civilt område som 
eksempelvis i havne eller 
lufthavne. Bevogtningen af 

det militære materiel er sket 
både fra kajen og i havne-
bassinet af frivillige soldater 
fra Hærhjemmeværnet og 
Marinehjemmeværnet.

Det er som sagt langtfra 
første gang, at Hjemmevær-
net løser opgaver af denne 
karakter og i rammen af 
Host Nation Support – på 
dansk også kaldet værtsna-
tionsstøtte. Hjemmeværnet 
har tidligere på året løst 
tilsvarende opgaver i Esbjerg 
og Fredericia Havn. 

Omkring 800 soldater er 
fløjet til Letland, hvor de fra 
basen Adazi i Letland indgår 
som en integreret del af en 
lettisk infanteribrigade og 
er med til at styrke NATO’s 
tilstedeværelse og afskræk-
kelse i den østlige del af 
alliancen.  

På side 23 bringer vi et 
større tema om den omfat-
tende opgave, da Hjem-
meværnet i september 
passede på 44 amerikanske 
helikoptere.

Hjemmeværnet 
var klar i Køge 
Havn, da Forsvaret 
sendte materiel til 
Letland til Forsva-
rets Hold 2, der er 
med til at støtte 
NATO’s østlige 
flanke. Foto: Frank 
Rasmussen

Nye karriere-
muligheder 
Hjemmeværnet indfører nu 
muligheden for, at frivillige soldater 
med cheferfaring kan opnå grad 
som major og orlogskaptajn. 

Frivillige underafdelingschefer og stabs-
officerer med appetit på mere kan i frem-
tiden få udvidet cv’et med en grad som 
major eller orlogskaptajn – og dermed få 
nye udfordringer i Hjemmeværnet. 

”Med indførelsen af graden major og 
orlogskaptajn vil der blive skabt nye kar-
rieremuligheder for de dygtigste og mest 
engagerede frivillige, som ikke findes i 
dag. På den måde kan indsatsen styrke 
den enkeltes motivation, men også være 
med til at styrke vores rekruttering og 
fastholdelse,” siger oberstløjtnant Nicolai 
Mentz, der er chef for Hjemmeværns-
kommandoens Planlægningsafdeling. 

Idéen er oprindeligt født blandt de fri-
villige, og der er sat et loft på 20 stillinger 
i hele Hjemmeværnet til netop major- og 
orlogskaptajnsstillinger. De omfatter 12 
stillinger som assisterende stabschef ved 
hvert af hærhjemmeværnsdistrikterne, to 
stillinger ved stabene for landsdelsregio-
nerne og en stilling ved hver af stabene 
i henholdsvis Flyver- og Marinehjemme-
værnet. Kompetenceprofilerne for stillin-
gerne ved myndighedsstabene er fortsat 
under udvikling. 

For at du kan blive indstillet og komme 
i betragtning til graden, skal du på til-
fredsstillende vis have udfyldt stillingen 
som underafdelingschef i minimum tre år 
og ligeledes have været stabsofficer i tre 
år. Potentielle kandidater skal også have 
gennemført en ny uddannelsespakke, 
som Hjemmeværnsskolen står bag. Den 
omfatter blandt andet kurser i stabs-
metodik og i virket som stabschef samt 
uddannelse på bataljonsniveau ved den 
svenske hjemmeværnsskole. 

Det er myndighederne, der indstiller 
kandidaterne til graden, når de uddannel-
ses- og tjenestemæssige krav er opfyldt.
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Tag på sommerferie  
med dine soldaterkammerater 
Er du i tvivl om dine sommerferieplaner til næste år? Så har Hjemmeværnsskolen et 
tilbud til dig. I 2023 slår vi igen dørene op for Sommerkursus i uge 27 i Nymindegab 
og Uddannelsesuge i uge 28 på Slipshavn. Vi tilbyder masser af faglig læring, 
personlig udvikling og ikke mindst fællesskab med andre hjemmeværnssoldater fra 
nær og fjern. 

Tidligere kursister på Hjemme-
værnsskolens sommerskoler er 
ikke i tvivl. 

”Sommerskolen i Nyminde-
gab er et fantastisk sted, der kan 
noget helt særligt i forhold til de 
mange andre øvelser og uddan-
nelser, du kan komme på i Hjem-
meværnet. Her mødes man på 
tværs af landet og kan skabe nye 
kontakter. Så jeg er kæmpe fan,” 
siger Sofie Løvind Årsten, der var 
på Sommerskole i 2022.

Det bliver lige så fedt i 2023, 
hvor Hjemmeværnsskolen 
åbner dørene for først Sommer-
kursus i Nymindegab fra den 
2. til den 7. juli (nogle kurser 
strækker sig ud over denne tids-
ramme) og ugen efter er klar til 
at byde velkommen til Uddan-
nelsesugen på Slipshavn ved 
Nyborg fra den 7. til den 15. juli.

Sommerskolerne er et tilbud 
til dig, der ønsker at styrke din 
faglighed, udvikle dig person-
ligt, netværke og måske gerne 
vil vise din familie, hvad du bru-
ger store dele af din fritid på. På 
Sommerkursus og Uddannel-
sesuge kan du vælge imellem 
mange forskellige kurser – og 
der er helt sikkert også et tilbud, 
der passer til dig og dine behov. 

Familien er også velkommen
Når du er på en af vores som-
merskoler, slutter undervis-
ningen allerede klokken 17, 
hvorefter der vil være forskel-
lige aktivitetstilbud til dig – for 

eksempel foredrag, sommerløb 
eller historisk rundvisning. Du 
er også velkommen til at tage 
din familie i hånden og udfor-
ske lokalområderne eller bruge 
aftnerne på at netværke eller 
bare hygge dig med de andre 
kursister fra ind- og udland i tel-
tet, der er åbent hver dag frem 
til klokken 23.   

Kursuskatalogerne udkom-
mer forventeligt op til jul i uge 
50. Her kan du også se, hvilke 

tilbud vi har til din familie, mens 
du er i gang med at dygtiggøre 
dig i dit soldatervirke. 

Hold derfor øje med Hjem-
meværnsskolens facebookside 
eller hjv.dk, hvor vi vil annoncere 
sommerskolerne, så snart kata-
logerne er på gaden, og du har 
mulighed for at tilmelde dig. Vi 
glæder os til at se dig (og din 
familie) på Sommerkursus eller 
Uddannelsesuge. 
Ses vi?

Sofie Løvind Årsten deltog i Sommerkursus 2022. ”Sommerskolen i Nymindegab er et fantastisk sted, 
hvor vi mødes i et fagligt fællesskab på tværs af hele landet. Der er også tid til at dyrke netværket og 
skabe nye kontakter. Så jeg er stor fan,” siger Sofie Løvind Årsten.  

// TEKST OG FOTO: HASNA EGGERS, HJEMMEVÆRNSSKOLEN
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ledelseskursus på BM-niveau i 
motivation & team og bygger 
videre på, hvordan du skaber 
et velfungerende team. Du 
skal blandt andet fordybe dig 
i rollen som teamleder, grup-
pedynamikker og processer og 
cases, der er udarbejdet om-
kring Hjemmeværnet. Når du 
har afsluttet faget, optjener du 
5 ECTS-point. 

For at blive optaget skal du 
have gennemført motivation & 
team på Hjemmeværnsskolen 
og desuden have en relevant 
erhvervsuddannelse (EDU), en 
relevant grunduddannelse for 
voksne (GVU) eller en gymnasial 
uddannelse og mindst to års 

relevant erhvervserfaring efter 
gennemført adgangsgivende 
uddannelse. Vi udbyder 16 
pladser, og faget er udelukken-
de med deltagelse af Hjemme-
værnets frivillige, og tilstedevæ-
relsesdelen forventes afholdt i 
Nymindegab. 

Der er ansøgningsfrist til fa-
get onsdag den 28. december 
2022.  Læs mere på hjv.dk via 
UDDNR 1123.

Et nyt interaktivt danmarkskort og en generel hoved-
rengøring har løftet Hjemmeværnets rekrutteringssi-
te. Kanalen har i en årrække leveret langt størstedelen 
af ansøgninger til Hjemmeværnet, men kommende 
medlemmer og nysgerrige borgere har haft ringe mu-
lighed for at navigere og hente information på siden. 

Nu er opgraderingen en realitet, og juvelen i selve 
navigationen på sitet er det nye danmarkskort, hvor 
besøgende kan stille skarpt på, hvilke underafdelinger 
der ligger nærmest bopælen. Logistikken i forhold til 

at være frivillig i Hjemmeværnet er nemlig en altafgø-
rende faktor, når nye medlemmer er i den indledende 
fase af livet som frivillig soldat.

Ud over et danmarkskort, der er let at gå til, er der 
også luget kraftigt ud i link og forvirrende genveje, 
så brugeroplevelsen er kraftigt forbedret. En helt ny 
funktion, som har været implementeret siden foråret, 
er oversigten over militære kurser og uddannelser. 
Den tydeliggør, hvad man som enkelt soldat kan få 
ud af medlemskabet. 

Tag et 
akademifag i 
teamledelse

Omfattende makeover af vistillerop.dk

Hjemmeværnsskolen åbner i 2023 
dørene for et nyt såkaldt ”blended 
learning”-forløb i akademifaget team-
ledelse. Det sker i samarbejde med IBA 
Kolding. Faget starter den 8. februar og 
varer frem til den 29. marts 2023.

Teamledelse er en overbygning 
til Hjemmeværnsskolens eget 
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Thor Agri kåret 
som Årets 
Instruktør
Som en tradition, der startede sidste år, 
kårer Hjemmeværnsskolen hvert år Årets 
Instruktør ved Instruktørsamling.

I år løb 25-årige Thor Agri fra Politihjem-
meværnskompagni Næstved med prisen. 
På trods af sin unge alder er Thor Agri en 
instruktør med et højt fagligt niveau – både 
på Hjemmeværnsskolen og i sin underafde-
ling. Samtidig er Thor Agri et godt forbillede, 
han siger aldrig nej til at hjælpe sine kol-
legaer eller kursister, og så var han en stor 
drivkraft bag tilblivelsen af den nye bevogt-
ningshåndbog. Det var nogle af de fine ord, 
en rørt Thor Agri fik med på vejen, da han 
vandt prisen.

”Det er overvældende. Jeg er enormt 
glad, og anerkendelsen betyder meget. Det 
fantastiske ved det her system er, at hvis 
du giver meget, får du også lov til mange 
ting. Hvor ofte får en 22-årig måske lov til 
at undervise et hold på 30 personer ude 
i det civile?” lød det fra Thor Agri, der var 
22 år, da han begyndte som instruktør på 
Hjemmeværnsskolen. 

Instruktørsamling blev i år afholdt i Lego-
land Hotel & Conference den tredjesidste 
weekend i november, hvor cirka 120 in-
struktører var samlet til kompetenceudvik-
ling og workshops samt foredrag ved Peter 
Mygind. 

Det var en utrolig glad Thor Agri, der i år blev 
Årets Instruktør. Foto: Heidi Jespersen

N
YH

ED
ER

Sådan er 
Hjemmeværnets 
lovpligtige 
uddannelse 
opbygget
Når du starter som ny soldat i Hjemmeværnet og ikke 
har været værnepligtig, skal du igennem et uddan-
nelsesforløb, der varer mellem 250 og 300 timer. Du 
har tre år til at gennemføre hele forløbet – du skal altså 
være færdig, senest tre år efter at du indgik din kon-
trakt med Hjemmeværnet.

Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse indeholder 
fire moduler: et introduktionsforløb, en grunduddan-
nelse, en specialuddannelse og en øvelse. De er lidt 
forskellige, idet din uddannelsesvej er afhængig af det 
værn, du bliver en del af.

Og så en lille husker: Vi giver ikke dispensation til de 
soldater, som ikke gennemfører vores lovpligtige ud-
dannelse inden for tre år.

Nedenunder kan du se opbygningen i Hjemmevær-
nets lovpligtige uddannelse.

Lovpligtig uddannelse
Grunduddannelse

Intro HGU

Geværskytte- 
uddannelse

Guardex

Dæksgast  
uddannelse

Survex

Maritime 
Force 

Protection 
uddannelse

Havne- 
bevogtnings-

øvelse

Intro HGU, MHV

Hjemmeværnets grunduddannelse
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Travlt år for specialenhed
Der har været tryk på hos Hjemmeværnets specialenhed 
SSR, der i 2022 blandt andet har været med til at træne 
estisk hjemmeværn og desuden er gået i skarp træning hen 
imod certificering efter NATO-standard.

For et år siden trænede Hjem-
meværnets Særlige Støtte- og 
Rekognosceringskompagni (SSR) 
med ukrainske specialoperations-
styrker og Frømandskorpset på 
Specialoperationskommandoens 
(SOKOM) øvelse Night Hawk 21. 
Siden februar har Rusland været i 
krig med Ukraine, og vi er vidner til 
en ny europæisk sikkerhedspolitisk 
virkelighed.

”Krigen i Ukraine har jo vist, at 
det hurtigt kan blive alvor. Det 
giver et andet perspektiv på den 
træning, vi udfører som frivillige 
soldater,” siger major Morten Rask, 
der er chef for SSR.

Som specialenhed træner SSR 
hen imod at opbygge en operativ 
kapacitet til rådighed for blandt 
andet SOKOM og på sigt at blive 

certificeret efter NATO-standarden 
SOF level 1 inden for enhedens spe-
ciale. I det lys deltog SSR sammen 
med andre hjemmeværnsenheder 
på øvelse Hedgehog 22 i Estland i 
foråret: Opgaven for SSR var at støtte 
små kampenheder fra det estiske 
hjemmeværn i at blive endnu bedre 
til at føre modstandskamp, i tilfælde 
af at de vil blive angrebet af en mili-
tært overlegen modstander. 

Træning med specialstyrker
En vigtig milepæl for SSR i 2022 
har været en fornyet samarbejds-
aftale imellem Hjemmeværnskom-
mandoen og SOKOM om operativ 
anvendelse af SSR i fremtiden. 
Aftalen har hævet barren for spe-
cialenheden betydeligt, og SSR har 
nu et erklæret mål om certificering 

af sine soldater efter NATO’s 
SOF-standarder. 

Så der har været meget travlhed 
i kompagniet, og 2023 tegner til 
at blive endnu mere travl med et 
endnu tættere samarbejde med 
specialoperationsstyrkerne.

Efteråret 2022 har blandt andet 
budt på endnu en multinational 
specialoperationsøvelse i ram-
men af SOKOM, hvor både stab 
og patruljer fra SSR har arbejdet 
tæt sammen med udenlandske 
specialoperationsstyrker.

”Det er vigtig træning for SSR 
at øve sammen med danske og 
udenlandske specialoperations-
styrker på både øvelser og uddan-
nelser,” siger ”KG”, der er næstkom-
manderende for SSR. 

Hjemmeværnets Særlige Støtte- 
og Rekognosceringskompagni er 
specialiseret i patruljetjeneste og 
informationsindhentning. Vil du 
vide mere om SSR og deres kom-
mende optagelseskurser, kan du 
kontakte SSR på info@ssr.dk eller 
telefon 70 22 65 04.

SSR-patruljer træner kamp i bymæssig 
bebyggelse (MOUT) i Brikby. Foto: SSR 
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Truslen fra Rusland, krigen i Ukraine og andre globale konflikter 
fordrer en revurdering af dansk forsvar. Det er konklusionen i en 
ny sikkerhedspolitisk analyse om dansk sikkerhed og forsvar frem 
mod 2035. Men hvilken rolle kommer Hjemmeværnet til at spille 
i den udvikling? Det har vi talt med Hjemmeværnskommandoens 
stabschef, brigadegeneral Henrik Berg, om.

Det er blevet usikre tider, og mørke 
skyer hænger tungt over Europa, 
hvor vi er vidner til, at et nyt jern-
tæppe sænker sig ned over vores 
kontinent med en byge af alvor-
lige kriser til følge. I kølvandet på 
den brutale krig i Ukraine har vi 
oplevet ustabilitet og er vågnet 
op til både en flygtningekrise, en 
energikrise og en inflationskrise 
samt nye magtforhold i en foran-
derlig verden, hvor de spilleregler, 
som blandt andet NATO og FN har 
udstukket, ikke gælder i samme 
omfang som tidligere. 

Samtidig vender stormagten USA 
mere og mere blikket mod kæm-
periget Kina mod øst, så Europa i 
højere grad selv skal tage vare på sin 
egen sikkerhed. Læg dertil en tru-
ende global klimakrise, der konstant 
trækker store overskrifter i medierne 
på grund af udsigten til, at stigende 
temperaturer vil skabe voldsomme 
forandringer på vores klode.

Truslerne er kommet tættere på
”Den verden, vi kendte – i hvert fald 
i Europa – med fred og fordrage-
lighed, den er slut. Truslerne mod 
hele vores kongerige inklusive 
Grønland og Fær øerne er ganske 
enkelt blevet større og er kommet 
tættere på vores geografi. Det har 
vi set flere eksempler på blandt 
andet med sabotagelækket mod 
gasledningerne Nordstream 1 og 
2 i Østersøen og Ruslands ageren 
i vores nærområde. Hvad angår 
Arktis, så er området blevet strate-
gisk mere vigtigt – og derfor mere 
interessant. Så i den sikkerheds-
politiske fremtid, vi kigger ind i, vil 
NATO absolut være vores vigtigste 
allierede,” understreger brigadege-
neral Henrik Berg, der er stabschef i 
Hjemmeværnskommandoen.

Vi har sat Henrik Berg stævne for 
at tage en snak om Hjemmevær-
nets rolle i den nye sikkerhedspo-
litiske virkelighed, hvor truslen fra 

Flere
militære

opgaver til
Hjemmeværnet
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Rusland har vokset sig kæmpe stor, 
og både Finland og Sverige har søgt 
om medlemskab i NATO. 

Så store er truslerne, at der skal ske 
en gennemgribende genvurdering 
af dansk forsvar og sikkerhedspolitik, 
lyder konklusionen i den sikkerheds-
politiske analyse ”Dansk sikkerhed 
og forsvar frem mod 2035” – også 
kendt som Zilmer-Johns-rapporten 
opkaldt efter formanden for ana-
lysegruppen. Rapporten blev of-
fentliggjort på Frederiksberg Slot i 
oktober få dage før udskrivelsen af 
folketingsvalget 2022, og det er tan-
ken, at den skal danne grundlag for 
kommende forhandlinger om et nyt 
forsvarsforlig, der skal være færdige 
inden 2024. 

Rapporten er ikke ligefrem munter 
læsning, hvilket formanden, Michael 
Zilmer-Johns, da heller ikke lagde 
skjul på ved offentliggørelsen. Over 
for DR beskriver han verden som 
et nabolag, der er gennemskåret 
af høje hække, hvor naboerne er 
uenige og nervøse. Også hybride 
trusler fylder meget, og truslerne fra 
terrororganisationer, pirateri og vol-
delig ekstremisme går ikke væk.

Hjemmeværnet skal sikre baglandet
”Den udvikling og de bevægelser, 
som Zilmer-Johns-rapporten beskri-
ver og samler op på, det har været 
undervejs gennem længere tid, så 

jeg er ikke overrasket. Men det er 
klart, at 24. februar 2022 vil stå prin-
tet i vores hukommelse, og russernes 
invasion af Ukraine ramte os alle. 
Med krigen i Ukraine er truslerne fra 
Rusland også blevet langt mere kon-
krete for os,” siger Henrik Berg.

Den noget dystre fremtid kalder 
uvilkårligt på et løft af Forsvaret, 
hvilket der også er lagt op til med 
det nationale kompromis fra den 6. 
marts 2022, der indebærer, at Dan-
mark øger udgifterne til forsvar og 
sikkerhed varigt til 2 procent af BNP 
inden udgangen af 2033 svarende 
til cirka 18 milliarder kroner ekstra. 
For Hjemmeværnets vedkommende 
vil der komme større forventninger 
til vores kapaciteter, fastslår Henrik 
Berg:

”Det øvrige forsvar vil blandt andet 
skulle bidrage til NATO’s afskrækkel-
se ved den østlige flanke, sådan som 
vi oplever det nu i Estland og Let-
land, og Forsvaret skal sandsynligvis 
også være på et højere beredskab. 
Muligvis får de også opgaver i Asien. 
Hvis der opstår en kritisk situation 
eksempelvis østpå, så vil Hjemme-
værnet skulle bidrage til at sikre 
”baglandet” og bevogte kritisk infra-
struktur som vores broer, så eventu-
elle tropper vil kunne komme sikkert 
frem. Tilsvarende vil Marinehjemme-
værnet skulle bevogte og overvåge 
vores havne og indre farvande, mens 
Flyverhjemmeværnet vil skulle sikre 
flyvestationerne, der alle er oplagte 
bevogtningsobjekter. Derudover skal 
vi også kunne beskytte eventuelle 
NATO-soldater, der er på transit i 
Danmark,” siger Henrik Berg.

Så der er tale om klassiske bevogt-
ningsopgaver, som klart er Hjem-
meværnets spidskompetence, der 
trænes på øvelser og også udføres i 
skarpe opgaver. Tænk bare på den 
omfattende støtte, vi leverer til Host 
Nation Support-opgaver, som er vok-
set betydeligt de seneste år. En af de 
helt store i år var bevogtningsstøtten 
til en amerikansk helikopterbrigade, 
der kom til Esbjerg i sensomme-
ren. Den kan du læse mere om på 
siderne 23-33.

Hvis en modstander skulle finde 
på at indsætte specialstyrker på 

  Den verden, vi kendte –  
i hvert fald i Europa – med fred og 
fordragelighed, den er slut. 
Henrik Berg, brigadegeneral

Zilmer-Johns-rapporten  
beskriver en sikkerheds-
politisk udvikling, som 
har været på vej et styk-
ke tid, og som er årsag 
til, at et nyt jerntæppe 
er sænket ned gennem 
Europa.

→

Stabschef, brigadegeneral 
Henrik Berg er optimist på 

Hjemmeværnets vegne: 
”Den virkelighed, vi kigger 
ind i, kalder i den grad på 
Hjemmeværnets frivillige 

soldaterressourcer.”
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vores enemærker med henblik på 
sabotage, vil der også være behov 
for et større træk på Hjemmevær-
nets specialenheder som SSR og de 
motoriserede overvågningsenheder 
til overvågningsopgaver. Så samlet 
set bliver der i den grad behov for 
de frivillige soldaters kompetencer 
og skarpe militære færdigheder på 
forskellig vis.

Hybride trusler og naturkatastrofer
I rapporten fokuseres der også på 
farerne fra hybride trusler, som er 
blevet voldsomt forøget de seneste 
år. Senest blev eksempelvis DSB 
lagt ned, da deres it-systemer blev 
angrebet, og det viser, hvor sårbare 
vi er over for cyberangreb mod vores 
infrastruktur. I Hjemmeværnet er 
der lagt op til, at vi skal udvikle og 
opbygge nye cyberkapaciteter, så vi 
kan være med til at styrke samfun-
dets modstandskraft over for netop 
hybride trusler. 

Også teknologisk foregår der en 
rivende udvikling på fremtidens 
kampplads. I Hjemmeværnet har vi 
søsat et pilotprojekt med brugen af 
droner til forstærkning af bevogt-
ningsopgaver, og vi har også taget 
digitalt kommunikationsudstyr i 
anvendelse. Det er en udvikling, der 
vil fortsætte.

”Vi skal selvfølgelig hele tiden 
overveje det uddannelsesmæssige 
aspekt i forhold til indførelse af mere 
teknologi,” siger Henrik Berg.

Endelig peger Henrik Berg på, at 
også Hjemmeværnets soldater vil 
kunne indsættes ved naturkatastro-
fer, der ifølge rapporten forventes 
flere af. Vi vil eksempelvis kunne 
støtte med at udlægge sandsække 
eller opbygge diger i tilfælde af 
oversvømmelser.

Alt sammen betyder, at Hjemme-
værnet får behov for flere frivillige 
soldater, så den samlede bruttotrup 
bliver større, og der bliver flere res-
sourcer at trække på til opgaverne. 

Derfor er rekruttering og fastholdel-
se også et strategisk pejlemærke for 
Hjemmeværnet.  

”Selv om fremtiden kan synes 
dyster, så er jeg bestemt optimist 
på Hjemmeværnets vegne. For den 
virkelighed, vi kigger ind i, kalder i 
den grad på Hjemmeværnets frivil-
lige soldaterressourcer. Det at stille 
op frivilligt for at beskytte sit land og 
gøre en forskel – det er blevet en re-
levant og nærværende sag, som folk 
bakker op om,” siger Henrik Berg. ■

I en kritisk situation vil Flyverhjem-
meværnets soldater skulle bidrage til 
bevogtningen af vores flyvestationer. 
Den situation træner de allerede i dag 
sammen med Flyvevåbnet. 

→
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  Hvis der opstår en kritisk situation eksempelvis 
østpå, så vil Hjemmeværnet skulle bidrage til at 
sikre ”baglandet” og bevogte kritisk infrastruktur 
som vores broer. 
Henrik Berg, brigadegeneral

Om rapporten
• To års arbejde er 

gået forud for den 
sikkerhedspolitiske 
analyse i rapporten 
”Dansk sikkerhed og 
forsvar frem mod 2035”. 
Tidligere ambassadør 
og protokolchef i Uden-
rigsministeriet Michael 
Zilmer-Johns har stået 
i spidsen for analyse-
gruppen. 

• Rapporten skal danne 
grundlag for et kom-
mende forsvarsforlig. 
Du kan læse rapporten 
på fmn.dk eller forsva-
ret.dk. På Udenrigsmi-
nisteriets hjemmeside 
kan du også hente en 
podcast på omkring 15 
minutter om rapporten.

Hjemmeværnets soldater træner deres 
militære færdigheder sammen med 

Hærens soldater som her på brigade-
øvelsen Brave Lion.
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Hjemmeværnets bevogt-
ningsgrupper og Flyverhjem-
meværnets Security Force-de-
linger kan snart se frem til at 
modtage topmoderne natob-
servationsudstyr, så de langt 
bedre kan spore og observere 
personer eller genstande, når 
mørket falder på. Samtidig får 
både de og vores motorise-
rede overvågningsgrupper et 
nyt maskingevær M60E6 med 
et sigte, der er det nyeste i sin 
generation og også bruges i 
Forsvaret.

De termiske kikkerter er 
klar til udlevering allerede her 
i slutningen af 2022/primo 
2023. Kikkerten kommer 
fra den tjekkiske producent 
Precision Technic Defence, 
og modellen er den helt nye 
Night Pearl Scops 35 MAX III, 
som i Danmark fremadrettet 
bliver benævnt termisk kikkert 
M/22.

Nye 
termiske 
kikkerter
G Ø R  N AT O B S E R VAT I O N E R  M E R E  E F F E K T I V E

Bevogtningsgrupperne i Hjemmeværnet kan godt begynde 
at glæde sig. Der er nemlig nye termiske kikkerter og lette 
maskingeværer M60E6 på vej til dem. Den håndholdte 
kikkert, der indeholder noget af verdens bedste optik, er lige 
på trapperne, mens maskingeværet først er klar til udlevering 
om et års tid. Også andre enheder får det nye maskingevær.
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Den nye termiske 
kikkert har noget af 

verdens bedste optik. 
Foto: Niels Brandt

Den termiske kikkert har 
noget af verdens bedste optik 
og kan i mørke detektere/spore 
genstande eller personer på op 
til cirka 1.800 meters afstand. 
Så bevogtnings- og Security 
Force soldaterne får nu et su-
per skarpt observationsværktøj 
til deres opgaver i mørke, hvil-
ket vil gøre deres opgaveløs-
ning endnu mere effektiv. 

Tilmed er kikkerten meget 
brugervenlig og kræver ikke 
en egentlig omskoling ud over 

læsning af brugermanualen, 
som følger med på dansk. 
Der er gode muligheder for 
justering af kikkerten, så den 
eksempelvis også kan tage bil-
leder i mørket. 

Kikkerten leveres med blandt 
andet en MTS-sløringsfarvet ta-
ske, oplader, diverse kabler og 
en ekstra powerbank med ka-
pacitet til yderligere to oplad-
ninger af kikkerten. Powerban-
ken kan snildt ligge i tasken 
sammen med kikkerten.
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Hvem får det 
nye materiel?
• Hver bevogtningsgruppe i 

Hjemmeværnet får udleveret to 
termiske kikkerter, som er lige 
på trapperne.

• Det nye maskingevær M60E6 
udleveres til alle bevogt-
ningsgrupper, motoriserede 
overvågningsgrupper og 
Flyverhjemmeværnets Security 
Force-delinger. Leveringen vil 
foregå fra ultimo 2023. Der kan 
dog ske forsinkelser på grund af 
krigen i Ukraine.

Man kan også tage 
billeder med kikkerten 
– her er et dyr fanget 
på en mark med 
kikkerten. Foto: Lars 
Walmar

Det nye maskin-
gevær M60E6 
bliver fra 2023 også 
anvendt i Forsvaret.. 
Foto: Lærke Weens-
gaard

Maskingevær med 
topprofessionelt sigte
Derudover får alle bevogt-
ningsgrupper, motoriserede 
overvågningsgrupper og Fly-
verhjemmeværnets Security 
Force-delinger det nye lette 
maskingevær M60E6, som 
er produceret af amerikan-
ske US Ordnance. Våbnet 
er allerede kendt i Hjem-
meværnet, hvor det indgår i 
infanterienhederne.

Leveringen af maskingevæ-
ret er desværre blevet forsin-
ket, så der går et års tid, før 
det når frem til brugerne – lige 
nu forventes udleveringen 
at foregå fra ultimo 2023 til 
primo 2024, men der tages 
forbehold for yderligere for-
sinkelser på grund af krigen i 

Ukraine. De motoriserede over-
vågningsgrupper vil modtage 
maskingeværet, samtidig med 
at de får nye køretøjer, hvil-
ket forventes at ske fra 2025. 
Også sidstnævnte levering kan 
være forsinket henset til krigen 
i Ukraine.

Maskingeværet M60E6 skal 
afløse bevogtningsgruppernes 
ene lette støttevåben (LSV). 
Det leveres med de helt nye 
Elcan SpecterDR-sigter, som 
er samme model, der vil blive 
anvendt i Forsvaret fra 2023. 
Både maskingevær og sigte 
er af nyeste generation og 
absolut blandt verdens bed-
ste, og våbnet vil bidrage til at 
gøre enhederne endnu mere 
robuste i en række forskellige 
opgaver. ■
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Hvordan står det til med at rekrut-
tere og fastholde frivillige? Hvilke 
benspænd er der for frivilligheden 
generelt set?

Kulturministeriet har i en ny under-
søgelse taget temperaturen på det 
frivillige foreningsliv i Danmark. Un-
dersøgelsen er fortrinsvis blevet be-
svaret af frivillige organisationer inden 
for idræts- og spejderverdenen, idet 
spørgeskemaundersøgelsen primært 
er blevet rundsendt til denne kreds. 

Resultaterne af undersøgelsen viser, 
at det kræver noget ekstra at rekrut-
tere og fastholde frivillige i dagens 
Danmark. 73 procent – altså tre ud 
af fire – af de i alt 2.470 adspurgte 
respondenter svarer således, at de 
oplever udfordringer med at hverve 
nye frivillige, og halvdelen synes 
faktisk også, at det er blevet sværere 
at fastholde deres frivillige. Oveni har 
46 procent inden for det seneste år 
overvejet at stoppe som frivillig.

I undersøgelsen peges der på flere 
grunde til, at oddsene for frivilligt 
arbejde tilsyneladende er blevet van-
skeligere. Mange oplever, at de bruger 
meget tid på administrative opgaver. 
Enkelte udtaler en oplevelse af, at folk 
kan være nervøse for, at det frivillige 
arbejde tager for meget af deres fritid.

Kulturskiftet 
Men det er en anden årsag, som 
springer mest i øjnene. Den handler 
om et væsentligt kulturskifte blandt 
især de unge, der i højere grad be-
tragter foreninger som et tilbud på 
linje med kommercielle tilbud såsom 

eksempelvis fitness, og de shopper 
gerne rundt blandt tilbuddene. Nogle 
tror sågar, at en forening består af 
lønnede ansatte. 

Men også coronapandemien har 
spillet en stor rolle i forhold til for-
eningslivet – mange har i perioden 
med coronanedlukninger fundet ud 
af, at det egentlig er meget rart at 
være sammen med familien, og prio-
riterer derfor anderledes. 

Selv om Hjemmeværnet ikke har 
været inddraget i undersøgelsen, 
mærker vi også nogle af de tenden-
ser, som nævnes i undersøgelsen. 
Efter en lang periode præget af Co-
vid-19 har det eksempelvis for nogle 
af vores frivillige været en udfordring 
at afse tid væk fra familien og jobbet 
for at stille op til aktiviteter i Hjem-
meværnet – også selvom man kun 
skal levere minimum 24 timers årlig 
tjeneste for at blive i den aktive styrke 
som frivillig soldat. 

”Jeg har stor forståelse for, at der er 
rigtig mange ting, der trækker i den 
enkelte frivillige i en travl hverdag. 
Men jeg håber, at vi med en fælles 
indsats kan være med til at fastholde 
så mange som muligt i Hjemmevær-
nets aktive styrke,” siger chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Jens 
Garly, i den forbindelse.

Fokus på chefvirket
Derfor vil der også blive lagt op til en 
debat om chefvirket blandt de frivil-
lige underafdelingschefer på den næ-
ste underafdelingschefsamling, som 
finder sted i januar 2023. Hvordan //
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FAKTA primo  
november 2022
• Hjemmeværnet har 231 

underafdelinger.
• Den aktive styrke tæller 

13.646 frivillige solda-
ter, mens der i reserven 
er 29.531 soldater.

• Hvis du er interesseret 
i medlemskab, så gå ind 
på vistillerop.dk.

• Læs mere om Kulturmi-
nisteriets undersøgelse 
på xx.link 

Synet på frivilligt 
arbejde har ændret sig

Selv om godt 40 procent af danskerne fortsat engagerer sig i 
frivilligt arbejde over en bred kam, viser en ny undersøgelse, at det 
er blevet mere udfordrende både at hverve og fastholde frivillige i 
Foreningsdanmark. I Hjemmeværnet oplever vi en positiv fremgang og 
opbakning, og særligt efter at Rusland indledte krigen i Ukraine.
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kan de være med til at rekruttere 
nye medlemmer og fastholde 
deres medlemmer i lyset af de 
tendenser, som ses i dag i forhold 
til frivilligt arbejde?

Det positive er, at Hjemmevær-
net i 2022 faktisk har oplevet en 
stigende interesse fra danskernes 
side for at blive medlem hos os 
i kølvandet på den brutale krig i 
Ukraine. 

En undersøgelse om dansker-
nes syn på krigen i Ukraine, som 
TrygFonden udarbejdede i marts 
2022, viser blandt andet, at blandt 
de forsvarsvenlige danskere er der 
opbakning til at styrke Hjemme-
værnet og til at indkalde langt flere 
værnepligtige end for nuværende. 
Det gælder især blandt den ældre 
del af befolkningen. 

Nogle steder i Hjemmeværnet 
har vi rent faktisk oplevet så stor 
en tilgang, at man midlertidigt har 
måttet sætte rekrutteringen på 
standby. Det er eksempelvis tilfæl-
det for Hjemmeværnskompagni 
Korsør.

Så efter en mindre nedgang i 
den aktive styrke i starten af året 
har den været støt stigende siden 
foråret og tæller pr. 1. november 
13.646 aktive soldater. 

”Vores tilgang af nye frivillige 
det seneste år adskiller sig en 
smule fra den generelle tendens 
blandt frivillige organisationer. 
Det skyldes formentlig, at mange 
borgere synes, det giver mening 
at melde sig som frivillig soldat 
i Hjemmeværnet set i lyset af 
krigen i Ukraine. For at fastholde 

de frivillige soldater, så de forsat 
anser Hjemmeværnet som rele-
vant i forhold til at kunne bidrage 
til Danmark sikkerhed, er det 
vigtigt, at vores underafdelings-
chefer spiller en aktiv rolle og sikrer 
relevante aktiviteter og øvelser,” 
siger fuldmægtig Caspar Bronér 
fra Hjemmeværnskommandoens 
Rekrutteringssektion.

Om chefrollen efter corona siger 
kompagnichef Jesper Hauge 
Jørgensen, der er chef for Uddan-
nelseshjemmeværnskompagni 
Nordsjælland: 

”Det kræver da et ekstra gear som 
chef at holde folk til ilden efter co-
rona. Folk er her jo af lyst og i deres 
fritid, og der er kontant afregning, 
hvis de ikke føler sig motiverede til 
at være her. Det er de nære ting, der 
optager dem – eksempelvis hvornår 
de får deres uniform – og det sætter 
også rammerne for, hvordan du er 
som leder,” forklarer Jesper Hauge 
Jørgensen, der understreger, at du 
som leder også skal have en god 
fornemmelse for tidsånden og ikke 
mindst netop de unge. ■

Chefvirket er et af emnerne på det næste 
seminar for Hjemmeværnets underafdelings-

chefer i januar 2023. Arkivfoto

  Det kræver da et ekstra gear som chef at holde folk til 
ilden efter corona. Folk er her jo af lyst og i deres fritid, og 
der er kontant afregning, hvis de ikke føler sig motiverede 
til at være her.  
Jesper Hauge Jørgensen, kompagnichef

→
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”Rollen som frivillig chef er super 
spændende, og den har også givet 
mig et nyt netværk og en masse ud-
dannelse.” Sådan siger Casper Walther 
Didriksen, som er chef for omkring 65 
aktive medlemmer i Marinehjemme-
værnets flotille i Svendborg.

Kompagnichef Jesper Hauge 
Jørgensen, der står i spidsen for Ud-
dannelseshjemmeværnskompagni 
Nordsjælland, supplerer: ”Det mo-
tiverer mig virkelig meget at have 
med mennesker at gøre og være 
nye soldaters mentor i forhold til at 
guide dem videre på deres rejse som 
hjemmeværnssoldater.”

Casper Walther Didriksen og Jesper 
Hauge Jørgensen har begge påtaget 
sig opgaven med at være frivillig chef 
og drive en af Hjemmeværnets godt 
230 underafdelinger. De er begge //
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Frivillige chefer  
løfter ansvarsfuld  
ledelsesopgave
Det er både personligt og tidskrævende at være 
frivillig chef i Hjemmeværnet og få ansvaret for 
at drive en af vores godt 230 underafdelinger, 
som er rygraden i Hjemmeværnet. Chefvirket er 
i fokus på underafdelingschefseminaret i starten 
af januar 2023.

erfarne soldater, som har masser af 
uddannelse og militære kompeten-
cer i rygsækken.  

Hjemmeværnet samler sine under-
afdelingschefer til seminar i starten 
af januar 2023, hvor chefvirket er på 
programmet. Hvad er deres udfor-
dringer? Hvad kan de gøre for at 
holde deres håndgangne svende til 
ilden? 

Chefen har mange roller 
Givet er det, at du som underafde-
lingschef har mange roller og skal 
være både fyrtårn, indpisker, admi-
nistrator og pædagog og samtidig 
kunne sætte hælen i, hvis du synes, 
noget går for vidt. Så det er en kræ-
vende og ansvarsfuld opgave. Men 
det er også en opgave, som giver 
de frivillige chefer mulighed for at 
sætte deres præg på lige netop deres 
enhed. Og så er den i høj grad også 
personligt udviklende og kaster nye 
værdifulde kompetencer af sig, som 
cheferne også kan bruge i deres civile 
karriere.

Vejen til cheffunktionen går gen-
nem Hjemmeværnets føreruddan-
nelser og en række andre uddan-
nelser, så det er ikke en post, man 
kommer sovende til. Det tager tid at 
blive uddannet som frivillig chef, og 
den typiske kandidat kommer med 
mange års erfaringer og masser af 
kompetencer fra karrieren i Hjem-
meværnet og sit civile erhverv. Der er 
også muligheder for at supplere med 
yderligere uddannelse på Hjemme-
værnsskolen. ■ 
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Eskadrillechef Rico A. Hansen, Eskadrille 230  
Midt- og Vestsjælland:

”Det er super vigtigt at få skabt følelsen af fælles ejer-
skab og ansvar for eskadrillen blandt alle medlem-

merne, så vi samlet set fremstår som en professionel 
enhed – vi bidrager jo alle til at skabe eskadrillen og 
løfte opgaverne. At få det med ejerskabet til at spille 

har også motiveret mig selv meget i chefjobbet.” 

Rico A. Hansen har 30 års militær erfaring fra Hjemme-
værnet. Civilt arbejder han som portør på et sygehus. 
Han har også været udsendt som professionel soldat.

Kompagnichef Claus Meinke, 
Infanterikompagni Nordsjælland:

”Tidligere ville jeg som chef nok have gjort mere 
for ”at holde på mine svende”. I dag, hvor man-
ge shopper meget rundt i diverse fritidstilbud, 
gør jeg en dyd ud af at fokusere på den enkelte 
soldats behov og ønsker, så vi bedst muligt kan 

fastholde vores soldater i Hjemmeværnet.”

Claus Meinke har knap 25 års militær erfa-
ring fra Hjemmeværnet. Civilt arbejder Claus i 

fængselsvæsenet.

Følelsen af ejerskab  
er vigtig

Fokuserer meget på den 
enkelte soldats behov

Kompagnichef Jesper Hauge Jørgensen, 
Uddannelseshjemmeværnskompagni 

Nordsjælland:
”Jeg synes, du får mange muligheder som kom-
pagnichef i Hjemmeværnet i forhold til at prøve 
dine ideer og ledelsesfilosofi af – funktionen er 

også i den grad med til at udvikle dig som menne-
ske. Jeg har et super godt samarbejde med både 

andre kompagnichefer og distriktet.  
Så jeg er happy.”

Jesper Hauge Jørgensen trækker på knap 30 års 
militær erfaring i Hjemmeværnet. Civilt er han an-
sat ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.    

Flotillechef Casper Walther Didriksen,  
Flotille 244 Svendborg:

”En skipper kan aldrig sejle alene. På et fartøj 
har alle en vigtig rolle at løfte. Vi er et sam-

mentømret team, som har tillid til hinandens 
kompetencer i forhold til de opgaver, vi skal 

løse. Personligt har mit frivillige engagement 
givet mig en større bundklang som menneske, 

hvilket også giver værdi på en arbejdsplads.”

Casper Walther Didriksen har knap 30 års mili-
tær erfaring fra Marinehjemmeværnet med en 

pause på 12 år. Civilt arbejder han i et robot-
firma med it. 

Jeg får prøvet mine ideer af Alle har en vigtig rolle

Fire chefer om  
chefrollen
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Køn i militær tjeneste var igen i  
år i fokus på Hjemmeværnets work-
shop for 30 unge gymnasieelever 
på årets Ungdommens Folkemøde 
i Valbyparken, hvor Hjemmeværnet 
også deltog sidste år.

I år var der på workshoppen ind-
spark fra kvindelige frivillige hjem-
meværnssoldater og foreningen 
Kvindelige Veteraner, som var med 
til at formulere nogle af de dilem-
maer, som de unge workshopdelta-
gere skulle debattere. Dilemmaerne 
var i høj grad inspireret af kvinder-
nes egne oplevelser som soldater.

De unge gymnasieelever var 
meget motiverede og tog aktivt 
del i debatten om at være soldat og 
kvinde, og de kunne stille spørgsmål 
til de fremmødte kvinder i uniform, 
nemlig Sara og Freja fra Politihjem-
meværnskompagni København 
og Karen og Robyn fra Kvindelige 
Veteraner. 

”Gymnasieeleverne havde for-
beredt sig godt, og samarbejdet 
med deres lærer fungerede upå-
klageligt. Eleverne stillede mange 
gode spørgsmål, og de havde 
tydeligvis gjort sig mange tanker 
om køn, kultur og militær tjeneste,” //
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Livlig debat om at være 

KVINDE OG 
SOLDAT

Snakken gik livligt, da Hjemmeværnet på 
Ungdommens Folkemøde 2022 i Valby
parken var vært for en workshop for 30 

gymnasieelever, hvor ”køn i militær  
tjeneste” var på programmet. 

fortæller specialkonsulent Nynne 
Daugaard-Petersen fra Hjemme-
værnskommandoen, der var med 
til at arrangere workshoppen.

Diversitet giver bedre 
opgaveløsninger
Formålet med workshoppen var da 
også at blive klogere på de unges 
syn på, hvad det vil sige at være 
soldat.

”Eleverne debatterede både 
menstruation, kageordning, ”en 
hård tone”, og hvad man egentlig 
mener i Forsvaret, når man siger, 
at soldater kun har ét køn, og 
om det giver nogle blinde vink-
ler. Der var bred enighed om, at 
diversitet i grupper, der skal løse 
opgaver sammen, giver en bedre 
opgaveløsning,” forklarer Nynne 
Daugaard-Petersen.

Netop den pointe understøttes 
af forskning på området, så på den 
måde viste de unge, at de har for-
stået værdien af mangfoldighed.

”Det kan vi i Hjemmeværnet 
lære noget af, både når vi rekrut-
terer soldater, og når vi skal løse 
vores kerneopgave,” siger Nynne 
Daugaard-Petersen. 

Så det blev en succesfuld work-
shop, hvor alle gik klogere derfra. ■
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”Hjemmeværnet er en unik 
samarbejdspartner. De frivil-
lige soldater går langt ud over det, 
man kan forvente, i forhold til at 
sikre, at vi har haft alt det, vi havde 
brug for, mens vi var her i landet. 
Jeg har særlig lagt mærke til, at 
de (Hjemmeværnet, redaktionen) 
er meget proaktive og ansvarlige i 
deres opgaveløsning. Det sætter vi 
ekstremt stor pris på. Samarbejdet 
med parterne i Esbjerg Havn har 
betydet alt for vores opgave.”

Det understregede den ameri-
kanske oberstløjtnant J.D. Tillman, 
leder af deres 38. transportbatal-
jon, efter Hjemmeværnets kæmpe 
indsats, der inkluderede op imod 
1.000 frivillige soldater, der levere-
de mere end 22.000 timers støtte. 
Heraf leverede Flyverhjemmevær-
net knap halvdelen af støtten.

Alle bidrog aktivt til at yde værts-
nationsstøtte – på engelsk Host 
Nation Support – da amerikanerne 
i sensommeren kom til Esbjerg 

Havn med deres helikopterbri-
gade med ikke mindre end 44 mi-
litærhelikoptere, køretøjer og flere 
tusinde stykker gods. Helikopterne 
blev siden bragt til Esbjerg Luft-
havn og derfra ud til destinationer 
i Europa.

Den omfattende opgave fik nav-
net Vale. På de næste ti sider kan 
du læse mere om Hjemmevær-
nets store bidrag under Operation 
Vale.

Den amerikanske oberstløjt-
nant J.D. Tillman deltog i Ope-
ration Vale i kraft af sin funktion 
som leder af den 38. transport-
bataljon. Foto: Maja Sander 

Det store amerikanske 
fragtskib ARC Endurance 
havde lasten fuld af mili-
tært materiel, herunder 44 
helikoptere, da det ankom 
til Esbjerg Havn. Apache-
helikoptere blev losset 
som det første. Foto: Astrid 
Dalum 

Værtsnationsstøtte fylder stadigt mere i Hjemmeværnet og er blevet endnu mere 
relevant i lyset af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed, hvor Danmark skal kunne 
modtage og støtte allierede styrker på dansk jord. Det var præcis, hvad der skete, 
da op mod 1.000 hjemmeværnssoldater fra alle værn i sensommeren var i sving, da 
amerikanske allierede ankom til Esbjerg Havn med deres helikopterbrigade. 
Det blev en vellykket og værdsat indsats, som har høstet stor ros.

Op mod 1.000 frivillige soldater 
støttede NATO-allierede i Esbjerg

→

TEM
A
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Værtsnationsstøtte som opga-
vetype er et excellent eksempel på 
en situation, hvor træning igen-
nem uger, måneder og år giver 
pote for både den enkelte hjem-
meværnssoldat og Danmark, når 
det munder ud i, at NATO’s kald 
også bliver besvaret af frivillige 
soldater, som er klar til at stille op, 
når behovet opstår. 

Støtten er kun blevet endnu 
mere relevant i løbet af de seneste 
år, hvor det globale samfund har 

stået igennem den ene krise efter 
den anden, og hvor ikke mindst 
Ruslands invasion af Ukraine har 
ført til en ny international sikker-
hedspolitisk dagsorden.   

”Ruslands brutale angreb på 
Ukraine den 24. februar 2022 har 
understreget, at freden ikke kan 
tages for givet, og at der også i 
vores nærområde er en alvorlig 
sikkerhedssituation, som kalder 
på evnen til – hurtigt og effektivt – 
at reagere militært. Værtsnations-
støtte er netop udtryk for, at man 
kan reagere ved at modtage og 
støtte allierede styrker, der kan an-
vendes som en del af krisestyrin-
gen – og ultimativt det kollektive 
forsvar – eller som led i uddannel-
sesaktiviteter.  Så værtsnations-
støtteopgaven er kommet for at 
blive, og der er ingen tvivl om, at 
Hjemmeværnet som en frivillig 
militær beredskabsorganisation, 
der kan løse denne type opgave, 
vil være efterspurgt i mange år 
frem.”

Det understreger chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, i en ny bog, der tager 
udgangspunkt i netop værtsnati-
onsstøtteopgaven i Esbjerg.

NATO-opgave giver stolthed
Da skibet med den amerikan-
ske helikopterbrigade ankom fra 
søsiden til Esbjerg Havn med det 
store fragtskib ARC Endurance, var 
det med lasten fuld af helikoptere, 
der herfra skulle videre til Esbjerg 
Lufthavn, hvor et højt kvalificeret 
hold af amerikanske teknikere sør-
gede for, at den enkelte helikopter 
blev klar til at forlade det danske 
luftrum og begive sig ud på den 
videre rejse i NATO’s navn.

Op mod 1.000 soldater fordelt 
på de tre værn lagde tilsammen 
over 22.000 timer i Operation 
Vale. Som frivillig soldat er det en 
opgave, man gerne vil deltage i, 
fordi den skærper de militærfag-
lige færdigheder og giver noget 
helt særligt med hjem i bagagen. 
En af dem er korporal Thomas von 
Seth fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland: 

”Det motiverer mig, at jeg kan 
være med til at yde en indsats for 
NATO og for Danmark. Personligt 
føler jeg en kæmpe stolthed over 
at deltage i en opgave som Opera-
tion Vale.” 

Over hele linjen var de frivillige 
soldater enige om, at deltagelse i 

ESBJERG
HAVN
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Korporal Thomas von 
Seth tog sammen med 
sin enhed hele vejen fra 
Nordjylland til Esbjerg for 
at støtte Operation Vale.

Tæt parløb mellem  
civile og militære partnere under

Operation Vale
Sensommerens kæmpe værtsnationsopgave 
er et mønstereksempel på, hvordan Forsvaret 
og Hjemmeværnets enheder samt civile og 
udenlandske militære samarbejdspartnere kan 
løse opgaver i fællesskab og spille hinanden gode 
til vands, til lands og i luften.

TE
M

A
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en skarp opgaveløsning som 
Operation Vale har stor 
betydning.

”At være med til at løse en 
skarp værtsnationsopgave 
er noget helt andet end en 
øvelse. Når du er på en skarp 
opgave, så giver alle øvelserne 
pludselig mening. Du får en 
ny forståelse for, hvorfor det 
er, vi træner forskellige aspek-
ter inden for de opgaver, vi 
har,” fortæller sergent Nikolaj 
Steendorph, frivillig i Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland. Han fortsætter: 

”Det er også nationalt en 
vigtig opgave. Hjemmeværnet 
viser, at Danmark ikke bare er 
en klat på kortet, men derimod 
en relevant samarbejdspartner, 
som kan bruges til noget.” 

Uundværligt nationalt 
beredskab
Værtsnationsstøtte og Hjem-
meværnet er et oplagt match i 
kraft af de unikke muligheder, 
som Hjemmeværnets frivillige 
ressourcer kan tilbyde i forhold 
til med kort varsel at kunne 
understøtte det resterende 
beredskab, herunder politiet. 

Støtte til politiet er ikke nyt, 
men har fået et ekstra aspekt 
i forbindelse med værtsnati-
onsstøtte, hvor udenlandske 
tropper skal transportere 
materiel blandt andet gennem 
civilt terræn. Politiet har derfor 
også kun godt at fortælle om 
samarbejdet i forlængelse af 
Operation Vale: 

”Vi har haft et kanon samar-
bejde. Hjemmeværnet har en 
kæmpe opgave, og den vil vi 
hos politiet gerne underbygge, 
da vi ikke selv har ressourcer 
til at kunne håndtere alt det, 
som Hjemmeværnet gør,” siger 
Mads Leervad Dammark, som 
var kommandostadeleder for 
politiet på havnen under Ope-
ration Vale. ■

Skønt der var stor 
aktivitet i det midlerti-
dige militære område på 
havnen, var der god tid til 
at fotodokumentere de 
frivillige soldaters opga-
veløsning

En soldat fra det amerikanske luftvåben observerer, mens skibets dyrebare 
last bugseres de sidste få meter ind i havnen.

Host Nation Support
• Host Nation Support er med det 

seneste forsvarsforlig blevet en helt 
central militær opgave for Hjemme-
værnet. 

• Host Nation Support (HNS) eller 
værtsnationsstøtte går lidt forenklet 
ud på, at medlemslande i NATO er 
forpligtet til at yde støtte til allierede, 
når de gennemfører operationer eller 
øvelser i Danmark eller – som i tilfæl-
det på Esbjerg Havn – skal transpor-
tere materiel igennem landet. Støtten 
kan være alt fra sikkerhedsopgaver 
til logistisk støtte, praktiske forplej-
ningsopgaver og indkvartering.

• Omkring 1.000 soldater fra alle værn 
deltog i HNS-opgaven i Esbjerg Havn 
og Esbjerg Lufthavn. Opgaven er ble-
vet døbt ”Operation Vale”, og der er 
leveret mere end 22.000 timers støtte 
til operationen.

• Værtsnationsstøtteopgaven er 
beskrevet i en ny bog, “Værtsnations-
støtte – en kerneopgave for Hjem-
meværnet til gavn for Danmark og 
vore allierede”, som Landsdelsregion 
Vest står bag. Bogen uddeles til alle 
de frivillige, der har været involveret 
i opgaven. 
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Sikkerhed ved indsejling, sik-
kerhed i havnebassinet, sikkerhed 
over og under vandet, sikkerhed 
dag og nat. Marinehjemmeværnet 
har i den grad bevist sit værd ved 
de maritime Host Nation Support-
opgaver i Danmark.

Det var igen tilfældet, da det 264 
meter lange amerikanske fragtskib 
ARC Endurance i sensommeren 
lagde til i Esbjerg Havn for at losse 
sin spektakulære last af militært 
materiel, blandt andet 44 helikop-
tere, som skulle videre til øvelser i 
Østeuropa. 

Host Nation Support (HNS) – eller 
værtsnationsstøtte på dansk – er 
den støtte, Danmark yder til en-
heder fra alliancepartnere, når de 
besøger os eller er på vej igennem 
dansk territorium. Det kan være 
støtte i form af sikkert ophold, 
logistisk assistance med videre. 
En opgave, der i Esbjerg i høj grad 
blev løftet af frivillige kræfter fra 
Hjemmeværnet.

”Jeg bliver motiveret af at løse 
denne opgave. De kompetencer, 
jeg har fået igennem min tid i 
Marinehjemmeværnet, de kom-
mer i spil på denne opgave, og 
der er tillid til, at jeg kan løse den. 
Samtidig er det også denne her 
følelse af, at man gør en forskel for 
Forsvaret, og at man er med til, 
at Danmark bliver en troværdig 
HNS-nation for amerikanerne og 
NATO.”

Sådan siger flotillechef for Hjem-
meværnsflotille 125 MFP fra Ran-
ders Jacob Ølholm. Han var under 
indsættelsen i Esbjerg frivillig leder 
for operationens såkaldte ”Task 
Force Blå”.

En del af et stort samarbejde
”Task Force Blå” dækker over de 
militære opgaver fra søsiden i Es-
bjerg. Her var Marinehjemmevær-
net repræsenteret ved Maritime 
Force Protection, bedre kendt som 
MFP, og ved Hjemmeværnsflotille //
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” Vi er her, fordi vi gerne 
vil gøre en forskel”

Marinehjemmeværnet støtter op, når allierede styrker ankommer fra søsiden 
til Danmark. Derfor var værnet også mødt talstærkt op, da det amerikanske 
fragtskib ARC Endurance skulle i sikker havn i Esbjerg. Selv om opgaven var 
omfattende, er meldingen klar fra de frivillige mørkeblå kræfter: De vil gerne 
være med til at gøre en forskel og sikre Danmark.

ARC Endurance hjælpes på 
plads i Østhavnen af slæbe-
bådene, og MFP er klar til at 
genoptage havnebevogtningen 
fra gummibådene.
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131 Esbjerg. De blev støttet af 
en stribe kollegaer fra det øvrige 
marinehjemmeværn. 

HNS-opgaven i Esbjerg blev 
stillet af Forsvarskommandoen. 
Flotillen i Esbjerg havde opgaver 
til søs uden for havnen og var 

under Søværnets operative kon-
trol. MFP-opgaverne inde i havnen 
og samarbejdet med havnen, 
politiet, amerikanerne og det 
øvrige hjemmeværn blev planlagt 
og koordineret under ledelse af 
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland.

Hovedopgaverne for Marine-
hjemmeværnets enheder var 
at eskortere det store fragtskib 
sikkert i havn og at levere maritim 
overvågning og bevogtning før 
og under amerikanernes ophold i 
Esbjerg.

MFP bevogtede havnebassinet
Marinehjemmeværnets første 
deltagere på havnen i Esbjerg var 
MFP-Danmark, som dækker over 
et samarbejde mellem værnets fire 
MFP-flotiller. De samles og orga-
niserer sig på tværs af flotillerne, 
når Forsvaret skal have løst store 
havnebevogtningsopgaver. 

Allerede fem dage før det ame-
rikanske fragtskib kom til Esbjerg, 
begyndte MFP’erne at klargøre og 
indrette logistik og kommando-
station på Librakaj ved Østhavnen. 
Samtidig gik de i gang med be-
vogtningen af havnebassinet, hvor 
fragtskibet skulle ligge. En del af 
opgaven blev gennemført i sam-
arbejde med Søværnets Dykker-
tjeneste, der afsøgte havbunden. 
Herefter fortsatte MFP’erne be-
vogtningen fra deres gummibåde 

over og under vandet i samarbejde 
med Syd- og Sønderjyllands Politi.

”Vi overvågede havnebassinet, 
og vi brugte vores sonarsystem, 
DownScan og StructureScan, til 
at scanne havbunden for at holde 
øje med, om der skete ændringer 
efter dykkertjenestens afsøgning,” 
forklarer Jacob Ølholm. Systemet 
er en del af MFP-gummibådenes 
udstyr.  

MFP-Danmark stillede med tre 
gummibåde, og bevogtningen 
kørte med konstant minimum 
én gummibåd i havnebassinet 
døgnet rundt. De skiftedes til at 
være på vagt, på hvil og på bered-
skab. Havnebevogtning er således 
MFP’ernes kerneopgave, og de har 
en helt unik profil i Forsvaret, som 
gør dem til en utrolig efterspurgt 
kapacitet.

Overvågede indsejlingen
Hjemmeværnsflotille 131 Esbjerg 
var vanen tro også med på HNS-
opgaven med sit fartøj, MHV 904 
Lyø, som lå klar på Geminikaj lige 
rundt om hjørnet nordvest for hav-
nebassinet i Østhavnen. Her gen-
nemførte de visuel overvågning og 
radarovervågning af indsejlingen. 

”Vi anvendte Lyøs navigationsra-
dar og nightvision i form af infra-
rødt kamera og lysforstærkende 
kikkert. På den måde kunne vi 
i samarbejde med MFP holde 
styr på alt, der kom sejlende, og 

Fra Lyø kørte man havneover-
vågning. Carsten Meldgaard 
er næstkommanderende og 
fartøjsfører i Esbjerg, og han 
stiller gerne op til meningsfulde 
opgaver som HNS.

→
27    HJEMMEVÆRNET | DECEMBER 2022



Eskorterede amerikanerne i 
sikker havn
Da det store amerikanske fragtskib 
endelig ankom til Esbjerg den 22. 
august om morgenen, var Marine-
hjemmeværnet klar til at modtage 
og eskortere det ind i havnen. 
Fragtskibet kom ude fra Nordsøen, 
hvor det blev modtaget af Lyø ved 
anduvningsbøjen (sømærke place-
ret som en guide til indsejlingen), 
inden ruten gik ind til indsejlingen 
nord om Fanø og ned mod Esbjerg 
Havn. 

”Inden da havde vi rekogno-
sceret indsejlingen og vurderet 
normalbilledet i forhold til vores 
lokalkendskab,” fortæller Carsten 
Meldgaard.

Ved Fanø blev fragtskibet mødt 
af tre slæbefartøjer og to MFP-
gummibåde, som hver også havde 
en politibetjent om bord. Marine-
hjemmeværnets opgave var nu 
hovedsageligt at sikre fri og sikker 
passage ned til Østhavnen. MFP-
gummibådene lå foran fragtskibet 
og sikrede, at ingen objekter kom 

eventuelle mistænkelige forhold 
for eksempel på Fanø,” forklarer 
Carsten Meldgaard, som er  fartøjs-
fører i flotillen.

Havnevagten om bord på Lyø 
kørte i døgndrift frem til 25. 
august – tre dage efter ARC Endu-
rances ankomst.  

→

FA N Ø

N O R D S Ø E N

Ø S T H AV N E N

E S B J E RG
 H

AV
N

I n
d

s
e

j l i n
g

e
n
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ARC ENDURANCE
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på tværs fra de forskellige kajan-
læg og moler i Esbjerg eller fra 
Fanø-siden. 

Lyø og dens gummibåd tog 
vagten bagerst. Det skete flere 
gange, at gummibådene måtte 
rykke ud til lystsejlere og kajak-
roere, der fik besked om, at de 
måtte finde en anden rute. Til 
sidst lå ARC Endurance sikkert til 
kaj i Østhavnen. I havnebassinet 
genoptog MFP nu bevogtningen, 
og ude om bord på Lyø vendte 
man tilbage til overvågningen af 
indsejlingen. 

Sammenhold, når det gælder
Støtten til amerikanerne varede 
i ni dage, og det var årets femte 
HNS-opgave i Esbjerg Havn. Det 
er store opgaver, som medfører et 
voldsomt træk på de frivillige kræf-
ter. Det trækker gevaldigt både på 
dem i staben, der deltager i plan-
lægningen og koordinerer selve 
indsættelsen, og på de mange 
gaster, som løser opgaverne dag 
og nat.  

Marinehjemmeværnets HNS-
opgaver i Esbjerg kan derfor oftest 
ikke løses alene af de frivillige fra 
den lokale flotille og fra MFP-Dan-
mark. De får en solid støtte af en 
god håndfuld kollegaer fra Mari-
nehjemmeværnets øvrige flotiller. 
Enten i nogle dage eller i hele pe-
rioden. De er helt uundværlige, og 
deres indsats vidner om et unikt 

sammenhold og den afgørende 
evne til at samarbejde på tværs i 
Marinehjemmeværnet.

3.890 frivillige timer
Under de godt ni døgn, som 
indsættelsen varede, stillede 
Marinehjemmeværnet med 55 
frivillige fra 17 flotiller til opga-
ven. De lagde i alt 3.890 frivillige 
timer. Man kan tænke, at det er 
da helt vildt. Men det er jo netop 
de skarpe opgaver og støtten til 
Forsvarets opgaver, der er en af de 
store drivere for den omfattende 

frivillige indsats i Hjemmeværnet. 
Eller som Carsten Meldgaard fra 
Esbjerg udtrykker det:

”Vi er frivillige i Marinehjem-
meværnet, fordi vi gerne vil gøre 
en forskel for samfundet og sikre 
Danmark. En af disse opgaver er 
Host Nation Support. Og vi løser 
den med samme lyst og gåpåmod, 
som vi løser alle vores opgaver 
– om det så er SAR (Search and 
Rescue), politisejlads eller at sejle 
med presse til Tall Ships Races. Vi 
er her, fordi vi gerne vil gøre en 
forskel.” ■

  De kompetencer, jeg har fået igennem min tid i 
Marinehjemmeværnet, de kommer i spil på denne 
opgave, og der er tillid til, at jeg kan løse den. 
Jacob Ølholm, flotillechef
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Flyverhjemmeværnet på

10.000 timer
lang bevogtning
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Under den store Host Nation Support-opgave 
var Flyverhjemmeværnet indsat i Esbjerg 
Lufthavn, hvor de i døgndrift bevogtede 

de amerikanske soldater og helikoptere. 
Opgaven involverede 400 lyseblå soldater, 

der tilsammen brugte omkring  
10.000 timer i lufthavnen. 

Da de amerikanske Black Hawks, 
Apaches eller Chinooks lettede fra 
Esbjerg Havn, var de langtfra klar til 
at flyve ud mod deres endestationer. 
Helt præcis var de faktisk kun klar 
til at flyve små 10 kilometer ud til 
Esbjerg Lufthavn. I lufthavnen skulle 
samtlige 44 helikoptere nemlig igen-
nem flere dages eftersyn, før de kun-
ne sætte kursen mod deres endelige 
destinationer. Det krævede bevogt-
ning døgnet rundt – og den opgave 
varetog Flyverhjemmeværnet. 

”Ved Host Nation Support-opgaver 
er Flyverhjemmeværnet specialise-
ret i at bevogte personel og materiel 
i forbindelse med luftoperationer,” 
forklarer kaptajn Tonny Bjerre gaard 
fra Flyverhjemmeværnets faste 
stab, som var hovedansvarlig for 
Flyverhjemmeværnets indsættelse i 
lufthavnen. 

Flyverhjemmeværnets opgave 
startede dog allerede, to uger før 
fragtskibet med materiellet lagde til 
kaj i havnen. På det tidspunkt an-
kom de første amerikanske soldater 
til Esbjerg Lufthavn for at begynde 
opbygningen af en midlertidig lejr →

31    HJEMMEVÆRNET | DECEMBER 2022



i lufthavnen, hvor 250 amerikanske 
soldater kunne bo, mens de arbejdede 
på helikopterne. 

”Amerikanerne ønskede sikkerhed 
omkring lejren, så den ene af Flyver-
hjemmeværnets opgaver i lufthavnen 
var at passe på lejren og stå for ad-
gangskontrol døgnet rundt i den pe-
riode, amerikanerne var der,” forklarer 
Tonny Bjerregaard. 

Lufthavn forvandlet til en flyvestation 
Da de første helikoptere ankom til luft-
havnen, begyndte den anden opgave: 
bevogtning af helikopterne. 

”Da helikopterne havde sensitivt ma-
teriel, oprettede vi et midlertidigt mi-
litært område i lufthavnen. Det betød, 
at en stor del af lufthavnens område 
var underlagt de samme regler, som 
var det en flyvestation. Derved foregik 
bevogtningen med skarpt, og det var 
militært personel, der havde ansvaret 
for at passe på materiellet,” siger Tonny 
Bjerregaard. 

For at løse opgaven trak Flyverhjem-
meværnet på alle sine forskellige 
kapaciteter: 

”Vi har både bevogtningsassistenter, 
bevogtningssoldater, hundeførere og 
Security Force-soldater. Hver kapaci-
tet har hver deres kompetencer, og vi 
brugte alle kapaciteter under indsæt-
telsen for at kunne trække på deres 
forskellige færdigheder,” forklarer 
Tonny Bjerregaard. 

Centralt placeret mellem det mid-
lertidige militære område og den 
amerikanske lejr havde Flyverhjem-
meværnet oprettet en kommandosta-
tion. Derfra var der overblik over alle 
meldinger fra patruljerne omkring 
helikopterne og adgangskontrollen 
ved lejren. 

Tæt samarbejde med amerikanerne 
Flyverhjemmeværnets indsættelse 
i lufthavnen skete i tæt samarbejde 
med de amerikanske soldater. Der var 
blandt andet daglige briefinger, som 
eskadrillechef Mikkel Bagh fra Hjem-
meværnseskadrille 200 deltog i som 
fører under indsættelsen. 

”Amerikanerne var utroligt imøde-
kommende, og samspillet med dem 
var så positivt, at jeg må sige: De kun-
der tager vi gerne igen,” lyder det med 
smil i stemmen fra Mikkel Bagh. 

Han havde mulighed for at følge den 
omhyggelige klargøring og test af he-
likopterne tæt. Nogle af helikopterne 
var hurtigt videre, mens andre blev i 
lufthavnen i længere tid. I takt med at 
arbejdet skred frem, var der færre og 
færre helikoptere tilbage i lufthavnen, 
og Flyverhjemmeværnet kunne ska-
lere antallet af soldater ned. 

Til sidst var der kun tre Chinooks 
tilbage, og de forlod først lufthavnen, 
godt to uger efter at indsættelsen på 
havnen var afsluttet. Da de var sendt af 
sted, gjorde Mikkel Bagh sig overvejel-
ser om forløbet: 

”Amerikanerne var supervenlige og 
positive over vores tilstedeværelse. De 

 Opgaven viste, at 
Flyverhjemmeværnet med 

stor succes kan gennemføre 
skarpe og omfangsrige 

opgaver. 
Dennis Thagaard, stabschef i 

Flyverhjemmeværnet

Selv om bevogtningsopgaven foregik 
i Vestjylland, deltog flyversoldater fra 
hele landet.
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blev helt klar over, at når det drejer sig 
om at bevogte alt med vinger og piskeris 
på taget, er det Flyverhjemmeværnets 
ekspertise.”

Indsættelsen i lufthavnen involverede 
i alt 400 soldater fra Flyverhjemme-
værnet, der tilsammen brugte flere end 
10.000 timer på at bevogte den ameri-
kanske lejr og helikopterne. 

Dén indsats kaster roser af sig fra Fly-
verhjemmeværnets ledelse:

”Opgaven viste, at Flyverhjemme-
værnet med stor succes kan gennem-
føre skarpe og omfangsrige opgaver 
i samarbejde og i koordination med 
mange samarbejdspartnere. Et utroligt 
flot stykke arbejde, som kun kan lade 
sig gøre på grund af de frivillige, og en 
type opgave, som jeg med glæde ser 
frem til, at vi løfter igen,” siger oberst-
løjtnant Dennis Thagaard, stabschef i 
Flyverhjemmeværnet. ■

Ud over adgangskontrol indtil den amerikan-
ske lejr gennemførte Flyverhjemmeværnet 
også hegnspatrulje langs med lejren. 
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I situationer, hvor nogle uvelkomne personer 
vil trænge ind i det område, du bevogter, 

eller under en regulær krigssituation er 
det vigtigt, at du har styr på, hvordan du 

afgiver skud, der rammer korrekt. Derfor 
er det essentielt, at du kan din skydeteknik. 

Hjemmeværnsmagasinet vil her prøve at 
genopfriske din skydetekniske viden. 

Hvorfor lærer vi 
om skydeteknik?
Hjemmeværnet er en af grundstenene i 
forsvaret af Danmark.

Som militær organisation er det derfor 
vigtigt, at vi holder os opdateret på de ba-
sale militære færdigheder, der adskiller den 
gode soldat fra den dårlige.  

Hjemmeværnsmagasinet vil fremadrettet 
være med til at ridse forskellige basale og 
avancerede militære discipliner op, så vi alle 
er så skarpe som muligt. 

PRINCIPPER
FOR SKYDETEKNIK

Husk SÅSA(ES)
For at blive dygtig til grundlæggende skyde-
teknik anses SÅSA som skyttens huskeord.

SÅSA står for skydestilling, åndedræt, 
sigtebillede og aftræk og er de faser, skyt-
ten skal gennemgå ved hver skudafgivelse. 
Faktisk kan skydning sammenlignes med at 
bygge et hus, hvor skydestillingen er husets 
fundament, åndedrættet er væggene, sigte-
billedet er taget, og aftrækket er skorstenen. 
Er huset bygget korrekt, vælter det ikke. Hel-
ler ikke i stormvejr. 

Når vi taler om udvidet skydeteknik, tilfø-
jes ES til SÅSA. E’et står for eftersigte, mens 
s’et står for situationsorientering. 
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1. Skydestilling
Den stilling, du ligger i, har indflydelse 
på, hvor roligt dit sigte kan holdes, og 
hvor hurtigt der på ny kan sigtes på 
målet efter skudangivelsen. Du skal 
helst ligge frit og ubesværet. Med 
andre ord skal du kunne holde ud at 
ligge eller stå i din valgte position. Vær 
derfor særlig opmærksom på benene, 
kroppen, balancen, forreste hånd og 
arm, kolbe og skulder samt kind. 

2. Åndedræt 
Har du ikke styr på dit åndedræt, er det 
umuligt at ramme målet, hver gang du 
afgiver et skud. Holder du for eksempel 
vejret, vil pulsen stige og kroppen blive 
urolig, fordi den har brug for ilt. Det er 
derfor vigtigt, at du trækker vejret hele 
tiden under din skydning. 

For at skabe en hensigtsmæssig rytme 
i din vejrtrækning skal du trække vejret 
dybt to gange, mens du løfter dit våben 
og sigter efter målet. Derefter holder 
du vejret på en halv lunge og afgiver dit 
skud. Bevar denne rytme for hvert skud 
for at opnå en ensartethed under hele 
din skydning. 
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3. Sigte 
Sigtet har indflydelse på 
præcisionen i skuddet, og om 
træfområdet rammes.

Du skal derfor sørge for, at 
du ser tilpas meget af målet, 
før du afgiver dit skud. Dit 
sigte skal være nogenlunde 
i midten. Det er også vigtigt, 
at du accepterer, at dit sigte 
aldrig kommer til at stå helt 
stille – heller ikke hvis du hol-
der mere fast i dit våben. Det 
vil faktisk kun gøre det værre. 

4. Aftræk
Dit aftræk afgør, om skuddet 
rammer præcist. 

Inden det endelige aftræk 
afgives, bør du klargøre aftræk-
keren ved at trykke i det bløde 
aftræk, indtil du mærker tryk-
punktet. Når du når trykpunk-
tet og vil afgive dit skud, skal 
aftrækket tages i en kontinu-
erlig og pressende bevægelse. 
Begge dele skal dog gøres, 
uden at det påvirker våbnet i 
siden eller i højden.
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6. Situations
orientering 
Har du en pause i din skydning, bør du 
orientere dig i den situation, du befin-
der dig i. Det kan for eksempel være at 
scanne området for flere trusler, se på 
dit våben og tjekke det for fejl og be-
hov for genopladning og/eller orientere 
dig om dine soldaterkammeraters pla-
cering, så du ikke risikerer at bevæge 
dig ind i andres skudfelter. 

5. Eftersigte 
Når du har afgivet dit skud, skal 
dit våben gerne falde ned på 
plads samme sted, som du har 
sigtet. Hvis du for eksempel har 
et forkert aftræk eller en forkert 
skydestilling, vil våbnet ikke 
falde på plads samme sted, og 
det næste skud vil derfor heller 
ikke ramme samme sted. I disse 
tilfælde gentages SÅSA. 

Den amerikanske 
mesterskytte Mike 
Plaxcos syv principper 
for skydning:

1. Præcision er vigtigere 
end hastighed.

2. Hastighed er økonomi 
med bevægelser.

3. Hastighed vil komme 
gennem træning (hvis du 
træner at være hurtig).

4. Lad sigtet diktere skud
kadencen (hvor hurtigt 
du skyder).

5. Lær, hvad der er et ac
ceptabelt sigtebillede 
og aftrækskontrol til det 
aktuelle krav til skud. 

6. Skyd et skud ad gangen. 
7. Når alt andet fejler, træk 

vejret, finjuster sigtet, og 
klem på aftrækkeren. 
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AARHUS

Der er havblik, og solen er ved 
at stå op. Marinehjemmevær-
nets grå fartøjer ligger på stribe 
og spejler sig i vandet i Aarhus 
Sydhavn. En svag brummen fra 
hjælpemotorerne giver et hint om, 
at der er aktivitet om bord, og de 
fleste besætninger sidder da også 
rundt om bordene i messerne til 
morgenskafning. Lige ved siden 
af på kajen står et hvidt telt. Her er 
et lille, men effektivt logistikteam 
tidligt i gang med at gøre klar. Og 
på kajen ned langs med fartøjerne 
går Bjarne Kodal og ser, at alt jo 
er, som det skal være. ”Som jeg 
gik der, faldt der ro på mig, og så 
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Sømilitære øvelser, 
jubilæum og fællesskab

Det er ikke så let, som det lyder. Der er brug 
for mange gode kræfter til en vellykket 
øvelse – både planlæggere og deltagere. 
Marinehjemmeværnets Landsøvelse 2022 havde 
meget at byde på i år, og frivilligrådgiver Bjarne 
Kodal har været med hele vejen. 

Der deltog syv fartøjer i MLØ. Seks var 
tilmeldt øvelserne, og et var udset til 
at holde åbent skib.

Bjarne Kodal er ved at modtage meldinger fra en deltagende 
besætning ved øvelsens første morgenmønstring.

tænkte jeg: ”Det her, det bliver 
godt.” Og det blev godt for dem, 
der deltog. Det er det, der er det 
vigtige,” understreger kaptajnløjt-
nant Bjarne Kodal, der er chef for 
Marinehjemmeværnets Frivillige 
Stab. 

Syv fartøjer i Aarhus
Det var fredag den 2. september, 
og omkring en halv time senere – 
klokken kvart i otte – stod alle klar 
til flagmønstring på kajen. Mari-
nehjemmeværnets Landsøvelse 
2022 (MLØ) var nu i gang, og de 
frivillige marinere kunne se frem 
til tre dage med øvelser, fejring af 

HJEMMEVÆRNET | DECEMBER 2022    38



Marinehjemmeværnets 70-års jubilæ-
um og selvfølgelig god maritim hygge. 

Selvom alle coronarestriktioner har 
været ophævet siden februar, så har 
næsten to år med skiftende nedluk-
ninger og nervøsitet for smitte præget 
Marinehjemmeværnets momentum. 
Aktivitetsniveauet har været længe 
om at komme op igen, og tilmeldin-
gerne til MLØ bølgede da også noget 
frem og tilbage. 

”Det var jeg nu aldrig helt nervøs 
for,” siger Bjarne Kodal, som har 
set det samme mønster ved andre 
aktiviteter, og hans lange erfaring er 
unægtelig en fordel i hans rolle som 
den frivillige halvdel af øvelsesledelsen 
under MLØ – eller ”frivilligrådgiver”, 
som han selv kalder det.

Syv MHV-fartøjer endte med at del-
tage. Seks på øvelse og et, som holdt 
åbent skib ved Honnørkajen længere 
inde mod byens centrum. Lidt under 
normalen, men nok til at øvelserne fik 
den tilstrækkelige volumen.

Maritime Force Protection deltog 
ikke i år, fordi de fire MFP-flotiller har 
måttet prioritere deres kræfter til 
mange store indsættelser for Forsvaret 
i Esbjerg og Køge Havn.

Øvelser og undervisning i tre dage 
Efter en formiddag i land med gen-
opfriskning af sømilitær teori og 

Chef for Hjemme-
værnet Jens Garly 

inspicerer jubilæums-
paraden sammen med 

øvelsesleder, kaptajn-
løjtnant Christian Egeris 

Andersen.

→
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I Aarhus-flotillens lokaler lige 
rundt om hjørnet bliver der 

publiceret film og billeder til de 
sociale medier og sendt tip ud 

til pressen om øvelsen. 

havari- og sanitetsundervisning tog 
besætningerne hul på øvelserne til 
søs fredag eftermiddag. Det ene 
grå fartøj efter det andet smed tros-
serne, og med besætningerne linet 
op på dækket forlod de industrihav-
nen, passerede forbi havnefrontens 
nye moderne byggerier og fortsatte 
videre ud til øvelserne, der ventede i 
Aarhusbugten.

Her mødte besætningerne i løbet af 
weekenden en række skarpe udfor-
dringer. De skulle klare klassiske freds-
tidsopgaver med kollisioner, brand og 
havari og alt, hvad det indebærer af 
røg, vand og klagende figuranter. 

Øvelsesledelsen havde igen i år lagt 
særlig stor vægt på træning af de 
sømilitære opgaver som billedopbyg-
ning, formationssejlads og maritim 
bevogtning. De havde blandt andet 
forberedt scenarier med ”fremmede 
skibe”, som skulle observeres og mel-
des korrekt ind, og under forskellige 
trusselsniveauer skulle besætningerne 
afvise både fredelige og mere uven-
lige momentskibe. 

”Vi fik prøvet det taktiske af, og der 
kan man virkelig se, at vi har rykket 
os. Når man ser tilbage til lands-
øvelsen på Holmen sidste år, så har 
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forbipasserende, mens alle 
ventede på generalen, som i 
løbet af dagen havde været 
rundt og besøge hele øvelsen 
til lands og til vands.

”Giv agt – Landsøvelsen ret.” 
Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly, blev 
modtaget af øvelsesledelsen og 
chefen for Marinehjemmevær-
net, kommandør Henrik Holck 
Rasmussen. Generalen hilste på 
fanen og inspicerede paraden, 
inden han holdt jubilæumsta-
len om værnets stolte historie 
og talte om en fremtid, som 
træningen under landsøvelsen 
i sig selv er et udtryk for. 

Sikke en stemning! 
Ikke langt fra kajen i Sydhav-
nen ligger Turbinehallen. En 
særpræget industribygning fra 
1900, som oprindeligt var en 
kraftstation, der forsynede aar-
husianerne med elektricitet. 
Den havde Marinehjemme-
værnet lejet til briefinger og til 
lørdagens jubilæumsmiddag.

Her underholdt musikerne 
lørdag aften deres kollegaer 
med en imponerende række af 
marcher og maritime melodi-
er, som de netop havde trænet 
i fællesskab samme dag. Det 
var voldsomt populært, og der 
var en fest på stolerækkerne. 

”Sikke en stemning! Jeg har 
aldrig oplevet stående klapsal-
ver og dacapo til vores musik 
på den måde før,” fortæller 
Bjarne Kodal om en af sine 
personlige højdepunkter fra 
årets MLØ.

Den hyggelige jubilæum-
saften varede dog ikke læn-
gere, end at alle mødte til 

flagmønstring igen tidligt næ-
ste morgen – klar til de sidste 
øvelser.

Trekvart års planlægning 
Først sent søndag eftermid-
dag blev MLØ 2022 afsluttet 
med evaluering og en sidste 
mønstring. Klokken 17.00 
var fartøjerne på vej til deres 
hjemhavne. Kajen var ryddet, 
og Aarhus Sydhavn lignede 
igen sig selv. 

Dermed blev der sat punk-
tum for et projekt, som blev 
startet i december 2021 af 
øvelsesleder, kaptajnløjtnant 
Christian Egeris Andersen 
fra Marinehjemmeværnets 
Operations- og Planlægnings-
sektion. Han har de senere år 
udviklet og drevet den store 
opgave med planlægningen 
af MLØ med Bjarne Kodal som 
sin højre hånd på den frivillige 
side. 

Traditionen tro har Mari-
nehjemmeværnets Frivillige 
Stab og en håndfuld frivillige 
specialister – side om side med 
Marinehjemmeværnets ansat-
te – bidraget til planlægningen 
og gennemførelsen af MLØ. En 
planlægning, der i øvrigt lige-
som mange af de andre sømi-
litære øvelser også er kørt efter 
en NATO-model, som Christian 
Egeris Andersen har introduce-
ret i Marinehjemmeværnet. 

Øvelsesledelsen, den frivil-
lige og den ansatte stab og alle 
deltagerne ude fra flotillerne 
må så lige vente lidt, inden 
de skal i gang med den store 
øvelse igen. MLØ kommer først 
tilbage i 2024 – et sted, ingen 
kender endnu. ■

Klar til hjælp ved brand, vandindtræn-
gen og flere tilskadekomne. Rednings-
folk sættes om bord på havareret skib. 

  ”Vi fik prøvet det taktisk af, og der kan 
man virkelig se, at vi har rykket os. 
Bjarne Kodal, frivilligrådgiver

besætningerne i år virkelig fået 
meget mere styr på for eksempel 
billedopbygningen, som kører ef-
ter NATO-procedurer, så vi opere-
rer på samme måde som dem, vi 
skal samarbejde med i Søværnet,” 
forklarer Bjarne Kodal.

70-års jubilæumsparade
Marinehjemmeværnet er fyldt 70 
år i år. Det blev markeret lørdag. 
Så efter en dag med øvelser til 
søs samledes alle øvelsens godt 
200 deltagere på tre geledder til 
jubilæumsparade på kajen.

Marinehjemmeværnets fane-
kommando marcherede nydeligt 
ind på højre fløj med Marinehjem-
meværnets fane, og musikere fra 
begge Marinehjemmeværnets 
to orkestre var også på plads. 
De spillede for paraden og de 
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Under Øvelse Urfugl øver og 
tester Flyvevåbnet sikring og 
forsvar af Flyvestation Karup, 
så de er sikre på, at alt virker i 
tilfælde af en krisesituation. Her 
spiller Flyverhjemmeværnet en 
central rolle for at sikre flyve-
stationen og for at sørge for, 
at det militære materiel bliver 
holdt sikkert under en eventuel 
ekstern trussel. 

”Flyvevåbnet har brug for 
Flyverhjemmeværnet for at løse 
de sikrings- og bevogtnings-
opgaver, vi tester på øvelsen. 
Vi kan hjælpe Flyvevåbnet 
med bevogtning og sikring af 
Flyvevåbnets faste installatio-
ner, som eksempelvis kan være 
flyvestationer. På den her øvelse 
forbereder vi os til, at vi kan løse 
den opgave, hvis Hjemmevær-
net en dag bliver aktiveret og 
indsat,” forklarer major Jimmy 
Helsinghoff fra Flyverhjemme-
værnets faste stab.  

Også soldater fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Midt- og Vest-
jylland indgik i øvelsen, hvor de 
stod for den ydre bevogtning 
af flyvestationen, mens Fly-
verhjemmeværnets opgaver 
foregik bag hegnet inde på 
selve flyvestationen, hvor alle 
værnets kapaciteter var i spil 

Øvelse tester forsvar 
af Flyvestation Karup

En af Flyverhjemmeværnets primære opgaver 
er at indgå i sikringen og forsvaret af Danmarks 
flyvestationer. Det blev trænet i november under 
Øvelse Urfugl, hvor Flyvevåbnet og Hjemmeværnet 
testede forsvaret af Flyvestation Karup. 

Jonas Nyberg og 
hunden Bravos 
gennemsøger 
bygninger under 
et øvelsessce-
narie, hvor en 
ukendt person 
er blevet obser-
veret inde på 
flyvestationen. 
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Øvelse Urfugl
• Øvelse Urfugl er op-

kaldt efter Flyvestation 
Karups logo, som er en 
urfugl. Tilsvarende er 
logoet for Flyvestation 
Aalborg cimbrertyren, 
mens ravnen er det for 
Flyvestation Skrydstrup.

• Øvelsen planlægges og 
ledes af Operation Sup-
port Wing, der har det 
koordinerende ansvar 
for bevogtning, sikring 
og forsvaret af Flyvesta-
tion Karup. 

• På øvelsen afprøves og 
trænes håndteringen 
af bevogtnings- og 
forsvarsopgaver på en 
militær flyvestation i en 
krisesituation. Det kan 
være alt fra håndtering 
af droneaktiviteter, 
demonstrationer, 
flyhændelser, spionage, 
hærværk, sabotage eller 
uheld med tilskade-
komne. Øvelsen giver 
derigennem mulighed 
for at træne blandt 
andet førstehjælp, be-
vogtning, brandbekæm-
pelse, indsættelse af 
Flyverhjemmeværnets 
Defender-fly og generel 
krisehåndtering.

• Op mod 350 frivillige 
som faste soldater del-
tog i øvelsen inklusive 
repræsentanter for 
politiet.

  Flyvevåbnet har brug for 
Flyverhjemmeværnet for at løse de 
sikrings- og bevogtningsopgaver, vi 
tester på øvelsen. 
Jimmy Helsinghoff, major

Under øvelsen patruljerer Flyverhjem-
meværnet både langs hegnet og ved 

hangarer og andre faste installationer 
på flyvestationen. inklusive store dele af staben. Derfor 

er Flyverhjemmeværnet også klar 
til at løse forskellige opgaver under 
øvelsen: 

”Vores bevogtningsdelinger og 
bevogtningsassistenter kan støtte 
flyvestationens bevogtningsenhe-
der, da de er uddannet på samme 
måde som Flyvevåbnets egne 
bevogtningsassistenter. Vores 
hundeførere støtter bevogtningstje-
nesterne, mens Security Force-de-
lingerne kan indsættes der, hvor der 
er behov for at have lidt ekstra støtte 
og hjælp. Desuden er store dele af 
vores stab også i sving,” fortæller 
Jimmy Helsinghoff.

Indsat i et stort setup 
Øvelsen er holdt flere gange før, 
men det er første gang, et nyt og 
større setup er taget i brug:

”Tidligere har Hjemmeværnet 
selv stået for øvelserne, hvor vi ikke 
nødvendigvis har været en del af et 
større setup. Men fra sidste år be-
sluttede Flyverkommandoen, at det 
er Flyvevåbnet, der afholder øvelser-
ne, og så støtter vi fra Hjemmevær-
net,” siger Jimmy Helsinghoff.

Det betyder, at Hjemmeværnet 
indgår i et stort setup i samarbejde 
med flere forskellige myndighe-
der fra Flyvevåbnet. Omkring 200 
soldater fra Flyverhjemmeværnet 
stillede op til øvelsen. En af dem 
er Jonas Nyberg, som er hundefø-
rer i Hjemmeværnseskadrille 260 
Vendsyssel. →
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”Det er fedt at være med på 
Øvelse Urfugl, som jeg har gået 
og ventet på at være med i et års 
tid, siden vi var med på flyvestati-
onsøvelsen i Skrydstrup sidste år,” 
siger Jonas Nyberg.

Jonas Nyberg har trænet sin 
hund, Bravos, siden den var otte 
uger gammel, så for ham er det 
guld værd at teste den daglige 
træning i et stort setup: 

”Det hele foregår i en helt anden 
kaliber. Lige pludselig står man 
over for mere uventede ting ude 
på momenterne, hvilket er virkelig 
fedt. Men også samarbejdet med 
bevogtningen gør, at vi kan få no-
get sparring i den træning, vi har 
gennemført forud for øvelsen. Så 
det spiller rigtig godt.”

Øvelsens setup gør, at både antal 
og typer af opgaver til Flyverhjem-
meværnets soldater varierer, og de 
frivillige soldaters indsats under 
øvelsen imponerer Flyverhjemme-
værnets chef:

”Jeg har den største respekt for 
indsatsen, fagligheden og evnen til 
at levere den opgaveløsning, som 
Flyvevåbnet ønsker,” lyder det fra 
oberst Kern Oddershede. 

Beredskabsplaner udvikles
Øvelse Urfugl er til for at afprøve 
og udvikle de beredskabsplaner, 
Flyvevåbnet har lagt, i tilfælde af 
at flyvestationen skal forsvares, 
og blandt andet Hjemmeværnet 

derved skal indsættes, forklarer 
major Jimmy Helsinghoff.

”Et af hovedformålene er at 
øve det, der hedder ”Command 
and Control” og i det hele taget 
kommunikationslinjer. Der er 
mange flere spillere med til 
øvelsen, end der plejer at være. 
For eksempel står Hærhjem-
meværnet for bevogtning uden 
for hegnet, og politiet er med, i 
tilfælde af at der skal foretages 
anholdelser efter tilbagehol-
delse. Derfor tester vi også for 
at se, om de rigtige informatio-
ner lander de rigtige steder, så 
der kan blive truffet de rigtige 
beslutninger,” siger Jimmy 
Helsinghoff.

Dét er en opgave, som konti-
nuerligt bliver trænet på alle tre 
flyvestationer i landet. Næste 
gang bliver på Flyvestation 
Aalborg under Øvelse Cimbrer 
i 2023. ■

Under øvelsen er førerne 
flittige brugere af det elek-
troniske planlægnings- og 
føringsværktøj SitaWare, 
som soldaten har i tasken 
foran på TYR-vesten. 

Soldaterne bliver sendt 
ud til forskellige scenarier, 
blandtnandet rensning af en 
række faste installationer, hvor 
uvedkommende personer er 
brudt ind.. 
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Selv om årets årlige brigadeøvelse, 
Brave Lion, denne gang blev en våd om-
gang, var det også en lærerig uge i slutningen 
af september. Især for stabskompagniet i 
København, som er den første af Hjemme-
værnets bevogtningsenheder, der direkte er 
blevet indsat under Brave Lion.

Som en del af det store øvelsesscenarie skul-
le de sammen med Den Kongelige Livgarde 
sikre en vigtig bro, der delte terrænet i to dele. 
Så der var stor begejstring blandt de køben-
havnske hjemmeværnssoldater for endelig at 
være en brik i det store øvelsesbillede.

// TE
K

ST O
G

 FO
TO

: JA
C

O
B

 K
O

N
G

SM
A

R

For første gang nogensinde blev en 
bevogtningsenhed indsat direkte som en 
del af krigsscenariet under Hærens store 
brigadeøvelse, Brave Lion. Den vigtige 
opgave, hvor de var med til at beskytte en 
bro, er meget tæt på et realistisk scenarie 
for Hjemmeværnet, hvis der opstår en 
kritisk situation.

BEVOGT 
NINGS 
SOLDATER 

→

har vigtig rolle ved skarpe indsættelser

45    HJEMMEVÆRNET | DECEMBER 2022



”Der var nogle helt andre ele-
menter, end vi er vant til. Det 
foregik med hele pivtøjet med 
helikoptere og kampvogne. Det er 
ikke en mulighed, vi har normalt i 
vores øvelsesregi. Så det var fedt at 
komme ud og være rigtig soldat,” 
fortæller Jeppe fra stabskompag-
niet i København stolt. 

Ifølge Jeppe er det netop også 
en øvelse som Brave Lion, der gør, 
at det giver mening som frivillig 
at være i Hjemmeværnet. Der skal 
både være et godt læringsudbytte, 
som giver mening, og nogle gode 
oplevelser for den enkelte, og det 
giver en brigadeøvelse som Brave 
Lion.

”Personligt har jeg ikke meldt 
mig til Hjemmeværnet for at 
dirigere traf ik eller stå ved Tour 
de France, selvom det også er 
en del af det. For mig handler 
det om at komme ud i felten 
og være en del af Forsvaret. Det 
motiverer vores deling meget,” 
siger Jeppe. 

Hærens førere styrkes med 
kommando over frivillige
Også for Hæren er det vigtigt, at 
Hjemmeværnet spiller en aktiv 
rolle under deres øvelser, og det 
giver god træning af de professio-
nelle soldater at få kommandoen 
over frivillige enheder.

”Hvis det var et realistisk sce-
narie, ville det være normalt at 
arbejde sammen med lokale 
enheder. Derfor prøver vi at øge 
kompleksiteten for de profes-
sionelle førere ved netop at spille 
hjemmeværnsenhederne ind. Det 
er helt afgørende for vores succes,” 
siger brigadegeneral Anders Berg 
Olesen.

Ifølge brigadegeneralen anven-
der de Hjemmeværnet på blå side 
(den forsvarende part), som de 
ville gøre i en kritisk situation. Her 
er det opgaver som objektnær-
sikringer og sikring af overgange, 
der ville være en naturlig opgave 
for Hjemmeværnet. Ifølge ham er 

  Bevogtning er vores primære 
opgave, og vi går meget op i det. 
Jeppe, bevogtningssoldat

Københavnerne var på rød side, 
hvilket betød, at de var fjender 
af Livgarden, der skulle certi-
ficeres til at være næste hold, 
der skal til Letland i forbindelse 
med NATO’s forsvarsplan.

Det er blandt andet tilstedevæ-
relsen af Piranhaer, som giver 
lidt mere spænding til øvelsen, 
modsat en almindelig hjemme-
værnsøvelse.
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støtten fra Hjemmeværnet også 
helt afgørende for, at hans soldater 
får erfaring med at samvirke og 
koordinere med andre enheder.

”Hjemmeværnet er jo også i en 
rolle, som giver os mulighed for 
at øve så mange enheder som 
muligt, hvor Hjemmeværnet spiller 
deres modpart. Så Hjemmeværnet 
spiller en helt afgørende rolle på 
Brave Lion, og det gør de rigtig 
godt,” siger han.

En helt særlig kompetence
For Jeppe giver det god mening at 
bruge Hjemmeværnet til opgaver 
som disse. Både i freds- og krisetid. 
Især inden for bevogtning mener 

han, at Hjemmeværnet har en helt 
særlig kompetence.

”Bevogtning er vores primære 
opgave, og vi går meget op i det. 
Jeg kan mærke, at det er en stor 
hjælp, og at de professionelle 
soldater var enormt glade for, at vi 
var der, ikke mindst fordi de kan få 
noget søvn,” forklarer Jeppe.

De gennemgående vandløb har 
stor betydning for krigens gang, 
når kamphandlingerne for alvor 
er i gang. Nok kan en soldat pas-
sere mindre vandovergange med 
en accept af våde fødder, men de 
store kampinfanterikøretøjer og 
lastbiler kan ikke passere disse 
naturlige forhindringer. Derfor 

bruges de også aktivt i planlæg-
ningen til forsvaret af et område. 
Det er her, bevogtningsenheder 
giver god mening i felten. 

Med til at nedbryde fordomme
Det er ikke nogen hemmelighed, 
at Hjemmeværnet til tider har 
døjet med et lidt dårligt ry, og folk 
har haft fordomme om de frivillige 
soldater. Det kender Jeppe fra sin 
tid i Hæren, hvor de så lidt skævt 
til Hjemmeværnets frivillige som 
momenter under øvelser. 

”Jeg har selv været omkring alle 
fordommene, men dem vil jeg og 
min deling gerne være med til at 
bryde ned. Vi kan mere end at stå 

Stabskompagniet i Køben-
havn skulle sikre en vigtig 
overgang, som skulle 
bortsprænges, når Livgar-
den havde passeret.

→
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i gul vest. De fordomme passer ikke længere, 
det vil vi gerne vise herude,” siger han.

Og det lader til, at Hæren allerede har set 
de kompetencer, som Hjemmeværnet kan 
stille med. Brigadegeneralen var under årets 
Brave Lion meget tilfreds med de frivilliges 
indsats og ser gerne, at det udbygges endnu 
mere i fremtiden.

”Jeg håber på, at vi kan fortsætte det gode 
samarbejde og udbygge det yderligere. Det 
er mit indtryk, at alle får rigtig meget ud af 
det,” siger brigadegeneralen.

Den militære indsættelse giver mening
For Jeppe og hans kompagni er højdepunk-
tet en actionfyldt nat, hvor forventningen er, 
at fjenden møder dem ved overgangen, som 
de beskytter. Det er netop sådan en situation, 
som Jeppe mener kan motivere flere til at en-
gagere sig i Hjemmeværnet.

”Jeg synes, det er det, man skal bruge Hjem-
meværnet til. Man skal tage os ind som en del 
af det stående forsvar. Der er nogle ting, som 
vi er rigtig gode til at løse, som ikke nødven-
digvis er et kerneområde for Forsvaret. Det 
ville også gøre det mere attraktivt for mange 
hjemmeværnssoldater. Vi kan faktisk bidrage 
med militære færdigheder,” mener Jeppe.

Han og hans gruppe er parat til at kæmpe 
til sidste mand. For det lyder ordren på. Der-
med kan Livgarden sprænge broen, efter at 
de har passeret, og forhindre fjenden i at nå 
frem. ■

Øvelsens primære formål er at træne og certi-
ficere de soldater, som skal udgøre det næste 
hold i Letland, hvor Danmark har udsendt en 
kampbataljon på ca. 800 mand.

Under bevogtningsopgaven ved Oksbøl Kaser-
ne blev der kørt indspil, hvor en modstander 
forsøger at trænge ind. Det er godt at få øvet, 
når man nu er taget hele vejen til Oksbøl.
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”Enkeltkolonne efter mig, 
ryk frem i stilling og samlet 
ildoverfald.” Det er en af de 
mange gloser, som grup-
peførere smider efter deres 
soldater, når de er i felten. 
Men hvad er det nu lige, det 
hedder på engelsk? 

Det var et af de dilemmaer, 
som gruppeføreren fra In-
fanterikompagni København, 
sergent Colbert, havde på 
Brave Lion, da amerikanske 
soldater indgik i hans gruppe. 
Så han fik sin sag for, da han 
skulle oversætte sine kom-
mandoer til engelsk. 

Det mærkede den ame-
rikanske korporal Patrick 
Mcconell fra National Guard 
i Pennsylvania. Flere gange 
måtte han gætte sig til kom-
mandoerne. Det var dog 
ikke kun sproget, der var 
anderledes.

”Vi har lidt andre taktikker 
og teknikker og gør tingene 
lidt anderledes. Men vi har 
hjulpet hinanden med kryds-
træning,” forklarer Patrick. 

Fordel at træne med  
dansk enhed
Ifølge Patrick er træningen på 
tværs af nationaliteter faktisk 
med til at øge de militære 
kompetencer for begge par-
ter, fordi man bliver inspireret 
af hinanden. Han synes også, 
det er en stor fordel at træne 
med en dansk enhed. For det 

er ikke usandsynligt, at ame-
rikanerne i en skarp situation 
skal samarbejde med andre 
NATO-allierede. 

Så trods udfordringerne fik 
både Colbert og de amerikan-
ske gæster et stort udbytte 
af brigadeøvelsen, hvor de 
skulle agere fjenden over 
for Den Kongelige Livgardes 
soldater. Amerikanerne fik 
oplevet kamphandlinger på 
den jyske hede, hvor de måtte 
stå ansigt til ansigt med 
flere infanterikampkøretøjer. 
Men det lykkedes dem at 
presse Livgarden tilbage med 
panserværnsvåben og støtte 
fra Gardehusarregimentets 
kampinfanteri.

Colbert havde i den grad set 
frem til øvelsen:

”Selv om vi var gennem-
blødte fra starten på grund af 
regnvejret, har folk kløet på, 
og der har været smil og godt 
humør over hele linjen. An-
grebet gik rigtig fint, og vi fik 
gået syv km i mørket med et 
par smuttere undervejs, men 
vi endte der, hvor vi skulle.” 

I det hele taget synes han, 
det er fantastisk at være frivil-
lig soldat. 

”Det passer mig perfekt. 
Så kan du have dit faste job 
og i din fritid komme ud at 
lave sådan noget her som 
Brave Lion, der bare er noget 
helt andet,” siger Colbert, der 
arbejder i it-branchen. ■

For Colbert har den 
grønne uniform altid 
været en vigtig del af 
familiens dna, og det var 
hans morfar, der sendte 
ham i retning af Hjem-
meværnet. ”Jeg er oveni-
købet så heldig at være 
gruppefører for nogle 
helt fantastiske soldater,” 
siger Colbert.

Den danske gruppefører 
Colbert fik sin sag for, da han 

skulle lede en gruppe, hvor der 
også var amerikanske soldater 

med på holdet. 

Træning på 
tværs af 

nationaliteter 
gav stort 

udbytte
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S Å D A N  B L I V E R  D U  I N F O R M A T I O N S O F F I C E R 

PROFIL

• Informationsofficeren (IOF), 
og i særdeleshed den ledende 
informationsofficer (LIOF), skal 
være kompetent og ønske at tage 
ansvar for egen opgaveløsning 
inden for informationsområdet.

• Informationsofficeren er en 
officersstilling og kræver 
derfor, at du er eller planlæg-
ger at uddanne dig til officer.

• Ud over officersuddannelse 
skal informationsofficerer 
uddannes inden for informa
tionssøjlen, herunder gennem-
føre informationskursus og 
informationsofficerskursus.
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gøre livet 
nemmere 

Peder Frits Nielsen er 
for nylig blevet udnævnt til 

ledende informationsofficer 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt 

Syd- og Sønderjylland. 
Som informationsofficer er 
han med til både at udvikle 
og sparre med andre om, 

hvordan informationsarbejdet 
skal udføres. Det motiverer 

ham meget.

Peder Frits Nielsen har været 
frivillig i knap 37 år og er et 
velkendt ansigt i informati-
onsstrukturen, hvor han er en 
afholdt kollega samt underviser 
og assisterende kursusleder på 
Hjemmeværnsskolens infokurser. 
For nylig blev han udnævnt til 
ledende informationsofficer.   

”Det er super fedt, at jeg som 
informationsofficer får lov til at 
være den, der koordinerer, udvik-
ler og sparrer med både fastan-
satte og frivillige i forhold til nye 
ideer. Samarbejdet på tværs og 
oplevelsen af, at vi har samme 
mål, er super motiverende,” 
fortæller Peder Frits Nielsen og 
fortsætter:

”Mit succeskriterium er, at jeg 
er med til at gøre livet nemmere 
for mine kolleger. For eksempel 

når jeg har hjulpet med at give 
input til et informationsevent, 
hvor jeg efterfølgende kan se, at 
rekrutteringsspecialisterne er lyk-
kedes med opgaven.”

Faglig overhøjde
Informationsofficerens opgaver 
findes inden for kommunikation, 
information og rekruttering. Der 
er tale om en støttefunktion, og 
såvel distriktschefen som kom-
pagnichefer og rekrutterings-
specialister i distriktets enheder 
kan søge råd og vejledning hos 
informationsofficeren. 

”Jeg skal bakke op om infor-
mations- og rekrutteringstil-
tag, er ansvarlig for ledelsen 
af infoelementet på mit di-
strikt og deltager i forhold til 

funktionsuddannelse. Jeg har 
også en vigtig rolle i forhold til 
at spille distriktschefen god, når 
han har brug for støtte og input 
inden for mit område,” forklarer 
Peder Frits Nielsen. 

I kraft af at Hjemmeværnet 
er en beredskabsorganisation, 
er der i tilfælde af krig, krise og 
operative øvelser også opgaver, 
som informationsofficeren skal 
bidrage til at løse:

”Der ligger en opgave i at defi-
nere, hvad vi og vores underafde-
linger må fortælle omverdenen 
om vores opgaveløsning i den si-
tuation. I en alvorlig krise ville jeg 
også kunne bidrage til at styre 
kommunikationen og til at støtte 
rekrutteringen af nye motiverede 
soldater til at passe på Danmark,” 
siger Peder Frits Nielsen.

For dem, der har mødt Peder 
Frits Nielsen, kan der ikke være 
tvivl om, at Hjemmeværnet i 
ham har en værdifuld ressource.

”Som informationsofficer har 
jeg mange samarbejdspartnere 
både internt i Hjemmeværnet og 
eksternt eksempelvis i forhold til 
pressen og repræsentanter for 
det øvrige forsvar. Det er meget, 
meget vigtigt for mig at huske 
på, at vi er soldater i ét samlet 
hjemmeværn, selv om vi har for-
skellige kompetencer og farver 
hovedbeklædning på.” ■  

Ledende informationsofficer 
Peder Frits Nielsen arbejder 
tæt sammen med andre 
kolleger i informationsstruk-
turen.
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af nattens mørke

PÅ HJUL 
I SKJUL

Det var bælgmørkt, og regnen silede 
ned, da Infanterikompagni Kloster-
hedens Motoriserede Overvågnings-
enhed i sine GD’er var på jagt efter 
fjender under Hærens stort anlagte 
øvelse Brave Lion.
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Hvad er en motoriseret 
overvågningsdeling?
• En motoriseret overvågningsde-

ling består af 21 soldater fordelt 
på tre grupper og en deltrop. En 
gruppe råder over to køretøjer 
og har tilknyttet seks soldater. 
Deltroppen, som er delingens 
øverste ledelse, har to køretøjer til 
sin rådighed. 

• Selv om MOTOV er en forkortelse 
for motoriseret overvågning, ud-
tales t’et som et d: [ˈmoˈdɒwˀ].

• Køretøjerne er af typen Mercedes 
GD – henholdsvis den åbne GD 
og den nyere spejder-GD, som er 
overdækket.

Hvad er deres opgaver?
• Overvågning af områder, veje og 

lokaliteter samt gennemførelse af 
rute-, område- og rumafklaring.

• Kamp fra stilling. 
• Eskorte af VIP og kolonner.

Hvilke uddannelseskrav  
stilles der? 
• Ud over funktionsspecifik ud-

dannelse er der en række særlige 
uddannelseskrav inden for blandt 
andet rumopklaring, overvåg-
ningslinjer, side- og flankesikring, 
ruteopklaring, tilbagegang ved fø-
ling og afsøgning af fareområder. 

• Som fører i en MOTOV-enhed skal 
man desuden gennemgå en række 
tillægsmoduler i supplement til de 
generelle føreruddannelser for at 
sikre, at førerpersonellet er klædt 
på i forhold til forskellige typer 
af opgaveløsninger, som MOTOV 
skal løfte. 

Mens natten falder på, sænker roen sig 
over Oksbøl Kaserne. Regnens stille silen, 
der fra tid til anden bliver afbrudt af brølet 
fra brunstige krondyr i terrænet, er de 
eneste lyde. 

Med ét kan man høre motorernes brøl 
i det fjerne. Lyden bliver højere og højere, 
indtil lyskeglen fra den forreste bils lygter 
rammer vejen, hvor vandpytter reflekte-
rer lyset i den våde efterårsnat. Omkring 
hjørnet drejer otte køretøjer. Det er svært 
at se de nøjagtige konturer af bilerne, der 
er slørede med fyrregrene fra den vestjyske 
skov, som skjuler de grønne GD’ers ellers så 
karakteristiske firkantede former.

Bilerne er pakket til bristepunktet med 
soldater og det grej, de skal bruge for at 
klare sig igennem øvelsen. De indeholder 
hver en besætning af erfarne, vindbidte 
soldater, hvis kroppe og ansigter er slørede 
i grønne, brune og sorte nuancer, så kun 
det hvide i øjnene afslører, at der er men-
neskelig aktivitet skjult bag det grønne løv. 
Bilen er det vigtigste redskab for enheden, 
og det skinner tydeligt igennem.

”Vi kører altid i de samme biler. Den her,” 
siger Poul Schøler, sergent og gruppefører 
for anden gruppe, og peger på bilen bag 
sig. ”Den hentede jeg selv for ti år siden. 
Når vi ikke er ude at køre, står vores biler i 
kompagniets garage, hvor vi står for vedli-
gehold og så videre.”

Poul Schøler har været gruppefører i 
Infanterikompagni Klosterhedens Moto-
riserede Overvågningsdeling (MOTOV), 

Vi har fulgt en af  
Hjemmeværnets særlige  
enhedstyper på Hærens 

største øvelse, Brave Lion, 
i Oksbøl. Sammen med 

gruppefører Poul Schøler og 
hans soldaterkammerater fra 

Infanterikompagni Klosterhedens 
Motoriserede Overvågningsdeling 

var vi med, da de i silende 
regn opererede i ly af mørket 

på jagt efter soldater fra 
opklaringsenheder fra  

1. Brigade.
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siden denne enhedstype blev en 
del af Hjemmeværnets opstilling. 
Han ved, hvad han snakker om, når 
det kommer til både soldaterfaglig 
erfaring og køretøjskendskab.

Sikker kørsel i mørket
At køretøjerne er i fokus, afspejler 
sig også i, at otte ud af de 21 solda-
ter i delingen har primærfunktio-
nen som kører – det vil sige, at de →
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har bilen og kørslen som deres 
fokusområde. Eftersom grup-
pens to hold er placeret i hvert 
sit køretøj, er det vigtigt, at alle 
soldater i delingen er velud-
dannede og kompetente, fordi 
holdene i en skarp indsættelse 
kan risikere at skulle operere 
på egen hånd, hvis de bliver 
adskilt fra delingen. 

Det kan hurtigt blive proble-
matisk, måske endda decideret 
livsfarligt at mangle for eksem-
pel en let maskingeværsskytte, 
navigatør eller sygehjælper.

”Tre, her er fem.”
”Her er tre.”
”Du kører forrest. Ved IP over-

går vi til kamplys.”
”Det er modtaget.”
Mens de kører, holder bilerne 

visuel kontakt til hinanden, og 
samtalen over radioen mini-
meres, så fjenden har mindst 
mulig chance for at opdage 
enheden og dens fremmarch. 
Kørerne styrer hjemmevant 
bilerne ind i det ukendte ter-
ræn, da de otte GD’er forlader 
kaserneområdet i en rutineret 
dans. 

De kører ad vestporten ud i 
øvelsesterrænet i ly af mørket, 

og der er god fart på ud ad 
betonvejen. Da de passerer 
indrykkerpunktet (IP – der, hvor 
de bevæger sig ind i et poten-
tielt ”fjendeland”, redaktionen), 
bliver det almindelige kørerlys 
slukket, og natten fortættes 
omkring delingen. Men for kø-
reren, der hjemmevant svinger 
bilen omkring hjørner og frem 
ad skovstier, kunne det lige så 
godt være højlys dag. 

Kørerne har mange funktioner
Når gruppen arbejder, er køre-
ren og bilen at betragte som 
en sammenhængende enhed, 
der skal sørge for, at resten af 
gruppen kommer sikkert frem 
til opgaven, men det er også 
køreren, der har ansvaret for at 
sikre bilen og kontakten til re-
sten af delingen, når gruppens 
resterende medlemmer bliver 
sat til at løse en opgave. 

Det betyder, at køreren også 
skal være en kompetent skytte, 
uddannet i at bruge bilens lette 
støttevåben og panserværnsvå-
ben samt kompetent inden for 
signaltjeneste, men i det øje-
blik, hvor delingen haster frem 
igennem terrænet, er bilen og 
natkikkerten hans vigtigste 
redskaber.

Til gengæld er det den forrest 
kørende gruppefører, der har 
overblikket over de store linjer, 
når det drejer sig om at lede 
enheden gennem mørket.

”Om 500 meter kommer der 
et skarpt sving mod venstre.”

Natten er kulsort, men 
gruppeføreren fører kolon-
nen af sted i mørket med rolig 
stemme. Selvom hans udsyn er 
stærkt begrænset fra bagsæ-
det af GD’en, bevarer han som 
gruppefører for forreste gruppe 
overblikket og leder delingen 
fremad ad den befalede rute. 
Otte slørede biler suser frem 
gennem øvelsesterrænet, mens 
gruppeføreren kigger ned på 
den orangelysende GPS, der 
er fastspændt på hans venstre 
håndled, og fortæller sin kører: 
”200 meter.” Køreren melder 
tilbage, og kolonnen svinger 
omkring hjørnet, samtidig 
med at gruppeføreren flytter 
fingeren frem for at følge den 
planlagte rute på kortet i skæ-
ret fra lommelygtens minimale, 
røde lys.

Overvågning er en central 
opgave
Det er ikke uvant for solda-
terne at arbejde i mørke, da de 
motoriserede overvågningsen-
heder (MOTOV) primært løser 
opgaver i terrænet uden for 
Forsvarets garnisoner. De har 
tre kerneopgaver: overvågning, 
kamp fra stilling og eskorte.

Overvågning står dog helt 
centralt, og enheden skal 
kunne gennemføre patruljer 
for at kunne indberette det, der 
har interesse for den foresatte 
enhed (den enhed, som har 
kommandoen over delingen, 
redaktionen). Og det skal gerne 

  Meget af det, vi laver, 
foregår på hjul, fordi vi kan 

komme meget, meget 
hurtigere frem. 

Poul Schøler, gruppefører

Det kræver forberedelse af få en hel motori-
seret overvågningsdeling ud og køre, både i 
forhold til det rent praktiske og i forbindelse 
med selve opgaveløsningen. Foto: Lars Holm

De motoriserede overvågningsenheder assisterer gerne politiet med 
opgaver inden for afsøgning og overvågning. Dette billede er fra ud-
dannelse, hvor delingen på bestilling fra politiet var på udkig efter en 
mistænkelig bil. Foto: Lars Holm
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foregå, uden at de bliver spot-
tet af fjenden, hvilket betyder, 
at det ofte finder sted om nat-
ten. I den forbindelse er bilen 
både en potentiel udfordring 
på grund af støj, lys og lyd og 
samtidig en fordel:

”Meget af det, vi laver, foregår 
på hjul, fordi vi kan komme 
meget, meget hurtigere frem,” 
forklarer Poul Schøler og 
fortsætter:

”Men i områder med be-
grænset plads foregår afsøg-
ningen til fods. Det er også 
noget af det, MOTOV skal 
kunne – og det foregår i total 
mørke, men med kikkerter og 
natudstyr, så vi kan se absolut 
lige så godt om natten som om 
dagen. Derfor er det vigtigt, at 
vi gebærder os taktisk forsig-
tigt og klogt, selvom det er helt 
mørkt. Fjenden har jo mini-
mum samme muligheder som 
os i forhold til nattesyn.”

Holder øje med fjenden
Delingen triller gennem land-
skabet, mens alle har øjnene 
skarpt rettet ud i terrænet. 
Over radioen modtager de 
en melding fra den foresatte 
enhed, der lyder på fjendtlig 
opklaring i området.

”Hold øjnene åbne. Vi forven-
ter to Piranhaer og fem GD’er, 
muligvis droner. Fjenden vil 
sandsynligvis søge at udnytte 
høje punkter i terrænet.”

Gruppeføreren følger grup-
pens bevægelse gennem 
terrænet ved hjælp af GPS og 
orientering med natkikkert.

”Drej til højre ved næste sti,” 
fortæller han sin kører.

Samtidig melder han over 
radioen til resten af gruppen:

”Fire, her er tre. Højre ved 
næste vej.”

Hvor end de kører, står høje, 
mørke træer i silhuet tæt om-
kring stien og gør det svært for 
soldaterne at se omgivelserne 
tydeligt. Fugtige grene skub-
bes langsomt til side af bilens 
solide karosseri og efterlader 
blot en duft af graner, efterårs-
mos og våd jord.

”Holdt! Mulig fjendtlig post 
forude på højre side. Kan I se 
den?”

Særligt på regnfulde, mørke 
nætter, hvor træernes sorte 
omrids tårner sig op omkring 
gruppen, er det vigtigt for 

Et kort bliver nærstuderert, så soldaterne har 
styr på, hvor de skal hen. Foto: Lars Holm.

Observation er en af kernefærdighederne for 
MOTOV. Foto: Lars Holm

→
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  I områder med begrænset plads 
foregår afsøgningen til fods. Det er også 
noget af det, MOTOV skal kunne. 
Poul Schøler, gruppefører

MOTOV-soldaten 
at have skarpe 
sanser, der kan 
spotte pludse-
lig bevægelse, 
usædvanlig 
støj, menneske-
skabte miljøer 
og unaturligt 
lige linjer i land-
skabet. Ønsker 
man at være en del 
af en MOTOV-deling, 
findes der desuden en 
række obligatoriske ud-
dannelser, som alle er essen-
tielle for at kunne varetage 
enhedens tre overordnede 
kerneopgavetyper. 

Så selvom alle kompagnier i 
teorien potentielt kan opstille 
en MOTOV-enhed, er det vigtig 
viden, at det kræver tid, tålmo-
dighed og stort engagement at 
opbygge en kompetent deling.

Stilhed og afsøgning til fods
Tilbage i Oksbøl glider MOTOV-
delingen fremad gennem 
omgivelserne, samtidig med at 
Poul Schøler med dæmpet, let 
raspende stemme rutineret for-
tæller om aftenens opgave:

”Vi forskyder i køretøjerne 
frem til området, hvor der 
formodes at være en fjendtlig 
enhed. Så splitter vi op i tre på 
forud aftalte områder, hvor vi 
krydser ind og afsøger området 
for fjendtlige enheders place-
ring og antal, som vi kan melde 
op til bataljonen.”

Skoven bliver tættere om-
kring vejen, og bilerne sænker 
farten, så det bliver nemmere 
at tyde omgivelserne og finde 
de stier, der skal lede delingen 
frem til deres udrykkerpunkt 
(der, hvor turen afsluttes, og 
delingen overgår til anden 
opgave, redaktionen). De drejer 

ind ad en skovvej, hvor træernes 
toppe læner sig ind over stien, 
og mørket trænger sig på.

”Sid af,” lyder ordren fra 
føreren til skytten, og de griber 
begge deres geværer, før de sti-
ger ud af bilen for at slutte sig 
til resten af delingen. 

Efter at de har afsøgt det om-
kringliggende område, trækkes 
bilerne ind i krattet og motorer-
ne slukkes. Der bliver larmende 
stilhed uden lyden af motorens 
kraftige brøl, men uden for bilen 
knækker grene, og det rasler 
i græsset. Det er lyden af en 
deling soldater, der spreder sig 
ud og går i gang med en afsøg-
ning til fods, hvor de grundigt 
finkæmmer jorden og omgivel-
serne for spor af fjender.

Mens regnen forsat siler ned, 
stiger køreren ud af bilen. Med 
sig har han en natobservati-
onskikkert, der hjælper ham 
med at bevare overblikket i den 
kulsorte nat. Når han bruger 
den, bliver omgivelserne klare, 
og han kan se flere af delingens 
biler på afstand. 

Han skal bevare det årvågne 
overblik, på udkig efter fjender, 
selvom det er mørkt, men lige 
i dette øjeblik er der så stille, 
at det er nemt at komme til at 
føle sig alene i verden. Heldigvis 
har han bilens radio, hvor han 
kan følge resten af delingens 
afsøgning af området.

”Fem, her er to. Vi har fundet 
spor!” ■
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O V E R V Å G N I N G  A F  E U ’ S  G R Æ N S E R : 

HJEMMEVÆRNET 
PÅ OPGAVE LANGT 

FRA HJEMMETS 
GRÆNSER 

Flyverhjemmeværnet har for fjerde gang et fly og mandskab udsendt 
til Sydeuropa for at patruljere EU’s grænser. Udsendelsen er blot 
den nyeste tilføjelse til historien om Hjemmeværnets 16 år lange 

engagement i internationale opgaver. Vi har for første gang besøgt 
det flyvende bidrag for at dykke ned i, hvorfor Hjemmeværnet også 

internationalt er en efterspurgt samarbejdspartner. l
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Motorbladene suser rundt un-
der vingerne på Hjemmeværnets 
Defender-fly. Den indtrængende 
brummen fra motorerne bliver 
monoton, mens fly hastigt glider 
hen over startbanen, der bager 
under den 35 grader varme efter-
årssol. De våde efterårstræer og 
flade marker ved flyets hjemstavn 
på Flyvestation Aalborg er flere 
tusinde kilometer væk. I stedet 
rejser afsvedne græske bjerge sig 
rundt om Samos Lufthavn på øen 
af samme navn, hvorfra Defender-
flyet og dets mandskab arbejder. 

Soldaterne fra Flyverhjemme-
værnet er i september udsendt til 
Grækenland for at bidrage til det 
Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning, også kaldet 
Frontex. Frontex har til opgave 
blandt andet at bekæmpe græn-
seoverskridende kriminalitet, 
særligt ved EU’s ydre grænser i 
Middelhavet. 

En af soldaterne fra Flyverhjem-
meværnet er piloten med flyver-
navnet FIN. Han sidder i cockpittet 
på Defenderen med startbanen 
under sig. Knap nok har flyets hjul 
sluppet deres tag i banen, før FIN 
drejer flyet skarpt til højre. Samos 
ligger tæt op ad Tyrkiet, og kun 
et tyndt stræde kilet ned imellem 
dem markerer EU’s ydre grænse. 
For at fly fra Samos Lufthavn bliver 
i græsk luftrum og ikke ender i 
det tyrkiske, skal de derfor hurtigt 
skifte kurs, når de er lettet. FIN har 
sat kursen ud over det turkisblå 
Middelhav. Flyverhjemmeværnets 
opgave er at patruljere ved EU’ 
grænse for at støtte det græske 
kystforsvar i dets bestræbelser på 
at opdage grænseoverskridende 
kriminalitet, forklarer han. FIN er 
ikke kun pilot under udsendelsen, 
men også detachement comman-
der, hvilket betyder, at han er leder 

af missionsbidraget. Det er et erfa-
rent hold, han står i spidsen for: 

Det er fjerde gang, Hjemmevær-
nets flyvende eskadrille er udsendt 
til Frontex, og både FIN og mange 
af de øvrige besætningsmedlem-
mer har været med på de tidligere 
missioner. 

Et hjemmeværn langt fra  
hjemlige grænser
Frontex-missionerne er de seneste 
af en lang række af internationale 
opgaver, som Hjemmeværnet har 
bidraget til. Hjemmeværnet blev 
en medspiller på internationale 
missioner for første gang tilbage 
i 2006. Her blev otte soldater fra 
Hjemmeværnets Særlige Støtte- 
og Rekognosceringskompagni 
(SSR) udsendt til Irak i såkaldte 
Protection Team.

Sidenhen har mindre grupper af 
soldater været udsendt til blandt 
andet Kuwait, Georgien, Mali og 
Kenya. De frivillige soldater har 
dog også løftet flere større interna-
tionale opgaver: Fra 2011 til 2013 
var det hjemmeværnssoldater, 
som varetog bevogtningsopga-
ven ved missionen Kosovo Force 
(KFOR). Inden da havde Hjemme-
værnet også bevogtningsdelinger 
udsendt til Helmand-provinsen i 
Afghanistan fra 2008 til 2011. 

Det ligger næsten i Hjemmevær-
nets navn, at det hører til hjemme 
bag de danske grænser. Så hvorfor 
skal et hjemmeværn, der primært 
består af frivillige soldater med 
et fuldtidsarbejde oven i deres 
militære tjeneste, overhovedet 
bruge kræfter på at patruljere EU’s 
grænser eller bevogte en lejr som 
i Afghanistan? Svaret er i bund 
og grund ret simpelt, lyder det 
fra Hjemmeværnskommandoens 
Internationale Operationselement, 
der har ansvaret for Hjemmevær-
nets internationale operationer: 

”Hjemmeværnets hovedopgave 
er at støtte Forsvaret, og det gør vi 
blandt andet ved at støtte Forsva-
rets opgavevaretagelse. Forsvarets 

 Vi byder kun ind på 
internationale opgaver, hvis 
der er en efterspørgsel efter 

vores kompetencer. 
Major Peter D. Olsen, officer  
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opgaver foregår ikke kun inden for 
landets grænser, så Hjemmevær-
net støtter der, hvor Forsvaret har 
behov for det – om det er nationalt 
eller internationalt,” forklarer major 
Peter D. Olsen fra Hjemmeværns-
kommandoens Internationale 
Operationselement.  

Skræddersyet til Frontex 
Oppe i det græske luftlag stræk-
ker det funklende Middelhav sig 
ud under Defender-flyet. For det 

blotte øje ligner skibene i havover-
fladen store prikker. For besæt-
ningens mission operator er det 
dog en helt anden sag. Midt i flyet, 
bag adskillige skærme, styrer han 
flyets sensorpakke, og hvis der gik 
personer på skibsdækkene, kunne 
han tælle dem og fortælle, hvilken 
farve deres trøjer har. 

Den stærke sensorpakke min-
der om den, der sidder på Fly-
vevåbnets redningshelikoptere, 
og den er en af grundene til, at 

Defender-flyet egner sig godt til 
overvågningsopgaverne for Fron-
tex. For takket være den kan flyet 
eksempelvis opdage små både 
med migranter, der har brug for 
hjælp, eller både, der forsøger at 
fragte narko. 

Derudover har flyet også et 
andet overraskende stærkt kort 
på hånden: Det kan flyve særdeles 
langsomt. 

”Det er en stor fordel med det 
opgavekompleks, vi er blevet stillet →

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

M I S S I O N E R  P Å  T R E  K O N T I N E N T E R . 

K O R T E T  V I S E R  D I G  H V O R

Defender-flyet skal flyve 
100 timer under udsen-
delsen til Frontex. 
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hernede. Hvis man skal opdage 
små detaljer på havoverfladen som 
redningsveste eller små gummi-
både, så er det en fordel at kunne 
blive tæt på objektet i længere tid 
for også at kunne stedfæste posi-
tionen og kalde hjælpefartøjer på 
overfladen til,” forklarer FIN. 

Det er dog ikke kun flyets ud-
styr, der gør Flyverhjemmevær-
net skræddersyet til opgaver for 
Frontex. Mandskabet er vant til 
at flyve lignende opgaver i dansk 
luftrum for Forsvaret og politiet, og 
så kommer de med stærke erfa-
ringer fra deres arbejde uden for 
Hjemmeværnet: 

”Alle i mandskabet har en form 
for specialistbaggrund,” forkla-
rer FIN, der selv har fløjet for SAS 
og har brugt, hvad der svarer til 
flere end 915 fulde døgn i et civilt 
cockpit. 

”Andre er rigtig stærke på it og 
teknik, og derfor udgør vi faktisk 
en rigtig kapabel styrke,” siger han.

 Alle i mandskabet har 
en form for specialist-

baggrund. 
FIN, pilot

Netop fordi mange frivillige 
soldater har civile karrierer og 
kompetencer, kan Hjemmeværnet 
tilbyde noget unikt ved internatio-
nale opgaver, forklarer major Peter 
D. Olsen. 

”Nogle gange er det de civile 
kompetencer, som efterspørges. 
Forsvaret har så at sige selv en 
masse mennesker stående i går-
den, som er krigere og diplomater 
og primært kan udsendes som 
soldater. I Hjemmeværnet kan vi 
udsende personer, der ud over mi-
litære færdigheder også kommer 
med en lang række andre efter-
spurgte kompetencer.” 

Her fremhæver han blandt 
andet, at hjemmeværnssoldater 
har været udsendt som landbrugs-
rådgivere til at støtte genopbyg-
ningen af det afghanske landbrug 
samt som økonomiske og juri-
diske rådgivere til både Irak og 
Afghanistan. 

Nationale opgaver er de vigtigste 
I Grækenland følger dagen for 
Hjemmeværnets Frontex-bidrag 
en fast rytme, som langt hen ad 
vejen minder om eskadrillens 
arbejdsgange i Danmark: De 
første i lufthavnen er eskadrillens 
ground support technicians, der 

systematisk klargør flyet, inden pi-
loterne og mission operators flyver 
af sted på dagens opgave. Når de 
er tilbage på jorden, gennemgår 
ground support technicians igen 
flyet, mens besætningen evaluerer 
flyvningen og gør klar til næste 
dags opgave. 

”Så opgaven i sig selv er vel-
kendt, men det er klart, at stedet 
og forholdene er anderledes end 
derhjemme,” fortæller FIN, der 
som leder af missionsbidraget slut-
ter hver dag af med at rapportere 

Mens hjemmeværnssoldaterne er udsendt, er de på 
kontrakt og derfor aflønnet under missionen. 

→
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hjem til Forsvarskommandoen i 
Danmark. 

”Opgaveløsningen har givet 
udfordringer, som vi ikke har mødt 
derhjemme, og det vil jo altid være 
tilfældet, når man møder andre 
kulturer og andre måder at gøre 
tingene på. Men det har vi ret hur-
tigt fået tilpasset os,” forklarer han. 

Tilpasningen til opgaven foregår 
dog langtfra kun i løbet af den 
måned, eskadrillen er udsendt. 
Et halvt år før udsendelsens start 
begynder forberedelserne med 

blandt andet at skaffe materiel og 
derefter missionsforberedelse for 
mandskabet. Når udsendelsen er 
slut, skal materiellet transporteres 
tilbage til Danmark, og missionen 
skal evalueres sammen med For-
svarskommandoen – alt sammen 
samtidig med at eskadrillen stadig 
løser deres sædvanlige nationale 
opgaver for Forsvaret og politiet. 

Så selvom Frontex-udsendelser-
ne er værdsatte hos eskadrillen, er 
de også ressourcekrævende. Det 
er fjerde år i streg, eskadrillen er 

 Forsvarets opgaver foregår 
ikke kun inden for landets 
grænser, så Hjemmeværnet 
støtter der, hvor Forsvaret har 
behov for det. 
Major Peter D. Olsen, officer  

udsendt, og det er blot ét ud af 
mange eksempler på, at Hjemme-
værnet er en efterspurgt kapacitet, 
hvor de frivillige soldater løfter 
flere og flere opgaver. Derfor er 
internationale opgaver nødven-
digvis ikke en førsteprioritet for 
Hjemmeværnet: 

”Vi byder kun ind på interna-
tionale opgaver, hvis der er en 
efterspørgsel efter vores kompe-
tencer. Imidlertid er første prioritet 
de nationale opgaver, så hver gang 
foretages der en prioritetsmæs-
sig afvejning”, siger major Peter D. 
Olsen.  

Når det gælder Frontex, er efter-
spørgslen stor: Hjemmeværnets 
flyvende eskadrille skal af sted 
igen i 2023, denne gang i dob-
belt så lang tid som de tidligere 
udsendelser, for at patruljere EU’s 
grænser. ■ 

Under eskadrillens 
tidligere udsendelser til 
Frontex har de arbejdet 
fra Spanien og Italien. 
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MED MODSTANDS-
BEVÆGELSENS ÅND  
I MURENE
I årene efter 2. Verdenskrig tog en række lokale ildsjæle initiativ til det, der i dag 
er Danmarks ældste hjemmeværnsgård. I år er det 75 år siden, og i dag omfatter 
den både skydebane og sengepladser til to mellemstore kompagnier. Og den 
oprindelige ånd er også stadig til stede. 

Lidt uden for Hjørring i Vend-
syssels let kuperede landskab 
ligger Vandstedgård. Den er nem 
at overse, når man kører gen-
nem den lette skov øst for byen. 
Men drejer man ind til gården, 
bliver det tydeligt, at her gem-
mer sig en af landets kønneste 
hjemmeværnsgårde omgivet af 
skov og med højt til himlen. Fra 
parkeringspladsen ser man både 
den røde, oprindelige bygning, 
der blev opført i 1951, og som er 

bygget ud flere gange siden, og 
hele uddannelsesfløjen, hvor der 
er plads til i alt 75 overnattende 
besøgende eller kursister. 

Indenfor er det første, øjet falder 
på, de fine historiske hjelme og 
andet udstyr samt våbenskjolde, 
der er udstillet i glasmontrer – for 
slet ikke at nævne gulvet. I den 
ældste del af hjemmeværnsgår-
den er det sildebensparket, der 
blev doneret af en patriotisk lens-
greve fra Lolland, da gården blev 

VANDSTEDGÅRD
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Fra den nye bog om Vand-
stedgårds historie bringer vi 

her et kig på gamle dages 
uddannelsesaktiviteter.   
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bygget. Jo, den historiske ånd fra 
Hjemmeværnets fødsel er tydelig 
på Vandstedgård. 

Forsvarsvilje og lokale kræfter
Hjemmeværnsgården bliver drevet 
af Den Selvejende Fond Hjemme-
værnsgården Vandstedgård, og 
i 2022 fylder den 75 år. Det gør 
gården til den ældste af sin slags i 
Danmark. Faktisk er fonden endnu 
ældre end det samlede Hjemme-
værn, der først blev dannet officielt 
i 1949. 

”Ånden her på stedet går helt 
tilbage til modstandsfolkene og 
det uofficielle hjemmeværn lige 
efter 2. Verdenskrig og besæt-
telsen, hvor forsvarsviljen var stor. 
Man ville for alt i verden undgå, at 
noget lignende nogensinde kom 
til at ske igen,” siger Finn C. Peder-
sen, der er formand for fonden.

”En række lokale kræfter dan-
nede en hjemmeværnsforening, 
og den folkelige velvilje var stor, 
så jorden blev købt til en god pris 
for indsamlede midler. I 1947 blev 
der bygget en skydebane, og i 
1951 stod Danmarks første hjem-
meværnsgård færdig ved siden af 
skydebanen,” siger han. 

10 minutter fra teori til praksis
Netop skydebanen og de andre 
naturskønne omgivelser er det, 

Vandstedgård ligger kønt 
placeret ved Hjørring i 

Vendsyssel. .

Finn C. Pedersen 
er formand for Den 
Selvejende Fond 
Hjemmeværnsgår-
den Vandstedgård, 
som i 2022 fyldte 
75 år.

der gør Vandstedgård til noget 
helt særligt. For området omkring 
gården er en del af den. I en slugt 
bag selve gården finder man 
selvfølgelig den 200 meter lange 
skydebane.

”Den har kongsberganlæg, 
så man på monitor kan se, hvor 
på skiven man træffer, når man 
er i skydeposition under halvta-
get. Skydebanen er populær, og 
mange nærliggende kompag-
nier anvender den,” siger Finn C. 
Pedersen.  

→

VANDSTEDGÅRD
• Vandstedgård er Dan-

marks ældste hjemme-
værnsgård og ligger ved 
Hjørring i Nordjylland. Den 
startede som en skydeba-
ne, som hurtigt fik selskab 
af selve gården. 

• Vandstedgård huser til 
daglig Musikkompagni 
Nordjylland, mens Hjem-
meværnskompagni Hjør-
ring og Politikompagni 
Vendsyssel er storbrugere 
af stedet. Skydebanen er 
200 meter lang og med 
kongsberganlæg. 

• Vandstedgård bliver 
drevet af Den Selvejende 
Fond Hjemmeværnsgår-
den Vandstedgård, som 
i 2022 fyldte 75 år. I den 
forbindelse har fonden 
udgivet en bog om stedets 
og fondens historie samt 
tanker om Vandstedgård 
og Hjemmeværnets frem-
tid med titlen ”Det vigtige 
er ikke, hvem vi kæmper 
imod, men hvad vi kæmper 
for”. Den kan anskaffes ved 
kontakt til fondens for-
mand, Finn C. Pedersen, på 
mail: fcp@bk-as.dk. Prisen 
er 200 kr. 
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Skoven er også et hyppigt anvendt 
område for de kompagnier, der er på 
kursus. 

”Den store fordel ved Vandstedgård er, 
at man kan sidde i et undervisningslo-
kale og lære teori, og 10 minutter senere 
er man ude og øve det i praksis,” siger 
Finn C. Pedersen. 

Gennem tiden har omgivelserne været 
udnyttet med faciliteter til blandt andet 
hundetræning, bykamp og rappelling, 
ligesom der er blevet afholdt utallige 
støvlekurser og våbenbrugskurser – 
herunder blandt andet signalkurser og 
kurser i anvendelse af gevær, maskinge-
vær, panserværnsraketter, dysekanoner 
og sprængstoffer.

 
Bruges af lokale og specialtropper
Så igennem tiden har tusindvis af 
hjemmeværnssoldater anvendt Vand-
stedgård enten som deres egen hjem-
meværnsgård eller som kursussted. 
Storhedstiden, hvor der virkelig var 
gang i kursusaktiviteterne, var tilbage i 
1980-1990’erne. 

”Derudover bliver gården også brugt af 
Forsvaret til indkvartering af specialtrop-
per på øvelser, og hvert år har vi også en 
stor gruppe amerikanske elitesoldater 
på besøg, når øvelsen Night Hawk bliver 
afholdt,” siger Finn C. Pedersen. 

Det amerikanske rykind har endda 
medført ombygninger på stedet. For alle 
de specialvogne og udstyr, de har med 
sig, har betydet, at det er nødvendigt 

Skydebanen på 200 meter har 
kongsberganlæg og bliver 

brugt af mange nærliggende 
kompagnier foruden den 

lokale skytteforening. 

Musikkompagni Nordjylland har hjemme på 
hjemmeværnsgården. Det lokale Hjemme-
værnskompagni Hjørring og Politikompagni 
Vendsyssel er storbrugere af stedet. 
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  Den store fordel ved Vandstedgård er, at man 
kan sidde i et undervisningslokale og lære teori, og 10 
minutter senere er man ude og øve det i praksis. 
Finn C. Pedersen, fondsformand

med græsarmering på de grønne arealer 
omkring bygningerne. 

Desuden huser Vandstedgård Musikkom-
pagni Nordjylland. Det lokale Hjemmeværns-
kompagni Hjørring (HVK HJØ), som består af 
omtrent 40 aktive frivillige, og Politikompag-
ni Vendsyssel med cirka det samme antal 
aktive frivillige er storbrugere af stedet.

Endnu mere aktivitet, tak
For tiden oplever det lokale hjemmeværns-
kompagni en voksende interesse fra de unge 
– formentlig på grund af udviklingen i øst og 
krigen i Ukraine. Samtidig er mange af de 
mere rutinerede kræfter begyndt at dukke 
op igen. 

”Det er rart at opleve den samme ånd, som 
stedet er baseret på, i de folk, der kommer 
her nu – nemlig at vi er her, hvis der er nogle, 
der vil trykprøve os,” siger Finn C. Pedersen.

Fonden bag Vandstedgård gør, hvad den 
kan for at sikre, at faciliteterne er i god stand 
til de frivillige. 

”Vi hylder den gamle kulturarv og sørger 
for, at alt står pænt. Vi håber, at udviklingen 
vil føre til flere frivillig, for hele idéen er, at 
stedet bliver brugt. Vi vil gerne have endnu 
mere gang i aktiviteter for både Hjemme-
værnet og Forsvaret her på stedet,” siger 
Finn C. Pedersen. ■

Det er ikke kun frivillige fra Hjem-
meværnet, der anvender hjem-
meværnsgården. Det gør også 
specialtropper og elitesoldater fra 
ind- og udland.

65    HJEMMEVÆRNET | DECEMBER 2022



//
 A

F 
C

H
A

R
LO

TT
E

 B
A

U
N

 S
E

N
H

O
LT

 /
 F

O
TO

: L
Æ

R
K

E
 W

E
E

N
SG

A
A

R
D

Alder er ingen 
hindring for 

Niels Peter
Selv om fødselsattesten siger senior, så er Niels 
Peter Larsen fra Nordjylland fit for fight og klarer 

uden problemer de fysiske krav til Security Force-
soldater på lige fod med de unge.

På billedet ses Niels Peter Larsen i en situation, 
hvor han støtter Flyvevåbnet med deres ud-
dannelse af deres soldater. Det er blot en af de 
mange opgaver,  han har bistået med i år. 

og med TYR-vest, våben og fyldt 
vandflaske og desuden løbe en 
kilometer også med uniform 
og støvler. Det var ingen større 
udfordring for Niels Peter Larsen, 
som ikke var et sekund i tvivl om, 
at han selvfølgelig kunne klare 
strabadserne. Og det gjorde han. 
Tilmed hele 12 minutter hurti-
gere end de tilladte 70 minutter 
til stor forbløffelse for hans væ-
sentligt yngre soldaterkamme-
rater i Security Force-delingen, 
der var meget imponerede over, 
hvor sej han er. Den havde de 
ikke lige set komme.

”Jeg ville gerne vise dem, at 
de krav kunne jeg da sagtens 
klare,” fortæller Niels Peter 
Larsen beskedent. Han er fak-
tisk geværskytte i eskadrillens 
Security Force-deling og har nu 
dokumenteret, at han også kan 
løse fremtidige Security Force-
opgaver, når kravene bliver en 
realitet til næste år.

Daglige rendeture
Men hvordan holder man sig så 
frisk og aktiv i hans alder? 

”Jeg cykler jævnligt og holder 
mig i gang fra morgenstunden 
af på mine daglige rendeture i 
lokalområdet,” fortæller Niels Pe-
ter Larsen, der stort set har beva-
ret sin ungdoms kampvægt. 

Niels Peter Larsen fik først tid 
til at dyrke det frivillige solda-
terliv for syv år siden, fordi hans 
tidligere arbejde i et entrepre-
nørfirma simpelthen slugte al 

hans tid. Men nu hører han til 
blandt eskadrillens stabile 

kræfter, der altid møder 
op, når chefen kalder 
på ham, og han når i 
år at lægge langt over 
2.000 frivillige timer 
til gavn for Forsvaret 

og samfundet. 
”Jeg nyder mine 

opgaver og synes væl-
dig godt om at være aktiv i 

eskadrillen. Ud over uddannelse 
og oplevelser har jeg også fået 
mange nye venskaber. Det er 
bare dejligt,” siger Niels Peter 
Larsen. ■

honorerede de 
nye fysiske krav, 
som frem-
over stilles til 
soldater, der 
ønsker at blive 
optaget i en af 
Flyverhjemme-
værnets Security 
Force-delinger. 

Tog testen på 58 minutter 
Under testen i Finderup Lade ved 
Viborg skulle soldaterne blandt 
andet gå to kilometer i uniform 

Niels Peter Larsen ligger ikke på 
den lade side. Det har han sådan 
set aldrig gjort. Livet igennem har 
han holdt sig i god form og har 
været aktiv fra morgen til aften. 
Det er han også nu, hvor han er 
en del af fællesskabet i den travle 
Eskadrille 266 Aalborg, som møn-
strer 64 aktive soldater. 

Selv om han har rundet syv 
årtier, så er Niels Peter Larsen frisk 
som en havørn og lige så adræt og 
sej som de unge soldater i eskadril-
len. Det beviste han, da han som 
alderspræsident uden problemer 
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Hvad gør vi?
Forsvarets Ejendomsstyrelse har 
iværksat en række tiltag for at spare 
på energien i Forsvarets bygninger. 
Tiltagene gennemføres i dialog med 
den enkelte garnison, og der kan derfor 
være variationer. 

• Vi slukker unødvendig belysning. 
Ejendomsstyrelsen tilpasser belys-
ningen på Forsvarsministeriets byg-
ninger og arealer. Det kan eksempel-
vis være facadebelysning, gang- og 
gadebelysning. Der vil fortsat være 
lys, hvor det er operativt og sikker-
hedsmæssigt nødvendigt. 

• Vi skruer ned for temperaturen i For-
svarets bygninger. 
Vi skruer temperaturen ned til 19 
grader i alle bygninger med central 
varmestyring.  
I bygninger uden central varme-
styring skruer vi ned til 19 grader i 
fællesarealer, eksempelvis kantiner, 
undervisningslokaler, gangarealer 
med mere. 

• Vi skruer ned for temperaturen på 
vandet i hanen.  
Ejendomsstyrelsen justerer tempe-
raturen på det varme vand i håndva-
skene i kontorområder, værksteder 
og på toiletter. Temperaturen sæn-
kes til mellem 51 og 55° C.

• Vi efterser vores varmeanlæg og sør-
ger for, de kører mest energieffektivt.
 

LEGATER OG PRISER TIL FRIVILLIGE
Vidste du, at Hjemmeværnsfonden giver lega-
ter til frivillige, der har gjort en særlig indsats 
i Hjemmeværnet? Du kan faktisk være med 
til at give et ekstra skulderklap til en frivillig 
soldat gennem fonden. Du skal ansøge om 
legatet senest den 1. maj 2023. Læs mere  
om fonden og ansøg om et legat på: 
 
hjemmevaernsfonden.dk 

Hvert år uddeler forsvarsministeren Frivilligpri-
sen til frivillige soldater eller en frivillig enhed, 
som har gjort en ekstra indsats. Så hvis du 
kender en, der lige går den ekstra mil, så har 
du mulighed for at indstille den frivillige soldat 
eller den frivillige enhed til Årets Frivilligpris. 
Sidst gik prisen til Læsøs kompagnichef Jens 
Christian Andersen. Find ansøgningsskemaet 
til prisen på hjv.dk – søg efter frivilligprisen.

LUK, SLUK,  
SKRU NED!  
– sammen sparer vi på energien!
Her får du tips til, hvad du kan gøre, 
for at vi sammen kan spare på 
energien, også når du ”går til soldat” 
i Hjemmeværnet.  

• LUK døre og vinduer, når du forlader et lokale, så var-
men ikke slipper ud.

• SLUK lyset, når du/I forlader eksempelvis et møde eller 
kursus. Sluk også på kontakten eller træk stikket ud 
for eventuelt elektronisk udstyr, så du/I kan reducere 
standby-strømforbruget. Det gælder for eksempel 
computerskærme, tv-skærme, kompressorer med 
mere. 

• SKRU NED for temperaturen til højst 19 grader. Som 
tommelfingerregel skal radiatorens termostat højst stå 
på 2-2,5. For hver grad temperaturen sættes ned, re-
duceres varmeforbruget med cirka 5 procent. Luk også 
for radiatoren, når du/I lufter ud.

Støt dine soldaterkammerater i god adfærd, så vi hjælper 
hinanden med at spare på energien!
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Savner du 
magasinet?
Eller kender du nogen, 
som gør?

Som medlem af Hjemmeværnet har du fra i år aktivt skulle 
vælge og sige ja til, at du fortsat ønsker at få Hjemmeværns-
magasinet på tryk. Ikke alle har opdaget vores nye tilvalgs-
ordning. Så hvis du kender nogle blandt dine hjemmeværns-
kammerater, der savner deres magasin på tryk, så hjælp dem, 
og bed dem skrive til hjv-magasinet@hjv.dk    

Så sørger vi for, at de kommer 
på vores abonnements liste. 
Du kan dog også altid læse 
Hjemmeværns magasinet online 
via vores hjemmeside hjv.dk     

mailto:hjv-magasinet%40hjv.dk%20?subject=

