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Sommeren og varmen er så småt ved 
at slippe grebet om i Danmark. For os i 
hjemmeværnsledelsen har det været en 
lærerig sommer, hvor vi sammen og hver 
for sig har haft lejlighed til blandt andet at 
besøge Sommerskolen på Hjemmeværns-
skolen, Marinehjemmeværnets Uddan-
nelsesuge, Flyverhjemmeværnets Summer 
Camp, Nijmegenmarch og Folkemødet på 
Bornholm. 

Vigtige aktiviteter, som viser, hvad 
Hjemmeværnet er støbt af; kompetencer, 
fysisk aktivitet, sammenhold og folkelig 
forankring, men måske mest af alt alsidig-
hed. Hjemmeværnet viser med de mange 
forskellige aktiviteter sine bedste sider 
og det engagement, som gør det muligt 
at stille op, når Forsvaret, Politiet eller 
samfundet kalder. 

Det første halve år af 2018 har for 
mange af os stået i forsvarsforligets tegn, 
og fokus har været på at få teksten fra 
forliget omsat til grundlag for udvikling 
i Hjemmeværnet. Dette arbejde er nu 
afsluttet, og forude venter analysearbejde 
og efterfølgende implementering af 
forligets mange delprojekter. Projekterne 
vil blive iværksat henover de kommende 
fem år.  Det er naturligvis alfa og omega, 
at I, vores frivillige soldater, inddrages 
og bidrager til udviklingen, blandt andet 
gennem arbejdet i projektgrupperne. 
Følg med på HJV.DK (bag log-in), hvor 
der løbende vil blive lagt nyheder ud fra 
arbejdet. 

Det bliver et spændende efterår, og 
blandt de større emner på dagsordenen 
vil være: Rådsstrukturen bliver relanceret. 
Rådsstrukturen med Landsrådet i toppen 
er en vigtig brik for hele Hjemmeværnet, 
som giver den enkelte frivillige en vigtig 
stemme og indflydelse på udviklingen af 
Hjemmeværnet. Samtidig er den et vigtigt 
værktøj for chefer i organisationen til at 
få alle aspekter af et område belyst, inden 
der bliver taget afgørende beslutninger. 
Det skal være klart for alle, hvordan 
rådene - fra underafdelingssamlinger til 
landsråd - skal bruges, og det skal være 
tydeligt, at vi alle fokuserer på løsningerne 
og på at bringe vores fælles Hjemmeværn 
videre i udviklingen. 

Beredskabsstyrken er også godt på vej. 
Den handler om at højne det militære 
niveau hos den enkelte soldat og dermed 
forkorte reaktionstiden for eksempelvis 
indsættelser i forbindelse med bevogt-
ning. Samtidigt håber vi, at det generelle 
militære niveau i hele Hjemmeværnet vil 
blive løftet, som en naturlig konsekvens 
af den fokuserede uddannelse, der er nød-
vendig frem mod certificeringsøvelserne. 

For det er en af de helt store styrker 
ved Hjemmeværnet, at vi har volumen, 
alsidigheden og ikke mindst niveauet til 
at støtte op i forskellige opgaver, uanset 
om vi støtter Forsvaret, Politiet eller andre 
dele af samfundet. Det er essensen af 
Hjemmeværnet, og det vi deler på tværs 
af værnsgrene - at vi altid stiller op, hvis vi 
kan - uanset om opgaven hedder bevogt-
ning, stormberedskab eller eftersøgning.

Tak for jeres indsats og fordi I altid 
stiller op!

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Nye vinde blæser  
over Hjemmeværnet

LEDER

 ”Hjemmeværnet 
viser med de mange 
forskellige aktiviteter 
sine bedste sider.
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Bundstykkerne  
på vej tilbage
Den yderligere sikring af Hjemme-
værnets våben, som begyndte i 2015 
med inddragelsen af bundstykkerne, 
nærmer sig nu målet. Det betyder, at 
de hjemmeværnssoldater, som har 
våben i hjemmet, igen får udleveret 
bundstykkerne. 

Det skaber glæde både blandt 
frivillige og ansatte i Hjemmeværnet. 
Det betyder nemlig større fleksibili-
tet, når hjemmeværnssoldater skal 
på uddannelse eller øvelser.

”Det er meget mere smidigt for 
de frivillige, som har fået bundstyk-
kerne tilbage i hjemmene, for så kan 
de køre direkte til en øvelse eller 
anden aktivitet uden en stor omvej 
forbi hjemmeværnsgården. Men 
det betyder også virkelig meget for 
selvforståelsen at have et funktions-
dueligt våben og at føle sig klar,” siger 
major Lars Walmar, som er logistik-
chef i Hjemmeværnsdistrikt Midt- 
og Vestsjælland. Han understreger, 
at de frivillige soldater spiller en stor 

rolle i processen med at få bundstyk-
kerne ud i hjemmene igen:

”De frivillige har virkelig trukket et 
stort læs med montering af kodelåse 
på våbenskabene, og det har kørt 
snorlige for dem. Uden dem var vi 
slet ikke nået i mål,” fortæller han.

Det forventes, at udrulningen i 
hele Hjemmeværnet er endeligt af-
sluttet i løbet af 2019. Det skyldes, at 
leveringen af kodelåse fra Forsvarets 
låsetjeneste ikke kan ske samlet, og 
at det er tidskrævende for de frivillige 
monteringshold at montere kodelåse 
på alle våbenskabe. 

Det er distrikter og værnsgren, der 
står for planlægningen af udrulnin-
gen, men frivillige monteringshold, 
der står for opgaven med at montere 
kodelåse på våbenskabene. Den 
yderligere våbensikring indebærer 
blandt andet kodelåse til våbenska-
bene og  brugshæmmende foran-
staltning til våbnene i hjemmet. 

Deltag i 
fortællingen om 
Hjemmeværnet
Hvad gør Hjemmeværnet til noget særligt, og 
hvad binder os sammen på tværs af organisa-
tionen, uanset om man er frivillig, fastansat 
eller i reserven? De spørgsmål vil vi gerne have 
lige netop dig til at besvare, når vi i efteråret 
indsamler dit input til, hvad der kendetegner 
lige præcis dit hjemmeværn.

Alle frivillige og fastansatte i Hjemmeværnet 
vil derfor modtage en mail på deres funktions-
mail med information og et skema, som giver 
mulighed for at komme med input til værdier 
og kernefortælling om deres hjemmeværn. Vi 
opfordrer til, at du kommer med input, da flest 
mulige input giver den bedste kernefortælling.

Kernefortællingen skal være med til skabe 
et fælles ståsted og give næring til fællesskabs-
følelsen på tværs af Hjemmeværnet. Arbejdet 
med at skabe en fælles kernefortælling for 
Hjemmeværnet vil fortsætte igennem 2018 og 
vil bestå af oplæg, møder og workshops over 
hele landet. 

Har du lyst til at sætte dit præg på kerne-
fortællingen, vil vi meget gerne have netop 
dine input, så følg med på din funktionsmail, 
HJV.DK og Hjemmeværnets sociale medier, 
hvor vi løbende informerer og inviterer alle 
i Hjemmeværnet til at tage del i den fælles 
kernefortælling. 

Tak for 
indsatsen
Nordjyllands Beredskab har kvitteret med et ”tusind 
tak for indsatsen”, da de i sommer fik massiv støtte fra 
Hjemmeværnet i Nordjylland og andre samarbejds-
partnere i forbindelse med en kraftig underjordisk 
brand, der hærgede området ved Lille Vildmose syd 
for Aalborg. 

”Det er med stolthed og glæde, at vi har konsta-
teret, at det stærke samarbejde fungerer på tværs af 
faggrænser og organisationer,” understreger direktør 
Diana Sørensen fra Nordjyllands Beredskab. Læs mere 
om indsatsen blandt andet på Hjemmeværnskom-
pagni Cimbrers Facebookside.

Det var en både hård, 
snavset og svedig 
omgang, da hjemme-
værnssoldater hjalp 
med at få slukket en 
underjordisk brand 
ved Lille Vildmose. 
Foto: Hung van Plungklang 
Nguyen
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Et professionelt filmhold og avanceret optage-
udstyr var i brug, da Hjemmeværnet optog sce-
ner til en ny kampagnefilm, som får premiere i 
foråret 2019. Amager Strandpark lagde kulisse 
til en af scenerne, der viser de frivilliges støtte 
til samfundet i ekstreme vejrsituationer.

På en helt almindelig hverdag er tre kraner  
ved at blive gjort klar, så optagelserne til kam-
pagnefilmen kan begynde. Længere væk holder 
flere lastbiler med udstyr og en filmbus, hvor der 
er forplejning og toilet. Og rundt omkring myld-
rer det med filmfolk, som er en del af projektet.      

Det store setup imponerer de frivillige, der 
har meldt sig til at være skuespillere i Hjem-
meværnets næste kampagnefilm, som skal 
være med til at skaffe flere medlemmer til 
Hjemmeværnet.

“Det er slet ikke, som jeg havde forventet. Det 
er meget større og meget mere professionelt sat 
op, og jeg glæder mig meget til at se resultatet,” 
fortæller Frederik Boje Mortensen, som er aktiv 
i Infanterikompagni København og ofte er en-
gageret i kompagniets rekrutteringsaktiviteter. 

Frederik vil rigtig gerne have flere frivillige til 
Hjemmeværnet - og selvfølgelig også i sit eget 
kompagni, hvor han står for kompagniets brug 
af sociale medier. 

“Min medvirken i kampagnefilmen er en 
god mulighed for at sætte mit præg på Hjem-
meværnets fremtidige arbejde med at rekrut-
tere nye frivillige. Det bliver også sjovt at blive 
genkendt fra filmen,” siger Frederik, mens han 
tager camouflagemønstrede regnbukser ud over 
sin uniform. 

Skuespillerne skal nemlig pakkes godt ind, 
for aftenens anden scene foregår i regnvejr. 
Der er ikke en sky på himmelen over Amager 
Strandpark, men det forhindrer ikke filmholdet 
i at få scenen i kassen. De har nemlig medbragt 
deres eget udstyr til at skabe kunstigt regnvejr. 

Stort arbejde
”Jeg håber, kampagnefilmen kan være med til, 
at flere får øjnene op for de mange muligheder 
i Hjemmeværnet,” fortæller Thomas Tagesen, 
der er aktiv i Flotille 132 Horsens og medvirker 
i flere af kampagnefilmens sekvenser.

Der er lagt et stort arbejde i filmprojektet, 
og de frivillige har alle deltaget i en casting, 
hvor de fik taget billeder og blev udvalgt til de 
scener, som de medvirker i. 

Rammer 
for 
forliget
Hvis du er nysgerrig på 
rammerne for Hjem-
meværnets implemen-
tering af forsvarsforli-
get for 2018-2018, så 
kan du gå ind på HJV.
DK bag log-in og finde 
hele implementerings-
direktivet med tilhø-
rende bilag. Her finder 
du også direktiver for 
en række nedsatte 
arbejdsgrupper med 
repræsentanter for 
de frivillige soldater, 
personel af reserven og 
fastansatte. De skal de 
kommende år blandt 
andet drøfte mulighe-
der og begrænsninger 
for Hjemmeværnets 
samlede opgaveløsning. 
Derudover planlægger 
Hjemmeværnskom-
mandoen på at gen-
nemføre temadrøftelser 
på Landsrådsmødet i 
november og i rammer-
ne af PARU (udvalg for 
personel af reserven). 

Den næste udgave 
af HJV magasinet i 
december vil indeholde 
mere specifikke emner 
i relation til forligs-
implementeringen.

Guide om 
personoplysninger
Hjemmeværnskommandoen har lavet en guide med gode råd til, 
hvordan du kan være med til at sikre, at vi i Hjemmeværnet overhol-
der kravene i den nye persondataforordning. Du kan finde guiden: 
”Sådan passer du på personoplysninger” på HJV.DK. Har du spørgs-
mål til emnet, kan du maile til Hjemmeværnets databeskyttelses-
rådgiver: hjk-ktp-dpo@mil.dk

AF SARA AMOS PEDERSEN
Filmholdet er i gang med optagelser til Hjem-
meværnets kampagnefilm, som får premiere i 
foråret 2019. Foto: Paul Skovbakke Hansen

Maraton med 
Hjemmeværnet
Kan du lide at løbe langt? Så meld dig til Team Hjemme-
værnet, der stiller op til næste års Copenhagen Marathon 
søndag den 19. maj 2019. Målet er, at holdet i 
Hjemmeværnets jubilæumsår får mindst 70 løbere med 
på det populære maraton. Er du interesseret? Så gå ind på 
Facebookgruppen ”Team Hjemmeværnet” og læs mere. 

K A M P A G N E F I L M 
IMPONERER DE  FRIVILL IGE
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Chefniveau styrkes
Forsvarsministeriet har godkendt, at chefstillingerne i samtlige 12 hærhjemmeværns-
distrikter omklassificeres til oberstløjtnantniveau. ”Det er et stort fremskridt for Hjem-
meværnets operative ledelse og en vigtig forudsætning for Hjemmeværnets videre 
udvikling,” siger Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly. Omklassificerin-
gen sker gradvist i løbet af de næste par år.

Synlighed 
og dialog 
på havnen  
i Allinge
Tre døgn i bagende sol, gode sam-
taler med hundredvis af mennesker 
og spændende debatter. Igen i år var 
Hjemmeværnet stærkt repræsente-
ret på Folkemødet på Bornholm. 16 
frivillige informatører fra alle tre værn 
tog tjansen med at skabe dialog med 
gæsterne på kajen i Allinge og gøre 
helt almindelige danskere klogere på, 
hvad Hjemmeværnet egentlig går og 
laver. 

Informatørerne delte blandt andet 
vand og solcreme ud til gæsterne, og 
med en lille specialdesignet pjece og 
en meget populær konkurrence var 
der et solidt udgangspunkt for at falde 
i snak. Fartøjet HJORTØ lagde også 
dæk til 13 debatarrangementer med 
forsvar og sikkerhed som fællesnæv-
ner. Vi havde blandt andet besøg af 
Forsvarsakademiet, FE og Veterancen-
tret, og Hjemmeværnet stod for de-
batter om frivillighed og Hjemmevær-
nets berettigelse, ligesom at Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Jens 
Garly og forsvarsminister Claus Hjort 
Frederiksen fik lejlighed til at debat-
tere fremtidens trusler og opgaver. 

Fartøjet HJORTØ lagde dæk til 13 
debatarrangementer med forsvar 
og sikkerhed som fællesnævner. 
Foto: Christian Sundsdal

I løbet af efteråret går en række underafdelinger i gang 
med at teste et nyt rejseafregningsmodul på HJV.DK. 
Næste step er udrulningen af den digitale løsning i hele 
Hjemmeværnet.
Som regel har større it-projekter det med at 
blive forsinket, fordi usikkerhedsmomenter 
ofte er en del af den type projekters DNA. 
Sådan er det også med indførelsen af en 
række nye it-moduler i Hjemmeværnet, der 
skal bane vejen for digitale løsninger på det 
administrative område.

Men nu er platformen for digitaliseringen 
klar, og i efteråret går omkring 30 underafde-
linger i gang med at teste det første modul.
Det drejer sig om et nyt rejseafregningsmo-
dul på HJV.DK, som kommer til at ligge bag 
log-in og skal bruge til refusion af udgifter, 
når man har været ude på en aktivitet. Med 
modulet vil det kun kræve få klik at lave en 
rejseafregning, og løsningen betyder mindre 
tid på papirarbejde og hurtigere udbetaling af 
ens tilgodehavende. Så der er flere fordele.

"Vi ser frem til at få igangsat testfasen, som 
vi har ventet på. Det er en vigtig del af proces-
sen, som vi gerne vil bruge resten af året på, 
så vi er sikre på at få udryddet alle eventuelle 
børnesygdomme, inden rejseafregnings-
modulet rulles ud i hele Hjemmeværnet," 
forklarer ansvarlig konsulent på projektet, 
Carsten Albrektsen.       

Han understreger, at det er helt normal 
procedure at gennemføre en testfase ved den 
slags projekter, så man kan få testet blandt 
andet brugegrænsefladen og få klarlagt, hvor 
der eventuelt er behov for justeringer.

Uddannelse på FELS
Hvis du ikke kan vente og er nysgerrig, så kan 
du allerede nu tage kurser i det nye it-modul 
via Forsvarets Elektroniske Skole (FELS). Be-
mærk dog, at rejseafregningsmodulet kun må 
anvendes af personer i testunderafdelingerne. 
Øvrige underafdelinger afregner som hidtil 
via myndighederne, indtil nærmere tilgår.

Rejseafregningsmodulet vil blive fulgt op 
af flere it-moduler vedrørende udbetalings af 
instruktørvederlag, tabt arbejdsfortjeneste og 
udgifter til forplejning. Også her kommer der 
kurser for det relevante nøglepersonel. 

Baggrunden for indførelsen af den nye 
digitale administration i Hjemmeværnet er 
nødvendiggjort af, at Hjemmeværnets di-
strikter skal reduceres med 33 årsværk, som 
får virkning fra 1. januar 2019.

"Der bliver færre administrative hænder. 
Men omvendt vil de nye digitale løsninger i 
Hjemmeværnet, når de er fuldt implemen-
teret, gøre Hjemmeværnets administration 
mere fleksibel, brugerorienteret og up to 
date," siger Carsten Albrektsen.

Han understreger dog samtidig, at den 
manuelle service, som de frivillige hidtil har 
fået på dette område, vil fortsætte indtil de 
nye digitale løsninger er klar til at blive taget 
i brug.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Nyt it-modul er på 
vej ind i testfase
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Selv om der måske nok er stor geografisk afstand 
mellem Hjemmeværnets ledelse i Vordingborg 
og på en eskadrille i Vestjylland eller et distrikt i 
Nordsjælland, så er Hjemmeværnets rådsorgani-
sation den demokratiske kanal, man kan bruge, 
hvis man gerne vil give sin mening til kende og 
være med til at præge Hjemmeværnets udvikling.
Hjemmeværnets rådsorganisation er blevet kigget 
efter i sømmene og står nu over for en relance-
ring. Siden november 2017 har Arbejdsgruppe 
Rådsorganisation set på, hvordan man kan gøre 
rådsarbejdet mere nærværende og aktuelt for de 
frivillige og deres chefer. 

”Relanceringen handler om at få tilpasset 
strukturen, så den matcher det hjemmeværn, 
vi har i dag. Vi håber også på, at vi kan få flere 
yngre kræfter i spil og få rusket op i organisa-
tionens noget støvede image, så flere synes det 
er interessant og spændende at tage aktivt del i 
rådsarbejdet. Det er jo her, du som frivillig kan få 
indflydelse på fremtiden i Hjemmeværnet,” siger 
løjtnant Claus Lemming, der er frivillig formand i 
Landsrådet for Hærhjemmeværnet og medlem af 
arbejdsgruppen.

Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Jette Albinus, der er formand for 
arbejdsgruppen, supplerer: 

”Fra min stol er det vigtigt, at alle –både fast-
ansatte og frivillige – generelt bliver bedre til at 
bruge rådsorganisationen og lytter til hinanden, 
så organisationen kan bruges som et dynamisk 
værktøj og en kanal, hvor vi har nogle konstruk-
tive dialoger, der kan være med til at udvikle vores 
hjemmeværn.” 

Mere åbenhed på lokalt niveau 
Arbejdsgruppen kommer blandt andet med et 
forslag, der skal gøre det lokale rådsarbejde ude i 
underafdelingerne mere åbent og uformelt.

Mere 
indflydelse  
i de lokale råd

Alle skal have 
mulighed for at tage 
aktivt del i det lokale 
rådsarbejde. Det 
er et af forslagene 
til relanceringen af 
Hjemmeværnets 
rådsorganisation, 
som skal gøre 
rådsarbejdet mere 
nærværende og 
slagkraftigt. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS   

Løjtnant Claus Lemming er 
frivillig formand for Hærhjem-
meværnet i Landsrådet.

Brigadegeneral Jette Albinus 
er  formand for Arbejdsgruppe 
Rådsorganisation. 

Kaptajn Henrik Baunsgaard 
er medlem af Landsrådet som 
repræsentant for Flyverhjem-
meværnet. 

A R B E J D S G R U P P E : 
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RÅDSORGANISATION

Køreplan 
• Arbejdsgruppe Rådsorga-

nisation, der blev nedsat i 
november 2017 på Hjemme-
værnets Landsrådsmøde, har 
udarbejdet en samlet pakke 
med informations materiale 
om relanceringen af råds-
strukturen, som er sendt i 
høring. Materialet vil blive 
drøftet på det næste ordinære 
Landsrådsmøde i november 
2018.

• Relanceringen af Hjemme-
værnets rådsstruktur bliver 
udmøntet ved årsskiftet 
2018/2019.

”Vi synes, alle skal kunne deltage og blande 
sig i det lokale rådsarbejde. Det vil forhåbent-
lig give mere engagement og få folk til at tage 
ejerskab for rådsarbejdet,” siger kaptajn Henrik 
Baunsgaard fra arbejdsgruppen. Han er også 
eskadrillechef i Østjylland. 

I den nuværende rådsstruktur skal der 
vælges repræsentanter til rådene på alle ni-
veauer – altså både lokalt, på distriktsniveau, 
på værnsniveau og i det centrale Landsråd. Det 
er den valgmodel, som foreslås blødt op på det 
lokale niveau. 

”Den gamle valgmodel afholder måske nogle 
fra at blande sig i debatten. Og det er synd,” 
mener Henrik Baunsgaard.

Claus Lemming supplerer: ”Vi håber på, at 
den mere åbne model på underafdelingsniveau 
vil skabe mulighed for, at man ude i underafde-
lingerne mere spontant kan diskutere relevante 
ting, som brænder sig på. Det kan også være 
med til at løse sager på lavest muligt niveau.” 

Vigtigt organ
Selv om rådsorganisationen har et noget støvet 
image og af nogle mere betragtes som en klage-
instans, er rådsorganisationen altså bedre end 
sit rygte, understreger både Claus Lemming og 
Henrik Baunsgaard.

”Men vi skal da blive bedre til at 
fortælle om succeserne. Vi har faktisk 
indflydelse og medbestemmelse på 
mange ting, og rådsstrukturen er vær-
difuld for os frivillige,” siger Henrik 
Baunsgaard.

”Ja, rådsorganisationen har i høj 
grad indflydelse på Hjemmeværnets 
udvikling – og dermed også på vores 
hverdag i Hjemmeværnet. Derfor 
er det også vigtigt, at man vælger de 
rigtige repræsentanter ind i råds-
strukturen. Det stiller krav at være 
repræsentant – man skal have føling 
med organisationen, hvis man ønsker 
at sidde med til bords på topniveau 
og rådgive hjemmeværnsledelsen,” si-
ger Claus Lemming, der selv gør sit til 
at følge med og holde sig ajour ved at 
være aktiv lokalt og samtidig have en 
bred kontakt og dialog med frivillige 
og fastansatte i hele strukturen.  

Tre eksempler  
på indflydelse
Indførelsen af bøllehatten i 2000’erne bliver 
ofte trukket frem som det eneste eksempel 
på, hvad Hjemmeværnets rådsarbejde kan 
bruges til. Men faktisk har rådenes frivil-
lige repræsentanter indflydelse på mange 
relevante områder, der har betydning for de 
frivilliges hverdag i Hjemmeværnet.

Logistik
struktur

Der er i den grad blevet lyttet til rådsorgani-
sationen og Landsrådets frivillige formænd i 
forhold til den nye logistik- og depotstruktur 
ved Forsvaret, som mange er rigtig glade for 
og har taget til sig.

Den lovplig-
tige grund-
uddannelse

Rådsorganisationen har været inde over den 
nye decentrale struktur for den lovpligtige 
uddannelse, som er blevet mere fleksibel og 
giver mulighed for at tage flere moduler i 
egen underafdeling. Mange nye medlemmer 
er glade for den løsning.

De nye  
specialister

Rådsorganisationen har arbejdet på at 
sikre så gode vilkår som muligt for de nye 
specialister, som nu bliver rullet ud i Hjem-
meværnet. Det gælder specielt i forhold til 
afmærkningen af specialisterne samt ved at 
sikre en lang implementeringsperiode.

1

2

3
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Bjørn er vild med alt, der lugter af 
militær. Så da han meldte sig ind i 

Hjemmeværnet, var det med et stort 
ønske om at lære. Men kort efter havde 
han lyst til at stoppe, fordi han landede 
på den forkerte hylde. Nu kæmper han 

for, at det ikke skal ske for andre.

Bjørn får 
folk på 

rette hylde
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PORTRÆT

AF NICOLINE VIOLA HOEG
FOTO: OLE BO JENSEN

Når løjtnant Bjørn Stephen 
Skaaning Andersen ser bil-
leder af sig selv i uniform, 
er det som at se et gammelt 
billede af sin far. Han var 
nemlig også i Forsvaret, da 

han var ung. Og eftersom Bjørns storebror 
også var professionel soldat i mange år, 
så var det ikke et svært valg, han skulle 
træffe, da sessionspapirerne landede i hans 
postkasse: 
” Min far og min storebror havde fortalt så 
mange historier om soldaterlivet, og det 
lød som nogle gode tider. Så jeg tænkte: 
Okay, det er nu det sker,” fortæller han. 

Så Bjørn, der kommer fra Næstved, 
meldte sig til den første mulige session 
ved Forsvarets Dag og så sig aldrig tilbage. 
Han aftjente sin værnepligt som 20-årig i 
Slagelse og var mere end klar til at fortsætte 
karrieren i uniformen. 

”For min skyld måtte værnepligten gerne 
have varet 12 måneder, for det var vildt 
sjovt. Så da jeg var færdig med værneplig-
ten, ville jeg gerne holde mine kompetencer 
ved lige.”

Dog blev Bjørns plan om en militær kar-
riere ikke modtaget godt af hans mor og da-
værende kæreste, der ikke ligefrem jublede 
ved tanken om, at Bjørn skulle udsendes. Så 
derfor måtte han droppe sin militære drøm. 

Men hvad med Hjemmeværnet?
”Vi havde i værnepligten gået og grint lidt af 
Hjemmeværnet som værende de der gamle 
tykke mænd i orange veste. Det var en totalt 
forudindtaget holdning, og det er super 
ærgerligt, for der er så mange opgaver, 
som man ikke ser.”

Bjørn th. er stukket 
til søs i gummibåden 
sammen med Sune, 
der er relativ ny i 
MFPflotillen.
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Disse opgaver fandt Bjørn hurtigt ud af 
fandtes, da han sad en aften og søgte lidt på 
emnet på nettet.

”Der var mange flere opgaver end kun at 
dirigere trafik. Så da jeg virkelig gerne ville 
den militære verden, så tænkte jeg: Det skal 
prøves.” 

Med den beslutsomhed kontaktede Bjørn 
Hjemmeværnet, og han fik aftalt at få besøg 
af en rekrutteringsofficer: 

”Rekrutteringsofficeren kom hjem til 
mig,, og vi sad og snakkede i min gamle 

skodlejlighed. Det var sådan en toværelses 
lejlighed med deletoiletter. Men vi snak-
kede frem og tilbage om de forskellige ting 
Hjemmeværnet kunne tilbyde, og jeg syntes 
jo egentlig det lød interessant.”

Så da rekrutteringsofficeren forlod den 
lille lejlighed, havde Bjørn skrevet en 
begæring. 

Skuffelsen
Bjørn fik sin kontrakt og var nu officielt 
hjemmeværnssoldat. Men alt det, han var 
blevet lovet blev desværre ikke indfriet: 

”Jeg kom jo fra værnepligten, og jeg var 
bare helt klar. Alting sad på rygraden, og jeg 
vidste, hvad det drejede sig om. Men der var 
ikke meget militært over det, jeg kom ud til.”

Bjørn, der virkelig havde fundet sin pas-
sion i uniformen og støvlerne under sin 
værnepligt, blev desværre slemt skuffet. Det 
viste sig, at det kompagni han blev place-
ret i, ikke matchede ham på nogen måde. 
Aldersgennemsnittet var væsentligt højere 
end ham selv, og så var det mere en social 
enhed, end det var en militær enhed. 

”Jeg har ikke noget ondt at sige om de gut-
ter, men jeg følte mig helt malplaceret. Jeg 
ville gerne ud og lære noget, og det gjorde 
jeg ikke der. Så det endte med, at det stille 
og roligt døde hen, og jeg undgik at møde 
op. Hver gang tænkte jeg nemlig: Ej, gider 
jeg det i aften?”

Ny enhed blev et vendepunkt
Så Bjørn stoppede faktisk med at komme. 
Det brokkede han sig en dag over til sin 
kollega. Han fortalte, at han ikke syntes det 
der hjemmeværn var særligt interessant 
alligevel. Men det viste sig, at kollegaen var 
med i en hjemmeværnsflotille i Korsør. 

”Så begyndte han at fortælle om, hvad 
de lavede af opgaver. Og det var noget helt 
andet. Det var lige sådan nogle opgaver, jeg 
ville udføre.”

Så Bjørn tog prompte kontakt til flotil-
len, og kort efter kørte han de tre kvarter 
fra Næstved til Korsør for at mødes med 
flotillen. Da han parkerede bilen var han 
ikke overbevist endnu. På det tidspunkt 
hørte flotillen til i en gammel rød murstens-
bygning inde midt i Korsør by. Bjørn nåede 

Bjørn, der er tidligere 
værnepligtig, fandt 
sit rette element på 
Flådestation Korsør, 
hvor han er aktiv 
i Maritime Force 
Protectionflotille 201. 

Blå bog
• Alder: 31 år
• Funktion: Rekrutterings-

officer i Maritime Force 
Protection-flotille 201 i 
Korsør

• Civilt: Arbejder i B&O 
• Privat: Bor med sin kæreste 

og lille søn i Næstved
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at tænke, at det da virkelig ikke så mere 
militært ud end det andet, han kom fra. 
Men da han åbnede dørene, blev alle hans 
bekymringer gjort til skamme: 

”Alle de her gutter, der sad derinde i deres 
uniformer og var i gang med undervisnin-
gen – de var klar. Det var meget mere i den 
retning, jeg havde håbet på. Det var rigtigt 
fedt, og det var en nem beslutning at rykke 
til Korsør.”

Rekrutterer bredt
På flådestationen i Korsør blev Bjørn aktiv 
i Maritime Force Protection-flotille 201, 
og lige siden har han været hjemmeværns-
soldat i Korsør og har aldrig været gladere. 
Derfor er han blevet rekrutteringsofficer for 
flotillen og er nu selv den person, der skal 
hjem til interesserede. Oplevelsen med at 
være endt i en helt forkert underafdeling 
sidder altid i baghovedet, når han taler med 
folk, der har kontaktet Hjemmeværnet. 

”Jeg stiller rigtigt mange spørgsmål til, 
hvad folk forventer. Jeg er meget bevidst 
om, at jeg ikke rekrutterer til min flotille, 
men at jeg rekrutterer til hele Hjemme-
værnet. Jeg har selvfølgelig vores flotille in 
mente, men hvis de nu siger, at de drømmer 
om at få lov til at bevogte et Defender-fly, så 
sender jeg dem selvfølgelig til Flyverhjem-
meværnet. Eller hvis de er bange for vand, er 
det nok heller ikke lige Marinehjemmevær-
net, de skal i. Jeg har jo ikke lyst til at slæbe 
folk med ind i Hjemmeværnet og så bare 
smide dem på gulvet. De skal vide, hvad det 
handler om, og jeg er nødt til at vide, at de 

er klar til at lægge det arbejde i det, man 
skal. For eksempel får folk tit et chok, når 
de hører, hvor meget uddannelse de skal 
igennem.”

Det rigtige sted
Bjørn lægger meget vægt på, at få folk sendt 
i den rigtige retning, og det kræver endda 
nogle gange at sende dem i en helt anden 
retning end Hjemmeværnet. 

”Jeg har prøvet at have en snak med én, 
der var selvstændig erhvervsdrivende. Han 
lagde ikke telefonen fra sig en eneste gang 
på de to timer, jeg var hjemme ved ham. Der 
måtte jeg så spørge ham, om han egentlig 

havde tiden til det, og om han vidste, hvor 
mange timer han skulle bruge. Jo mere vi 
fik snakket, viste det sig, at det aldrig ville 
kunne gå. Jeg kunne selvfølgelig ikke nægte 
ham at søge, men det er altså vigtigt, at de 
interesserede forstår, hvad de siger ja til.”

Men nogle ting ved Hjemmeværnet er 
svære at forklare med ord. Derfor bruger 
Bjørn et bestemt værktøj, når han skal 
rekruttere: 

”Jeg plejer altid at invitere dem forbi flo-
tillen, før vi snakker alt for meget praktisk. 
Så giver det oftest sig selv, om det er noget 
for dem. Så tager vi for eksempel ud til 
 noget træningssejlads i Storebælt, hvor de 
kan se, hvad der sker ude på vandet.”

Ansvar falder naturligt
Bjørn kan noget med at tage initiativ og 
finde løsninger. Derfor er det ikke under-
ligt, at han endte som rekrutteringsofficer 
i Hjemmeværnet. Under værnepligten var 
han talsmand, hvor han skulle videregive til 
cheferne, hvis nogen af hans soldaterkolle-
gaer var utilfredse med noget. Han har også 
drevet en hjemmeside, hvor man diskute-
rede gaming: 

”Jeg er god til at stikke en finger i jorden 
og er nok vant til at motivere og drive folk 
i en retning. Så det falder mig naturligt 
at tage den slags ansvar på mig,” fortæller 
han.

Bjørn, der til dagligt arbejder i B&O i 
Næstved, bor sammen med sin kæreste og 
søn, der fylder et år til oktober. Han elsker at 
være frivillig i Hjemmeværnet, men det er 
ikke altid lige nemt med en lille søn, fortæl-
ler han. 

”Det hele kan kun hænge sammen, fordi 
jeg har en meget forstående kæreste, som 
godt kan se, at jeg synes, alt det her er skide 
spændende. Ellers havde det været svært 
med sådan en lille knøs. Jeg lægger 6-800 
timer om året i Hjemmeværnet, men for 
min skyld kunne jeg sagtens brænde over 
dobbelt så mange timer af!”  

PORTRÆT

Bjørn gør meget 
ud af at forklare 
nye folk om 
mulighederne og 
hvad et medlemskab 
af Hjemmeværnet 
indebærer. 

 ”Jeg stiller rigtigt 
mange spørgsmål til, 
hvad folk forventer.
Bjørn Stephen Skaaning Andersen, 
Rekrutteringsofficer
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Det er ikke længere nødvendigt at hæve 
kroppen eller stå i sidebro i et antal sekun-
der for at bestå basiskravet. Coretesten, 
som de to øvelser kommer fra, er blevet 
erstattet af en ny basistest, som indehol-
der 12 minutters løb og fire dynamiske 
øvelser. Det sker efter, at Forsvaret har 
opdateret bestemmelsen for militær fysisk 
træning. 

”Den tidligere styrketest, Coretesten, 
var udviklet på baggrund af erfaringer fra 
Forsvarets missioner i Afghanistan, men 
forholdsvist mange kunne til trods for god 

”Det er altid 
godt at være  
i god form”
Forsvaret har indført nye 
fysiske test. Der er ikke krav 
om, at Hjemmeværnets 
soldater skal bestå testen, 
men træn den alligevel, 
lyder anbefalingen. Det 
kan give fordele som bedre 
sammenhold og omdømme.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
FOTO: HUNG VAN PLUNGKLANG NGUYEN

form ikke bestå prøven – flere af de sta-
tiske øvelser var simpelthen for hårde,” 
siger chefsergent Steen Møller Søren-
sen fra Hjemmeværnskommandoen. 

Samtidig var testen ressourcekræ-
vende – blandt andet skulle der være 
en særligt uddannet kontrollant til 
stede.

”Derfor har man udviklet en ny basi-
stest, der ikke er nær så ressourcekræ-
vende. Den ligger mere i forlængelse 
af, hvordan man normalt bevæger sig, 
den favner de fleste, og samtidig kan 
den også fungere som træningspas,” 
siger Steen Møller Sørensen. 

Basistesten indeholder overordnet 
et løbekrav samt fire styrkeøvelser, 
og de er begge aldersgraduerede. 
Kønsgradueringen er væk, for en soldat 
er en soldat, og krig er ligeglad med 
soldatens køn. 

”Nogle vil mene, at testen er for 
let, men alt i alt er den bedre end den 
tidligere. Den tester ens fysik bredt, 
og skaber et godt udgangspunkt for de 
næste testniveauer,” siger Steen Møller 
Sørensen. 

God ide at træne
Der er ingen fysiske krav til Hjem-
meværnets frivillige bortset fra ved 
enkelte funktioner – blandt andet skal 
rydningsassistenterne bestå en særlig 
fysisk test, når de begynder uddan-
nelsen. Dermed er der heller ikke krav 
om, at man skal bestå basistesten. Al-
ligevel er det en god idé at træne den. 

”Man kan anvende basistesten, 
som man vil. Selvom det ikke er et 
krav, er det jo altid godt at være i god 
form, og det er med til at skabe bedre 
forudsætninger for at løse ens opgaver 

Kompagnichef 
Ole Kold th. har 
også bestået ba-
sistesten: ”Fysisk 
træning styrker 
fællesskabet og 
forbedrer vores 
ry over for For-
svaret.”
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i Hjemmeværnet. Modsat coretesten kan den 
ny basistest bruges som et effektivt trænings-
pas. For at gøre det lidt mere afvekslende, kan 
øvelserne trænes i forskellig rækkefølge, uden 
at det nødvendigvis går ud over gennemførel-
sen af selve testen. Det er forholdsvist simpelt 
at sætte sig ind i teknik og krav. Er man i tvivl, 
kan man spørge kompagniets sundheds- og 
træningsvejleder,” siger Steen Møller Sørensen.

Han bakkes op af Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Jens Garly. 

“Basistesten er en god test af ens fysik, og 
den er blevet taget godt imod. Øvelserne er 
mere dynamiske end de tidligere, statiske 
øvelser, og det virker naturligt at træne dem. 

Jeg vil anbefale, at man bruger basistesten og 
øvelserne i sin træning – det motiverer testen 
også til. Samtidig kræver testen ikke ret meget 
udstyr, og slet ikke noget udstyr, som alle 
hjemmeværnsgårde ikke har i forvejen.”

Chefen for Hjemmeværnet klarede i øvrigt 
selv løbetesten i fin stil og løb 2.000 meter på 9 
minutter og 43 sekunder.

Fysisk fokus giver gevinst
Hos Hjemmeværnskompagni CIMBRER i 
Nordjylland tog man basistesten i april. 

”Målet er, at alle frivillige består. Og de, der 
ikke består, får vejledning om, hvordan de 
kommer til det. Vi er et ungt kompagni, og 
fysiske krav har været en del af kompagniet 
siden dets start i 2013,” siger kompagnichef 
Ole Kold.

Basistesten bliver afholdt to gange årligt for 
alle frivillige i kompagniet. 

”Hvis vi skal kunne stille op og støtte Hæren, 
blandt andet med vores lette transportgrup-
per, skal vi kunne leve op til de samme krav, 
som dem vi støtter. Ellers kan vi ikke kalde 
os selv soldater. Derfor tager vi basistesten 
og dyrker idræt til alle kompagniaftener,” 
siger oversergent Michael Schøn, der er 

FYSISK TRÆNING

 ”Vi har valgt, 
at fysisk træning er 
en del af at være 
frivillig hos os.
Ole Kold, Kompagnichef
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næstkommanderende i kompag-
niet. Han fortsætter:

”Den fysiske træning giver 
ikke kun bedre form og hjælper 
med, at man består basistesten. 
Det giver også sammenhold og 
fællesskab, at vi træner og har 
det sjovt sammen. Træningen 
kan for eksempel være crossfit, 
hockey med fragmentationsve-
ste på eller cirkeltræning.” 

Tiltrækker de rette folk
Med fysisk træning og basistest 
som en del af kompagniets DNA 
tiltrækker det også den type fri-
villige, som man gerne vil have. 

”Vi har valgt, at fysisk træning 
er en del af at være frivillig hos 
os. Det er med til at tiltrække 
de rette folk – unge mennesker, 
tidligere værnepligtige eller 
udsendte, der gerne vil gøre en 
indsats. Hjemmeværnet skal 
selvfølgelig også kunne rumme 
de folk, der er mindre mobile, 
men så skal man måske ikke 
være med i et infanterikompag-
ni,” siger Ole Kold og fortsætter:

”Jeg synes bestemt, at andre 
infanterikompagnier burde ind-
føre fysisk træning og basiste-
sten. Det styrker fællesskabet, 
det forbedrer kompagniets ry 
og rygte både generelt og blandt 

samarbejdspartnere i Forsvaret, 
og det tiltrækker motiverede 
frivillige. Det burde være et 
krav, at infanteri-, patrulje- og 
motoriserede overvågningsde-
linger består basistesten, for 
den skarpe del af Hjemmevær-
net skal selvfølgelig være i god 
form.” 

Træningsfaciliteter
Den gode form har aldrig været 
nemmere at sikre med den 
nye bestemmelse for idræts-
virksomhed og militær fysisk 
træning. For den gør det nem-
mere at få adgang til Forsvarets 
træningsfaciliteter. 

”Bestemmelsen omfatter alle 
styrelser under Forsvarsministe-
riets område - og dermed 
også  Hjemmeværnet. 
Det er en klar fordel. For 
det betyder, at Hjemme-
værnets adgang til For-
svarets træningsfaciliteter 
bliver yderligere fasttøm-
ret, og at et kompagni 
med den i hånden kan 
gå til den lokale garnison 
eller sit distrikt og få at 
vide, hvordan det kan få 
adgang til træningsfa-
ciliteterne,” siger Steen 
Møller Sørensen.  

Soldater fra Hjemme-
værnskompagni CIM-
BRER i Nordjylland hol-
der formen ved lige med 
jævnlig løbetræning. 

Den nye  
basistest
• Basistesten gør op med kønsgra-

duering, men er stadig aldersgra-
dueret. BIP-testen afløser de 12 
minutters løb, hvis man ikke kan 
løbe ude. 

• For Hjemmeværnets soldater er der 
ikke krav om at bestå den, men alle 
professionelle soldater i Forsvaret 
skal bestå basistesten. Testen sikrer 
grundformen, så man har et godt 
udgangspunkt for hurtigt at bringe 
sig i form til en eventuel udsendelse 
eller anden mission. 

• Forskellige funktioner i Forsvaret og 
i Hjemmeværnet stiller skrappere 
operationelle krav end basistesten. 

• Læs mere om øvelserne og få gode 
råd til træning til testen med appen 
‘Træn med Forsvaret’.
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BEREDSKABSSTYRKE

En af Hjemmeværnets 
opgaver er at støtte 
Forsvaret med solda-

ter til bevogtning af deres 
installationer. Ved en generel 
eller mere specifik trussel kan 
Forsvaret eller Garnisonskom-
mandanten vælge at forstærke 
den daglige bevogtning.Det er 
Hjemmeværnet, der træder til 
og iværksætter en mere om-
fattende bevogtning. Sker det 
med kort varsel, vil Hjemme-
værnet indledningsvis kunne 
anvende soldater fra Bered-
skabsstyrken til opgaven. 

Og hvorfor det? Jo, 
fordi Hjemmeværnet er 
ved at opbygge en mindre 
styrke på snart 1.500 mand, 
der har kvalifikationerne, 
er testede og er villige til at 

træde til med kort varsel og 
løse bevogtningsopgaver for 
Forsvaret. Soldater, der ikke 
indgår i Beredskabsstyrken, 
kan dog fortsat anvedes.  Så 
snart der er ”faldet ro på”, vil 
Beredskabsstyrken blive afløst 
af andre bevogtningsenheder, 
og Beredskabsstyrkens solda-
ter vil ”flyde tilbage” til deres 
stamenheder. 

Certificering  
Forudsætningen for at indgå i 
Beredskabsstyrken er, at de 
udvalgte soldater gennemfører 
en årlig certificeringsøvelse, 
hvor soldaternes viden og 
færdigheder i bevogtning og 
magtanvendelse bliver testet. 
Øvelsen stiller specielt krav til 
førernes kompetencer og 

forståelse for opgaveløsningen 
– og ikke mindst deres 
forståelse for reglerne for 
magtanvendelse. 

Soldaterne i Beredskabs-
styrken har i øvrigt første-
prioritet til at få udleveret 
ny udrustning. Ligesom alle 
andre indsættelser med våben 
så skal føreren i Beredskabs-
styrken være uddannet til sin 
grad og funktion. Er man ikke 
det, så kan man stadig være 
med i styrken, men så er det 
ikke i en førerfunktion.

Ultimo august var 483 
soldater certificeret til Be-
redskabsstyrken. Læs på de 
næste sider interviews med 
soldater, der er certificeret til 
styrken.  

Hjemmeværnets etablering af en Beredskabsstyrke er 
i fuld gang. Styrken kan indsættes med kort varsel til 
at bevogte Forsvarets installationer i ekstraordinære 
sikkerhedssituationer.

AF KAPTAJN ROLF WINDFELD, HJEMMEVÆRNSKOMMANDOENS 
OPERATIONS- OG UDDANNELSESAFDELING
FOTO: HUNG VAN PLUNGKLANG NGUYEN

Ny Beredskabsstyrke
kan rykke hurtigt ud Efterårets  

certificerings
øvelser
FLYVERHJEMMEVÆRNET
• 7.-9. september

SJÆLLAND og BORNHOLM
• HD København: 20. oktober
• HD Københavns Vestegn:  

27. oktober. Distriktet holder 
BM-uddannelse 26. oktober

• HD Sydsjælland og Lolland-
Falster: 14.-16. september og 
27. oktober

• Det Bornholmske 
Hjemmeværn: 26. og 27. 
oktober 

• HD Nordsjælland: 17. 
november

• HD Midt- og Vestsjælland:  
24. november

JYLLAND og FYN 
• HD Syd- og Sønderjylland:  

21.-22 september og 6. oktober
• HD Østjylland: 26.-28. oktober
• HD Midt- og Vestjylland: 23.-

25. november og 8. december
• HD Fyn: 2.-4. november
• HD Nordjylland: 7.-9. 

september 
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Glæde og tillid til egne evner og 
værdi for Flyverhjemmeværnet er 
karakteristisk for de soldater fra 

eskadrille 223, Værløse, der har fået deres 
diplom og ikke mindst det eftertragtede 
ærmemærke for at have gennemført og 
bestået certificeringsøvelse til Hjemme-
værnets Bevogtningsstyrke. 

Certificeringsøvelsen indgik som en 
del af eskadrillens enhedsuddannelse i 
slutningen af maj, og 34 soldater bestod 
kontrolprøven, så eskadrillen nu råder 
over 39 soldater, der er klar til at indgå i 
Flyverhjemmeværnets beredskabsdeling. 

På øvelsen blev soldaternes færdigheder 
vurderet af kontrollanter fra Flyverhjem-
meværnet. Fokus i kontrollen ligger på sol-
daternes generelle operative performance 
og evne til at løse en operativ opgave som 
bevogtningssoldat i gruppe- og eventuelt i 
delingsramme. Desuden vurderes delings- 
og gruppeførernes evner som førere.

”Jeg håber naturlig, vi kan få endnu 
flere soldater certificeret til styrken her i 
2018,” siger eskadrillechef Tommy Ohl-
hoff, der benytter lejligheden til at rose 
de mange, som fik certificeringsøvelsen 
til at lykkes. 

Eskadrille 
står stærkt i 
Beredskabsstyrken

Flyverhjemmeværnet skal i år bidrage med 
150 certificerede soldater i styrken. Nu er 39 
soldater klar fra eskadrille 223 Værløse.

Menig Anders Kikkenborg
”Det hele var meget realistisk, og pludse-
lig var der en deltager, som faldt og skulle 
undersøges. Der skete noget hele tiden, 
og vi fik hærdet nerverne og blev mere 
erfarne. Så nu har Flyverhjemmeværnet 
fået flere skarpe soldater til rådighed.”

Menig Angaar 
Bahand
”Det var en fantastisk 
oplevelse at få prøvet, 
hvordan det er at operere 
i sanitetstjenesten under 
varme temperaturer som på 
internationale operationer i 
udlandet. Selv har jeg abso-
lut fået mere ekspertise.

Befalingsmand John Mynchau
”Jeg deltog som menig – det var lidt for 
let. Næste gang vil jeg gerne certificeres 
som befalingsmand. Men jeg synes, 
prøven kan give et mere positivt syn på 
Hjemmeværnet, og jeg håber, udbygnin-
gen af Beredskabsstyrken kan give større 
opgaver til Flyverhjemmeværnet, ikke 
mindst i forhold til flyvestationerne. ”

Sådan oplevede 
soldater fra eskadrillen 
certificeringen

AF POUL MONGGARD
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET
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Der er behov for, at mange flere 
soldater vælger at gøre som korporal 
Thomas Bagger Christensen fra Thy 

og siger ja tak til at få kontrolleret deres 
militære færdigheder, så de kan blive en 
del af Hjemmeværnets Beredskabsstyrke. 
Styrken skal gerne runde 1.500 soldater, når 
året er omme. 

HJV magasinet har talt med den 29-årige 
geværskytte, der er næstkommanderende 
i Hjemmeværnskompagni Thys 1. bevogt-
ningsgruppe i kompagniets bevogtnings-
deling. Midt i juni blev han certificeret til 
Hjemmeværnets Beredskabsstyrke på en 
øvelse i Finderup ved Viborg sammen med 
nogle af sine kammerater.

Hvorfor har du valgt at blive 
certificeret og indgå i 
Beredskabsstyrken?
"Jeg betragter det som et tilbud, hvor vi som 
soldater får nogle andre øjne på os for at se, 
om vi har de kompetencer, der skal til for at 
løfte en militær bevogtningsopgave og i øv-
rigt kan leve op til distriktets standarder. Vi 
får kigget vores uddannelse og træning efter 

BEREDSKABSSTYRKE

Ja tak til kontrol 
af færdigheder

Den 29-årige geværskytte 
Thomas Bagger Christensen fra 
Hjemmeværnskompagni Thy er 
certificeret til Hjemmeværnets 
Beredskabsstyrke. Det er et tilbud, 
han klart kan anbefale.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: HUNG VAN PLUNGKLANG NGUYEN

Thomas Bagger Christensen 
ser certificeringen som en mu-
lighed for at finde ud af, hvad 
man kan som frivillig soldat.

i sømmene. Det ser jeg som en mulighed for 
at finde ud af, hvad man kan og hvad man 
eventuelt skal arbejde videre med. Du kan 
godt sige, at det er en lille slags eksamen, 
men det er altså ikke farligt. Tværtimod 
synes jeg, det var en rigtig god oplevelse."

Hvordan foregik 
certificeringsøvelsen? 
"Fordi jeg har en førerfunktion, startede 
jeg med at få undervisning i forskellige 
føringsmetoder og få flere oplysninger om 
det objekt, vi konkret skulle bevogte. Her-
efter forberedte jeg mig på selve øvelsen og 
befalingsudgivelsen. Så gik vi i gang med at 
opbygge adgangskontrollen, lave vagtturnus 
og ruter omkring objektet. Hele øvelsen 
strakte sig over knap 24 timer fra fredag 
aften til lørdag sidst på eftermiddagen. Det 
er til at overkomme."

Hvordan oplevede du 
kontrollanternes rolle?
"De kiggede blandt andet på, hvordan vi 
reagerede på de forskellige indspil under 
bevogtningsøvelsen, og hvilke magtmidler 

vi anvendte i de forskellige situationer. Hvis 
det er en bedstemor, der spørger om vej, så 
skal man jo ikke bide af hende og komme 
med en harsk bemærkning, selv om man 
står og løser en bevogtningsopgave. Som 
soldater skal vi veje vores optræden og 
magtanvendelse op imod den situation, vi 
står over for."

Thomas kan med den beståede certifice-
ringsøvelse indgå i Hjemmeværnets Bered-
skabsstyrke frem til udgangen af 2019. Hvis 
han vil fortsætte, skal han igennem "den 
lille eksamen" igen til næste år. Det gør han 
gerne. 
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På væggen i kommandostationen hænger 
et detaljeret og lamineret landkort over Al-
linge. Men Martin Christoffersen ser ikke på 
det. I stedet ser han indgående på en tablet, 
han har i hånden. 

Martin Christoffersen er kompagnichef 
i Hjemmeværnskompagni Hasle. Under 
Folkemødet på Bornholm tester han mu-
lighederne i Hjemmeværnets nye militære 
digitale føringsstøtteværktøj, SitaWare. På 
hans tablet finder man et interaktivt kort, 
hvor det tydeligt kan ses, hvor hver eneste 
mand befinder sig under Folkemødet. 

På få sekunder kan han give besked til alle 
hjemmeværnssoldater på Bornholm, hvis 
det bliver nødvendigt. Det kan man ikke på 
et lamineret kort. Demonstrationen viser 
tydeligt, hvor enkelt og hurtigt man med 
systemet kan dele relevante informationer, 
hvilket kan komme både Hjemmeværnets 
myndigheder og enheder samt eksterne 
samarbejdsparterne til gavn.

Et kort i hånden er bedre 
end ti på væggen
En tablet med et interaktivt kort bliver fremtiden for Hjemmeværnet som 
erstatning for det laminerede landkort. På Folkemødet på Bornholm blev 
det digitale kort anvendt operativt, og det var en succes.

AF NICOLINE VIOLA HOEG
FOTO: CHRISTIAN SUNDSDAL

”Det her værktøj er fremtiden,” fortæller 
han, mens han med én fingerbevægelse ryk-
ker tre hjemmeværnssoldater fra et vejkryds 
til ét lidt længere oppe ad vejen. 

Effektivt værktøj
Systemet kan rumme skabeloner, befalinger, 
kort og meget andet, som hurtigt kan deles 
med andre, så en gruppefører eksempelvis 
har mere tid til at forberede en opgave. Det 
kan give en mere effektiv opgaveløsning.

”Vi kan gøre tingene meget lettere og 
derved spare tid. Med SitaWare kan man 
lette kommunikationsvejene og derved 
mindske misforståelser. Når man ser noget 
demonstreret på et digitalt kort, er det jo 
ikke til diskussion. Alternativt skulle man 
have forklaret, hvad man mener på en radio. 
Det kan skabe misforståelser indbyrdes,” 
fortæller Martin Christoffersen. 

SitaWare er blevet testet af flere steder 
som pilotprojekter i Landsdelsregion Vest, 

men blev anvendt som føringsstøtteværk-
tøj på Folkemødet. Her afprøvede man 
også delingen af informationer med en af 
Hjemmeværnets samarbejdspartnere, Joint 
Operation Centre i Karup, for at se, om 
operationscentret på deres kæmpe skærme 
i Karup kunne følge med i Hjemmeværnets 
indsættelser på Folkemødet. Den mission 
lykkedes. 

Så brugen af SitaWare på Folkemødet 
var en succes. Dog understreger Martin 
Christoffersen, at det er vigtigt, at systemet 
er et supplerende værktøj, der stadig skal 
bruges klogt: 

”Man skal selvfølgelig passe på ikke at 
blive fordybet. Det er et ekstra værktøj, som 
man skal vide, hvordan man skal bruge, 
men man skal være præcis lige så vågen på 
sine indsættelser som altid.”

SitaWare er endnu ikke fuldt udrullet i 
Hjemmeværnet, og i Landsdelsregion Øst 
bliver systemet først operativt i 2019.  

Det digitale militære 
føringsstøtteværktøj, 
SitWare, var i brug på 
Folkemødet. Systemet  
viste, hvor enkelt det 
er at dele informa-
tioner. 

SITAWARE
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Bevæbnede betjente og hjemme-
værnssoldater arbejder side om 
side i Rønne foran det kæmpestore 
krydstogtsskib Cindarella - politiets 
base i folkemødeugen. Opgaven for 
de frivillige er klar: de skal døgnet 
rundt kontrollere alle, der skal ind på 
politiets område. Tim Brandt fra Det 
Bornholmske Hjemmeværn er glad 
for opgaven. 

”Politiet er gode til at få os ind i 
fællesskabet, og de informerer os rig-
tig godt om, hvad der sker. Så selvom 
vi mest står på den anden side af 
hegnet, så føles det som om, vi er én 
stor enhed,” fortæller Tim Brandt. 

Mens debatterne bølgede overalt 
i Allinge, og tusindvis af mennesker 
holdt folkefest med fadøl og vaffelis, 
lagde 150 frivillige og ti faste medar-
bejdere omkring 5.500 mandetimer 
til støtte for politiet. Opgaverne 
under Folkemødet talte blandt andet 
trafikregulering, havnesikring, ad-
gangskontrol ved Beredskabsstyrel-
sens Kaserne og sikring/overvågning 

af Forsvarets helikoptere. I år fik de 
100 bornhomske frivillige selskab af 
50 kolleger fra distrikterne i Syd-
sjælland og Lolland-Falster, Fyn, 
København og Vestegnen. En støtte, 
som Det Bornholmske Hjemmeværn 
er meget glade for. 

”De gør det, fordi de føler, at de 
bliver taget godt imod herovre. Og 
så sørger vi for at lægge vagterne, 
så de også kan komme ud og se lidt 
på Bornholm eller Folkemødet,” 
fortæller major Lars Lilholm fra Det 
Bornholmske Hjemmeværn. 

Et andet sted på havnen i Rønne er 
der også aktivitet. En af Marinehjem-
meværnets MFP-enheder er taget 
hele vejen fra Korsør for at støtte 
politiet til vands. De er netop kom-
met retur efter en alarmeringsøvelse, 
hvor de på få minutter fik alle mand 
i bådene for at sejle særligt maritimt-
kyndige betjente ud i havnen.  

”Når vi har pauser, så træner de 
hold, som ikke er i vagtrullen. Vi bru-
ger tiden fuldt ud, og det er jo bare 

fantastisk, at vi kan give et bidrag.," 
fortæller Natasja Skov Ottesen.

Markant udvidelse
Alt sammen gode eksempler på, at 
Hjemmeværnets bidrag til Folkemø-
det har udvidet sig markant hen over 
årene. I starten bad politiet kun om 
et mindre antal frivillige til trafik-
regulering, men de seneste tre år er 
efterspørgslen og opgaverne vokset 
betragteligt. Nu starter indsættelsen 
om mandagen og slutter først søndag 
nat. Og støtten bliver værdsat, fortæl-
ler major Lars Lilholm. 

”Vi har et super samarbejde med 
politiet. Ved Cindarellas afgang, hvor 
alle indsatsledere var samlet, var der 
nærmest overvældende god ros til os. 
Og jeg føler, den er velment.” 

Allerede i efteråret går Det Born-
holmske Hjemmeværn i gang med 
de første forberedelser til Folkemøde 
2019. Men mange af de frivillige har 
allerede nu meddelt, at de står klar 
igen til næste år.  

Fuld fart  
på Folkemødet 

160 frivillige og faste knoklede bag kulisserne, da Bornholm lagde 
klippeø til det årlige Folkemøde i Allinge.

AF SUSANNE BLOMQVIST
FOTO: CHRISTIAN SUNDSDAL

Sammen med 
politiet stod de 
frivillige for ad-
gangskontrollen 
til krydstogtski-
bet Cinderella, 
der var base for 
politiet.

H Æ R H J E M M E V Æ R N E T ØST - FOLKEMØDE
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Forårssolen har taget fat og kaster lun varme ned over de 
hjemmeværnssoldater, der er samlet til parade på Høvelte 
Kaserne en lørdag i april. Det er en vigtig dag for Hjem-
meværnet i Nordsjælland, for paraden markerer en ny start 
efter en gennemgribende omstrukturering. En proces som 
har kostet hundredevis af arbejdstimer i projektgrupper og 
skabt fyrig debat om den fremtidige retning. Men nu står de 
her – parate til et nyt kapitel. 

Den brændende platform i Nordsjælland var en drastisk 
nedgang i antallet af aktive medlemmer. Da tallene for 2016 

blev gjort op, var der for andet 
år i træk røget 100 frivillige i 
reserven, fordi de ikke kunne 
opfylde deres 24 timer. Og på ti 
år var antallet af aktive frivil-
lige gået fra cirka 950 til 500. 
Altså næsten en halvering. Fire 
af distriktets otte kompagnier 
var nødlidende, og i Helsingør - 
Nordsjællands mest folkerige by 
- var det vanskeligt overhovedet 
at opstille et kompagni. 

”Vi stod i en situation, hvor 
flere af vores kompagnier ikke kunne gennemføre uddan-
nelse og operative opgaver. Hele fundamentet under distrik-
tet var ved at være væk, og vi var ved at nå til, at det var alt 
eller intet,” fortæller distriktschef, major Kenneth Myrup. 

I flere kompagnier var der tilmed mangel på kvalificerede 
chefer, ledere og instruktører, så alle var enige om, at der 
skulle gøres noget. Spørgsmålet var bare hvad og hvordan. 
I juni 2017 gik arbejdet i gang i tre projektgrupper med 

Ny start

Antallet af aktive frivillige i det 
nordsjællandske hjemmeværn faldt drastisk. 
Nu har ledelse og frivillige i fællesskab givet 
sig selv tre år til at vende skuden. 

AF JAN SCHELBECH OG SUSANNE BLOMQVIST
FOTO: LARS BERTELSEN

Faste og frivillige fejrer den nye 
struktur ved en parade i april. 
Paraden var kulminationen på et 
langt og tidskrævende projekt-
arbejde.

deltagelse af distrikt, frivillig stab og kom-
pagnichefer. Idéerne tog form lidt efter lidt: 
først skulle der ryddes op i kompagnistruk-
turen, og dernæst kunne der fokuseres på at 
rekruttere nye soldater.   

Færre, men sundere enheder 
I Landsdelsregion Øst var oberst Lennie 
Fredskov enig i behovet for handling, og så 
tog projektet fart. Arbejdsgrupperne knok-
lede med udviklingsarbejdet, der blev holdt 
stormøder undervejs for at justere, og i dag 
er planen ved at blive ført ud i praksis: 

De otte eksisterende kompagnier er luk-
ket ned, og soldaterne er i gang med at blive 
fordelt på seks nyoprettede kompagnier. 
Idéen er at skabe færre, men sundere og 
større enheder, hvor man i højere grad end 

 ”Jeg har lagt 
omkring 600 timer i 
projektet, men de har 
været godt givet ud.
Kristian Stæhr, Kompagnichef

I  N O R D S J Æ L L A N D
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tidligere kan samarbejde og uddanne på 
tværs af kompagnier, delinger og grup-
per. På den måde kan både undervis-
ningskompetencer og ressourcer bruges 
mere effektivt. Og hvor et kompagni 
tidligere kunne have flere opgaver – for 
eksempel både infanteri og bevogtning 
– har de nu kun én. Det betyder for 
eksempel, at alle bevogtningssoldater – 
på trods af hidtidig geografisk placering 
– nu er samlet i ét kompagni.  

Som noget helt nyt, er der oprettet 
et kompagni, som udelukkende skal 
modtage og uddanne nye frivillige. For 
med en målsætning om at tiltrække 300 
nye frivillige over de næste tre år, skal der 
gang i uddannelsen. Geografisk er der 
også ændringer på vej, for på længere sigt 
er ønsket at samle alle kompagnier på og 
ved Høvelte Kaserne – en idé som mange 
frivillige har haft det svært med, fordi 
det i deres optik bryder med den lokale 
forankring af enhederne. 

Ikke uden sværdslag
Og selvom projektet har været igennem 
den formelle godkendelsesprocedure, 
og både distriktsråd og frivillige blev 
involveret i projektet undervejs, så har 
processen bestemt ikke været gnidnings-
fri. Kenneth Myrup erkender da også, at 
distriktsrådet skulle have været involve-
ret tidligere i processen.  

Særligt idéen om at samle kompagni-
erne på Høvelte har givet sværdslag og 
kostet frivillige i de enheder som blev 
lukket. For eksempel i Gentofte-Lyngby, 
hvor flere valgte at søge væk, da Politi-
hjemmeværnskompagniet blev nedlagt. 
I det hele taget har en del af de frivillige 
haft svært ved at se, hvorfor de skulle 
forlade lokalområdet.  

”Når man har noget, der fungerer, er 
man måske ikke så forandringsvillig,” 
siger kaptajn Kristian Stæhr. 

Han kom fra det gamle kompagni ved 
det tidligere radarhoved Multebjerg og 

NORDSJÆLLAND

Projekt 
Værn om 
Nordsjæl-
land:
• Otte kompagnier ned-

lagt – seks nye oprettet
• Samling af kompeten-

cer i nye kompagnier 
og løft af uddannelses-
niveau 

• Rekruttering af 300 nye 
soldater over tre år

• Dialog med/aktivering 
af frivillige i reserven

• Branding af HJV i lokal-
området

• Bedre kommunikation 
med de aktive samt 
aktivt samarbejde med 
distriktets 13 nordsjæl-
landske kommuner.

Arbejdet med en ny 
struktur har ikke været 
uden sværdslag for 
distrikschef Kenneth 
Myrup

HJV magasinet  | September 2018 23



havde - som han selv udtrykker det 
- en naturlig skepsis i begyndelsen. 
Men han valgte ret tidligt at kaste 
sig ind i projektarbejdet, og i dag 
er han chef for det nye kompagni, 
hvor alle distriktets bevogtnings-
soldater er samlet.  

”Jeg har lagt omkring 600 timer 
i projektet, men de har været godt 
givet ud. Jeg har en mindre flok 
soldater, der har benyttet lejlighe-
den til at søge nye udfordringer, 
men jeg oplever en stor opbakning 
i vores nye kompagni. Til første 
uddannelsesaften var vi omkring 
50,” fortæller Kristian Stæhr. 

Efter et år med stormøder og 
en koncentreret indsats i ar-
bejdsgrupperne, er modstanden 
efterhånden ved at ebbe ud. Men 
distriktschefen er godt klar over, 
at det stadig ikke er alle der bryder 
sig om projektet og de gennem-
gribende ændringer. Forandrings-
processen kørte i et højt tempo, og 
det var bestemt ikke alle der følte, 
at de var med. Derfor anerkender 
Kenneth Myrup også vigtigheden 
af, at alle fremover føler sig hørt og 
inddraget - både via kommandove-
jen og ude i rådsstrukturen. 

Bekymringer  
Henrik Berg er en af skeptikerne. 
Han er formand for distriktsrådet i 
Nordsjælland, medlem af Lands-
rådet og har været chef for tre 
kompagnier i sine halvtreds år som 
frivillig. Selvom han i dag bakker 
op om projektet, så har han stadig 
bekymringer. Både i forhold til 
proces og projektudførelse. 

Han peger især på den manglen-
de lokale forankring, som projektet 
giver, når man ikke længere bare 
kan hoppe på cyklen i lokalområ-
det og være fremme på kort tid. 

”Vi skal passe på, at vi ikke glem-
mer de frivillige i processen med nye 
opgaver og opretholdelse af bered-
skabet, for de er den bærende kraft 
i Hjemmeværnet. Mange erfarne 
hjemmeværnsfolk i de gamle kom-
pagnier har personlige venskaber, 
der rækker ud over tjenesten. Nu er 
de fordelt ud i de nye kompagnier. 
Jeg kan godt være bekymret for, om 

vi kan fastholde seniormedlem-
merne, som distriktet ikke kan 
undvære,” forklarer Henrik Berg. 

Faktisk havde han gerne set, at 
distriktet forud for projektet havde 
lavet en undersøgelse, der havde 
klarlagt, hvilken retning de frivil-
lige ønskede for Hjemmeværnet i 
Nordsjælland. 

Seniorpolitik på vej
Distriktschefen er helt på det rene 
med, at den nye organisation skal 
kunne rumme alle – også de ældre. 
Den kapacitet, som de ældre 
medlemmer besidder, må ikke gå 
tabt, for ud af distriktets cirka 500 
soldater er de 180 over 60 år. 

Derfor er distriktet også gået 
i gang med at lave en seniorpo-
litik, så de ældre frivillige også i 
fremtiden kan se sig selv i den nye 
hjemmeværnsvirkelighed.

Udvikling er alfa og omega
I Nordsjælland er de så småt gledet 
ind i den nye hverdag. Stort set alle 
soldater er blevet hørt om deres øn-
sker og indplaceret i den nye struktur 
– kun en mindre del mangler stadig. 

Nu vil tiden så vise, om projek-
tet bliver en succes. Strukturen 
er på plads, så nu skal der fokus 
på rekruttering. Og så skal de 
cirka 1450 medlemmer i reserven 
kontaktes for at afklare, om de er 
friske på aktiv tjeneste igen. Di-
striktschefen er fortrøstningsfuld, 

for siden 7. april er der kommet 45 
nye frivillige til. 

”Jeg tror på det! Kan jeg garan-
tere, at vi når 300 nye aktive med-
lemmer i 2020? Nej, det kan jeg 
ikke. Når vi 240 er jeg også glad. 
Det vigtigste er, at vi udvikler os. 
Hvis ikke vi havde gjort noget, tror 
jeg ikke på, at vi havde været et di-
strikt om 5-8 år. Visionen er bygget 
på, at vi kan sikre fundamentet og 
skabe grundlaget for, at vi igen kan 
flytte enheder ud i Nordsjællands 
13 kommuner,” forklarer Kenneth 
Myrup.  

De seks nye 
kompagnier: 
• Stabshjemmeværnskompagni 

Nordsjælland
• Infanterihjemmeværnskom-

pagni Nordsjælland
• Opklarings- og overvågnings-

kompagni Nordsjælland
• Hjemmeværnskompagni 

Nordsjælland (bevogtning)
• Politihjemmeværnskompagni 

Nordsjælland
• Uddannelseshjemmeværns-

kompagni Nordsjælland
 
NB! Særlig Støtte og Rekognoscerings-
kompagni (SSR) blev i 2017 underlagt 
Landsdelsregion Øst

Selv om 
Nordsjællands 
hjemmeværn 
er under for-
andring, så er 
der også plads 
til smil. 
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ØVELSE

“Laver du ét fejltrin, bliver du straffet med 
det samme,” forklarer Mikael von Liptak, 
delingsfører hos Infanterikompagni Kø-
benhavn, om den certificeringsøvelse han 
deltog på i starten af maj. Sammen med 
36 andre soldater fra regionen krydsede 
han Atlanten og tog på en noget ander-
ledes type øvelse i Fort Irwin National 
Training Center – et gigantisk øvelsesom-
råde i Mojaveørkenen. 

Med temperaturer på over 40 grader og 
en konstant bagende sol var ørkenen en 
ubarmhjertig modstander, hvilket tallene 
desværre også vidner om. 

“Det var et fuldstændig utilgiveligt om-
råde. De klimatiske forhold kombineret 
med terrænet gør, at man skal man være i 
rigtig god fysisk form – for det kan faktisk 
handle om liv og død i sidste ende,” siger 
Mikael von Liptak.

Da den danske deling tog hjem, var der 
hele 640 kvæstede og et enkelt dødsfald 
blandt de mere end 5.000 øvelsesdel-
tagere. Heriblandt over 200 tilfælde af 
hedeslag. Dog ikke blandt de danske 
soldater. 

Kaptajn Bo Hansen, der var med som 
regionens udsendte, er sikker på, at det 
skyldes de danske soldaters generelt høje 
niveau og ikke mindst deres evne til at 
passe på sig selv og hinanden.

“Vores deling var gode til at få drukket 
vand og bevare kampkraften. Desuden 
kom vores evner i førstehjælp virkelig til 
nytte undervejs. Vi måtte blandt andet 
behandle en del amerikanske soldater for 
hedeslag,” siger Bo Hansen.

Langstrakt og lærerig
Udover det barske klima var selve øvel-
sens varighed også en ny og anderledes 
udfordring for den danske deling. De er 
primært vant til weekendøvelser, men 

øvelsen i Mojaveørkenen varede hele 10 
dage. Og det var især tidsfaktoren, der 
gav læring med i bagagen til de danske 
soldater, forklarer Mikael von Liptak. 

“Når man er ude i længere tid, er der en 
masse faktorer, der ændrer sig. Vi får ind-
arbejdet enheden og lærer at samarbejde 
bedre. Vi bliver også presset på en helt 
anden måde, end vi er vant til. Selvom det 
også kan være hårdt i Danmark, så ved vi 
jo, at det er overstået i morgen – det gør vi 
ikke her,” siger Mikael von Liptak.

Generelt ser han tilbage på øvelsen som 
en god og lærerig oplevelse. Og på trods 
af hele tre dages udmattende forsinkelse 
på hjemturen, opfordrer han stadig 
Hjemmeværnet til at takke ja, hvis en 
lignende mulighed byder sig. 

“Det er super givende både fysisk og 
psykisk at deltage i så stor en øvelse. Det 
er en kæmpe stor oplevelse,” siger han.  

Én på opleveren  
i gigantisk ørkenøvelse

Som de første danske soldater nogensinde deltog 37 soldater 
fra Landsdelsregion Øst i en certificeringsøvelse i den 

amerikanske Mojaveørken. Den bagende varme  
gjorde øvelsen til noget af en oplevelse.

AF EMIL DENIEUL
FOTO: LANDSDELSREGION ØST

Ifølge delings-
fører Mikael von 
Liptak, nummer 
to fra venstre,  
var noget af det 
hårdeste ved 
ørkenøvelsen, at 
sidde stille i et 
Bradleykøretøj i 
timevis i 40 gra-
ders varme. 
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Går du  
med en 

patruljesoldat  
i maven? 

Så er det nu, du skal i gang med forberedelsen 
til SSRs optagelsesforløb. Det går løs fra 18. 

januar 2019, men allerede nu skal din træning 
sættes i system. Her får du kursusleder 
Carsten Brøndums bedste tips og tricks. 

F Y S I S K  T R Æ N I N G

March
Du skal i gang med marchtræning med oppakning hurtigst muligt. Det 
kræver tilvænning af led, sener og vedhæftninger i kroppen, så du skal 
bygge formen stille og roligt op for at undgå skader. De fleste kan relativt 
hurtigt træne deres kondition og styrke, men mange overser, at det tager 
tid at vænne sig til march med oppakning. Begynd træningen nu, hvor 
det stadig er lunt – så vænner du dig gradvist til de faldende temperaturer. 
Husk: hvis du tager alene ud på orienteringsmarch, så fortæl andre, hvor 
du tager hen, og hvornår du forventer at være tilbage. 

Tip: Du kan med fordel kombinere din træning af march og oriente-
ringslære – du skal blot være opmærksom på, hvad dit fokus er. De dage 
hvor du fokuserer på orienteringslære, kan du med fordel fjerne lidt af 
oppakningen. 

Løb
Du skal kunne løbe 2.400 meter på under 12 minutter i uniform og støv-
ler. Du kan sagtens starte i løbesko her i efteråret, men et godt stykke tid 
før prøven skal du skifte over til at løbe i støvler. 

Tip: Hvis du er nervøs eller 
træt, kan det nemt påvirke 
din præstation. Derfor an-
befaler jeg, at du træner til 
at kunne præstere mere, 
end det vi kræver til prøven. 
Hvis fysikken ikke er helt 
i top, får du svært ved at 
klare kravene og koncen-
trere dig om det faglige. Så 
læg lidt til distancerne og få 
bedre overskud. 

Styrkeprøven
To af de discipliner ,hvor 
folk ofte falder igennem, er 
kropshævninger og planke. 
Mit bedste råd er, at du 
allerede nu henter appen 
"Træn Med Forsvaret" og 
begynder at træne efter 
core-programmet. Så burde 
du være godt dækket ind. 

Du bliver testet i 
styrke, løb, march, 

kortlære og svømning. 
Læs mere om discipli-
ner, forløb og krav på 

www.ssr.dk 

26 HJV magasinet  | September 2018

http://www.ssr.dk


Træn samlet – og sigt 
højere end bundkravene
Det kan godt være, at du nemt kan 
klare de forskellige tests hver for sig. 
Men for din egen skyld, bør du prøve 
at træne elementerne samlet. Til 
prøven kommer testene nemlig efter 
hinanden – og så bliver det ekstra 
hårdt. Start med styrketestene, og 
slut af med løb. Og skift gradvist ud 
med uniform og støvler, efterhån-
den som din form bliver bedre. 

Husk den rigtige 
påklædning
Det kommer bag på mange, hvor 
vigtig den rigtige påklædning er. 
Især strømper og underbeklædning 

er essentielt, hvis du bogstaveligt 
talt vil komme helskindet igennem. 
Med de rigtige strømper undgår du 
i høj grad vabler, ligesom de rigtige 
underbukser kan forhindre skrabe-
sår i skridtet. 

Brug strømper med en god pasform 
og gerne med lidt uld, så de holder 
på varmen, hvis de bliver våde. De 
udleverede sandfarvede er fine. Sørg 
for at bruge tætsiddende under-
bukser – gerne svedtransporterende 
– og uden bomuld. Men når det så 
er sagt, så er mit vigtigste råd, at du 
skal bruge noget, der passer til dig. 

SSR

 ”Til optagelses-
forløbet bliver du testet 
i en række forskellige 
elementer. Derfor  
foreslår jeg, at du i 
første omgang deler  
din forberedelse op i  
tre kategorier: fysisk 
træning, træning i vand 
og faglig træning og 
senere begynder at 
kombinere dem. God 
træning – vi ses til 
januar!
Carsten Brøndum,  
Kursusleder hos SSR 

T R Æ N I N G  I  V A N D

Tag i svømmehallen så ofte som muligt, og væn dig til at være i vandet. 
Træn udspring fra vippe og svøm passende distancer. Det er også en god idé 
at lave lidt undervandsøvelser – for eksempel i at holde vejret under vand. 
Husk at du aldrig må lave den slags træning alene. Som minimum skal 
livredderen vide, hvad du laver. 

F A G L I G  T R Æ N I N G

Hvis du ikke allerede har taget et kursus i orienteringslære, er det nu, du 
skal i gang. Måske tænker du, at det kan du sagtens finde ud af, men når 
du bliver træt og kold, skal du have det så meget på rygraden, at du stadig 
husker at tælle skridt, tjekke kompas etc. Du kan tage et orienterings-
kursus som fjernundervisning på HJV.DK under aktivitetsmodulet. (vælg 
brevskole og dernæst kurset 8130 – orientering kort og kompas)

Datoer til  
din kalender 
Testweekend A:  
18.-20. Januar 2019
Testweekend B:  
8.-10. Februar 2019
PatruljeModul 1:  
21.-24. Februar 2019
PatruljeModul 2:  
07.–10. Marts 2019
PatruljeModul 3:  
21.–24. Marts 2019
Patruljeugen:  
06.–14. April 2019

NB! Optagelsesforløbet foregår 
på Sjælland

Hvad er SSR?
Særlig Støtte og Rekognosce-
ringskompagni – med det mere 
mundrette navn SSR – er Hjem-
meværnets nationale specialenhed. 
Kompagniet er specialuddannet 
og støtter blandt andet de danske 
specialoperationsstyrker med 
særlig rekognoscering, finskytter og 
stabskapaciteter.

SSR har baser i Høvelte og Bra-
brand, men der er også mulighed 
for at træne decentralt ude i landet. 
Hvis du har gennemført Hjemme-
værnsskolens videregående Patrul-
jeuddannelse (VPU), kan du søge 
om optagelse i SSR på særlige vilkår.
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Frederik 
fik ros fra 
Jægerkorpset 
Hjemmeværnskompagni Vendsyssel har i et stykke tid 
arbejdet på at udvikle en påskønnelse for arbejdsind-
satsen til de soldater fra kompagniet, der bruger mange 
timer på deres støtte til Jægerkorpset. 

Menig Frederik Ahlefeldt Krag blev den første 
modtager af påskønnelsen, som består af et diplom og 
Jægerkorpsets Commanders Coin. Den 21-årige unge 
hjemmeværnssoldat har i 2017 leveret ikke mindre end 
1.953 timer i direkte støtte til Jægerkorpsets mange 
aktiviteter, uddannelser og øvelser – og dermed har han 
ydet en særdeles anerkendelsesværdig indsats til gavn 
for Jægerkorpset. Det var da også en stolt prismodtager, 
som modtog påskønnelsen af Chefen for Jægerkorpset, 
oberst Kåre Jakobsen.

”Jeg er ikke typen på at sidde hjemme. Derfor synes 
jeg lige så godt, jeg kunne bruge mine timer på Jæger-
korpset,” siger Frederik Ahlefeldt Krag om indsatsen. 

Den unge soldat har et godt humør og overskud, som 
gør ham vellidt blandt kollegerne. I det hele taget er han 
kendt for at tage initiativ og evner at motivere og vejlede 
kollegaer, når det er påkrævet. Derfor fremstår han også 
som en god rollemodel for samarbejdet mellem Hjem-
meværnskompagni Vendsyssel og Jægerkorpset. 

Hjemmeværnet  
viste flaget på  
tysk kaserne
Hjemmeværnet var også repræsen-
teret på et arrangement, da det tyske 
forsvar i juni holdt ”Tag der Bunde-
swehr”, Åbent Hus, på kaserner over 
hele Tyskland. 

Et hold soldater fra Hjemme-
værnskompagni Haderslev Syd viste  
Hjemmeværnet frem på en udstil-
ling på en kaserne i den nordtyske 
by Oldenburg. hvor der var knap 
50.000 besøgende. 

Teamet oplevede stor interesse 
for udstillingen, som bidrog til 
at skabe et positivt image af det 
danske hjemmeværn. Undervejs 
fik de fint besøg af to højtstående 
tyske officerer, henholdsvis chefen 
for "Kommando der Bundeswehr" 
og chefen for Landeskommando 
Schleswig-Holstein. De var meget 
imponerede over udstillingen og 
Hjemmeværnets kapaciteter. Che-
ferne kvitterede med at overrække 
”Commanders Coins” til to fra 

holdet som en anerkendelse af det 
gode samarbejde. 

Det danske bidrag er i øvrigt også 
et godt eksempel på Hjemmevær-
nets internationale samarbejde, idet 
danskerne deltog på udstillingen 
sammen med tyske reservister fra et 
kompagni i Holstein. 

Flot fælles 4. maj 
højtidelighed 
Lys i vinduerne, sangen ”En lærke lettede” og frihedsbudskabet er noget, 
de fleste kender som en tradition i forbindelse med 4. maj. Det gør de også 
på ældrecenteret Teglgårdminde i Skørping. I anledningen af dagen lagde 
Hjemmeværnskompagni Rebild aftenturen forbi ældrecentret til en fæl-
les mindehøjtidelighed for det glade befrielsesbudskab og for at mindes 
to lokale modstandsfolk, som blev dræb af tyskerne i forbindelse med 
nedkastningen af våben til modstandsfolkene. Det blev en dejlig aften, og 
mange af de ældre var rørte over, at der stadig er nogle, som holder de gamle 
traditioner i hævd.

VEST - KORT NYT

Besøgende på kaser-
nen i Oldenburg kunne 

også møde Hjemme-
værnet, som deltog 
med en stand.  Foto: 

Peder Frits Nielsen

De danske soldater, Torben  
Schmidt, tv. og Olaf Herzog, yderst 
til højre høstede stor ros fra de to 
tyske militærchefer. 
Foto: Peder Frits Nielsen

Menig Frederik Ahlefeldt Krag takkede chefen for 
Jægerkorpset, oberst Kåre Jakobsen, for diplomet 
for indsatsen for Jægerkorpset. 
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Øvelse Sort Panter er Hjemmeværnskom-
pagni Nyborgs årlige øvelse. Der deltog sol-
dater fra seks andre fynske kompagnier på 
øvelsen, der også havde fået hjælp fra politi, 
beredskab og Marinehjemmeværnet. 

”Min tidligere næstkommanderende var 
beredskabschef i Nyborg, og både bered-
skab og politiet ville gerne have nogle at 
træne med. De vil også deltage til næste 
år – vi er allerede i gang med at planlægge 
samarbejdet, fortæller kompagnichef 
Tommy Bargisen fra Hjemmeværnskom-
pagni Nyborg.

”Det er yderst vigtigt, at vi kan samarbejde 
– det gør samarbejdet nemmere i en skarp si-
tuation. Det giver mine soldater en rigtig god 
forståelse for deres opgaver og samarbejdet 
med en anden myndighed,” fortsætter han. 

Og han havde grund til at være stolt 
af øvelsen, der både var militær uddan-
nelse, men også var gjort spændende for 
deltagerne – blandt andet med en taktisk 
indsættelse på Romsø, hvor Marinehjemme-
værnet fra Kerteminde sejlede soldaterne ud 
i gummibåde for at øve taktisk indsættelse. 
Modstanderen havde fået hjælp af det lokale 
marinehjemmeværn i Nyborg og var derved 
allerede på Romsø, da soldaterne ankom – 
og efter ”Slaget om Romsø” måtte patruljen 
evakueres tilbage til Aunslev Skole.

”Det skal være spændende. Så kommer 
der flere og flere til øvelsen. Vi har fået 
rigtig gode tilbagemeldinger. Alle soldaterne 
bruger det mest værdifulde de har, nemlig 
deres fritid. Derfor er jeg forpligtet til at få 
min øvelsesstab til at planlægge noget, som 
giver soldaterne værdi samt sjove og lære-
rige oplevelser,” siger Tommy Bargisen, der 
også høstede ros fra chefen for Landsdelsre-
gion Vest, oberst Flemming Agerskov

Borgere inviteret på besøg
Som en del af øvelsen var det vigtigt for 
kompagniet at give borgerne i Nyborg et 
indblik i Hjemmeværnets arbejde og ikke 
mindst skabe interesse omkring Hjemme-
værnet. Så folk var inviteret ind på Aunslev 
Skole for at se, hvordan øvelsen gik for sig. 

”Vi lavede plakater med en QR-kode, 
hvor man kom direkte ind på sortpanter.
nemtilmeld.dk. Der var en forklaring om 
de momenter, som folk kunne komme hen 
og se. Vi fik 12 henvendelser, men nogle 
viste sig at være familier, så der var flere på 
besøg,” fortæller Tommy Bargisen. 

Den åbne invitation til borgerne blev 
en succes og er helt sikkert noget, som 
kompagniet vil gentage til næste års Sort 
Panter.  

SORT PANTER

Sort panter
I starten af juni indtog 
næsten 100 soldater 
Nyborg med hovedkvarter 
på Aunslev skole på 
øvelsen Sort Panter,    
som lokale borgere blev 
inviteret til at besøge.

TEKST: NANNA HØYBERG PEDERSEN
FOTO: NANNA HØYBERG PEDERSEN 
OG HVK NYBORG 

Borgerne i Nyborg 
blev inviteret inden-
for på Aunslev skole, 
da Hjemmeværns-
kompagni Nyborg 
holdt øvelse. 

indtog Aunslev Skole
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Arrangementet “Åben Hede” 
er Hærens helt store udstil-
lingsvindue med militært 
isenkram. Hvert år valfarter 
tusindvis af danskere og tu-
rister til Kallesmærsk Hede 

ved Oksbøl for at opleve alt fra husarer på 
hesteryg og gardere med bjørneskindshuer 
til enorme panserkøretøjer og skarpskyd-
ning med artilleri. 

Hjemmeværnet havde i flere år en infor-
mationsstand på Åben Hede, men det gik 
trægt med hvervningen. Derfor besluttede 
Kim Warnich, der som ledende informa-
tionsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland og som kontakt- og 
velfærdsofficer ved Hærens Kamp- og Ild-
støttecenter havde en rolle i arrangementet, 
at gøre noget ved sagen. 

Kim scannede sit netværk for potentielle 
udstillingsledere, der havde uddannelse 
og erfaring inden for hvervning. Valget 
faldt på Sebastian Korsbakke Jensen, 
der er efterretningsbefalingsmand ved 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, og 

Christian Engelbrecht, der er kompagnichef 
i Politikompagni Horsens og frivillige lærer 
på Hjemmeværnsskolen. De to kendte i 
forvejen hinanden fra kurser på skolen.

“Valget faldt på Christian og Sebastian. 
Jeg var vildt begejstret for deres arbejdsind-
sats og deres entusiasme for infoarbejdet i 
Hjemmeværnet. Ethvert distrikt burde have 
sådan et infoteam,” siger Kim Warnich.

Fra nul til 11 nye frivillige
Christian og Sebastian har i den grad bevist, 
at de er det rette team til opgaven. Efter at 
have takket ja til opgaven bemandede de en 
stand på Åben Hede i 2017. De fik udleveret 
det samme materiel, som har været anvendt 
de foregående år, og så gik de ellers i gang 
med at rekruttere nye medlemmer. 

Ved dagens afslutning var det lykkedes 
dem at hverve 11 nye frivillige. 

De var ikke selv særligt imponerede af 
resultatet, indtil de fik at vide, at resultatet 
de foregående tre år havde været et rundt 
nul. Det gav Sebastian og Christian blod på 
tanden til at udtænke det perfekte hverv-
ningsprojekt til Åben Hede 2018.

“Det kan måske virke lidt nørdet, at man 
ønsker at stå på en stand for at skaffe nye 

medlemmer til Hjemmeværnet. Men det 
handler om lysten til at skabe resultater,” 
siger Sebastian, mens hans ansigt lyser 
af engagement. Christian supplerer: ”Det 
handler også om at komme ud og tryk-
prøve noget af den teori, vi underviser i på 
skolen.” 

Hverver til hele Hjemmeværnet
Planlægningen af opgaven på årets Åben 
Hede 2018 gik for alvor i gang allerede i 
januar, hvor Christian og Sebastian mødtes 
for at planlægge opgaven i hovedtræk. De 
scannede deres netværk for at caste de 
rigtige personer til de forskellige roller på 
standen. De havde brug for nogle unge 
præsentable frontfigurer som rollemodel-
ler for den primære målgruppe. De skulle 
også finde nogle lidt mere erfarne soldater 
til at stå klar længere inde på standen til at 
besvare mere komplekse spørgsmål. 

For at gøre stadepladsen så attraktiv som 
muligt og appellere til et bredt publikum 
endte det med, at de på dagen byggede de-
res stand sammen med to andre stande fra 
Marinehjemmeværnets og Hjemmeværnets 
Særlige Støtte- og Rekognosceringsenhed 
(SSR). 

Unge bag kæmpe 
hvervesucces på 
Heden

To unge entusiastiske hjemmeværnssoldater 
har gjort det til deres mission at gå foran med 
det gode eksempel på, hvordan man hverver 
nye medlemmer til Hjemmeværnet. De gør 
bare det, man lærer på Hjemmeværnsskolens 
informationskurser – og det virker!

TEKST: MAJKEN VESTERGAARD

Åben Hede ved Oks-
bøl tiltrækker hvert 

år et stort publikum.
 Foto: Lars Sørensen
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REKRUTTERING

S E B A S T I A N  
KORSBAKKE JENSEN 

”Det kan måske virke lidt 
nørdet, at man ønsker at stå 
på en stand for at skaffe nye 

medlemmer til Hjemmeværnet. 
Men det handler om lysten til at 

skabe resultater.”

C H R I S T I A N  
E N G E L B R E C H T 

”Vi er ikke dygtigere end alle 
mulige andre. Vi bruger bare det, 

vi har lært på Hjemmeværns-
skolen.”

Åben Hede
• Er Oksbøl Garnisons årlige Åbent 

Hus arrangement for hele fami-
lien. Her viser Hæren deres ma-
teriel, køretøjer og våben frem, 
og du kan også møde Hjemme-
værnet

• Arrangementet tiltrækker et stort 
publikum og har derfor nu fået sin 
egen hjemmeside, aabenhede.dk 

• Åben Hede 2019 foregår den 23. 
juni på Kallesmærks Hede ved 
Oksbøl.

“Det handler ikke om at rekruttere til eget 
kompagni eller eget værn. Vi rekrutterer til 
HELE Hjemmeværnet,” siger de to projekt-
ledere nærmest i munden på hinanden. 

Fra viden til konkret rekruttering
Hverveteamet på standen kom til at bestå 
af to dygtige unge soldater, der fik rollerne 
som frontfigurer, mens projektlederne selv 
holdt sig i baggrunden det meste af tiden. 
Alle på standen skulle dog kunne påtage sig 
hinandens roller, så rekrutteringsindsatsen 
blev mere effektiv.

Dagen før arrangementet mødtes de ud-
valgte på en lokal hjemmeværnsgård, hvor 
alle blev briefet. De kontrollerede, pakkede 
materiellet og overnattede på hjemme-
værnsgården. Om morgenen stod alle tidligt 
op for at have god tid til personlig hygiejne 
og soignering samt ekstra kontrol af, at 
uniformerne sad perfekt, reglementeret og 
ensartet. Inden dagens dont mødtes de med 
kollegerne fra SSR og Marinehjemmeværnet 
i Oksbøl by til en fælles briefing. 

På udstillingspladsen kom den grundige 
planlægning og uddannelse Christian og 
Sebastian til gode. En stor stand blev hurtigt 
opstillet, og frontfigurerne begyndte at tage 

kontakt til de første forbipasserende. Efter 
en kort smalltalk blev de interesserede ledt 
ind i udstillingen, hvor de fik mere infor-
mation om Hjemmeværnet. Flere var så 
interesserede, at de udfyldte en blanket med 
kontaktoplysninger for at blive kontaktet af 
en lokal rekrutteringsofficer fra det værn, de 
var interesseret i.

Da dagen var omme blev resultatet gjort 
op. 26 personer havde bedt om at blive 
kontaktet – altså mere end en fordobling af 
det flotte resultat fra i fjor. 

”Vi er ikke dygtigere end alle mulige 
andre. Vi bruger bare det, vi har lært på 
Hjemmeværnsskolen. Hvis andre gør det 
samme, vil de også få gode resultater. Så får 
vi flere frivillige soldater med i Hjemmevær-
net. Det er det, vi alle sammen gerne vil,” 
siger Christian. 

De to makkere har talt om at gå i dialog 
med Hjemmeværnsskolen om at producere 
en læringsvideo, der skal vise, hvordan den 
viden, man får på informationskurserne kan 
omsættes i praksis og rent faktisk virker. 

“Der er stadig masser af ting, vi kan 
justere på til 2019, så vi kan få endnu flere 
interesserede ind i Hjemmeværnet,” fastslår 
Christian.  
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Med isnende kulde, omskifteligt vejr 
og vinterkrig på ski blev det noget af 
en oplevelse, da Nadia Sisse Falkenberg 
Rasmussen, Lars Kirkeby Larsen og Lam-
berto Koffi da Cruz – alle fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydøstjylland – i feburar 
var i Finland for at blive uddannet til at 
kunne overleve i et arktisk miljø. 

Inden turen var de blevet orienteret 
om, hvad de kunne forvente af den 

påvirkning, kulden har på ens udstyr og 
krop. De blev opfordret til ikke at vaske 
sig med sæbe en uge før afrejsen, fordi 
huden i ekstrem kulde har behov for den 
fedt, som naturligt er til stede.  

”Forventningerne til turen var kanon 
høje,” fortæller Lars.

Da de ankom til Sysmä i Finland, blev 
de hentet af en instruktør, der frag-
tede holdet frem til skoven, hvor kurset 

Iskolde
udfordringer 
i Finland

Danmark har haft en kanon sommer med bagende 
temperaturer og høj sol. Sådan var det på ingen 
måde, da tre hjemmeværnssoldater i februar 
trodsede kulden på en barsk stroppetur i Finland 
med temperaturer helt ned på minus 40 grader. 
Alligevel er de klar til at tage af sted igen.

AF ALLAN FROM ANDERSEN 
FOTO: PRIVAT

foregik. Her fik de udleveret et telt og 
en ovn til teltet, og så var det bare i gang 
med at få det sat op. 

Kulde og sne
”Vores hænder og fingre havde endnu 
ikke vænnet sig til kulden, og vi ople-
vede hurtigt, hvilken påvirkning kulde 
har, når man skal spænde barduner og 
hamre pløkker i i den stenhårde is,” siger 
Lars. 

Kurset med international deltagelse 
fra blandt andet Frankrig, Italien og 
Tjekkiet varede tre dage med daglige 
skiture på 15 kilometer med indlagte 
opgaver i det snedækkede terræn, hvor 
det hurtigt bliver mørkt. Om vinteren er 
der kun få timer med sollys i Finland.

”Jeg havde kun lige lagt mig i sovepo-
sen, før jeg mærkede, at jeg skulle tisse. 
Jeg måtte tage alt tøjet på igen, for i den 
kulde går man ikke bare ud i undertøj. 
Som kvinde blev jeg nødt til at sætte mig 
på hug, også selvom jeg bare skulle tisse. 
Jeg nåede kun lige at trække bukserne 
ned, da jeg fløj op igen. Sneen var så høj, 
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F I N L A N D

S V E R I G E

N O R G E

SYSMÄ
FINLAND

at jeg ikke kunne komme ned på hug uden 
at blive pakket ind i sne,” fortæller Nadia 
med et lille smil.

Vinterbadning 
Den første dag gik med at lære at stå på ski i 
et udfordrende terræn. Skitræningen foregik 
ikke bare på stier og veje, men mest i skov, 
hvor det gik op og ned ad skråninger.  
På turene blev de også en vigtig erfaring 
rigere, da Lars og Nadia måtte tigge sig til 
noget vand. 

”Vores vand var frosset, og det var umuligt 
at åbne termokanden. I Finland bærer man 
sit vand i en flaske helt inde på kroppen, så 
vandet holder sig optøet af kropsvarmen. 
Det havde vi ikke helt styr på,” fortæller 
Lars.

Om aftenen stod den på vinterbadning, 
som foregik med al udstyr, inklusive kamp-
vest og ski, og herefter tur i sauna. Om den 
oplevelse fortæller Nadia: 

”Jeg tog mine ski, kampvest, rygsæk og 
støvler på. Da jeg gled ned i det iskolde 
vand, reagerede min krop overraskende 
roligt. Jeg benyttede, hvad jeg har lært. Det 
er vigtigt, man ikke spænder sine muskler, 
og vejrtrækningen skal være stille og rolig. 
Først fik jeg rygsæk, ski og til sidst skista-
vene på land. Så brugte jeg skistavene til at 
trække mig op. Det gør man ved, at man løf-
ter sine ben i faldskærmsposition, så vandet 
kan sive ud. Herefter bruger man armmusk-
lerne til at trække sig op. Min udfordring lå 
i, at de støvler jeg havde på var alt for store 
til min str. 39 fod, så jeg skulle bruge ekstra 
kræfter på at få benene over vandet igen. 
Oppe på land skulle jeg bevæge mig 500 
meter over isen for at komme til saunaen. 
At træde ind i saunaen var en fantastisk 
følelse”. 

Taktik i arktisk miljø 
De efterfølgende dage lærte holdet om tak-
tiske bevægelser i et arktisk miljø. Når man 
bevæger sig i sne, sætter man hele tiden 
spor med sine ski, skistave og slæde. Derfor 
er det vigtigt, at man ikke tager den direkte 
vej ind i beredskabsområdet (BSO) men 
runderer, så en vagt kan ligge og observere, 
om fjendtlige styrker eller dyr nærmer sig. 

VINTERTRÆNING

Det var en kold fornøjelse at 
vinterbade i fuld udrustning. 
På billedet ses en koncentreret 
Lamberto, som fokuserer på at 
komme op igen fra det kolde gys. 

Nadia og Lars 
hygger ved 
lejrbålet. 

Det er også praktisk at placere bered-
skabsområdet så højt som muligt.

Holdet fik selv prøvet kræfter med at 
oprette og bevogte et BSO med nattem-
peraturer på minus 25 grader. Kulden 
blev en udfordring for Nadia, da hun 
skulle sove. 

”Efter et par timer vågnede jeg ved, 
at jeg frøs. Min vejrtrækning var blevet 
overfladisk, og jeg kunne ikke trække 
vejret gennem næsen. Min bevidsthed 
var også svækket, og selv om jeg 
kunne fornemme, hvad der skete 
omkring mig, kunne jeg ikke 
reagere på faresignalerne.”

Nadia var ganske enkelt blevet 
nedkølet – det kaldes også for 
hypotermi, som man ikke skal 
spøge med.

”Det gjorde mig meget bevidst 
om vigtigheden af at have kam-
marater til at observere på grup-
pen, mens de sover. Heldigvis blev jeg 
vækket i tide af min makker,” fortæller 
Nadia.

”Kurset og turen i Finland har givet 
os alle nogle enkeltmandsfærdigheder, 
som vi vil kunne benytte, både når vi 
patruljerer om vinteren i Danmark, 
men også hvis der bliver behov for os 

internationalt,” lyder det samstem-
mende fra de tre vinterkrigere. 

Alle er enige om, at hvis de fik 
tilbuddet igen, så er de parate til at 
springe til igen!  
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F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T KORT NYT

På eftersøgninger  
i Nordsøen og 
Norge
Flyverhjemmeværnseskadrille 
270 deltog i maj sammen 
med deltagere fra England og 
Norge i en to ugers SAR-øvelse 
(Search and Rescue), kaldet 
Dynamic 2018. Der var tale 
om en NATO-øvelse, hvor 
den frivillige besætning blev 
indsat på forskellige eftersøg-
ningsopgaver. Blandt andet 
medvirkede de til at lede efter 
en sømand, der var forsvundet 
fra et handelsfartøj i Nord-
søen. Iført orange overlevel-
sesdragter, som er et krav, når 
der skal flyves over vand, satte 
Defender-flyets besætning 
kurs mod området, hvor der 
allerede var en redningshe-
likopter, som fløj i en noget 
lavere højde. 

Da både Flyverhjemme-
værnets fly og redningsheli-
kopteren er udstyret med et 
identifikationssystem, AIS, 
var det let at søge, hvor skibet 
havde været. Systemet laver 
et track af skibets tidligere 
rute, som bliver vist på flyenes 
computersystem.

Havgus i det sydlige søge-
område betød dog, at helikop-
teren blev sendt videre til en 
skibsulykke i det sydlige Nor-
ge, hvor to skibe var kollide-
ret, og ni personer var faldet i 
vandet. Også Flyverhjemme-
værnet blev sendt til Norge og 
fik tildelt et søgeområde. Seks 
af de ni personer blev fundet, 
så eftersøgningen gik nu 
målrettet på at finde de sidste 
tre. Det var et utrolig svært 
område med rigtig mange 
klippeøer, hvor de overlevende 
kunne være svømmet hen til. 
Efter en del søgning og hjælp 
fra redningshelikopteren blev 
Defender-flyet sendt til et ob-
jekt, som desværre ikke kunne 
identificeres fra flyets højde. 
Så Defender-flyet fløj retur for 
at lede efter sømanden. 

Selv om de måtte opgive 
også denne eftersøgning på 
grund af havgus, så var det en 
god øvelse, som gav de impli-
cerede mange erfaringer, som 
de kan bruge i fremtiden.

Undsætning af en jolle i nød. 
Det var den opgave, som den 
26. juni sendte et fly i luften fra 
eskadrille 270, Flyverhjemme-
værnets Flyvende Enhed.

Det var Forsvarets Red-
ningstjeneste, der koordinerer 
eftersøgnings- og redningstje-
nesten i Danmark, som bad om 
assistance fra eskadrillen til en 
mindre jolle i nød i Skagerrak. 

Meldingen kom kl. 12.50, og 
selv om eskadrillen ikke havde 
beredskab den dag, lykkedes det 
alligevel at få et af fly i luften fra 
Flyvestation Aalborg kl. 14.35. 
Besætningen blev alarmeret og 
mødte frem,  da deres eksper-
tise blev efterspurgt.

Flybesætningen fik løbende 
aktuelle søgekoordinater på 
ruten fra Aalborg mod Skagen 
på baggrund af opdateringer 

fra skibe, der mente at have 
observeret jollen, som drev 
rundt uden brændstof med en 
mand ombord. Det blev dog et 
par mindre både fra sørednings-
tjenesten, der fandt og lokalise-
rede båden.

Ud fra relevante oplysnin-
ger og søgemønstre kunne 
Dender-flyet umiddelbart 
efter identificere og konsta-
tere, at redningsaktionen var 
sikkert håndteret. Så efter at 
have kredset over stedet et par 
minutter, fløj den tilbage til 
Flyvestation Aalborg.

"HVE 270 viste, at den kan 
leve op til sit formål som en 
dedikeret enhed med en hurtig 
udrykningsparathed, selv om 
der faktisk ikke var beredskab 
den dag,” konstaterede eskadril-
lechef Michael Nielsen.

Indsat i 
eftersøgning 
af jolle

På billedet ses jollen, der var i havsnød. 
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Soldaten med den 
orange vest er et 
velkomment syn for 
piloterne på Flyver-

hjemmeværnets to Defender-
fly. Soldaten er uddannet til at 
tjekke, at alt er ok på jorden 
til en sikker start og landing.
Denne soldat fra Flyverhjem-
meværnet kaldes også en 
marshall, der – som en del af 
Ground Support Technician 
(GST) – er specialiseret i at 
være pilotens øjne ved ma-
nøvrer på jorden.

Christian, med flyver-
navnet LYN, er en af de 
hovedansvarlige for marshall-
uddannelsen, som er blevet 
tilrettelagt med inddragelse 
af eskadrillens gode sam-
arbejdspartnere i Aalborg 
Lufthavn. Også Flyvevåbnets 
fototjeneste kom i spil. Det 
første hold er uddannet og 
nye kommer til i efteråret.

”Det er afgørende, at vore 
fly kan finde frem til deres 
standplads, ikke mindst når 
de skal lande på steder, hvor 
de ikke er helt bekendt med 
de lokale forhold. Tilsvarende 
er det vigtigt, at en marshall 
har overblik over situationen 

på jorden før afgang og visuelt 
overvåger, at flyet ikke er i fare 
eller udgør en fare,” forklarer 
LYN, der er uddannelsesofficer 
ved eskadrille 270.

38 håndtegn
38 håndtegn, der hver har sin 
særlige betydning, er det red-
skab, en marshall bruger i sin 
kontakt med flyets kaptajn, 
når der skal dirigeres ved start 
og landing. LYN har på det 
nærmeste stået model til de 
plancher, der er udarbejdet til 
uddannelsen af kommende 
marshall. Tegnene fortæller 
for eksempel, hvilken retning 
flyene skal køre, hvornår 
de skal dreje, sænke farten, 
stoppe, standse motoren og 
meget andet. 

Der er også særlige helikop-
tersignaler. Det understreger, 
at Flyverhjemmeværnets 
marshall også kan gøre nytte 
i forhold til flyvende trafik 
mere bredt inden for Forsva-
ret. I særlige situationer vil 
de muligvis også kunne gøre 
nytte andre steder, hvor der er 
lufttrafik.

Uddannelsen indeholder 
ud over den praktiske del 

Marshall

De dygtige teknikere i orange 
veste er uddannet til at sikre, at 
Flyverhjemmeværnets fly starter 
og lander sikkert på landjorden.

AF POUL MONGGAARD 
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET

LYN tv. underviser kandidater til 
Marshall-funktionen. 

UDDANNELSE

P I L O T E N S 
U U N D V Æ R L I G E 
Ø J N E  P Å  J O R D E N

også teori baseret på materiale, 
som lægges ind på Forsvarets 
Elektroniske Skole, FELS, via 
Hjemmeværnsskolen.

Altid klar
Kristoffer, kaldet TOF, er nyud-
dannet marshall og med i GST-
teamet i eskadrille 270:

”Vi er altid klar til at være 
operative. Det er en vigtig 
funktion, fordi det er afgørende, 
at der er tillid mellem pilot og 
marshall,” siger TOF, der har 
mange år bag sig i Hjemmevær-
net. Han oplever, at indsatsen 
giver mere og mere mening. 

”Flyvevåbnet betragter os 
som en ligeværdig og trovær-
dig partner. Derfor er det også 
vigtigt, at vi er parate, når der 
bliver sendt bud fra den danske 
eftersøgnings- og redningstje-
neste, JRCC,” siger TOF.

Selv om der er behov for 
flere folk i GST, så mener TOF 
dog, at man kun skal melde sig 
til uddannelsen, hvis man er 
dedikeret.

”Det er en super uddannel-
se, og vi bliver anvendt meget 
mere, end man lige skulle 
tro.”  
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Flyverhjemmeværnet var mar-
kant til stede på Danish Air Show 
2018, som blev  åbnet af HKH 
Prins Joachim. der sammen med 
sin familie var rundt og se mange 
udstillinger.

Der var store opvisningshold, 
der udførte spektakulære for-
mationer, kampfly, helikoptere 
og transportfly, der udførte vilde 
manøvrer i luften, som man ikke 
troede muligt. Og specialopera-
tionsstyrkerne viste, hvilket stof 
de er gjort af. Publikum kom også 
helt tæt på masser af historiske 
og topmoderne militære fly og så 
udstillinger af udstyr og enheder 
fra hele Forsvaret.  

I udstillingsområdet var 
Flyverhjemmeværnet repræsen-
teret med sine fly og en stand, 
hvor der blev vist og fortalt om 
Flyverhjemmeværnets opgaver. 
For første gang deltog også en 
hundefører med sin hund – det 
var et stort trækplaster.

”Man kan roligt sige, at Loke 
gav liv til standen i udstillings-
området og mange var henne 

og klappe hunden! Folk fik da 
et indtryk af, at hunde er en 
kapacitet, som vi også bruger i 
Hjemmeværnet. Desværre gav 
det ikke rigtig pote i forhold til 
at få fat i flere nye hundeførere,” 
siger Heidi Wiedenbein.

Samlet ydede de omkring 200 
frivillige fra Flyverhjemmeværnet 
en kæmpe indsats, som omfat-
tede blandt andet transporttjene-
ste, støtte til bevogtning, afspær-
ring, trafikregulering, logistik, 
forplejning og adgangskontrol 
til en række særlige områder for 
VIP’er og pressen.

Flyverhjemmeværnets udsend-
te talte med flere af deltagerne. 
Fra kørselstjeneste mødte vi Tina 
Ulv Lund:

”På to dage kørte vi omkring 
250 kilometer på både små og 
længere ture. Vi fik kørt med 
en masse skønne mennesker af 
mange forskellige nationaliteter 
lige fra menige til generaler. Det 
var en stor oplevelse.”

Som at være til eksamen
Bevogtningsassistent Flemming 
Omel Hansen fremæver især 
den tillid, som opgaven under 
Airshowet er et udtryk for.

”At få parkeret biler under Air-
showet kan måske føles irrelevant 
for den almindelige flyversoldat. 
Men for Flyverhjemmeværnets 
bevogtningsassistenter er det 
faktisk både en slags afsluttende 
eksamen og en anerkendelse fra 
Flyvevåbnet.”

Nu er trafikopgaven også af en 
noget anderledes kaliber med de 
mere end 140.000 besøgende.

”Når vi står der med vores 

Flere hundrede soldater 
fra Flyverhjemmeværnet 
ydede en kæmpe indsats  
under Flyvevåbnets 
store trækplaster, Danish  
Airshow 2018 i Aalborg, 
med over 140.000 
besøgende. Flyvestationen 
har kvitteret med et 
kæmpe skulderklap.

AF ELISE CHRISTENSEN
FOTO: TONNY BENDER 
CHRISTENSEN  ”Det gør mig 

både ydmyg og 
stolt, at Flyve
våbnet betror os 
denne opgave”.
Flemming Omel Hansen, 
Bevogtningsassistent

R I D D E R S L A G  O G  R O S  
F O R  U V U R D E R L I G  S T Ø T T E  P Å

36 HJV magasinet  | September 2018



meget synlige magtmidler som 
pistolen, kniplen og håndjern, så 
ved gæsterne, at vi bag vores venlige 
smil og rolige bemærkninger er der 
for at beskytte dem. De kan være 
være trygge. De færreste opdager 
faktisk, at vi er hjemmeværnssolda-
ter, fordi vi ikke skiller os ud fra de 
fastansattte. Det skal vi heller ikke,,” 
siger bevogtningsassistent Flemming 
Omel Hansen.

Han betragter indsatsen i bevogt-
ningstjenesten under Airshowet som 
både en eksamen og et ridderslag.

”Eksamen består i, at vi skal være 
professionelle med konduite. Rid-
derslaget ligger i, at vi er udstyres 
med magtmidler, som ligger ud over 
den almindelige hjemmeværns-
soldats muligheder i fredstid. Vi 
er så at sige Flyvestationens skarpe 
sværd. Det gør mig både ydmyg 
og stolt, at Flyvevåbnet betror os 
denne opgave. Specielt fordi vi bliver 
behandlet som kollegaer på lige fod 
med de fastansatte,” siger Flem-
ming, der er super glad for at være 
bevogtningsassistent. 

”Den aller største ros var dog de 
mange fine ord fra de besøgende,” 
mener Flemming.

Sikkerhed omkring flyene
Flyverhjemmeværnet stillede også 
med folk til Flight Line Security 
opgaven, som gik ud på at holde 
publikum i behørig afstand til de 
mange fly. Gruppen stod også for 
at gelejde gæsterne sikkert ud til 
parkeringsområdet.

”Vi savnede dog radioer til kom-
munikation. Specielt da vi pludselig 
blev involveret i en situation, hvor 
en person havde glemt en taske, som 
stod for sig selv i græsset. Det endte 

AIRSHOW

Flyverhjem-
meværnets 
Defenderfly 
tiltrak mange 
besøgende. 

Hundefører Heidi 
Wiedenbeins 
hund Loke  var 
et stort trækpla-
ster ved Flyver-
hjemmeværnets 
udstilling. 

dog lykkeligt, og tasken blev hen-
tet af en lidt flov ejermand,” fortæl-
ler Thomas Stampe Mortensen.

Kæmpe skulderklap
Flyverhjemmeværnets store ind-
sats har høstet bred anerkendelse 
blandt samarbejdsparterne.

”På vegne af hele Air Transport 
Wing (ATW) Aalborg skal lyde en 
kæmpe TAK. Det store show ville 
ikke kunne gennemføres uden 
frivillige hjælp, som ATW værd-
sætter højt. Jeg oplevede personligt 
en vilje til og en stolthed over at 
løse de opgaver, man havde fået 
tildelt. Trods trætte ben og våde 

uniformer oplevede jeg kun smil. 
Flyverhjemmeværnets frivillige 
kan være stolte af deres kraftpræ-
station,” siger major Heine B. An-
dersen, der er chef for Operations-
støttesektionen på ATW Aalborg. 

Flyvestationen har også mod-
taget rosende ord fra Aalborg 
Kommune, politi og beredskab for 
et velafviklet airshow. 

”Det har de frivillige fra Flyver-
hjemmeværnet en stor del af æren 
for. Så jeg håber, de er klar igen til 
at støtte Helikopter Wing Karup 
i 2020, hvor det næste airshow 
kommer til at foregå om to år,” 
siger Heine B. Andersen.  
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Casper Iversen til højre er i føloplæring hos gruppefører 
Wahib Issa, som har en fortid i Forsvaret.
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AF SARA AMOS PEDERSEN
FOTO: LARS HORN

Der er ingen, der må gå hjem fra en 
eskadrille aften og føle, at de ikke fik 
noget ud af at deltage. Frivilligplejen er i 
top i Hjemmeværnseskadrille 272 Vest-
jylland, og det fokus skaber en positiv 
stemning blandt de frivillige.

“Det er altid fedt at mødes med de 
andre fra eskadrillen. Vi kender efter-
hånden hinandens kompetencer, og vi 
har brugt lang tid på at finde ud af, hvad 
vi hver især kan bidrage med. De nye 
bliver ofte sat sammen med nogle mere 
erfarne, så vi kan lære af hinanden,” 
fortæller Casper Iversen. 

Han er en af eskadrillens 33 med-
lemmer, som hyppigt deltager, når der 
bliver inviteret til eskadrilleaftener eller 
øvelser. Selvom Hjemmeværnseskadrille 
272 Vestjylland er en af Flyverhjem-
meværnets mindre eskadriller målt på 
antallet af medlemmer, dækker eska-
drillen hele den jyske vestkyst.

“Det er 
afgørende,  

at alle bliver 
udfordret og 
lærer noget 

nyt”
Opgaver og udfordringer skal 
tilpasses den enkeltes niveau. 
I Vestjylland har en eskadrille 
sat stort fokus på differentieret 

undervisning og føl-oplæring. Det 
skaber et godt sammenhold på 

tværs af forskellige aldersgrupper.

REPORTAGE
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“Vi får det bedste ud af de ressourcer, 
vi har til rådighed. Selvom vi nogle 
gange godt kunne bruge flere hæn-
der til at løse opgaverne, så får finder 
vi altid en løsning alligevel. Det er 
motiverende, at vi altid kommer i mål 
med vores opgaver,” fortæller Casper 
Iversen.

Han kommer med en baggrund 
som elitesportsudøver. Han meldte sig 
ind som frivillige, da han fyldte 23 år 
og stoppede med at svømme på højt ni-
veau. Med et program fuld af svømning 
valgte han værnepligten fra, og satsede 
i stedet på at bruge sin fritid som soldat 
i Hjemmeværnet. Fortællinger fra 
Hjemmeværnet har altid fyldt meget 
i hans barndomshjem, da begge hans 
forældre er frivillige soldater. Casper 
Iversen meldte sig derfor ind i Fly-
verhjemmeværnet for at få mulighed 
for at prøve kræfter med de militære 
discipliner.

Bevogtningsopgaver trækker
Det er netop muligheden for at løse be-
vogtningsopgave for Forsvaret, der har 
fået mange af eskadrillens frivillige til 
at trække i den camouflagemønstrede 
uniform.

“Da jeg hørte om Flyverhjemmevær-
net første gang, lød bevogtningsop-
gaverne spændende. Som ny i Hjem-
meværnet er det fedt, at jeg kan blive 
uddannet til at løse nogle opgaver, som 
Flyvevåbnet efterspørger,” fortæller 
Anja-Maria Henriksen, der er en af 
eskadrillens nyeste medlemmer.

Hun meldte sig ind i en eskadrille, 
hvor mange er vokset op med forældre, 
der selv er frivillige i Hjemmeværnet. 
Det gælder også for René Stengård Jen-
sen, der meldte sig ind for ti år siden.

“Jeg ville gerne yde en frivillig indsats 
til samfundet. For mig er det en stor 
motivation, at jeg kan se effekten af, at 
man hjælper,” fortæller han.

René Stengård Jensen var indsat 
under FN’s klimakonference COP15, 
som blev afholdt i København i 2009. 
Her oplevede han, hvordan de mange 
timers træning havde en virkning i 
samfundet.

“Jeg har brugt lang tid på at lære mig 
selv bare at kunne kigge koncentreret, 
uden at der sker noget. Ofte sker der 
ikke noget, når vi er indsat til bevogt-
ningsopgaver, men det er vigtigt, at vi 
er klar til at reagere hurtigt, når der er 

brug for det,” forklarer René Stengård 
Jensen.

Differentieret undervisning
Han mødes hver måned med de andre 
frivillige til en eskadrilleaften. Pro-
grammet varierer fra gang til gang, 
men det er typisk bevogtningsrelatere-
de øvelser, der bliver trænet. Hver gang 
de frivillige ses, bliver de udfordret 
på deres evner til at løse selvstændige 
opgaver og samarbejde som en enhed. 
Det er vigtigt, at alle bliver mødt på det 
niveau, hvor de er, fortæller Tina Ulv 
Lund. Hun er næstkommanderende i 
eskadrillen og bærer et stort ansvar for 
den differentierede undervisning. Stra-
tegien med differentieret undervisning 
blev indført af eskadrilleledelsen, som 
Tina Ulv er en del af.

“Der må ikke være nogen, der går 
hjem fra en eskadrilleaften og tænker: 
“Øv, det fik jeg ikke noget ud af.” Vores 
eskadrille består både af helt gamle og 
helt unge frivillige, og det er afgørende, 
at alle bliver udfordret og lærer noget 
nyt,” siger Tina Ulv.

Når hun skal sammensætte opga-
ver, der har noget at byde på for alle, 
inddrager hun altid et aktivt element i 
undervisningen. Det kan eksempelvis 
være en øvelse, hvor en gruppe frivil-
lige bliver kørt ud til et ukendt sted 
kun udrustet med kort og kompas, 
og så skal de selv finde hjem. Det er 
udfordringer, som er med til at gøre de 
yngre frivillige til bedre soldater, fordi 

de får trænet de militære discipliner. 
Det vækker stor begejstring hos Casper 
Iversen og hans kammerater, at de ofte 
får mulighed for at komme ud i natu-
ren og træne deres færdigheder.

“Når jeg er afsted med Hjemmevær-
net, så springer jeg bare op og skal i 
gang. På øvelser og eskadrilleaftener 
gælder det om at få noget ud af det, vi 
laver. Men i sidste ende er jeg ikke med 
i Hjemmeværnet for min egen skyld, 
men for opgavernes skyld,” fortæller 
Casper Iversen.

Faglighed i spil
For at de frivillige kan løse opgaverne 
på bedste vis, har de frivillige sat stort 
fokus på at lære hinandens kompe-
tencer at kende. Eskadrillen har brugt 
meget tid på at finde ud af, hvad de 
hver især kan bidrage med. Formålet 
er at skabe en klar opgavefordeling, så 
alle ved, hvem der løser hvilke opgaver 
under en øvelse. Den klare fordeling 
gør, at de frivillige hver især sætter ind, 
der hvor de er stærkest, fortæller Peter 
Høj Toft.

“Det er med til at højne niveauet i 
eskadrillen, at vi har en klar fordeling 
og overblik over, hvem der gør hvad. 
Samtidig sikrer det, at der ikke bliver 

T I N A  U L V  L U N D 

Næstkommanderende
Er fortaler for differentieret 
undervisning: ”Ingen må gå 

hjem og tænke, det fik jeg ikke 
noget ud af” 
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stillet usandsynlige krav til en, fordi de 
andre ved, hvad de kan forvente af en,” 
siger han.

Peter Høj Toft har været frivillig i 
Hjemmeværnet i 37 år, og han sætter 
pris på, at han kan være med til at lære 
de nye op. Oplæringen er sammensat på 
en måde, så der bliver taget udgangs-
punkt i den enkeltes behov. Denne 
tilgang har vundet stort indpas hos de 
unge frivillige, der føler at de bliver 
hørt, når de byder ind med idéer.

“Vi tager de frivilliges faglighed og 
udnytter den helt ud. Jeg er uddannet 
sergent fra Forsvaret, og derfor bliver 
min ledelseskapacitet brugt. Vi prøver 
så vidt muligt at udnytte hver persons 
kompetencer for at sikre, at vi får det 
bedste ud af vores eskadrille,” fortæller 
Wahib Issa.

Han flyttede til Danmark, da han var 
25 år gammel. Han har en baggrund fra 
Hæren, hvor han var gruppefører ved 
Jydske Dragonregimentet.

Føloplæring er en styrke 
Efter to år i Forsvaret tog Wahib Issa 
en pause fra Hæren. Men han sav-
nede det sociale sammenhold og 
meldt sig derfor ind i Hjemmeværnet, 
efter at have hørt om mulighederne 

på Flyverhjemmeværnets infostand til 
Karup Airshow 2016.

Han sætter stor pris på, at eskadrillen 
kan drage nytte af hans erfaringer fra 
Forsvaret. Wahib Issa er i dag gruppefø-
rer og er en del af eskadrillens føl-op-
læring, som skal sikre at de frivillige får 
gavn af hinandens kompetencer. Derfor 
er Casper Iversen under oplæring hos 
Wahib Issa, hvor han får mulighed for at 

afprøve sine evner som fører, inden han 
starter på uddannelsen.

“Det er en stor omvæltning at gå fra at 
være den, der skal følge til at være den, 
der fører en gruppe. Der er meget, man 
skal have styr på i forhold til at kommuni-
kere over radio, kigge på kortet og dirigere 
gruppen. Det kan derfor være rigtig godt 
at have prøvet det før, så man har en idé 
om, hvad man går ind til, når man starter 
på uddannelsen,” forklarer han.

Samtidig er han glad for, at eskadrillen 
har en back up, som kan tage over på en 
øvelse, hvis han ikke selv har mulighed 
for at deltage.

“Det giver en tryghed for os alle, at vi 
ved, at der er en, som har prøvet det før. 
Jeg bliver utrolig stolt over at få lov til at 
give min viden videre,” fortæller Wahib 
Issa.  

 ”Det er 
motiverende, at vi 
altid kommer i mål 
med vores opgaver.
Casper Iversen, Menig

Soldaterne hørte godt 
efter, da de fik gen-
nemgået eftersyn af 
køretøjer. 

W A H I B  I S S A 

Gruppefører
Wahib indgår i eskadrillens 

føl-oplæring: ”Jeg bliver utrolig 
stolt over at få lov til at give 

min viden videre.”
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De mange deltagere anede intet 
om, hvad der skulle ske, da de 
ankom til grusgraven i Sorø i 
slutningen af juni. Men forvent-
ningerne til øvelsen var store. 

”Jeg håber, jeg får mulighed 
for at rykke mig som gruppefø-
rer og får udvidet min horisont,” 
lød det fra Nicholas Weng forud 
for øvelsen.

Bag øvelsen stod et hold 
frivillige chefer med tovholder, 
eskadrillechef Rico Hansen i 
spidsen. 

Eneste kvinde på holdet, 
Julie fra eskadrille 240 Odense, 
glædede sig utrolig meget til ”at 
være sammen med drengene” 
og kunne næsten ikke med at 
komme i gang. Hun frygtede så-
dan set kun at skulle dele latrin 
med det modsatte køn – det gik 
nu alligevel.

Deltagerne oprettede en 
adgangskontrol, de bevogtede 
en fiktiv helikopter og indret-
tede et beredskabsområde, hvor 
de tilbragte natten. Programmet 

bød også på førstehjælp i en 
situation, hvor en bil var kørt 
på en vejsidebombe, og hvor 
en havde fået sprunget et 
ben af, mens en anden var i 
chok. På  skydebanen blev der 
skudt med skarpt, nedkæm-
pet fjender samt gennemført 
artilleriangreb.

Imponeret ejer
Ejeren af grusgraven var invite-
ret med på skydebanen. Han er 
selv tidligere hjemmeværnssol-
dat og havde taget sin familie 
og venner med.

”Det var fantastisk at se. Jeg 
er imponeret over, hvordan 
Hjemmeværnet er i dag. Da 
jeg var i Hjemmeværnet, var vi 
kendt for den grønne uniform, 
håndmadder og bajere. Jeg er 

virkelig overrasket over, hvor 
professionelle soldaterne virker 
i dag, og jeg synes, nogle har et 
helt forkert indtryk af Hjem-
meværnet,” fremhævede ejeren.

Deltagerne fik desuden 
prøvet vandpassage både med 
og uden fuld oppakning. Det 
gik heftigt for sig, især da de 
med den fulde udrustning også 
blev beskudt i vandet, så alle 
fik travlt med at komme op og 
bekæmpe ilden. 

Kanon øvelse 
Sort Grav blev ubetinget en stor 
succes for deltagerne. 

”Det er den bedste øvelse 
i Flyverhjemmeværnet, jeg 
har været med til. Jeg glæder 
mig til en ny øvelse Sort Grav 
og mere samarbejde imellem 
eskadrillerne,” siger Tim Adly 
Wied Jensen. 

Nicholas Weng er enig: 
”Øvelse Sort Grav har overgået 
alle mine forventninger. Det 
har været en prøvelse at skulle 
arbejde på tæt hold med folk, 
man ikke kender, men jeg sy-
nes, det gik helt suverænt..”

De super positive tilbage-
meldinger betyder, at cheferne 
faktisk har besluttet, at der 
kommer en øvelse ”Sort Grav 
Vol. 2” i weekenden 28. – 30. 
juni 2019 med nye udfordrin-
ger, flere øvelser og masser af 
humør. Alle fra Flyverhjemme-
værnet bliver inviteret med på 
øvelsen. Så sæt kryds i kalende-
ren. Øvelsen er allerede sat på 
aktivitetsoversigten på HJV.DK, 
hvor du kan melde dig til.  

Soldater fik fuld 
valuta i grusgraven 

Deltagerne var top begejstrede for 
udfordringerne i den første udgave 
af øvelse ”Sort Grav” i Sorø. Så nu 
gentages succesen til næste år.

AF MARIA JACOBSEN, HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 
230 MIDT- OG VESTSJÆLLAND

ØVELSE

En grusgrav i 
Sorø dannede 
ramme for øvel-
sen, som blev en 
stor succes. 
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I den senere tid har flere, både frivil-
lige og fast personel i Flyverhjem-
meværnet, givet udtryk for, at vi en 
gang imellem godt kunne være lidt 
mere positive i vores omgangstone i 
Flyverhjemmeværnet. Den lidt kede-

lige tone er blandt andet kommet til udtryk i 
ukonstruktive ytringer under møder og på de 
sociale medier. Ligeledes har flere fremhævet 
eksempler på svigtende mødedisciplin, som 
for eksempel at blive væk fra aktiviteter uden 
at melde afbud. 

Negativitet kan have en trist tendens til 
at brede sig. For at det ikke skal ske, har Fly-
verhjemmeværnet besluttet at tage tyren ved 
hornene og arbejde med et kodeks for god 
adfærd blandt frivillige og ansatte. Neden-
stående oplæg skal derfor drøftes i efteråret 
og gerne munde ud i forslag til, hvordan den 
gode adfærd kan fremmes blandt ansatte og 
frivillige i Flyverhjemmeværnet. 

En opgave for FHVrådsstuktur
I Flyverhjemmeværnets rådsstruktur med 
formand eskadrillechef Bent Gudbergsen 
som procesansvarlig er der derfor taget hul 
på en drøftelse af et FHV kodeks, som blandt 
andet indeholder nedenstående punkter, 
antagelser og spørgsmål: 

• Frivillige og fastansatte er her for at skabe 
de bedste betingelser for, at Flyverhjemme-
værnet kan løse de pålagte opgaver. Hvor-
dan kan vi udbrede denne grundlæggende 
forståelse i hele Flyverhjemmeværnet?

• Hvor og hvordan kan Flyverhjemmeværnet 
arbejde aktivt med korpsånd og arbejds-
moral, så man som ansat eller frivillig er 
forpligtiget til at udvise rettidig omhu i 
forhold til kolleger, aftaler og opgaver? 

• Hvordan kan vi øge kendskabet til hinan-
dens opgaver samt respekten for, at menne-
sker er forskellige med hver deres unikke 
styrker og svagheder?

• Rettidig kommunikation og en ordentlig 
omgangstone er en grundlæggende betin-
gelse for, at Flyverhjemmeværnet kan løse 
opgaver for Flyvevåbnet og samfundet. Det 
gælder både i organisationen, men også 
udadtil på hjemmesider og sociale medier. 
Hvordan kan vi i Flyverhjemmeværnet 
arbejde aktivt på at adressere utilfredshe-
der og frustrationer til rette vedkommende 
på en sober og respektfuld facon? Skal det 
have konsekvenser, og i givet fald hvilke, 
hvis retningslinjerne ikke bliver overholdt? 

• Hvordan kan Flyverhjemmeværnet arbejde 
aktivt for ”fælles fodslag” ved, at alle får 
kendskab til Flyverhjemmeværnets opstil-
lingsgrundlag, organisation og produkti-
onsmål?

Arbejdet skal resultere i en række anbefalin-
ger for samarbejde, god omgangstone samt 
konkrete forslag til, hvordan anbefalingerne 
kan implementeres. 

Et dynamisk værktøj
Tanken er, at anbefalingerne dynamisk skal 
ligge som ramme for alle aktiviteter – det 
være sig under skarpe opgaver, øvelser eller 
mødeaktivitet. Kodeks skal ikke bruges til at 
korrekse den enkelte, men er tænkt som et 
værktøj til at gøre sammenholdet og korpsån-
den stærkere i Flyverhjemmeværnet.  

ADFÆRD

Takt og tone i 
Flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet har igangsat et arbejde, der skal munde 
ud i et kodeks for god adfærd blandt frivillige og ansatte.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN
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Detaljerede landkort ligger sporadisk 
fordelt ud over skrivebordene i Fly-
verhjemmeværnets lokaler i Roskilde 
Lufthavn. Kort over Sjælland, kort over 
Roskilde og kort over Roskilde Festival. 
Hjemmeværnseskadrille 270 skal ud og 
flyve over festivalen for at overvåge fe-
stivalpladsen for politiet. De tre mænd, 
der er på vagt, er PIR, BAN og BAC, der 
alle er klædt i ens mørkegrønne flyver-
dragter. Lige nu ånder alt fred og ro, 
men hvis telefonen ringer, skal de kunne 
være på vingerne inden for ganske kort 
tid. Under festivalen er beredskabet 
faktisk helt nede på 30 minutter. 

Men ellers er den flyvende eskadrille 
på et fast beredskab på bare én time i 
dagtimerne mellem kl. 9-21. Om afte-
nen og natten er beredskabet udvidet til 
tre timer. Eskadrillen har siden februar 
været på et fast beredskab, så de hele 
døgnet er klar til at støtte politiet eller 
Forsvaret, hvis der er brug for det.

Holdindsats
For at kunne løfte opgaven er det ikke 
kun piloterne, der yder en indsats. 
Frivillige i det såkaldte Ground Control 
Team er også essentielle for, at flyet 
overhovedet kan komme på vingerne, 
og to fra teamet, HEL og HØG, var også 
til stede, da HJV magasinet besøgte 
enheden. 

Det er en holdindsats, der virker over 
alt forventning, fortæller BAN, der er 
pilot i eskadrillen: ”Jeg er dybt imponeret 
over, hvor professionelt et team, der kan 
samles med kun frivillige. Vi har noget 

Hvornår kan I 
være her? 

Én time. Det er alt, hvad Flyverhjemmeværnets 
eskadrille 270 har at gøre godt med, hvis de i dagtimerne 
bliver bedt om gå på vingerne for at assistere politiet eller 
Forsvaret. Om natten har de lidt længere respit. 

AF NICOLINE VIOLA HOEG
FOTO: BO NYMANN

godt professionelt udstyr, og man kan 
ikke i det daglige samarbejde med vores 
samarbejdspartnere mærke, at vi faktisk er 
frivillige.” 

På Roskilde Festivalen er det netop 
politiet, der skal assisteres. Eskadrillen 
skal ligge over pladsen og cirkulere, så 
det store kamera monteret på siden af 
flyet kan holde øje med, det politiet beder 
dem om. 

Tilfredse samarbejdspartnere
Ved politiet er de glade for den indsats, 
som Flyverhjemmeværnet står klar med. 
Politikommissær Thomas Hartmann-
Nielsen var med Hjemmeværnet på 
Roskilde Festival: 

”Vi ville ikke kunne løse de her opgaver 
alene. Hjemmeværnssoldaterne og den 
flyvende enhed gør, at vi kan være klar 
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BEREDSKAB

Piloten BAC har 
fløjet omkring 
330 timer i 
Hjemmevær-
nets fly. Det 
kræver mange 
flere timer på 
landjorden til 
uddannelse og 
planlægning.

Planlægning og 
forberedelse er 
en vigtig del af 

beredskabet. 

på opgaven med det samme, og de har 
100 procent styr på det. De har generelt 
et rigtigt højt informationsniveau og er 
hjælpsomme og engagerede. Så jeg har 
kun godt at sige om vores samarbejde,” 
fortæller han. 

Nu er det snart tid til at komme på 
vingerne. PIR, BAN og BAC er sammen 
med HEL og HØG fra Ground Control 
Teamet rykket ud i hangaren. PIR pudser 
det store kamera på siden af flyet, som 
er kuppelformet og lidt større end en 
fodbold. Det er med dette kamera, PIR 
har til opgave at holde øje med festivalen 
de næste par timer, så alle festivalgæster 
kan have en uforstyrret og god uge på 
Roskilde. 

For at beredskabet kan fungere kræver 
det, at de frivillige har omkring to vagter 
om måneden. Derfor bliver der både 
brugt fritid og nogle gange endda ferieda-
ge på at kunne støtte om denne kapacitet. 
Men det er intet problem at tage det valg, 
fortæller PIR: 

”Jeg vil gerne gøre en forskel. Og så er 
det mega sjovt at flyve, og hele teamet er 
top-professionelt. Der er styr på det, så 
det er ikke et svært valg for mig, at være 
med.”  

Alle personer i artiklen optræder med deres 
flyvernavne. Deres navne er redaktionen 
bekendt. 

Vagtdøgn for 
Den Flyvende 
Enhed
• Fra kl. 09-21: En times 

beredskab
• Fra kl. 21-09: Tre timers 

beredskab
• På Roskilde-festivalen var 

enheden ekstraordinært på en 
halv times beredskab

• Enheden råder over to 
Defender-fly

 ”Jeg er 
dybt imponeret 
over, hvor 
professionelt et 
team, der kan 
samles med kun 
frivillige.
BAN, Pilot
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M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T

Travl sommer 
Når solen tager fat, og alle andre tænker 
på is og lange dage på stranden, så starter 
højsæsonen for Marinehjemmeværnets 
frivillige. Fritidssejlerne myldrer rundt i de 
danske farvande, og der er fest og farver ved 
havnebyernes store arrangementer. Det be-
tyder, at politi og Toldstyrelsen (SKAT) skal 
ud med Marinehjemmeværnet på patruljer 
til søs og kontrollere, at reglerne bliver 
overholdt. Og det betyder flere alarmer fra 
Forsvarets Operationscenter om sejlere, der 
er kommet i problemer eller er savnede. 

Fra 1. juni til 24. august har Marinehjem-
meværnets frivillige været indsat ikke min-
dre end 115 gange fordelt på 55 sejladser 
for politiet, 15 sejladser for Toldstyrelsen, 
19 udkald fra Forsvaret til SAR (Search and 
Rescue), 17 udkald fra Forsvaret til FAS 
(fritidssejlerassistancer) og dertil ni andre 
assistancer. 

Uddannelsesugen  
står aldrig stille
217 gange modtog en kursist et 
bevis for gennemført kursus på 
Slipshavn under Uddannelsesugen 
i uge 28. Stemningen var høj blandt 
kursisterne og deres familier. Solen 
skinnede nogle dage næsten for 
gavmildt, så den stod på is, solcreme 
og flittig brug af de udleverede 
drikkedunke. 

Kursusleder og flotillechef, Dorte 
Lauritzen, ser med stor tilfredshed 
tilbage på en uge, hvor mange nye 
tog livtag med den traditionelle ak-
tivitet – og måske på lidt nye måder. 

”Det gik fantastisk godt. Staben 
havde gjort deres forarbejde godt, 
instruktørerne var dedikerede og 
glade, og der var styr på tingene i 
de forskellige faggrupper. Og de få 
hovsa’er, der altid kommer, de blev 
løst med et smil,” lyder det fra en 
tilfreds kursusleder fra en uge, der 
også bød på spændende nyskabelser 
som blandt andet et Sundheds- og 
træningsvejlederkursus og test af 
nye undervisningsfaciliteter i form 
at to DUC’er (dobbelt udtrækkelig 
container). 

HJÆLP TIL 
INTERNATIONAL 
KAPSEJLADS
30 frivillige, to marinehjemmeværns-
fartøjer og deres to gummibåde var 
i en lille uge travlt optagede med at 
støtte afviklingen af den internatio-
nale kapsejlads, ’Tall Ships Races’, 
som i år besøgte Esbjerg på deres 
lange kapsejlads.

Marinehjemmeværnet fra Esbjerg 
og fra Hvide Sande/Ringkøbing 
støttede politiet, så sikkerheden til 

søs var på plads for besætningerne på 
de 60 sejlskibe og de op mod en halv 
million gæster, som kiggede forbi for 
at nyde de flotte skibe og de mange 
aktiviteter i havnen. Marinehjem-
meværnet havde også en informati-
onsstand på kajen og sejlede ud med 
pressen, så de kunne få flotte billeder 
fra søsiden.

En sommernat måtte alle trosser om bord på 
MHV 901 ENØ samles for at nå helt ind til en 
trimaran på grund i Nakskov Fjord. 
Foto: Tom Holstebro

Marinehjemmeværnet sejlede patrulje for politiet under den internationale 
kapsejlads med imponerende skibe. Foto: Christian Lindegaard Petersen

En særlig container blev 
anvendt som undervis-
ningslokale. Foto: Ninna Falck
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KORT NYT

V M  I  S E J L S P O R T : 

Passede på  
1.100 sejlbåde
Marinehjemmeværnet bidrog aktivt til sikkerheden til søs, da en af de største 
sportsbegivenheder nogensinde i Danmark løb af stabelen i Aarhus. 

Med besætningsmedlemmer fra syv flotil-
ler har Marinehjemmeværnet to uger i 
august støttet afviklingen af ’Hempel 
Sailing World Championships Aarhus 
2018’ - en af de største sportsbegivenheder 
i Danmark nogensinde. Udover de 1.100 
deltagende sejlbåde og 1.400 sejlere fra 90 
nationer fik Aarhus også besøg af op mod 
400.000 publikummer og medier fra hele 
verdenen. 

Opgaven var enkel. Politiet havde bedt 
Marinehjemmeværnet om assistance til at 
sikre, at man kunne afvikle begivenheden i 
ro og fred, uden at hurtigtgående vands-
cootere eller nysgerrige sejlere kom for tæt 
på deltagerne og forstyrrede konkurrencen. 
Der var deltagere fra hele verden, også fra 
lande der kræver lidt ekstra bevågenhed 
og sikkerhedsopsyn, så derfor var Marine-
hjemmeværnets og politiets tilstedeværelse 
vigtig. Den store opgave blev øvet ved en 
prøvesejlads sidste år, hvor alle procedurer 
blev testet.

”Det er en typisk, og alligevel en lidt an-
derledes opgave for Marinehjemmeværnet. 
Vi er vant til at yde støtte til politiet til søs, 
men dette her er en international konkur-
rence, der løber over 14 dage, så det er al-
ligevel noget helt andet,” fortæller chef for 
Hjemmeværnsflotille 124 Aarhus, Henrik 
N. Mortensen, som har været involveret i 
opgaven i halvandet år. 

Overblik
Marinehjemmeværnsfartøjet, BRIGADEN, 
havde til opgave hver dag at sejle ud på 
vandet og lægge sig pænt bag konkurren-
ce-linjen, så de ikke generede de mange 
deltagere, men havde et fint overblik over 
bugten og her agerede fast platform for de 
to gummibåde med deres besætninger af 
marinehjemmeværnsgaster og politifolk. 

Og der var nok at lave i gummibådene. 
Ud over de mange venlige henvisninger til 
nysgerrige lystsejlere blev der uddelt en del 
bøder – mest for manglende redningsveste 
og for ikke at overholde reglerne om sejlads 
inden for 300 meter-zonen. 

BRIGADEN var ikke alene om opgaven 
til søs, men blev støttet af MHV 804 AN-
DROMEDA fra Hjemmeværnsflotille 133 
Juelsminde-Vejle, og Henrik N. Mortensen 
har måttet hive i alle tråde for at samle folk.

”Det var midt i sommerferien, og de, der 
ikke har ferie, er på arbejde i dagtimerne. 
Derfor er det imponerende, at der alligevel 
er så mange, der meldte sig”, konstaterer 
han tilfreds.

AF HELLE KOLDING
FOTO: JESS ABRAHAMSEN

Der var travlt i gum-
mibådene. Nysger-
rige lystsejlere skulle 
mindes om at holde 
afstand, og lovover-
træderne til søs fik en 
bøde med hjem.
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Skud, redningsaktioner 
og mange timers træning 
af militære færdigheder 
var i højsædet, da 
Marinehjemmeværnet i 
begyndelsen af juni testede 
nye opgaver på en stor anlagt 
landsøvelse i Struer Havn med 
330 deltagere.

AF NICOLINE VIOLA HOEG
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

Hjemmeværnssoldater på landjorden 
agerede fjenden under Marinehjemme-
værnets Landsøvelse, hvor deltagerne 
trænede militære færdigheder.
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LANDSØVELSE

M E D  V Å B E N 
O M  B O R D

S K A R P  
T R Æ N I N G

En sommerfugl flakker 
hen over det afsvedne 
græs. Solen står højt på 
himlen, ikke en eneste 
sky er i sigte og tem-

peraturen siger 28 grader. Som-
merfuglen flyver videre hen mod 
hybenbusken, der har udsigt ud 
over Limfjordens blanke vand, lige 
ved Oddesundbroen. 

På sin vej flyver sommerfuglen 
tæt forbi noget, der skiller sig ud 
i det sommeridylliske sceneri. Et 
let maskingevær er placeret ved 
hybenbusken og peger mod Od-
desundbroen. Bag geværet ligger 

Kristian fra Virksomhedshjem-
meværnskompagni Holstebro i 
fuld uniform og venter på at åbne 
ild. Han tager en tår vand, tørrer 
sin pande og holder igen fast om 
geværet. Marinehjemmeværnets 
Landsøvelse 2018 er i gang.

Der er en god grund til, at Kri-
stian ligger bag hybenbusken. Her 
i den bankende hede venter han 
tålmodigt på, at et stort fragtskib 
skal vise sig under Oddesund-
broen. Transportskibet Sleipner, 
der i dagens anledning er udlånt 
af Forsvaret, spiller rollen som 
et fragtskib med farligt gods, der 
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under Marinehjemmeværnets stort 
anlagte landsøvelse skal eskorteres af de 
stålgrå fartøjer og bringes sikkert i havn 
inde i Struer, blot få kilometer herfra. 

Lige her ved Oddesundbroen kommer 
skibet tæt på land, og det ville være et 
oplagt sted at angribe for en fjende. Så 
soldaterne på Marinehjemmeværnets 
fartøjer har fået klar besked: De skal 
besvare ilden, hvis nogen angriber fragt-
skibet og lægge sig mellem Sleipner og 
fjenden. Hvad de ikke ved er, at Kristian 
i dag er fjenden, og at der lige om lidt 
bliver åbnet ild bag fra hybenbusken.

Pludselig er skibet der. Sleipner kan 
ses under broen. Stille glider det ud fra 
den trafikerede bro med marinehjem-
meværnsfartøjer lige i hælene. Kristian 
lader sit gevær. Holder vejret. Åbner ild. 
De øredøvende skud bliver hurtigt be-
svaret fra marinehjemmeværnsfartøjet. 

En weekend med træning
Det er ikke kun ved Oddesundbroen, at 
’fjenden’ forsøger at forpurre dagens mis-
sion, og Marinehjemmeværnets soldater 
bliver testet af i militære færdigheder. 
Faktisk var knap 330 soldater på tværs 
af geografi og værn samlet i den varme 
juniweekend for at arbejde tæt sammen 
på landsøvelsen, som undervejs fik fint 
besøg af Hjemmeværnets kommitteret 
Søren Espersen og byens borgmester 
Niels Viggo Lynghøj, der var glad for, at 
byen kunne danne ramme for så stor en 
øvelse.

Den dag, hvor HJV magasiner besøgte 
landsøvelsen, var der planlagt 15 timers 
intensiv træning i operative opgaver 
som maritim billedopbygning, eskorte, 
skydning, førstehjælp og almindelige 
sømilitære færdigheder, og de fleste 
soldater var ikke færdige med øvelsen før 
klokken 4.00 om natten. 

Nøgleordet er våben
Våben på skibene og skud mod Hjem-
meværnet er ellers ikke noget, man ser 
ofte. Men det er den nye virkelighed 
i forsvarsforliget for 2018-2023, som 
blev vedtaget i starten af året, og hvor 

Hjemmeværnet er blevet tildelt opgaven 
med at skulle kunne udøve såkaldt host 
nation support, også kaldet værtsnati-
onsstøtte. Det betyder eksempelvis, at 
hvis NATO-styrker i fremtiden indsæt-
tes til at forsvare de baltiske lande, 
og Danmark i den forbindelse bliver 
modtageland for NATO-styrker og deres 
materiel, så kan Hjemmeværnet bidrage 
med bevogtningsstøtte blandt andet i 
havne og militære installationer. 

Det betyder, at Hjemmeværnet skal 
have en mere militær profil, hvilket 
var vigtigt at træne på landsøvel-
sen, fortæller kommandør Henrik 
Holck Rasmussen, der er chef for 
Marinehjemmeværnet: 

”Marinehjemmeværnet har 30 fartøjer 
til rådighed og er de eneste i Danmark, 
der råder over maritime bevogtningssol-
dater – kaldet Maritime Force Protection 
soldater (MFP). Så vi varetager en vigtig 
opgave for hele landet, når der skal ud-
øves host nation support i det maritime 
miljø." 

Henrik Holck Rasmussen fortsæt-
ter: " Vi er rigtigt dygtige til vores civile 
opgaver, men det er et klart ønske og en 
ambition yderligere at skærpe Marine-
hjemmeværnets militære profil. Derfor 
er vi som en militær beredskabsorgani-
sation opsat på at træne skarpe opgaver 
som for eksempel eskorte i et realistisk 
host nation scenarie. Det er det, vi har 
trænet under landsøvelsen i Struer.”

Sammen er vi stærke
Øvelsesleder Henning Damgaard 
Kristensen, der til daglig er flotillechef 
i Flotille 122, Thyborøn, har brugt 

omtrent et år på at planlægge øvelsen 
sammen med sine samarbejdspartnere 
fra andre flotiller og støttet af Marine-
hjemmeværnets stab. Han har netop 
opbygget landsøvelsen således, at de 
deltagende fik mulighed for at træne de 
nye aspekter i værtsnationsstøtten:

”På Marinehjemmeværnets Lands-
øvelse har vi øvet med våben på skibene, 
hvilket er vigtigt i forhold til en skarp 
opgave som værtsnationsstøtte. Maritim 
billedopbygning og eskorteoperationer 
er komplicerede discipliner. Derfor 
er det også vigtigt, at alle enheder får 
trænet sammen og bliver sammentøm-
ret. De grå skibe, gummibådene og de 

Hvad er værts-
nationsstøtte?
• NATO har bestemt, at dets 

medlemmer skal kunne udøve 
værtsnationsstøtte. 

• Det betyder ganske enkelt, at 
når en NATO-nations enheder 
opholder sig inden for Danmarks 
grænser under militære aktivite-
ter, så skal Danmark kunne give 
støtte til denne nation. Dette 
gælder opgaver som for eksempel 
modtagelse af forstærkningerne, 
bevogtning af materiel samt 
støtte til yderligere styrkeopbyg-
ning. Hjemmeværnet er i det nye 
forsvarsforlig tænkt ind i denne 
værtsnationsstøtteopgave. 

Soldater på landjorden 
havde til opgave at angri-

be fragtskibet Sleipner, 
når det dukkede op. 
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LANDSØVELSE

J E N S  H A A N I N G 

Flotille 121 Hanstholm
”Det er vigtigt, fordi vi i Hjemmeværnet har 
fået en masse nye opgaver, vi skal træne. 
Vi skal vide præcis, hvad vi skal gøre, når 

vi bliver kaldt ud. Det er afgørende at have 
trænet så meget, at man har det på rygra-

den, når nødsituationen opstår.”

C H R I S T O F F E R  J E P S E N 

Flotille 200 Maritime Force Protection
”At være i landsøvelsen styrker sammenhol-
det på tværs i Hjemmeværnet. Det giver en 
masse fællesskab og socialt, så vi kender 
hinanden endnu bedre på tværs af vores 

daglige enheder.”

K A T J A  G R E V E 

Marinehjemmeværnets Frivillig Stab
”Det er vigtigt at vise fanen frem. Hjem-

meværnet handler så meget om traditioner 
og hjerte. Vores opgave i dag er at vise, 

at vi stadig er her med hjertet. Med vores 
fanekommando viser vi fællesskabsfølelse 
og fædrelandskærlighed – og på den måde 

håber vi, at man kan mærke, at vi udspringer 
af modstandsbevægelsen.”

” H V O R F O R  E R  D E T 
V I G T I G T  A T  V Æ R E 

M E D  I  L A N D S Ø V E L -
S E N ? ”

maritime bevogtningssoldater i 
Struer havn har skullet samarbejde 
– ja, selv Marinehjemmeværnets 
musikflotiller deltog i øvelsen for at 
skabe den rette maritime stemning 
på havnen og i Struer by. For når vi 
er sammen, er vi med til at skabe 
en endnu stærkere samlet enhed i 
Marinehjemmeværnet.”

Skibet eskorteres væk
Ved Oddesundbroen bliver trans-
portskibet Sleipner under øvelsen 
hurtigt eskorteret væk fra skud-
dene, der kommer fra land, og bliver 
overleveret til den næste gruppe af 
hjemmeværnsfartøjer, som overta-
ger eskorteringen. Opgaven kræver, 
at de frivillige soldater er knivskarpe 
og observante. 

På land runger det stadig i ørerne 
fra de mange skud, mens Lim-
fjorden igen falder til ro og bliver 
overtaget af sejlbåde og kajakker. 
Men for hjemmeværnssoldaterne 
er der stadig mange timers benhård 
træning foran dem. Og det kan de 
godt se frem til, kan ske igen, fortæl-
ler Henrik Holck Rasmussen:

”Vi fortsætter med at træne 
værtsnationsstøtten. Den opgave 
består og bliver endda mere aktuel 
fremadrettet. Derfor skal vi også 
træne de militære opgaver til næste 
års landsøvelse, hvilket vi glæder 
os til.”

Faktisk er næste års landsøvelse 
allerede under planlægning. Den 
kommer til at foregå i Øresund samt 
i det sydlige Kattegat.  

Øvelsesleder Henning Damgaard 
Kristensen sammen med kom-
mitteret Søren Espersen, der 
besøgte landsøvelsen.  
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På billedet ses Flo-
tille 116 MFP under 
træningen i første-
hjælp og samarbejde 
med beredskabet. 
De kompetencer fik 
de i den grad brug 
for, da de bistod med 
førstehjælp ved en 
eksplosionsulykke 
ved Nørresundby.

” Det sad 
på rygraden”
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Mange timers træning blev i sommer omsat 
til effektiv assistance ved to dramatiske 
begivenheder i henholdsvis Lillebælt og 
Limfjorden.

Med cirka en måneds mellemrum i 
sommerferien skete to eksplosioner 
til søs. I begge tilfælde var der to 
mænd om bord, og i begge tilfælde 
var hurtig og effektiv hjælp vital. Og 
hjælpen kom.

Fartøjsfører Henriette Thomsen fra 
Hjemmeværnsflotille 134 Fredericia 
var lørdag den 9. juni sammen med 
en besætning af gaster fra flotillerne 
i Fredericia og Horsens på sejlads i 
Lillebælt. De skulle agere platform 
for politiet og hjælpe ordensmagten 
med at sikre roen på farvandet udfor 
den nye Lillebæltsbro, hvor der var 
’Rock Under Broen’. En populær 
årligt tilbagevendende begivenhed, 
der også trækker mange lystsejlere 
og motorbåde til området for at lytte 
med på musikken fra land. 14 gaster 
og fire politifolk patruljerede på hen-
holdsvis MHV 909 SPEDITØREN og 
de to medbragte gummibåde, da der 
pludselig kom et kald over radioen: 
Gå mod Middelfart!

Vidner havde set en eksplosion 
om bord på en gummibåd, og der 
var kvæstede. SPEDITØREN satte 
straks kursen mod det angivne sted, 
og her fandt besætningen to mænd 
i vandet. En civil var allerede i 
gang med at prøve at få dem på 
land, og Henriette Thomsen 
fik straks sine folk dirigeret 
til hjælp. De fik de to mænd 
ind på land, og en sygdoms-
behandler blev kaldt til 
stedet. 

”Det var egentlig min 
radiogast, men vi er jo me-
get fleksible og kan lidt af 
hvert, så han er også vores 

uddannede sygdomsbehandler,” 
fortæller hun.

Nysgerrige sejlere
Radioen blev overtaget af en anden 
gast, mens sygdomsbehandleren 
havde travlt på land. En ambulance 
var tilkaldt, men det viste sig hurtigt 
umuligt for redningsfolkene at få 
de to kvæstede mænd op ad de 
høje skrænter i den lille vig, hvor 
mændene var hevet i land. Så der 
skulle bakses og bæres, og også her 
hjalp Marinehjemmeværnets gaster 
godt til.

”Vi skulle samtidig også holde folk 
lidt på afstand, ikke mindst andre 
nysgerrige sejlere, der ville se, hvad 
der foregik”, siger Henriette Thom-
sen videre.

Hele begivenheden var gået så 
stærkt, at adrenalinet bare pumpede 
i årene, og hjælpen blev ydet uden 
ophold.

”Vi har øvet og øvet alle tænkelige 
scenarier til hudløshed, og det var 
skønt at opleve, at det bare også vir-
kede i praksis. Alle gjorde præcis det, 
de skulle, og alle hjalp til,” fortsætter 

AF HELLE KOLDING
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Henriette, der selv havde nok at se til som fartøjsfører 
og dermed som den, der skulle bevare det store over-
blik og uddele opgaverne.

Da de kvæstede mænd, der heldigvis havde fået 
forholdsvis begrænsede skader og mest chok, var 
kørt til sygehuset, kunne SPEDITØREN sejle ind til 
Middelfart, hvor fartøjsfører og besætning fik talt hele 
begivenheden godt igennem.

”Det er utrolig vigtigt at evaluere sådan en ople-
velse. Et er at træne, noget andet er, når man står midt 
i virkeligheden. Det sætter sig,” pointerer Henriette 
Thomsen.

Effektivt samarbejde
I slutningen af juli var det Limfjorden, nærmere beteg-
net ved Nørresundby, at ’en tilfældig dag på søen’ plud-
selig udviklede sig yderst dramatisk. Her var det en lille 
motorbåd, hvis brændstoftank pludselig eksploderede 
med en alvorligt såret og en lettere såret mand til følge. 

Fem gaster fra Hjemmeværnsflotille 116 Maritime 
Force Protection (MFP) var ved at gøre klar til en 
træningssejlads, da de hørte braget og blev hidkaldt af 
larmen. Hurtigt var MFP’erne fremme og fik hjulpet de 
kvæstede i land. 

To af MFP-gasterne var sygehjælpere, og de gik straks 
i gang med førstehjælpen, mens de andre fik travlt med 
at tilrettevise de tilkaldte ambulancer og redningsfolk. 
Der var også mange mennesker på stedet, og de skulle 
jo helst ikke gå i vejen, så flotillechef Rikke Hyldgaard 
Jensen koordinerede begivenhederne og det tætte 
samarbejde mellem hjælpere og egne folk.

”Det var et rigtigt godt samarbejde. Alle ville meget 
gerne hjælpe, og det gav ligesom ro på hos folk, når de 
så vore uniformer, og de forstod, at vi havde et arbejde 
at udføre,” siger Rikke Hyldgaard Jensen.

Også her blev der efterfølgende evalueret grundigt og 
talt oplevelserne igennem, da de to sårede var bragt på 
sygehuset.

”Der er forskel på træning og virkelighed, og man 
ved aldrig rigtig, hvordan man vil reagere, når man 

står i det. Men når det er noget, man har trænet 
meget, så det sidder på rygraden, så reagerer man 

instinktivt, også selvom det er virkelighed - og 
som i dette tilfælde kan være meget voldsomt,” 
tilføjer hun.

Begge begivenheder skete, hvor Mari-
nehjemmeværnet ganske vist allerede var 
i nærheden, men også var ultrahurtigt 
fremme. Og hvor besætningsmedlem-
merne vidste, hvad der skal gøres.

”Det viser, at det vi lærer, det kan bruges. 
Så vi er klar igen, fastslår Rikke Hyldgaard 
Jensen.  

FØRSTEHJÆLP
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Selv om de ikke har deres eget fartøj, er der 
masser af aktiviteter i Horsens-flotillen. Både 
nye og gamle medlemmer bliver udfordret, 
og der er mere fokus på muligheder frem for 
begrænsninger.

Snakken går i det store mødelokale i 
Hjemmeværnscenter i Horsens. Der er 
flotilleaften hos Hjemmeværnsflotille 
132 Horsens, og 46 medlemmer er 
mødt frem. De skal have taget mål til 
den nye uniform, MTS, de skal have 
afklaret diverse aftaler, og så skal de 

mødes med hinanden. Flotilleaftenen 
ligger fast hver første onsdag i måneden, 
og den er i sig selv et udtryk for flotil-
lens fremgang.

Fra udgangen af 2012 til udgangen 
af 2017 er flotillens aktive styrke gået 
frem med 20 medlemmer svarende til 

30 procent på fem år. Så i dag er flotil-
len tæt på at have 90 aktive, og der er 
virkelig liv i flotillen, hvis man spørger 
flotillechef Kirsten Ramsing.

”Når jeg kommer til flotilleaften, så 
oplever jeg det sammenhold, vi har. Der 
er et drive og et engagement uden lige, 
og der kommer i gennemsnit mindst 40 
personer til flotilleaftnerne,” siger hun. 

Det er vigtigt for Kirsten Ramsing, at 
flotillen har faste dage, hvor folk ved, 
de skal gå til hjemmeværn. Flotilleafte-
nerne er et fast omdrejningspunkt for 
kontakten mellem alle medlemmer. Her 
er ledelsen tilgængelige og synlige. Det 
er her, der bliver givet ny information og 
bliver lavet aftaler og lagt planer både 
for de enkeltes uddannelser og for flotil-
lens aktiviteter. Og her bliver nye budt 
velkommen.

Varm velkomst
Det kender Jimmy Schiøth til. Han er 
nyt medlem fra november 2017 og har 
siden afsluttet sin lovpligtige uddan-
nelse (LPU) og uddannelsen til Operativ 
Gummibådsfører (OGF).

”Jeg mødte op til en flotilleaften, fordi 
jeg kendte en i flotillen, som havde in-
viteret mig. Der var flere, som snakkede 
med mig og sagde goddag og velkom-
men og bare udstrålede stor åbenhed,” 
fortæller Jimmy, som umiddelbart 

AF NINNA FALCK
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Flotilleaftnerne er 
omdrejningspunktet 
for livet i flotillen. 

om bord  
i Horsens

D E T  E R  G O D T  A T  V Æ R E  M E D
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 ”Det er  
de operative 
opgaver, der 
driver værket.
Tommy Lorentsen,  
Navigatør

efter skrev ansøgning om 
medlemskab.

De nye medlemmer kom-
mer mest ind via annoncer 
og kampagner samt via 
medlemmernes netværk. 
Så snart de nye medlemmer 
har fået et medarbejder-
nummer, bliver de koblet på 
en uddannelsesgruppe med 
en fører.

”Som ny er det rigtig 
vigtigt, at der er nogen, der 
holder kontakten, så man 
kommer med i fællesskabet. 
Vi var flere, der var nye og 
kunne følges ad. Det er en 
klar fordel. Og Kai, han går 
jo i folk med træsko på. Vi 
to kiggede i kalenderen. Så 
var min uddannelse tilret-
telagt, og så var vi i gang,” 
siger Jimmy Schiøth.

Hurtigt i gang 
Kai Mogensen er flotillens 
uddannelsesstøtteofficer, 
og han er stærkt fokuse-
ret på at få nye folk 
hurtigt i gang med LPU. 
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Flotillens nye gaster er i gennem-
snit halvandet år om at gennem-
føre LPU.

”Fastholdelse er i høj grad den 
løbende kontakt til den enkelte. 
Det opnår man ikke ved at oprette 
en aktivitet på HJV.DK og sende 
en notifikation. Man skal prikke 
til dem. Det klarer vi også ved 
vores flotilleaftner, hvor jeg lige fra 
start begynder at snakke med de 
nye gaster om, hvornår de skal på 
kursus, så de allerede der føler, at 
der bliver stillet krav til dem. Og 
så er det vigtigt, at man hele tiden 
har styr på, hvor i LPU-forløbet de 
er,” pointerer Kai Mogensen. 

Fokus på målene
Flotillens ledelsesgruppe arbejder 
i fællesskab med hele flotillen 
for at nå målsætningerne om at 
opstille to sejlende besætninger 
til et gråt fartøj og to besætninger 
til den trailerbaserede gummi-
båd - og herunder at få uddannet 
tilstrækkeligt med fartøjsførere og 
gummibådsførere.  

”Nu har vi lige straks forhå-
bentlig operativ fartøjsfører nr. 
to klar. Vi har også flere gaster på 
vej i NAV-søjlen, (navigationsud-
dannelsen, red.) og mon ikke et 
par stykker af dem kunne ønske 
at blive fartøjsførere. Samtidig 
arbejder vi selvfølgelig med, at folk 
generelt får deres funktionsud-
dannelse, så vi får fyldt op med 
sygdomsbehandlere, motorpassere 
og så videre,” siger Kai Mogensen.

Tommy Lorentsen med fire år 
på bagen og en fortid i Søværnet 
er netop ved at blive færdig som 
fartøjsfører i flotillen. Undervejs er 
han blevet stærkt motiveret til at 
uddanne sig.

”Til en start ville jeg bare være 
menigt medlem og måske operativ 
gummibådsfører. Men så tog den 
ene navigatoriske uddannelse den 
anden – og nu er jeg så ved at blive 
færdig som fartøjsfører,” siger han 
med et grin.

Højt aktivitetsniveau
Omdrejningspunktet er aktivi-
teterne: Uddannelser, øvelser og 
indsættelser. Og aktivitetsniveauet 
i Horsens er højt.

”Det skal jo ikke være kaffe og 
blødt brød hver gang. Der skal 
være nogle ordentlige aktiviteter 
og nogle ansvarlige for aktiviteter-
ne med styr på tingene,” siger Kai 
Mogensen, der selv afholder man-
ge lokale kurser – en mulighed der 
åbnede sig, da flotillen flyttede ind 
i større og bedre lokaler i 2013.

”Det er vigtigt for mig, at vi har 
en aktiv ledelse, der støtter op om 
uddannelse, og at der et aktivitets-
niveau, hvor man kan komme ud 
at sejle både gummibåd og gråt 
skib,” siger Jimmy Schiøth. 

”Men det er de operative opga-
ver, der driver værket,” supplerer 
Tommy Lorentsen og fortsætter: 
”Vi har mange operative opgaver. 
Det er nok det, der gør, at det er 
fedt at være i Hjemmeværnet. 
For eksempel har sejladserne i 
Lillebælt for politiet virkelig har 
udviklet sig.”

Bredt samarbejde
Flotillen har ikke rådet over eget 
fartøj siden 1998, men deler fartøj 
med Flotille 133 Juelsminde-Vejle.

”Så da vi fik kommandokøretøj 
og gummibåd i 2012 gav det en ny 
indsprøjtning, fordi vi fik noget, 
der var vores. Nu skal vi stille 
besætninger både til det grå ma-
rinehjemmeværnsfartøj og til den 
trailerbaserede gummibåd. Det 
gør en forskel,” fortæller Kirsten 
Ramsing.

Det burde måske være et pro-
blem for en kommende fartøjsfører 
som Tommy Lorentsen, at flotillen 
ikke har sit eget grå fartøj, men det 
er ikke et problem. 

”Vi har en gummibåd, og så lå-
ner vi skibe af de andre flotiller. Og 
hvis vi kan låne den i Fredericia, 
kan vi jo også låne den i Frede-
rikshavn og sejle i Limfjorden. 

Det betyder, at vi ikke sejler så meget på 
hverdagsaftener, men at vi til gengæld 
kommer andre sjove steder hen,” siger han

”Vi har et stort samarbejde med blandt 
andet Fredericia, Kolding, og Aarhus om 
lån af skib. Vi støtter også andre flotiller, 
hvis de har brug for en funktion til en 
sejlads. Det gør vores folk unikke. De ser 
på deres funktion og kan sejle med hvem 
som helst,” forklarer Kirsten Ramsing.

Alle er lige vigtige
I flotillen er alle medlemmer lige værdi-
fulde. Selv om man har fokus på fartøjs-
førere, så anerkendes alle, ligegyldig, 
hvad de laver. Også de nye folk er vigtige, 
men de ældres fleksibilitet og erfaring vil 
Kirsten Ramsing ikke undvære.

”Alle de, der er gamle i gårde, har været 
glade for at vise vej for de nye og give dem 
lov til noget. Jeg spørger dem også tit selv 
til råds. Det har været rigtigt vigtigt for 
mig som chef, at der har været erfarne folk 

Fire nye medlem-
mer på stribe 
 alle er blevet 
godt modtaget. 
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K I R S T E N  R A M S I N G 
Flotillechef

”Du skal have et godt kammeratskab med plads 
til alle. Du skal kunne få faglig og personlig 

udvikling, og der skal være en synlig ledelse!”

K A I  M O G E N S E N 
Uddannelsesstøtteofficer

”Man skal anerkende hinanden. Der skal 
være nogle ordentlige aktiviteter med ind-
hold, og der skal være nogle ansvarlige for 

aktiviteterne med styr på tingene.”

T O M M Y  L O R E N T S E N 
Navigatør

”De er de operative opgaver, der driver 
værket plus sammenholdet, og det at man 
venligt men bestemt bliver skubbet fremad. 
Og ikke mindst, at man får lov til at sejle – 

jeg er vild med at sejle.”

J I M M Y  S C H I Ø T H 
Operativ gummibådsfører

”Det skal være fagligt interessant, og der 
skal være et tilpas aktivitetsniveau, så vi kan 
komme ud på vandet. Det sociale skal fun-
gere, og så er det jo fedt, at vi er flere nye.”

LEDELSEN:  
”HVAD ER VIGTIGT FOR 

EN GOD FLOTILLE?”

MEDLEMMERNE:  ”HVAD 
SKAL DER TIL  FOR AT 
BLIVE I  FLOTILLEN?”

 ”Det er vores 
flotille, som er 
lykkedes. 
Kirsten Ramsing,  
Flotillechef

at trække på, og med et generations-
skifte på vej, så har de nye altså brug 
for de erfarne,” pointerer hun.

Tommy Lorentsen er i sit forløb ble-
vet holdt meget til ilden af flotillens to 
ældre fartøjsførere, der står for mange 
af flotillens aktiviteter.

”De kan meget mere end kun at læse 
Reglement for Marinehjemmeværns-
fartøjer. De er friske og tør gå forrest. 
Det er sgu sjovt at komme med dem 
ud at sejle,” siger han.

Konkurrence
Faktisk gør flotillen alt for at holde 
godt fast på alle sine aktive medlem-
mer, så så de ikke falder for kravet 
om 24 timers årlig funktionsrelateret 
tjeneste. 

”Når vi kommer hen i april/maj må-
ned, så begynder jeg at tage de første 
udtræk med. Her er alle listet med de, 
der har nul timer øverst og de med 
flest timer nederst. Allerede her har 
vi stort fokus på at gribe fat i de med 
nul timer. Efter sommeren intensive-
rer vi og begynder at involvere resten 
af flotillen i opgaven,” forklarer Kai 
Mogensen.

Samtidig er der en konkurrence i 
flotillen om at komme på top trelisten 
over flest registrerede timer.

”Det er sjovt med en intern kon-
kurrence. De har jo lidt en kamp om 
at få flere timer end Terkel (fartøjsfø-
rer i flotillen, red.). Det blev Rasmus 
sidste år. Jeg er spændt på, hvem det 
skal blive i år,” funderer Kirsten Ram-
sing, der er utroligt glad for flotillens 
resultater, som hun tillægger hele 
teamet.

”Det er vores projekt, det er vores 
flotille, som er lykkedes,” pointerer 
hun om udviklingen i en flotille, der 
har været langt nede, og som har 
kæmpet sig op igen.

”Det er stadig en flotille under 
udvikling. Det tager tid at komme 
derhen, hvor man gerne vil. Det er 
ikke noget, man får forærende – det 
er et skridt ad gangen,” understreger 
flotillechefen.  
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Hen over de sidste par år har 
Hjemmeværnsskolen mær-
ket en øget gennemførelse af 
den lovpligtige uddannelse 
(LPU) blandt nye medlem-
mer. I 2017 gennemførte 

over 1.000 kursister LPU’en, hvilket er posi-
tivt for Hjemmeværnet som helhed. 
Netop i 2017 blev det muligt at tage 
dele af uddannelsens i alt fire modu-
ler decentralt, hvilket betyder, at nye 

hjemmeværnsmedlemmer kan tage modul 
1 og 4 lokalt, mens modul 2 og 3 stadig skal 
gennemføres centralt i Hjemmeværnssko-
lens regi.

HJV magasinets udsendte mødte nogle af 
de nye medlemmer på Hjemmeværnssko-
lens Uddannelsescenter Sjælland, hvor de 
var i fuld gang med LPU modul 3. På holdet 
havde omkring halvdelen af kursisterne 
taget uddannelsens første modul lokalt i 
deres enhed, og kursisterne var positivt 

Lovpligtig 
uddannelse ved 
egen enhed er 
en succes

Flere og flere nye 
hjemmeværnsmedlemmer 
vælger at tage dele af den 
lovpligtige uddannelse 
lokalt i deres egen 
enhed. Muligheden har 
styrket den samlede 
gennemførelse af 
uddannelsen, som er 
alfa og omega for de 
nye soldaters indsats i 
Hjemmeværnet.

TEKST OG FOTO: TINA SLOTH MADSEN 

Kursister på den lovpligtige uddannelse, modul 3, 
er i gang med kamptræning for småstyrker i ter-
rænet ved Uddannelsescenter Sjælland.

Derfor  
gennemfører 
flere LPU

1Fleksibilitet: Som nyt med-
lem har du nu flere valgmu-

ligheder. Du kan gennemføre dele 
af uddannelse i din egen under-
afdeling (LPU1 og LPU4) eller du 
kan tage uddannelsen centralt i 
Hjemmeværnsskolens regi. Sidste 
mulighed er den intensive Boot-
camp, hvor du kommer igennem 
hele uddannelsen på 23 dage. 

2Fastholdelse: Den decentrale 
mulighed betyder, at du med 

det samme tilbringer mere tid med 
din enhed.

3Kortere vej: I dag kommer 
du hurtigere igennem den lov-

pligtige uddannelse, som er blevet 
optimeret.

4Målrettet: Uddannelsen er 
blevet justeret, så den er mere 

målrettet den funktion, du får efter 
uddannelsen.

UDDANNELSE
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13 ud af 37 kursister kom igennem 
nåleøjet og bestod den seneste ud-
gave af Hjemmeværnets grundlæg-
gende patruljeuddannelse (GPU). 
Uddannelsen foregår nu i sam-
arbejder med Air Force Training 
Centre (AFTC) i Karup, hvilket har 
hævet niveauet på uddannelsen. 
Kursusleder på GPU, Martin Sch-
noor, fortæller: ”Tidligere var der 
fokus på særlig hjælp til politiet 
og støtteopgaver for Hæren. Nu 
øver vi kamppatrulje med tunge 
våben som let maskingevær og 
dyssekanon.”

Både Hjemmeværnsskolen og 
AFTC er glade for samarbejdet, 
som har kørt siden 2017. AFTC 
uddanner alle værnepligtige, 
sergenter og reserveofficer til Fly-
vevåbnet og har desuden en omfat-
tende kursusvirksomhed. Skolens 
kadetter manglede soldater til at 
indgå i deres patruljer, hvorimod 
patruljeuddannelsen manglede fø-
rere. På den måde komplimenterer 
de to uddannelser hinanden godt, 
så Hjemmeværnets soldater lærer 
at blive ført, mens AFTCs kadetter 
lærer at føre en patrulje. 

Få kvinder
Siden 2010 har kun to kvinder 
gennemført den grundlæggende 
patruljeuddannelse. En af dem er 
Kristine Hansen fra eskadrille 223 
Værløse, som netop er kommet 
igennem den hårde uddannelse. 

”Der bliver ikke gjort forskel på 
mænd og kvinder. God nok fik jeg 
ikke det allertungeste våben, men 
jeg har stadig båret ekstraudstyr. 
Så det er ikke sådan man bliver 
tilgodeset. På uddannelsen kigger 
de på folks overordnede fysik – de, 
der var stærkest både mentalt og 
fysisk, har båret det tungeste læs.” 

Det kan Nicolai Roth Nielsen 
fra Patruljedeling Esbjerg nikke 
genkendende til.

”Det var fedt at slutte uddan-
nelsen af sammen med AFTC, og 
området omkring Karup og terræ-
net er fantastisk. Jeg har fået nogle 
virkelig fede militære færdigheder, 
som jeg kan tage med hjem til min 
enhed” siger Nicolai, der roser in-
struktørerne og samtidig opfordrer 
andre til at tage patruljeuddan-
nelsen. ”Uddannelsen er både for 
mænd og kvinder.”  

Derfor  
gennemfører 
flere LPU

1Fleksibilitet: Som nyt med-
lem har du nu flere valgmu-

ligheder. Du kan gennemføre dele 
af uddannelse i din egen under-
afdeling (LPU1 og LPU4) eller du 
kan tage uddannelsen centralt i 
Hjemmeværnsskolens regi. Sidste 
mulighed er den intensive Boot-
camp, hvor du kommer igennem 
hele uddannelsen på 23 dage. 

2Fastholdelse: Den decentrale 
mulighed betyder, at du med 

det samme tilbringer mere tid med 
din enhed.

3Kortere vej: I dag kommer 
du hurtigere igennem den lov-

pligtige uddannelse, som er blevet 
optimeret.

4Målrettet: Uddannelsen er 
blevet justeret, så den er mere 

målrettet den funktion, du får efter 
uddannelsen.

B A R R E N  P Å 
P A T R U L J E - 
U D D A N N E L S E 
E R  H Æ V E T

Hjemmeværnsskolen samarbejder 
nu med Flyvevåbnets skole, Air Force 
Training Centre i Karup, omkring den 
grundlæggende patruljeuddannelse. 
Det har hævet niveauet.

TEKST: TINA SLOTH MADSEN

stemte over for den nye mulighed. En af 
dem er Søren Nedergaard fra eskadrille 
242 Sydfyn.

”Det var det letteste for mig at tage 
modulet i eskadrillen, hvor vi fik vi en gen-
nemgang af, hvordan tingene foregår her. 
Jeg synes, det er fint, man får basisviden 
lokalt i ens egen enhed. Nogle opgaver kan 
være opbygget på en hel speciel måde, så 
det er en fordel med den tilgang,” mener 
Søren Nedergaard.

Det er dog stadigt vigtigt at holde fast 
i, at det for nogle giver bedre mening at 
tage den lovpligtige uddannelse centralt i 
Hjemmeværnsskolens regi. 

”Nogle enheder er så små, at det kan 
være svært at finde tid, kompetencer og 
ressourcer til at gennemføre LPU 1 og 4,” 
forklarer frivillig kursusleder Thorvaldur 
Thorbjørnsson.

Peter Kohl fra infanterikompagni Kø-
benhavn har valgt at tage hele den lovplig-
tige uddannelse centralt. 

”Jeg er i meget aktivt kompagni, hvor jeg 
er meget sammen med de andre i kompag-
niet. Så jeg ville rigtig gerne ud og møde 
nye folk fra andre enheder. Men jeg synes, 
det er smart, at man som ny i Hjemmevær-
net kan lære sit eget kompagni at kende 
først på LPU1 frem for, at du skal et andet 
sted hen. Men det er nu også fedt at møde 
nye folk fra de andre værn!” 

Åbner for nye venskaber
Også instruktørerne er generelt positive 
over for decentraliseringen af LPU´en. Kur-
susansvarlig for LPU Bootcampen i Skive, 
seniorsergent Michael Varming, forklarer: 

”Det er positivt. De frivillige instruktø-
rer, vi bruger på uddannelsen centralt er jo 
også dem, som underviser hjemme i deres 
egne enheder.” 

Også Michael Andersen, instruktør i 
uddannelseselementet i stabskompagni 
Nordjylland, roser den nye struktur:

”De nye medlemmer lærer deres nye 
kompagni at kende, når de tager LPU1 
lokalt. Det er med til at sikre loyalitet 
og skaber venskaber i enheden på et 
tidligt tidspunkt i de nye medlemmers 
hjemmeværnskarriere.”

Så alt i alt er decentraliseringen af den 
lovpligtige uddannelse blevet vel modta-
get, og det kan derfor ikke udelukkes, at 
det er medvirkende årsag til, at flere gen-
nemfører uddannelsen i dag. 
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S P R I N G B R Æ T  T I L  E N 

I sommerferien tonsede den 34-årige Zaid løs og 
gennemførte hele Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse 
på den intensive Bootcamp i Skive. Drømmen er en dag at 
blive reserveofficer i Forsvaret. 

Zaid drømmer om en dag 
selv at stå i spidsen for 
et hold værnepligtige. 

militær karriere
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L ysten til at blive en del af det 
frivillige forsvar er for Zaid 
vokset støt og roligt gennem 
de seneste år. 
Den 34-årige århusianer kom-
mer oprindeligt fra Bahrain, 

men har boet i Danmark siden han var 
16 år gammel. Han har læst arabisk på 
universitetet i Århus, men sprang fra på 
det sidste semester, fordi teori og bøger 
ikke rigtig trak i ham længere. Siden hen 
blev han tolk i arabisk i det offentlige 
system, og tolkefunktionen blev herefter 
springbræt til adskillige internationale 
udsendelser som tolk for Forsvaret sam-
men med danske soldater i Irak, hvor han 
kom tæt på den militære hverdag. 

”Jeg er helt klart tiltrukket af den mili-
tære verden og kan godt lide disciplinen, 
det med at stå tidligt op om morgenen og 
de fysiske udfordringer, der følger med at 
være i uniform og være soldat,” fortæller 
Zaid, der bor i Århus sammen med sin 
kone Stine og deres to børn.

Gennem sine udsendelser i Irak har 
Zaid fulgt soldaterlivet på nært hold og 
har også mødt soldater fra Hjemmevær-
net, som har været med på samme missio-
ner som Zaid. De seneste år har soldater 
fra Hjemmeværnet nemlig været udsendt 
i Irak, hvor de som instruktører har 
bidraget til at træne de irakiske styrker. 
Det var blandt andet gennem dem, han 
fik mere viden om karrieremulighederne i 
Hjemmeværnet. 

”Jeg er jo blevet for gammel til at være 
værnepligtig. Så jeg tænkte, at Hjem-
meværnet kunne tilbyde mig de militære 
aktiviteter og udfordringer, som jeg sav-
ner,” siger Zaid, der elsker at presse sig selv 
fysisk og sin fritid også er fodboldtræner.

Hårdt på den gode måde
Nu har han så gennemført hele Hjem-
meværnets lovpligtige uddannelse i 
sommerferien på en intensiv Bootcamp 
på Skive Kaserne sammen med nogle 
andre kammerater fra det kompagni i 
Århus, som er han er blevet en del af. På 
tre meget varme sommeruger tonsede han 
igennem og fik sit diplom den 22. juli ved 
en større parade. Det var en stor dag at 
få beviset på, at han nu er klar til at være 
hjemmeværnssoldat i uniform. 

”Bootcampen var helt klart udfordrende 
og hård på den gode måde. Jeg gik mange 

kilometer med rygsæk, sov i bivuak, prø-
vede vagttjeneste, var på skydebanen og 
fik i det hele taget ikke meget søvn. Men 
jeg oplevede også et rigtig godt fællesskab 
med de andre kursister. I starten kendte 
vi jo ikke hinanden, men efter de tre uger 
sammen fik vi et rigtig godt sammenhold, 
og der er allerede oprettet en Facebook-
gruppe for os. Så Bootcampen levede i den 
grad op til mine forventninger,” fortæller 
Zaid, der er klar til at fortsætte som aktiv 
i kompagniet, når han kommer hjem 
fra endnu en udsendelse som tolk for 
Forsvaret.

Reserveofficer
På lidt længere sigt er det Zaids drøm at 
blive reserveofficer i Forsvaret, hvilket 
kræver yderligere militær uddannelse. 
Han kunne rigtig godt tænke sig en dag 
selv at stå som leder af et hold værneplig-
tige på Hærens Basisuddannelse. Den 
vej rundt ser han Hjemmeværnet som en 
platform for en videre militær løbebane. 

”Jamen Forsvaret trækker da helt klart 
i mig. Foreløbig vil jeg sørge for at holde 
mine militære færdigheder ved lige og 
komme på skydebanen, så jeg kan være 
klar, når mit kompagni har brug for 
mig.”  

Zaids fulde navn er redaktionen bekendt. 
Red.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: LARS HOLM

PORTRÆT

 ”Jeg er 
tiltrukket af den 
militære verden og 
kan godt lide 
disciplinen”.
Zaid, Menig

Zaid har boet i Danmark  
i næsten 20 år og er tolk  
i arabisk.  
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Dyse klar!” råber 
dyseskytten. 
Med dysekanonen 
på skulderen kan 
han ud mellem 
træernes blade se 

en række køretøjer på en grusvej. 
Det er syv amerikanske humvees. 

Dysehjælperen tager øjnene fra 
køretøjerne og kaster et blik bagud. 
Resten af gruppen er foldet ud i 
skovkanten på begge sider af dyse-
kanonen. Med geværerne presset 
ind i skulderen trykker de med 
jævne mellemrum på aftrækkeren.

”Bagblæs fri!” melder 

dysehjælperen. ”Skud kommer!” 
Lyden af den blinde granat 

overdøver et øjeblik geværskyt-
ternes enkelskud. En skarp lugt af 
krudt blander sig med den varme 
sommerluft. 

”Mål nedkæmpet,” lyder den 
næste melding.

Hjemmeværnet på 
NATOøvelse i Letland
Det er ikke hver dag, man får chancen for at være en del af en stor 
NATO-øvelse. Da en deling hjemmeværnssoldater fik muligheden, 
fløj de til Letland for at deltage på øvelsen Saber Strike. 

TEKST OG FOTO: LÆRKE WEENSGAARD 
OG  LYKKE HORNUM

Tunge køretøjer på 
vej frem ad grusveje-
ne i øvelsesområdet.
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Bag våbnene står en deling af 32 
hjemmeværnssoldater, der er rejst 
til Letland for at bidrage til NATO-
øvelsen Saber Strike. De fleste af dem 
kommer fra Hjemmeværnskompagni 
Eshøj i Aarhus. Under turen får de 
alle nye erfaringer med at indgå i et 
øvelsesset-up, der er langt større end 
det, de kan prøve i Danmark. 

Inden de amerikanske humvees 
rullede op ad grusvejen, har varmen 
og myggene været de mest nærgå-
ende fjender. Skjult i skyggen og 
smurt ind i sløringscreme og myg-
gespray ligger soldaterne i vejkanten 
og observerer op ad en grusvej, mens 
de venter på, at fjenden dukker op. 
Ventetiden er dog ikke det samme 
som spild af tid. 

”Vi bliver ved med at udbedre de 
kampstillinger, vi observerer fra. Som 
fører kan jeg i løbet af dagen komme 
med supplerende befalinger, så vi kan 
lave flere lækkerhedsting ved vores 
stillinger,” siger gruppefører Bjørn 
Christiansen. 

Et kendt ansigt 
Med et kort i hånden søger delingsfø-
rer Maja Egsgaard ly i skyggen af én af 
de lastbiler, som Hjemmeværnet har 
med fra Danmark. Efter følingen med 
de amerikanske køretøjer er den dan-
ske deling rykket videre og er i gang 
med at observere ned ad en ny grusvej. 

”Alt i alt gik følingen rigtig godt. 
Det lykkedes os med 16 mand at 
holde en hel deling af US marines 
nede,” siger delingsføreren. 

En signalmand bryder ind. Der er 
nyt et radiosignal fra de lettiske trop-
per, der har observeret køretøjer i et 
nyt område. Maja Egsgaard lytter og 
kigger ned på sit kort.

NATO-ØVELSE

Danske hjem-
meværnssoldater 
primært fra et år-
husiansk kompagni 
havde de tunge 
skyts i brug, da de 
fik til at opgave at 
nedkæmpe fjenden 
på den storstilede 
NATOøvelse på 
lettisk jord. 

”Vi har 2. deling liggende i det 
område, så det burde ikke være et 
problem,” siger hun. 

2. deling består af tropper fra 
den lettiske hær, da den danske 
deling indgår i et lettisk kompagni. 
Lettiske Nikita Polakovs, der sørger 
for artilleri til hele kompagniet, 
oplever de danske hjemmeværns-
soldater som meget engageret: 

”De er yderst motiverede og vil 
gerne blive bedre. De er dygtige 
hjemmeværnssoldater,” mener han. 

Det meste af tiden kan man få 
øje på et par enkelte fremmede 
uniformer, der følger den danske 
deling. Det er kampdommere, der 
vurderer, hvornår nogle af de dan-
ske soldater skal erklæres ”sårede” 
eller ”døde”. 

En af de amerikanske kampdom-
mere viste sig at være et kendt ansigt 
for LMG-skytten Jakob Fries. De 
kendte hinanden fra en øvelse i Ny-
mindegab, men havde ikke regnet 
med at hilse på hinanden i Letland: 

”Det er et kæmpestort system, 
og alligevel kan vi stadig støde ind 
i hinanden 900 km fra der, hvor 
vi mødtes første gang. Det er da 
pudsigt,” siger Jakob Fries med et 
smil. 

Kamp i en forladt by 
På en lang kolonne af køretøjer 
ruller det lettiske kompagni med 
den danske deling ind i den for-
ladte by Skrunda. 

I 1963 blev Skrunda opført som 
en sovjetisk radarbase. Der blev 
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Fakta
• Den danske regering ønsker 

at styrke sikkerheden i vores 
nærområde både for Danmark 
og vores allierede. Derfor 
bidrager Danmark til NATOs 
kollektive afskrækkelse og 
forsvar samt genforsikringstil-
tag i Østersøregionen blandt 
andet med tilstedeværelse i 
Estland.

• Hjemmeværnet har også part-
nerskaber med Estland, Let-
land og Litauen. Samarbejdet 
omfatter årlige øvelses- og 
uddannelsesaktiviteter med 
henblik på at øge Hjemme-
værnets indsættelsesevne. 

• I 2018 har danske hjem-
meværnssoldater deltaget i 
øvelse Saber Strike i Letland 
og Sun Stroke i Litauen samt 
i patruljekonkurrencen ”Ze-
messardze Patrula” i Letland. 
Alle tre baltiske hjemmeværn 
deltog i regionsøvelsen ”Green 
Phoenix” september. 

E S T L A N D

R U S L A N D

L E T L A N D

L I T A U E N

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

P O L E N

også bygget lejlighedskomplek-
ser til de ansatte og deres fami-
lier, og i alt husede byen cirka 
5.000 indbyggere. Basen blev 
nedlagt i 1998, men da det var 
for dyrt at rive bygninger ned, 
har de fået lov til at forfalde i 20 
år. Indenfor sidder der stadig 
rustne lampefatninger i loftet, 
vinduerne er knuste, og glasskå-
rene er spredt udover gulvene. 
Ingen af soldaterne er i tvivl om, 
at de kommer til at sætte pris på 
deres knæbeskyttere i morgen. 

Der går ikke lang tid, før 
der bliver fyldt sandsække 
for at lave kampstillinger i de 
forfaldne huse. Bataljonschefen 
forventer, at fjenden vil angribe 
fra nord, og det bliver stillin-
gerne bygget efter.

Næste morgen viser det sig 
dog, at fjenden har andre pla-
ner. En hurtig skudsalve fra et 
maskingevær markerer fjendens 
ankomst til Skrunda. Men de 

angriber fra syd i stedet for 
nord – modsat alles forvent-
ninger. Det har gjort de fleste af 
kampstillingerne ubrugelige. 

Den danske deling forla-
der efter nogle timer deres 
kampstilliger og søger ind i et 
nyt hus. De fordeler sig ud på 

Delingsfører Maja Egsgaard er i aktion 
og leder sine folk.

 ”Det er 
exceptionelt at 
være med i så 
stor en øvelse, 
hvor vi kan dele 
historier og 
erfaringer med 
andre soldater”.
Jan Thomsen, Kører under 
Saber Strike
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18.000 soldater fra 19 forskellige nationer 
fordelt i fire lande. Sådan lød rammerne for 
NATO-øvelsen ”Saber Strike”, hvor Hjemme-
værnet bidrog med en deling på 32 soldater i 
Letland. 

Øvelsen foregik langs grænsen til Rusland i 
Polen og de tre baltiske lande Letland, Estland 
og Litauen. De fire lande var forvandlet til en 
fiktiv kampplads, da både tropper fra na-
tionernes hære, flyvevåben og hjemmeværn 
trænede deres færdigheder d. 3.-15. juni. Saber 
Strike blev afholdt for første gang i 2010 og 
har siden da været en årlig øvelse for mange 
NATO-lande. 

Formålet med Saber Strike er at træne de del-
tagende landes evne til at samarbejde og blive 
indsat i tilfælde af en krisesituation. Derudover 
rummer øvelsen en stærk signalværdi: 

”Saber Strike signalerer overfor Rusland, at 
NATO står sammen og er solidariske med de 
baltiske lande,” forklarer Christina Fogtmann 
Halvgaard, sagsbehandler i Center for Stabili-
seringsindsatser. Hun er områdeansvarlig for 
Hjemmeværnets samarbejde med de baltiske 
lande. 

Øvelsen viser også, at NATO er klar til at 
håndhæve den såkaldte musketer-ed, forklarer 
Christina Fogtmann Halvgaard. Musketer-
eden eller NATO artikel 5 forpligtiger NATO 
medlemslandene til at beskytte hinanden. Hvis 
ét land bliver angrebet, opfattes det som et 
angreb på alle NATO lande. 

NATO-ØVELSE

De danske hjemmeværnssoldater bekæmpede fjen-
den efter bedste evne. De endte dog med at blive 
overrumplet af fjenden, da øvelsen sluttede.

Saber Strike 
signalerer 
solidaritet
Hjemmeværnet deltog 
i juni på NATO-øvelsen 
”Saber Strike”, der har 
til formål at vise NATO-
landenes forpligtigelse og 
solidaritet med de baltiske 
lande. 

AF LYKKE HORNUM OG  
LÆRKE WEENSGAARD

husets to planer og søger hen 
mod vinduerne. Halvt skjul 
bag vinduernes kanter skal 
de ikke længere nøjes med at 
høre, hvordan skudsalverne 
fra fjenden rykker nærmere. 
Nu kan de også se dem. De 
retter geværmundingen mod 
den næste fjende og presser 
pegefingeren mod aftrækkeren 
igen.

Vigtig markering 
Indsatsen fra Hjemmeværnet 
og resten af den forsvarende 
styrke rækker dog ikke langt 
nok denne gang. Da der bliver 
kaldt ENDEX, har fjenden besat 

Skrunda. Ikke desto mindre har 
Saber Strike tjent sit formål for 
alle parter: NATO har markeret 
sin tilstedeværelse i de baltiske 
lande, og de medvirkende solda-
ter har fået træning i at arbejde i 
et set-up med mange enheder.

”Det er exceptionelt at være 
med i så stor en øvelse, hvor vi 
kan dele historier og erfaringer 
med andre soldater,” siger Jan 
Thomsen, der under øvelsen er 
kører på en af lastbilerne. 

Soldaterne springer op på 
lastbilerne, og da den sidste dør 
er smækket, ruller de tilbage 
mod Danmark og deres daglige 
jobs.  
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Det er ikke alle krigsskader, man 
kan se. En mindre gruppe ud-
sendte soldater vender hjem med 
ar på sjælen, som giver psykiske 

problemer som for eksempel PTSD (post-
traumatisk stresssyndrom). 

Det problem gør DIF (Danmarks Idræts-
forbund) Soldaterprojekt noget ved. Projek-
tet har kørt siden 2011 for fysiske skadede 
veteraner, og siden 2016 har det også omfat-
tet psykisk skadede. 

”Vi har forskellige tilbud om idræt, for 
idræt kan mere end at give sved på panden,” 
siger Andreas Carlsen, der er projektkonsu-
lent i DIF Soldaterprojekt. 

”Mange PTSD-ramte kæmper for eksem-
pel med social angst, og idræt er en god 
måde at bearbejde det på. Derfor fokuserer 
vi også på holdånd og -aktiviteter, der kan 
give lyst til at være sammen med andre 
mennesker igen,” siger han.

Afhængig af hvilken sportsgren en 
veteran interesserer sig for, tager projektet 
kontakt til en af de hundredevis af forskelli-
ge klubber, der findes over hele landet i DIF-
regi. I den relevante klub finder projektet en 
kontaktperson, der kan hjælpe veteranen i 
gang på en god måde.

”Vi ved, hvad de psykisk skadede vete-
raner kæmper med, så vi kan for eksempel 
anbefale, at veteranen ikke har sit første 
møde med sporten, når der er allerflest 
mennesker,” siger Andreas Carlsen. 

Samtidig sikrer projektet gode vilkår i 
klubben – for eksempel lån af udstyr og 
gratis træning det første halve år. 

Hjælper med at rejse sig 
DIF Soldaterprojekt arrangerer også Safe 
Zones – det vil sige træning kun for psykisk 
skadede veteraner, som ikke er klar til at 
komme ud i en almindelig klub. 

Sidst, men ikke mindst er der årlige 
camps, hvor forskellige idrætsforbund 
præsenterer deres sport. Håbet er, at vete-
ranerne møder en sport, som de vil dyrke 
efter campen. En gang om året er der også 
en længere camp med en særlig aktivitet. I 
år var det Ride4Rehab – et cykelløb med ni 
etaper, hvor veteraner, folketingspolitikere, 
prominente navne fra Forsvaret og Hjem-
meværnet samt lokale cykelklubber kørte 
fra Frederikshavn til Kastellet i København 
– bl.a. kørte stabschef for Hjemmeværns-
kommandoen brigadegeneral Jette Albi-
nus med på etaperne fra Nymindegab til 
Kastellet.

”Idræt kan give selvtilliden tilbage. For 
mange veteraner med PTSD er korthuset 
ramlet, og de er socialt isolerede. DIF Solda-
terprojekt er med til at rejse dem igen,” siger 
Andreas Carlsen.  

Idræt er godt for 
veteraners psyke

Idræt kan hjælpe psykisk skadede veteraner. 
Derfor arbejder DIF Soldaterprojekt med at hjælpe 
veteranerne i gang i lokale idrætsklubber landet over. I 
år arrangerede projektet også cykelløbet Ride4Rehab.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

DIF Soldater-
projekt
• Henvender sig til alle skadede 

veteraner og løber frem til 
den 31. december 2019. 

• DIF har sammen med 
Forsvarsministeriet bevilget 
henholdsvis 2,4 og 4,3 mil-
lioner til projektet. Events og 
aktiviteter gennemføres med 
støtte fra fonde. 

• Evalueringen af første projekt-
periode fra 2011-2016 viste, 
at 80 procent af deltagerne 
har udtrykt, at deltagelsen 
har givet dem en forbedring i 
deres livsvilkår generelt. Flere 
end 50 procent af de skadede 
veteraner tog desuden en civil 
drejning i form af uddannelse 
eller arbejde. 

• Læs mere på: www.difsolda-
terprojekt.dk

IDRÆT OG VETERANER

Hjemmeværnskommandoens stabschef, Jette Albinus, støttede op om Ride4Rehab. 
Foto: Marina Islund   
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Hjv.dk – vistillerop.dk –  
blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 

DIN SIDE

N Y  P R Æ M I E !
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar til os, kan du være  
blandt de heldige vindere af en ny historisk bog, 
”Hjemmeværnet – Historien om et folkeligt forsvar”. 
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 I 1614 indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Da oprettede  

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

benyttet sig af lejetropper, når der skulle føres krig.

 

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

sende betydning op gennem århundrederne:

 

• Den dramatiske eksistenskamp mod svenskerne i 1600- og 

1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet.

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

og de tunge år i Tysklands skygge.

• Koldkrigsårene som NATO-allieret og den nyeste historie med 

internationale opgaver og moderne krigsførelse.

 

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

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

tegisk tænkning og den våbenteknologiske udvikling har forandret 

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

 

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

begge historikere og ansat ved Tøjhusmuseet.

Samlet dokument

HJEMMEVÆRNET
H i s t o r i e n  o m  d e t  f o l k e l i g e  f o r s v a r

J e n s  O l e  C h r i s t e n s e n

Hjemmeværnet_HR.indd   1 24/08/2017   11.44

De heldige quizvinderne kan 
blive ejere af en ny bog om 
Hjemmeværnet. 

Sara Hjalager ses her efter den 
flotte sejr.
Foto: Sune Wadskjær Nielsen/VFK

Find Hjemmeværnet digitalt

Send ind  
og vind!
Send dine svar senest:  
1. november 2018 til
Hjvmagasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 1/2018: 

Susi Reck Jessen,
Bygmarken 29 
8560 Kolind

Jens Nielsen, 
Bredager 49
7120 Vejle Øst

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvor gammel er 

rekrutteringsofficer 
Bjørn Stephen 
Skaaning Andersen?

2  Hvilket 
kompagni kommer 
Thomas Bagger 
Christensen fra?

3  Hvem er 
næstkommanderende 
i eskadrille 272 
Vestjylland?

4  Hvor foregik 
Marine hjemme-
værnets Landsøvelse 
2018? 

5  Hvor mange 
kompagnier får det 
nye Hærhjemme-
værnsdistrikt 
Nordsjælland?

Verdensmester i militær femkamp 
Danmark – og Hjemmeværnet - har fået en 
kvindelig verdensmester i militær femkamp. 
Den 28-årige Sara Hjalager, der er medlem 
af Stabskompagniet ved Distrikt Østjylland, 
holdt kinesiske konkurrenter bag sig i et tæt 
terrænløb, da hun 31. august vandt militæ-
ridrættens kongedisciplin. ”Det var fedt at 
krydse målstregen først,” siger Sara Hjalager, 

der repræsenterede Hjemmeværnet på 
Forsvarets Militære Landshold. Ud over at 
blive verdensmester opnåede Sara Hjalager 
også at komme igennem konkurrencen med 
over 5.400 point. Det er en gylden grænse 
for militære femkæmpere, og hun er den 
første danske kvinde, der kommer over 
5.400 point. 

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet
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Hjemmeværnet bidrog til en smuk ceremoni, da 
mindestenen for modstandsmanden Verner Emil 
Sørensen blev genindviet i Høje Taastrup med 
taler, kranse og fanekommando. 

AF CHARLOTTE BAUN 
SENHOLT
FOTO: BO NYMANN Verner Emil Sørensen var bare 26 år 

gammel, da han blev dræbt af tyske 
soldater den 29. august 1944. Den 
unge frihedskæmper deltog i en 

aktion ved Kraghave Blokpost i Høje Taastrup, 
hvor han forsøgte at erobre en tysk ammuni-
tionstransport, som i sidste øjeblik var blevet 
forstærket med betydeligt flere tyske soldater i 
vagtmandskabet end forventet. 

Mindestenen for Verner Emil Sørensen, 
der efterlod sig hustru og to små drenge, blev 
genindviet på den historiske dato, 29. august. 
Med Hjemmeværnets hjælp, Frihedskam-
pens Mindefond, Høje Taastrup Kommune, 

Banedanmark og andre gode lokale kræfter 
har den smukke mindesten nu fået sit eget lil-
le anlæg ved Høje Taastrup Stien og Frøgårds 
Alle, så man nemmere kan komme og lægge 
blomster eller kranse og mindes den unge 
modstandsmand, der betalte den højeste pris. 
Før flytningen stod mindestenen på en ufrem-
kommelig plads ved jernbanesporene, hvor 
der ikke var adgang for offentligheden.  

Aktiv rolle
Genindvielsen blev markeret med en smuk  
ceremoni med deltagelse af Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Jens Garly, der lagde 
en krans ved mindestenen. Soldater fra det lo-
kale Hjemmeværnskompagni Taastrup, Virk-
somhedshjemmeværnskompagni Sjælland og 
Eksercitskompagni Rosenborg stillede med 
fanekommando og spillede Danmarks sidste 
Honnør. Der var taler af formand for Friheds-
kampens Mindefond, tidligere ceremonime-
ster Christian Eugen-Olsen samt af byens 
borgmester Michael Ziegler. 

Hjemmeværnet har spillet en aktiv rolle 
i genindvielsen af mindestenen gennem et 
større registreringsarbejde af omkring 1.000 
mindestene og grave for faldne modstandsfolk 
sammen med Frihedskampens Mindefond. 
Frivillige historikere har i den forbindelse 
gjort et stort stykke arbejde med at registrere 
og vurdere flere hundrede sten for at finde ud 
af, hvilke sten der trænger til en kærlig hånd.  

”Gennem mindestensprojektet, som Hjem-
meværnets historikere registrerede i 2014, 
har vi været med til at skabe fornyet interesse 
for mindestenen for Verner Emil Sørensen. 
Det er vi selvfølgelig glade for,” forklarer 
Hjemmeværnets chefsergent Jens Post. 

Det er Verner Emil Sørensens niece, den 
73-årige Kirsten Hansen fra Gundsømagle, 
sandelig også. Nu kan hun igen genoptage 
barndommens besøg ved mindestenen for sin 
morbror, som hun desværre aldrig lærte at 
kende.  

Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Jens Garly, og formanden for 
Frihedskampens Mindefond, Christian 
Eugen-Olsen ærer modstandsmanden 
Verner Emil Sørensen. 

Mindesten 
genindviet 
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