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For et år siden skrev vi vores første fælles 
leder her i magasinet. Meget er sket siden 
da. Vi har begge brugt meget af tiden på at 
få Hjemmeværnet ”ind under huden” og 
på at lære både frivillige, ansatte og per-
sonel af reserven at kende. Det er derfor 
med mange store og spændende oplevelser 
i hukommelsen, at vi ser tilbage på 2018. 
Uanset hvilken aktivitet eller indsættelse, 
vi har deltaget i, har vi oplevet engagerede 
og dygtige hjemmeværnssoldater, og det 
giver os stor glæde at se den motivation og 
aktivitet, der er ude i Hjemmeværnet. 

Vores øgede fokus på den militære op-
gaveløsning har blandt andet kunnet ses i 
forbindelse med Hjemmeværnets støtte til 
de britiske enheder, der som en del af den 
store NATO øvelse Trident Juncture skulle 
passere igennem Danmark. Men også 
den vedholdende indsats på det maritime 
område, ikke mindst i forbindelse med 
eftersøgnings- og redningsoperationer 
samt farvandsovervågning, har præget 
2018.. Endelig er der grund til at frem-
hæve Hjemmeværnets flyvende kapacitet, 
der har støttet såvel Forsvaret som Politiet, 
og de op mod ca. 130 hjemmeværnssolda-
ter, der sammen med soldater fra Forsvaret 
har bistået Politiet med grænsekontrol-
indsatsen. Der kunne nævnes mange flere 
eksempler på større såvel som mindre akti-
viteter, hvor frivillige hjemmeværnssol-
dater fra alle værnsgrene har lagt kræfter 
og sjæl i at gennemføre uddannelse og 
indsættelser. Her fra skal der lyde en stor 
tak for jeres indsats.

2018 gav os også et nyt forsvarsforlig. 
Det er et godt forlig for Hjemmeværnet, da 
det sætter rammen for vores militære op-
gaveløsning og samtidig cementerer vores 
tætte relation til Forsvaret. Med forliget 
følger også spændende opgaver. Hjem-
meværnet får flere penge til materiel, og 
vi får ansvaret for at opstille den nye mo-
biliseringsstyrke – Totalforsvarsstyrken, 
der i slutmålet vil tælle mere end 10.000 
tidligere værnepligtige soldater. 

Året har også budt på mere alvorlige 
hændelser. For blot en måneds tid siden 

var Hjemmeværnet kortvarigt på forsiden 
i flere medier, fordi vi ikke kunne rede-
gøre for 16 af vores våben. Mange har 
efterfølgende spurgt, om det var nødven-
digt at gå offentligt ud med en nyhed for 
så efter kort tid at meddele, at våbnene 
var fundet igen. Til det spørgsmål kan der 
kun svares, at ”ja det det var nødvendigt”. 
Manglende våben er en meget alvorlig 
sag, og det er vigtigt for os at vise om-
verdenen, at vi tager den type hændelser 
ekstremt alvorligt, og at vi hurtigt og 
aktivt gør noget. Det var godt, at vi hur-
tigt fandt våbnene igen, og det skyldtes 
netop, at vi rettede stor opmærksomhed 
på problemet og iværksatte en optælling 
af vores våben. 

I denne forbindelse vil vi gerne sige tak 
til alle jer, som smed hvad I havde i hæn-
derne og hjalp til med optællingen. 

Til foråret runder vi et skarpt hjørne, 
når Hjemmeværnet fylder 70 år. Vi har fra 
starten været en frivillig militær bered-
skabsorganisation og brugt det meste af 
tiden på at forberede os på mulige opgaver 
og scenarier.

Vi kan ikke forudsige, hvad der kom-
mer til at ske, men uanset hvad de næste 
70 år byder på, er det vores pligt at være 
bedst muligt forberedt og klar. Derfor er 
de øvelser, indsættelser og den uddan-
nelse, vi udfører i dag, det der forbereder 
os på i morgen. Så selv om 70 år på bagen 
normalt kan betyde, at der falder mere ro 
på, end der har været tidligere, er det ikke 
tilfældet for Hjemmeværnet. De knap 70 
år, vi allerede har eksisteret, har givet os 
masser af erfaring, kompetencer og ballast 
til at være fokuseret og klar til fremtiden. 
En fremtid, hvor opgaverne og situationen 
kan stille krav til vores evne til at være 
klar til indsats med kortere varsel, end vi 
troede for bare et par år siden. 

Vi ønsker alle i Hjemmeværnet og vores 
samarbejdspartnere en rigtig glædelig Jul 
samt et lykkebringende Nytår.

God læselyst!
Hjemmeværnsledelsen

Søren Espersen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Jens Garly
Chef for Hjemmeværnet

Det vi gør i dag, 
forbereder os på i morgen

LEDER
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NYHEDER

Det var en sand heltedåd, da to udsendte 
reserveofficerer på Resolute Support Mission 
i Afghanistan, Casper Resenbro og Gorm 
Grønborg-Forsingdal, reddede en albansk 
officers liv i Kabul på grund af deres hurtige og 
super kompetente førstehjælpsindsats. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

De to reserveofficerer indgår som 
en del af Hjemmeværnets bidrag til 
NATO-missionen ”Resolute Support 
Mission” i Afghanistan. Da en albansk 
officer under et indendørs fodboldspil 
faldt og slog sit hoved så voldsomt, 
at han mistede bevidstheden og kort 
efter fik hjertestop, trådte de to reser-
veofficerer til.

”Det gik hurtigt op for os, at situa-
tionen var alvorlig,” fortæller Casper. 

Efter adskillige minutters akut 
hjertemassage og kunstigt åndedræt 
begyndte albanerens hjerte at slå, og 
han trak vejret igen. Han fik senere 
lægehjælp og fik det heldigvis godt igen. 
Heltedåden høstede kæmpe ros på 
missionen. ”De to officerers indsats er 
bemærkelsesværdig. Uden deres indsats 
havde albaneren ikke overlevet. De gør 

dansk forsvar stor ære,” lød det i en tak-
kemail til Hjemmeværnet.

Casper Resenbro og Gorm Grøn-
borg-Forsingdal har helt fortjent 
modtaget anerkendelse for indsatsen 
i form af Commanders Coin fra en 
højtstående officer på missionen. De 
har også fået et personligt takkebrev 
fra Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Jens Garly.

”Vi er stolte over, at repræsentere 
Hjemmeværnet i Resolute Support 
Mission. Igennem vores virke i mis-
sionen, hvor vi kombinerer vores 
militære og civile kompetencer, er 
vi med til at gøre en markant forskel 
for de afghanske sikkerhedsstyrker,” 
anfører Casper Resenbro og Gorm 
Grønborg-Forsingdahl.

Reserveofficerer 
redder albansk 
officers liv 

Casper Resenbro og Gorm Grønborg-Forsingdal blev anerkendt for deres 
livreddende førstehjælpsindsats med Commanders Coin. Foto: Privat

I forbindelse med 800 året for Dannebrog 15. 
juni 2019 har Danmarks-Samfundet fået ud-
arbejdet en særlig jubilæumsplakat, som kom-
mer til at udgøre grundstenen i den visuelle 
identitet for events i anledningen af 800-året. 

Det blev Sofie Tornemark Hansen fra Hol-
bæk, der vandt plakatkonkurrencen ”Danne-
brog 800”. Hendes plakat blev udvalgt blandt 
27 forslag.

 800-års jubilæet bliver i øvrigt fejret både 
i Danmark, Estland og i de øvrige baltiske 
lande, og også Hjemmeværnet vil deltage i 
festlighederne. 

Jubilæums- 
plakat for 
Dannebrog

Vinderen af 
Danmarks-
Samfundets 
plakatkonkur-
rence Sofie 
Tornemark 
Hansen med 
plakaten og 
landsformand 
for Danmarks-
Samfundet 
Erik Fage-
Pedersen.   

Nye menig distinktioner 
annulleres
På Hjemmeværnets Landsrådsmøde 
i november besluttede Chefen For 
Hjemmeværnet efter rådgivning fra 
Landsrådet at indstille udleveringen af 
de nye menigdistinktioner. Det betyder, 
at menigdistinktioner i Hærhjemme-
værnet som hidtil ikke udleveres, mens 
de nuværende menigdistinktioner i 
Marine- og Flyverhjemmeværnet fort-
sat udleveres og anvendes. 

Implementeringen af specialister 
fortsætter som planlagt, og specialistdi-
stinktionerne med tilhørende kom-
petenceafmærkning bliver udleveret i 
takt med, at de nye specialister bliver 
uddannet.
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Fornem pris
Kaptajn Peter Hartvig Andersen fra Hjem-
meværnsskolen og seniorsergent Mikael 
Dommerby Knipschildt fra Hærens Sergent-
skole høstede flest stemmer for deres takti-
ske læringsvideoer, da Forsvarets Uddannel-
sespris 2018 blev uddelt i efteråret. Dermed 
løb de med den fornemme uddannelsespris 
for deres læringsvideoer, som er frugterne af 
et samarbejde mellem Hjemmeværnsskolen 

Fakkelvagter til 
juleaftensdag
Traditionen tro er Hjem-
meværnet med til at holde 
fast i en smuk mindehøj-
tidelighed juleaftensdag i 
Mindelunden i Ryvangen 
til ære for frihedskæmpere, 
der blev dræbt af tyskerne 
under besættelsen. 

Arrangementet starter 
kl. 16.00 i Mindelunden på 
Tuborgvej ved at hjemme-
værnssoldaterne tænder 
lys og lægger blomster på 
gravene for de faldne fri-
hedskæmpere. Ved Minde-
muren står Hjemmeværnet 
æresvagt med fakler. 

Aftenens taler i år er 
skuespiller Bodil Jørgensen. 
Hele mindehøjtideligheden 
slutter kl. 16.30. 

Vi opfordrer hjemme-
værnssoldater fra alle værn 
til at deltage som fakkelvagt 
og ikke blot møde op for at 
overvære højtideligheden. 
Deltagere i fakkelvagten be-
des møde på Rymarksvej 1, 
2900 Hellerup ved Institut-
tet for Blinde og Svagsynede 
kl. 15.00. Påklædning som 
fakkelvagt er reglementeret 
udleveret uniform M/84 el-
ler M/11, MTS med baret og 
støvler eller tilsvarende for 
Marinehjemmeværnet.

”Blå Negl” stiller store 
krav til deltagerne.
Arkivfoto: Christer Holte

EFTERLYSNING

Kaptajn Peter Hartvig Andersen og senior-
sergent Mikael Dommerby Knipschildt med 
diplomet for Forsvarets Uddannelsespris 
2018.

Du kan stadig sagtens nå at 
tilmelde dig en af Danmarks 
største militære øvelser, nem-
lig patruljeøvelsen Blå Negl, 
som løber af stablen fra fre-
dag 22. februar til søndag 24. 
februar 2019 i Sydøstjylland.

 I 2019-udgaven bliver der 
16 poster på stroppeturen, 

som Hærhjemmeværndi-
strikt Sydøstjylland har stået 
i spidsen for gennem 20 år. 
Patruljeøvelsen er kendt 
for at være hård, og det 
er langt fra alle deltagere, 
som kommer i mål. Der er 
tilmeldingsfrist 1. februar 
2019 via eget kompagni til 

Hærhjemmeværndistrikt  
Sydøstjylland på tlf. 76437700 
eller e-mail: hdsej@hjv.dk.  
Husk MAnr., navn og 
underafdeling.

Du kan følge Blå Negl på 
Facebook via ”Hjemmevær-
net i Sydøstjylland.”

Ny telefon
Hjemmeværnet åbner en 
ny rekrutteringstelefon for 
interesserede borgere, der 
ønsker at få mere at vide om 
optagelse i Hjemmeværnet. 
Rekrutteringstelefonen er åben på 
hverdage i daglig arbejdstid. Man 
kan også lægge en besked - så vil 
man blive ringet op. 

Rekrutteringstelefonens  
nummer:  

29 24 78 04 

Populært tweet nåede ud til 5.330 personer: ”Vidste du, at 
Hjemmeværnets fly er på beredskab til støtte for @Forsvaretdk og Politiet? I 
dagtimerne er flyene på vingerne inden for en time, mens de har tre timers 
beredskab om natten.” Hjemmeværnet har 900 følgere på Twitter. 

Øvelse for  
hårde negle
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og Hærens Sergentskole. Om projektet 
siger Peter Hartvig Andersen: ”Vi ville 
gerne gøre e-læring mere spænden-
dende ved at vise kursisterne øvelser i 
et naturligt miljø i videoer frem for på 
mere kedelige power points i klassen.” 

Den mission er lykkedes for mak-
kerparret, og videoerne er blevet et stort 
hit. Hjemmeværnsskolen bruger de 
taktiske læringsvideoer i FELS kurser, 
som er en integreret del af gruppe- og 
delingsførerkurserne, og videoerne er 
med til at højne uddannelserne.

Endelig fik offentligheden lejlighed til at se den 
skulptur, som Hjemmeværnsforeningen i Køge længe 
har kæmpet for skulle blive en realitet. Figuren, Varme 
hænder, blev afsløret ved et højtideligt, men også fest-
ligt arrangement ved havnen søndag den 7. oktober. 
Håbet er, at den kan være med til at sikre, at Køgebor-
gernes hjælp til de flygtende jøder i oktober 1943 ikke 
går i glemmebogen. 

For Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens 
Garly, der deltog i begivenheden, er det ganske forstå-
eligt, at det lokale hjemmeværn har haft en aktiv rolle 
i tilblivelsen af den 2,75 meter høje granitskulptur, der 
er kreeret af billedkunstner Lise Højer og stukkatør 
Peter Funder. 

”Som mange ved, var det modstandskampen under 
2. verdenskrig, der siden skabte fundamentet for 
Hjemmeværnet. Derfor er det helt oplagt for Hjem-
meværnsforeningen i Køge at mindes 75-året for 
redningen af de forfulgte jøder i oktober 1943 med 
denne flotte skulptur”, siger generalmajor Jens Garly, 
der ved arrangementet lagde en krans ved den nye 
mindeskulptur. 

NYHEDER

Skulpturen ”Varme 
hænder” er finansieret 
ved hjælp af en lang 
række primært private 
donationer.

Til næste år fylder Hjemmeværnet  

70 år 
På side 64 kan du læse historien om, hvordan det hele startede efter 2. 
verdenskrig, hvor modstandsbevægelsen stillede krav om en ny sikkerheds-, 
udenrigs- og forsvarspolitisk kurs og de første hjemmeværnsforeninger så 
dagens lys. 

Mindeskulptur afsløret i Køge

Hjemmeværnet har altid 
været et synligt udtryk 
for dansk forsvarsvilje. 

Foto: Hjemmeværnsmuseet 
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Johan Høeg Hansen, kom-
mandodelingsfører fra 
Stabskompagniet Vejle, 
vandt i slutningen af okto-
ber en sølvmedalje i holdsej-
lads under Invictus Games, 
der er et multisportsstævne 
for skadede veteraner stiftet 
af den engelske Prins Harry. 
Johan Høeg Hansen har 
posttraumatisk stressreak-
tion fra sine udsendelser 
med Forsvaret, hvilket har 

givet barrierer for ham i 
hans privatliv. Men med 
deltagelsen i Invictus Games 
i Australien og den flotte 
sølvmedalje har han lært en 
masse om sig selv og andre. 

”Det var et kæmpe stort 
set-up i Sydney i den olym-
piske by. Vi var pressede 
både fysisk og mentalt, og 
så sidder følelserne ude på 
tøjet. Men jeg har givet mig 
selv lov til at vise de følelser, 

og de andre veteranerne 
har reageret godt på det, 
fordi de forstår, hvordan jeg 
har det,” siger Johan Høeg 
Hansen og fortsætter:

”Samtidig har jeg lært, at 
jeg bare skal se at komme 
ud af den dør. Det har været 
ekstremt motiverende at se, 
at hvis alle de andre skadede 
veteraner kan, så kan jeg 
også.”

SØLVVINDER  
til Invictus Games

964 
soldater
er på kontroløvelser nu certifi-
ceret, så de er klar til at indgå i 
Hjemmeværnets Beredskabs-
styrke frem til udgangen af 
2019. 569 soldater kommer fra 
Landsdelsregion Vest, 273 sol-
dater fra Landsdelsregion Øst, 
mens Flyverhjemmeværnets 
bidrag udgør 122 soldater.

Johan Høeg Hansen har 
kun sejlet sejlbåd i otte 
måneder, men er blevet 
grebet af sporten efter 
Invictus Games. 
Foto: Kristina Schønnemann 

NYHEDER
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FØLGERE PÅ SOCIALE 
HJV-MEDIER

Som et led i Hjemmeværnets omstilling og 
udvikling har Hjemmeværnskommandoen og 
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse opret-
tet et nyt administrativt center pr. 15. novem-
ber 2018, der ligger i Hjørring. 

Centret skal varetage opgaver, der blandt 
andet relaterer sig til afregning af de frivilliges 
udlæg. De får også en Call Centerfunktion til 
support af frivillige, som anvender it-løsninger. 
Det betyder, at man som frivillig i fremtiden 
skal kontakte centret, hvis man har spørgs-
mål til afregning af udlæg. Det gælder både 
i forhold til det nye rejseafregningsmodul på 
HJV.DK og i forhold til kommende it-moduler. 
Der vil løbende tilgå information til myn-
dighederne herom i takt med udrulningen. 

Medarbejdere i det nye administrative cen-
ter i Hjørring skal være med til at servicere 
Hjemmeværnets frivillige. 
Foto: Niels Tengberg 

Nye opgaver til 
administrativt 
center i Hjørring

Desuden virker det administrative center 
som støtte for myndighederne ved Hær-, 
Flyver- og Marinehjemmeværnet.

”Vi er naturligvis stolte og glade for, at 
Hjemmeværnskommandoen viser os den 
tillid at flytte en del af de administrative 
opgaver for Hjemmeværnets frivillige til 
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. 
Vi ser frem til det nye samarbejde med 
Hjemmeværnskommandoen og alle 
Hjemmeværnets frivillige,” siger kontor-
chef Rene Bagger Tranberg fra Forsvars-
ministeriets Regnskabsstyrelse.

Det er særligt den digitale udvikling 
og udrulning af it-moduler som det nye 
rejseafregningsmodul, der muliggør en 
forenkling af arbejdsgange. Denne ud-
vikling fortsætter i 2019, hvor it-moduler 
for afregning af tabt arbejdsfortjeneste, 
forplejning, kaffe & kommunikation samt 
rejsebestilling udrulles. For dig som frivil-
lig hjemmeværnsoldat betyder det, at det 

i fremtiden vil blive både hurtigere og 
lettere at få dine udlæg refunderet. 

8 HJV magasinet | December 2018



CHEFSAMLING 

Hjemmeværnets underafdelinger 
er livsnerven og basen for hjem-
meværnssoldaternes virke i det 
frivillige forsvar. I dag er der cirka 
240 underafdelinger af varierende 
størrelse fordelt over hele landet. 
Fælles for mange er, at de er under 
pres og udfordret af den udvikling, 
der sker både i samfundet og i 
Hjemmeværnet. 

I lighed med øvrige organisa-
tioner i den frivillige sektor har 
Hjemmeværnet således fået svære 
ved at fastholde og rekruttere nye 
medlemmer, fordi det vrimler med 
mange forskellige tilbud, så konkur-
rencen om danskernes fritid er stor. 
Derudover har der de seneste ti 
år været ekstra fart på danskernes 
flytning ind til byerne. Det kan 
mærkes i Sønderjylland, en del af 
Nordjylland, på Fyn, øerne og på 
Lolland-Falster, hvor befolkningstal-
let er faldet. 

Samtidig har Hjemmeværnet i 
forsvarsforliget fået en række nye 
opgaver – primært i relation til 
værtsnationsstøtte, etablering af 
Totalforsvarsstyrken samt bevogt-
ning og overvågning af civil kritisk 
infrastruktur. Hjemmeværnet skal 
dog fortsat løfte hovedparten af de 
nuværende opgaver. De nye opgaver 
forventes derfor at afføde et yderlige-
re træk på Hjemmeværnets kapacite-
ter og kompetencer. En vigtig faktor, 
for at Hjemmeværnet i fremtiden 
kan løfte de mange forskelligartede 
opgaver, er derfor blandt andet robu-
ste og fleksible underafdelinger.  

Ændringerne i de frivilliges vilkår 
og udsigten til stadig stigende krav 
til de enkelte underafdelinger gør, 
at der er behov for at se på Hjem-
meværnets fremtidige muligheder 
for at råde over relevante typer og 
antal af underafdelinger. Samtidig 
er det afgørende, at underafdelin-
gerne i Hjemmeværnets struktur 
kan materielunderstøttes, uddannes 
samt at det nødvendige personel 
kan rekrutteres og fastholdes.

Vigtigt tema 
For at ruste Hjemmeværnets un-
derafdelinger fremadrettet sætter 
Hjemmeværnskommandoen gang i 
en proces og dialog om udviklingen 
af netop underafdelingerne. Pro-
jektet bliver det overordnede tema 
på den kommende chefsamling for 
Hjemmeværnets frivillige og ansatte 
chefer i januar 2019. 

”Vi kender ikke facit på forhånd. 
Men det er nødvendigt, at vi udviser 
rettidig omhu og stiller skarpt på 

vores underafdelinger, så vi i fæl-
leskab får taget hul på drøftelserne 
af, hvordan vi sikrer de bedst mulige 
rammer og vilkår for det nære hjem-
meværn i underafdelingerne,” siger 
oberst Jørn Christensen, der er chef 
for Hjemmeværnskommandoens 
Planlægningsdivision. 

Obersten opfordrer de frivillige 
og ansatte chefer til at tage ejerskab 
og gå åbent og konstruktivt ind i 
dialogen og processen, som på ingen 
måde slutter på chefsamlingen. 
Tværtimod.

”Det bliver en længere rejse. 
I første omgang har vi fokus på 
forudsætningerne for underafdelin-
gerne, altså opgaverne, behovet for 
materiel, uddannelse og personel. 
Slutmålet bliver et justeret opstil-
lingsgrundlag med tilhørende 
implementeringsplan for udvikling 
og optimering af underafdelingerne. 
Planen forventes tidligst at være klar 
i 2021,” siger Jørn Christensen.  

Udvikling af 
underafdelingerne  
i Hjemmeværnet
Hjemmeværnets nuværende og fremtidige opgaver vil stille stadig større krav til 
Hjemmeværnets underafdelinger. Deres muligheder for at løfte de mange opgaver 
er imidlertid udfordret på flere fronter. Derfor bliver udvikling og optimering af 
underafdelingerne et vigtigt tema på chefsamlingen i januar 2019.  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Frivillige og an-
satte chefer mø-
des på seminar i 
starten af januar 
2019. Her skal 
de blandt andet 
drøfte udvikling 
af underafdelin-
gerne. 
Arkivfoto: Ole Friis
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Hendes hænder 
er altid røde. 
Ikke på en 
måde, man 
som sådan ville 
studse over, 

hvis man ikke lige så efter. 
Men når først man lægger 
mærke til det, kan man se, at 
farven, der snor sig op mel-
lem fingrene som en tydelig 
permanent plet, ikke bare er 
på grund af kolde fingre. Den 

røde farve kommer tydeligvis 
et sted fra. Og Susanne har al-
tid en forklaring klar, når hen-
des kollegaer undrer sig over 
hendes hænder. Så hiver hun 
sin mobiltelefon frem og viser 
et billede af, hvad der egentlig 
har forårsaget misfarvningen. 
Et stort, rødt, blodigt sår.

Og bare rolig, det er kun tea-
terblod. Men 38-årige Susanne 
Nielsens opgave er at få folk 
til at glemme, at det ikke er 
virkeligt. Hun er nemlig smin-
kør i Hjemmeværnet og har til 
opgave at lave realistiske sår og 
skader, så man for eksempel 
kan få lov at træne førstehjælp 
på et ben, der rent faktisk ser 
ud til at være brækket. Og det 
giver noget helt andet.

Alle begynder et sted
Susanne begyndte i Hjemme-
værnet i år 2000. Lige fra be-
gyndelsen var hun fascineret 
af førstehjælp, og da hun blev 

AF NICOLINE VIOLA HOEG 
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

Blod, sminke 
og hårdt 
arbejde
Voks, farver og meget livagtigt teaterblod. Det 
er opskriften på et sår, der ligner den ægte vare. 
Det ved Susanne Nielsen alt om. Hun er sminkør 
i Hjemmeværnet og bruger mange timer på at 
lægge en masse blod, sminke og hårdt arbejde for 
at skabe skader, der skal kunne forveksles med 
en ægte krigsskade. 

Latex, tre slags 
blod og teater-
sminke - der skal 
meget grej til, 
når man skal lave 
realistiske sår. 

tilbudt at tage på sminkør-
kursus en weekend i år 2006, 
slog hun til med det samme. 
På kurset startede Susanne 
med at lære at lave blå mær-
ker med sminke. Så lærte hun 
at lave små sår. Så et brud. Så 
et åbent brud. Og siden da er 
hun kun blevet bedre. 

”Jeg er egentlig ikke 
kreativt anlagt som sådan i 
andre sammenhænge, men 
det her fangede mig så meget. 
Jeg tror, det er fordi, jeg kan 
se en mening med det. Jo, 
man kan sætte sig ned og 
strikke et halstørklæde, og 
det varmer da også halsen, 
men der er ikke noget større 
formål med det. Her gør jeg 
noget, der hjælper andre med 
at blive bedre. Som sminkør 
får jeg ofte at vide, at jeg har 
været med til at gøre alting 
meget federe og langt mere 
virkeligt”. 

Sminkører er også ganske 
efterspurgte. Susanne er 
blandt andet sminkør for 
Forsvaret, når de skal bruge 
nogle virkelige skader på 
deres øvelser. Det kan for 
eksempel være Jægerkorpset, 
der bestiller hendes hjælp. 
Ellers hjælper hun også til un-
der Hjemmeværnets første-
hjælpskurser og beredskabs-
øvelser, så Hjemmeværnets 
soldater kan holde sig skarpe 
på førstehjælp.

Styr på anatomien
Det betyder meget for 
Susanne, at skaden hun skal 
lave er så virkelighedstro som 
mulig: 

”Man skal virkelig have styr 
på sin anatomi i det her felt. 
Det nytter jo ikke noget, at 
der bliver bestilt et sår, der 
giver blødning i milten og vi 
så sætter den i den forkerte 
side. Jeg går virkelig meget op 
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PORTRÆT

Susanne er i 
færd med at 
lave et skudsår 
med indgangs-
hul i armhulen 
og udgang på 
ryggen. Her 
ses også en 
pumpe med 
blod, som skal 
aktiveres når 
øvelsen begyn-
der, så såret 
kan se endnu 
mere friskt og 
realistisk ud. 

 ”Jeg vil gerne 
levere toppen af 
poppen hver 
gang.
Susanne Nielsen,  
Sminkør
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i, at det skal se anatomisk 
korrekt ud hver gang. Nogle 
gange gør det ingen forskel, 
om det er helt korrekt, fordi 
når scenariet er i gang, er 
det ikke sikkert, de lægger 
mærke til hver en detalje. 
Men andre gange kan 
detaljen betyde alt. Så jeg 
vil hellere have, at det spiller 
hver gang, og detaljerne er 
helt på plads.” 

Alle øvelser er forskellige, 
men det hænder, at Susanne 
har et tæt samarbejde med 
de læger, der bestiller så-
rene og skaderne fra hende. 
Præcis der kan hun virkelig 
mærke, at hendes faglighed 
kan folde sig ud: 

”Jeg kan sagtens blive 
helt opslugt af, hvordan en 
opgave kan løses visuelt. 
Sidst sad vi for eksempel og 
talte om noget, der hedder 
’subkutant emfysem’. Det er, 
når huden løsner sig efter en 
skudskade, så der kommer 
luft ind under. Så begyndte 
vi jo at tænke. Kunne vi mon 
løse den opgave? I sådan 
en situation bliver jeg helt 
nørdet. Hvordan kan vi 
overhovedet lave det? Og i 
de fleste tilfælde viser det 
sig, at man godt kan tænke 
sig frem til en fed løsning.” 

Selvom Susanne er grun-
dig i sit sminkørvirke, er det 
ikke altid, at man på øvelser 
har alverdens af tid. Der 
sker hele tiden ændringer i 
planerne, men hun forsø-
ger altid at holde fast i sin 
faglighed, fortæller hun: 

”Nogle gange går tingene 
så hurtigt, at man kan få 

at vide: ’Kan du 
lave et sår til 

om to mi-
nutter? 

Bare der er noget blod er det 
fint!’ Men det gør ondt i mit 
sminkørhjerte. Jeg kan ikke 
lide ordet ’bare’. Jeg vil gerne 
levere toppen af poppen 
hver gang - fordi jeg kan. Jeg 
kan godt lide at finpudse og 
have tiden til min opgave. 
Og jeg vil helst have, at 
det er et ordentligt stykke 
arbejde, jeg udfører.” 

Civilt job supplerer 
fritidsinteresse
Susanne arbejder i det civile 
som social- og sundhedsas-
sistent. Hun har nemlig altid 
interesseret sig for kroppen 
og for dét at hjælpe andre. 
Hendes job passer derfor 
perfekt sammen med at være 
sminkør for Hjemmeværnet, 
fortæller hun: 

”Det er jo det, jeg synes er 
mega fedt - at mit civile liv 
og min fritidsinteresse kan 
komplimentere hinanden 
så meget. Nogle gange kan 
jeg stå ude på arbejdet og 
tænke: ’Aha! Det der har 
vi lige stået og diskuteret i 
sidste uge. Det tager jeg lige 
med til mit hjemmeværn!’ 
Det kan også ske omvendt. 
For eksempel var jeg sidste 
uge afsted med de, der skulle 
certificeres til udsendelse. 
Så stod jeg og talte med et 
helt lægehold, og så lige 
pludselig gik det op for 
mig: ’Aha, gad vide om det 
er dét, Fru Jensen egentlig 
fejler - det havde jeg slet ikke 
overvejet!’”

Ved siden af Susannes 
civile job bruger hun i Hjem-
meværnet hvert eneste år et 
sted mellem 800 og 1000 
timer af sit liv. De timer 
er fordelt på sminke og på 
førstehjælp og så en lille del i 
sit eget kompagni. 

Fremtiden
Susanne er vild med at være 
sminkør, så det har hun 
ikke planer om at holde op 
med lige foreløbig. Hun 
synes nemlig, at hver eneste 
opgave er spændende:

”Nu har jeg jo lige været 
afsted på Night Hawk, og det 
var bare så fedt. Jeg kunne 
virkelig anvende en masse 
forskellige teknikker og folde 
mig ud.”

Susanne håber flere vil få 
øjnene op for, hvor fedt et 
ellers ret almindeligt første-
hjælpskursus kan blive med 
en god sminkør ved hånden: 

”Jeg vil rigtigt godt rundt 
omkring i Hjemmeværnet 
og være sminkør. Jeg tror, 
at jo mere viden folk får 
om os sminkører, jo mere 
ser de, hvad vi kan bruges 
til. Vi kan altså livliggøre 
et nogenlunde almindeligt 
førstehjælpskursus på en 
helt anden måde. Du bliver 
presset på en helt unik fa-
con, når du har noget visuelt 
at gå efter”. 

 ”Blod er 
sminkørens 
bedste ven.

Susanne kan sætte 
sin sminkestation 

op, hvor end det 
skal være.
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PORTRÆT

”Vil du gerne af med hårene under 
din arm?,” når hun at få sagt. Lige 
efter sætter hun et stort stykke tape 
lige hen over hele hans armhule. Her 
skal pumpen med blod nemlig sidde. 

I dag har Susanne fået en bestil-
ling på et skudsår med indgangshul 
i armhulen og et udgangshul på 
venstre side af ryggen, lige mellem 
ribbenene. Det skal hun lave på Ras-
mus Mark Ahm fra Hjemmeværns-
kompagni Thy. Han er én af de to 
hjemmeværnssoldater, der skal agere 
fjenden over for de professionelle 
soldater fra Forsvaret. På dagens del 
af øvelsen har han fået at vide, at der 
skal ske en skududveksling, og at han 
er den eneste overlevende. Derfor 
skal han senere med i en helikop-
ter, hvor han skal flyves til Aalborg 
Flyvestation. Her skal han behand-
les, så soldaterne kan få oplysninger 
ud af ham. Derfor er Rasmus’ skader 
vigtige, da han skal kunne behandles 
korrekt i helikopteren.

Så Susanne må arbejde hurtigt for 
at kunne nå den korte deadline. Hun 
begynder med det samme at arbejde 
med den voks, der skal udgøre basen 
for skudsåret. Hun cirkulerer rundt 
om Rasmus og arbejder på såret fra 
alle vinkler. 

Hun instruerer Rasmus i at bruge 
pumpen, der sidder fast i såret, så 
han er helt klar, når øvelsen går i 
gang. Såret skal nemlig bløde, når 
soldaterne finder ham. Og fluks, så 
er basen af såret færdigt. Nu skal 
Susanne blot tilføre blodet, og så kan 
øvelsen komme i gang. 

Susanne 
Nielsen
• Alder: 38 år
• Funktion: Uddannelses- og 

støtteofficer i Hjemmeværns-
kompagni Jyske Ås. Har været 
sminkør siden 2006

• Civilt: Social- og sundhedsas-
sistent 

• Privat: Bor i Agersted i Nord-
jylland med sine fire børn

Blodig  
Night Hawk
Susanne var med som sminkør i 17 dage på 
Øvelse Night Hawk. Her leverede hun skader, der 
skulle hjælpe Forsvaret med at træne så godt 
som muligt gennem hele øvelsen. 

TEKST: NICOLINE VIOLA HOEG
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN

Susanne Nielsen er i gang 
med at få Rasmus Mark Ahm 
til at ligne en såret soldat.  
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Fællesskab, engagement og sammen-
hold. Det er nogle af de ord, frivillige 
og ansatte fremhæver, når de skal for-
tælle, hvorfor de er i Hjemmeværnet, 
og hvad der er specielt for lige netop 
vores organisation.

Processen med at skabe en kernefortælling 
er løbet i gang i hele Hjemmeværnet, og der er 
allerede kommet rigtig mange gode input og bud 
på, hvad en kernefortælling for Hjemmeværnet 
bør indeholde. Det har været vigtigt at skabe en 
proces, der er lige til at gå til for alle. Derfor består 
den af en øvelse, som man skal lave i sin enhed. 

Øvelsen leder til, at man indtaster en række 
ord og sætninger, som er forbundet til Hjemme-
værnet i værktøjet Menti. Alle ord og sætninger 
fra øvelsen i ens egen enhed kommer derefter op 
i en sky, den såkaldte wordcloud, så man kan se, 
hvad de andre i ens enhed har skrevet af ord og 
sætninger. Alle data, som skabes under proces-
sen i hele Hjemmeværnet, bliver genereret i en 
fælles wordcloud. Den danner udgangspunkt for 
formuleringen af kernefortællingen.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens 
Garly, har været med på en række møder rundt 
om i landet, hvor processen for kernefortællingen 
er blevet afprøvet, og han er ikke i tvivl om, hvor-
for en kernefortælling er en god ide:

”Vi er nok alle sammen med på, at vi er en 
frivillig militær beredskabsorganisation, men 
udover det hvad binder os så sammen? Gør os 
til noget særligt? Og får os til at tage de ekstra 
skridt? Vi kender måske allerede nogle af svarene. 
Men gennem kernefortællingen er det tanken, at 
vi skal blive bevidste om de værdier og oplevelser, 
vi er fælles om,” fortæller chefen og uddyber:

”Når vi har et stærkt fælles fundament på tværs 

af organisationen og er bevidste om det, vil vi stå 
stærkere i forhold til de udfordringer og opgaver, 
Hjemmeværnet står overfor i fremtiden. Hjem-
meværnet har udviklet og udvikler sig stadig - det 
tror jeg, at alle kan genkende. Ikke mindst efter 
afslutningen af Den Kolde Krig, hvor trusselsbille-
det ændrede sig markant, og de militære opgaver 
for Hjemmeværnet gled i baggrunden. Med det 
nye forsvarsforlig er der efter min opfattelse skabt 
klarhed over vores militære opgaver og sammen-
hængen til Forsvarets opgaveløsning, samtidig 
med at vores rolle som bidragyder til samfundets 
øvrige beredskab er fastholdt. Derfor er det et 
godt tidspunkt at få skabt et nyt fundament sam-
men, som vi kan bygge fremtiden på,” siger chefen 
for Hjemmeværnet.

Kernefortællingen skal være en fælles fortælling 
for hele Hjemmeværnet, som kan skabe værdi og 
blive brugt i organisationen. Derfor er det vigtigt, 
at alle i organisationen får mulighed for at give 
input til, hvad Hjemmeværnet betyder for dem. 
For at nå ud i hele organisationen er der sendt 
en myndighedsskrivelse ud med information om 
kernefortællingen, videoklip med hjemmeværn-
sledelsen og instruktioner til den øvelse, som 
både frivillige og ansatte skal gennemføre, før de 
kommer med input til den fælles ’sky’, som skal 
danne baggrund for formuleringen af en fælles 
kernefortælling. 

KERNEFORTÆLLING

AF THILDE LEJRE

Sådan kan skyen el-
ler wordcloud’en se 
ud, når en enhed har 
gennemført øvelsen 
for kernefortællin-
gen og derefter givet 
input til, hvad der 
gør Hjemmeværnet 
til noget særligt. Jo 
større et ord er, jo 
flere har valgt at 
bruge lige præcist 
det ord.

R E J S E N  M O D  E T 

Arbejdet for at skabe en 
fælles kernefortælling er sat i 
gang i hele organisationen, og 
de gode input vælter ind i den 
fælles ’sky’

fælles ståsted
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Søren er en 
fantastisk 
frivillig
Rekrutteringsofficer og ildsjæl. Sådan bliver 22-årige Søren 
Degn Laxy beskrevet i forklaringen på, hvorfor han var én af 
finalisterne til Fantastiske Frivillige 2018. 

22-årige Søren Degn Laxy fra 
Værnfælles Underafdeling Ærø 
fik en dag en notifikation på sin 
telefon. Hans kammerat, Seba-
stian Korsbakke Jensen fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Østjylland, 
havde slået noget op på hans væg 
på Facebook.

”Jeg har nomineret dig!” stod 
der i notifikationen. Det blev 
starten på nogle kaotiske og fede 
dage for dem begge. Sebastian 
havde nomineret Søren til Fanta-
stiske Frivillige 2018, som er en 
pris, der hvert år uddeles til en 
fantastisk frivillig i Danmark for 
at sætte fokus på frivilligt arbej-
de. Der gik ikke længe, før Søren 
blev ringet op og fik at vide, at 
han var blandt de 10 finalister ud 
af flere hundrede ildsjæle: 

”Jeg er så glad for, at jeg blev 
indstillet, men jeg føler også, at 
det er hele Hjemmeværnet, der 
blev indstillet. Vi er et kæmpe 
stort frivilligt beredskab i Hjem-
meværnet, og indstillingen er en 
accept af det, vi kan,” fortæller 
Søren. 

Søren er en frivillig ildsjæl 
og har altid været det. Han er 
formand for ungdomsrådet, har 
oprettet et frivilligcenter på Ærø 
og er samtidig rekrutteringsof-
ficer i Hjemmeværnet. Så det er 
ikke så underligt, at valget faldt 
på ham. 

”Nu har jeg lavet rigtigt meget 
frivilligt arbejde, så jeg vidste 
nok godt, at jeg lægger mange 
timer i det, men jeg blev allige-
vel overrasket,” fortæller han. 

Roadtrip til København
Søren tog sin kammerat Seba-
stian under armen til Fantastiske 
Frivillige 2018s Awardshow, 
der blev holdt i København 8. 
november. Her mødtes han med 
de ni andre frivillige ildsjæle, der 
havde klaret den til finalen: 

”Vi havde det så sjovt sammen. 
Vi snakkede og grinede og delte 
oplevelser. De var alle sammen 
helhjertede frivillige, der virkelig 
fik mig til at tænke over, hvor 
mange aspekter af frivillighed, 
der findes.” 

And the winner is…
Showet kulminerede, da alle 
de frivillige finalister skulle på 
scenen. Sebastian sad blandt 
publikum og krydsede fingre, det 
bedste han havde lært. Det blev 
dog ikke Søren, der løb med pri-
sen. Vinderen blev en frivillig fra 
Kræftens Bekæmpelse. Alligevel 
har Søren lært noget af oplevel-
sen og det kæmpe skulderklap: 

”Det er fedt at være frivillig, 
men man skal også være god til 
at fortælle sin historie og vise, 
hvad vi laver. Hvis vi gerne vil 
have frivilligheden til at vokse, 
nytter det ikke noget, hvis vi 
bare holder det for os selv,” siger 
Søren, der er stolt over oplevel-
sen og har gemt sit navneskilt fra 
aftenen som et dejligt minde. 

AF NICOLINE VIOLA HOEG

 ”Vi er et 
kæmpe stort 
frivilligt beredskab 
i Hjemmeværnet, 
og indstillingen er 
en accept af det,  
vi kan.
Søren Degn Laxy, 
Rekrutteringsofficer

Rekrutteringsof-
ficer Søren Degn 
Laxy th. og hans ven 
Sebastian Korsbakke 
Jensen, der havde 
nomineret Søren til 
”Fantastiske Frivillige 
2018.” 
Foto: Privat 

PORTRÆT
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Det vi gør i dag, 
AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 
FOTO: KUNDE & CO

Billederne viser 
scener fra Hjem-
meværnets nye 
kampagnefilm. De 
frivillige soldater, 
der medvirker i fil-
men, har alle været 
til casting..

16 HJV magasinet | December 2018



KAMPAGNE

Efter fem års brug synger Hjemmeværnets 
nuværende rekrutteringskampagner på 
sidste vers. Derfor lancerer vi i foråret et nyt 
rekrutteringsunivers med en ny kampagnefilm. 
Også sitet vistillerop.dk bliver opdateret.

I omegnen af 70 hjemmeværnssolda-
ter, 10 ansatte og eksternt filmhold 
på op til 15 har været involveret i 
produktionen af den nye kampagne-
film, som skal være med til at skaffe 
flere medlemmer til Hjemmeværnet. 
Filmen blev optaget henover fem 
hektiske dage i maj og juni på så for-
skellige lokaliteter som Vordingborg 
Kaserne, Amager Strandpark, Korsør 
Flådestation, Flyvestation Karup og 
en villavej i Birkerød.

”Jeg håber, kampagnefilmen kan få 
flere til at få øjnene op for de mange 
muligheder i Hjemmeværnet,” siger 

Thomas Tagesen fra Flotille 132 
Horsens. Han medvirker i flere af 
kampagnefilmens scener.

Udover den nye film vil også indhol-
det samt det visuelle udtryk på rekrut-
teringssitet www.vistillerop.dk blive 
opdateret. Allerede nu har annon-
ceringen på blandt andet Facebook 
og Instagram fået et nyt opdateret 
udtryk. 

I løbet af de næste par måneder vil 
der blive sendt mere informations-
materiale ud om Hjemmevørnets nye 
kampagne via kommandovejen og på 
HJV.DK . 

Det vi gør i dag, 

forbereder os  
på i morgen
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Louise Wrist 
Sørensen skal 
lede den nye 
rekrutterings
enhed. 

Pernille 
Langeberg 
er chef for 

den divi
sion, som 
enheden 
indgår i. 

Hvad vil det egentlige sige at være frivillig 
i dagens Danmark? Hvordan holder man 
dampen og gejsten oppe blandt frivillige? Er 
der små sten i skoen, som trykker og gør det 
besværligt at være frivillig? 

Det er nogle af de spørgsmål, som 
Hjemmeværnskommandoens nye centrale 
rekrutteringssektion i Vordingborg vil 
beskæftige sig med. Enheden skal på sigt 
være kraftcenter for viden og kompetencer 
om Hjemmeværnets frivillige soldater – og 
dermed bidrage til, at flere danskere vælger 
Hjemmeværnet til og holder fast i at være 
hjemmeværnssoldater. 

Pernille Langeberg, der er chef for 
Hjemmeværnskommandoens Koordina-
tionsdivision, som sektionen bliver en del 
af, uddyber baggrunden for satsningen på 
enheden: 

”Vi skal blive bedre til at forstå, hvad det 
er for et hjemmeværn, de frivillige møder, 
og vi skal have bedre dokumenteret viden 
om de frivilliges vilkår. Vi har en ret god 
fornemmelse af, hvorfor man melder sig til 
Hjemmeværnet og hvorfor man forlader det 

Kraftcenter for  
viden om frivillige
Ny central rekrutteringsenhed i Hjemmeværnskommandoen skal samle 
og optimere viden om frivillige, så flere danskere vælger Hjemmeværnet 
til og holder fast i at være aktive hjemmeværnssoldater.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: BO NYMANN

igen, men vi er desværre ikke gode nok til at 
omsætte denne viden til konkrete initiati-
ver. Det prøver vi nu at sætte fokus på, for 
det skal være sjovt og motiverende at gå til 
hjemmeværn.” 

Flere initiativer i støbeskeen
Det bliver den nyansatte chefkonsulent 
Louise Wrist Sørensen, der skal stå i spidsen 
for rekrutteringssektionen. Hun kommer 
med mange års international erfaring fra 
arbejde med blandt andet frivillige og selv-
hjælpsgrupper i flere afrikanske lande, hvor 
hun har været miljørådgiver i FN-systemet. 
Senest har hun arbejdet i Veterancentret 
med blandt andet strategisk involvering af 
frivillige i veteranindsatsen. 

Louise og hendes stab har allerede været 
ude og besøge forskellige myndigheder i 
Hjemmeværnet for at indsamle viden og 
erfaringer og høre, hvor skoen trykker. 
Konkret har hun også selv forskellige forslag 
til, hvordan hun forestiller sig, at det faste 
systems indsats over for de frivillige kan 
forbedres. 

”Vi skal kigge på selve ansøgningsvejen. 
Er der huller, vi kan rette op på, så nye med-
lemmer ikke bliver tabt? Vi lancerer også en 
Rekrutteringstelefon, så folk kan ringe til 
os med eventuelle problemer,” siger Louise 
Wrist Sørensen.

Hun peger også på mulighederne for at 
skabe større forståelse og opbakning hos 
hjemmeværnssoldaternes arbejdsgivere i 
forhold til deres virke i Hjemmeværnet. 
Hvis det kniber med opbakningen, kan det 
være afgørende for, hvor stort et engage-
ment de kan lægge i Hjemmeværnet. 

Et andet forslag er arrangementer for 
pårørende. ”Det er vigtigt, at de pårørende 
inviteres inden for, så de også får en for-
ståelse for den fritidsinteresse, som deres 
bedre halvdel måske bruger en masse tid og 
kræfter på,” siger Louise Wrist Sørensen. 

Begge chefer er enige om, at det på den 
lange bane handler om at skabe opti-
male rammer, hvor alle kan trives og bliver 
udfordret og uddannet gennem de mange 
aktiviteter og opgaver, som Hjemmeværnet 
kan tilbyde. 

REKRUTTERING
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Forsvars-
minister 

Claus Hjort 
Frederiksen 
deltog i det 

seneste 
Landsråds-
møde i Ny-
mindegab. 

Relancering af rådsorganisationen, udvikling af underaf-
delinger og Hjemmeværnets samarbejde med Forsvaret var 
bare nogle af de emner, der var på bordet, da Landsrådet 
holdt det seneste møde i Nymindegab.

En stor del af rådsarbejdet handler i disse dage om at ud-
vikle rådsorganisationen, så den understøtter Hjemmevær-
nets generelle udvikling gennem de seneste år. Relancerin-
gen indebærer, at rådsorganisationen ændres, så den bliver 
mere innovativ, og Landsrådet får større fokus på værdifuld 
rådgivning af Hjemmeværnsledelsen. Med relanceringen vil 
de enkelte medlemmer af rådsorganisationen – fra underaf-
delingsniveau til Landsrådet – opleve at få større indflydelse 
på Hjemmeværnets udvikling.

Brug for Hjemmeværnets soldater
Fremtiden og et øget samarbejde med Forsvaret var omdrej-
ningspunktet, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen 
lagde vejen forbi Landsrådsmødet. Fokus i hans tale til 
medlemmerne af Landsrådet var på den sikkerhedspolitiske 
situation, som ifølge ministeren har ændret sig radikalt de 
seneste år.

Han talte blandt andet om, at Danmarks rolle i dag vil 
være en anden i tilfælde af krig, hvor vi skal være i stand til 
at modtage og støtte udenlandske NATO-soldater på dansk 
jord, så de kan koncentrere sig om at opretholde deres egen 
kampkraft. Der vil være behov for at beskytte såvel militære 
installationer som civil infrastruktur - havne, broer og veje. 
Vi har derfor i højere grad end længe brug for Hjemmevær-
nets mange frivillige soldater. Men vi har også brug for et 
hjemmeværn, som kan løse opgaverne med kortere reakti-
onstid, end vi havde forestillet os for blot få år tilbage.

Forsvarsministeren understregede, at det er derfor, vi nu 
opbygger totalforsvarsstyrken og fokuserer på at rekrut-
tere tidligere værnepligtige til Hjemmeværnet. Men flere 
soldater gør det ikke alene. Der skal også bedre udstyr til. 
I forsvarsforliget er der derfor bred opbakning til at tilføre 
Hjemmeværnet cirka 400 mio. kroner de kommende år. 
Der skal blandt andet købes våben, køretøjer og ny enkelt-
mandsudrustning for de penge. Tidssvarende materiel er 
en forudsætning for, at Hjemmeværnet hurtigt og effektivt 
kan stille, når der er brug for det. Næste Landsrådsmøde 
afholdes i maj 2019. 

LANDSRÅD

Et skridt tættere 
på relancering
Udvikling var et gennemgående tema for det seneste Landsrådsmøde, 
som også fik besøg af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

AF THILDE LEJRE
FOTO: PERNILLE LANGEBERG

Fakta om 
Landsrådet
• Landsrådet består af 26 frivillige 

og syv fastansatte medlemmer 
• Landsrådet holder møde to 

gange om året
• Formandskabet består af en 

frivillig repræsentant fra hver 
værnsgren og herudover hjem-
meværnsledelsen

• Landsrådet er øverste organ i 
rådsorganisationen og rådgi-
ver hjemmeværnsledelsen om 
vigtige emner i forbindelse med 
Hjemmeværnets udvikling

• Rådsorganisationen består ud 
over Landsrådet af underafde-
lings- og distriktsråd og råd for 
de tre værnsgrene

• Der er valg til Landsrådet i 2019
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Det seksårige forsvarsforlig fastslår 
Hjemmeværnets centrale rolle i Dan-
marks nationale militære forsvar. For-
liget giver gode muligheder for fortsat 
at udvikle Hjemmeværnet og fokusere 
støtten til den øvrige del af Forsvaret 
samtidig med, at Hjemmeværnet 
fastholder evnen til at løse opgaver 
til støtte for beredskabet, politiet og 
Toldstyrelsen. 

Efter forliget blev indgået i januar, 
er der på tværs af Hjemmeværnet 
arbejdet hårdt på at få sat gang i Hjem-
meværnets forligsimplementering 
- og dermed få skabt et solidt funda-
ment for Hjemmeværnets udvikling i 
forligsperioden. 

For at sikre at Hjemmeværnet 
udnytter forligets rammer bedst muligt 
og kommer styrket ud af forligspe-
rioden, er der behov for at indsamle 
viden på tværs af hele Hjemmeværnet 
og Forsvaret. Derfor er der etableret 
en tværfaglig projektstruktur med 
deltagelse af frivillige repræsentanter 
fra alle værnsgrene, fastansatte og 
personel af reserven på tværs af Hjem-
meværnets struktur og øvrige samar-
bejdspartnere fra Forsvaret.

Et af de forligsprojekter, der skal 
understøtte Hjemmeværnets udvikling 
på den lange bane, er et pilotprojekt 
med mindre, hurtigtgående fartøjer 
til Marinehjemmeværnet. Sidelø-
bende med pilotprojektet bliver der i 
forligsperioden gennemført en analyse 
af Marinehjemmeværnets fremtidige 
fartøjssammensætning. Erfaringerne 

fra pilotprojektet indgår som delele-
ment i det samlede analysearbejde. 

Målet med analysearbejdet er at 
etablere et konsolideret grundlag for 
en politisk beslutning om anskaffelse 
af nye fartøjer til Marinehjemmevær-
net i næste forligsperiode. 

Skal teste nye fartøjer
Marinehjemmeværnet har tidligere 
fra 2014-2016 gennemført et treårigt 
pilotprojekt med forskellige typer af 
mindre, hurtigtgående indsatsfartøjer. 
Med videreførelse af pilotprojekt-
tilgangen i det nuværende forlig får 
Marinehjemmeværnet mulighed for 
at udbygge de erfaringer, som er gjort 
med de hidtidigt anvendte fartøjsty-
per. En af forskellene fra de tidligere 
afprøvede indsatsfartøjer er, at de nye 
indsatsfartøjer er større. 

Den nedsatte arbejdsgruppe, som 
består af frivilligt og ansat personel, 
arbejder på at fremskaffe to til tre 
fartøjer, der forventes leveret i løbet 
af første halvår 2019. Pilotprojektet 
forventes at forløbe over en periode 
på cirka to år og vil muligvis blive 
forlænget, hvis det vurderes formåls-
tjenligt, og der er økonomi til finan-
siering. Som en del af det substantielle 
løft til Forsvaret og Hjemmeværnet er 
der i forligsperioden afsat midler til 
projektet.

Så snart fartøjerne er tilpasset 
Marinehjemmeværnets behov, vil 
de indgå i Marinehjemmeværnets 
operative opgaveløsning. Der vil være 
behov for at uddanne frivillige til de 
nye fartøjer, inden de kan tages i brug. 
For at få det bedst mulige billede 
af indsatsfartøjernes egenskaber og 

AF MARINEHJEMMEVÆRNET OG 
HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

 ”De frivilliges 
medvirken til at 
opbygge og opretholde 
den nye kapacitet af 
mindre, hurtiggående 
fartøjer med en lille 
besætning og et højt 
beredskab er 
afgørende for, om 
pilotprojektet lykkes.
Henrik Holck Rasmussen, Chef 
for Marinehjemmeværnet 

Marinehjemmeværnet søsætter et nyt pilotprojekt om brugen af mindre, 
hurtigtgående fartøjer. Det sker forventeligt i første halvår 2019. 
Erfaringerne fra projektet vil indgå i en analyse, der skal danne  
rammen for sammensætningen og anskaffelsen af fartøjer  
i næste forligsperiode.

Forligsprojekt 
H A R  K U R S  M O D  F R E M T I D I G 
S A M M E N S Æ T N I N G  A F  M H V - F A R T Ø J E R 

Foto: Bo N
ym

ann
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anvendelsesmuligheder skal de 
afprøves i forskellige forhold og 
opgavetyper. 

Vigtig rolle til frivillige
Der skal yderligere undervejs i 
pilotprojektet også eksperimenteres 
med besætningssammensætningen. 
Den geografiske placering af far-
tøjerne er endnu ikke fastlagt. Det 
vil blandt andet afhænge af, hvilke 
flotiller, der byder ind på at deltage i 
pilotprojektet.

Involveringen af det frivillige per-
sonel er afgørende for, at pilotpro-
jektet lykkes på den korte og lange 
bane, og det udvalgte personel vil få 
en nøglerolle igennem projektet og 
udviklingen af konceptet.

”De frivilliges medvirken til at 
opbygge og opretholde den nye 
kapacitet af mindre, hurtiggående 
fartøjer med en lille besætning og 
et højt beredskab er afgørende for, 
om pilotprojektet lykkes. Det er 
forudsætningen for, at vi efter-
følgende kan vurdere, om vi er 
bedre i stand til at løse nutidens og 
fremtidens opgaver, og om indsats-
fartøjer med effekt vil kunne indgå 
i Marinehjemmeværnets fremtidige 
flådesammensætning på den lange 
bane,” fastslår Chefen for Marine-
hjemmeværnet, kommandør Henrik 
Holck Rasmussen.

Analysearbejde
Marinehjemmeværnets nuværende 
og fremtidige opgaver er dimen-
sionerende for arbejdsgruppens 
arbejde. Arbejdsgruppen har derfor 
på nuværende tidspunkt taget 
det bløde aftræk til at kortlægge 
Marinehjemmeværnets fremtidige 
opgaver. Da der tages udgangspunkt 
i de fremtidige opgaver, er der intet 
i analysen, som er fastlagt på for-
hånd. Hverken typevalg eller antal 
af fartøjer. 

Udover fokus på om Marinehjem-
meværnets fremtidige flådesam-
mensætning vil kunne løse eksiste-
rende og fremtidige opgaver bedre 
med brug af mindre, hurtigtgående 
indsatsfartøjer, vil der også være 
fokus på de øvrige fartøjsklasser i 
analysen. En af de væsentlige fak-
torer for anskaffelse af nye fartøjer 
til Marinehjemmeværnet efter 
2023 er, at vedligeholdelse og drift 
at 800-klassen på sigt forventes at 
blive mere omkostningskrævende.

Kerneopgaver er ikke glemt  
Med pilotprojektet og analysearbej-
det af Marinehjemmeværnets frem-
tidige fartøjssammensætning efter 

2023 er kursen sat for Marinehjem-
meværnets langsigtede udvikling. 

Det fjerner dog ikke fokus på 
udviklingen af Marinehjemmeværnet 
i indeværende forlig. Der vil fortsat 
blive arbejdet på, at Marinehjem-
meværnets kapaciteter og struktur 
understøtter løsningen af kerne-
opgaver, så de frivillige i Marine-
hjemmeværnet fortsat kan stille op 
og understøtte Forsvaret i bered-
skabsmæssige opgaver tillige med 
opgaver, der ligger i den skarpere 
ende af konfliktspektret. Eksempel-
vis i forbindelse med værtsnations-
støtten, der må forventes at afføde 
yderligere efterspørgsel og træk på 
Marinehjemmeværnets kapaciteter 
og kompetencer. 

FORLIGSPROJEKT

Det er bådtyper 
som indsatsfartøjet 
”VIKAREN”, som 
Marinehjemme-
værnet vil afprøve 
i et pilotprojekt. 
Inden brug får det 
samme stålgrå far-
ve, som de øvrige 
MHV-fartøjer. 
Foto: Ole Friis 
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H Æ R H J E M M E V Æ R N E T

Der er stille i distriktets lejr i Kulsbjerg 
øvelsesterræn her midt om natten. De eneste 
lyde, man kan høre, er en generator, der 
knurrer i det fjerne og et par småsnorkende 
soldater i soveposer. 

Kalenderen siger efterår, men vejrguderne 
er med os. Barometeret viser højtryk over 
Sydsjælland. Stjernerne glimter på nattehim-
len, og det er det eneste synlige lys - ellers 
er her mørkt. Med det lysfølsomme perifere 
syn kan man lige fornemme bevægelse i 
det fjerne. Det er de første soldater fra 1. 
deling, som er ved at indfinde sig tæt på 
adgangskontrolposten. 

Klar til kamp
Distriktschef, major Steen Egesø, står i 
mørket og tripper forventningsfuldt. Klok-
ken 04.00 skal den forstærkede deling 
indlede fremrykning mod målet. Det hele 
skal kulminere ved daggry med et angreb på 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland. 

”Jeg er spændt på, om alle er klar til tiden,” 
hvisker han i mørket. Det er de, for langsomt 
men sikkert finder alle soldater deres grup-
per. De sidste rester af søvn er så småt ved at 
forlade kroppene på de slørede soldater. 

Grupperne udfører et sidste tjek af våben 
og udrustning. Lys og lyddisciplin bliver 
overholdt. Befalinger er givet, rekognosce-
ring af fremrykkevej og angrebsmål er på 
plads. Delingsfører Henrik Pedersen giver 

ordre til fremrykning på delingsnettet: 
”Nine-nul, nine-nul fremad!” 
Anført af 1. gruppe bevæger angrebsstyr-

ken sig langsomt men sikkert mod syd ind i 
fjendeland. Klar til kamp.

Ild og bevægelse 
Hele dette scenarie er der i og for sig ikke no-
get usædvanligt i, for lige nu er hundredevis 
af andre soldater fra Landsdelsregion Østs 
distrikter i gang med at forberede de angreb, 
som er kulminationen på Feltøvelse 2018. 
Det helt særlige består i, at den ene af de to 
angribende enheder er en sammenbragt flok 
af bevogtningssoldater med spidskompe-
tence i adgangskontrol, bevogtning af objekt 
og kamp fra stilling. 

Derfor er infanteriangreb ikke ligefrem 
noget, der står højt på øvelseslisten hjemme i 
kompagnierne. Steen Egesø erkender, at det 
måske er en usædvanlig beslutning, men af 
flere grunde giver det god mening for ham at 
sætte bevogtningssoldaterne under pres. Og 
chefen går selvfølgelig med! 

”Det handler om ild og bevægelse. Det 
er grundlæggende soldaterfærdigheder. De 
skal også kunne indlede et modangreb, hvis 
en lejr eller et bevogtningsobjekt er under 
angreb, og de skal kæmpe sig tilbage. De 
skal træne evnen til at finde ud af, hvem der 
skal bevæge sig, og hvem der skal støtte den 
bevægelse. Samtidigt er det også sundt for 

TEKST OG FOTO AF JAN SCHELBECH

De feltmæssige færdigheder er presset 
til det yderste, da bevogtningssoldater 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland bliver befalet til angreb 

under Feltøvelse 2018.

Kort tid før de-
lingen falder i 

baghold. Alt ånder 
endnu fred og 

ingen fare under 
turen tilbage til 

lejren.

soldaterne at få en oplevelse, der ligger 
på grænsen af deres komfortzone,” 
forklarer Steen Egesø. 

1. deling er i fuld gang med fremryk-
ningen mod angrebsmålet, da Steen 
Egesø bliver opmærksom på, at enheden 
ikke følger den planlagte vej. Der bliver 
kaldt holdt, og chefen tager en snak 
med delingsfører Henrik Pedersen. 

”Du skal passe på med at følge de 
levende hegn. Find et fikspunkt i hori-
sonten og naviger efter det,” hvisker han. 

Hvor er vi?
Det er fortsat bælgravende mørkt, og 
selvom enheden har en natkikkert 
med, er det ikke en nem opgave. Alle, 
der har prøvet at bevæge sig rundt med 
natkikkert, ved, at billedet på nethinden 
mangler dybde. Delingen vender rundt 

FULD FART  
FREMAD!
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ØST - FELTØVELSE

Fakta
• Næsten 1.000 soldater fra 

regionens fem distrikter valgte i 
weekenden 13. – 16. september 
at drage på øvelse på hele tre 
forskellige lokationer på Sjæl-
land. På øvelsen deltog også 
enheder fra Litauen, Letland og 
Sverige. 

• Øvelsen indeholdte føringsvirk-
somhed, befalingsudgivelse, 
uddannelsesaktiviteter og gen-
nemførelse af taktiske angreb 
og forsvar. Derudover blev der i 
rammen af Host Nation Support 
også øvet route security og 
eskortering.

• Som en del af feltøvelsen gen-
nemførte regionen desuden en 
landsdækkende patruljeøvelse, 
der havde sit udgangspunkt i et 
patruljecenter placeret omkring 
Høvelte øvelsesterræn.

180 grader. Enheden finder rytmen igen 
og navigerer sikkert igennem terrænet. 
Og chefen er godt tilfreds. 

”Der er nogle enkelte knaster undervejs, 
men alligevel lykkes det for delingen at 
navigere sig frem til samleområdet med 
få meters nøjagtighed. Det er godt gået,” 
siger Steen Egesø. 

Henrik Pedersen fører sine grupper i 
stilling frem mod udgangslinje Ulrik. An-
grebet skal gennemføres efter svingdør-
sprincippet. Derfor bliver 1. og 2. gruppe 
placeret på henholdsvis højre og venstre 
flanke for at støtte og lægge ild i målet. 3. 
og 4. gruppe er delingens manøvreenhed, 
der skal foretage stormen på angrebsmå-
let. I takt med at de to stormende grupper 
når ind i målet, skal 1. og 2. gruppe flytte 
deres ildstøtte udad. 

Klar til samlet storm
Kort tid før angrebet farer delingsfører 
Henrik Pedersen vild i skoven, og det 
fører til hektisk aktivitet på radionettet. 
Men delingen er i stilling og klar til kamp 
– med eller uden delingsfører. Fem minut-
ter før angrebstidspunktet finder Henrik 
Pedersen tilbage og kan lede angreb. 

”Jeg tabte orienteringen for en stund, 
men de kunne uden tvivl have gennem-
ført angrebet uden mig,” siger han med et 
smil. 

Pludselig eksploderer hele skovbrynet i 
en øredøvende larm af automatild. Øst for 
1. deling har hovedstyrken fra Infante-
rihjemmeværnskompagni Vestsjælland 
også indledt deres angreb - godt støttet af 
en deling soldater fra det lettiske hjem-
meværn. Fra de forberedte kampstillinger 
svarer soldaterne fra Nordsjælland igen. 
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I kampens hede
Angrebet går efter planen, og 3. og 4. gruppe 
bevæger sig i hastigt tempo frem. Det ligner 
organiseret kaos, da en soldat falder til jorden 
i smerter. Hun har trådt forkert i stormløbet 
og har vredet knæ og ankel. Kammeraterne er 
hurtigt klar med førstehjælp. 

Samtidigt taber de stormende soldater 
momentum. ”Igennem målet – videre!”, råber 
Steen Egesø til sine soldater. Den forreste 
fjendestyrke er nedkæmpet, men soldaterne 
tøver med at rykke de sidste 30 meter ind i 
målet. Derfor bliver de fanget lidt på mellem-
hånd, da nordsjællænderne optager kampen.

”Det er et klassisk eksempel, for her bliver 
den manglende rutine med infanteriangreb 
tydeligt. Der er kamplarm og kaos, og så er 
det svært at kommunikere. Det kender vi alle, 
men soldaterne gjorde det godt,” vurderer 
Steen Egesø.

Baghold
Morgensolen har fat i Kulsbjerg, og efter et 
veloverstået angreb er det tilbage til lejren for 
de trætte bevogtningssoldater. Henrik Peder-
sen beordrede gruppeførerne til at arbejde sig 
nordpå med våben klar. Og med god grund. 

”Jeg havde en forventning om, at der 
ville ske noget, for ruten retur går tæt forbi 
Infanterikompagni Vestsjælland. 1. gruppe 
førte an, og da vi passerede et skovbryn på 
vores venstre side, blev der åbnet op mod os,” 
fortæller en synlig træt Henrik Pedersen.

Delingen faldt i et veltilrettelagt baghold og 
blev mødt af et fuldt kompagni. I en voldsom 
automatild blev den forreste gruppe ned-
kæmpet. Heldigvis havde fjenden ikke indsigt 
på resten af delingen, og grupperne kunne 
frigøre enkeltvis. 

Løs mave
”Jeg vil ærligt indrømme, at jeg var ved at gøre 
i bukserne. Der var ingen kommunikation i 
mellem os, og vi kunne ikke råbe hinanden 
op i larmen. Som gruppefører var det en 
interessant oplevelse, og jeg lærte meget af 
hele turen,” fortæller gruppefører 1, Rasmus 
Lundquist.

Både Rasmus Lundquist og delingsfø-
rer Henrik Pedersen mangler at gøre deres 
føreruddannelser færdige, og med en stor op-
levelse og mange erfaringer rigere, skal de nu 

 ”Det handler om 
ild og bevægelse. Det 
er grundlæggende 
soldater færdigheder.
Steen Egesø, Distriktschef

tilbage til deres kompagni i Holbæk.
”Jeg er rigtigt godt tilfreds med de-

lingens arbejde. Både under indøvelse 
og angreb. Det gik stort set som plan-
lagt. Øvelsen har været god, og vi tager 
meget læring med hjem,” siger Henrik 
Pedersen.

Ovenpå nattens strabadser skal 
distriktschef Steen Egesø hjem og 
evaluere sine soldaters indsats under 
Feltøvelse 2018. Men foreløbig lyder 
dommen, at det han har set og oplevet, 
har været mere end godkendt. 

”Vi skal blot snøre støvlerne og håbe, 
at anklerne holder. Flere har været 
presset, men soldaterne har kæmpet. 
Det er godt gået!” konkluderer han.  

24 HJV magasinet | December 2018



ØST - FELTØVELSE

Baghold er 
noget af 
det værste 
soldater kan 
komme ud for. 
Delingen blev 
angrebet af et 
fuldt infante-
rikompagni. 
En enkelt 
gruppe blev 
nedkæmpet, 
men enheden 
fik reorgani-
seret sig på 
fornuftig vis.

Delingen indtog det 
første angrebsmål, 
men blev hårdt pres-
set, da de nordsjæl-
landske kolleger for 
alvor optog kampen.

Under øvelsen havde soldaterne besøg af DR, som produ-
cerede historier til både Radioavisen, dr.dk og TV-Avisen. 
Det blev til tre gode historier om de frivillige soldaters 
engagement. Og både journalist og fotograf fik heldigvis 
et meget anderledes og mere nuanceret billede af Hjem-
meværnet med hjem.
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Der er stille i Hærhjemme-
værnsdistrikt Københavns kom-
mandostation. Alle øjne hviler 
på projektorbilledet, der lyser 
rummet op. Det er føringsstøt-
teværktøjet SitaWare, der domi-
nerer lokalet og ikke landkort, 
skitser og kalker.

Vi er på andet døgn af 
Feltøvelse 2018 i øvelsester-
rænet ved Antvorskov ka-
serne i Slagelse. Kompagnier 
er på plads, lejre oprettet og 
kampstillinger gravet. Vi er 
inde i anden fase af krigen, 

hvor hærhjemmeværnsdistrik-
terne fra København (KBH) og 
Københavns Vestegn (KVE) står 
overfor hinanden. 

Fjenden på skærmen
”Jeg har lige modtaget en mel-
ding om, at KVE har indsigt på 
otte soldater der slapper af i de-
res kampstillinger. De overvejer 
at angribe. Plotter du det ind?” 
siger Sten Skov Lehnert, der er 
forbindelsesofficer ved Hær-
hjemmeværnsdistrikt Køben-
havns Vestegn. 

Han skal hjælpe med at ko-
ordinere øvelsen, så soldaterne 
får den bedst mulige oplevelse 
ude i felten, enhederne bliver 
udfordret på deres opgaver og 
der er det nødvendige øvel-
sestekniske pres. Samtidigt er 
han instruktør på SitaWare i 
Landsdelsregion Øst, så han 
støtter også kollegerne fra Kø-
benhavn med at føre krigen på 
it-værktøjet. Til daglig arbejder 
han med it-management, så det 
er en naturlig rolle for ham. 

På testbænken
”Det er første gang, vi tester 
SitaWare af rigtigt feltmæs-
sigt i vores region. Det giver os 
en unik mulighed for at styre 
enheder, og vi kan kommu-
nikere sammen. Vi kan dele 
efterretninger om, hvor egne 
og fjendens styrker er. Dermed 
kan vi nedbringe hastigheden 
i forhold til at træffe de rigtige 
beslutninger operativt,” forkla-
rer Sten Skov Lehnert. 

Ude i terrænet har enhederne 
et antal tablet-pc’er med i en 

SitaWare i felten  
– video fra luften
Der var flere nye digitale tiltag i spil på Feltøvelse 2018. Både et live-videolink via fly 
og føringsstøtteværktøjet SitaWare hjalp med overblik og præcision under øvelsen

AF JAN SCHELBECH
FOTO: JAN SCHELBECH

Flyverhjemmeværnets  Defender fly kan sende 
live video og  billeder til håndholdte downlink 
modtagere, der ligner en kraftig tablet PC. 
Det gav  enheder på jorden en unik mulighed 
for at dele informationer og koordinere ind-
satsen under feltøvelsen.

Civilt er Steen Skov 
Lehnert it-manager. 
I Hjemmeværnet er 

han instruktør på 
Sita Ware i Lands-

delsregion Øst. 
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fra Infanterikompagni Vestsjæl-
land nu se fjendens stillinger 
og bevægelser på live-video via 
downlink. De informationer 
deler han med resten af den 
angribende styrke. Dermed har 
enhederne mulighed for at lave 
ændringer så tæt på angrebstid-
punktet som muligt. 

Skarpe øjne
”Det var en helt fantastisk 
oplevelse, for videobillederne var 
så gode af både egne og fjendt-
lige styrker. Der er spændende 
perspektiver i et større samar-
bejde med Flyverhjemmeværnet 
- både på skarpe indsættelser, 
men også på øvelser, så vi kan 
lære at anvende det som red-
skab,” siger Nikolaj Skjødt.

Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestsjælland brugte 
ikke SitaWare under Feltøvelse 
2018, men når SitaWare bliver 
fuldt operativt i Landsdelsregion 
Øst i 2019, vil det også være 
muligt at dele overvågningsvi-
deo fra Flyverhjemmeværnets 
Defender fly ved indsættelse på 
operative opgaver. Det gælder 
dog ikke i krigslignende situa-
tioner, hvor der er en direkte 
trussel og fare for flyet og dets 
besætning. 

Det var projektorlys og ikke kort og skitser, der dominerede i 
københavnernes kommandostation under feltøvelsen. Distriktet 
valgte at anvende føringsstøttesystemet under hele øvelsen.

ØST-FACEBOOK

særlig feltudgave. Det betyder, 
at de har mulighed for at se og 
følge de samme informationer, 
som kommandostationen har. 
Samtidigt kan føringselementet 
følge deres egne styrker online.

”Der er egentlig ikke græn-
ser for, hvad vi kan dele i form 
af befalinger, kort, billeder 
og video. Det giver os nogle 
muligheder, som vi ikke har 
haft tidligere. Vi kan træffe de 
rigtige beslutninger på et mere 
veloplyst grundlag. Lige nu går 
det godt” siger Sten Lehnert.

Eye in the sky
Men det er ikke kun SitaWare, 
der har premiere på feltøvelsen. 
Der er mere ny teknik på prøve. 

Over Kulsbjerg er der en let 
rumlen på nattehimlen fra et af 
Flyverhjemmeværnets Britten-
Norman Defender fly. Flyets 
besætning støtter hærhjemme-
værnsenhederne på jorden med 
live videolink ved hjælp af FLIR 
(Forward looking Infrared). Ud-
dannelsesbefalingsmand Nikolaj 
Skjødt fra Hærhjemmeværns-
distrikt Midt- og Vestsjælland 
er observatør, og det er hans 
opgave at levere relevante infor-
mationer fra flyet til det fore-
stående angreb. På jorden kan 
kompagnichefen Niels Müller 

H J V  P Å 
F A C E B O O K

Følg Regionen på Facebook  
og bliv opdateret på den  
fede måde.

Vil du holde dig opdateret på alle de spændende 
ting, der sker rundt omkring i Regionens fem 
distrikter?  Og være sikker på, at du ikke går glip 
af de vigtigste, sjoveste og mest overraskende 
nyheder? 
Så hop ind, og like vores Facebook-side med det 
samme. Det tager kun 2 sekunder. 
Vi kommunikerer primært med video - og du 
vil løbende kunne se indslag fra fede øvelser, 
kompagniaktiviteter, kurser og andre nyheder 
fra Regionen.
Vi glæder os til at se dig på Facebook!
Landsdelsregion Øst - Hjemmeværnet
www.facebook.com/HJV1949
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I et planlægningsrum på 
Flådestation Frederikshavn 
sidder en stor stab i fuld gang 
med at planlægge operatio-
ner, analysere efterretnings-
billeder og hvad der ellers 
følger med stabsarbejdet 
under komplekse operatio-
ner. Det er ikke til at se det, 
hvis man ikke lige ved det, 
men en stor del af staben 
består af frivillige soldater fra 
Hjemmeværnets nationale 
specialenhed, SSR, der under 
øvelsen er en integreret del 
af Frømandskorpsets Special 
Operations Maritime Task 
Group. (SOMTG)

På samme tid - knap 100 
kilometer derfra hænger 
en helikopter i luften over 

Anholt. I den sidder en pa-
trulje fra SSR, der indsættes 
på øen. De skal over det næ-
ste stykke tid observere på et 
mål: hvordan er døre og porte 
låst, hvor mange lag pig-
tråd skal forceres, og hvilke 
bygninger bliver ikke brugt? 
Alt sammen informationer, 
som bliver sendt tilbage til 
hovedkvarteret.

Med sig har de en drone-
fører fra Frømandskorpset, 
der sammen med patruljen 
skal sende informationer 
om modstanderen hjem til 
hovedkvarteret. 

Ekstra motivation
En af de soldater, der sidder 
i helikopteren, er 35-årige 

Thomas. Han er patruljefører 
hos SSR og har efterhånden 
prøvet lidt af hvert. Men 
denne øvelse er særligt fed.

“Det er nok det tætteste, 
man kommer på virkelighe-
den under en øvelse. Der er 
en masse elementer med, 
som der også ville være i 
en skarp operation. Det 
betyder, at vi kan træne alle 
vores kompetencer som for 
eksempel indsættelse fra 
RHIB (specialgummibåd, 
der bruges af professionelle 
militære styrker) eller heli-
kopter. Og så er det selvføl-
gelig også en oplevelse at 
arbejde så tæt sammen med 
Frømandskorpset,” siger 
han.

Netop det tætte samarbejde 
med Frømandskorpset er no-
get, der bliver sat pris på hele 
vejen rundt, fortæller “KG”, 
der er leder af operationssek-
tionen hos SSR. 

“Vi kunne virkelig mærke, 
vi var en del af enheden. Det 
er fedt at blive bekræftet i, at 
vi kan virke på det her niveau. 
Samarbejdet er også med til 
at give ekstra motivation til 
soldaterne.”

AF EMIL RICHARDY DENIEUL

FAKTA
•  SSR er Hjemmeværnets na-

tionale specialenhed inden for 
patruljetjeneste og rekognosce-
ring og skal blandt andet kunne 
støtte Forsvarets specialopera-
tionsstyrker i Frømandskorpset 
og Jægerkorpset. 

• Optagelsesforløbet til SSR 
starter i januar 2019. Læs 
mere på www.ssr.dk eller ring 
70226504. 

Soldater fra SSR ar-
bejdede tæt sammen 
med Frømandskorp-
set på Øvelse Night 
Hawk 2019. På bil-
ledet ses Frømands-
korpset under indsæt-
telse. Foto: Forsvarets 
Fototjeneste

SSR samarbejdede 
med Frømandskorpset
Mens flere hundrede hjemmeværns-
soldater fungerede som momenter 
under øvelse Night Hawk 2018, var 
virkeligheden en helt anden for en 
gruppe SSR- soldater. De indgik aktivt 
i øvelsens operationsplanlægning og 
indsættelser som en integreret del af 
Frømandskorpset.

Samarbejdet med Frømands-
korpset startede for alvor tilbage 
i år 2005, men kulminerede i år, 
hvor de to enheder var fælles om 
opgaverne. 

“Der var ikke noget “dem” og 
“os” på denne her øvelse. Det 
var os! Vi var fælles om at løse 
opgaverne i tæt samarbejde, og det 
fungerede rigtig godt. Jeg har en 
kæmpe respekt for det, SSR gør,” 
siger Chef for Frømandskorpset, 
kommandørkaptajn Jens Birkebæk 
Bach, der gerne ser samarbejdet 
fortsætte.  

ØST-SSR
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VEST - DM I HUND

For første gang mødtes vovser og deres ejere fra Hjemmeværnet i 
øvelsesterrænet i Oksbøl, da de i september dystede om mesterskabstitlen i 
hundetjenestens DM. ”Området er fantastisk,” lyder det fra deltagerne.

TEKST OG FOTO: PEDER FRITS NIELSEN

Søren Bendixen fra 
Hjemmeværnskompagni 
Hjortespring viser dres-
sur med sin hund Ozzy, 
der tidligere har vundet 
DM for hjemmeværns-
hunde.

Syv hundeførere fra konkur-
rencens A-klasse og 11 fra B-
klassen dystede i fem forskel-
lige discipliner fra skydning, 
hvor hunden er hos føreren, 
over rondering (afsøgning) til 

dressur. Alle hunde og hundeførere gik til op-
gaverne og udfordringerne med godt humør 
og gåpåmod, og det var utroligt spændende 
og fascinerende at se det tætte samarbejde 
og fortrolighed mellem fører og hund, der 
arbejder som én enhed.

Man får virkelig syn for, at en hund med 
fører er et kæmpe aktiv ved afsøgnings-, 
bevogtnings- og overvågningsopgaver – noget 
der er utroligt relevant for langt de fleste 
hjemmeværnsenheder.

Anvendelse af hunde ved denne slags opga-
ver er en stor fordel, fordi hundene opdager 
enhver uregelmæssighed længe før, menne-
sker med deres ører, øjne eller lugtesans når 
at spore uregelmæssighederne. Så en hund på 
en bevogtningsopgave kan spare på gruppens 
ressourcer samt give gruppeføreren længere 
reaktionstid.

Hundetjeneste i Udvikling
I øjeblikket arbejder Hjemmeværnets Hun-
detjeneste på at blive mere operativ og give 
hundeførerne mere taktisk forståelse, noget 
der er rigtig godt på vej, ud fra de præstatio-
ner, vi så i weekenden.

De deltagende hundeførere var også selv 
rigtig godt tilfreds med mesterskabernes 
afvikling:

”Det er første gang, mesterskaberne afvikles 
i Oksbøl, og både baner og hele området 
er fantastisk,” fortæller Søren Bendixen fra 
Hjemmeværnskompagni Hjortespring i 
Herlev, der havde følgeskab af schæferhunden 
Ozzy. 

Han bakkes op af kollegerne Lasse Schøler 
fra Hjemmeværnskompagni Fredericia og Sø-
ren Wilki fra Hjemmeværnskompagni Tønder, 
der roser de forskellige baner for at have en 
god sværhedsgrad samt at være overraskende 
og udfordrende – alt det der gør, at man har 
lyst til at deltage og give den, alt hvad man 
kan. A-klassen blev i øvrigt vundet af Nicklas 
Udklint fra Hjemmeværnskompagni Djurs-
land, mens Jens Clausen fra Hjemmeværns-
kompagni i Aabenraa tog sig af førstepladsen 
i B-klassen. 

DM for hund og 
hundefører i nye 
omgivelser 
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TEKST: LEIF LARSEN

SPECIAL 
STYRKER
I N D S A T  M E D  H E L I K O P T E R 
M O D  B U N K E R  V E D 
H A N S T H O L M

Soldater fra det lokale Hjemmeværnskompagni 
Thy fik sig en oplevelse for livet, da de 
bemandede en historisk bunker, som blev 
angrebet af tyske specialstyrker. 
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VEST - NIGHT HAWK

Engang var bun-
keren ammuni-
tionslager for en 
af de fire 38 cm 
skibskanoner, der 
indgik i støt-
tepunktet ved 

Hanstholm under besættelsen, 
hvor tyske marinesoldater gik 
rundt og bevogtede bunkeren. 

Under Night Hawk 2018 
var det mandskab fra Hjem-
meværnskompagni Thy, der i 
samarbejde med tyske soldater 
bemandede den store to etagers 
ammunitionsbunker under et 
spektakulært moment, hvor 
bunkeren i ly af mørket blev 
angrebet en sen lørdag aften i 
september.

”Det er her vestpå tingene 
sker,” siger oversergent Per 
Sixhøj Jensen fra Hjemmeværns-
kompagni Thy, der var tovholder 
på momentstyrken fra kompag-
niet. Han fortæller videre om 
sine forventninger til aftenen: 

”Jeg deltager selv i civil på-
klædning som moment, og vi er 
to, der mere eller mindre tilfæl-
digt skal dukke frem midt under 
det hele. Det bliver interessant 
at se, hvad det hele ender med.”

Dagen efter berettede Per 
Sixhøj Jensen om en vellykket af-
ten, der gik over al forventning. 
”Jeg vil mene, at det nok er et af 
de største momenter, der blev 
gennemført under Night Hawk.” 

Angrebet
Selve angrebet blev indledt kl.  
21.50, hvor tyske styrker blev 
fløjet ind i flere helikoptere. For-
ud for angrebet var gået mange 
forberedelser med at indrette og 
sikre den historiske bunker med 
møbler og montering af døre i 
træ og svære låse. Alt sammen 

for at gøre det besværligt for den 
angribende styrke at trænge ind 
i bunkeren. 

Hindringerne skulle sikre, at 
angriberne skulle bruge mange 
hjælpemidler for at komme ind 
i bunkeren og videre i de mange 
rum. Forberedelserne blev gen-
nemført af fire tyske pionersol-
dater dage i forvejen.

”Der gik vel cirka 1 ½ time, 
inden specialoperationsstyr-
kerne igen forlod kamppladsen, 
og der igen faldt ro over Hanst-
holm,” siger oversergent Per 
Sixhøj Jensen og fortsætter:

”Flere af vores folk røg med 
som fanger, og turen gik til 
Flyvestation Aalborg, med 
helikopter, så det blev sent, 
inden de blev bragt tilbage her 
til Hanstholm.”

I alt 11 hjemmeværnssoldater 
fra Hjemmeværnskompagni Thy 
deltog som momenter for de 
tyske specialoperationsstyrker. 
Det blev en oplevelse for livet 
for soldaterne, der først kunne 
returnere hjem sent om natten 
efter angrebet på den historiske 
bunke.

Oversergent Per 
Sixhøj Jensen fra 
Hjemmeværnskom-
pagni Thy vsr tovhol-
der på momentstyr-
ken. Foto: Leif Larsen

N I G H T  
H A W K
2 0 1 8

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

De tyske pionerer monterede trædøre i 
det gamle bygningsværk – forhin-drin-
ger der skulle medvirke til at forsinke 
angribernes indtrængen. 

 ”Jeg vil mene, at 
det nok er et af de 
største momenter, 
der blev gennemført 
under Night Hawk.
Per Sixhøj Jensen, Oversergent
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Igen var flere hundrede hjemmeværns-
soldater i vælten, da Forsvaret i septem-
ber stod bag Øvelse Night Hawk 2018 i 
store dele af Nord-og Midtjylland. Som 
sædvanlig stillede de op på øvelsen, selv 
om det for nogle krævede brug af enten 
ferie eller fridage. Men hvor man end 

traf de medvirkende frivillige soldater, 
så var der smil på læben. 

”Moralen er høj,” lød det fra mange. 
Selv vejrliget bød på både kulde, regn 
og blæst, men dog også på lidt sol ind i 
mellem. 

Spillede sårede
På Night Hawk trænede specialoperati-
onsstyrker fra Danmark sammen med 
Forsvaret og militære enheder fra ni 
andre NATO-lande. Øvelsen er med til 
at holde elitesoldaterne skarpe inden 
for specialoperationer.

Hjemmeværnssoldaterne havde en 
stor rolle som momentstyrke, idet de 
agerede ”fjenden” for specialoperations-
soldaterne, der øvede opgaver både til 
vands, til lands og i luften. 

I de smukke omgivelser omkring 
Beredskabsstyrelsen i Thisted mødte vi 
Gitte Thinggaard, der var blevet skudt 
i ballen. Gitte og hendes kolleger var 
figuranter ved et moment, der blev 
angrebet af soldater, der kom fra havet 

AF INFORMATIONSOFFICER PALLE STRANDGAARD OG 
INFORMATIONSOFFICER ANNETTE KNUDSEN

Fakta
• Mere end 300 hjemme-

værnssoldater stillede op 
på Forsvarets Øvelse Night 
Hawk 2018, der løb hen 
over to uger i september. 

• 200 indgik som figuranter i 
momentstyrker.

• 50 bevogtede på Flådestati-
on Aalborg, mens 30 solda-
ter deltog i teknisk træning 
i Tranum i Nordjylland

• 10 var på sminkehold, og 
10 støttede transporttje-
nesten

• 4 indgik i pressecentret, 
mens 5 hjemmeværnssol-
dater var en del af HICON.

Gitte Thing-
gaard var 

figurant på et 
moment ved 
Beredskabs-

styrelsen i 
Thisted. Gitte 

agerede en 
såret, der var 
blevet skudt i 

ballen.

Soldater fra 
Hjemmeværns-
kompagni Thy, 

der indgik i 
Øvelse Night 

Hawk.

”VI KOMMER GERNE,  
når der bliver kaldt på os”
Hvad er det egentlig, der får frivillige hjemmeværnssoldater til gang på 
gang at bruge fridage, weekender og ferier på at stille op, når der bliver 
kaldt? HJV magasinet talte med nogle af soldaterne, der var med på den 
storstilede Øvelse Night Hawk 2018.

N I G H T  
H A W K
2 0 1 8
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Fakta
• Mere end 300 hjemme-

værnssoldater stillede op 
på Forsvarets Øvelse Night 
Hawk 2018, der løb hen 
over to uger i september. 

• 200 indgik som figuranter i 
momentstyrker.

• 50 bevogtede på Flådestati-
on Aalborg, mens 30 solda-
ter deltog i teknisk træning 
i Tranum i Nordjylland

• 10 var på sminkehold, og 
10 støttede transporttje-
nesten

• 4 indgik i pressecentret, 
mens 5 hjemmeværnssol-
dater var en del af HICON.

VEST - NIGHT HAWK

F I N T 
C H E F B E S Ø G  P Å

NIGHT HAWK
Der var ros fra Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Jens Garly, der besøgte Øvelse 
Night Hawk.

Chefen for Hjemmeværnet havde rosende ord 
også fra samarbejdspartnere til de frivillige sol-
dater, som han mødte på Øvelse Night Hawk. 

i de såkaldte RHIBs (store gummibåde) og fra 
helikoptere. Hun og Sebastian Dohn forestillede 
sårede. Sebastian var blevet skudt i lysken. 

”Jeg synes, det er både sjovt og spændende at 
deltage i denne øvelse,” siger Gitte, der også fik 
mulighed for at prøve at flyve i helikopter.

Øvelsen i Thisted forløb som planlagt. Gitte 
og Sebastian fik deres helikoptertur, selvom det 
blev en noget kold omgang. Der blev også plads 
til Søren Prior Hansen, der agerede spion for 
”terroristerne”, der alle blev nedkæmpet. Alt i alt 
et spændende moment, som også figuranterne 
fra Hjemmeværnskompagni Thy løste til fulde. 

Holdt gidsel til fange
I Ravnstrup vest for Viborg fik hjemmeværns-
soldater fra Kongenshus også en stor oplevelse, 
da de midlertidigt blev omdannet til en ter-
roristgruppe i moment, hvor der var taget et 
gidsel. 

I deres hovedkvarter i Ravnstrup patruljerede 
de hele tiden rundt udenfor og havde lavet en 
interimistisk adgangskontrolpost ved indkørs-
len til bygningen. Gidslet ankom i løbet af afte-
nen og blev under skarp bevogtning af terrori-
sterne ført ind i bygningen. I et siderum var der 
opstillet en skurvogn, der i dagens anledning 
blev anvendt som ”fængsel” for gidslet. Den 
modsatte ende af bygningen blev anvendt som 
tilholdssted for terrorristerne og deres leder. 

Omkring midnat blev stedet angrebet. Under 
voldsom beskydning og sprængninger trængte 
specialenheder ind og befriede det tilfangetagne 
gidsel. Under træfningen blev flere af terrori-
sterne såret, behandlet på stedet og taget med 
sammen med deres leder. 

Så der var mange spændende momenter for 
HJV-soldaterne på Night Hawk. Som soldaterne 
fra Hjemmeværnskompagni Thy udtrykker det:

”Vi er vilde med det. Vi kommer gerne, når 
der bliver kaldt.”

Alle steder fik hjemmeværnschefen tid til at tale om, 
hvilke momenter der blev ydet støtte til under øvelsen.  
Han fik også et kig på Presse- og Informationscentret 
og så nogle af de mange artikler, der blev produceret. 
Chefen spurgte ind til, om nogle af artiklerne kom ud i 
medierne, hvilket blev positivt bekræftet. Han var også 
forbi sminkecenteret, hvor figuranter fik lagt drabelige 
sår på kroppene. 

Chefbesøget sluttede ved transport- og MOS-enhe-
derne, der fortalte om, hvilke opgaver de har. Jens Garly 
spurgte ind til, hvad soldaterne var beskæftiget med i 
deres civile tilværelse. Der blev også tid til en snak om 
hvervning og fastholdelse. I den forbindelse blev der 
talt om arrangementer, der har fokus på disse emner. De 
frivillige soldater nævnte HBU-arrangementer og forkla-
rede, hvordan de håndterer nye personer, der søger om 
optagelse i Hjemmeværnet og deres muligheder for at 
komme på den lovpligtige uddannelses modul 1, mens 
deres ansøgning kommer gennem systemet.  

TEKST OG FOTO: INFORMATIONSOFFICER  
ANNETTE KNUDSEN
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M A R I N E H J E M M E V Æ R N E T

Jimmi Søgaard tog en tørn med brandslangen. Foto: Søren Svarer

Årvågne frivillige 
stoppede brand
To gaster fra Marinehjemmeværnet i Vordingborg kan godt 
tage æren for, at en brand ikke udviklede sig voldsomt. 

Efter en almindelig aftensejlads med flotillens fartøj 
ARIES den 4. oktober, kørte Jimmi Søgaard Jensen og Søren 
Svarrer som de sidste hjemad. På vej ud af havnen studsede 
Jimmi over en bunke flis ved Vordingborg Forsyningsvarme-
værk. Den ulmede noget mere end normalt.

”Bunkerne med flis plejer at dampe, men de skal ikke ryge 
med røg og lugte af brand,” siger Jimmi, der kontaktede 
brandvæsenet, som derfor fik bekæmpet branden i tide. 

Jimmi og Søren blev og støttede brandfolkene og tog selv 
en tørn ved brandslangerne. Der var stor ros til de årvågne 
frivillige marinere, som med deres lokalkendskab bidrog til, 
at branden blev opdaget i tide.

SAR-øvelse afbrudt  
af virkeligheden

Øvelsen, SAREX4, på Slipshavn i sep-
tember bød på både planlagte og ufor-
udsete aktiviteter for besætningerne 
på de fem deltagende fartøjer, ARIES, 
GEMINI, ALDEBARAN, BAUNEN og 
HOLGER DANSKE. Marinehjemme-
værnet stillede med skarpe ressourcer 
og en velplanlagt dag, og man startede 
på land, hvor de forskellige faggrupper 
kunne fordybe sig i deres områder. 

Imens navigatører og fartøjsførere 
gennemgik en ’table-top øvelse’, kunne 
kommunikationsgasterne diskutere 
uddannelse og vedligeholdelse af 

kompetencer. Sygdomsbehandlerne 
fik opdateret viden om førstehjælp og 
almindeligt forekommende sygdom-
me. De resterende gaster - primært 
motorpasserne - fik en spændende 
mulighed for at arbejde med havari 
med anvendelse af mobile brandpum-
per og lapning af meget utætte rør. 

Efter frokost drog fartøjerne ud på 
vandet for blandt andet at øve en del 
af de elementer, som var gennemgået i 
løbet af formiddagen.

Fandt to trætte mænd
Om bord på HOLGER DANSKE måtte 
man dog springe store dele af SAREX4 
over. Fartøjet blev kaldt ud på en 
assistance, og lynhurtigt blev en sam-
mensat besætning sendt af sted med 
gummibåden i spidsen. Heldigvis blev 
to trætte og meget lettede mænd i en 
motorbåd hurtigt lokaliseret og taget 
på slæb til nærmeste havn. De havde 
drevet hjælpeløst rundt i 13 timer i 
Storebælt med motorhavari og ingen 
strøm om bord. Så de var glade for 
Marinehjemmeværnets hjælp.

Det sker jævnligt, at MHV-far-
tøjer bliver indsat under øvelser og 
uddannelsessejladser.

Mens nogle øvede førstehjælp, var 
andre sendt ud til en lystsejler i pro-
blemer. Foto: Jane Noesgaard

Redningshelikopteren, der bjærgede en 
svensk sømand og fløj ham til Rigshospita-
let. Foto: Tom Holstebro

Stor efter-
søgning: 
Mand fundet 
i vandet
Tiden var en helt afgørende faktor, da to 
MHV-fartøjer 16. oktober røg ud på en 
eftersøgning.

En svensk sømand var faldet over bord fra 
et handelsskib på vej fra Lübeck til Køben-
havn. Et søgeområde var beregnet, og flere 
danske, tyske og svenske redningsfartøjer 
var kaldt ud på opgaven i tysk farvand syd 
for Gedser, inklusive MHV 901 ENØ fra 
Rødby og MHV 815 KUREREN fra Køge. 

Fartøjsfører Tom Holstebro og hans 
besætning om bord på ENØ var næsten 
lige nået ned til søgeområdet, da en dansk 
redningshelikopter fandt sømanden i live 
i vandet tæt på til stor lettelse for alle. KU-
REREN nåede ikke en gang halvvejs ned til 
søgeområdet, og her var fartøjsfører Carsten 
Seersholm og hans besætning bare glade for 
at eftersøgningen var lykkedes så hurtigt.

AF JANE NOESGAARD
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KORT NYT

AF HELLE KOLDING
FOTO: TORBEN GLYUM

Vi fik prøvet ting, vi ellers 
ikke øver derhjemme
Høj sø og flydespærringer gav store udfordringer for de fire MHV-fartøjer, 
som deltog i en stor international havmiljøøvelse ud for svenske Karlskrona.

Det blæste godt i Østersøen, så vejret var 
ikke ligefrem på deltagernes side, da fire 
fartøjer fra Marinehjemmeværnet sidst i 
august besøgte Karlskrona i Sverige for 
at deltage i den internationale miljøbe-
redskabsøvelse, HELCOM BALEX DELTA 
2018. Her deltog 18 skibe og to fly fra otte 
lande, og det blev en lærerig oplevelse for de 
frivillige besætninger

Meldingen om ’skib på grund’ tidligt 
første morgen blev starten på øvelsen. Her 
skulle MHV 911 BOPA og Søværnets mil-
jøskib GUNNAR SEIDENFADEN lægge en 
flydespærring ud. 

”Den øvelse gik ikke så godt, men vi 
baksede med opgaven, og man kan jo sige, 
at selvom tingene ikke lykkes, så høster man 
gode erfaringer undervejs,” siger fartøjsfører 
Peter Klokker fra Flotille 367 Dragør, som 
generelt er meget tilfreds med øvelsen.

”Vi fik i det hele taget prøvet nogle ting, 
vi ellers ikke øver derhjemme, og vi fik også 
prøvet kommandostrukturen af. De mange 
fartøjer fra mange nationer giver altså bare 
nogle andre udfordringer og en helt anden 

FÆNØ fra Flotille 362 Helsingør 
udlægger flydespærring under 
havmiljøøvelsen

mulighed for også at prøve sig selv og sine 
rutiner af,” fortæller Peter Klokker, som også 
var glad for den feedback, han fik fra chefen 
for Søværnets GUNNAR SEIDENFADEN.

”Alle var meget begejstrede for at være 
med, og det er også godt at have nogle med 
fra Marinehjemmeværnets faste stab, så de 

kan se og opleve fartøjerne og de frivillige, 
når de løser deres opgaver i en øvelse som 
denne,” siger Peter Klokker.

Ud over BOPA deltog Marinehjemme-
værnet med MHV 906 FÆNØ, MHV 802 
CARINA og MHV 851 SABOTØREN.

Fartøjsfører, Peter Klokker, fik hænderne fulde, da BOPA i strid blæst øvede udsætning 
af flydespærringer med Søværnets miljøskib GUNNAR SEIDENFADEN
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Vi er - som altid - under 
forandring. Siden Forsvars-
forliget 2018 – 2023 blev 
indgået, er der kommet nye 
begreber i spil i Hjemme-
værnet og i Marinehjem-

meværnet som for eksempel ’Host Nation 
Support’. Og gode gamle dyder som ’eskorte-
operationer’, ’ankomst under egensikring’ 
og ’maritim billedopbygning’ har fået ny luft 
under vingerne. 

Det øvede Marinehjemmeværnet i 
forbindelse med sin Landsøvelse i Struer i 
sommer, hvor alle fartøjer havde pakket vå-
ben med til øvelsen, og hvor man på de grå 
skibe og i MFP-gummibådene var på vagt i 
døgndrift på grund af trusler fra vandsiden 
og fra land.

Men hvad betyder forliget for Marine-
hjemmeværnets rolle? Og hvad betyder 
det skærpede fokus på den militære profil 
for flotillerne, for besætninger og grupper 
og for den enkelte? Vi har spurgt Chefen 
for Marinehjemmeværnet, kommandør 
Henrik Holck Rasmussen om, hvilke tanker 
han gør sig om udviklingen. 

Hvad lægger du i begrebet  
militær profil?
”For mig dækker Marinehjemmeværnets 
militære profil først og fremmest over, at 

 ”For mig dækker 
Marinehjemmeværnets 
militære profil først og 
fremmest over, at vi er os 
selv bevidste om, at vi er 
en militær organisation – 
og opererer som sådan.
Henrik Holck Rasmussen, Chef for 
Marinehjemmeværnet 

Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør 
Henrik Holck Rasmussen, stiller her skarpt på 
Marinehjemmeværnets nye opgaver i kølvandet på 
det seneste forsvarsforlig. 

AF NINNA FALCKHvad er
Marine-
hjemmeværnets
skærpede 
militære profil?

vi er os selv bevidste om, at vi er en militær 
organisation – og opererer som sådan. Vi skal 
støtte Søværnet og det maritime beredskab 
på seriøs og kompetent vis som en værdig 
partner. Også hvis den sikkerhedsmæssige 
situation måtte spidse til. 

Det betyder, at vi i ord og handling går til 
opgaverne på en procedurefast og strukture-
ret måde. At vi anvender en analytisk tilgang, 
lytter til specialisterne og ude i de spidse 
ender løser opgaverne, som det besluttes 
af de frivillige førere og chefer. Det gælder i 
flotillelokalet i forhold til ledelse af flotillen, 
og det gælder på søen i fartøj eller gummibåd, 
hvor ’Mission Command’ dækker den lokale 
førers beslutningskompetence i nuet.”
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INTERVIEW

Kommandør Henrik Holck 
Rasmussen er chef for Mari-
nehjemmeværnwet. Foto: Bo 
Nymann

Hvorfor er det nødvendigt at 
skærpe den militære profil nu? 
”Det er nødvendigt, fordi vores politikere 
med det nye forsvarsforlig ønsker, at Hjem-
meværnet skal knyttes endnu tættere til 
Forsvaret og indgå i opgaveløsningen under 
alle forhold. 

Selv om Marinehjemmeværnet i mange år 
har stået Søværnet nær - særligt i forhold til 
søredning og støtte til skibsfarten - så kræ-
ver den nye sikkerhedspolitiske situation i 
vores nærområde, at Marinehjemmeværnet 
yderligere træner og mestrer de traditionelle 
maritime og militære discipliner, så vi kan 
agere effektivt i kritiske situationer under 
andre forhold end dyb fred.” 

Hvilke opgaver ligger i støbeskeen 
for Marinehjemmeværnet inden 
for Host Nation Support - eller 
værtsnationsstøtte, som det 
kaldes på dansk? 
”Host Nation Support dækker for Mari-
nehjemmeværnets vedkommende over at 
kunne yde maritim støtte til de allierede 
forstærkninger, der måtte ankomme til 
eller afgå fra Danmark ad søvejen. I denne 
maritime støtte indgår samarbejde med 
Søværnet om blandt andet taktisk far-
vandsovervågning og elementer af søher-
redømme, eskorte samt havneafsøgning og 
havnebevogtning. 

Her har Marinehjemmeværnet en helt 

central rolle i forhold til at modtage, beskyt-
te og bevogte allierede, maritime styrker. Og 
Maritime Force Protection-flotillerne udgør 
den eneste kompetence, der mestrer den 
disciplin – den findes slet ikke i Søværnet i 
dag.” 

Hvordan påvirker fokus på de nye 
opgaver de eksisterende 
opgaver? 
”De mere militære opgaver, der følger af 
forsvarsforliget, er i virkeligheden ikke nye. 
Det var de operationstyper, som Forsvaret 
trænede under Den Kolde Krig. Det kan 
rigtig mange marinere nikke genkendende 
til. Nu skal vi have de gamle færdigheder 
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pudset af og tilpasset dem nutidens materiel og kompeten-
cer. Derfor gør vi klogt i at lytte lidt til dem, som har prøvet 
det på egen krop dengang. 

Heldigvis er Marinehjemmeværnets dagligdag kende-
tegnet ved, at fartøjerne opererer på havet og MFP’erne, 
der træner havnebevogtning, som er forudsætningen for 
at udøve Host Nation Support. Så det er rimelig lige til at 
skærpe den militære profil en tand eller to, så vi står endnu 
skarpere i forhold til Host Nation Support.”

Hvad er det vigtigt, vi bliver gode til  
i forhold til Host Support Nation?
”Populært sagt er det væsentligt, at vi supplerer vores 
militære færdigheder til at operere under skærpet bered-
skab. Det betyder blandt andet, at vores evne til at betjene 
våben til søs og gennemføre bevæbnet adgangskontrol og 
havnebevogtning skal forbedres. Vi skal så og sige være 
skarpere på våbenfronten som en helt naturlig del af vores 
trænings- og operationsmønster. Helt grundlæggende gæl-
der det om, at Marinehjemmeværnet kan operere effektivt i 
det militære domæne med effekt – også i den skarpere ende 
af konfliktspektret.

Vi har i den forbindelse også identificeret et behov for at 
få bedre indsigt i taktisk planlægning og gennemførelse af 
maritime operationer i det hele taget – både på specialistni-
veau og på lederniveau.” 

Hvilke tiltag er i støbeskeen for at gøre  
grupper og besætninger klar til opgaverne?
”Vi har fokus på et pilotprojekt om optimering af 

Marinehjemmeværnets våben, der omfatter Soft Mount til 
let maskingevær, forbedret skydeskivemateriel og samar-
bejde imellem flotillerne og med Hærhjemmeværnet om 
skydning generelt. Sammen kan vi gøre så meget mere på 
denne front.

I 2019 tilbyder vi også et taktisk seminar, hvor vi stil-
ler skarpt på flådeoperationer generelt, maritimtaktisk 
forståelse og MHV-fartøjets centrale rolle i at opretholde et 
lokalt søherredømme i et givet farvandsafsnit. Vi tænker, 
at seminaret skal være læringspræget med taktiske spil og 
indlæg fra eksempelvis repræsentanter fra Forsvarets Mari-
time Operations Centre, Søværnskommandoen med videre. 
Det bliver utrolig spændende, og vil bidrage til at løfte og 
udvikle den frivillige mariners maritimtaktiske indsigt og 
færdigheder.”

Hvordan ved vi, om vi er i stand til  
at løfte opgaverne? 
”De nye tiltag, som samlet skal medvirke til at skærpe 
Marinehjemmeværnets militære profil, vil blive udviklet i 
forening med Marinehjemmeværnets frivillige. Særligt på 
våbenområdet er der behov for, at Marinehjemmeværnets 
skydelærerkorps medvirker aktivt med deres erfaring og 
indsigt.

Vi gør os også overvejelser omkring at justere den måde, 
hvorpå Marinehjemmeværnet hidtil har gennemført 
operative inspektioner ved flotillerne. Fra 2019 intro-
ducerer vi derfor scenariebaserede inspektioner, der vil 
kræve lidt mere planlægning og flere kræfter at gennem-
føre. I den forbindelse inddrages de gode kompetencer i 

Modtagelse, beskyttelse og bevogtning af allierede styrker er en disciplin som 
allerede er godt kendt ved MFP-flotillerne. Foto: Kunde & Co
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INTERVIEW

Ordbog
Lokalt søherredømme:  
Militær kontrol over et afgrænset 
 havområde i et afgrænset tidsrum.

Som en del af forsvarsforliget anskaffer Marinehjemme-
værnet på pilotprojektbasis et mindre antal hurtiggående 
indsatsfartøjer, der vil kræve en del af de flotiller, der byder 
ind på en sådan kapacitet. Pilotprojektet skal give os yderli-
gere erfaringer med operationer med mindre, hurtiggående 
indsatsfartøjer, så vi kan undersøge, om vi med den type 
fartøjer kan løse Marinehjemmeværnets forskelligartede 
maritime opgaver bedre. 

Pilotprojektets resultater vil indgå i beslutningen 
om de langsigtede erstatningsanskaffelser for Marine-
hjemmeværnets 800-klasse fartøjer, der nærmer sig 
pensioneringsalderen.”

Så vi kan altså godt se frem til nye tider? 
”Ja, det er virkelig spændende tider i Marinehjemmeværnet, 
hvor der sker rigtig meget. Jeg glæder mig over, at der er god 
tilslutning blandt Marinehjem-
meværnets frivillige i forhold 
til at imødekomme vores 
politiske chefers tanker for Ma-
rinehjemmeværnets fremad-
rettede militære fokus til glæde 
for Søværnet og det maritime 
beredskab i Danmark.” 

 ”Vi skal så og sige 
være skarpere på våben-
fronten som en helt naturlig 
del af vores trænings- og 
operationsmønster.
Henrik Holck Rasmussen, Chef for 
Marinehjemmeværnet 

Marinehjemmeværnets Frivillige Stab. Kort fortalt går det 
ud på, at de varslede inspektioner bliver gennemført uden 
et kendt program. Fartøjsføreren og besætningen vil blive 
stillet over for at skulle håndtere forskellige hændelser i et 
særligt scenarie. Det kan være investigering af et fartøj, der 
viser sig at skulle standses med brug af våben. Eller det kan 
være en assistanceøvelse, der kræver en havariindsats, hvor 
deltagerne skal bekæmpe indtrængende vand og behandle 
flere tilskadekomne. 

Fartøjsføreren og besætningen skal håndtere opgaverne 
i henhold til gældende procedurer, og inspektionshol-
dene vil løbende observere og notere resultatet af opga-
veløsningen. Inspektionsresultatet briefes på dagen for 
besætningen og fastholdes efterfølgende i en traditionel 
inspektionsrapport.”

Vil det skærpede militære fokus få indflydelse 
på uddannelser, materiel, 
flotillesammensætning, opstillingsgrundlag  
og lignende?
”Marinehjemmeværnets operative hverdag vil ikke mærke 
den store forskel. Vi skal bare genlære fordoms kompeten-
cer og overføre dem til nutidens og fremtidens Marinehjem-
meværn. Det har vi faktisk været i gang med i de senere år 
– og det med rigtig god effekt!

Vores skærpede militære profil vil tage udgangspunkt 
i den struktur og det materiel, Marinehjemmeværnet al-
lerede har. Men introduktion af blandt andet Soft Mount 
til let maskingevær og nyt skydeskivemateriel vil være nye 
tiltag, som dog er lige til at gå til.

Foto: Paul Skovbakke
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It er et vigtigt område. Også i Mari-
nehjemmeværnet, hvor flere og flere 
opgaver, uddannelser, indrapporte-
ringer og så videre foregår elektro-
nisk. Derfor har flotillerne tilknyttet 
en it-specialist. I Flotille 126 Hvide 

Sande-Ringkøbing hedder han Nikolaj Hviid. 
En meget stor del af Nikolajs arbejdsop-

gaver har udgangspunkt i HJV.DK, som nok 
kan trække tænder ud på de fleste og være 
en kilde til både stor fortvivlelse og vild 
begejstring. 

”Når man først har sat sig rigtigt ind i 
systemet, så er det faktisk ikke så tungt,” 
mener Nikolaj Hviid.

Som it-befalingsmand har han et uddan-
nelsesansvar, og flotillen holder selv grund-
kurser i HJV.DK, hvor Nikolaj underviser 
medlemmerne.

”Det er godt at kunne lære fra sig, og det 
er sjovt at være med til at kunne give de rig-
tige værktøjer til andre og gøre det interes-
sant for dem”, fortæller Nikolaj, som bruger 
meget af sin tid på at give support til andre 
på HJV.DK.

”De systemer vi har, gør egentlig det hele 
ret nemt,” mener Nikolaj Hviid, der udnyt-
ter mulighederne på HJV.DK optimalt og 
generelt er begejstret for mulighederne i 
den digitale verden.

It-specialister får 
en større rolle

AF HELLE KOLDING
FOTO: LISBETH P. BIRKEMOSE, LIGHTHOUSE PHOTO

Det hjælper at være både nysgerrig, lidt nørdet og ikke bange for at prøve sig 
frem, hvis du gerne vil være it-specialist. Det mener en af dem, nemlig Nikolaj 
Hviid fra Flotille 126 Hvide Sande-Ringkøbing, som HJV magasinet har mødt.

Som tidligere rekrutteringsofficer ved 
han for eksempel, at hurtig kontakt til nye 
medlemmer er helt afgørende.

”Vi har i flotillen bygget et system op i 
HJV.DK, så nye medlemmer automatisk bli-
ver sendt ud til forsyner, chefer og så videre, 
så modtagelsen hurtigt kan sættes i gang,” 
forklarer Nikolaj.

Bred baggrund
Når kollegerne i flotillen sejler ud, bliver 
Nikolaj Hviid for det meste tilbage i flotil-
lens kontor og styrer it-arbejdet herfra. 

It-specialisten holder styr 
på flotillens og MHV-
fartøjets internet-compu-
tere, og at flere af deres 
programmer er i god drift.
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Men indimellem sejler han også selv 
med, for han har også en uddannelse som 
sygdomsbehandler.

Det er snart ti år siden, at Nikolaj kom ind 
i Hjemmeværnet, hvor han de første år var 
med i et politihjemmeværnskompagni. Men 
for godt fire år siden gik han over til Marine-
hjemmeværnet, hvor han begyndte som 
rekrutteringsofficer og siden altså også tog 
sygdomsbehandleruddannelsen. De sidste 
knap tre år har han så virket som flotillens 
it-befalingsmand – en funktion, som nu 
hedder ’it-specialist’.

”Det var nok lidt af et tilfælde, at det blev 
it. Flotillens ’gamle’ it-befalingsmand skif-
tede funktion på det tidspunkt, og da it altid 
har interesseret mig, så lå det ligesom for, at 
jeg overtog funktionen.”

Nikolaj Hviid er godt klar over, at han 
bruger rigtig meget tid på Hjemmeværnets 
it, og det bliver til mere end et par hundrede 
timer om året. Sommer er højsæson, fordi 
der her er mange opgaver i flotillen. Han er 
også uddannet som kommunikationsgast, 
rekrutteringsofficer og sygdomsbehandler og 
virker i flotillen også i disse funktioner. Civilt 
arbejder han ved Kystredningstjenesten i 
Hvide Sande.

Store og små udfordringer
Som it-specialist får Nikolaj også digitale 
udfordringer, som ligger udenfor HJV.DK. 
Her nævner han Hjemmeværnets Lands-
øvelse 2016 i Fredericia.

”Jeg var i operationsrummet, og her fik vi 
rigget en storskærm til, hvor vi ved hjælp af 
marinetraffic.com kunne visualisere, hvor 
vores deltagende enheder befandt sig. Det 
blev voldsomt populært hos vores gæster, 
der kiggede indenfor,” fortæller han.

Der kan dog også indimellem være ud-
fordringer, som når forbindelsen knækker, 
fordi der er forstyrrende signaler udefra eller 
andet, der spærrer for signalet. Flotillen i 
Hvide Sande har til huse tæt ved Kystred-
ningsstationen, og deres VHF antenne er så 
stærk, at den kan genere flotillens systemer. 
Men det er udfordringer, Nikolaj nok skal 
finde en løsning på.

”Jeg er meget nysgerrig og ikke bange 
for at prøve noget nyt eller eksperimentere 
lidt. Man skal heller ikke være bange for at 
spørge andre, hvis man ikke lige kan finde 
ud af det.”

Nysgerrighed og netværk
It-specialisten har indtil for nylig været en 
it-befalingsmand, men det er nu ikke længe-
re et krav at være uddannet befalingsmand. 

Krav til it-
specialister 
i Marine -
hjemmeværnet
• Komplet Lovpligtig uddannelse
• Alle HJV.DK kurser på FELS - FELS 

står for Forsvarets Elektroniske Skole 
• Instruktørkursus (1100)
• MAB 1 (2400) 

Det synes Nikolaj er en god idé, og der er 
stadig et ledelsesmodul i uddannelsen, 
som desuden omfatter HJV.DK-kurser og et 
instruktørkursus.

Der findes ikke et specifikt it-specialist-
kursus, hvor kun it-specialister deltager. Det 
kunne Nikolaj godt savne, og så kunne han 
også gode savne, at Hjemmeværnet havde 
en lille elektronisk håndbog for it-speciali-
ster. Til gengæld udveksler it-specialisterne 
i Marinehjemmeværnet løbende erfaringer i 
en gruppe på facebook, og de mødes mindst 
én gang årligt til it-seminar med efterud-
dannelse, opdatering og problemløsning. 
Marinehjemmeværnet har desuden en frivil-
lig it-officer, som rådgiver it-specialisterne i 
flotillerne. 

”At være it-specialist kræver lyst og evne 
til at undervise, og man skal have et basalt 
kendskab til computere og være villig til at 
bruge noget tid på det. Ja, og så skal man 
ellers bare være nysgerrig og gå i gang med 
HJV.DK - og ikke være bange for at lave fejl.. 

Der er et godt netværk med it-befalings-
mænd fra de andre flotiller, og vi er aldrig 
bange for at spørge om hjælp hos hinanden,” 
siger Nikolaj Hviid. 

It-specialist Nikolaj Hvid kommer også til søs. Han er nemlig også uddannet som syg-
domsbehandler. Civilt arbejder Nikolaj ved Kystredningstjenesten i Hvide Sande.
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Sort skærm
og godt

sømandsskab

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: OLE FRIIS

Sejlads i snævre, befærdede 
farvande med alle elektroniske 
hjælpemidler slukket lyder ikke 

som en god ide. Ikke desto 
mindre er det noget af det, som 

navigationsstuderende fra flotiller 
over hele landet træner, når de 

mødes og nørder navigation 
med hjælp fra andre frivillige på 

Marinehjemmeværnets  
NAVEX-sejladser.

Fartøjet MHV 812 HERCULES glider langsomt 
frem mellem de røde og grønne bøjer i Svend-
borg Sund. Der er rigeligt at holde øje med, for 
kursen er sat på zigzag i de snævre farvande, og 
lystbåde, kajakroere og Svendborgsundbroens 
bropiller er klar til at give ekstra udfordringer. 

Tilmed er skærmen, som normalt viser det elektroniske 
søkort, kulsort, så alt skal klares med søkort på papir, skarpe 
øjne og godt overblik. Freja Kristine Dueholm Rasmussen 
står på broen. Normalt er hun kommunikationsgast og syg-
domsbehandler i Flotille 244 Svendborg og navigationsstu-
derende. Men lige nu har hun rollen som vagtchef på MHV 
812 HERCULES og udstikker kursen til rorgængeren, mens 
fartøjsfører Lars Schwaner står erfarent ved hendes side og 
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MHV NAVEX er særlige sejladser i 
udfordrende farvande for navigatører 
og navigationsstuderende.
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kommer med små korrektioner og gode råd. Den 
funktion ville hun ikke kunne have på en normal 
sejlads med sin egen flotille. Men det her er ikke 
en normal sejlads. Det er en MHV NAVEX-sejlads, 
hvor navigatører og navigationsstuderende fra 
flotiller over hele Danmark mødes fire weekender 
om året for at træne navigation dag og nat.

“Det er en sandkasse, hvor man kan få afprøvet 
de ting, som man lærer på navigatøruddannelsen 
og træne til næste gang, man skal på skolebæn-
ken. Her er hverken bestået eller ikke bestået, og 
det er o.k. at lave fejl,” siger Lene Brunemark fra 
Marinehjemmeværnets Frivillige Stab. Hun er 
koordinator for NAVEX-sejladserne.

Frivillige hjælper frivillige
Lene Brunemark er fra Bornholm, hvor hun fik 
ideen til MHV NAVEX.

“Ligesom hos nogle andre flotiller er farvandet 
omkring Bornholm ukompliceret. Der er ingen 
snævre og trafikerede farvande. Samtidig var der 
fartøjsførere, som manglede timer på bogen. Så 
jeg tænkte, at man kunne kombinere de to ting 
og lave nogle særlige sejladser for navigatører,” 
siger Lene Brunemark og tilføjer:

“Deri ligger også et stort og flot arbejde fra 
frivillige, som bruger en weekend på at være 
besætning, mens navigatørerne træner. På denne 
sejlads er der blandt andet både en næstkom-
manderende, en hovmester og en motorpasser, 
som bruger tid på noget, som måske ikke er det 
mest spændende for dem. Det er frivillige, som 
hjælper frivillige.”

3D-øje i masten
Det meste af tiden foregår navigationen på MHV 
NAVEX uden elektroniske hjælpemidler som for 
eksempel radar og elektronisk søkort. I stedet 
bliver der brugt søkort på papir, blyant, paral-
lellineal og pejleredskaber som for eksempel 
pejlediopter, hvorved man kan pejle retninger ud 
efter markeringer på land – såkaldte stedlinjer til 
at bestemme skibets position.

“Det handler om at få en dybere forståelse 
af navigation i stedet for bare at følge den røde 
streg på det elektroniske søkort som i et compu-
terspil. Det kan selv min svigermor finde ud af. 
Dermed træner vi også til, hvis vi en dag kommer 
ud for en skarp situation, hvor elektronikken 
svigter,” siger Lene Brunemark og fortsætter:

“Alle får prøvet alle funktioner, så man ved, 
hvad en vagtchef skal kunne, og hvad en vagtchef 

“Jeg kan fokusere  
på navigation” 

FREJA KRISTINE DUEHOLM  
RASMUSSEN  

Flotille 244 Svendborg

“Når jeg sejler med min egen flotille, er jeg kom-
gast, og det kan være svært at få tid til at træne na-
vigation, fordi der er så mange andre ting, som skal 
trænes, når vi er på vandet. Jeg er NAV I-uddannet, 
så NAVEX er en super mulighed for at øve de ting, 

som forventes på NAV II. 
  Det er også dejligt, at der en masse erfarne folk 
med, som jeg kan spørge til råds, og jeg får øvet 

grundlæggende sømandsskab. Vi sejler i hold af tre 
og har fire eller otte timers vagter. For eksempel har 
vi sejlet zigzag gennem Lillebælt om natten, mens 
der var mange skibe. Selvom jeg kommer her fra 
Svendborg og er vant til udfordrende farvande, er 
sådan en sejlads en ekstraordinær udfordring. Så 

det er fedt at komme afsted, og jeg håber, at vi kan 
få endnu flere til at deltage.”

“NAVEX giver rutine og 
proceduresikkerhed”

T H O M A S  B O R G  S A L L I N G  
Flotille 132 Horsens

“Jeg har NAV II og skal i gang med NAV III. Jeg får 
god opbakning af min flotille til min uddannelse, men 
NAVEX giver mig en hel weekend, hvor jeg kan nørde 

navigation. 
  Der er hele tiden feedback på det, jeg træner, 

hvilket gør det trygt og lærerigt. Jeg er ikke bange 
for at fejle her. Ja, faktisk kan man sige, at hvis man 

skal fejle, så er det på en sejlads som denne. Samtidig 
er det en god mulighed for at netværke med andre 

navigatører, ligesom NAVEX også er med til at skabe 
ensartethed på tværs af flotillerne, fordi vi træner de 

samme rutiner. NAVEX er et godt tilbud til navigations-
studerende, og jeg er glad for, at der er andre frivillige, 

som stiller op, så jeg kan få en lærerig weekend.”
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 ”Det handler om at 
få en dybere forståelse 
af navigation i stedet 
for bare at følge den 
røde streg på det 
elektroniske søkort som 
i et computerspil. 
Lene Brunemark, Koordinator og 
informationsofficer

Det meste af tiden 
er elektroniske hjæl-

pemidler som radar 
og elektronisk søkort 
slukket. I stedet bli-
ver der brugt søkort 

på papir, blyant, 
parallellineal og pej-

leredskaber.

MHV NAVEX-
sejladserne
• MHV NAVEX er et tilbud til frivillige, som har 

gennemført første trin i navigatøruddannel-
sen og opefter. MHV NAVEX giver mulighed 
for rutinering og træning (‘on the job’) af na-
vigatoriske og føringsmæssige kompetencer.

• MHV NAVEX gennemføres som en weekend-
sejlads fra fredag aften til søndag eftermid-
dag. Som udgangspunkt er der fire sejladser 
om året, og farvandene er normalt Sundet, 
Smålandsfarvandet og Lillebælt. 

Navigatør-
uddannelsen
• Navigatøruddannelsen er en del af uddannel-

sen til fartøjsfører og består af trin I til IV. 
• Med NAV I bliver man navigatøraspirant, 

med NAV II bliver man navigatør og med 
NAV III bliver man vagtchef, mens NAV IV er 
det sidste trin, der sammen med en række 
andre uddannelser og kurser er forudsætnin-
gen for at blive autoriseret fartøjsfører.

har brug for fra andre besætnings-
medlemmer. Der er kommunika-
tionen også vigtig.”

Fartøjsfører Lars Schwaner be-
skriver, hvad han ønsker at bibringe 
de navigationsstuderende på MHV 
NAVEX-sejladserne:

“De skal få en føling med 

navigation, som havde de et øje 
øverst i masten, hvorfra de ser alt 
foran fartøjet i 3D. NAVEX er en 
ekstremt koncentreret sejlads. På 
en weekend kan de lære alt det, 
som de ellers ville skulle bruge et 
år på i deres egen flotille,” under-
streger Lars Schwaner. 
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Eftersøgnings- og redningsmissio-
ner er et af Defender-flyets stærke 
sider. Arkivfoto: Lars Horn

AF HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 270

Mens både hav og himmel viste sig fra sin 
absolut pæneste september-side, holdt Fly-
verhjemmeværnets eskadrille 270 uddan-
nelsesuge, også kaldet Boot Camp, på Flyve-
station Aalborg. Boot Camp er eskadrillens 
intensive uddannelsesforløb, hvor både det 
tekniske personel, piloter og systemopera-
tører har mulighed for at vedligeholde og 
opdatere kompetencerne. 

På efterårets Boot Camp har der været 
særlig fokus på SAR (search and rescue) - 
altså eftersøgnings- og redningsmissioner 
- som er en af Defender-flyets stærke sider. 
Med sin avancerede sensor kan flyet finde 
eksempelvis nødstedte sejlere eller søfolk, 
der er faldet overbord. 

Search and rescue hører til en af de opga-
ver, eskadrille 270 hyppigt bliver benyttet 

til, og derfor giver det god mening at styrke 
kompetencerne indenfor netop dét felt hos 
flybesætningerne.

Træning tæt på virkeligheden
Under uddannelsesugen gennemførte eska-
drillen en virkelighedsnær øvelse i farvandet 
nordøst for Frederikshavn i samarbejde med 
Kystredningstjenesten i Skagen og Flyvevåb-
nets Eskadrille 722.

I øvelsesoplægget lød det, at tre søfolk 
var savnet i Ålbæk Bugt efter en tankning 
til søs. Mens en af eskadrillens medlemmer 
leverede indspil som det fælles rednings- 
og koordinationscenter kaldet JRCC (Joint 
Rescue and Coordination Centre), blev et 
af Defender-flyene scramblet – altså sendt 
i luften.

Defender-fly træner 
eftersøgning med 
redningshelikopter

Hjemmeværnets Defender-fly og besætning har trænet eftersøgning 
og redning i Kattegat med en enhed fra Flyvevåbnets Eskadrille 
722. Træningen er en del af hjemmeværnseskadrillens intensive 
uddannelsesuge, der bliver afholdt to gange årligt.

F L Y V E R H J E M M E V Æ R N E T
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Den 10. oktober gennemførte Hjemmeværn-
seskadrille 270 en briefing for Flyvevåbnets 
øverste ledelse omkring den flyvende kapa-
citets nuværende og fremtidige opgaver. 

Inden briefingen overraskede chefen 
for Flyverhjemmeværnet, oberst Per Jan 
Larsen, eskadrillechef Hans Henrik Grøn 
ved at udlevere hans udnævnelsesbrev 
som kaptajn i Hjemmeværnet, til stående 
applaus fra alle. Fra 1. september har han 
overtaget ledelsen i eskadrillen.

Flyvevåbnets ledelse udtrykte stor til-
fredshed med eskadrillens nuværende høje 
niveau og anså den for at være ét af Flyve-
våbnets ”værktøjer”. Flyvevåbnet har masser 
af opgaver, så man var ikke i tvivl om, at 
der også i fremtiden er opgaver til eskadril-
len. Endvidere var der stor opbakning til et 
yderligere og endnu tættere samarbejde i 
fremtiden.

Overalt i Danmark og Europa blev 
søndag den 11. november markeret 
som 100 året for afslutningen på 1. 
verdenskrig. Ved en højtidelighed 
på kirketorvet ved Sct. Marie kirke i 
Sønderborg var flere hundrede men-
nesker og mange veteraner mødt 
op ved mindetavlen for sognets 192 
faldne soldater for at mindes ofrene 
for 1. verdenskrig.

I alt 30.000 sønderjyder deltog 
i krigen på tysk side. Det blev en 
bevæget mindehøjtidelighed med 
taler, æreskommando og kranse-
nedlæggelse, og hvor blandt andre 
Flyverhjemmeværnets orkester leve-
rede tonerne til de mange minder.

Musikorkester 
mindedes  
1. verdenskrig

NY ESKADRILLECHEF
AF PETER SCHARLING PEDERSEN

På Flyvevåbnets 68 års fødselsdag blev der uddelt 
legater, heriblandt også et til Flyverhjemmeværnet på 
7.500 kr. 

Det var en stor ære for chefen for Flyverhjem-
meværnet, oberst Per Jan Larsen, at blive 
kaldt frem for at modtage legatet på vegne af 
frivillige i Flyverhjemmeværnet. I begrundel-
sen for tildelingen står blandt andet:

”Helikopter Wing har i lang tid nydt godt 
af den store og fleksible støtte, som de har 
fået igennem årene fra Flyverhjemmevær-
net. Det er uvurderligt, at de altid stiller 
op til bevogtning og støtte ved operationer 
med redningshelikopter EH101. Dette både 
på øvelser i Oksbøl, Tranum, og når der er 
logistiske udfordringer med redningsheli-
kopter EH101 på eksempelvis Læsø, Samsø 
eller andre steder. Flyverhjemmeværnet 
leverer altid den støtte, som vi i Forsvaret 

ikke kan understøtte med den reducerede 
bemanding i de sidste mange år. Bevogt-
ningsopgaven er centralt for at Helicopter 
Wing kan løse deres operative opgave, især 
væk fra Karup.”

Det blev en festlig fødselsdagsparade, 
hvor medarbejderne i Flyverhjemmevær-
nets stab også var inviteret. Festlighederne 
blev yderligere understreget af, at Prinsens 
Musikkorps spillede og et Britten-Norman 
Defender fly fra Den Flyvende Eskadrille 
overfløj paraden.

Legatet skal komme Flyverhjemmevær-
nets frivillige til gode, og anvendelsen af 
midlerne vil derfor blive behandlet i Flyver-
hjemmeværnets Råd.

På billedet 
ses th. en 
glad chef for 
Flyverhjemme-
værnet, oberst 
Per Jan Larsen, 
med legatet. 
Foto: Tonny Bender 
Christensen.

Legat fra Flyvevåbnet 

Den nye eskadrillechef Hans 
Henrik Grøn tv. får her overrakt 
beviset på, at han nu er kaptajn i 
Hjemmeværnet. 

KORT NYT
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35-årige Zorica 
Zeba trives utro-
lig godt med at 
være bevogt-
ningsassistent. 
Fire gange 
om året tager 
hun til Aalborg 
Flyvestation for 
at bistå med be-
vogtningsopga-
ver. Her bærer 
hun ikke baret. 
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AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
FOTO: LASSE HYLDAGER OG BO NYMANN

3 spændende 
ting 
ved uddannelsen til  
bevogtningsassistent

1 Specialistuddannelse
• Bevogtningsassistent er en spe-

cialistuddannelse, som løfter dit 
soldaterfaglige niveau markant. 
Den foregår på Air Force Training 
Center på Flyvestation Karup og 
er den samme uddannelse, som 
Flyvevåbnets egne bevogtnings-
assistenter får – bare i et kompri-
meret forløb.

2 Bevogtning på 
flyvestationer
• Når du er bevogtningsassistent, 

kan du være med til at bevogte 
flyvestationerne i Aalborg, Skryd-
strup og Karup. Det er opgaver 
som adgangskontrol, opholds-
kontrol, udrykning til alarmer og 
airbase security – altså at være 
‘politimyndighed’ på flyvestatio-
nen.

3 Udsendelse
• Uddannelsen til bevogtningsassi-

stent giver mulighed for udsendel-
se til internationale operationer. 
For eksempel hjalp tre bevogt-
ningsassistenter fra Flyverhjem-
meværnet med at bevogte basen 
i Kuwait, da syv danske F16-fly 
var med til at bekæmpe Islamisk 
Stat. 
 
 
 
 
 

PORTRÆT

“Jeg elsker det! Følelsen af at hjælpe 
og beskytte, når jeg er i uniform.” 

35-årige Zorica Zebas øjne lyser 
op, og hendes stemme fyldes med 
begejstring, når hun taler om 
Flyverhjemmeværnet og hendes 
opgaver som bevogtningsassistent.

Zorica har været i frivillig soldat i 
Flyverhjemmeværnet i fire år, og for 

tre år siden uddannede hun sig til 
bevogtningsassistent. 

“Jeg vil hele tiden lære nyt og 
udvikle mig, så jeg blev hurtigt 
interesseret i uddannelsen og de 
muligheder, den giver for at blive 
brugt i skarpe situationer både 
herhjemme og under internatio-
nale operationer. Det sidste har jeg 

“ Jeg vil 
hjælpe  
og beskytte”
Zorica Zeba har uddannet sig til 
bevogtningsassistent i Flyverhjemmeværnet. 
Det har medført masser af spændende 
bevogtningsopgaver, for nu patruljerer 
hun Flyvestation Aalborg og arbejder som 
Security Officer i Københavns Lufthavn.

HJV magasinet | December 2018 49



skruet ned for ambitionerne om, for nu har 
jeg en mand og en søn på 2 år,” siger Zorica.

Vagt på Flyvestation Aalborg
Uddannelsen til bevogtningsassistent fandt 
sted af to omgange på Air Force Training 
Center på Flyvestation Karup. Først en 
weekend og siden 11 dage. 

“Det var superfedt, men også superhårdt. 
Vi var på hver dag fra syv morgen til 23 
aften, hvor vi lærte både teori og praksis. 
For eksempel hvordan man samarbejder om 
at håndtere krisesituationer,” siger Zorica og 
forsætter:

“Vi trænede også selvforsvar. Jeg kunne 
mærke, at de tog hensyn til mig, fordi jeg er 

kvinde. Det bad jeg dem om at stoppe med, 
for jeg vil kunne klare de samme situationer 
som en mand. Det skulle jeg aldrig have 
sagt, for så blev jeg godt nok kastet rundt. 
Til gengæld tog jeg revanche under skyde-
træningen, hvor jeg klarede mig bedre end 

mange af drengene,” siger Zorica med et grin 
og kommer med en opfordring:

“Jeg har det rigtig godt sammen med mine 
mandlige kolleger, men jeg savner nogle 
flere kvindelige bevogtningsassistenter.”

Zorica bor i Jyllinge og er frivillig soldat 

Sådan  
bliver du 
bevogtningsassistent

• Bevogtningsassistent er en spe-
cialiseret uddannelse i bevogtning, 
som tages sammen med Flyve-
våbnets egne bevogtningsas-
sistenter med henblik på at løse 
bevogtningsopgaver i Flyvevåbnet.

• På uddannelsen lærer man blandt 
andet om lovgrundlag og rettighe-
der, indsatsledelse, selvforsvars-
teknikker, regler for anvendelse 
af magtmidler som for eksempel 
peberspray, færdselsregulering, 
adfærdspsykologi og konflikthånd-
tering samt udfærdigelse af indbe-
retninger, ligesom man repeterer 
førstehjælp og brandbekæmpelse 
og træner pistolskydning.

• Uddannelsen består af to moduler 
med både teori og praksis. Modul 
1 varer to uddannelsesdage og 
modul 2 varer 11 uddannelses-
dage. 

• For at kunne starte på uddan-
nelsen som bevogtningsassistent 
skal man blandt andet have 
gennemført Forsvarets Basisud-
dannelse eller LPU 4, have sik-
kerhedsgodkendelse til klassifika-
tionsgraden ‘Hemmeligt’ og have 
uddannelse på pistol.

Læs mere om uddannelse til be-
vogtningsassistent i Flyverhjem-
meværnet på HJV.DK

 ”Jeg vil hele tiden lære nyt og udvikle mig, 
så jeg blev hurtigt interesseret i uddannelsen 
til bevogtningsassistent og de muligheder, den 
giver for at blive brugt i skarpe situationer.
Zorica Zeba, Bevogtningsassistent

Zorica Seba er sik-
ker på, at hendes 
uddannelse til be-
vogtningsassistent 
gjorde forskellen, 
da hun fik job som 
Security Officer i 
Københavns Luft-
havn.
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PORTRÆT

i Hjemmeværnseskadrille 223 Værløse, som 
hun mødes og træner med. Men fire weeken-
der om året går hun også på vagt på Flyve-
station Aalborg sammen med andre bevogt-
ningsassistenter fra eskadrillen som en del af 
Flyvevåbnets bevogtningstjeneste. På vagterne 
har man ikke baret på, fordi den kan flyve af, 
hvis der pludselig kommer en alarm, og det 
skal gå stærkt.  

“Det er 12 timers-vagter, hvor vi blandt 
andet står i ankomstvagten eller kører rundt 
på flyvestationen og kontrollerer bygninger,” 
fortæller Zorica og tilføjer:

“Flyvevåbnet tager virkelig godt imod os. Vi 
føler os som en del af dem, når vi er deroppe. 
Jeg kan mærke, at de respekterer og er trygge 
ved vores indsats, fordi vi har samme uddan-
nelse som dem.”

Militær uddannelse gav civilt job
Til hverdag er det noget andet, som Zo-
rica kontrollerer. Hun arbejder nemlig 
som Security Officer i sikkerhedskontrol-
len i Københavns Lufthavn, hvor hun 

kontrollerer bagage og passagerer. Et arbejde, 
som hun i høj grad tilskriver uddannelsen som 
bevogtningsassistent.

“Jeg arbejdede som butiksassistent, men der 
skulle ske noget mere, og opgaverne med be-
vogtning inspirerede mig til at søge stillingen 
som Security Officer. Da jeg søgte stillingen, 
skulle man angive eventuel militær baggrund, 
og jeg er sikker på, at min uddannelse som 
bevogtningsassistent gjorde forskellen. Jeg 
fik stillingen, selvom der var hundredvis af 
ansøgere,” siger Zorica med et smil.

Hun fortæller, hvordan hun bruger uddan-
nelsen til bevogtningsassistent både person-
ligt og professionelt. 

“Af natur har jeg temperament, men jeg har 
lært, hvordan jeg skal blive nede på jorden. 
Hæver man stemmen, risikerer man at eska-
lere situationen. Så hvis en passager hidser 
sig op i sikkerhedskontrollen, forklarer jeg 
stille og roligt, hvorfor det er nødvendigt med 
sikkerhed. På den måde bruger jeg næsten 
dagligt, hvad jeg har lært som bevogtningsas-
sistent,” understreger Zorica.  

På dette billede har 
Zorica Zeba baret 
på. Men den har hun 
aldrig på, når hun er 
på vagt på Flyvesta-
tion Aalborg. ”Den 
risikerer at flyve af, 
hvis vi hurtigt skal 
løbe af sted i tilfælde 
af en alarm,” fortæl-
ler hun.         
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Tidligere distriktschef i Flyverhjemmeværnet Jan 
G. Andersen fortæller, hvordan han oplever at være 
frivillig igen efter næsten 40 år som ansat officer i 
Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet. 

AF JAN G. ANDERSEN

Egentlig havde jeg besluttet at 
stoppe helt i uniform, da jeg 
blev pensioneret i 2017. Jeg var 
træt af uforklarlige besparelser 
og uigennemsigtige ledelses-
beslutninger. Men noget i min 

sjæl kviede sig ved at slippe taget helt. Så 
jeg beholdt uniformen. For jeg havde jo set, 
at frivillige seniorer kan have stor værdi for 
Flyverhjemmeværnet, hvis vi anvendes med 
omtanke og respekt.

Set med mine øjne er den største udfor-
dring ved at være frivillig flyver med en 
fortid som distriktschef at få lov til at være 
mig selv. Jeg føler, jeg mødes med unødige 
hensyn til noget, jeg var engang. Også selv 
om jeg har ventet ”et års tid” med for alvor 
at dukke op live til møder og aktiviteter. 

Så kan du jo bare melde dig ind i Hær-
hjemmeværnet, foreslog min ældste søn 
med et smil. Jeg svarede ham blot med et 
blik! Med et langt arbejdsliv i Flyvevåbnet 
og Flyverhjemmeværnet og en fortid som 
frivillig i Luftmeldekorpset ville sjælen 
nok aldrig flytte med over i en anden 
hjemmeværnsgren. 

Jeg er havnet i informationstjenesten, 
hvor jeg nu er informationsofficer og 
beskæftiger mig med presse og kommu-
nikation. Jeg har jo tiden og erfaringen til 
funktionen og føler mig også forpligtet over 
for andre frivillige, der i mange år har truk-
ket et stort læs. Pligtfølelse over for opgaven 
og andre frivillige - det ser jeg netop som 
seniorens adelsmærke.

En af fordelene ved at være frivillig igen 

er måske netop, at man ”har lov til” at se 
de frivilliges kvaliteter fra en anden vinkel 
end som tal i den fastansattes regneark – se 
menneskene, og hvad vi kan sammen. Mit 
hjemmeværn er det, hvor der pludseligt 
sker et eller andet. Skolelæreren, tømren, 
pensionisten og brugsuddeleren (kvinde 
eller mand) kan møde frem. De ser på 
hinanden og løser opgaven med deres fælles 
kompetencer, de rådige midler og gensidig 
respekt. Her er vi ved kernen i det, jeg vir-
keligt holder af ved Hjemmeværnet, nemlig 
mødet med mennesker. Mennesker med de 
underligste kompetencer og fantastiske livs-
historier – det er i virkeligheden dem, der 
gør Hjemmeværnet til en unik organisation, 
der kan løse de mest utrolige opgaver. Det er 
meget vigtigt at huske på. 

Tid til at løse opgaver
Tid – fritid – er jo den altafgørende faktor 
for, at Hjemmeværnet kan fungere. Derfor 
er det vigtigste, jeg som tidligere distrikts-
chef kan tilbyde mine medfrivillige, ikke 
militære holdninger eller akademiske 
analyser. Det er derimod tid til at løse nogle 
opgaver, der giver andre frivillige bedre rum 
og tid til at løse deres opgaver i Flyverhjem-
meværnet. Det gør jeg så, så godt jeg kan. 

Jeg har valgt at give 24 timer om måneden 
til Flyverhjemmeværnet. Som senior vil jeg 
nemlig også have tid til familien og mig selv.

Så ja, jeg har genfundet glæden ved at 
være frivillig. Det er både spændende og 
sjovt og giver plads til masser af udviklende 
og kreative udfoldelser.  

” Nu trives jeg 
som frivillig 
blandt frivillige”

J A N  G .  A N D E R S E N

Pensioneret officer og 
distriktschef 

er nu frivillig i Flyverhjem-
meværnets informationstje-
neste, hvor han beskæftiger 
sig med presse og kommu-

nikation. 

KOMMENTAR
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Sikring mod beskydning af pressefolk og chefer under eskortekørsel. Det var nogle 
af de elementer, der indgik i øvelse URFUGL ved Flyvestation Karup i september.

Øvelsen viste, at Flyverhjemmeværnets 
medlemmer er i stand til at løse deres grund-
opgave: Støtte til Flyvevåbnet. Det blev klart 
igennem håndteringen af de mange forskel-
lige hændelser, der indgik i øvelsen.

Elementer som afvisning af demon-
stranter væk fra hegnet og pågribelse af 
personer, der forsøgte at kravle over, viste, 
at Flyvestation Karup er i gode hænder, når 
bevogtningen varetages af soldaterne fra 
Flyverhjemmeværnet.

Øvelse URFUGL var i øvrigt ikke blot en 
oplevelse af, hvordan man bruger Flyver-
hjemmeværnets kapaciteter – øvelsen var 

også et led i certificeringen af soldater til 
Hjemmeværnets Beredskabsstyrke. Antallet 
af certificerede frivillige soldater i Flyver-
hjemmeværnet er nu på 122.

Militær duelighed
Chefen for Flyverhjemmeværnet, oberst 
Per Jan Larsen, har ved flere lejligheder 
understreget vigtigheden af, at Flyverhjem-
meværnet kan dokumentere sin militære 
duelighed gennem et stort antal certificere-
de flyverhjemmeværnssoldater. Hertil ydede 
URFUGL sit positive bidrag. 

Bevogtningen var uden ”huller”, og evnen 

til ved førstehjælp at kunne behandle tilska-
dekomne blev ligeledes testet.

Det var også en øvelse, som viste, at det 
at stå på post ikke behøver at være søvndys-
sende. Der var nok af overraskelser at tage 
vare på. Ikke mindst da en mand forsøgte 
at komme ind på flyvestationens område 
med en bil, der havde påsat bomber. Også 
dette blev afvist, og bomberne blev fundet 
og destrueret.

Så selv om det var en øvelse, så skærpede 
URFUGL i den grad evnerne til at klare en 
skarp situation.  

AF INFORMATIONSSPECIALIST POUL MONGGAARD 
FOTO FLYVERHJEMMEVÆRNET

ØVELSE

URFUGL 
– øvelse i Flyverhjemmeværnets robusthed

Soldaterne fra Flyverhjemmeværnet er i gang med 
bevogtningen af hegnet ved Flyvestation Karup. 
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AF REKRUTTERINGSOFFICER JAKOB ANTONSEN, 
HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 284 SKRYDSTRUP

Soldaterne gik til stå-
let under træningen i 
bykamp.

Bykamp  
i Brikby 

UDDANNELSE

Bykæmpere fra alle værn 
var i ilden i Forsvarets 
kulisseby i Oksbøl, hvor 
soldater kan træne 
militære færdigheder.

I de sidste dage af efterårsferien 2018 var 23 
instruktører, momenter og hjælpere samt 
38 kursister fra alle tre værn i Hjemmevær-
net samlet for at øve bykamp i Brikby ved 
Oksbøl. 

Bykampkurset har været afholdt gennem 
en årrække, så der er rig mulighed for at 
være med både som nybegynder eller som 

garvet Brikbykæmper. Kurset er et sam-
arbejde mellem Hjemmeværnseskadrille 
284 Skrydstrup, Flyverhjemmeværnets 
Planlægnings- og Ressourcesektion og 
instruktører fra Forsvaret.

Deltagerne på Bykamp 2 mødte ind 
torsdag aften eller kl. 8.00 fredag morgen 
for at få deres briefing om sikkerheden 
i Brikby og teorien om Bykamp 2. Efter 
lektionerne var der forskydning til Brikby, 
hvor selve uddannelsen blev gennemført. 
Kurset er niveaudelt og for at komme på 
bykamp 2, skal man have været på By-
kamp 1. Deltagerne på Bykamp 1 mødte 
ind fredag kl. 17.00 i Oksbøllejren.

Lørdag gik med at træne de forskel-
lige discipliner i bykamp, som kun blev 
afbrudt af et besøg af hundeføreren Heidi 
Wiedenbein og hunden Loke, der viste, 
hvordan en hund kan bruges i bykampsi-
tuationen og hvor hurtigt den kan fange 
en person, der løber.

Alle bestod
Søndag formiddag øvede deltagerne en 
sidste gang, inden det om eftermiddagen 
gik løs med en fælles øvelse, hvor delta-
gerne på begge kurser skulle vise, hvad de 
havde lært. 

Øvelsen startede med en artillerimar-
kering og røg. De forskellige grupper 
skulle så på skift og samtidig vise, hvad 
de kunne som eksempelvis indtagelse 
af byen, afsøgning af huse, sikker brug 
af våben i bygninger samt koordineret 
samarbejde på delings- og gruppeniveau. 
Alle kursister kom i mål og bestod deres 
kursus.  
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ØVELSE

Når Flyverhjemmeværnet øver sig realistisk, 
sker det på flyvestationer og i lufthavne, 
hvor de sikkerhedsmæssige rammer skaber 
udfordringer for førerne på alle niveauer.

Det overordnede formål med 
Flyverhjemmeværnets bevogt-

ningsindsats på flyvestationer og i 
lufthavne er at skabe et sikret rum, 
som Flyverhjemmeværnets, Flyve-
våbnets eller allieredes fly kan opere-
re sikkert og uforstyrret fra. I oktober 
2018 deltog frivillige soldater fra 
Flyverhjemmeværnet i to øvelser af 
denne art: Øvelse Lille Cimbrer på 
Flyvestation Aalborg og Øvelse New 
Tiger på Thisted Lufthavn. 

At skabe et sikret rum betyder, at 
Flyverhjemmeværnet skal hindre 
uvedkommende adgang til området, 
men det betyder samtidigt, at be-
vogtningsindsatsen ikke må være til 

gene for flyoperationerne, herunder 
kompromittere flyvesikkerheden. I 
den forbindelse skal indsættelse af 
våben planlægges minutiøst for at 
undgå sekundære skader på eksem-
pelvis fly.

Kun personel med godkendt 
adgangshjemmel må opholde sig 
i operative områder. Der gælder 
særlige regler og kræves særlige 
uddannelser for færdsel i operativt 
område og på banerne. Der må ikke 
køres med køretøjer på en måde, så 
overfladerne lider overlast, eller så 
jord eller småsten kommer ud på 
operationsoverfladerne (forplads, 
rulle- og startbane). Færdsel i 

bevoksning skal begrænses, så vildt 
ikke skræmmes ud på baneområdet 
og er til fare for flyene. Terrænet er i 
øvrigt fladt og åbent.

Ydermere vil de frivillige flyvere 
blive generet af flystøj døgnet rundt 
og af forskellige former for lys, der 
gør det vanskeligt at se i de mørke 
timer. For det er netop, når flyene 
støjer, og banelysene er tændt, at 
bevogtningsindsatsen bør være på sit 
højeste.

Det kræver altså særdeles velud-
dannede og rutinerede frivillige 
flyvere for at kunne løse Flyverhjem-
meværnets opgaver på flyvestationer 
og lufthavne – i ”lukket land”.  

P Å  Ø V E L S E  I
” L U K K E T  L A N D ”

At skabe et sikkert rum i 
en lufthavn eller flyvesta-
tion betyder blandt  
andet, at Flyverhjemme-
værnet skal være i stand 
til at hindre uvedkommen-
de adgang til området.

Læs reportagerne på 
de næste to sider fra 
Øvelse Cimbrer  
og Øvelse Tiger.

AF INFORMATIONSOFFICER JAN G. ANDERSEN
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Vejret på Øvelse Lille Cimbrer 
bød på lidt af hvert. Den stod 

både på solskin, frost, sne, slud og 
hagl. Både øvelsesstyrken og mod-
standerne løste dog deres opgaver 
uden at kny på trods af det skiftende 
vejrlig. 

Flyverhjemmeværnets frivillige 
blev indsat på Flyvestation Aalborg 
til løsning af overvågnings- og 
bevogtningsopgaver omkring vitale 
objekter. Så Flyverhjemmeværnets 
bevogtningsassistenter samt bevogt-
ningsdelinger og bevogtningsgrupper 
blev afgivet til operativ kontrol (OP-
CON) af Air Transport Wings (ATW) 
Ground Defence Center (GDC). 

Navnet ”Lille” Cimbrer hentyder 
til, at denne øvelse er en ekstra 
øvelse i år, som blev gennemført 
i mindre omfang men med fo-
kus på samvirke mellem ATW og 
Flyverhjemmeværnets enheder. 
Flyverhjemmeværnet gennemfører 
rutinemæssigt en Øvelse Cimbrer 
hvert tredje år, senest i 2017.

På samarbejdssiden var formålet 
at få afprøvet ATW og Flyverhjem-
meværnets fælles kompleks af be-
vogtningsplaner samt den gensidige 
operative kommunikation. Mellem 
eskadrillerne internt i Flyverhjem-
meværnet var formålet at opstille, 
sammensætte, uddanne og træne 
sammensatte enheder til at løse 
”skarpe” bevogtningsopgaver på fly-
vestationen. I den forbindelse blev 
der gennemført supplerende uddan-
nelser, herunder skarpskydning.

Certificering af soldater 
Øvelsen omfattede også certificering 
af bevogtningssoldater og førere 
til Hjemmeværnets Beredskabs-
styrke. Her var der ros fra lederen 
af certificeringen for de frivilliges 
engagement og dygtighed. Førernes 
befalingsteknik og gode tilbage-
meldinger til deres undergivne blev 
fremhævet som førervirke af rigtig 
god kvalitet.

Modstanderne var meget tilfredse 
med at få lov til at rekognoscere 
mod og angribe objekterne. De er 

nemlig selv tilknyttet flyvestationen 
som bevogtningsstyrke og fik stort 
udbytte af at se objekterne udefra 
med en modstanders øjne.

Udfordret på logistikken
Som altid bød logistikområdet på 
udfordringer. Man genlærte, at me-
get detaljerede planer for bevogtning 
skal følges op af meget detaljerede 
planer for logistik. Stabseskadrillen 
udviste dog som vanligt stor fleksi-
bilitet, så administration, transport 
og forsyningstjeneste kom til at 
fungere. 

Heldigvis gik ikke alt som plan-
lagt, så vi lærte alle noget. Også der-
for var Lille Cimbrer en god øvelse. 
Her skal man i øvrigt huske på, at 24 
timer reelt kun lige er tid nok til at 
få sammenbragte militære enheder 
sat på plads og begynde at indøve 
fælles rutiner. Så det er ”rigtigt godt 
gået” at få overvågning, bevogtning, 
logistik og kommunikation til at 
virke inden for så få timer, som der 
var til rådighed på Lille Cimbrer.

De frivillige flyverhjemmeværns-
soldater viste igen gå på mod og 
udprægede evner til at samarbejde 
på tværs af landsdele, eskadriller 
samt køn og alder. De løste opga-
verne godt både som forsvarer og 
modstander til ATW og Flyverhjem-
meværnets tilfredshed.  

ØVELSE

Nogle af solda-
terne på Lille 

Cimbrer. 

E N  Ø V E L S E

AF INFORMATIONSOFFICER JAN G. ANDERSEN
FOTO: FLYVERHJEMMEVÆRNET

Flyvestation Aalborg lagde rammer til ”Lille Cimbrer”,  
hvor deltagerne både trænede bevogtning og samarbejde  
med Air Transport Wing. Desuden blev flere soldater  
certificeret til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke.

M E D  

F L E R E  A S P E K T E R
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ØVELSE

På Øvelse Tiger trænede Flyverhjemmeværnets soldater sig i at sikre 
Thisted Lufthavn. De fik også til opgave at holde en gruppe  
vrede fiskere væk fra lufthavnens område.

Sammen med det lokale Hjem-
meværnskompagni Thy havde 

Flyverhjemmeværnets soldater til 
opgave at bevogte Thisted Lufthavn. 
Det vil sige oprette adgangskontrol-
post og yde støtte til Flyverhjem-
meværnets flyvende kapacitet og 
engelske enheder, der ankom fra 
luftvejen. Bevogtningen havde også 
en større opgave med at afsøge Thi-
sted Lufthavn for fremmede og holde 
både venlige, men også fjendtlige 
”gæster” på behørig afstand.

I forbindelse med Defender-flyets 
ankomst skulle de frivillige soldater 
også etablere MFBS (Minimal facility 
base support) og sikre banen inden, 
så flyet kunne lande, samt passe på 
både fly og passagerer. Ligeledes 
blev der udført FOD (Foreign Object 
Damage). Der var gevinst, for der 
blev blandt andet fundet størknet 
asfalt efter reparationsarbejde på 
landingsbanen. 

Så alle Flyverhjemmeværnets 

funktioner blev trænet på øvelsen. 
For eksempel blev kommandostatio-
nen kontaktet af en forbindelsesof-
ficer fra en engelsk enhed, der gerne 
ville have indkvarteret 250 soldater. 
Alt foregik selvfølgelig på engelsk. 
Yderligere blev adgangskontrolpo-
sten også beskudt. Der blev straks 
taget aktion, og ilden blev besvaret, 
og et modangreb blev etableret. 

Vrede fiskere
Et andet farverigt øvelsesmoment 
var vrede fiskere, der viste deres util-
fredshed i form af en demonstration 
ved adgangskontrolposten. En af 
deres kollegaer var blevet beskudt på 
Hanstholm havn, hvilket demon-
stranterne gav Flyverhjemmeværnet 
skylden for. For som de sagde, måtte 
det handle om øje for øje, så de ville 
derfor gøre gengæld ved at skyde én 
fra Flyverhjemmeværnet. Politiet 
og en ambulance blev tilkaldt og 
demonstranterne fortrak hurtigt.

Julie fra Hjemmeværnseskadrille 
240 Odense siger efter øvelsen: 

”Det var en fed øvelse og vi fik 
rigtig meget med hjem i rygsækken. 
Lad os få flere af sådanne øvelser i 
fremtiden”. 

TEKST OG FOTO CLAUS B. QUISTDORFF 
OG POUL HEGELUND

O P G A V E R

Vrede fiskere blev  
stoppet, da de forsøgte at 
komme ind på lufthavnen.

Flyverhjemmevær-
nets soldater ses 
ved indgangen til 
Thisted Lufthavn, 
som de var med 
til at sikre under 
Øvelse Tiger. 

S K A R P E

I  T H I S T E D  L U F T H A V N

M E D  
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Stillet på én lang række fyldte alle 
køretøjerne 92 km. Eller sagt på 
en anden måde, kunne de nå fra 

Rådhuspladsen i København til udkanten 
af Slagelse. Men en øvelse, der i alt rum-
mer omkring 50.000 soldater fra 31 lande, 
og dermed har brug for omkring 10.000 
køretøjer, 250 fly og 65 skibe må nødven-
digvis kunne demonstrere rekordhøje tal 
og dermed lægge et benhårdt pres på de 
logistiske overvejelser.

NATO-landene skulle træne et scenarie, 
hvor Norge var blevet angrebet af en frem-
med magt, og hvor NATO og samarbejds-
partnere derfor måtte komme landet mas-
sivt til undsætning. Ved at flytte soldater 
og materiel fra én ende af Europa til den 
anden, fik deltagerlandene samtidig trænet 
fælles beredskab og krisehåndtering. 

Det er Værnsfælles Forsvarskom-
mando, der har stået for den overordnede 

planlægning og koordinering, mens detail-
planlægningen var kastet ud til Hjemme-
værnets to landsdelsregioner. 

Dråber fungerer bedst
Major Tobias Tesch er chef for Operationer, 
Planlægning og Uddannelse ved Hærhjem-
meværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, 
som har trukket på omkring 160 frivillige 
hjemmeværnssoldater i forbindelse med 
opgaven.

”Her ved grænsen tog det omkring to 
timer at få køretøjerne igennem, og opgaven 
var ikke så belastende, når de kom i dråber 
fremfor i en lang kolonne”, forklarer major 
Tobias Tesch i en artikel bragt på officerer-
nes fagforening HODs hjemmeside. Han 
uddyber:

 ”Vi havde indsat 20 hjemmeværnssolda-
ter om morgenen og 25 om aftenen. Dråber-
ne med køretøjer gjorde holdt ved grænsen, 

I efterårsmånederne kørte et imponerende antal 
udenlandske militærkøretøjer igennem Danmark på 
vej til og fra Norge for at deltage i den største NATO-
øvelse siden Den Kolde Krig, Trident Juncture. Mens 
tropperne var inden for de danske grænser, bistod 
Hjemmeværnet med vejvisning og overvågning.

AF CHRISTINE DAHL OG MORTEN FREDSLUND 

hvor briternes egne Movement Control-
soldater så kontrollerede våben og papirer 
vedrørende farligt gods. To hjemmeværns-
soldater talte og registrerede køretøjerne, 
inden de blev sendt videre mod Flyvestation 
Skrydstrup.” 

Tæt samarbejde
På Flyvestation Skrydstrup holdt de britiske 
soldater et velfortjent hvil og overnattede et 
døgn, inden turen fortsatte mod Sjælland, 
Sverige og Norge, hvor Trident Juncture løb 
af stablen fra 25. oktober til 7. november.

Hos Landsdelsregion Vest har man haft et 
tæt samarbejde med Flyvestation Skryd-
strup, der i perioden samlet har haft 2.800 
overnattende britiske soldater inden for 
hegnet, hvor de 550 køretøjer desuden er 
blevet tanket med i alt 75.000 liter diesel.

For major Poul Woer, Landsdelsre-
gion Vest, har det været en yderst brugbar 
indsættelse.

”Det her er en NATO-disciplin, vi skal 
kunne. Danmark er en lille flig på kanten 
af Europa, og hvis nogen af vores allierede 
skal til Baltikum, skal vi kunne modtage 
og opvarte enhederne. Det er skrevet ind i 
forligsteksten, at Hjemmeværnet skal kunne 
modtage styrker udefra, så opgaven har væ-
ret hamrende relevant. Vi har samtidig fået 
en masse erfaringer, uden at det har kostet 
alverden,” konstaterer major Poul Woer. 

TRIDENT JUNCTURE

Massive udenlandske 
troppetransporter ført 
igennem Danmark

Soldater fra Hjemmevær-
net bistod med vejvisning 
af de udenlandske militære 
køretøjer, da de skulle gen-
nem Danmark på vej mod 
Norge. 
Foto: Morten Fredslund. 
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INTERNATIONALT

Samarbejdet med hjemmeværnsorgani-
sationerne i Estland, Letland og Litauen 
går tilbage til starten af 1990’erne, hvor de 
første litauiske hjemmeværnsofficerer blev 
uddannet på Hjemmeværnsskolen. Blandt 
dem var faktisk den nuværende chef for 
det litauiske hjemmeværn, oberst Dainius 
Pasvenskas. 

Gennem årene har samarbejdet ændret 
karakter. Hvor Hjemmeværnet i 1990’erne 
hjalp med reel kapacitetsopbygning og i 
Estland også bidrog til opbygningen af den 
estiske hjemmeværnsskole, er der i dag tale 
om et partnerskab til gavn for alle parter.

“Hjemmeværnets samarbejde med vores 
baltiske kolleger har udviklet sig til udbyt-
terige partnerskaber, hvor vi gensidigt bliver 
inspireret af hinanden. Det er en styrke 
og et udtryk for gensidig accept af vores 
organisationer. Fra dansk side giver det også 
god mening at støtte andre NATO-lande, 
så vi alle kan holde os skarpe på de opgaver, 
vi har,” siger Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jens Garly.

I november fornyede han samarbejdsaf-
talerne med henholdsvis det estiske og det 
litauiske hjemmeværn. Det skete i den esti-
ske hovedstad Tallinn, hvor Jens Garly også 
var med til at fejre det estiske hjemmeværns 
100-års jubilæum 11. november.    

Samarbejdet omfatter blandt andet fælles 
aktiviteter og deltagelse i hinandens øvelser 
og uddannelser. Det giver de danske hjem-
meværnssoldater mulighed for at træne 
deres soldaterfærdigheder i et internationalt 
miljø. Sidste år deltog eksempelvis 55 sol-
dater fra Marinehjemmeværnets Martime 
Force Protection-flotiller i en international 
havneøvelse, HUNT, i Estland. 

Dansk hjemmeværnsmodel
Især det estiske hjemmeværn har 
valgt at tage afsæt i den danske 

hjemmeværnsmodel. Derfor har der mellem 
dansk og estisk hjemmeværn udviklet sig et 
særligt tæt samarbejde. Om det siger chefen 
for det estiske hjemmeværn, generalmajor 
Meelis Kiili: 

“Vi har fået meget støtte og inspiration fra 
den danske hjemmeværnsmodel. Det er vi 
taknemmelige for. Vi deler de samme vær-
dier, men i den komplekse verden, vi lever 
i i dag, har vores organisationer også brug 
for hinanden i bestræbelserne på fortsat at 
sikre fred og frihed i den nordeuropæiske 
region.”

Både i de baltiske lande og i Danmark har 
trusselsbilledet ændret sig. Et uforudsigeligt 

Rusland, cyberangreb og terrortrusler 
sætter en ny dagsorden for udenrigs- og 
sikkerhedspolitikken. Senest har de nor-
diske lande fremsat en ny fælles vision på 
forsvarsområdet, der også lægger op til at 
styrke det nordisk-baltiske forhold.

”Kursændringen afspejler sig også i Hjem-
meværnets nye opgaver omkring værtsna-
tionsstøtte. Hjemmeværnet skal i det hele 
taget have en skarpere militær profil og 
forberede og uddanne sine soldater, så vi 
kan bidrage til at imødegå nutidens trusler 
gennem støtte til Forsvaret og politiet,” un-
derstreger Chefen for Hjemmeværnet. 

Dansk og baltisk 
hjemmeværn 
inspirerer hinanden
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, har i november fornyet 
aftaler med det estiske og litauiske hjemmeværn. Forbindelsen er platform for 
et frugtbart samarbejde om aktiviteter, øvelser og uddannelse, som alle parter 
har gavn af.

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, ses her med sine to 
chefkolleger fra Estland og Litauen efter fornyelsen af samarbejdsaftaler med 
de to landes hjemmeværn.
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Hjemme-
værnsskolens 
Action Cards 
er velegnet til 
bevogtnings-
øvelser. 

Action Cards

Hjemmeværnsskolen står i samarbejde med 
myndigheder fra Forsvaret bag en omfat-
tende pakke med nye såkaldte Action Cards, 
som er møntet på at gøre momentindspil på 
bevogtningsøvelser mere realistiske.

De første erfaringer med de nye kort er 
super positive. Hjemmeværnskompagni 
Kjellerup fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland har således med stor 
succes gjort brug af Action Cards på en 
øvelse. Jane Noesgaard Larsen, der indgår i 
Marinehjemmeværnets frivillige stab, deltog 
som moment og som momentkoordinator 
på øvelsen. Hun fortæller begejstret: 

”På mit Action Card stod der, hvilken 
historie jeg skulle komme med, og hvilke 
remedier man skulle bruge. Hvis man 
eksempelvis skulle agere kurér, så får man 
kuverter og pakker, så det virker plausibelt, 
det man laver. Jeg ville gerne have haft 
sådan et værktøj på andre øvelser.”

Med Action Cards er det nemt for in-
struktøren at træne sin enhed, da der både 
er instruks til personerne, der indgår som 
momenter, og til hvad man som instruktør 
skal forvente.  

Opdateret på aktuelle situationer
Jane Noesgaard Larsen ser store fordele i 
Action Cards, som matcher det verdensbil-
lede, vi har i dag: 

”Det er en god måde 
at komme rundt om de 
udfordringer, man som 
frivillig i Hjemmeværnet 
skal være forberedt på i 
dag. Der indgår scena-
rier, man ikke tidligere 
har tænkt på - for eksempel i forhold til 
at forholde sig til propagandamateriale 
eller til fulde folk. Jeg synes, det er rele-
vant at inddrage sociale oplevelser fra den 
civile verden, som man godt kan glemme 
lidt i den mere hårde militære afdeling.” 

Fleksibilitet 
Så alt i alt sætter Action Cards nogle 
gode rammer for en øvelse, forklarer 
Jane Noesgaard Larsen. Men der er i høj 
grad også mulighed for at improvisere og 
tilpasse situationer. 

”Man kan sagtens improvisere. For ek-
sempel var der et moment, hvor vi skulle 
være en journalist og en fotograf, men vi 
havde kun én indspiller, som så dæk-
kede begge roller. Det fungerede fint,” 
siger Jane Noesgaard Larsen, der varmt 
kan anbefale brugen af Action Cards i 
bevogtningsøvelser.  

UDDANNELSE

Hvad er  
Action Cards?
• Action Cards er beregnet til 

momentindspil på bevogt-
ningsøvelser og skal bidrage 
til at gøre indspil lettere, mere 
realistiske og tidssvarende. 

• Kortene uddeles til moment-
styrken, og på hvert kort er 
der forslag til instruktionen af 
momenterne, der står angivet 
materielbehovet samt den for-
ventede reaktion fra bevogt-
ningsenheden. 

• Kortene er fordelt til regioner 
og distrikter, som deler ud til 
deres underafdelinger. Hvis der 
er behov for et ekstra sæt, kan 
de kun bestilles via dit distrikt.  
Du kan også selv downloade 
og printe kortene fra  
PUBADMIN på HJV.DK 
 

E N  N Y  M Å D E  A T  Ø V E  B E V O G T N I N G

Brugerne har positive erfaringer med at anvende de 
nye Action Cards på øvelser i bevogtning. Kortene 
gør momentstyrkens indspil mere realistiske.

O P D A T E R E T  H Å N D B O G

Hjemmeværnets ”Håndbog 
i Bevogtning” er blevet 
opdateret taktisk og er nu 
mere målrettet gruppefø-
reren og delingsføreren i 
Hjemmeværnet. Håndbo-
gen er illustreret med flere 
skitser, og der er kommet 

flere praktiske eksempler, 
så den er nemmere at 
anvende i praksis.  
Kaptajn Ole Hjort fra 
Hjemmeværnskompagni 
Skjern fortæller om sine 
oplevelser med bogen: 
”Håndbogen er som lære-

bog grundlag for bevogt-
ning af militær installation 
i fredstid. Og det gør den 
godt. Bogen er målret-
tet til gruppeføreren og 
delingsføreren, men er 
også et godt værktøj på 
højere niveauer. Det gen-

nemgående tema er ”det, 
der bevogtes, er militær 
område”. Jeg brugte selv 
bogen som instruktør på 
vedligeholdende ud-
dannelse af førere hos 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydøstjylland med stor 

succes. Den bliver endnu 
bedre, når den anven-
des sammen med Action 
Cards.” 

60 HJV magasinet | December 2018



UDDANNELSE

På billedet ses kursi-
ster på gruppefører-
kursus for motoriseret 
overvågning, som nu 
er tilbage i Hjemme-
værnsskolens regi.

Det har været et stort ønske fra Hjemmeværnsskolen 
at få kurset for gruppeførere til motoriseret 
overvågning tilbage på egne hænder. Nu har skolen 
gennemført det første pilotkursus.AF TINA SLOTH MADSEN 

I de seneste år har Hjemmeværnet brugt 
Hærens Opklaringsgruppeførerkursus 
(OPKGF) i forbindelse med uddannelse af 
Hjemmeværnets gruppeførere til motori-
seret overvågning (MOTOV GF). Hærens 
kursus er foregået på Bornholm. 

Efter en længere pause er kurset nu 
tilbage på Hjemmeværnsskolen og indgår 
som en del af skolens egen portefølje. Det 
har været et stort ønske fra Hjemmeværns-
skolen at genoptage gennemførelse af netop 
dette kursus, så kurset i højere grad kan 
udbydes på betingelser, som matcher de 
frivillige soldaters muligheder. Peter Flade, 
Hjemmeværnsskolens chefsergent og kur-
susansvarlig, forklarer: 

”Det er vores overbevisning, at flere af de 
frivillige havde svært ved at tage fri i 14 dage 

for at tage Hærens kursus på Bornholm. Så 
derfor er Hjemmeværnskolen begyndt at 
tilbyde kurset igen.” 

Hjemmeværnsskolen opdaterede medio 
2018 læringsplanen til kurset, ”MOTOV 
GF” til mere nutidigt sprog og standarder, 
og allerede i anden halvår 2018 blev det 
første pilotkursus gennemført med stor suc-
ces. Pilotkurset, der klæder gruppeføreren 
på til at varetage gruppeførerfunktionen i 
en motoriseret overvågningsgruppe, blev 
gennemført over tre weekender fra torsdag 
til søndag med i alt seks kursister. 

I fremtiden vil kurset blive udbudt af 
Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre. 
På den måde tilgodeser Hjemmeværns-
skolen de frivillige soldaters vilkår, hvilket 
skolen har interesse i, så det bliver så let og 

enkelt som muligt for de frivillige soldater at 
uddanne sig.  

Opklaringsbataljonen har overtaget 
ansvaret for Hærens opklaringskurser, for-
klarer Peter Flade: 

”Opklaringsbataljonen har været med på 
sidelinen og blandt andet set vores læ-
ringsplaner igennem. På den måde sikres 
det, at kurset lever op til de krav, som er 
på opklaringsgruppeførerkursus, og at det 
er sammenligneligt med Hjemmeværnets 
gruppeførerkursus for motoriseret overvåg-
ning,” siger Peter Flade. 

Det næste MOTOV GF kursus kan tages i 
andet halvår 2019 på Sjælland. Forudsætnin-
gen for at deltage er gruppeførerkursus.  
Se mere på Hjemmeværnsskolens 
hjemmeside på HJV.DK

Gruppeførerkursus
tilbage til
Hjemmeværnsskolen
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H J E M M E V Æ R N E T

T A G E R  M E D A N S V A R  F O R

Gennem et nyetableret cybernetværk for civile cyber-eksperter bidrager 
Hjemmeværnet til at gøre Danmark mere modstandsdygtig overfor cyberangreb. 
I netværket kan medlemmerne dele vigtig viden og erfaring om, hvordan man 
imødegår cybertrusler.

TEKST OG FOTO: SPECIALKONSULENT 
SANNE BRASCH KRISTENSEN

ILOVEYOU, 

NotPetya, 

WannaCry. 

Vi har efterhånden alle hørt om dem i medi-
erne, cyberangrebene, der de seneste år har 
ramt alt fra multinationale virksomheder til 
nationale valg. Angrebene medfører store 
økonomiske tab for de virksomheder, der 
rammes. Eksempelvis skønnes NotPetya, 
der ramte Mærsk i 2017, at have kostet 
virksomheden over 1,9 milliarder 
kroner. 

Cyberangreb har også store 
samfundsmæssige konse-
kvenser. Grundsøjlen i et 
samfund som det danske 
er, at der er tillid mellem 
borger, stat og marked. 
Den stigende digitalise-
ring forbinder borger, 
stat og virksomheder 
endnu tættere end tid-
ligere, og vi er gensidigt 
afhængige af hinanden 
blandt andet til udveks-
ling af data og information. 
Afhængigheden gør, at hele 
samfundet bliver sårbart over-
for cyberangreb. Hvis fortrolige 
data bliver offentliggjort, som da 5,2 
millioner cpr-numre fejlagtigt blev sendt 
til en kinesisk virksomhed, kan borgerne 
miste tiltroen til staten og virksomhederne. 
Som et af de mest digitaliserede lande i 
verden er Danmark derfor sårbar over for 
cyberangreb. 

Styrket cyberområde
For at imødegå truslerne fra cyberspace blev 

der afsat 1,4 milliarder kroner i forsvarsfor-
liget til at styrke cyberområdet. Yderligere 
udgav regeringen i maj 2018 en ’National 
strategi for cyber- og informationssikker-
hed’, hvor formålet er at skabe modstands-
dygtighed over for cybertrusler. Mod-
standsdygtighed gør, at et samfund eller en 
virksomhed fortsat kan fungere og hurtigt 
kan komme på benene igen, når – ikke hvis 
– et cyberangreb rammer. 

Modstandsdygtigheden skal særligt 
styrkes blandt kritisk infrastruktur virksom-
heder. Et cyberangreb mod kritisk infra-
struktur som eksempelvis inden for energi-, 
finans- og sundhedssektoren kan udsætte 
befolkningen for kulde, problemer med 
betaling af varer - og i værste fald dødsfald. 
Et sådan angreb oplevede Ukraine i 2015, 
da landet blev mål for et seks timer langt 
angreb mod dets elforsyning, og 225.000 
borgere mistede strømmen.

Vigtigt medansvar 
I Danmark, hvor kritisk infrastruktur i stor 
udstrækning ejes af private virksomhe-
der, kræver det et tæt samarbejde mellem 
det offentlige og private at opbygge den 
fornødne modstandsdygtighed. Forsvarsfor-
liget lægger derfor op til at styrke samspillet 
mellem offentlige og private sektorer, og den 

Keld Ole Nielsen, der 
er seniorrådgiver i 
Risk og Security i 

Danmarks National-
bank, har stor glæde 
af deltagelsen i det 
nye cybernetværk.

C Y B E R S I K K E R H E D
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CYBERNETVÆRK

’Nationale strategi for cyber-og informati-
onssikkerhed’, gør det tydeligt, at cybersik-
kerhed er et fælles ansvar for stat, borgere 
og virksomheder. 

Hjemmeværnet bidrager til opbygningen 
af modstandsdygtighed mod cyberangreb 
gennem etableringen af et nyt tillidsbaseret 
cybernetværk. Hjemmeværnet har en lang 
tradition for at yde beskyttelse af kritisk 
infrastruktur, og cybernetværket er med til 
at videreføre den samfundsvigtige opgave. 
Blot er midlet tilpasset de nye trusler fra 
cyberspace. 

Tanken om cybernetværket støttes af 
Center for Cybersikkerhed (CFCS) under 
Forsvarets Efterretningstjeneste, som har til 
opgave at beskytte samfundsvigtige myndig-
heder og virksomheder mod cyberangreb. 
Det er hensigten at udbygge samarbejdet 
mellem netværket og CFCS. 

Relevant vidensdeling
Netværket tæller civile cybereksperter, 
og på de kvartalsvise møder Keld deler 
medlemmerne deres viden og erfaring med 
at imødegå cyberhændelser. Det er netop 
muligheden for at dele denne viden, der gør 
offentlig-privat samarbejde attraktivt som 
forsvar mod cyberangreb. Myndigheder og 
virksomheder er afhængige af den samme 
informationsteknologi, og ved at dele viden 
mellem sig om eksempelvis sikkerhedsbri-
ster i teknologien, bliver begge parter bedre 
rustet til at forebygge angreb. 

Cybernetværket har allerede vist sit værd. 
Netværksbrancheofficer og frivillig i Hjem-
meværnet, kaptajn Frederik Helweg-Larsen 
fortæller: ”Medlemmerne har lavet en ufor-
mel aftale om at hjælpe hinanden, når det er 
muligt i tilfælde af et cyberangreb.” 

Også i hverdagen har medlemmerne 
gavn af netværket. Keld Ole Nielsen, 

seniorrådgiver inden for Risk og Security i 
Danmarks Nationalbank forklarer:

”Som fagperson er det et meget værdifuldt 
netværk. Der er mange af drøftelserne, jeg 
kan trække direkte med hjem og bruge i 
igangværende arbejde i min egen organi-
sation. Der er en stor villighed til at sparre 
indbyrdes og stille op til indlæg i hinandens 
respektive organisationer.” 

Bred repræsentation
Cybernetværkets styrke er muligheden for 
at favne på tværs af sektorer. Effekterne af 
et cyberangreb rammer sjældent kun en 
sektor, og kritisk infrastrukturvirksomheder 
har derfor længe efterspurgt et mere tvær-
sektorielt netværk. Hjemmeværnets mange 
samarbejdsaftaler med kritisk infrastruktur- 
virksomheder gør Hjemmeværnet oplagt til 
at bistå med at løse den opgave. Netværket 
er derfor sammensat af repræsentanter fra 
forskellige samfundsvigtige sektorer som 
energi, finans, sundhed og transport.

National vidensdeling gør det ikke alene. 
Cybertrusler er globale og spredes med hast 
gennem digitale netværk. Et manglende 
fokus på den internationale dimension kan 
gøre Danmark sårbar. 

Hjemmeværnet har gode internationale 
samarbejdsaftaler blandt andet med de 

baltiske hjemmeværn, som har stor erfaring 
med at imødegå cyberangreb. Cybernet-
værket kan bruges til at omsætte den viden, 
Hjemmeværnet får gennem sine interna-
tionale engagementer og få det kanaliseret 
ud til kritisk infrastrukturvirksomheder til 
gavn for den nationale sikkerhed. 

Tiltrækker ny type frivillige
Det nye cybernetværk er opbygget omkring 
tillid, som er afgørende for, at medlem-
merne vil dele fortrolig viden med hinan-
den. Alle medlemmer af netværket skal 
derfor godkendes inden optagelse og som 
minimum have et reduceret medlemskab af 
Hjemmeværnet. 

Derudover skal deltagerne have en 
specialiseret viden om cybersikkerhed, og 
ledelsesansvar for beredskab og sikkerhed 
fra deres civile virksomheder. På den måde 
er cybernetværket også med til at skabe 
grundlag for at tiltrække en ny type frivil-
lige til Hjemmeværnet, som i lighed med 
andre frivillige er med i Hjemmeværnet, 
fordi de vil yde støtte til gavn for det danske 
samfund.  

Ønsker du at vide mere om cybernetværket, 
kan du kontakte specialkonsulent Sanne  
Brasch Kristensen, hjk-udd-sa03@mil.dk

Kaptajn og frivillig 
i Hjemmeværnet, 
Frederik Helweg-

Larsen er netværks-
brancheofficer. 
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Hjemmeværnet  
– et barn af 
modstandsbevægelsen
Til næste år fylder Hjemmeværnet 70 år. 
Officielt blev Hjemmeværnet oprettet 1. april 
1949 som en frivillig militær organisation og 
en bred folkelig bevægelse – og har eksisteret 
som sådan lige siden. Men forhistorien går 
helt tilbage til Danmarks besættelse 1940-
1945 og til modstandsbevægelsen. 

Efter Danmarks befrielse 5. maj 1945 
krævede modstandsbevægelsen en ny kurs 
på det sikkerheds-, udenrigs- og forsvars-
politiske område. De centrale krav var, at 
Danmark skulle opgive den traditionelle neu-
tralitetspolitik, og at modstandsbevægelsen 
skulle omdannes til et hjemmeværn som en 
del af dansk forsvar.

Modstandsbevægelsen havde i besæt-
telsestidens sidste del gennemtvunget, at 
Danmark søgte optagelse blandt De Al-
lierede i verdenskrigens globale værdikamp. 
Men kravet om et hjemmeværn mødte ikke 
udelt velvilje. Resultatet blev et kompromis, 
hvor det blev tilladt at oprette frivillige, 
halvofficielle hjemmeværnsforeninger under 
Krigsministeriets kontrol.

Fra efteråret 1945 blev der med udgangs-
punkt i modstandsstyrkerne oprettet en 
række hjemmeværnsforeninger med et be-
tydeligt medlemstal med det primære formål 
at arbejde for et statsligt hjemmeværn.

Med hjemmeværnsforeningerne var der 
skabt en ramme om en frivillig, folkelig for-
svarsbevægelse. Men det blev hurtigt klart, 
at et hjemmeværn i det lange løb ikke kunne 
overleve som en halvoffentlig organisation.

I efterkrigsårene blev forholdet mellem Øst- 
og Vesteuropa stadig mere spændt og blev 
til en dyb konflikt. I februar 1948 tog kom-
munisterne i Tjekkoslovakiet magten ved et 
sovjetstøttet kup. Kuppet sendte chokbølger 
gennem hele Europa, også i Danmark, hvor 
frygten for Sovjets hensigter bredte sig. 
Danmark havde kun et meget beskedent 
militært beredskab og en ganske beskeden 
forsvarsevne.

Den danske regering erklærede i en ganske 
usædvanlig skarp tone, at Danmark i tilfælde 

af et angreb af al kraft ville forsvare dansk 
selvstændighed, frihed og demokrati. Der var 
hermed sendt et klart politisk signal om dansk 
forsvarsvilje, men også skabt et meget klart 
behov for håndfaste militære signaler om 
dansk forsvarsevne. Regeringens erklæring 
ramte lige ind i hjemmeværnsforeningernes 
formål; bedre kunne det ikke beskrives - og 
det senere statslige hjemmeværns formål hel-
ler ikke. I den højspændte situation i foråret 
1948 kom spørgsmålet om et hjemmeværn 
på den politiske dagsorden. 

vigtige 
nedslag 

om 
Hjemmeværnets 

forhistorie

5

Iklædning af  
hjemmeværns-

soldater  ved et af 
de første hjemme-
værnskompagnier.

Foto:  
Hjemmeværnsmuseet.

Hjemmeværnsfor-
ening på øvelse 
– i selvindkøbte 
uniformer.
Foto: Tøjhusmuseet.

HJEMMEVÆRNS-
FORENINGERNE

1

DEN KOLDE KRIG

2
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Hjemmeværnet  
– et barn af 
modstandsbevægelsen

AF HJEMMEVÆRNETS HISTORISKE 
KONSULENT JENS OLE CHRISTENSEN

Hjemmeværnets officielle oprettelsesdato 
blev fastsat til 1. april 1949, men i prak-
sis gik arbejdet i gang straks efter lovens 
vedtagelse.

I sensommeren 1948, på den historiske 
dato 29. august, blev hjemmeværnsledelsen 
udnævnt. Folketingsmedlem Frode Jakobsen 
blev civil kommitteret for Hjemmeværnet. 
Han havde under besættelsen været den 
ledende person i Frihedsrådet, og havde 
om nogen været drivkraften i kravet om, 
at Danmark markerede sig som deltager i 
krigstidens globale værdikamp. Som den 
første kommitterede for Hjemmeværnet 
fastslog Frode Jakobsen, at Hjemmeværnet 
var modstandsbevægelsens ægtefødte søn. 
Det var både et udtryk og en tankerække, 
han ofte vendte tilbage til. Hjemmeværnet 
udsprang som organisation af modstands-
bevægelsen, men nok så meget tænkte han 
det om Hjemmeværnets overordnede idé: 
Hjemmeværnet som den moralske arvta-
ger efter modstandskampen og kampen 
for at blive optaget blandt 2. verdenskrigs 
allierede. Som modstandsbevægelsen havde 
tegnet det demokratiske danske svar på 2. 
verdenskrigs værdikamp, blev Hjemmevær-
net et centralt led i Den Kolde Krigs svar.

På den officielle oprettelsesdag, 1. april 
1949, blev de første 265 hjemmeværns-
kompagnier oprettet. Hermed var der for 
alvor taget fat på opbygningen af Hjemme-
værnet. I 1952-1953 blev Hjemmeværnet 
opdelt i Hær-, Marine- og Flyverhjemme-
værnet, hvortil blev tilknyttet tre kvinde-
korps, Danmarks Lottekorps, Kvindeligt 
Marinekorps og Kvindeligt Flyvekorps. 
Hermed havde Hjemmeværnet fået den 
organisation, som i store træk var gældende 
resten af Den Kolde Krig.

Hjemmeværnets medlemstal voksede 
hastigt i de første år, fra omkring 20.000 
ved oprettelsen i 1949 til omkring 70.000 
i anden halvdel af 1950’erne. Herfra lå det 
nogenlunde stabilt resten af Den Kolde Krig 
med et toppunkt på knap 78.000 i første 
halvdel af 1980’erne.

Så med Hjemmeværnets oprettelse blev 
det første skridt taget til en ny kurs for 
dansk sikkerheds-, udenrigs- og forsvars-
politik samt en nyordning af dansk forsvar. 
Det afgørende skridt blev taget i foråret 
1949, hvor Danmark valgte at tilslutte sig 
den vestlige forsvaralliance, Atlantpagten, 
der hurtigt blev til det fælles forsvar NATO. 
Disse skridt fødte tanken om kollektiv sik-
kerhed gennem militær afskrækkelse, hvor 
et troværdigt forsvar udgjorde en forud-
sætning – og med Hjemmeværnet som en 
vigtig del heraf.

I maj 1948 fremsatte daværende forsvars-
minister Rasmus Hansen (A) i Folketinget 
forslag om at oprette et statsligt hjemme-
værn som en del af det fremtidige forsvar. 
Som begrundelse henviste han til rege-
ringens erklæring om dansk forsvarsvilje. 
Regeringen ville genopbygge dansk forsvar 
så hurtigt, det kunne lade sig gøre, og 
Hjemmeværnet blev hermed signalet om 
dansk forsvarsevne.

Hjemmeværnsloven blev vedtaget i 
lyntempo i sommeren 1948. I lovens første 
paragraf blev det fastslået, at Hjemmevær-
nets formål var at deltage i løsningen af de 
opgaver, der påhvilede Hæren og Søvær-
net. Det har været Hjemmeværnets formål 
lige siden med den væsentlige tilføjelse, at 
efter oprettelsen af Flyvevåbnet i 1950 blev 
formålet formuleret på den måde, at Hjem-
meværnet er en del af det militære forsvar 
og deltager i løsningen af dets opgaver.

Med lovens vedtagelse var der skabt et 
lovfæstet ståsted for den folkelige forsvars-
vilje, og hjemmeværnsforeningerne kunne 
hermed give arven fra modstandskampen 
videre til Hjemmeværnet.

HISTORIE

Hjemmeværnet 
har med sin 

lokale forank-
ring og høje 

beredskab altid 
udgjort en vigtig 

del af dansk 
forsvar.

Foto: Rigsarkivet.

Musik har helt fra starten 
været en synlig del af Hjemme-
værnets oplysningsarbejde.
Foto: Fritz Bornkessel, Hjemme-
værnsmuseet.

STATSLIGT  
HJEMMEVÆRN

3
MODSTANDSBEVÆGELSENS 

ÆGTEFØDTE SØN

4 HASTIG  
VÆKST

5

HJV magasinet | December 2018 65



INSTAGRAM

Hvordan ser Hjemmeværnets 
#hverdag ud?
Hjemmeværnet er flot, sejt og ”insta-værdigt”! Har du været på en ny øvelse, et 
spændende kursus eller deltaget i en indsættelse? Så skal det da på Instagram! 
Vi vil så gerne se et selfie, et action-billede eller et smilende gruppebillede, 
når vi scroller igennem vores feed. Husk at brug hashtagget #HJV og del dit 
hjemmeværnsliv med resten af Hjemmeværnets seje soldater. 

AF NICOLINE VIOLA HOEG

 Kia Tine Mad-
sen fra HVK Vejen 
har delt dette seje 
billede af sig selv fra, 
da hun var hjælper 
til en international 
skydekonkurrence 
på Halk Skydeterræn 
ved Haderslev. Her 
fik hun lov at skyde 
med M60. 

 Katrine Bjørg 
Mortensen fra HVF 
126 Hvide Sande 
– Ringkøbing har 
delt dette billede af 
alle sine hjemme-
værnskammerater fra 
Marinehjemmevær-
nets Landsøvelse i 
Struer. 
”Humor og kamme-
ratskab er virkelig 
noget, der gør, at jeg 
gider bruge 500+ 
timer om året på 
Marinehjemmevær-
net sammen med 
kammeraterne i HVF 
126,” fortæller hun.

 Amanda Müller 
fra HVE 230 Midt- og 
Vestsjælland har delt 
dette billede fra, da 
hun var ude at filme 
bykamp for SSR. Hun 
bruger mange timer 
som feltfotograf for 
sin eskadrille. 

 Steffenie Kaae 
Jensen fra HVK Rød-
ovre har delt denne 
video af hende, der 
uden problemer laver 
pull ups i pausen på 
sin LPU. 
”På LPU var jeg nok 
lidt hende, der havde 
for meget krudt bagi. 
Så jeg lavede aktive 
pauser med lidt træ-
ning. Så kunne jeg 
vise, at vi ikke bare 
sidder stille, og at vi 
kvinder faktisk kan 
noget,” fortæller hun. 
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Hjv.dk – vistillerop.dk –  
blivbefalingsmand.dk – hjvshop.dk 

DIN SIDE

N Y  P R Æ M I E !
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar til os, kan du være blandt 
de heldige vindere af en række historiske plakater. 

I anledningen af 
Hjemme værnets 70-
års jubilæum udlod-

der vi disse fine gamle 
plakatmotiver fra 

Hjemmeværnet som 
præmie.

Find Hjemmeværnet digitalt

Send ind  
og vind!
Send dine svar senest:  
1. marts 2019 til
Hjv-magasinet@hjv.dk  
eller med post til:

Hjemmeværnskommandoen,
HJV magasinet
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Vindere i HJV magasinets  
quiz 2/2018: 

Inga S. Pedersen
Dalgårdsvej 166
6600 Vejen

Hans Børthy 
Søgårdssvinget 10 
4572 Nørre Asmindrup

Quiz
&vind

S P Ø R G S M Å L :
1  Hvad er nummeret 

på Hjemmeværnets nye 
Rekrutteringstelefon?

2  Hvilket 
hjemmeværns-
kompagni er sminkør 
Susanne Nielsen 
medlem af?

3  Hvor foregik DM for 
hunde og hundeførere?

4  Hvem blev udpeget 
til Hjemmeværnets 
første civile 
kommitterede?

5  Hvad hedder  
den nye eskadrille - 
chef i Hjemme - 
værns eskadrille  
270?

Gamle dages soldatersprog 
Redaktionen er dykket ned i ordbøgerne og har fundet nogle 
eksempler på soldaterjargon fra gamle dage:

HJV Filmkanal 
kortlink.dk/youtube/qcqk

kortlink.dk/linkedin/r9wv

@hjemmevaernet og
Chefen på Twitter: @CH_HJV

@hjemmevaernet 

facebook.com/hjemmevaernet

• Kasernefader: Blev brugt om den 
ledende underofficer på en kaserne

• Oplopning: Det at stramme mand-
skabet op ved strenge øvelser

• Geværfabrik: Slang for et militært 
sygehus

• Pudsemand: Blev brugt om den 
mand, der mod betaling pudsede gevæ-
rer eller støvler for sine kammerater

• Vinterbisse: Soldat, der lå inde til 
eftertjeneste vinteren over

Du kan finde flere  
eksempler på  
sproget.dk – søg på 
Soldatersprog.
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AF NICOLINE VIOLA HOEG

Torsdag den 20. september satte Kasper 
og hans forlovede kurs mod fødegangen. 
Allerede kl. 22.37 kom lille Thomas til 
verden. Thomas er Kaspers første barn, 

så det var en stor oplevelse for ham at blive far. 
Fredag formiddag returnerede de nybagte forældre 
til hjemmet, men allerede fredag aften var Kasper 
ude ved sit kompagni for at gøre klar til øvelsen 
dagen efter, som han havde meldt sig til for at blive 
certificeret til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke. 

Det var ikke svært at beslutte, om han skulle 
tage af sted på øvelsen eller ej. Det kunne dog kun 
lade sig gøre på grund af et forstående bagland, der 
bakker fuldt ud op om hans virke i Hjemmevær-
net, fortæller Kasper:

”Min kæreste er meget støttende omkring, hvad 
jeg laver i Hjemmeværnet. Hun ved godt, hvor 
fantastisk det er for mig at komme ud og gøre det, 
jeg er god til. Så det var egentlig aftalt på forhånd, 
at hvis alt gik som det skulle med fødslen, så skulle 
jeg afsted på øvelse. Hun er sgu så god min kære-
ste, det er hun.” 

Selv om man lige er blevet far, kan man altså 
godt fokusere, når man står på en certificerings-
øvelse, og det virkelig gælder: 

”Jeg kunne sagtens lukke af på øvelsen og kon-
centrere mig, mens jeg var der. Men da dagen var 
ved at være slut, kunne jeg også godt mærke, at jeg 
bare gerne ville hjem til dem.”

Hjemmeværnet betyder meget
For Kasper betyder det meget at kunne komme 
afsted til sine aftaler i Hjemmeværnet, hvor han 
indgår i Hjemmeværnskompagni Kongeåens be-
vogtningsdeling i 2. bevogtningsgruppe:

”Jeg kan rigtigt godt lide at have noget at gå op 
i og bruge min fritid på noget fornuftigt. Og så er 
det bare fedt at gøre gavn for samfundet samtidig.” 

Kasper kom hjem til lille Thomas omkring kl. 19 
efter den dagslange certificeringsøvelse. Både mor 
og søn havde selvfølgelig klaret sig uden problemer 
i hinandens selskab.  

Kasper Gebhard  
Ørsted ses her på 
certificeringsøvelsen, 
som fandt sted få 
dage efter, han var 
blevet far for første 
gang. 

Kasper Gebhard Ørsted på 29 
år havde længe vidst, at han 
skulle med Hjemmeværnet på 
certificeringsøvelse på Esbjerg 
Havn lørdag den 22. september. 
Derhjemme havde han dog en 
højgravid kæreste, der var sat 
til at skulle føde mandagen før 
øvelsen. Hun endte med at gå 
fire dage over tid og fødte lige 
inden, Kasper skulle afsted. 
Hvad gør man så?

Kasper blev far  
– et døgn efter 
tog han på øvelse




