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Kære alle i Flyverhjemmeværnet 
 

Så er vi nået til december, hvor det er tid til at kikke tilbage på året der er gået, og 

samtidigt få taget hul på de mange spændende ting, der ligger forude. Det har på 

mange måder været et spændende år i Flyverhjemmeværnet, med mange go-

de aktiviteter og positive oplevelser, men det har også været et år med udfor-

dringer. Udfordringer, som vi også fortsat vil stå overfor i 2016. 

 
 

En urolig verden 

Terroranslaget i Paris med mere end 130 dræbte står fortsat klart i erindringen, og får uvilkårligt 

tankerne til at gå tilbage til anslaget i København i februar, hvor Danmark blev ramt – om end i 

langt mindre målestok. Og den helt naturlige tanke hos mange er, om det kan ske i Danmark 

igen. Hertil kommer en lang række øvrige terroranslag, hvor demokratier rundt omkring i verde-
nen har været sat under pres. Også Ruslands annektering af Krim viser, at verden ikke er så 

fredelig, som vi gerne alle så det. Borgerkrigen i Syrien og kampen mod IS med dens mange 

afledte effekter har sat verdenssamfundet på prøve og har resulteret i en massiv strøm af flygt-

ninge til Nordeuropa, hvor et af de helt synlige tegn her i Danmark har været oprettelse af et 

antal teltlejre, bl.a. i Vordingborg til modtagelse af de mange flygtede.  

 
 

Hårdt brug for Hjemmeværnet 

Det har i sandhed været et år med begivenheder, som ikke mange have forudset ved årets 

start, og som har og fortsat vil sætte samfundets samlede beredskab på prøve. Som I allerede 

ved, har dele af HJV været involveret i løsning af en række opgaver, der udspringer af vores 

forandrede verden, og jeg er sikker på, at vi i det kommende år vil se nye opgaver, der dukker 
op. Der er endnu ikke fuld klarhed over, på hvilken måde vi kommer til at bidrage, men vi vil 

gerne slå et slag for, at vi alle yder en ekstra indsats for at fastholde og udbygge vores grund-

læggende militære færdigheder.    

Konklusion er, at der også i de kommende år vil være hård brug for et Hjemmeværn, der kan 

træde til, når det gælder – og det skal vi være klar til.  
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Flere indsættelser 

Også i 2015 har Flyverhjemmeværnet deltaget i en lang række indsættelser og støtteop-

gaver for Flyvevåbnet og vores civile partnere. Vi er ved at gøre indsatsen op, og jeg kan 

med glæde se, at vi stort set har været i stand til at yde den støtte som er blevet efter-
spurgt. Indsatserne har bl.a. omfattet:  

 
• Udsendelse af tre bevogtningsfolk til Kuwait til støtte for Flyvevåbnets operation    
• Indsættelse i forbindelse med Stormen Egon i januar  
• Uddannelsesstøtte til Flyvevåbnet, herunder støtte i forbindelse med afvikling af SERE, 

VME, føringsvirksomhed, Personlig Indsættelses Parathed, skydeuddannelser, uddannel-
se af Kadetter, GME mv. 

• Støtte til SAR lægekursus  
• Deltagelse i øvelse Northern Coasts (NOCO) 
• Bevogtning af F-16  
• Operativ og logistisk støtte til Eskadrille 722 og 724, både planlagt og akut 
• Støtte til Pilotuddannelse i Karup 
• Støtte til Air Transport Wing Aalborg, TACEVAL  
• Bidrag til Rotationsflyvninger  
• Støtte til Politiet, bl.a. deltagelse i øvelsesvirksomhed 
• Støtte til civile lufthavne, blandt sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med Air Shows  
• Bevogtningsstøtte, bl.a. i Oksbøl    

 

Det er vanskeligt at fremhæve enkelte indsatser frem for andre, for alle opgaver er i bund og 

grund lige vigtige, men jeg vover alligevel det ene øje og peger på udsendelsen af vores tre 

frivillige, der med kort varsel tog med til Kuwait og indgik i Flyvevåbnets styrkebidrag. Jeg ser 

denne første udsendelse af Flyverhjemmeværnet som direkte støtte til Flyvevåbnet som en væ-

sentlig anerkendelse af Flyverhjemmeværnet, som en ligeværdig partner, der fuldt ud kan indgå 
i Flyvevåbnets opgaveløsning. Udsendelsen viser også, at de uddannelser og den træning, der 

sker herhjemme udgør den rigtige ramme. Og for god ordens skyld skal jeg da lige nævne, at 

vores tre udsendte løste opgaven til Flyvevåbnets fulde tilfredshed.  

 

 

Engagement og vilje 

Vi er i løbende dialog med Flyvevåbnet, hvor vi drøfter de nuværende opgaver, om der er ting, 

der skal gøres anderledes, og om der er nye opgaver, vi skal løfte. Det har været utroligt posi-

tivt at høre om jeres engagement og vilje til at løse de mange forskellige opgavetyper. 

Jeg vil også fremhæve den indsats, der er gjort for at vedligeholde de militære færdigheder. 

Dette såvel i enhedsramme, som for enkeltmand. Som en militær organisation er det en forud-

sætning, at vi lever op til de krav, der stille stilles til os alle her. Vi er ikke i mål med FHV Securi-
ty Force. De mange overvejelser om HJV fremtid har slugt en god del af den tid, der skulle have 

været anvendt til at udvikle konceptet yderligere og få forankret opstillingsgrundlaget. Vi er 

kommet videre, men ikke så lang som vi kunne havet ønsket os. Det er vigtigt at slå fast, at 

kapaciteten er efterspurgt ved Flyvevåbnet, og at den fortsat vil være en af Flyverhjemmevær-

nets kernekapaciteter. Jeg ved det har været en lang proces, men jeg synes, vi bevæger os i 

den rigtige retning.  
 

Sammen med distriktschefen vil jeg gerne sige tusinde tak for en fantastisk indsats i 

2015. Ikke alle har været fremme i forreste række. En stor del af jer har arbejdet bag 

kulisserne med at planlægge og tilrettelægge aktiviteter for andre og støtte logistisk. 

Uden denne støtte ingen aktiviteter. Også en stor tak til jer. 

 



 
 

 
 

3

En relevant og kompetent organisation 

FHV strategiproces er etableret med det formål for øje, at Flyverhjemmeværnet stedse fremstår 

som en relevant og kompetent organisation. Vi er kommet godt videre i 2015. Den første kulmi-

nation var BM stævnet i Nymindegab i februar, hvor vi drøftede Flyverhjemmeværnets opgaver 
og udfordringer – og ikke mindst – hvad vi skulle arbejde med for at holde os på omgangshøjde 

med det omgivende samfund.  

Vi har etableret en organisation, bestående af 5 arbejdsgrupper, der består af både faste og 

frivillige, som med baggrund i stævnet og efterfølgende møder har opstillet 5 temaer, som ud-

gør det samlede grundlag:   
 

• FHV opgavevaretagelse og opstillingsgrundlag: Behov for en dynamisk tilgang, 
hvor opgaverne løbende afstemmes med opgavestillerne og den frivillige strukturs mulig-
heder for at honorere  

• Fastholdelse og hvervning: Behov for en bedre forventningsafstemning mellem den 
enkelte frivillige og de tilbud der konkret gives. En bred indsats og behov for fælles pro-
fessionelle rammer  

• Kommunikation internt og eksternt: Bedre sammenhæng mellem budskab og an-
vendte kanaler  

• Flyverhjemmeværnets omdømme: Skal ses i perspektivet: Opgaveløsning – fremto-
ning - omtale  

• Uddannelse og lederskab: Større fokus på området generelt 
 

Temaerne med tilhørende aktiviteter og delprojekter udgør det grundlag, som vi arbejder videre 
med. Grundet personelsituationen ved FHD, har det været nødvendigt at udskyde en del af ar-
bejdet, men jeg er sikker på, at vi nok skal indhente det forsømte. Jeg vil fremhæve et enkelt 
område inden for strategiprocessen, hvor vi er kommet godt stykke allerede. Det drejer sig om 
kommunikation, hvor der er lagt mange kræfter i at få afdækket problemområder og peget på 
løsninger. Et imponerende arbejde. Vi ved alle, at HJV.DK har haft en vanskelig start, men der 
er lys forude, og det skal nok lykkes.  

Alle organisationer har behov for at udvikle sig, og det er for mig overordentligt vigtigt, at vi alle 

– både frivillige og aktive - tager del i at tegner Flyverhjemmeværnets fremtid.  
En kæmpe stor tak til alle der har deltaget – og fortsat deltager i arbejdet.   

Jeg kan anbefale at læse mere om Flyverhjemmeværnets Strategiproces på Flyverhjemmevær-

nets side bag login på hjv.dk. 

 

 

Nye fly en realitet 

Hjemmeværnets flyvende kapacitet er nu en realitet. Vi har modtaget flyene, de første 

besætningsmedlemmer – både piloter og systemoperatørerne – her gennemgået den 

indledende uddannelse, og vi er godt i gang med den indledende operative træning. Vi 

er endnu ikke helt på plads med Ground Support Teams, men vi er på vej. Lov mig at 

støtte op. Og som det vigtigste – det virker. En ting er, hvad der fremgår af papiret, 

noget andet er, hvad der sker i virkeligheden. Men i dette tilfælde kan jeg med sikkerhed 
sige, at det også virker i den virkelige verden. Som en del af den operative træning har HVE270 

deltaget i en række øvelser, og har formået at imponere alle involverede i form af live video i 

HD kvalitet, der giver en indsatsleder et perfekt billede af, hvad der sker på jorden. Kapaciteten 

vil være i stand til at løse en lang række samfundsnyttige opgaver, bl.a. i forbindelse med efter-

søgning, indsatsledelse (overblik fra luften) og miljøindsats for såvel forsvaret som civile partne-

re. Personligt har jeg oplevet at stå midt på parkeringspladsen på Vordingborg Kaserne, obser-
vere flyet som en sort skygge, og kort tid efter modtaget et billede, hvor jeg kunne genkende 

mig selv.  
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Der udestår fortsat en række forhold, men jeg er fortrøstningsfuld, og er sikker på, at vi 

nok skal komme i mål. Kæmpe tak til alle, der har medvirket i opbygningen af projek-

ter. Der er også her ydet en fantastisk arbejdsindsats. 

 
 

Flyverhjemmeværnsrådet 

Jeg vil også gerne i år rette en tak til alle medlemmer i Flyverhjemmeværnsrådet og den under-

læggende rådsstruktur. Specielt i år har der været en række tunge emner, bl.a. om Flyver-

hjemmeværnets fremtidige struktur og opgaver, mulige besparelser og ikke mindst en lang ræk-

ke opgaver i forbindelse med Flyverhjemmeværnets Strategiproces. Vi har været imponeret over 
jeres konstruktive tilgang og jeres engagement – også når det blev svært. I et forandringsforløb 

som vi alle er en del af i disse år, er det vigtigt, at der er samklang mellem alle dele af vores 

organisation om udviklingen og prioriteter. Stor tak til alle. 

 

 

Budgetanalyse 

Som I sikker ved, kender vi endnu ikke resultatet vedr. Hjemmeværnets omstilling og udvikling. 

Det er den proces, der udspringer af Hjemmeværnets budgetanalyse og som har været meget 

længe undervejs. Jeg, og stort set alle øvrige i Hjemmeværnet er jeg sikke på, er rigtig kede af, 

at der endnu ikke ligger en afklaring. Det skaber usikkerhed for mange og det er ikke en til-

fredsstillende situation. Der er dog en forhåbning om, at der er en afklaring på vej, og med lidt 

held har vi et resultat først i det nye år. Det er svært at forholde sig til det ukendte, men det er 
min klare overbevisning, at vi også efter budgetanalysen vil have et relevant og kompetent Fly-

verhjemmeværn med spændende opgaver og udfordringer for den enkelte – fordi det giver me-

ning.  

 

 

Stor hvervindsats 

Mange eskadriller har ydet en stor indsat for at hverve nye medlemmer, og enkelte har opnået 

meget imponerende resultater. Vi har ikke alle opgørelser på plads, men ud fra de foreløbige tal, 

ser det ud til at vi kan fastholde det nuværende antal aktiver.  Jeg er fortrøstningsfuld. Og uan-

set det konkrete udfald er antallet af aktive et område som vi fortsat skal have fokus på. Som vi 

har drøftet i mange sammenhænge er det ikke muligt at pege på enkeltområder, som årsag – 

problematikken skal ses i en helhed. Jeg er sikker på at vi med vores strategiproces har fat i de 
væsentligste problemstillinger.  

Også i år har vi med spænding set på opgørelser over 24 timer FRT, GME mv. Jeg er helt med 

på, at aktiviteterne og opgørelserne først skal være i hus, når året slutter, men det ville glæde 

de gamle chefer, hvis vi var lidt længere fremme med indberetningerne, når vi går ind i årets 

sidste måned.    

 
 

Et spændende 2016 

Et spændende år venter forude. De helt store aktiviteter er landsøvelsen og Air Show. 

Landsøvelsen afvikles 4. – 5. juni i Kolding området, hvor vi vil samle så mange Flyver-

hjemmeværnssoldater som muligt og øve en række af vores væsentligste opgaver - 

samtidigt med at vi får vist civilsamfundet, hvad vi kan. Sæt weekenden af til en super 
spændende oplevelse sammen med resten af Hjemmeværnet.  

Air Show på Fighter Wing Skrydstrup den 19. juni bliver med garanti også en fantastisk oplevel-

se. Jeg håber, at vi igen kan stille talstærkt op og hjælpe Flyvevåbnet med at få afviklet showet 
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på god og forsvarlig vis – og så er showet også en god mulighed for at vise, hvad Flyverhjem-

meværnet står for. 

  

Dette var ordene i årets julehilsen. Samlet set er vi kommet ud af 2015 med et godt resultat. Vi 
har løst vores opgaver både nationalt og internationalt, vi har (næsten) fået opstillet vores nye 

kapacitet. Vi har fokus på vores kommende opgaver og har igangsat en udviklingsproces, så vi 

bliver godt rustet til fremtiden. 

 

 

Tak til jer og jeres familier for en fantastisk og dedikeret indsats i 2015. Glædelig jul og et godt 
nytår. 

 

 

De bedste hilsner 

 
 
 
 
 
 Bernt Jan 

 Bernt Christiansen  Jan G. Andersen 

 Chef for Flyverhjemmeværnet Chef for Flyverhjemmeværnsdistriktet 
 Oberst Oberstløjtnant  


