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Hvor kan 
vi egentlig 
meget …
Det meste af min tid færdes jeg 
blandt forholdsvis intelligente, 
vidende mennesker. Også privat. 
Derfor undrer det mig til stadighed, 
at så mange blandt både venner, 
familiemedlemmer og tidligere 
kolleger ved så lidt om hjemme-
værnet.

”nå, er det også hjemmeværnet, 
der gør det?!” lyder det jævnligt, 
når jeg prøver at supplere deres 
tynde og ofte lettere fordomsfulde 
viden om vores organisation. Hel-
digvis er der mange gode historier 
og hårde facts at imponere med. 
En stor del af dem kan du læse 
mere om i denne udgave af HJV 
magasinet.

Vi har spurgt en række sam-
arbejdspartnere om, hvordan de 
vurderer hjemmeværnets indsats. 
Og svarene er heldigvis kun posi-
tive. Både indsatsen i Afghanistan 
og de mange opgaver herhjemme 
er med til at skabe en fortjent 
respekt om hjemmeværnet.

Så jeg er overbevist om, at 
alle medlemmer af hjemmevær-
net vil ranke ryggen yderligere 
undervejs i læsningen af dette 
magasin. God fornøjelse.

Kasper Brøndum Andersen, 
redaktør

 De bedste ideer skal frem i lyset
Hjemmeværnets myndigheder skal kontrolleres efter et nyt 
koncept, der skal være med til at få de bedste ideer og ek-
sempler frem i lyset, så hjemmeværnet hele tiden udvikles. 
læs mere om konceptet, der efter planen også skal rulles 
ud til alle underafdelinger.

 Vellykket comeback til aktiv tjeneste
Kommandobefalingsmand Karsten Stenholt har efter ti år på reservebænken 
igen fundet lysten og tiden til en aktiv karriere i hjemmeværnet. nu forsøger 
han at få andre til at gå samme vej. læs portræt af Karsten Stenholt.
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LedeLseNs kaLeNder
JUNI -  AUGUST 2011

Hjemmeværnsledelsen bruger en 
stor del af deres arbejdstid på møder 
med både frivillige, fastansat stab og 
politikere. Her kan du se et uddrag af 
den seneste tids aktiviteter.

Chefen for Hjemmeværnet, Finn Winkler.

21. jun  Kompagnichefmøde ved Hærhjemmeværnsdi-
strikt nordsjælland.

14. jul Besøg på HJV Bootcamp i Søgaardlejren.
19. aug Veteranstævne i tranum.
24. aug  Myndighedsbesøg ved Hærhjemmeværnsdistrikt 

Fyn med både frivillige og ansatte.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald.

7.-8. jul    Besøg på sommerskole på Hjemmeværnsskolen.
11. jul   Besøg på marinehjemmeværnets uddannelses-

uge på Slipshavn.
20. jul   Besøg på fl yverhjemmeværnets Summer Camp  

på Slipshavn.
27. aug  Besøg på marinehjemmeværnets 

informationsseminar.

 Flot indsats i Afghanistan
Hjemmeværnets sidste bevogtningsdeling i Afghanistan blev for nylig hyldet ved en storstilet pa-
rade i Slagelse for de hjemvendte soldater. HJV magasinet sætter i et større tema fokus på samar-
bejdet mellem hæren og hjemmeværnet i Afghanistan, der er forløbet særdeles godt. læs i temaet 
også om hjemmeværnets tætte parløb med fl ere andre myndigheder om vidt forskellige opgaver.    
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

En folkelig succes

Jens Hald
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Leder

Foto: O
le B

o Jensen

 for fuld 

udblæsning

Hjemmeværnet er en succeshistorie! Hele 
organisationen har været gennem store omstruk-
tureringer, men alligevel er det lykkedes at løse 
vores opgaver. Vi er indsat gennemsnitligt 14 gange 
hvert døgn, og opgaverne løses til tiden og med høj 
kvalitet.

Når disse linjer skrives, kender vi ikke 
resultatet af folketingsvalget. Derfor mangler vi både 
regeringsgrundlag og den nye regerings holdning 
til forsvaret og herunder hjemmeværnet. Men der vil 
helt sikkert komme fokus på hjemmeværnets fremtid. 
Derfor har vi en vigtig mission: Vi – både fastan-
satte og frivillige medlemmer – må have fokus på at 
fortælle omverdenen, hvordan vores hjemmeværn gør 
nytte for det danske samfund.

Enkelte politikere taler om at nedlægge 
hjemmeværnet, andre om at fratage os vores militære 
islæt. Altså ud med uniform og våben. Ind med kedel-
dragter og pumper. Hjemmeværnsledelsens appel til 
alle jer hjemmeværnssoldater skal derfor være: Gør 
op med jer selv, hvad der fik jer til at melde jer ind 
i hjemmeværnet. Hvad er det for en ild, der fortsat 
brænder i jer? Hvad er det for et samfund, I ønsker at 
give jeres bidrag til at skabe?

I Hjemmeværnsledelsen fortæller vi igen 
og igen, at hjemmeværnet er en uundværlig aktør 
i Danmark på grund af vores militære organisation, 
uddannelse og udrustning. Disse elementer gør os 
i stand til at støtte forsvaret og til at hjælpe med at 
bringe mad og medicin ud, når sne eller vandmasser 
blokerer vejene. Vores militære struktur skaber der-
udover sikkerhed, fordi vores soldater er kompetente 
inden for bevogtning, afspærring og førstehjælp. Vi 
kan også sagtens forklare, hvordan vores organisa-
tion er i stand til at stille med et lynhurtigt og effektivt 
beredskab, som – hvis det en dag skulle blive nød-
vendigt – kan betjene et våben.

Men det er alle jer frivillige medlemmer, 
som er de ægte ambassadører. Hjemmeværnet har 
brug for, at I viser al den nerve, sjæl og hjerteblod, 
som I hver især står for. Den sjæl, som er udgangs-
punktet for nogle af de værdier, som hjemmeværnet 
bygger på: demokrati, ytringsfrihed, foreningsfrihed 
– og frihed i det hele taget.

Vores værdigrundlag er nøglen til vores fort-
satte berettigelse. En berettigelse, som ikke har været 

tydeligere i mange år. Der er massiv efterspørgsel på 
vores kompetencer inden for bevogtning og over-
vågning – både nationalt og som støtte til danske 
og udenlandske soldater i internationale lejre. Vores 
samarbejdspartnere roser os for vores professionelle 
tilgang. Og befolkningen bakker op om os.

Vi er Danmarks hjemmeværn. En uvildig 
Gallup-undersøgelse i Berlingske i juli viste, at dan-
skernes støtte til hjemmeværnet er steget markant 
på blot otte år. Fra 46 procent i 2003 til 61 procent i 
år. De tal viser tydeligt, at hjemmeværnet er fast for-
ankret i befolkningen. Og i Hjemmeværnsledelsen er 
vi hele tiden opmærksomme på at tage temperaturen 
på jeres behov, befolkningens tillid og de skiftende 
politiske signaler. 

Hjemmeværnet er meget synligt i samfun-
det. Og derfor vil der nok fortsat være folk, der udtaler 
sig kritisk om vores organisation. Så vi skal altid være 
i stand til at svare venligt, men bestemt, på kritik. 
Primært gennem jeres engagement og kompetencer. 
Men måske også ved at sende ét enkelt spørgsmål 
i den anden retning: Hvis hjemmeværnet ikke skal 
bestå i sin nuværende form, hvem skal så løse de 
samme opgaver til den samme pris?

Hjemmeværnsledelsen
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 for fuld 

udblæsning
Kammeratskabet var i top på  
HJV Bootcamp 2011. Kursisterne 
var mere end tilfredse med det 
nye uddannelsestilbud, hvor de 
gennemførte hele den lovplig-
tige uddannelse i et hug på 
tre uger.

3 uger
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AF CHArlOttE BAun SEnHOlt
FOtO: KASPEr KAMuK

”Der kommer et køretøj – høj-
refl øj kan I se fjenden nede ved 
grenen?”

Stemmerne gjalder højlydt fra 
kampstillingerne på toppen af 
Søgardlejrens bakkede øvel-
sesterræn på en våd og smattet 
julisommerdag. Nedenfor er fjen-
den på vej op. De åbner ild. Lidt 
efter smider de en granat, og det 
vælter op med hvid røg.

I hullerne på bakketoppen fyldt 
med vand og pløre ligger Louise 
Nilsson fra Ølstykke, Chris An-
dersen fra Varde og Steffen Dahl 
Christensen fra Vejle, tre unge 
kursister på HJV Bootcamp. 
Kampuniformerne er godt mud-
rede og beskidte, ansigterne er 
slørede og glinser af sved, og på 
toppen af deres hjelme stikker 
totter af græs frem. De besvarer 

straks angrebet med 
skud, der fl ænser 

luften. To 
fjender 

bliver 
ramt og såret. Adrenalinet 
pumper i kroppen på de unge 
hjemmeværnssoldater, der er i 
fuld gang med træningen i små-
styrkers kamp. 

Sammen med 22 andre brugte 
Louise, Chris og Steffen de tre 
uger i sommerferien på at gen-
nemføre hele hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse i et hug 

i Sønderjylland på HJV 
Bootcamp. Uddan-

nelsestilbuddet 
er nyt og kørte 
som et forsøg 
for første gang 
i sommer i Sø-
gardlejren ved 
Aabenraa. 

”Det er 
et rigtig 

spæn-

dende uddannelsestilbud, hvor 
nye unge medlemmer får mulig-
hed for at kombinere ferie med 
uddannelse. Det appellerer især 
til de medlemmer, der gerne vil 
have fysiske udfordringer og har 
mulighed for at tage tre ugers 
ferie,” lød det fra hjemmeværns-
chef, generalmajor Finn Winkler, 
da han besøgte HJV Bootcamp.

Allerede nu er det besluttet at 
udbyde HJV Bootcamp til næste 
år igen. 

Skyttehuller i regnvejr
Meget tyder på, at det nye ud-
dannelsestilbud er faldet i rigtig 
god jord. Da HJV magasinet be-
søger HJV Bootcamp under den 
afsluttende del, hvor kursisterne 
skal oprette beredskabsom-
råde og overnatte i det fri, er de 
positive og begejstrede smil klart 
i overtal. 

Det til trods for at fl ere har skip-
pet sommerferien under varmere 
himmelstrøg, og der bestemt ikke 
er meget ”Sunny Beach” over 
den danske sommer, hvor regnen 
sjasker ned i rigelige mængder og 
gør dagens arbejde med at grave 

straks angrebet med 
skud, der fl ænser 

luften. To 
fjender 

bliver 
ramt og såret. Adrenalinet 
pumper i kroppen på de unge 
hjemmeværnssoldater, der er i 
fuld gang med træningen i små-
styrkers kamp. 

Sammen med 22 andre brugte 
Louise, Chris og Steffen de tre 
uger i sommerferien på at gen-
nemføre hele hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse i et hug 

i Sønderjylland på HJV 
Bootcamp. Uddan-

nelsestilbuddet 
er nyt og kørte 
som et forsøg 
for første gang 
i sommer i Sø-
gardlejren ved 
Aabenraa. 

”Det er 
et rigtig 

spæn-

Steffen Dahl Christensen 
syntes, at HJV Bootcamp 
var sjov og udfordrende. 
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skyttehuller til en tung og 
træls affære.

”Det er bare fedt at 
være soldat og få lov til 
at være ude i det fri, selv 
om jeg aldrig har gravet 
så dybe skyttehuller før,” 
fortæller 23-årige Frank 
Skovsgaard, der kommer 
fra marinehjemmeværnet, 
hvor han er en del af fl otille 
200 Køge, der er en Mari-
time Force Protection-en-
hed. Han er taget på HJV 
Bootcamp sammen med 
to andre fra sin enhed og 
er meget tilfreds med det 
komprimerede og intense 
forløb. Det samme gælder 
hans venner.       

”Så har du overstået 
den lovpligtige uddannel-
se på en gang, og du kan 
hurtigt komme videre med 
din karriere i hjemmevær-
net. Det er en fed måde at 
tage uddannelsen på,” me-
ner Frank, der også læser 
til ingeniør. På sigt vil han 
gerne tage en føreruddan-
nelse i marinehjemmevær-
net, når basisuddannelsen 
er på plads.

Fakta

•	 	HJV Bootcamp er et nyt 
uddannelsestilbud, hvor 
nye medlemmer kan gen-
nemføre hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse i 
et forløb. 

•	 	HJV Bootcamp hen-
vender sig især til de 
medlemmer, der gerne vil 
have en ekstra oplevelse 
og har fysikken i orden til 
at knokle på i et sammen-
hængende forløb. 

•	 	Den første HJV Boot-
camp blev afviklet som et 
forsøg fra 24. juni til i 16. 
juli i Søgaardlejren ved 
Aabenraa. 

•	 	Allerede nu ligger det 
fast, at uddannelsestil-
buddet bliver gentaget i 
2012 fra Uge 26-28.

Læs mere om hjem-
meværnets lovpligtige 

uddannelse på: 
www.hvs-info.dk

Deltagerne på HJV 
Bootcamp 2011 blev 
sat til at grave fl ere 
mmeter dybe 
skyttehuller. De gik til 
opgaven med krum 
hals.

Vand, mudder og snavs. Jo, det var rigtig 
infanterivejr, da hjemmeværnet gennem-
førte HJV Bootcamp

 for fuld 

udblæsning
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Maskotten Mega Møller
Lidt derfra står 21-årige Steffen 
Dahl Christensen fra Vejle med 
støvlerne solidt plantet i skyt-
tehullet. Han viser stolt gruppens 
maskot ”Mega Møller”. En pind, 
som de fandt på skydebanen og 
passer særdeles godt på.

”Humøret er højt og stadig si-
gende. Det er vores motto i grup-
pen,” siger Steffen, der bestemt 
ikke lader sig misfornøje af de 
drilske dråber fra oven. Han synes 
bare det er sjovt at tonse rundt i 
en dansk skov frem for at fl ade ud 
på en sydlandsk strand. Steffen 
fi k anbefalet HJV Bootcamp af en 
rekrutteringsoffi cer. Det har han 
ikke fortrudt. Som fl ere af deltage-
re skal han i gang med at studere, 
så han har tiden til uddannelsen. 

”Jeg har lært rigtig meget. 
Også om mine egne grænser - for 
eksempel da vi skulle lære at give 
førstehjælp på kamppladsen. Det 
var en ret stressende situation,” 
fortæller Steffen, der gerne vil 
være skolelærer.

Sammenholdet fantastisk 
Flere af kursisterne nævner også 
fordelen ved ikke at bruge så me-
get tid på at repetere teori, som 
hvis de havde valgt at tage den 
lovpligtige uddannelse ad fl ere 
omgange. Nok så vigtigt er dog 
sammenholdet og kammeratska-
bet, som får fem store stjerner og 
nærmest bær deltagerne igennem 
det super koncentrerede forløb.     

”Vi er sammen hele tiden i tre 
uger – det giver et fantastisk kam-
meratskab, der er med til at holde 
både humøret og gruppen oppe. 

Vi er gode til at hjælpe hinanden, 
for eksempel hvis en er lidt nede, 
fordi det er koldt,” fortæller Jacob 
Thomsen fra Nordsjælland. 

Selv om han er familiefar til to 
børn på otte og fi re år har han fri-
villigt valgt at bruge både ferie og 
afspadsering på HJV Bootcamp.  

21-årige Philip Kalvåg fra Flo-
tille 200 i Køge supplerer:

”Man er jo meget afhængig af 
hinanden i gruppen. Det gælder 
hele tiden om at fokusere på de 
positive ting – også selv om du er 
træt og udmattet. ” 

HJV magasinet møder de to i 
beredskabsområdet i en gran-
skov, hvor soldaterne har indrettet 
sig med hver deres slørede 
bivuak. Lejren bliver også kaldt for 
Camping Lenskjold opkaldt efter 
en af instruktørerne. 

Bidt af soldaterlivet
Eva Jørgensen, der normalt har 
stillesiddende arbejde på et 
kontor i Køge Kommune og med 
sine 51 år er alderspræsident 
blandt deltagerne, har skippet 
sommerferien til fordel for HJV 
Bootcamp. Hun er blevet bidt af 
soldaterlivet i det fri og er over-
rasket over, hvor meget man som 
soldat kan præstere med ganske 
enkle midler. Som for eksempel 
den trefod, de konstruerede til at 
løfte tunge ting. 

”Det har været så spændende. 
Stille og roligt er der blevet byg-
get nye lag på vores viden. Men 
det er klart, at man skal have 
formen til det. Det har jeg. For 
jeg er i forvejen naturmenneske,” 
fortæller Eva, som ikke stod 

tilbage for de yngre deltagere.
For kursusleder, kaptajn Bendt 

Bossen, er der ingen tvivl om, at 
kursisterne på HJV Bootcampen 
har været både positive og dedi-
kerede. De er gået målrettet efter 
at gennemføre den lovpligtige 
uddannelse.  

”Det er vores oplevelse, at 
deltagerne generelt har været i 
bedre fysisk form i forhold til kur-
sisterne på grundskolerne. Det 
er også nødvendigt, når man skal 
igennem et tre ugers forløb, der 
svarer til, hvad en værnepligtig 
skal igennem. Til gengæld byder 

opholdet jo på en masse oplevel-
ser,” siger Bendt Bossen.

Det er man ikke et sekund i 
tvivl om efter et besøg på HJV 
Bootcamp, hvor fl ere synes let-
tere vemodige ved tanken om at 
slippe campens unikke kamme-
ratskab.

 

Der blev lagt masser af muskel-
kræfter i opgaven, da to af 

deltagerne skulle trække en såret 
til side for at give ham førstehjælp 

efter en ildkamp.

Eva Jørgensen blev bidt af 
soldaterlivet i det fri. Normalt har 
hun stillesiddende arbejde på et 
kontor.

 for fuld 

udblæsning
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En hurtigere vej  
ind i hjemmeværnet

Hvordan får man gjort hjemmeværnets lovpligtige uddannelse 
for alle hjemmeværnssoldater lettere at overskue – og dermed 
gennemføre? Det spørgsmål arbejdes der i øjeblikket intensivt 
på, så uddannelsesvejen bliver mere enkel.

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt OG KASPEr BrønDuM AnDErSEn

At blive fuldgyldigt medlem af 
hjemmeværnet er en ambition 
for mange danskere. rekrutte-
ringen går forrygende, og mange 
forventningsfulde soldater in spe 
skriver under på en kontrakt med 
hjemmeværnet. Desværre er det 
ikke alle nye hjemmeværnsmed-
lemmer, som får fuldført hjemme-
værnets lovpligtige uddannelse 
inden for tre år. Dels er kravene 
overraskende hårde for rigtig 
mange, dels kan uddannelses-
systemet være svært at overskue 
for nye medlemmer.

Derfor har Hjemmeværnskom-
mandoen efter sommerferien 
nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal kigge på nye muligheder for 
at gennemføre den lovpligtige 
uddannelse (lPu). Arbejdet har 
stor bevågenhed fra Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler.

”Det er naturligt, at vi med 
jævne mellemrum giver vores ud-
dannelser en slags sundhedstjek. 
Desværre har vi konstateret, at en 
del af de nye medlemmer synes, 

det er vanskeligt at få gennem-
ført den lovpligtige uddannelse 
tilstrækkeligt hurtigt, så de giver 
op undervejs i forløbet. Det vil vi 
gerne ændre, så uddannelses-
systemet bliver lettere og mere 
overskueligt. I sidste ende får 
vi den vej igennem også endnu 
flere entusiastiske medlemmer 
i underafdelingerne,” siger Finn 
Winkler. 

Vigtigt grundlag
Den lovpligtige uddannelse er 
hele grundlaget for, at hjemme-
værnets nye medlemmer overho-
vedet kan indgå i hjemmeværnets 
underafdelinger og få en karriere 
som frivillig soldat. Samlet set 
tager uddannelsen cirka tre uger, 
og den skal i dag gennemføres 
inden for tre år.

Hjemmeværnschefen så dog 
meget gerne, at den lovpligtige 
uddannelse for de fleste ikke tog 
længere end et år.

”Jeg ved godt, at de nye 
med l emmer skal finde tiden til 
uddannelsen i skarp konkurrence 

med arbejde, familie, venner 
osv. Der skal selvfølgelig være 
en balance. Men der er virkelig 
brug for de nye medlemmer ude 
i underafdelingerne, fordi vi har 
mange opgaver. Desuden skal 
der bygges yderligere uddan-
nelser på i form af funktions- og 
enhedsuddannelser. Så set fra 
min stol bør det være undtagel-
sen, at uddannelsen skal tage tre 
år,” siger Finn Winkler.

Hjemmeværnschefen tror 
på, at det er muligt at skabe et 
enklere og mere gennemsigtig 
system med bedre sammenhæng 
samtidig med, at forløbet og ind-
holdet kan forenkles og justeres 
- for eksempel med færre af de 
såkaldte Q’er. Det skal også være 
nemmere at forstå kravene.

Ambitionen er at justere 
den lovpligtige uddannelse, så 
ændringerne kan få virkning fra 
starten af 2012.

”Vi lancerer dog ikke nogen ny 
uddannelsesmodel, før vi har ana-
lyseret de forskellige muligheder 
til bunds,” siger Finn Winkler.

Hjemmeværnschef, generalmajor 
Finn Winkler, ser gerne, at nye 
medlemmer kommer hurtigere ind 
i hjemmeværnet. Derfor arbejdes 
der nu på at gøre hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse enklere og 
mere overskuelig.

LOVPLIGTIG 
UDDANNELSE
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De nye SINE-terminaler er fordelt til alle 
hjemmeværnsmyndigheder. Uddannelsen er 
i gang, så brugerne er klar til at være opera-
tive på SINE 1. november 2011.

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt

D
e i alt 500 nye 
SInE-radioer – 
også kaldet termi-
naler – er nu ude i 

hjemmeværnet. 
Siden udleveringen af de 470 

håndholdte og 30 mobilterminaler 
tidligere på året har uddannelsen 

været sat i højsæde, så hjem-
meværnets brugere kan blive 
fortrolige med terminalernes 
mange funktioner og blive klar 
inden 1. november, hvor brugerne 
skal være operative på de nye 
terminaler. 

”uddannelsen og træning 
blandt andet i valg af termina-
lernes talegrupper er simpelthen 
alfa omega. Det viser al erfaring 
fra andre beredskabsmyndighe-
ders brugere og de pilotprojekter, 
vi selv har kørt i hjemmeværnet 
i dele af Sydsjælland og på 
lolland-Falster,” forklarer major 
Michael rothmann, der er Hjem-
meværnskommandoens sagsbe-
handler på SInE.

På Bornholm kastede Det 
Bornholmske Hjemmeværn sig 
hurtigt over uddannelsesop-
gaven. Her er der udleveret 30 
terminaler, og allerede inden 
sommerferien gik de i gang med 
at planlægge et værnsfælles 
kursusforløb. 

næstkommanderende i 
politikompagniet Bornholm, Ole 
Andreasen, har som superbruger 
været med til at rulle uddannelsen 
ud i de spidse ender.

”Brugeruddannelsen er over-
kommelig, når blot man husker, at 
det ikke er nogen rumraket, vi har 
fået, men et super godt kommu-

nikationsværktøj, der kan mere, 
end vi har brug for lige nu. Vi skal 
nok blive klar inden 1. november,” 
forklarer Ole Andreasen.

Han hentyder til, at terminaler-
ne har en brugervenlig inddeling, 
når personellet har lært at sortere 
lidt af de mange mulige funktio-
ner fra. 

”Det er ikke alle funktioner, 
som er aktiveret til hjemmeværns-
regi, hvilket naturligvis lige skal 
læres og indøves,” siger han.

For politikompagniets eget 
vedkommende fi k de en bruger-
uddannelse allerede i november 
2010 på de terminaler, som 
Bornholms Politi havde modta-
get. Så var de klar til at bruge 
terminalerne, hvis der opstod 
behov for det. Da hjemmeværnet 
fi k deres egne terminaler i foråret, 
var det relativt enkelt at omskole 
hjemmeværnspersonellet, fordi 
terminalerne er meget identiske 
med politiets.

I brug under Folkemøde
Politikompagniet havde premiere 
på de nye terminaler under Folke-
mødet fra 15.-18. juni, hvor Born-
holms regionskommune var vært 
for en ny måde at debattere og 
udvikle demokratiet på efter svensk 
forbillede fra Almedagsvekan.

Erfaringerne med terminalerne 

siNe
Hvad står SInE for?

SInE er en forkortelse for SIk-
kerhedsNEttet. Det er beredska-
bets fælles radiosystem, som skal 
sikre et bedre og mere effektivt 
samarbejde samt en øget koordi-
nering på tværs af beredskabs-
myndighederne. På landsplan har 
beredskaberne anskaffet godt 
17.500 terminaler. I alt forventes 
der 20.000 terminaler.

De er operative på SINE
•	  Samtlige politikredse
•	 Beredskabsstyrelsen
•	 Farvandsvæsenet
•	  Fire ud af fem regioner. region 

Hovedstaden forventes at 
overgå til SInE i løbet af 2011   

•	  94 ud af 98 kommuner i større 
eller mindre omfang. 

Hjemmeværnets brugere skal 
være operative 1. november 2011. 

læs også mere om SInE 
på www.sikkerhedsnet.dk

Snart er 
SINE-brugerne 
operative

under det populære Folkemøde 
var gode, påpeger Ole Andreasen.

”De fungerede fremragende i 
en skarp situation, og alt virkede 
perfekt. rækkevidden er også 
langt bedre end, hvad det har 
været tilfældet med for eksempel 
VHF,” siger Ole Andreasen.

når SInE er fuldt ud imple-
menteret, kan alle aktører og 
myndigheder i beredskabet kom-
munikere på det samme net. 

For øjeblikket er omkring 75 
procent af SInE-terminalerne 
blevet udleveret til de berørte 
myndigheder.

lige præcis muligheden for 
at kommunikere med samar-
bejdspartnerne via SInE ser Ole 
Andreasen meget frem til. 

”Jeg glæder mig da på hele 
totalforsvarets vegne.”
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tema: samarbejde

Fo
to

: 
O

le
 F

ri
is

 

I to et halvt år har syv bevogtningsde-
linger fra hjemmeværnet arbejdet tæt 
sammen med hæren i de danske lejre i 
Afghanistan. Nu er der sat punktum for 
missionen, og den foreløbig sidste be-
vogtningsdeling fra hjemmeværnet blev 
i slutningen af august hyldet sammen 
med de øvrige hjemvendte soldater fra 
ISAF Hold 11 ved en storstilet parade i 
Slagelse.

Over de følgende 14 temasider kan 
du læse om det meget positive samar-

bejde, som hjemmeværnet har med en 
række andre myndigheder. Blandt andet 
vurderer chefen fra Hærens Operative 
Kommando, generalmajor Agner Rokos, 
indsatsen i Afghanistan. 

Men hjemmeværnet er stadig primært 
et nationalt værn inden for Danmarks 
grænser. Så vi sætter også fokus på 
perspektiverne efter en stor øvelse i 
Nordjylland, hvor samtlige hjemme-
værnsfl y trænede søredning i samarbej-
de med den nationale redningstjeneste. 

Få også et indblik i marinehjemme-
værnets tætte parløb med søværnet, 
der giver topkarakter til det mørkeblå 
værns håndtering af eftersøgnings- og 
redningsopgaver. 

I TOPFORMI TOPFORMI TOPFORM
SAMARBEJDE
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tema: samarbejde

Flyvende øjne 
kan gøre en forskel

HJV magasinet var med, da hjemmeværnets otte 
flyvende delinger blev sendt på vingerne for at  
træne samarbejde og søredning i Nordjylland. 

AF BIrtHE lAurItSEn
FOtO: lArS HOrn/BAGHuSEt

Pilot Sasha Savic er kommet til 
Sindal fra Lolland for at træne 
eftersøgning og samarbejde.
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F
å minutter efter start 
er det lille Cessna-fly 
forvandlet til en prik 
på himlen. Kursen er 

farvandet omkring Hirtshals, hvor 
to 11-årige drenge er forsvundet i 
en blå gummibåd. 

Det er mindre end ti minutter 
siden, alarmen til hjemmeværnets 
flyvende delinger indløb fra Joint 
rescue Coordination Centre 
(JrCC) hos Søværnets Operative 
Kommando (SOK) i Århus.

Aircraft Coordinator Michael 
nielsen flytter sine markerings-
enheder: Et par simple lego-fly 
hæftet på køleskabsmagneter. Det 
giver et visuelt øjebliksbillede på 
whiteboard-tavlen, hvor endnu et 
fly kort efter markeres med retning 
mod Hirtshals.

Flyene skal gennemsøge 
farvandet på begge sider af den 
nordjyske havneby. Det overord-
nede formål er at træne sam-
arbejde mellem fly – herunder 
deres evne til at kunne fastholde 
et tildelt eftersøgningsmønster i 
nabo-sektorer for at undgå risiko 
for kollision i luften. Det er ikke 
mindst en meget vigtig detalje, 
hvis sigtbarheden er dårlig.

Flere fordele
Vi er i Sindal lufthavn en af de 
dage, hvor sommeren er trukket 

i festtøj med blå himmel og hav-
blik. Samtlige flyvende delinger i 
hjemmeværnet – otte i alt – har 
taget turen hertil for at lægge nye 
øvelsestimer til den rutine, der 
skal kunne supplere den eksiste-
rende søredningstjeneste.

For selv om et enmotoret, fast-
vinget fly aldrig vil kunne erstatte 
en helikopter, så kan vagtha-
vende officer i JrCC, Andreas 
Michaelsen, godt udpege flere 
scenarier, hvor hjemmeværnets 
Cessna-fly kan være med til 
at gøre en forskel. Det gælder 
blandt andet, hvis eftersøgnings-
området er stort, eller eftersøg-
ningen er langvarig.

 En ny type videoudstyr i flyene, 
kaldet MVlrS (Mobile Versatile 
live recce System), gør det 
muligt for JrCC at kigge med, når 
en opgave løses, siger Andreas 
Michaelsen.  

udstyret kan via internettet 
sende direkte til enhver computer. 
Dermed bliver det også muligt at 
fungere som relæstation, når red-
ningshelikopterne er på opgave 
langt ude i nordsøen. Her er man 
i dag henvist til HF-radio.

”Jeg har lyttet med, når hjem-
meværnets flyvende delinger har 
været på øvelse. De lyder profes-
sionelle på radioen, så relæ-
funktionen er bestemt et område, 

vi bør afprøve,” tilføjer Andreas 
Michaelsen.

Der arbejdes blandt andet også 
på et nyt uddannelsessystem til 
at øve nødsituationer over havet, 
oplyser oberstløjtnant niels 
Jørgen Halvgaard. Den tidligere 
jagerpilot er udlånt fra flyvevåbnet 
for at sikre professionalismen i 
hjemmeværnets flyvende delin-
ger, og han har planlagt de første 
flyvesikkerheds- og overlevelses-
kurser, som skal opgradere det 
frivillige personel.

Videre til Kattegat
Men lige nu gælder det de to fly 
over det kystnære område ved 
Hirtshals. Begge besætninger 
er ved at være igennem deres 
respektive eftersøgningsområde 
ved Hirtshals, da Aircraft Coor-
dinator i Sindal sender dem på 
en ny, uforberedt opgave. Denne 
gang er det Hjørring politi, som 
har brug for assistance i Kattegat, 
hvor der meldes mand over bord.

En del af formålet med øvelsen 
er at træne besætningernes evne 
til at omstille sig til en opgave, der 
stilles over radioen, mens de er 
flyvende. I dette indgår indtast-
ning af søgemønstret i flyenes 
GPS hurtigt og fejlfrit.

Marinehjemmeværnet – som 
er på arbejde i området for Skat – 

”Det var første gang, alle otte 
delinger var samlet til denne  

type opgave, og vi fik trænet hele 
konceptet inden for radiokom

munikation og sikker flyvning.” 
  Michael Nielsen, Aircraft 

Coordinator

Øvelsestilrettelægger Michael Nielsen flytter rundt 
på sine markeringsenheder – små Lego-fly – på 
en whiteboard-tavle. De viser flyenes placering.  
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tema: samarbejde

har i forvejen lagt to rednings-
veste, forankret til hver sin 
bøje, ud i de to områder, som 
flyene skal gennemføre ef-
tersøgningen i. Selv om vejret 
er fint og søen rolig, er det en 
vanskelig opgave. På et glit-
rende hav gør en redningsvest 
ikke meget væsen af sig.

”Det dur ikke at se på 
én ting. I stedet skal man 
lade øjnene ”fotografere” et 
område og på den måde lagre 
i hjernen, hvad man i virkelig-
heden har set,” understreger 
oberstløjtnant niels Jørgen 
Halvgaard.

Hele konceptet trænet
Både niels Jørgen Halvgaard 
og Michael nielsen, der ud 
over at være Aircraft Coordi-
nator også havde tilrettelagt 
øvelsen, er tilfredse med resul-
tatet af anstrengelserne.

”Det var første gang, alle 
otte delinger var samlet til 
denne type opgave, og vi fik 

trænet hele konceptet inden 
for radiokommunikation og 
sikker flyvning,” siger Jørgen 
Halvgaard, der vil anbefale 
chefen for flyverhjemmevær-
net, at denne type øvelse bliver 
en årligt tilbagevendende 
begivenhed.

Han forventer desuden, at 
det vil være relevant også at 
trække på det flyvende hjem-
meværn i forbindelse med 
miljøopgaver.

Set fra Andreas Michael-
sens stol i Joint rescue Coor-
dination Centre hos Søvær-
nets Operative Kommando vil 
det sidste blandt andet kunne 
ske ved, at hjemmeværnets fly 
i en given situation flytter ting 
og personel fra punkt A til B.

”Det vil være en klar, tids-
mæssig gevinst,” siger den 
vagthavende officer i JrCC.

Der bliver da også trænet 
forskellige scenarier – efter-
søgning og redning til søs, 
fartovervågning og miljøopga-

ver – når Hjemmeværnseska-
drille 260 Vendsyssel tager af 
sted til den ugentlige træning, 
fortæller eskadrillechefen, 
lasse therland Jensen.

Han var med som eneste 
observatør i den besætning, 
hans enhed stillede med i 
Sindal. Andre besætninger 
havde to observatører, men 
i hvert enkelt tilfælde tilpas-
ses søgemønstret, så der ikke 
opstår områder, som flyene 
ikke får overfløjet.

Hurtig reaktion
lasse therland Jensen 
valgte at fastholde blikket mod 
højre. Det gav pote – og HG11 
kunne et par timer senere 
vende tilbage til basen, hvorfra 
de lettede kun syv minutter 
efter, at de havde fået alarmen.

På de syv minutter skulle 
opgaven gennemgås, kursen 
udstikkes, redningsvestene 
iføres og flyets startprocedure 
gennemgås.

”Helt klart tilfredsstillende,” 
understreger Michael nielsen, 
der selv har fået så meget 
smag for ånd og kultur i det 
uniformerede miljø, at han 
har taget orlov fra jobbet som 
ledende overlæge på neu-
rologisk afdeling på Aalborg 
Sygehus. I stedet er han på 
Flyvestation Aalborg tiltrådt 
en stilling som eskadrillechef 
for en enhed, der skal kunne 
evakuere såret personel. 

Sideløbende skal færdighe-
derne i hjemmeværnets fly-
vende delinger udbygges. Han 
har været med de seneste to 
år – med Sindal som udgangs-
punkt – og er ikke i tvivl:

”Perspektiverne er store.”

baGGrUNd

•	 	Hjemmeværnets	flyvende	delinger	
var tidligere i år inviteret til at del-
tage i den store redningsøvelse 
Baltic Sarex omkring Bornholm. 
Joint rescue Coordination Centre 
(JrCC), der leder den nationale 
eftersøgnings- og redningstje-
neste i Danmark, fik her demon-
streret den kapacitet, delingerne 
rummer.

•	 	Tre	fly	fra	hjemmeværnets	flyven-
de delinger deltog, og der var så 
stor tilfredshed med indsatsen, 
at de frivillige, flyvende delinger 
i fremtiden vil blive inviteret med 
som faste deltagere.

•	  Eftersøgningsområderne i Kat-
tegat var under Sindal-øvelsen op-
delt i kvadrater på cirka 9 gange 
13 kilometer.

•	 	Hjemmeværnets	fly	må	ikke gå 
lavere end 500 fod (ca. 164 
meter). til sammenligning må 
redningshelikopterne gå helt ned i 
100 fod (cirka 33 meter).

•	 	Under	en	eftersøgning	flyves	med	
en hastighed af cirka 93 km/t 
hvilket er minimum for, at flyet kan 
holde sig i luften.

•	  Besætningen om bord på 
Cessna-flyene i hjemmeværnets 
flyvende delinger består af en 
pilot, en navigatør og en eller to 
observatører. Flyene har plads til 
fire-seks personer.

•	  Beredskabet i de flyvende delin-
ger er baseret på hjemmeværnets 
frivillige medlemmer.

Øvelsen var den første af sin 
art, hvor hjemmeværnets otte 
flyvende delinger trænede 
samarbejdet mellem flyene i 
eftersøgningsopgaver.
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Train as 
you fight 
– en uddannelsesmæssig udfordring

I virksomheds-
hjemmeværnet 
bliver øvelser 
gennemført så 
tæt på virkelighe-
den, som mulig-
hederne tillader.

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt

I hæren taler man om ”train 
as you fight” – træn, som du 
kæmper. Det er den grundlæg-
gende ide bag al uddannelse. 
Derfor er de afsluttende øvelser 
i Oksbøl, inden enhederne tager 
på mission til Afghanistan, gjort 
så realistiske og tæt på virkelig-
heden som muligt. Ofte deltager 
medlemmer af hjemmeværnet i 
forskellige roller for at skabe et 
så godt scenarie som muligt.

 I virksomhedshjemmeværnet 
har man valgt at efterleve prin-
cipperne i hærens øvelseskon-
cept og organiserer øvelser som 
en virkelig indsættelse. 

”Vi har erkendt, at vores 
enheder så godt som aldrig 

vil blive indsat som en samlet 
organisatorisk enhed, men 
i sammensatte enheder. Så 
hjemmeværnssoldaterne øver 
på tværs af kompagnier – eller 
på tværs af virksomhedshjem-
meværnets tre grene, hvilket 
er et af principperne i ”træn, 
som du kæmper”,” forklarer 
oberstløjtnant John Flarup, chef 
for Virksomhedshjemmeværns-
distriktet. For øjeblikket er han 
udstationeret i Kosovo som chef 
for Hold 25, der blandt andet 
også tæller hjemmeværnets 
udsendte bevogtningsdeling.

Ifølge John Flarup bliver 
der gennemført mange gode 
øvelser i hjemmeværnet med 

et stort uddannelsesmæssigt 
udbytte for såvel den enkelte 
hjemmeværnssoldat som for 
enheden. Men ikke alle øvelser 
er efter hans opfattelse tilpasset 
en virkelig situation.

Realistiske lokaliteter
Virksomhedshjemmeværnets 
øvelser er derfor henlagt til 
steder, hvor distriktets soldater 
vil kunne blive indsat - eksem-
pelvis langs jernbaneterrænet i 
Danmark. 

Jernbanehjemmeværnet 
skal blandt andet kunne støtte 
Banedanmark med observation 
af jernbaneterrænet for at sikre 
en fortsat og sikker afvikling af 

Virksomhedshjemmeværnet øver i så 
realistiske omgivelser som muligt.

trafikken i en kritisk situation. Derfor 
gennemfører Jernbanehjemme-
værnet også sin rekognoscering og 
øvelsesvirksomhed med videre i tæt 
samarbejde med Banedanmark.

øvelserne følger samme pro-
cedurer som under en virkelig 
indsættelse. Enhederne arbejder 
med befaling, soldatens kort og i 
koordination med vagthavende ved 
den totalforsvarsregion, hvorunder 
enheden indsættes. Også koordina-
tion med eksempelvis politiet er en 
integreret del af øvelserne.

”Vi har primært fokus på vores 
evne til at yde støtte inden for ram-
merne af almindelig hjælp, idet det 
scenarie alt andet lige fylder 99,9 
procent af hjemmeværnets opgave-
spekter – og dermed indsættelser. 
Det betyder ikke, at vi ikke også øver 
bevæbnet indsats, naturligvis gør 
vi det. I den henseende fokuserer 
vi på de grundlæggende militære 
discipliner så som våbenbetjening, 
skydning og bevogtning, som bedst 
og mest fleksibelt gennemføres på 
militært skyde- og øvelsesområde. 
På den måde holder vi os uddanne-
de og forberedte – også til et særligt 
hjælp-scenarie,” siger John Flarup. 
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tema: samarbejde

ExIT  
Afghanistan

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt  /  FOtO: OlE FrI IS

I sommer returnerede hjemme-
værnets 7. bevogtningsdeling fra 
Afghanistan. Bevogtningsdelin-
gens hjemkomst satte punktum 
for hjemmeværnets 2 ½ års 
tilstedeværelse i Afghanistan, 
hvor de udsendte delinger fra 
hjemmeværnet har støttet hæren 
med at bevogte lejre for at aflaste 
hæren.

Opgaven er under hele perio-
den blevet løst af engagerede og 
veluddannede hjemmeværnssol-
dater, som har skabt respekt om 

hjemmeværnet. Samarbejdet mel-
lem hæren og hjemmeværnet har 
på alle måder fungeret godt, og 
alle delinger er inden udsendel-
sen blevet certificeret af Danske 
Division – og dermed blåstemplet 
af hæren.

Skarp militær profil 
”Hjemmeværnssoldaterne har løst 
bevogtningsopgaven i Afghani-
stan umanerlig flot. Vi har slået 
vores skarpe militære profil fast 
og vist, at bevogtning er hjemme-

værnets kernekompetence,” siger 
en tilfreds og stolt hjemmeværns-
chef, generalmajor Finn Winkler.

Også fra hærens side har der 
været udbredt tilfredshed med 
hjemmeværnets håndtering 
af indsatsen under de ganske 
anderledes himmelstrøg, hvor 
godt 200 hjemmeværnssoldater 
har gjort tjeneste under hærens 
kommando.

Chefen for Hærens Operative 
Kommando, generalmajor Agner 
rokos, har således under sine 
besøg i Afghanistan ved selvsyn 
konstateret, at hjemmeværnet har 
løst opgaven både professionelt 
og kompetent. 

”Det har betydet en væsentlig 
aflastning for kampgruppen, at 
hjemmeværnssoldaterne har be-
vogtet lejrene. Det har givet bedre 
mulighed for at opretholde et højt 

operationstempo og dermed et 
kontinuerligt pres på taleban, 
også selvom dele af kampgrup-
pen har været på leave,” fastslår 
Agner rokos.

Med til at skabe tryghed
Også Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald, giver 
top karakterer til de udsendte 
soldaters indsats.

”Hjemmeværnssoldaterne har 
været til eksamen. De er blevet 
testet på en skarp opgave i 
svære omgivelser. Og de har 
bestået eksamen med højeste 
udmærkelse. Samtidig har hjem-
meværnssoldaterne med deres 
indsats været med til at skabe 
tryghed.”

Den sidste bevogtningsdeling 
opstillet af totalforsvarsregion 
Sjælland var sammen med de 

Efter 2 ½ år i Afghanistan slutter et 
særligt kapitel, hvor hjemmeværnet for 
første gang i sin levetid har støttet 
hæren med en hel deling soldater uden 
for Danmarks grænser.
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øvrige hjemvendte soldater fra 
ISAF Hold 11 med i en storstilet 
parade i Slagelse 26. august. 
Både de mange pårørende og by-
ens borgere var med dannebrogs-
fl ag med til at hylde soldaterne, 
der marcherede gennem den 
festsmykkede by.

Indsats har skabt respekt
Selv om hjemmeværnet ikke 
længere skal uddanne bevogt-
ningsdelinger til Afghanistan, har 
hjemmeværnet demonstreret, 
at værnet er i stand til at løse 
en vanskelig opgave uden for 
landets grænser.

Kommitteret Jens Hald siger: 
”Det har skabt respekt og et bre-
dere syn på hjemmeværnet. Det er 
dog vigtigt at understrege, at det 
stadig primært er nationale opga-
ver, hjemmeværnet skal løfte. ”

For hjemmeværnschef Finn 
Winkler er det oplagt, at forsvaret 
medtænker hjemmeværnet som 
en kapacitet næste gang, der 
skal løses en operativ opgave 
internationalt, så hjemmeværnet 
også bliver en aktiv bidragyder. 
Sådan som det også er tilfældet 
i Kosovo, hvor hjemmeværnet 
med en bevogtningsdeling for 
øjeblikket er det eneste danske 
styrkebidrag i KFOr.

”Efter de erfaringer, vi har hø-
stet i Afghanistan, glæder jeg mig 
til at udforske mulighederne for, 
hvordan hjemmeværnet med sine 
særlige kompetencer fremadret-
tet kan være med til at bidrage til 
forsvarets internationale engage-
ment,” anfører Finn Winkler.

Hjemmeværnets sidste bevogtningsdeling i 
Afghanistan deltog 26. august i den store parade 
for de hjemvendte soldater fra ISAF Hold 11 i 
Slagelse.

skjold og 
navne kommer 
op at hænge

Både i Afghanistan og i Kosovo har de udsendte 
hjemmeværnssoldater fået hjemmeværnets store 
skjold med på missionerne. Nu, hvor hjemmeværnets 
mission i Afghanistan er afsluttet, er skjoldet returne-
ret til hjemmeværnet. 

I løbet af efteråret bliver skjoldet hængt op på 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab sammen med en 
navneliste og gruppebilleder af de delinger, der har 
været udsendt til Afghanistan. Det samme vil ske, når 
hjemmeværnets opgave i Kosovo er slut. 

”de har imponeret”

HJV magasinet har fra kampgruppechef oberst Jens 
Riis fra ISAF Hold 11 modtaget dette positive skuds-
mål om hjemmeværnets sidste bevogtningsdeling, der 
blev opstillet af Totalforsvarsregion Sjælland:

”Hjemmeværnets bevogtningsdeling – hold da op, 
hvor er den kommet godt fra start. Den har i den grad 
imponeret såvel de danskere som briter, som de sam-
arbejder med. Og hvis ikke de står vagt, tryller de med 
alt muligt andet, som de tilfældigvis lige har ’taget’ på. 
Reparationer og forbedringer af alt muligt – det kan 
de. Stor respekt! Og så er det en glad deling – godt 
humør og et glimt i øjet – sådan skal det være.”

De udsendte 
hjemmeværnssoldater 
i Afghanistan har fået 
Forsvarets Medalje for 
International Tjeneste, 
der ses til venstre.
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” De har gjort det 
umanerlig flot”

Hvordan har hjemmeværnet klaret  
opgaven i Afghanistan?
Finn Winkler: ”Hjemmeværnsdelingerne, der 
har repræsenteret hjemmeværnet bredt, har 
gjort det umanerlig flot og på alle måder løst 
bevogtningsopgaven rigtig godt. Soldaterne har 
været høflige, korrekt påklædte g myndigt styret 
folk ud og ind gennem lejrene. De har også 
været parate til at løse andre typer opgaver, inkl. 
mere håndværksprægede opgaver. Hjemme-
værnet har desuden vist, at vi med kort varsel 
kan stille med en ekstra deling, som vi gjorde i 
sommeren 2010, hvor der opstod et akut behov 
for yderligere 20 hjemmeværnssoldater. Ende-
lig skal man huske, at hjemmeværnssoldaterne 
i deres fritid også har gennemført en lang ud-
dannelse med succes, inden de tog af sted. Så 
jeg er meget tilfreds med vores indsats – det 
gælder både de udsendtes og de mange, som 
har støttet forud for udsendelsen.

Hvad har det betydet for hjemmeværnet at 
stå for bevogtning af lejre i Afghanistan?       
Finn Winkler: ”Vi har fået slået fast, at 
bevogtning er hjemmeværnets kernekompe-
tence, som vores soldater håndterer meget 
professionelt. Personligt har hjemmeværnssol-
daterne fået løftet deres uddannelseserfaring, 
hvilket bestemt også kommer hjemmeværnet 
til gode nationalt. Endelig har vi udadtil i 
befolkningen fået synliggjort opgaven, hvilket 
har været værdifuldt.”  

Hvordan er samarbejdet med Hærens Ope-
rative Kommando forløbet?
Finn Winkler: ”Grundlaget for de første de-
linger blev skabt ved et godt arbejde mellem 
Hærens Operative Kommando og Hjemme-
værnskommandoen. Det lagde grundlaget 
for  den efterfølgende uddannelse. Danske  
Division har certificeret alle delinger, der er 
blevet udsendt – og dermed sagt god for at 
de kunne ansættes og udsendes. Fra udsen-
delserne, hvor delingerne været underlagt 
Hærens Operative Kommando, har vi kun fået 
positive tilbagemeldinger fra hærens udsend-
te kampgruppechefer. Så samarbejdet er på 
alle måder gået godt. ”

Har indsatsen i Afghanistan efter din mening 
medført et anderledes syn på hjemmeværnet?
Finn Winkler: ”Ja. Den faglig respekt omkring 
hjemmeværnets kompetencer er blevet større, 
og hæren har fået udvidet deres kendskab 
til, hvad vi kan. Der er mange i forsvaret som 
forhåbentlig har fået åbnet øjnene op for en 
del af hjemmeværnets mange kompetencer.” 
 
”Helmand-planen opererer med en gradvis til-
bagetræning af kampenheder og større fokus 
på uddannelse og rådgivning af de afghan-
ske sikkerhedsstyrker. Hvilke muligheder ser 
du for hjemmeværnet i dette perspektiv?”
Finn Winkler: ”Jeg tror på, at hjemmevær-
net også har en rolle inden for den fortsatte 

implementering af Helmand-planen. Hjemme-
værnsfolk er for eksempel gode til at videregi-
ve deres viden og har mange års erfaring i at 
virke som instruktører. Derfor glæder jeg mig 
oså til at udforske mulighederne for, hvordan 
jemmeværnet med sine særlige kompeten-
cer kan være med til at bidrage til både den 
militære og civile genopretning af Afghani-
stan. I den forbindelse har vi oprettet et nyt 
kapacitetscenter, der netop undersøger disse 
muligheder, både for opgaven i Afghanistan 
men også for fremtidige opgaver. ”

Hvilke muligheder ser du generelt for hjem-
meværnets fremtidige deltagelse i internatio-
nale operationer? 
Finn Winkler: ”Jeg forventer da klart, at 
forsvaret fra starten medtænker hjemmevær-
net som en kapacitet næste gang, der skal 
løses en operativ opgave internationalt, så vi 
også bliver en aktiv bidragyder. Faktisk, sådan 
som det også er tilfældet i Kosovo, hvor vi for 
øjeblikket er det eneste danske styrkebidrag 
i KFOr.”

Hjemmeværns-
chef generalmajor 
Finn Winkler: ”Vi 
har fået slået fast, 
at bevogtning er 
hjemmeværnets 
kernekompe-
tence.”
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HJV magasinet har spurgt hjemmeværnschef, generalmajor 
Finn Winkler og chef for Hærens Operative Kommando, 
generalmajor Agner Rokos, om hjemmeværnets indsats i 
Afghanistan.
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Hvordan har hjemmeværnet klaret opgaven i 
Afghanistan?
Agner Rokos: ”De udsendte bevogtnings-
delinger har gjort et særdeles flot stykke 
arbejde, og jeg har kun fået positive tilbage-
meldinger fra de enkelte kampgruppechefer. 
Jeg har også ved selvsyn kunnet konstatere, 
at opgaven løses professionelt og kompetent.”

Hvad har det betydet for hæren, at hjem-
meværnssoldater har stået for bevogtning af 
lejrene i Afghanistan?
Agner Rokos: ”Det har betydet en væsentlig 
aflastning for kampgruppen, at hjemmeværns-
soldaterne har bevogtet lejrene. Det har givet 
bedre mulighed for at opretholde et højt ope-
rationstempo og dermed et kontinuerligt pres 
på taleban, også selvom dele af kampgrup-
pen har været på leave.”

Hvordan er samarbejdet med hjemmeværnet 
forløbet?
Agner Rokos: ”Jeg opfatter samarbejdet 
med hjemmeværnet som helt problemfrit. I 
den hjemlige forberedelse har samarbejdet 
mellem hærens stabe og enheder og de 
relevante dele af hjemmeværnet været meget 
pragmatisk. 

Både hæren og hjemmeværnet har et stort 
fælles ønske om gode resultater, som jo ikke 
kommer af sig selv – især ikke fordi det trods 
alt var noget nyt, som vi startede op. I mis-
sionsområdet er dette samarbejde videreført 
såvel med kontakten hjemad som mellem 
enhederne derude, hvor bevogtningsdelin-
gen meget hurtigt er blevet værdsat som en 
naturlig del af holdet og et vigtigt element af 
kampgruppen. Det er også blevet positivt be-
mærket, at folkene fra hjemmeværnet gerne 
har givet et nap med, når andre arbejdsopga-
ver har skullet løses i lejrene. Det er jo sådan 

i lejrene, at der altid er noget at lave for folk, 
som har hænderne skruet rigtigt på, og det 
har folkene fra hjemmeværnet.”

Har indsatsen i Afghanistan haft betydning 
for hærens syn på hjemmeværnet?
Agner Rokos: ”Det er helt sikkert, at ind-
satsen i Afghanistan har haft betydning for 
hærens syn på hjemmeværnet. Den positive 
opfattelse af hjemmeværnet er blevet styrket, 
og den enkelte soldat i hæren har fået et klart 
billede af, at hjemmeværnet rummer mange 
kvaliteter og kompetencer, som også kan 
være en god støtte for udsendte enheder. Jeg 
kunne ligeledes forestille mig, at det vil moti-
vere flere af vore soldater til at søge optagelse 
i hjemmeværnet, når de afslutter udsendelsen 
og tjenesten i hæren.”

Helmand-planen opererer med en grad-
vis tilbagetrækning af kampenheder og 
større fokus på uddannelse og rådgivning 
af de afghanske sikkerhedsstyrker. Hvilke 
muligheder ser du for hjemmeværnet i dette 
perspektiv?
Agner Rokos: ”Der er bestemt mulighed for, 
at hjemmeværnet kan støtte uddannelse og 
rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker. 
På den korte bane er der forventeligt brug for 
instruktører til grunduddannelse af afghanske 
soldater i Helmand. Det vil være en opgave, 
hvor bidrag fra hjemmeværnet kunne blive 
relevant. Hvordan det vil udvikle sig over tid, 
og på hvilke områder, Danmark fremover skal 
støtte opbygningen af de afghanske sikker-
hedsstyrker, ligger ikke fast i øjeblikket, men 
der er ikke tvivl om, at vi vil søge at inddrage 
hjemmeværnet, hvor det er muligt og relevant.”

Hvilke muligheder ser du generelt for hjem-
meværnets fremtidige deltagelse i internatio-
nale operationer?
Agner Rokos: ”Vi har gode erfaringer med 
deltagelse fra hjemmeværnet i såvel Af-
ghanistan som Kosovo med de nuværende 
bevogtningsopgaver. Den type opgaver vil der 
også i fremtiden være behov for at løse, men 
hjemmeværnet vil også kunne gøre sig gæl-
dende på andre områder, f.eks. i forbindelse 
med uddannelsesopgaver.”

Chefen for Hærens 
Operative Kommando, 
generalmajor Agner 
Rokos: ”Hjemmevær-
nets bevogtning af 
lejrene har  betydet en 
væsentlig aflastning 
for kampgruppen.”

Helmand-
planen 
2011-2012
•	  Med den politiske aftale 

om Helmand-planen skifter 
Danmarks militære indsats og 
engagement kurs med større 
tyngde på uddannelse og 
rådgivning af de afghanske 
sikkerhedsstyrker. Planen læg-
ger også op til en styrket civil 
og udviklingsmæssig indsats. 

•	  Planen indebærer, at de dan-
ske styrker reduceres i løbet 
af 2011 og 2012 til cirka 650 
soldater. 

•	  I 2014 er det planen, at 
Danmark ikke længere har 
kampenheder i Afghanistan

Læs mere om Afghanistan 
og se hele planen på For-

svarsministeriets hjemmeside: 
www.fmn.dk

Læs mere om hjemme-
værnet i Afghanistan på 

HJV.DK  under menupunktet: 
International tjeneste
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Søredning
i særklasse
Når alarmen går, og en nødstedt sejler skal have assistance, er det ofte 
et af marinehjemmeværnets fartøjer, der har ansvaret for at koordinere 
indsatsen. Det er søværnet helt tryg ved.

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt

En tidlig fredag morgen i august 
bliver marinehjemmeværnsfartøjet 
MHV 911 BOPA fra Dragør alar-
meret for at yde akut assistance 
til en brændende båd. 
Da Søværnets Operative Kom-
mando (SOK) ikke kan afgøre, 
om der har været folk om bord på 
båden, bliver der sat en større ef-
tersøgning i gang, SOK udpeger 
BOPA til at lede indsatsen, der 
omfatter syv redningsenheder og 
står på indtil kl. 22 om atenen. 

Heldigvis var der ingen menne-
sker om bord – båden var stjålet. 

Mere tragisk endte et skibsfor-
lis få dage senere, hvor det igen 
var marinehjemmeværnet, der le-
dede en omfattende eftersøgning 
i øresund med ikke mindre end 
21 redningsenheder impliceret.

Leder ofte en eftersøgning 
Det er ikke tilfældigt, at søværnet 
lokalt tildeler marinehjemme-
værnet den ansvarsfulde rolle 

som koordinator – også kaldet 
On Scene Coordinator - i større 
eftersøgningsaktioner. Eller at 
marinehjemmeværnet i det hele 
taget er en fl ittig partner døgnet 
rundt, når nødstedte sejlere har 
brug for hjælp. Hver gang kan der 
stå menneskeliv på spil.

Det er SOKs Operationscen-
ter, der overvåger de danske 
farvande døgnet rundt. Chefen 
for Operationscentret, komman-
dørkaptajn Gustav lang, forklarer 

her om valget af en koordinator i 
eftersøgninger:

”I hver enkelt søredning fore-
tager vi en vurdering af, hvilket 
skib der er mest kvalifi ceret til 
at varetage funktionen som On 
Scene Coordinator. Valget falder 
meget ofte på et af marinehjem-
meværnets fartøjer, fordi de er så 
kompetente og så ofte er til søs.”

Gustav lang fortsætter:
”Vi er meget tilfredse med 

marinehjemmeværnet SAr-ud-

tema: samarbejde
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dannelse og derfor også trygge 
ved deres beredskabsindsats. Vi 
kender dem også så godt gen-
nem vores tætte samarbejde og 
mange øvelser.”

Dygtige søfolk
Kaptajnløjtnant John Strøbæk fra 
Dragør og nu menig Bjarne toft 
Madsen fra Århus har beskæf-
tiget sig indgående med SAr i 
mange år og er i dag fagansvar-
lige for området i henholdsvis 

Marinehjemmeværnsdistrikt øst 
og Vest. Begge har som fartøjs-
førere talrige gange haft opgaven 
som On Scene Coordinator. 

”Vores uddannelse er helt på 
linje med søværnets, og vi træner 
systematisk rollen som OSC med 
søværnet. uddannelsen indebæ-
rer også, at vores fartøjsførere og 
navigatører er super dygtige til 
at beregne søgeområder. Det er 
meget afgørende at vide præcist, 
hvor man skal lede efter de nød-

stedte – det er i sidste ende ud-
slagsgivende for at kunne redde 
liv,” fortæller John og Bjarne. 

til den opgave anvender 
man faktisk et computerbaseret 
værktøj, som er udviklet af et 
jysk ægtepar, Mogens og Gitte 
Grimstrup også fra marinehjem-
meværnet. Programmet er i dag 
ret udbredt og fi ndes også i en 
engelsk version. 

Både John og Bjarne har 
personligt oplevet den markante 

udvikling og fremgang, som er 
sket inden for søredningen.

”For 20 år siden sejlede man 
mere på må og få, når der indløb 
en SAr-alarm. I dag er vi blevet 
meget mere professionelle og 
skarpe både via vores uddannelse 
og på grund af det udstyr, vi an-
vender. Vi ser også, at sejlerne har 
fået bedre udstyr, så det er nem-
mere at lokalisere dem,” siger de.
De to frivillige SAr-eksperter har 
selv videreuddannet sig i både 

baGGrUNd
Eftersøgning og søredning
Eftersøgning og søredning til søs er blandt de opgaver, 
som marinehjemmeværnet oftest kaldes ud til. De frivil-
lige besætninger har forpligtet sig til at være til rådighed 
for alarmer på alle tider af døgnet – året rundt. I praksis 
kan en eftersøgning hurtigt udvikle sig til en redningsop-
gave.
•	 	Selve eftersøgnings- og redningstjenesten, dagligt 

benævnt SAR-tjenesten, ledes fra Joint Rescue 
Coordination Centre (JRCC), som ligger ved Søvær-
nets Operative Kommando i Århus. SAR er i øvrigt en 
forkortelse af det engelske Search And Rescue. 

•	 	Søværnet har selv tre sejlende enheder indsat døgnet 
rundt til farvandsovervågning og assistance, men 
i beredskabet indgår også marinehjemmeværnets 
30 fartøjer, skibe fra Farvandsvæsenets Rednings-
stationer, Fiskeridirektoratets redningsskibe samt en 
række frivillige bådberedskaber. Derudover er der nye 
gummibåde på vej til marinehjemmeværnets særlige 
”Maritime Force Protection”-enheder, der også kan 
indgå i redningsberedskabet. Marinehjemmeværnets 
fartøjer er klar til at rykke ud på under en times varsel.

On Scene Coordinator
Ved hver enkelt SAR-opgave vurderer Søværnets Opera-
tive Kommando, hvem der er mest kvalifi ceret til at have 
rollen som On Scene Coordinator. Den pågældende 
enhed har ansvaret for at lede den aktuelle eftersøgning 
i samarbejde med de øvrige redningsenheder. Det sker 
ofte, at marinehjemmeværnet udpeges som On Scene 
Coordinator.

Læs mere om marinehjemmeværnet: 
www.hjv.dk/MHV/Sider/forside.aspx
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England og uSA. Herhjemme har 
de deltaget aktivt i udviklingen og 
tilblivelsen af selve biblen inden 
for SAr, nemlig manualen SAr-
Danmark. Den bliver nu løbende 
opdateret af søværnet, som de 
har et tæt samarbejde med.

Væsentlige fingeraftryk
Også på andre områder oplever 
John Strøbæk og Bjarne toft 
Madsen, at der bliver lyttet til de 
erfaringer, som de byder ind med, 
når de for eksempel deltager i 
halvårlige møder i en operativ 
kontaktgruppe for redningstje-
nesten i Danmark. I forummet 
diskuterer deltagerne blandt 
andet aktuelle ulykker og søred-
ninger og kommer med forslag til 
eventuelle justeringer. 

Chefen for marinehjemmevær-
net, kommandør Jens Walther, 
opfatter også klart, at der står 
stigende respekt for marinehjem-
meværnets SAr-kompetencer. 

”Vi har fået en højere status 
med årene og anses for en 
væsentlig samarbejdspartner. Det 
kan vi også konstatere ved, at vi 
nu har fået plads i redningsrå-
det,” fastslår Jens Walther.

International efterspørgsel
De mange års ballast har ført til, 
at der også fra international side 
er bud efter John Strøbæk og 
Bjarne toft Madsens viden om 
SAr. 

De har blandt andet været invi-
teret til Serbien, hvor de sammen 
med en række andre danske eks-
perter var med til at demonstrere 
den danske beredskabsmodel 
for serberne. Sidste år var de på 
nFærøerne, hvor de gennemførte 
et kursus i søredning for den 
færøske redningstjeneste. Forude 
venter muligvis nye internationale 
udfordringer.

”Det er da spændende, at den 
viden, vi har opnået gennem vo-
res mangeårige frivillige arbejde, 
også er brugbar i international 
sammenhæng. Det viser jo bare, 
hvor unik hjemmeværnet er,” kom-
mer det samstemmende fra John 
Strøbæk og Bjarne toft Madsen.

De to ildsjæle Bjarne Toft 
Madsen tv. og John Strøbæk

har bidraget væsentligt til 
manualen SAR Danmark, som 
er biblen inden for søredning.
Foto: Charlotte Baun Senholt

redningsrådet

•	 	Hjemmeværnskommandoen har fået plads i 
Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, også 
kaldet Redningsrådet.

•	 	Rådet er det øverste nationale organ inden 
for søredning og rapporterer til Statsministeriet. 
Der er møde to gange om året, og på møderne 
behandles overordnede emner inden for den 
nationale søredning. 

•	  Som Hjemmeværnskommandoens repræsen-
tant er udpeget chefen for marinehjemmeværnet, 
kommandør Jens Walther.

•	 	”Hjemmeværnet spiller en stadig større rolle i 
det nationale søredningsberedskab, og marine-
hjemmeværnet er meget ofte med som aktør og 
yder en indsats, når en eftersøgning til søs bliver 
sat i værk. I det lys virker det hensigtsmæssigt 
og fornuftigt, at vi nu også kan komme til orde og 
gøre vores synspunkter gældende i det nationale 
redningsråd,” fastslår kommandør Jens Walther.

•	  Redningsrådet har foruden Hjemmeværnskom-
mandoen også repræsentanter fra: Forsvars-
ministeriet, Forsvarskommandoen, Søværnets 
Operative Kommando, Grønlandskommandoen, 
Rigspolitiet, Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, 
Farvandsvæsenet, Beredskabsstyrelsen, IT- og 
Telestyrelsen samt Trafikstyrelsen.
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materiel. Sammenholdt med fornuftige lokale 
placeringer af enhederne ser jeg, at marine-
hjemmeværnet også i fremtiden er godt rustet 
til at supplere søværnets beredskab og øvrige 
beredskaber i danske farvande.”

Marinehjemmeværnet får otte nye moderne 
trailer-baserede gummibåde til deres Ma-
ritime Force Protection-enheder. Ser SOK 
nogle muligheder for eventuelt at anvende 
disse i det eksisterende beredskab?

Finn Hansen: ”Afhængigt af nærmere 
drøftelser af hvorledes marinehjemmeværnet 
og søværnet ser denne nye kapacitet bragt i 
anvendelse - herunder geografisk placering, 
beredskab og kommando- og kontrolforhold - 
vil der formodentlig være gode muligheder for 
at supplere eksisterende beredskaber.”

Hvordan vurderer du det fremtidige samar-
bejde med marinehjemmeværnet – ser du 
muligheder for udviklingsopgaver inden for 
marinehjemmeværnets nuværende opgaver 
og kapacitet?

Finn Hansen: ”Det er min faste overbevis-
ning, at det eksisterende samarbejde mellem 
søværnet og marinehjemmeværnet fungerer 
godt og effektivt. Men jeg finder det uhyre 
vigtigt, at vi ikke blot læner os tilbage. Vi skal 
forsat diskutere, om der er noget, vi kan gøre 
bedre eller mere effektivt i forhold til det eksi-
sterende opgavekompleks. Vi må også se på, 
hvordan marinehjemmeværnet og personel-
lets mange kompetencer kan anvendes ude 
i verden i relation til for eksempel maritim 
kapacitetsopbygning.”

Hvordan vurderer du generelt samarbejdet 
mellem Søværnets Operative Kommando 
(SOK) og marinehjemmeværnet?

Finn Hansen: ”Søværnet og marinehjemme-
værnet har gennem lang tid haft et fortrinligt 
samarbejde, hvor marinehjemmeværnet støt-
ter og deltager i løsningen af søværnets op-
gaver. Begge parter har et indgående kend-
skab til hinandens opgaveløsning og de vilkår, 
opgaverne løses under. Så set med mine øjne 
har vi alle muligheder for også fremover at be-
vare de tætte og gode relationer - søværnet 
er alt i alt særdeles tilfreds med marinehjem-
meværnets store og engagerede indsats.”

Hvilken rolle spiller marinehjemmeværnet i 
SOKs nationale SAR-beredskab?

Finn Hansen: ”Marinehjemmeværnets 
frivillige yder en forbilledlig og dedikeret 
indsats i forbindelse med eftersøgnings- og 
redningsaktioner, og de har oparbejdet stor 
kompetence inden for søredning. Med 30 
enheder fordelt ud over landet er det en væ-

sentlig kapacitet i forbindelse med redning og 
anden assistance til søs. ud over den gode 
geografiske dækning har de frivillige besæt-
ninger et indgående kendskab til deres lokale 
farvandsafsnit, som netop i eftersøgnings- og 
redningsoperationer kan have afgørende 
betydning for operationens gennemførelse. 
Dertil kommer, at marinehjemmeværnets 
personel har en god og grundig uddannelse 
i søredning, der gør dem i stand til at påtage 
sig rollen som On Scene Coordinator (OSC). 
Det vil sige, at de har det lokale ansvar for 
ledelsen af en søredningsoperation.”

Marinehjemmeværnet råder nu over 12 
900-klasse fartøjer, 17 800 klasse-fartøjer 
og et forlænget 800 klasse-fartøj. Hvordan 
vurderer du marinehjemmeværnets kapacitet 
og opgaveløsning i forhold til det eksiste-
rende materiel og personel?

Finn Hansen: ”Det er min opfattelse, at mari-
nehjemmeværnet råder over både veltrænede 
og motiverede frivillige på den ene side, og 
på den anden side også har godt og moderne 

Marinehjemmeværnets

beredskab  
er i topform

HJV magasinet har taget pulsen på det aktuelle samar-
bejde mellem søværnet og marinehjemmeværnet. Der er 
store roser fra kontreadmiral Finn Hansen, chef for Sø-
værnets Operative Kommando. Han ser flere muligheder 
for at udvikle samarbejdet.

Chefen for Søværnets 
Operative Kommando, 
kontreadmiral Finn 
Hansen: ”Marinehjemme-
værnets frivillige yder en 
forbilledlig og dedikeret 
indsats i forbindelse med 
eftersøgnings- og 
redningsaktioner.”
Foto: Søværnet 
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tema: samarbejde

Raket 
med mening

Opsendelsen af den hjemmebyggede 
danske raket Heat 1X-Tycho Brahe ud for 
Bornholm i juni var ikke kun et fascinerende 
eventyr. For marinehjemmeværnet betød 
deltagelsen en unik mulighed for at træne 
og udvikle en række kompetencer.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

200.000 hestekræfter udløses. 
Og det samme gør al den 
energi, der har ophobet sig om 
bord på MHV 903 Hjortø i 
timerne, minutterne og 
sekunderne op til ”lift-off”. 

“For os var det en meget 
positiv oplevelse. Vi oplevede 
marinehjemmeværnet som 
en effektiv og lynhurtig enhed“
Peter Madsen, 
opfi nder og raketbygger

Raket 

Fakta

MHV og rumprojektet
•	 	Copenhagen	Suborbitals	

er en non-profi t organi-
sation bestående af de 
bærende kræfter Kristian 
von Bengtson og Peter 
Madsen samt en lang 
række andre eksperter 
på frivillig basis.

•	 	I	en	stor	hangar	på	
refshaleøen i København 
bygges og testes en raket, 
der skal fl yve et menneske 
100 km op over Jordens 
overfl ade – altså ud i 
verdensrummet.

•	 	Den	første	vellykkede	
testfl yvning foregik 3. 
juni i år ud for Bornholm. 
Marinehjemmeværnets 
fartøj MHV 903 Hjortø 
fungerede som Mission 
Control Center og stod 
for bjærgning af rumkaps-
len efter opsendelsen.

•	 	Det	er	tanken,	at	der	skal	
ske tilsvarende opsendel-
ser en gang årligt, indtil 
resultaterne er gode nok 
til den egentlig opsen-
delse af et menneske – 
som ventes at blive Peter 
Madsen.

Se mere på www.
copenhagensuborbitals.com
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Raket 
med mening

L
uften var mæt-
tet af sitrende 
forventning, 
optimisme og 
nervøsitet om bord 

på marinehjemmeværnets fartøj 
MHV 903 Hjortø fredag 3. juni.
I østersøen cirka 30 kilometer ud 
for Bornholm var kommandobroen 
på Hjortø omdannet til en dansk 
udgave af et strømlinet, hightech 
nASA-kontrolcenter.

Et stykke væk – i et område, 
der i dagens anledning var udlagt 
som militært skydeterræn – lå en 
hjemmebygget, fl ydende platform 
forankret. Med en lige så hjem-
mebygget rumraket oven på.

Optakten havde budt på en del 
uforudsete udfordringer for raket-
teamet fra Copenhagen Suborbi-
tals og for marinehjemme værnets 
fl otille 471 Bornholm. Men kl. 
16.32 blev den fortættede stem-
ning og indestængte energi på 
Hjortø med ét udløst og omdan-
net til euforiserende jubel, da 
raketten skød til vejrs.

Prøven bestået
raketfolkene havde nået en 
fore  løbig milepæl i deres drøm 

om at sende et menneske 100 
km op over Jorden, altså ud af 
atmosfæren, ud i rummet. Og 
marinehjemmeværnet havde 
bestået den store prøve, man 
havde valgt at sætte sig selv på. 
Efter vellykket bjærgning af det 
nedfaldne rumskib – den øverste 
del af rumfartøjet – kunne hjem-
meværnssoldaterne også klappe 
hinanden på skuldrene og give det 
afpatruljerede område frit igen.

Men hvad fi k hjemmeværnet 
ud af at deltage? Var det bare en 
fascinerende og hård oplevelse 
for livet? Eller var der også noget 
meningsfuldt i opgaven? Vi har 
spurgt den operative leder af 
operationen, fartøjsfører og pre-
mierløjtnant Morten Brandborg.

”Mange af de scenarier, der 
var forbundet med opsendel-
sen, ligger tæt på for eksempel 
søredning. Vi har blandt andet 
øvet håndtering af gummibåden, 
kommunikation, afspærring og 
mange andre elementer Samtidig 
fi k vi nogle aha-oplevelser, som vi 
ikke selv ville have trænet under 
normale øvelser. For eksempel 
var der ild i rumskibet, da vi skulle 
samle det op. Og samtidig skulle 

vi holde styr på 20 vilde raket-
folk og fotografer,” siger Morten 
Brandborg og tilføjer: ”Vi kan lære 
meget af hinanden.”

Effektivt hjemmeværn
raketbyggerne Peter Madsen og 
Kristian von Bengtson fra non-
profi t-foreningen Copen hagen 
Suborbitals er også glade for 
samarbejdet.

”Marinehjemmeværnet 
har udstyr og ikke mindst en 
kommando struktur, som gør dem 
i stand til at løse opgaven. Der 
fi ndes ikke andre, der har trænet 
i det – og heller ikke andre, der 
ville have gavn af at gøre det,” 
siger Peter Madsen, der har haft 
ansvaret for tilblivelsen af løftera-
ketten Heat 1X. Han fortsætter:

”Sådan et projekt kan kun 
fungere som en symbiose. Og i 
marinehjemmeværnet oplevede 
vi en organisation, som er drevet 
af, hvad der er interessant for de 
frivillige. For os var det en meget 
positiv oplevelse. Vi oplevede 
marinehjemmeværnet som en 
effektiv og lynhurtig enhed.”

Peter Madsen nævner et 
konkret eksempel, hvor Copen-

hagen Suborbitals manglede et 
sporingssystem til løfteraketten. 
Behovet blev nævnt, og straks 
gik den velsmurte marinehjem-
meværnsmaskine i gang. Der blev 
hurtigt fundet en løsning og en 
leverandør samt udført test og 
leveret materiel. Og på få dage var 
udstyret klar til brug i rumprojektet.

Pondus i det grå fartøj
Det er dog især den militære 
struktur, entusiasterne fra Copen-
hagen Suborbitals fremhæver ved 
samarbejdet med hjemmeværnet.

”Der fi ndes umiddelbart ingen 
tilgængelige private fi rmaer, som 
man kan ringe til. Der er pondus 
i at afspærre et område og patrul-
jere i et gråt marinehjemme-
værnsfartøj. Det ville ikke kunne 
lade sig gøre i en fi skekutter,” 
siger Peter Madsen – der i øvrigt 
har en ekstra stor interesse i, at 
tingene kører upåklageligt. Det 
er nemlig ham, der er udset til at 
indtage den angstprovokerende 
plads i toppen af rumfartøjet, når 
alle indledende testopsendelser 
er overstået, og der tælles ned til 
at sende den første dansker ud i 
rummet i et hjemmebygget fartøj.

Marinehjemmeværnsfl otillen på 
Bornholm stillede mandskab og 
fartøjet MHV 903 Hjortø til 
rådighed for raketopsendelsen. 
Og fi k til gengæld uvurderlig 
skarp træning i blandt andet 
bjærgningskompetencer.
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Fokus på 
frivillighed
Hele 2011 har der været ekstra fokus på frivilligt 
arbejde. Både i Danmark og i resten af EU. Og det 
har skabt en god platform for at fortælle om den 
store betydning, som hjemmeværnets frivillige  
medlemmer har for Danmark.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

”Værdi! Frivillighed skaber værdi.”
Så klar er udmeldingen fra Den 

Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, da HJV magasinet 
beder ham om – uden filter – at 
sige, hvad han tænker, når han 
hører ordet ”frivillighed”.

30. september er ”Frivillig Fre-
dag”, en ny national mærkedag. 
Dagen skal sætte ekstra spot på 
det omfattende frivillige arbejde, 
som der udføres i Danmark. Og 
for Jens Hald er der ingen tvivl 
om, at frivillighed er vigtigt, ja må-
ske ligefrem afgørende, for fortsat 
at have et trygt og rigt samfund 
med et sundt værdigrundlag.

”Frivillighed vidner om et enga-
gement, som skaber fællesskab 
og tryghed i den enkelte borgers 
tilværelse. Ved at deltage i frivilligt 
arbejde fortæller man alle, at man 
bekymrer sig om andre. Og den, 
der gør noget og giver noget til 
andre, oplever samtidig, at livet 
giver mening,” siger Jens Hald.

Han påpeger, at værdien er 
dobbelt. Den, som for eksempel 
får besøg af en hjemmeværnssol-
dat med medicin under vinterens 
snekaos, oplever en meget kon-

kret form for værdi af det frivillige 
arbejde. Det giver værdi at føle 
sig værdsat og tryg – at modtage 
varme og omsorg. Og det giver 
økonomisk værdi for samfundet, 
at der er en lang række danskere, 
der bruger deres fritid på opgaver, 
som ellers skulle løses på anden 
vis.

Men, understreger Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, det 
hele kan ikke gøres op i økono-
misk værdi i kraft af besparelser 
på de offentlige udgifter. Den 
enkelte frivilliges indsats er ofte 
ekstra betydningsfuld, fordi den 
tager afsæt i næstekærligheden 
og altså ikke har et økonomisk 
udgangspunkt.

Vigtigt med bredde
”Frivillighed bliver ofte forbundet 
med indsamling til nødlidende 
eller trænere af ungdomshold i 
forskellige sportsgrene. Hvilket er 
meget vigtigt for vores samfund. 
Hjemmeværnet varetager en 
anden type opgaver, som de 
frivillige medlemmer kun kan løse 
i kraft af vores militære struktur. 
Og de opgaver er i mine øjne lige 

så vigtige,” siger Jens Hald, som 
gerne vil bakke op om planerne 
om at lave Frivillig Fredag til en 
tilbagevendende begivenhed.

”Frivillighedsåret i år har været 
en god mulighed for at vise hele 
Danmark, hvor stor betydning 
hjemmeværnet har for samfun-
det. Vi er altid klar til at hjælpe, 
når der er brug for det - både til 
søs, i luften og på landjorden. 
Og vi har været stærke til at 
skabe opmærksomhed om vores 
arbejde i landsdækkende såvel 
som lokale medier. Så vi vil kigge 
på mulighederne for at lave vores 
egen tradition ud af Frivillig Fre-
dag,” siger Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet.

Frivilligt arbejde tilfører samfundet en 
stor værdi. Og det er ikke hele 
indsatsen, der kan gøres op i penge, 
mener Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald.

Fakta

•	  2011 er af Eu udnævnt til 
at være ”europæisk år for 
frivilligt arbejde”

•	 	Den	nye	danske	frivillig-
hedsdag, Frivillig Fredag, 
vil altid falde på den sidste 
fredag i september. I år er 
datoen 30. september.

•	  35 procent af de voksne 
danskere er involveret i fri-
villigt arbejde. De arbejder 
gennemsnitligt 17 timer 
om måneden.

•	 	Hjemmeværnet	har	ca.	
48.000 medlemmer.

•	 	De	18.000	medlemmer	
af hjemmeværnets aktive 
styrke arbejder gennem-
snitligt 18 timer om måne-
den for hjemmeværnet.

Se mere om den nye 
nationale frivilligheds-

dag på www.frivilligfredag.dk

Kilder: SFI: ”Frivillige i hjemme-
værnet” (2007) og Det Frivillige 
Danmark (Frivillighedsrådet 2010)
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Kampagne kom 
ud i alle krogene

Der har været fokus på rekruttering i hjemmeværnets 
efterårskampagne, som også er kraftigt udvidet i 
forhold til forårskampagnen. 

AF JESPEr SVEnnInGSEn

Med efterårskampagnen, der gik i gang i 
starten af september, har hjemmeværnet 
slået sine budskaber markant igennem 
mange fl ere steder. 

Danskerne har kunnet møde hjemmevær-
net blandt andet i store helsides annoncer 
i landsdækkende og regionale aviser, på 
streamers på 300 busser i provisen, på 
Facebook, i lokalradioen – og som noget nyt 
også i Fitness Worlds centre. 

På 40 lokalradiostationer er der sendt fl ere 
hundrede radiospots for at ramme borgerne 
i udkantsdanmark. Desuden har alle de 
mange aktive sportsudøvere i landets 64 Fit-
ness World centre kunnet se HJV-annoncer 
på væggene, mens de svedte. 

På Facebook er der vist mange millioner 
HJV-annoncer, og endelig bliver der gen-
nemført en event på nørreport metro-
station i København. udover disse tiltag 
har regioner og værnsgrene understøttet 
kampagnen yderligere. 

”Samlet set er hjemmeværnet blevet 
kraftigt eksponeret og er kommet ud i 
nogle yderområder, hvor vi ikke nåede ud i 
forårets kampagne,” siger specialkonsulent 
tuf Krenchel, der er leder af det centrale 
rekrutteringselement i Hjemmeværns-
kommandoen.

Send en sms
Efterårskampagnen har desuden i langt 
højere grad været fokuseret på rekrutte-
ring. 

”På vores bus-streamere, i radiospottene 
og i annoncerne på Facebook har vi har 
opfordret folk til at sende en sms eller gå 
ind på vores hjemmeside blivmedlem.nu,” 

forklarer tuf Krenchel.
Håbet er, at den samlede effekt resul-

terer i, at fl ere borgere får en forståelse for 
hjemmeværnet som en militær, mangfoldig 
og frivillig organisation, der skaber sikker-
hed for danskerne - og at underafdelinger 
rundt i landet vil kunne tiltrække endnu fl ere 
egnede ansøgere i løbet af årets sidste 
måneder.

I årets første otte måneder har i gennemsnit 
fi re nye medlemmer dagligt tegnet kontrakt 
med hjemmeværnet. Samlet er der fra januar 
til august blevet indgået 933 kontrakter, 
hvilket er på niveau med sidste års meget 
positive resultat. I hele 2010 blev der såle-
des indgået 1.453 kontrakter, hvilket var det 
bedste i fem år. 
”Så meget tyder på, at rekrutteringen går 
godt,” siger tuf Krenchel og fortsætter: 

”Sammenholdt med de store organisatori-
ske omvæltninger, hjemmeværnet har været 
igennem i år samt de udfordringer, omforde-
lingen af informationsmidlerne har medført 
for informationspersonel fl ere steder i landet, 
må det siges, at de personer, der står for 
rekrutteringen i den spidse ende, har gjort 
det utrolig godt.” 

Derfor er tuf Krenchel også optimistisk.
”nu er den nye organisation på plads, så vi 
har alle muligheder for at nå endnu et re-
kordår i 2012 – og måske når vi det allerede 
i år,” siger han.

læs mere om 
hjemmeværnet på:

blivmedlem.nu eller 
klik ind på 

HJV.DK

”Har du det, der skal til?,” spørger hjemmevær-
net danskerne om i efterårskampagnen, der 

blev skudt i gang i starten af september.

4nye med-
lemmer 
om dagen
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STYR PÅ 
MÆRKERNE
Hjemmeværnets nye 
struktur har medført 
et omfattende arbej-
de med at producere 
nye våbenskjold og 
faner. Et arbejde, 
som nærmer sig sin 
afslutning.

Den nye struktur for hjemmevær-
net har medført nogle helt kon-
krete praktiske udfordringer. En 
af de mest tydelige konsekvenser 
af den nye garnisonering er de 
nye våbener – i daglig tale kaldet 
våbenskjolde – som skal pryde 
de 16 nye distrikters faner samt 
tilhørsmærker, ærmemærker og 
meget mere.

Processen med at få de nye 
våbener på plads har været lang 
og kringlet. Enkelte våbener er 
genbrugt eller tegnet op på ny, 
mens andre har været længere 
tid undervejs. Der har vist sig at 
være mange hensyn at tage både 
historisk og geografi sk inden for 
hvert enkelt af de nye myndig-
heder, og desuden er reglerne 
for udarbejdelse af våbener, også 
kaldet heraldik, temmelig omfat-
tende.

nu er arbejdet dog ved at 
nå sin afslutning. 15 af de nye 
våbener er godkendt, og de nye 
distrikter og regioner kan derfor 
se fem til at tage dem i brug 
inden for en overskuelig fremtid.

AF nIElS KJÆrGAArD, 
lOGIStIKAFDElInGEn I  HJEMMEVÆrnSKOMMAnDOEn

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT VENDSYSSEL

MHD VEST 

MARINEHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT VEST

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT FYN

Under
 

Udar
bejd

els
e

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT SYD- 

OG SØNDERJYLLAND

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT SYDØSTJYLLAND

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT ØSTJYLLAND

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT MIDT- OG 

VESTJYLLAND

TOTALFORSVARS REGION 
FYN, SYD- 

OG SØNDERJYLLAND

TOTALFORSVARS REGION 
NORD- OG MIDTJYLLAND

FLYVERHJEMMEVÆRNS -
DISTRIKTET
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STYR PÅ 
MÆRKERNE

Nye våbener 
og faner
•  De enkelte myndigheder har selv 

haft indfl ydelse på udseendet af 
deres eget nye våbenskjold.

•  15 af 16 myndighedsvåbener 
er heraldisk godkendt. Våbenet 
for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland har dog 
været særligt udfordrende, og 
derfor er det endnu ikke færdigt. 

•  Når alle våbener er godkendt, 
skal der anmodes om en kon-
gelig approbation af samtlige 
myndighedsvåben.

•  Hele processen afsluttes ved, 
at logistikafdelingen i Hjemme-
værnskommandoen har indkaldt 
myndighedernes ”gamle” faner. 
Der er iværksat produktion af 
nye faner eller justering af de 
eksisterende.

•  Fanestangen på de nye faner 
får monteret et deleligt mellem-
stykke. Derved kan stangen skil-
les ad, så fanerne bliver lettere 
at transportere.

•  Alle de gældende våbener kan 
downloades i trykkvalitet fra 
HJV.DK under menupunktet 
”Presse og Design”. Klik på ”Bil-
leder og grafi k”.

HÆRHJEMMEVÆRNSDI-
STRIKT NORDSJÆLLAND

MHD ØST 

MARINEHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT ØST

HÆRHJEMMEVÆRNS -
DISTRIKT KØBENHAVNS 

VESTEGN

DET BORNHOLMSKE
HJEMMEVÆRN

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT SYDSJÆLLAND 
OG LOLLAND-FALSTER

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT MIDT- OG 

VESTSJÆLLAND

VIRKSOMHEDS-
HJEMMEVÆRNSDISTRIKTET

HJEMMEVÆRNS-
KOMMANDOEN

FLYVERHJEMMEVÆRNET MARINE-
HJEMMEVÆRNET

VIRKSOMHEDS-
HJEMMEVÆRNET

HÆRHJEMMEVÆRNS-
DISTRIKT KØBENHAVN

TOTALFORSVARS-
REGION SJÆLLAND
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Hjemmeværnet 
holdt styr på 
100.000 besøgende
En weekend med både rock under Broen, tallships-arrangement, 
DM i triatlon samt et kvindeløb satte hjemmeværnssoldater i områ-
det omkring lillebælt på en hård opgave i pinsen. Alle værnsgrene 
var til stede for at holde styr på de mange besøgende i Fredericia 
og Middelbart.

ud over at styre trafik og parkering, blandt andet også med støt-
te fra flyverhjemmeværnets eskadrille HVE 240, var der bud efter 
marinehjemmeværnet, da fire tydeligt berusede mænd sejlede ud i 
en speedbåd fra Gl. Havn i Fredericia. Folk på havneområdet slog 
alarm, og marinehjemmeværnet fik hurtigt stoppet mændene. De 
blev efterfølgende taget med af politiet for at få taget blodprøver.

I løbet af pinsen kiggede Hjemmeværnskommandoens stabs-
chef, brigadegeneral torben Dixen Møller, forbi Fredericia. Han 
havde meget ros til indsatsen, som han anså som helt uvurderlig i 
forhold til at gennemføre de mange arrangementer.

Hjemmeværnets fartøj MHV 909 Speditøren var 
trukket i festtøjet og udgjorde en fin kontrast til de 
mange imponerende skibe, der var samlet i 
Fredericia i pinsen. 

Brændende tog 
på Storebæltsbroen
Hvordan håndterer man en ulykke på bro langt fra land? 
Det spørgsmål blev aktuelt, da politi og beredskab øvede sig ved 
et fiktivt toguheld på Storebæltsbroen med 10 alvorligt tilskade-
komne og cirka 30, der skulle evakueres fra et brændende tog. 
Det foregik ved hjælp af gangbroer, der skulle udlægges mellem 
togbroen og vejbroen, som befinder sig cirka to en halv meter fra 
hinanden.

Marinehjemmeværnet i nyborg bidrog med MHV 805, og 
besætningens opgave var at sørge for sikkerhed og beredskab til 
vands, hvor man også var parat til at samle personer op, hvis de 
ved et uheld skulle falde i vandet. Gummibåden blev derfor sat i 
vandet og placeret under lavbroen.

Turbåd centrum i 
katastrofeøvelse
Sommeren bød på flere ”full-
scale”-øvelser, hvor hjemme-
værnet trænede evnerne til at 
håndtere katastrofesituatio-
ner til vands. Blandt andet på 
Brassø ved Silkeborg, hvor 
øvelsen foregik om bord på 
turbåden M/S Hejren.

Scenariet under øvelsen 
var, at Hejren brød i brand, 
hvilket udviklede sig til en 
eksplosion. En række pas-
sagerer – eller i dette tilfælde 

figuranter – blev kvæstede. 
Flere af passagererne på 
Hejren skulle efter ”eks-
plosionen” reddes i land af 
hurtigtgående både og en 
redningshelikopter. 

Marinehjemmeværnet 
bidrog til øvelsen med seks 
figuranter, to gummibåde, 
en kommandovogn og en 
sanitetstrailer.

Foto: Fred
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Sidste 900-fartøj leveret
Søby Værft har leveret det sidste fartøj af 
serien af 900-klassen til marinehjemme-
værnet. MHV 912 gør nu gavn og spreder 
glæde ved Flotille 251 Kalundborg. 18. 
september blev det navngivet i festlige 
rammer, og det stolte fartøj bærer nu 
navnet Holger Danske.

MHV 912 har fået en række tekniske 

opdateringer i forhold til tidligere fartøjer 
af MHV 900-klassen. Blandt andet er der 
nyt infrarødt udstyr, forbedret vandkanon 
og nyt elektronisk maskinovervågnings-
system. Fra Kalundborg skal MHV 912 
Holger Danske være med i beredskabet 
for i Storebælt og ikke mindst de mange 
grundstødninger ved Hatter Barn og rev.

Hjemmeværnet og det tyske Bunde-
swehr var i begyndelsen af sommeren for 
en stund forenet i Sønderjylland til den 
internationale skydekonkurrence ISK 
Halk. Her konkurrerede 100 danske og 
tyske skytter mod hinanden.

Det var syvende gang, øvelsen fandt 
sted på dansk jord, og arrangørerne var 
hjemmeværnskompagnierne Hader-
slev Syd og Haderslev nord. ud over 
konkurrence-elementet vejer opdyrkelsen 
af gode nationale og internationale kon-
takter og relationer tungt ved arrange-
mentet.

”Kammeratskabet er en rigtig stor del 
af det – også for de tyske soldater. Der er 
soldater, der kommer hele vejen fra Köln 
for at deltage,” fortalte sergent Peder 
Frits nielsen, der er informationsbefa-
lingsmand ved hjemmeværnskompagni 
Haderslev Syd, til HJV.DK umiddelbart 
efter konkurrencen.

Bedste individuelle skytte blev tommy 
Simonsen fra Haderslev nord, og bedste 
hurtigskytte blev hans bror Henrik 
Simonsen.

Tyske og danske soldater 
konkurrerede i Sønderjylland

Med MHV 912 Holger Danske er marinehjemmeværnets flåde af 800- og 900-fartøjer nu komplet. 

Skydekonkurrencen ISK Halk er blevet en fast del af sommer-
programmet i det sydlige Jylland. Også i år markerede de 

danske skytter sig.

Sikker afvikling  
af europa-
mesterskaber
Vejnettet i Viborg, Herning, Århus og Aalborg blev 
testet grundigt i juni, da Danmark var vært for 
europamesterskaberne i fodbold for ungdomshold 
(u21). Køen er af biler til og fra de jyske stadions 
var til tider enorm, blandt andet både før og efter 
topbraget mellem Spanien og England i Herning. 
Men med hjemmeværnets sikre indsats blev trafik-
ken afviklet med mindst mulig gene for både lokal-
befolkningen og danske og internationale fans af 
blandt andre Bojan, Juan Mata, Christian Eriksen 
og Chris Smalling. Spanien vandt i øvrigt 2-0 over 
Schweiz i finalen på Aarhus Stadion.

Foto: O
le Friis
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Sommerskoler med regn og brede smil
Igen i år gik intens træning og sommerhygge 
hånd i hånd flere steder i landet, da både 
flyverhjemmeværnet, hærhjemmeværnet og 
marinehjemmeværnet afviklede de traditi-
onsrige sommerskoler forskellige steder i 
Danmark.

På Hjemmeværnsskolen i nymindegab 
var musikerne samlet, og selv om vejret ikke 
viste sig fra sin bedste side, var der igen i år 
brede smil og rene toner hele ugen.

I Slipshavn mødtes først  ”de mørke-

blå” marinehjemmeværnssoldater til 
uddannelses uge, og siden ”de lyseblå” fra 
flyverhjemmeværnet til Summercamp 2011. 
De flyvende hjemmeværnssoldater fik i løbet 
af ugen besøg af Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald, som fik et sær-
deles positivt indtryk af sommerskolen.

”Jeg har også været med andre år, men i 
år var det virkelig godt. Der var et højt fagligt 
niveau og en virkelig god stemning,” siger 
Jens Hald.

Denne sommer bød også på første 
”Bootcamp” på Hjemmeværnsskolen. En 
tre uger intensiv uddannelse for dem, som 
vil kombinere fuldførelsen af den lovpligtige 
uddannelse i ét hug med kammeratskab og 
oplevelser for livet. Du kan læse reportage 
fra Bootcampen på side 5-8 i dette magasin.

Flere steder blev arrangementerne led-
saget af musik fra forskellige musikkorps.

Omkring 180 medlemmer af flyverhjemmeværnet og deres familiemedlemmer deltog i Summercamp 2011. Også musikkorps og soldater fra andre værnsgrene 
har traditionen tro været samlet til uddannelse og hygge i løbet af sommeren, blandt andet på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Evakuering af en hel by, er langt fra hver-
dagskost for hjemmeværnets mange soldater. 
Men det var lige præcis opgaven, da Hær-
hjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland afholdt 
en stor øvelse i slutningen af august. Målet 
var at evakuere beboerne i byen Vesterhede 
på grund af en lastbil, der var væltet med am-
munition og var i fare for at eksplodere.

Så om morgenen bad politiet om assistan-
ce, og ca. 180 frivillige hjemmeværnssoldater 
rykkede ind. Snart efter var både spædbørn, 
teenagere, forældre og bedsteforældre på 
vej i busser til Hejnsvig Skole, hvor der var 
sørget for god forplejning. Kompagni Billund 
fik hjælp fra andre kompagnier til at evakuere 

beboerne i Vesterhede, hvilket lykkedes i fin 
stil. Men dermed var opgaven ikke fuldført. 
Efterfølgende skulle Vesterhede overvåges 
og sikres, så der ikke kom beboere eller 
kriminelle ind i byen.

Alle de involverede tog evakueringen med 
godt humør, og pressen var mødt talstærkt 
op. Blandt andet var der journalister fra Jyske 
Vestkysten, Vejle Amts Folkeblad, Midtjysk 
ugeavis og Dr P4 trekanten.

Midt på eftermiddagen blev alle de 77 
evakuerede borgere i Vesterhede kørt hjem 
igen, og freden kunne igen sænke sig over 
landsbyen, hvor cirka halvdelen af beboerne 
havde valgt at deltage.

by evakueret

Vesterhede
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Juli var blandt de mest regnplagede sommermåneder nogen-
sinde registreret i Danmark. Himlen åbnede sine sluser allerede 
fra månedens begyndelse, hvor især Københavnsområdet blev 
ramt. Både gulve, telefonomstilling, arkiv og computere fi k en 
hård medfart hos Hjemmeværnskommandoen og i totalfor-
svarsregion Sjælland på Kastellet. Her stod vandet op over 
bilernes dæk udenfor, og gulvene inde i de historiske bygninger 
var dækket af 10-15 centimeter vand. Oprydningsarbejdet efter 
skaderne vil strække sig over adskillige måneder.

Men også resten af sommerens ekstreme regn har bety-
det masser af arbejde for hjemmeværnets medlemmer rundt 
omkring i landet.

Især lolland-Falster har været hårdt ramt. I august kæmpede 
160 hjemmeværnssoldater fra hærhjemmeværnsditrikterne 
Sydsjælland, lolland-Falster og Midt- og Vestsjælland over en 
længere periode mod vandmasserne. De lagde blandt andet 
sandsække ud i Marielyst for at få styr på oversvømmelserne. 
Området har fået mere regn i løbet af sommeren, end gennem-
snittet for et helt år.

Regn, regn 
og mere regn
Sommeren igennem har hjemmeværnet haft nok at se til på grund af den massive regn, blandt andet på Lolland-Falster. Også Hjemmeværns kommandoens 
hovedkvarter på Kastellet i København blev oversvømmet. 

Foto: H
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Ros for indsats under  
Post Danmark Rundt

Cykelløbet Post Danmark rundt har udvik-
let sig til at være en af sommerens traditionel-
le sportsbegivenheder. Over alt i landet stimler 
folk sammen langs ruten for at se en række af 
Danmarks største cykelnavne i selskab med 
flere store internationale stjerner. lige så stor 
en tradition selve etapeløbet er, lige så selv-
følgeligt er det efterhånden, at hjemmeværnet 
spiller en stor rolle i afviklingen af løbet.

løbet slutter hvert år med opløb på Fre-
deriksberg Allé i hovedstaden, men i hele 
Danmark er der aktive hjemmeværnssoldater 
på plads i løbet af det ugelange, omrejsende 
cykelshow. Blandt andet var politihjemme-
værnskompagni Århus med til at sikre en fin 
afvikling af anden etape med afslutning på 
Strandvejen ud for tangkrogen. Politikompag-
niet har fået stor ros fra både løbsledelsen, 

østjyllands Politi samt de deltagende motor-
cykelbetjente fra rigspolitiet.

Indsættelsen gav også mulighed for at 
prøve hjemmeværnets nye SInE-terminaler. 
radiosystemet viste sig som et effektivt 
værktøj og vurderes at blive en stor hjælp 
fremadrettet.

Flyopvisning  
druknede – halvt
Flyverhjemmeværnet var godt repræsenteret med over 60 personer til 
Roskilde Airshow i slutningen af august. Desværre måtte airshowet 
aflyses hen på formiddagen lørdag, da himmel og jord stod i et. Men 
søndag var vejret mere venligt stemt, og der blev travlt på HJV-info-
standen, ligesom hjemmeværnssoldaterne havde nok at gøre med at 
sørge for, at publikum holdt sig på den rigtige side af afmærkningen. 
af den såkaldte flightline. Politikompagniet dirigerede trafikken uden 
for hegnet, og alt i alt fik hjemmeværnet nok at bestille trods den 
aflyste første dag.

Roskilde Airshow blev offer for den lunefulde sommer. Heldigvis var 
det kun den ene dag, der ”druknede”. Søndag var aktiviteten stor. 

Foto: E
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Anerkendelsens 
monument

Hjemmeværnet var repræsenteret ved flagda-
gen 5. september på Kastellet med en række 
soldater, som har været udsendt i international 
tjeneste.  

De blev – i lighed med kongefamilien, flere 
ministre, forsvarschefen, en række æres- 
gæster, soldater og publikum – godt våde, 
da det nye Monument for Danmarks Inter-
nationale Indsats blev indviet på Kastellet. 
Ikke desto mindre blev det en stemningsfuld 
indvielse, hvor tankerne især gik til de danske 
soldater, der har mistet livet i dansk internatio-
nal tjeneste – og til deres pårørende, der også 
var til stede.

I paraden indgik repræsentanter fra hjem-
meværnets bevogtningsdeling fra ISAF 
hold 11, fra KFOr og soldater udsendt som 
enkeltmand.

Og det nye monument giver god mening 
for hjemmeværnets mange tusind frivillige 
soldater, vurderer Hjemmeværnskommando-
ens stabschef, brigadegeneral torben Dixen 
Møller.

”Det betyder, at det officielle Danmark 
viser, at man påskønner den store indsats, de 
udsendte gør. Hjemmeværnet har gennem 
årene bidraget med mange soldater, og det er 
en stor anerkendelse af det engagement og 
de kompetencer, som de udsendte hjem-
meværnssoldater står for,” siger torben Dixen 
Møller.

Træning i topklasse
Bjarke Jacobsen er en af de soldater fra 
totalforsvarsregion Sjælland, som meldte sig 
til den krævende indsats i Afghanistan. Blandt 

de mange indtryk, han er kommet tilbage 
med, er der især ét, der falder ham ind:

”Varmen. Der var op til 58 grader om dagen 
og 33 grader om natten. Forholdene derude 
var noget anderledes, end vi havde regnet 
med. Vi endte med at bevogte fire forskel-
lige lejre, men heldigvis er vores træning som 
hjemmeværnssoldater i topklasse, og vi løste 
opgaven.”

Delingen fra totalforsvarsregion Sjælland 
er den foreløbig sidste, hjemmeværnet sender 
til Afghanistan. Hjemmeværnet er stadig til 
stede i Kosovo, hvor vi stiller en bevogtnings-
deling til lejren i novo Selo og fem stabsof-
ficerer i KFOr hovedkvarteret i Pristina.

Kongelige, toppolitikere, chefer i forsvaret og hjemmevær-
net, stribevis af soldater – og regn. Det var nogle af aktø-
rerne på Kastellet 5. september. I hovedrollen var det nye 
monument over danske soldater i international tjeneste.

AF HAnS ArnE nIClASEn OG KASPEr BrønDuM AnDErSEn

En stor del af Kongehuset var repræsenteret til 
flagdagen. Her ses dronningen i selskab med 
tidligere forsvarschef og formand for 
monumentkomiteen, general Jesper Helsø. 

Fakta

Om monumentet og  
Hjemmeværnets indsats
•	 	Monumentet	for	Danmarks	inter-

nationale indsats siden 1948 er 
placeret på Prinsessens Bastion 
på Kastellet i København. Det 
blev indviet 5. september i år.

•	 	Kunstneren	Finn Reinbothe har 
skabt det nye monument.

•	 	Monuments	mure	bærer	nav-
nene på de faldne i international 
tjeneste. Blandt dem er Chri-
stian Jørgen Damholt fra hjem-
meværnet. Han blev dræbt af en 
formodet selvmordsbombe i 
Afghanistan 17. marts 2008.

•	 	I	alt	har	hjemmeværnet	siden	
2006 haft næsten 400 frivillige 
og ansatte udsendt i internatio-
nale operationer. Størstedelen 
har været udsendt i bevogt-
ningsdelinger i Kosovo og 
Afghanistan. Hertil kommer et 
ukendt antal ansatte i forsvaret 
som også er medlemmer af 
hjemmeværnet. 
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Tilbage som aktiv
Karsten Stenholt stod i  
reserven i ti år, før han  
besluttede at vende  
tilbage i det frivillige værn.  
En turnaround han varmt  
kan anbefale.

AF BIrtHE lAurItSEn
FOtO: lArS HOrn/BAGHuSEt

tid er ikke blot den længste distance mellem 
to steder – sagt af den amerikanske drama-
tiker, tennessee Williams. Det er også en 
faktor, der kan spille afgørende ind, hvis man 
skifter job og samtidig skal udfylde en funk-
tion i hjemmeværnet.

Det var i hvert fald sådan, Karsten Stenholt 
oplevede verden, da han i 1998 overtog en 
købmandsforretning og med ét fik en arbejds-
tid, som meget nemt kunne række fra kl. 5-6 
om morgenen og 14-15 timer frem.

At butikken lå i Hobro og hans hjemme-
værnsenhed i Århus, gjorde det ikke lettere 
at få enderne til at nå sammen. I tilgift var 
han blevet far til sit første barn – hvilket også 
krævede ekstra tid.

resultat: Karsten Stenholt valgte at depone-
re sit våben og melde sig i reserven. For hans 
grundholdning var fortsat klar: Man bør også 
yde for sit land. Så han ønskede ikke at træde 
helt ud af det frivillige forsvar, men at bevare en 
åben dør til en dag igen at blive aktiv. 

For et par år siden var tiden moden. Kar-
sten Stenholt fandt erstatning for det tomrum, 
afslutningen af Den Kolde Krig og nedlæggel-
sen af luftmeldekorpset havde givet. Han blev 
kommandobefalingsmand i Hjemmeværnse-
skadrille 265 randers i flyverhjemmeværnet.

nu sker observationerne på landjorden i 
forbindelse med nærsikring af flyvestatio-
nerne, hvilket Karsten Stenholt synes er en 
særdeles meningsfyldt opgave.

36 HJV magasinet  |  September 2011



Historien om den nu 45-årige Karsten 
Stenholt er historien om en ung mand, der 
ikke ville træde i faderens fodspor som reser-
veofficer i hæren. Derfor søgte han i 1985 til 
flyvevåbnet som værnepligtig og fik smag for 
det lyseblå element i en bunker på Flyvesta-
tion Aalborg. Og havde det ikke været for et 
godt tilbud fra Coop Danmark – hvor han var 
uddannet som købmandskommis – havde han 
sikkert fortsat karrieren i flyvevåbnet.

Uddannet skydelærer 
Han meldte sig i 1987 til luftmeldekorpset, 
hvor han i lavvarslingscentralen i Århus kunne 
fortsætte med sit speciale: At observere og 
melde om aktiviteten i luftrummet over Dan-
mark. Sideløbende blev han uddannet som 
skydelærer og blev næstkommanderende i 
enheden. De følgende ti år gik med megen 
aktivitet i det frivillige værn. Men så var det, en 
købmandsbutik i Hobro lokkede ham og hans 
kone nordpå.

”I et år forsøgte jeg at nå det hele. Jeg 
kørte til Århus en-to gange om ugen, men til 
sidst blev det for surt. At mine opgaver også 
ændrede sig i lyset af Murens fald og den 
ny verdensorden fik vel også en indirekte 
betydning. Behovet for de arbejdsopgaver, jeg 
havde løst – både i værnepligtstiden i Aalborg 
og i hjemmeværnet i Århus – begyndte at 
smuldre.”

Tiden kom igen
Efter syv år som selvstændig købmand beslut-
tede han at blive lønmodtager igen. Han fik 
job hos One Pint A/S i Hobro – et engros-
firma med udenlandske og danske specialøl. 
Her er han i dag chef for lageret med 350 
forskellige, primært udenlandske øl. 

Samtidig er børnene blevet større og har 
brug for egne timer. 

”Jeg følte, at et job med 37 timer næsten 
var som at gå på halv tid,” siger han som for-
klaring på, hvorfor han for et par år siden igen 
begyndte at længes efter det aktive arbejde i 
hjemmeværnet. 

Sommercampen
Det blev en husstandsomdelt folder, der fik 
Karsten Stenholt tilbage til hjemmevær-
net. Og han stiftede bekendtskab med de 
sommercamps, som hvert år samler mange 
hundrede hjemmeværnssoldater. 

Her så han muligheden for at genopfriske 
sin kunnen og skaffe det flueben – et q – der 
skulle til et nyt, aktivt ståsted i hjemmeværnet. 
Det kunne oven i købet ske i den uge, hvor 
han havde aftalt med sin hustru, at han skulle 
være alenefar på ferie med sine to børn.

Så i sommeren 2010 tog han af sted 
til flyverhjemmeværnets sommercamp på 
Slipshavn, hvor der var arrangeret pasning for 
børn under 12 år, og hvor de ældre kunne få 
lov til at tage del i nogle af kursets aktivite-
ter. Hans datter var blandt andet figurant på 
kurset i almindelig hjælp til politiet. Det kunne 
ikke gå op med familiens øvrige planer at 
deltage igen i år, men der er allerede planlagt 
en tur mere til Slipshavn i 2012.

”Det var en fantastisk måde at få genopfri-
sket sin kunnen på – i et fællesskab med sine 
børn – og det er helt sikkert, at vi vil gentage 
det, så jeg kan få mine sidste q’er. De var en 
stor skuffelse for børnene, at vi ikke kunne 
komme af sted i år,” fortæller Karsten Stenholt.

Den gamle rolle
Han havde i forvejen kigget sig om efter et 
alternativ til sin gamle, ikke længere eksiste-
rende enhed. Det blev eskadrillen i randers, 
der var tættest på Hobro. Her overtog han 
hurtigt jobbet som kommandobefalingsmand. 

Så han føler på en måde, han tilbage i den 
gamle rolle. Og dog er der sket store ændrin-
ger, siden han var i luftmeldekorpset.

”Strukturen er anderledes. Der er kommet 
nye regler – også på skydebanen. når man 
vender tilbage som aktiv, kan det godt virke 
som en hurdle. Men sådan ændrer samfundet 
sig jo hele tiden, og der er både en udfordring 
og en tilfredsstillelse i at følge med,” under-
streger Karsten Stenholt. 

Til gavn for landet
lige nu skal Karsten Stenholt have styr på 
regler og paragraffer, så han kan informere 
og få overbevist nogle af eskadrillens 50-60 
medlemmer af reserven til at finde en ny, aktiv 
plads i hjemmeværnet.

”Det er vigtigt med en dialog for at vække 
interessen for igen at blive aktiv Måske skal 
der et værnskifte til – også fordi der er tale 
om en stor geografisk spredning,” tilføjer 
Karsten Stenholt, som ser det som en af sine 
fornemste opgaver at være ambassadør for de 
ressourcer, hjemmeværnet rummer.

”Der er kommet nye regler – også på skydebanen. Men sådan ændrer samfundet sig jo 
hele tiden,” konstaterer Karsten Stenholt, der er uddannet skydelærer og i dag er aktiv 
kommandobefalingsmand i Hjemmeværnseskadrille 265 Randers.

3 gode råd
 
Karsten Stenholts tre råd til med-
lemmer i reserven, der igen vil være 
aktive:
1.   Kontroller, at der ikke er kommet 

nye uniformer, siden du sidst var 
i trøjen. Det var tilfældet, da han 
selv mødte op på sommercam-
pen på Slipshavn i 2010 uden 
baret og iført grøn uniform – en 
situation, der vakte en del op-
mærksomhed.

2.   Overvej, om et værnskifte vil 
bringe dig i nærkontakt med 
ønskefunktionen.

3.   Brug en sommercamp – gerne 
sammen med familien – for at få 
dine q’er.
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Næste år marcherer et kontingent soldater igen ud fra 
Kastellet med retning mod Nijmegen i Holland. Den 650 
kilometer lange tur vil udfordre både fødder og viljestyrke, 
lover marchlederen, som er major i hjemmeværnet.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

Højre, venstre, højre, venstre, 
højre, venstre ... Omtrent en halv 
million gange vil hver af delta-
gerne i Makoni-marchen 2012 
skulle flytte henholdsvis højre og 
venstre ben, før de har nået målet.

normalt bør alle voksne – 
ifølge Sundhedsstyrelsen – gå 
mindst 10.000 skridt dagligt. 
Marchen svarer således til impo-
nerende 165 dages skridt. Og 
derfor går deltagerne 10 timer i 
træk fra klokken 6 om morge-
nen. I to uger i træk. Det kræver 
viljestyrke.

”Alle får flyttet nogle grænser,” 
garanterer marchlederen, major 
Sven Andersen.

Han har selv taget turen fra 
København til nijmegen i både 

2002 og 2007. I år er det ham, 
der står for udvælgelse af brut-
totruppen, de fire hårde trænings-
samlinger over tre-fire dage og 
den endelige vurdering af, hvem 
der er stærke nok til at deltage i 
den endelige trup.

Og majoren stiller store krav til 
gængerne.

”Man skal i første omgang 
acceptere meget fravær fra 
familien – også i helligdage og i 
de tre uger af sommerferien, hvor 
marchen foregår. Så man skal 
sørge for at have opbakning. træ-
ningen lægger desuden beslag 
på meget af den tid, som man 
normalt bruger sammen med sin 
hjemmeværnsenhed. Og i nogle 
tilfælde kan man også få brug for 

at spørge sin arbejdsplads,” siger 
Sven Andersen, som understre-
ger, at det efter de indledende 
mentale manøvrer primært drejer 
sig om én ting:

”træning, træning, træning. Det 
kan ikke siges tit nok!”

1.500 km – inden marchen
I alt skal man regne med at mar-
chere omkring 1.500 kilometer 
inden afgang. Blandt andet for-
ventes det, at man deltager i flere 
officielle marcher. til gengæld 
skal man ikke lade sig afskrække 
fra at forsøge at komme med på 
holdet, selv om man ikke løber 
mange maratonløb eller deltager i 
iron man-konkurrencer.

”Det at gå over 800 kilometer 

på tre uger godt kan gennem-
føres af folk, som ikke dyrker 
ekstremsport til hverdag. Men 
det kræver træning,” siger Sven 
Andersen.

til gengæld lover han, at man 
får meget ud af anstrengelserne. 
På spørgsmålet om, hvad den 
enkelte deltager især får med 
hjem – ud over vabler og ømme 
ben – lyder svaret uden tøven fra 
marchlederen:

”Kammeratskab! Og på en 
måde, der holder langt ud over 
hjemmeværnet. Der knyttes man-
ge bånd mellem deltagerne. Også 
på tværs af landene. Desuden får 
man en viden om, hvordan man 
reagerer, når man presser sig selv 
fysisk og psykisk.”

Fakta

•		  Makoni er en forkortels-
for March Kopenhagen 
nijmegen.

•	 	Ruten	er	ca. 650 kilome-
ter lang, og der er afgang 
fra Kastellet i København 
30. juni 2012.

•	 	Makoni-deltagerne	afslut-
ter turen til Holland med 
selve Nijmegen-marchen.

•	 	Marchen	er	tidligere 
gennemført i 1976, 1991, 
2002 og 2007.

•	  I 2012 forventes delta-
gelse af 50-60 soldater 
fra Danmark, norge, 
Sverige og Holland.

    
 Se mere på  
www.makoni.dk.

Foruden major Sven Andersen 
(ikke på billedet) består Makoni-
marchledelsen af tre frivillige 
hjemmeværnssoldater. Fra venstre: 
premierløjtnant af reserven Thorbjørn 
Hein, kaptajn Jens Østrup og 
oversergent Helge Larsen. 

Foto: N
inna V

illad
sen

 million 
 skridt 
– i godt selskab
1
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Fakta

•	  Den første march blev 
gennemført i september 
1909. Arrangørerne fik 
fra starten den holland-
ske dronnings tilladelse 
til, at marchens medalje, 
som er udformet som en 
femtakket stjerne, måtte 
anlægges på uniformen. 
I 1928 blev marchen 
international i forbindelse 
med De olympiske lege i 
Amsterdam. 

•	 	Marchen	blev	aflyst i 1940 
på grund af krigen, men 
allerede i 1946 var fire-
dages-marchen tilbage.

•	 	I	2011	stillede	430 unifor-
merede danskere, heraf 
161 fra hjemmeværnet. 
I alt deltog over 40.000 
personer fra hele verden. 

læs mere om 
nijmegen-marchen på 

www.nijmegen.dk 

nijmegen-marchens 160 kilo-
meter på fire dage i den smukke 
hollandske natur sammen med 
40.000 andre civile og militære 
gængere fra hele verden er en 
oplevelse for livet. Ved dette års 
nijmegen-march var vejret tilmed 
noget nær perfekt. Det meste af 
tiden var det nemlig overskyet - 
kun afbrudt af små regnbyger. 

Det danske nijmegen Kon-
tingent talte 430 startende 
gængere fra forsvaret og be-

redskabet. Heraf var de 161 fra 
hjemmeværnet, der omfattede 
både menige hjemmeværnssol-
dater og hjemmeværnets øverste 
chef, generalmajor Finn Winkler. 
Mange gik efter den såkaldte 
”krone”, som gængerne får, når de 
marcherer for anden gang. 

Marinehjemmeværnets Musik-
korps randers sørgede med tal-
rige koncerter for at løfte humøret 
blandt gængerne, som vanen tro 
også fik mange muntre tilråb fra 

tusindvis af heppende tilskuere 
langs de hollandske veje. 

under opholdet bor de militære 
gængere i Heumensoord-lejren, 
i udkanten af nijmegen. lejren 
huser mere end 5.000 soldater 
fra over 30 nationer og har eget 
infirmeri, brandstation, politista-
tion, internetcafe, souvenir butik, 
øltelt og spisetelt.

Travlhed bag kulisserne
Bag kulisserne er der blevet 
arbejdet intensivt det seneste år 
for at skabe de bedste rammer for 
de mange marchdeltagere. Der er 
rasteplads for hver 10 kilometer, 
og Danmark servicerer også det 
norske og svenske kontingent, 
så rasteplads-holdene skulle 
servicere i alt 1.200 gængere.

Forud for deltagelsen i nij- 
megen-marchen ligger mange 
timers træning på de danske 
landeveje. Dertil kommer en 
kontrolmarch på to gange 40 
kilometer på to dage, der er en 
forudsætning for at kunne være 
med i Holland. For hvis man ikke 
har kilometer nok i benene, er det 
næsten umuligt at gennemføre 
marchen. 

Men selv om det kræver en 
ihærdig indsats, venter beløn-
ningen i form af en uforglemmelig 
og helt unik oplevelse.

i perfekt marchvejr
Det er en unik ople-
velse at være med 
på den årlige Nijme-
gen march i Holland, 
hvor over 40.000 
civile og militære 
fodtusser marcherer 
i fire dage.

AF nInnA VIllADSEn

Foto: N
inna V
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sen Øglerne fra Nordsjælland er på vej 

med fuld musik.
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Et pionerarbejde. Sådan beskriver oberstløjtnant 
Klaus Helsted, chef for Hjemmeværnskommandoens 
nye kontrolafdeling det arbejde, der skal sætte fokus 
på udviklingsmuligheder og de gode eksempler i 
hjemmeværnet.

AF CHArlOttE BAun SEnHOlt

Hjemmeværnets myndigheder 
skal i fremtiden evalueres og 
kontrolleres efter et nyt koncept 
med fokus især på de positive 
udviklingsmuligheder. 

Det er også tanken, at koncep-
tet i en tilpasset form skal rulles 
ud til alle hjemmeværnets knap 
300 underafdelinger fra 2012, så 
der i grove træk gennemføres ens 
inspektioner ved alle underafde-
linger.

til at udmønte kontrolvirksom-
heden er der centralt i Hjemme-
værnskommandoen oprettet en 
ny kontrolafdeling. 

HJV magasinet satte chefen i 
stævne for at høre om tankerne 
og formålet bag kontrolvirk-
somheden. Det er en meget 
engageret chef, oberstløjtnant 
Klaus Helsted, med en fortid som 
blandt andet distriktschef i fly-
verhjemmeværnet og næstkom-
manderende ved Hjemmeværns-
skolen, der tager imod og sætter 
ord på begreberne. 

Klaus Helsted maner straks 
forestillingen om kontrolvirksom-
heden som ”den sorte skole” eller 
”den store eksamen” til jorden. 

En proces med fælles mål
”Det er der slet ikke tale om. Det 
allervigtigste er, at inspektionerne 
gennemføres i et tillidsfuldt sam-
arbejde mellem inspektionsholdet 
og den kontrollerede myndighed 
eller underafdeling med ét fælles 
mål: nemlig at vi bliver enige om 
de udviklingspotentialer, der kan 
bidrage til at gøre det daglige 
virke – og hermed hjemmevær-
nets samlede produktion – bedre. 
Herudover skal vi indsamle de 
gode idéer vi finder, og udbrede 
dem til hele hjemmeværnet. Det 
er i korte træk målet med vores 
virksomhed,” forklarer Klaus 
Helsted. 

Sammen med et inspektions-
hold af fagspecialister fra Hjem-
meværnskommandoen rykker 
han ud for at se, hvordan det står 

til hos de enkelte myndigheder. 
Holdet vil samtidig yde myn-
digheden faglig rådgivning og 
vejledning. På underafdelingsni-
veauet er det distrikterne, der skal 
forestå kontrolvirksomheden. 

I efteråret bliver der gennemført 
prøveinspektioner ved to distrik-
ter. Sidst på året vil Kontrolaf-
delingen så justere og tilpasse 
konceptet, så det fra næste år 

kan gennemføres på regions- og 
distriktsniveauet med en god 
sammenhæng mellem indsats og 
udbytte.

For underafdelingernes 
vedkommende har otte distrikter 
indvilget i at gennemføre prøve-
inspektioner ved egne underaf-
delinger her i efteråret. Også her 
vil konceptet blive evalueret sidst 
på året. 

Hjemmeværnets myndigheder skal kontrolleres efter et nyt koncept. ”Det kommer til 
at foregå i tæt dialog med brugerne,” siger chef for Hjemmeværnskommandoens 
nye Kontrolafdeling, oberstløjtnant Klaus Helsted. Foto: Charlotte Baun Senholt

”Vi skal have

de bedste   ideer
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I foråret var totalforsvarere-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland 
i Odense igennem den første 
prøveinspektion, der viste at kon-
ceptet grundlæggende ”holder”, 
men at det skal justeres til brug 
ved distrikterne. 

Gode erfaringer skal deles
Inspektionen viste flere positve 
resultater, ”Best Practise”, som 
kan inspirere andre myndigheder.

netop ”Best Practice” er et 
vigtigt element i den nye kontrol-
virksomhed. tanken er at samle 
de bedste eksempler på ”god 
hjemmeværnsvirksomhed” i en 
database, så det bliver nemmere 
at dele den viden, som findes 
ved de enkelte myndigheder og 
underafdelinger. Databasen for 
regioner og distrikter er under 
udvikling

”Vi håber, det lykkes at forankre 
en lignende database i HJV.DK til 
brug ved underafdelingsniveauet. 
For vi vil meget gerne være med 

til at udbrede de gode initiati-
ver og idéer, så vi kan lære af 
hinandens erfaringer,” siger Klaus 
Helsted.

I samme åndedrag fortæller 
han, at det bliver nemmere at 
forberede sig til inspektionerne, 
fordi de spørgeskemaer, der 
indgår i kontrollen, vil blive elek-
tronisk tilgængelige. Så kan både 
myndigheder og underafdelinger 
selv udskrive skemaerne på et 
hvilket som helst tidspunkt og 
også bruge dem som guidelines i 
det daglige arbejde. 

”Da vi dybest set kontrollerer 
det daglige virke, kan myndighe-
der og underafdelinger jo lige så 
godt benytte kontrolmaterialet 
i dagligdagen,” påpeger Klaus 
Helsted. 

Udviklingsmål følges op
Selve afrapporteringen kommer 
til at foregå ”på stedet”, så i de 
fleste tilfælde vil rapporten blive 
færdig på inspektionsdagen. 

For kontrolchefen er det vigtigt 
at understrege, at der løbende vil 
blive fulgt op på de aktioner, der 
ifølge inspektionsrapporten skal 
gennemføres af den kontrollerede 
myndighed eller af Hjemme-
værnskommandoen. Kontrolaf-
delingen vil være tovholder og 
kontaktpunkt mellem myndighe-
den og de enkelte dele af Hjem-
meværnskommandoen og vil 
sikre, at inspektionsrapporterne 
ikke blot lander på en hylde, men 
at eventuelle udviklingsbehov rent 
faktisk bliver til virkelighed. 

”Først her er det fulde udbytte 
af kontrolvirksomheden høstet,” 
anfører kontrolchefen, der anser 
arbejdet med kontrolvirksomhed 
som lidt af et pionerarbejde. 

Forud for implementeringen har 
konceptet været i høring på mø-
der i Hjemmeværnskommandoen 
og i kredsen af myndighedsche-
fer. Det er Klaus Helsteds opfat-
telse, at der generelt er en positiv 
indstilling til konceptet.

”Det bliver rigtig spændende 
at se, hvordan konceptet virker 
på underafdelingsniveau,” siger 
Klaus Helsted. Han er klar over, 
at der ligger en udfordring for 
især de store distrikter i at gen-
nemføre inspektioner ved alle 
underafdelinger.

Værktøj for alle
Derfor er det vigtigt at få samlet 
erfaringer fra så mange prøvein-
spektioner som muligt.

”Kontrolvirksomheden er ikke 
alene et redskab for ledelsen. 
Den skal i høj grad være udbyt-
terig for både myndigheder som 
underafdelinger. Derfor håber vi 
også, at man vil betragte os som 
en aktiv spiller, så vi sammen kan 
udvikle hjemmeværnet,” siger 
Klaus Helsted.

baggrund 
Kontrolvirksomhed i hjemmeværnet 
Hjemmeværnskommandoens Kontrolafdeling skal 
gennemføre helhedsinspektioner ved hjemmeværnets 
myndigheder. Distrikterne inspiceres hvert andet år, 
regioner og Hjemmeværnsskolen hvert tredje år.

Otte distrikter gennemfører i efteråret 2011 prøvein-
spektioner ved egne underafdelinger. Alle underafde-
linger skal fra 2012 inspiceres hvert tredje år.

Nøgleord i inspektionerne:
Samarbejde, støtte og vejledning mod det fælles mål 
at styrke og udvikle hjemmeværnets virksomhed. 

Områder i fokus:
ledelse og samarbejde, planlægning, uddannelse, 
informationsvirksomhed, forvaltning

Ny database
Eksempler på gode idéer og forvaltningspraksis samles 
i databaser. Gode idéer fra hjemmeværnets myndig-
heder vil blive tilgængelig på forsvarets intranet (FIIn). 
Gode idéer fra underafdelingerne vil blive tilgængelige 
på HJV.DK

de bedste   ideer
frem i lyset”
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Timeregistrering 
skal gøres mere smidig
Forslag til et nyt, overskueligt tiltag skal sikre, at alle aktive hjemmeværnssoldater 
fortsat mestrer førstehjælp, våbenbetjening og andre basale militære færdigheder.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

De fleste af hjemmeværnets 
aktive medlemmer lægger meget 
energi og mange timer i det frivil-
lige arbejde. Men enkelte overser 
betydningen af at vedligeholde de 
militære færdigheder og vælger 
at fokusere deres indsats på det 
daglige virke i underafdelingerne.

Derfor arbejder Hjemmeværns-
kommandoen nu på et forslag 

om at gøre systemet lettere at 
overskue for hvert enkelt medlem 
af den aktive styrke. I slutningen 
af august dannede Hjemme-
værnsskolen rammen om et om-
fattende stabsarbejde, hvor der 
kom mange konstruktive forslag 
fra frivillige og ansatte til en ny 
model for enklere registrering af 
funktionsrelateret tjeneste.

Og i Hjemmeværnskomman-
doen håber man, at det vil lykkes 
at lette den administrative byrde 
for hvert enkelt medlem og for 
underafdelingerne.

Hvad betyder ændringerne for 
den enkelte frivillige hjemme-
værnssoldat?
”Helt konkret betyder forslaget, 

at der vil blive stillet krav om, 
at alle aktive hjemmeværns-
soldater – uanset værn, grad 
og funktion – én gang om året 
skal vedligeholde færdighe-
derne inden for våbenbetjening 
og skydning, førstehjælp og 
for eksempel anlæggelse af 
ABC-beskyttelsesmaske. Disse 
emner tager måske seks eller 

direkte  
indflydelse
Vil du være med til at påvirke de beslutninger, 
som træffes i Hjemmeværnskommandoen?
Så er hjemmeværnets rådsorganisation stedet 
at søge indflydelse. I november er der valg til 
de underliggende råd i den nye struktur.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

Der er måske nok stor geografisk 
afstand mellem hjemmeværnets 
ledelse på Kastellet i København 
og en flyvende deling i nordjyl-
land eller hjemmeværnsdistriktet 
på Bornholm. Men på grund af 
hjemmeværnets rådsorganisation 
er det alligevel let for alle frivillige 
medlemmer at give sin mening til 
kende og at få sine input med i 
rådgivningen af ledelsen.

Hele strukturen for rådsorgani-
sationen er blevet ændret i år, og 
snart skal de første valg afholdes. 
Baggrunden for ændringerne er 
dels at følge de nye underafde-
linger, distrikter og regioner, dels 
at gøre det hele mere gennem-
skueligt, forklarer formanden for 
Arbejdsgruppe rådsorganisation, 
Anders Holde.

”tidligere var bestemmelsen 

for rådsorganisation svær at 
gennemskue. nu er den lettet 
sprogligt og dermed lettere at 
forstå,” siger Anders Holde, der 
er økonomichef i Hjemmeværns-
kommandoen.

Sikring af sammenhæng
Han understreger, at selv om 
bestemmelsen nu er blevet mere 
strømlinet og rådsorganisationen 

er trimmet, så er udgangspunktet 
stadig det samme:

”Formålet er at sikre medind-
flydelse for de frivillige. Det kan 
sammenlignes med de ansattes 
samarbejdsorganisation i en 
større virksomhed. At de frivillige i 
hjemmeværnet er repræsenteret, 
betyder et samlet og ikke mindst 
ligeværdigt formandskab,” siger 
Anders Holde.

Sådan får du
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otte timer. De resterende timer op 
til de minimum 24 kan så enten 
erhverves gennem indsættelser 

eller gennem deltagelse i øvelser, 
anden uddannelse eller lignende,” 
siger Hjemmeværnskommando-
ens stabschef, brigadegeneral 
torben Dixen Møller.

Hvad hvis jeg nu bruger 200 
timer i forvejen – skal jeg så 
lægge 24 timer oven i?
”Der er ikke tale om at lægge 24 
timer oven i de øvrige timer. Man 
skal tværtimod se de 24 timer 
som det fundament, man som 
aktiv starter med.”

Hvordan har tankerne været ved-
rørende risikoen for at forvirre 
medlemmerne ved at indføre 
nye måder at administrere tid og 
uddannelse på?
”Vi håber, at vi med det skitse-
rede forslag gør registreringen af 

tid enklere for underafdelingerne 
og medvirker til at skærpe den 
militære profil. Vi er således som 
udgangspunkt udelukkende 
interesseret i at få registreret de 
første 24 timer.”

Vil det sige, at man ikke længere 
skal registrere alle de timer, hvor 
man deltager i aktiviteter i hjem-
meværnet?
”Ja. Hvis forslagene vedtages, 
bliver det kun de første 24 timer, 
der skal registreres. leveres der 
timer ud over de 24, er det kun 
godt. Det vidner om interesse 
for og vilje til at stille op, når der 
er brug for hjemmeværnet. Men 
registreringen af antallet af timer 
ud over de 24 vil ikke længere 
være en administrativ byrde for 
de frivillige. Det, vi i fremtiden vil 

fokusere på, er, om vi stiller op 
når der bliver kaldt, og om vi var 
i stand til at løse de pålagte op-
gaver til tiden og i rette kvalitet,” 
siger stabschef torben Dixen 
Møller, som – hvis modellen bliver 
besluttet – venter den reviderede 
registrerings-model implemente-
ret allerede næste år.

Fakta

•	 	Hvert	enkelt	medlem	af	
hjemmeværnets ak-
tive styrke er i henhold 
til Hjemmeværnsloven 
forpligtet til hvert år at del-
tage i 24 timers såkaldt 
funktionsrelateret tjeneste.

•	 	De	24	timer	har	til	formål	
at vedligeholde de 
færdigheder, som den 
enkelte hjemmeværns-
soldat har opnået gennem 
sin lovpligtige uddannelse.

På de to årlige landsråd 
samles forslag og beslutninger 
fra alle værnsgrene og regioner 
op, og det afgøres, hvilke sager 
man skal rådgive ledelsen om at 
arbejde videre med. Og hjemme-
værnets ledelse tager de mange 

input fra de frivillige medlemmer 
meget alvorligt.

”landsrådet og de underlig-
gende råd er vores demokratisk 
valgte og direkte kanal ud til alle 
vores aktive medlemmer. un-
derafdelingernes valg til rådene 

er vigtige for sammenhængen i 
hjemmeværnet. rådene er vores 
chefers direkte rådgivningsorgan 
på vegne af alle vores frivillige 
hjemmeværnssoldater. Gennem 
rådsorganisationen er det muligt 
at fastholde den meget åbne 

kultur, vi har i hjemmeværnet,. 
En kultur, hvor man kan tillade 
sig at sige sin mening til sin 
nærmeste chef – på en ordentlig 
måde, selvfølgelig,” siger Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler.

køreplan for den nye rådsorganisation
til november afholdes de første valg i hjem-
meværnets nye rådsorganisation. I første 
omgang skal der vælges medlemmer til 
nederste niveau i strukturen, som består 
af kompagniråd, flotilleråd og eskadrilleråd. 
Derefter følger valg til distriktsråd i januar og 
til regionsråd og værnsråd i februar.

Først til foråret vil hele den nye organi-
sation være plads, når landsråd 1-2012 
er afholdt – med de nyvalgte repræsen-
tanter. landsråd 2-2011 vil således fort-
sat være med de ”gamle” repræsentanter.

Alle medlemmer af hjemmeværnet har 
stemmeret ved valg til rådsorganisatio-

nen. Men vil man stille op som repræsen-
tant, kræver det, at man er medlem af den 
aktive styrke i hjemmeværnet.

Yderligere detaljer er beskrevet i be-
stemmelsen HJVBSt 200-010. Du kan 
også læse mere på HJV.DK.

Distriktsrådsmøder Regions- og værnsrådsmøder

Udvalgs- og underrådsmøder

Underafdelingsrådsmøder
Landsrådsmøde

Underafdelingsrådsmøder (Ny struktur)
Landsrådsmøde (Gammel. struktur)

Distriktsrådsmøder

Regions- og værnsrådsmøder

Underafdelingsrådsmøder
Landsrådsmøde

Udvalgs- og underrådsmøder

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOVDECNOV

Møder og råd i 2011 og 2012
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Der er andet end tysk beton under hjemme-
værnets uddannelsescenter i Hanstholm. Der 
er minder om tiden fra 1940-45, da thy var 
den egn i landet, hvor Hitlers befæstningsak-
tivitet var størst, hvor desertører som skræk 
og advarsel blev henrettet på stranden og – 
ikke mindst – hvor en hel befolkning i løbet 
af få måneder blev tvunget fra hus og hjem.

Danskernes Hanstholm, eller Hansted, 
som fiskerbyen i det nordlige thy hed 
dengang, lukkede og slukkede i februar 
1943. Frem til krigens slutning fik beboere 
kun undtagelsesvis mulighed for at vende 
tilbage for at begrave en af deres kære på 
kirkegården – og kun hvis afdøde havde en 
ægtefælle begravet her.

tyskerne frygtede en allieret belejring af 
Hansted. Derfor skulle byen forvandles til et 
regulært fæstningsanlæg og de cirka 200 
familier evakueres. Derefter skulle de mest 
udsatte huse rives ned. 

Planen mødte modstand både lokalt og 
i den danske regering, men i slutningen af 
oktober samme år forlod de første 52 familier 
Hansted, og 15. februar 1943 var Hansted 
en ren tysk by.

Fiskerne blev genhuset i Hirtshals, mens 
de øvrige måtte flytte ind hos familie eller i 
de barakbyer, der andre steder i lokalområdet 
blev opført til formålet.

Personlig relation
Jarl Ingerslev, som er forsyningsbefalings-
mand i Hjemmeværnskompagni thy, har 
en ganske særlig relation til historien om 

Hanstholm. For selv om begivenhederne 
udspilledes før hans tid, så er han via sin far 
knyttet til historien.

”Min far er fra Himmerland, men flyttede i 
en tidlig alder til Sjælland, hvor han blev ”føl” 
hos Civilt Beredskab. Da jagten på de dan-
ske jøder i 1943 gik ind, deltog han i arbejdet 
med at sejle dem over øresund til Sverige.

Én gang var det ved at gå rigtig galt, og til 
sidst var min far nødt til selv at flygte til Sverige. 
Her meldte han sig til Den Danske Brigade, 
hvor han var tjenstgørende i den deling, som 
efter krigen blev sendt til Hansted for at over-
tage byen fra tyskerne,” fortæller Jarl Ingerslev, 
der også er aktiv i Besættelsestidshistorisk 
Selskab for thy og Vester Hanherred.

I tre måneder gik faderen vagt ved en af 
de tyske kanonstillinger, indtil brigaden blev 
hjemsendt, og marinen tog over. 

Fjenden forklædt som kunstnere
Som de fleste andre indbyggere i det nu-
værende Hanstholm kender Jarl Ingerslev 
historien om de tyske officerer, der i 1939 
havde holdt malerferie i området for at kunne 
kortlægge landskabet. Arbejdet var udført så 
minutiøst, at opførelsen af fæstningsanlæg-
get stort set var projekteret, da ”malerne” – 
denne gang i uniform – ankom i spidsen for 
tyske tropper 9. og 10. april 1940.

Efter evakueringen i 1943 skulle der gå tre 
år, før de cirka 900 indbyggere fik mulighed 
for at vende tilbage – og 17 år, før der på ny 
kom vækst i den ødelagte by. For selv om 
skoler og andre offentlige bygninger ved 

krigens slutning hurtigt blev taget i brug til 
danske formål, så forestod et omfattende 
oprydningsarbejde for at fjerne miner og 
ammunition.

Mange af de oprindelige huse var blevet 
anvendt som depoter og lagre, andre til 
indkvartering af russiske soldater, som var 
taget til fange i Kaukasus og derefter havde 
sagt ja til at gå i tysk tjeneste for at kæmpe 
mod bolsjevikkerne. nogle af dem havnede 
derefter i Hansted sammen med koner og 
kærester.

Den nuværende hjemmeværnsgård var 
oprindeligt tysk lazaret med tilhørende 
tandlægeklinik. Bygningen blev opført i 
1941 og er blevet moderniseret, siden staten 
i 1955 overdrog brugsretten. I kælderen 
ses stadig den tykke beton, og de originale 
ståldøre er kraftige nok til at kunne yde en 
vis beskyttelse mod bombeangreb. Et enkelt 
rum skulle efter sigende være sikret mod 
gasindtrængen. 

Fortid og nutid mødes
Finn Munkholm er vicevært på hjemme-
værnsgården. Han kan berette, hvordan 
fortiden stadig er tydelig i dagligdagen i 
2011. Blandt andet bliver en af de gamle 
tyskerbunkere, som hjemmeværnet anvender 
til udrustning, låst af med en jernnøgle, der 
er fundet i terrænet. Det viste sig nemlig at 
være originalen.

En enkelt lille detalje i en kompleks 
historie, som Museumscenter Hanstholm på 
fornem vis er med til at videregive.

Hjemmeværnsgården 
var tysk lazaret

Hitlers besættelsestropper smed 200 familier ud af deres hjem for at  
gøre fiskerbyen i thy til en regulær fæstning. Hjemmeværns- 

gårdens mure rummer en del af historien.

AF BIrtHE lAurItSEn

*
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6PX PRO L E D

G2X PRO L E D

High 200 Low 15 lumens

High 2.5 Low 45 hours

Vægt 147 gram Længde 13.2 cm

Batteri 2 x 123A Lithium

High 200 Low 15 lumens

High 2.5 Low 45 hours

Vægt 125 gram Længde 13.2 cm

Batteri 2 x 123A Lithium

Besøg vores hjemmeside på
www.px-shop.dk 

Borgergade 16 • 1300 København K

Tel.:  +45 3314 3686 •  E-mail: info@px-shop.dk

baggrund
•	 	Den	danske	stat	betalte	pengepræmier	til	Han-

steds beboere for at fl ytte. De hurtigste fi k de 
højeste beløb. Ifølge øjenvidneberetninger var det 
500 kroner – i nutidspenge cirka 10.000 kroner. 

•	 	På	grund	af	boligmangel	i	området	opførte	staten	
barakbyer til genhusning. De bestod af meget 
små, for det meste uisolerede huse med fælles toi-
letter. Den største by lå i Ræhr og var på 60 huse.

•	 	Med	tvangsevakueringen	mistede mange deres 
arbejde – blandt andet med opførelsen af den 
havn, det var besluttet at udstyre Hansted med. 
Det arbejde stoppede tyskerne i 1942, og det 
blev først genoptaget efter 1960. Havnen blev 
indviet 1967. På det tidspunkt var byens nye navn 
– Hanstholm – for længst en realitet og væksten i 
fuld gang.

•	 	Kun	500 af de oprindelig cirka 900 indbyggere i 
Hansted vendte tilbage til byen efter befrielsen. 

Billedet er angiveligt fra evakueringen af Hanstholm i 1942. Bygningen i baggrunden er 
en af de tyske barakker i ”Hanstedgaard”. En anden bygning i fæstningsanlægget, det 
tidligere lazaret, er i dag hjemmeværnsgård og uddannelseslejr, som administreres af 
Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy. Billedet er fra Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.
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Fra kommaNdoeNs oPsLaGstavLe

Gratis skridttæller 
til de hurtige
Samtidig med udgivelsen af dette magasin 
lanceres ”din sundheds og træningspartner”, 
som er et internetbaseret motivationsprogram til 
at opnå egne målsætninger inden for træning, 
vægttab og kostplanlægning.

Programmet tilbydes til en fordelagtig pris på 
50 kroner om måneden, og systemet er opbyg-
get så den enkelte hele tiden kan planlægge og 
registrere sin træning. Samtidig får man mulig-
hed for at blive motiveret i fællesskab ved enten 
at kæmpe for et fælles mål eller for at ”vinde” 
over sine hjemmeværnskolleger. 

Som en bonus vil alle, der tilmelder sig syste-
met fra start, få en ekstra lille hjælper i form af 
en skridttæller til en værdi af 150 kroner.

SKR IDTÆLLEREN . . .

... er fra det danske fi rma 

Select, og tælleren har 

vundet fl ere test. Motivati-

onsprogrammet fi ndes via 

menupunktet Sundheds- og 

Træningstiltag på HJV.DK.

en skridttæller til en værdi af 150 kroner.

SKR IDTÆLLEREN . . .

som er et internetbaseret motivationsprogram til 

Hvis uheldet er ude
- hvad så?
Hvis man er involveret i et uheld i trafi kken med et af 

hjemmeværnets køretøjer, er det vigtigt, at skaden 

forvaltes på samme måde, uanset hvor i organisa-

tionen uheldet sker. Hjemmeværnskommandoen har 

derfor lagt en vejledning på HJV. DK. Den beskriver 

forretningsgangen ved uheld, uanset om det er en 

eneulykke eller fl ere parter er involveret.

Desuden indeholder vejledningen også et tip til at 

undgå parkerings- og bakkeskader. De udgør en 

væsentlig del af uheldene med hjemmeværnets 

køretøjer. Vejledningen fi ndes under menupunktet 

”Specialmoduler ” på HJV.DK. Klik på ”Dokumenter”, 

og skriv ”er uheldet ude” i søgefeltet.

Nye geværer med 
teleskopkolbe
At håndtere et gevær M/95 kan være 
ganske udfordrende, hvis man enten 
færdes dagligt på et af marinehjemme-
værnets fartøjer eller fra naturens side 
er lidt lille og derfor har forholdsvis korte 
arme. Løsningen er simpel: Montér en 
såkaldt teleskopkolbe, og geværet kan nu 
tilpasses til den enkelte. Hjemmeværns-
kommandoen har udsendt implemente-
ringsskrivelse til alle myndigheder, bl.a. 
med direktiv for fordeling af de 1.500 nye 
geværer, der benævnes M/95-11. Det er 
således de enkelte distrikter, der fordeler 
i forhold til de givne retningslinjer.

Nye geværer med 

Nyt fra Hjemmeværnets 
Munderingsudsalg
Ønsker du at købe en ekstra baret, et bæger til feltfl asken eller en 

M/84 vinterhue? Så kan du fi nde det i internetbutikken for hjemme-

værnets munderingsudsalg (HMU) på HJV.DK. Log ind, klik på ”For 

medlemmer”, og fi nd butikken under ”Munderingsudsalg”. 

Priserne på varer, der sælges fra HMU, er fastsat af Forsvarets 

Materieltjeneste (FMT) ud fra en handelsjuridisk sagsbehandling. 

Priserne på HMU revurderes hvert år i januar.

Og husk nu at betale girokortet, du modtager i forbindelse med køb 

af varer. Der er desværre nogle kunder, der trods gentagne rykkere, 

ikke betaler for varerne. Så nu er praksis, at beløbet sendes til ind-

drivelse via SKAT, når den dårlige betaler modtager tredje rykker. 

Pengene kommer desværre ikke hjemmeværnet eller det øvrige 

forsvar til gavn, da de indkrævede penge går direkte i statskassen.

Administrative lettelser
Den administrative belastning i 
hjemmeværnet kan give anledning 
til frustrationer, primært blandt 
befalingsmændene. Derfor har Hjem-
meværnskommandoen igen indsamlet 
erfaringer og konkrete forslag til 
forbedringer fra medlemmerne.

De input, der er modtaget ved 
svarfristens udløb 15. september, vil 
nu blive behandlet i Hjemmeværns-
kommandoen og taget op i hjem-
meværnets Driftsråd, der på vegne af 
Landsrådet behandler de administra-
tive lettelser.

Depotordning med forsvaret forlænges 
Hjemmeværnets forsøgsordning med forsvarets depoter er forlænget, så frivillige fortsat kan bytte deres personlige udrustning på forsvarets depoter frem til 31. december 2011.

Aftalen indebærer, at de frivillige får mulighed for ”1 til 1”-bytning af per-sonligt udleverede genstande som uni-former eller standardudrustning. Der er altså ikke tale om, at de på forsvarets depoter kan få ”nye ting”. Bytningen foregår efter princippet om, at man skal afl evere noget – for eksempel en defekt genstand – for at få noget nyt. 

Hvis uheldet er ude
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Hjemmeværnets Brassband Syd blev belønnet med fl ere 
bragende bifald, da de i sommer som det første hjemme-
værnsorkester fi k deres debut i Sønderjysk Tattoo i Aabenraa.

AF nInnA VIllADSEn

Hjemmeværnets Brassband 
Syd har som det første hjemme-
værnsorkester taget udfordrin-
gen op og medvirket i et tattoo. 

Orkestret med 25 spillende 
kvinder mellem 25 og 60 år fi k 
deres debut ved det traditionsri-
ge Sønderjysk tattoo i Aabenraa, 
som fandt sted over en weekend 
i juli samtidig med en lokal ringri-
derfest. De mange publikummer 
kvitterede for Brassband Syds 
indsats med et bragende bifald.

tattooet i Sønderjylland er 
Danmarks eneste professio-
nelle tattoo med deltagelse af 
både danske og internationale 
orkestre. Det har været afholdt 
gennem mere end 30 år og fore-
går under eventyrlige omgivelser 
på Brundlund Slot. tattooet 
gennemføres helt i det berømte 

Edinburgh tattoos ånd og stil – 
dog med en særegen charme og 
lokale sønderjyske kendetegn. 

Fik hurtigt 
program op at stå
Ideen til deltagelsen udspringer 
fra Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, der i 
2010 besøgte det sønderjyske 
tattoo. Hjemmeværnschefen 
fandt det oplagt, at også et af 
hjemmeværnets musikkorps blev 
repræsenteret ved det festlige 
tattoo. Så da Hjemmeværnets 
Brassband Syd blev præsenteret 
for ideen, slog orkestret straks til.  

Med hjælp fra blandt andre 
major Chris Christensen fra 
Hjemmeværnsskolen, der også 
er med til at tilrettelægge tat-
tooet, fi k de i løbet af seks uger 

sammensat et fl ot program. 
Dertil har orkestrets kvinder øvet 
og trænet i alt slags vejr. For ikke 
kun musikken skulle være i or-
den – de har også skullet lære at 
gå, spille og danne formationer 
på samme tid.

ud over tattooet var hjemme-
værnsorkestret også med i fl ere 
optog med musik gennem byens 
gader – den ene dag i øsende 
regnvejr – og med besøg på det 
gamle rådhus, hvor borgmester 
tove larsen tog i mod. Der er 
nemlig tradition for, at debute-
rende orkestre bydes velkommen 
på den måde. Der blev sat et fl ot 
punktum for festlighederne med 
koncert i et stort telt med plads 
til alle tattooets orkestre. 

Brassband fi k 
Tattoo-debut

Fakta

•	 	Hjemmeværnets	Brassband	
Syd startede 10. februar 1999 
og består af 25 kvinder i 
alderen 25 til 60 år.

•	 	Orkestret	er	i	dag	ledet	af	
Helle Christensen, der er ud-
dannet på Det Fynske Musik-
konservatorium i 2001.

•	 	Orkestret	har	blandt	andet	
fl ere gange spillet for Hendes 
Majestæt Dronningen og 
ved Kronprins Frederiks og 
Kronprinsesse Marys bryl-
lup. Desuden har det været i 
Saumur i Frankrig for at give 
koncerter som repræsentant 
for dansk forsvar.

Hjemmeværnets Brassband Syd 
optrådte i sommer for første gang 
ved Sønderjysk Tattoo i 
Aabenraa. Tattooet foregik på det 
idylliske Brundlund Slot. 

Foto: R
ene H

ollm
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HJVFOND                  Regnskab for 2010

Hjemmeværnsfonden

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010

Indtægter:
renteindtægter 73.952
realiseret kursgevinst/-tab på frie aktier      829
Ordinære indtægter i alt 74.781

Udgifter:
Omkostninger ved bestyrelsesmøder 3.594
Gaver        0
regnskabs- og revisionshonorar           7.625
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer 2.476
Administrationsomkostninger i alt 13.695

resultat før uddeling/skat 61.086

Uddeling:
Almennyttige uddelinger 83.487
tilbageførte almennyttige uddelinger   - 3.240 
Anvendt tidligere års hensættelser -11.100
Uddelinger i alt 69.147

resultat før skat -8.060
Skat   - 35
Nettoresultat -8.025

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER
Bundne aktiver:
Danske obligationer             0
Danske investeringsforeninger    1.487.481
Bankindestående            65
Mellemregning  0
Mellemregning konsolidering         15.271
Bundne aktiver i alt 1.502.817

Frie aktiver:
Danske obligationer    451.298
Danske investeringsforeninger      24.125
Bankindestående              13.209
Mellemregning                                  2.966  
Mellemregning - konsolidering    -15.272 
Frie aktiver i alt  476.326

AKTIVER I ALT 1.979.144

PASSIVER
Egenkapital 1.971.519
Hensættelser              0 
Gældsforpligtigelser        7.625

PASSIVER I ALT 1.979.144

København, 22. marts 2011
Dansk Forvaltning 

I bestyrelsen:
Jens Hald, formand, Henrik Holten, Georg Ferdinandsen, Knud Sander,  
Arne Slej Pedersen, Benny Sandsted Jacobsen, Henry noisen Petersen

JOHNSTAD                Regnskab for 2010

Generalmajor S. E. Johnstad-Møllers Fond

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010

Indtægter:
renteindtægter 9.031
Skattepligtig kursgevinst ved udtrækning af obligationer      198
Indtægter i alt 9.229

Udgifter:
Administrationsudgifter 314
revisorhonorar        6.150
Mødeudgifter 265
repræsentation 319
Udgifter i alt 7.048

resultat før skat 2.181

ÅRETS RESULTAT 2.181

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER
Bundne aktiver:
Obligationsbeholdning 227.256
Mellemregning med disponible aktiver    6.480
Bundne aktiver i alt 233.736

Disponible aktiver:
likvide beholdninger    14.551
Mellemregning med bundne aktiver      -6.480
Disponible aktiver i alt              8.071

AKTIVER I ALT 241.807

PASSIVER
Egenkapital 236.182
Skyldige beløb 5.625 

PASSIVER I ALT 241.807

København, 9. marts 2011
nejstgaard & Vetlov
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 
I bestyrelsen:
Jørgen Sverker nilsson, formand, leif Pedersen, Birgit Munch Wissum,  
Anders Holde

Revisormeddelelse

Hjemmeværnsfonden
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2010 – 31. december 2010 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Generalmajor S. E. JohnstadMøllers Fond
Det er vor opfattelse, at regnskabsåret 1. januar 2010 – 31. december 2010 er aflagt efter lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes bestemmelser om 
god regnskabsskik.
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Peder Skrams gade 3 . 1054 København K
Tel. & fax: 33 12 82 53

e-mail: mwm@mwmorch.dk
www.ordensbaand.dk

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

Fonde går mod 
sammensmeltning
To fonde deler penge ud til hjemmeværnssoldater, som har brug
for en økonomisk håndsrækning. Eller som har ydet en helt unik 
indsats. Der arbejdes nu på at lægge de to fonde sammen til én.

AF KASPEr BrønDuM AnDErSEn

Hver dag bidrager hjemmeværnets 
mange tusinde frivillige medlem-
mer mere til det danske samfund, 
end man kan forvente og forlange. 
Og engang imellem sker det, at 
et en hjemmeværnssoldat kom-
mer svært til skade. når det sker, 
kan det tilskadekomne medlem 
indstilles til et ”plaster på såret”, en 
såkaldt hædersgave, fra hjem-
meværnets to fonde, Hjemme-
værnsfonden og generalmajor S.E. 
Johnstad-Møllers Fond.

Derudover er der ind imellem 
en række enkeltpersoners ind-
satser, som overstråler de fleste 
andre. Sidste år uddelte Hjem-
meværnsfonden for eksempel 
hædersgave til en hjemmeværns-
soldat fra Hjørring, som under kli-
matopmødet i København i 2009 

straks iværksatte livreddende 
førstehjælp, da en køkkenchef 
ved et uheld skar sin ene arm, så 
hun var i fare for at forbløde.

Penge til Beton-Verner
Fondene har også uddelt midler 
til produktion af jubilæumsma-
gasiner og restaurering af Jens 
Peter Hjemmeværnsmand, den 
stolte soldat, der vogter over 
Hjemmeværnsskolen. Ham, der 
også er kendt som Beton-Verner.

Desværre har den økonomiske 
udvikling også ramt fondene. De 
gode tider med betydelige afkast 
fra primært obligationer er histo-
rie. Så der er ikke mange penge 
at dele ud af. En sammenlægning 
af de to fonde vil spare omkost-
ninger til administration – og 

dermed frigive midler til uddeling.
”når de faste udgifter til blandt 

andet revisoren er betalt, er 
udbyttet minimalt lige nu. Ved en 
sammenlægning af de to fonde 
vil vi få fuldt udbytte af afkastet, 
fordi vi vil spare administrations-
udgifter,” siger Hjemmeværns-
kommandoens økonomichef An-
ders Holde, som også er medlem 
af S.E. Johnstad-Møllers Fond.

Civilretsstyrelsen har modtaget 
begæringen om sammenlæg-
ningen, men ved redaktionens 
slutning var der endnu ikke faldet 
en afgørelse. Går ansøgningen 
igennem, vil det i praksis betyde 
nedlæggelse af S.E. Johnstad-
Møllers Fond, hvorfra midlerne 
overføres til Hjemmeværnsfon-
den.

sådan  
søger du

•	 	Skriv	en	motiveret 
ansøgning med navn på 
indstillede, tjenestested 
og en begrundelse for, 
hvorfor vedkommende 
skal tildeles en hæders-
gave for tilskadekomst 
eller – i helt særlige 
tilfælde – for sin indsats. 
Vær meget konkret.

•	 	Send ansøgningen til 
Hjemmeværnsfonden el-
ler S.E. Johnstad-Møllers 
Fond via kommandovejen.

•	 	Ansøgningerne	behand-
les typisk én gang årligt.

•	 	Der	uddeles	typisk	mel-
lem 10.000 og 25.000 
kroner, men der kan 
også være tale om andre 
hædersgaver som et ur 
eller – helt ekstraordinært 
– en æressabel.

•	 	Bestyrelserne	for	de	to	
fonde håber, at der fortsat 
vil blive samlet penge 
ind i hjemmeværnets 
underafdelinger, og at der 
også i fremtiden vil blive 
testamenteret penge til 
Hjemmeværnsfonden.

Nu med 15% rabat til 
medlemmer af Danmarks
Jægerforbund

Ndr. Frihavnsgade 49, 2100 Kbh. Ø
Herlev Hovedgade 138E, 2730 Herlev
Tlf. 39 40 10 50

Audiovox_AUG11_1-4  05/07/11  14:32  Side 1
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Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 2/2011 blev:

Konkurrence

Krydsord

Sudoku

deN sjove side

Hvis du har brugt lidt tid på at læse HJV 
magasinet, skulle det ikke være vanske-
ligt for dig at svare på nedenstående 
spørgsmål.

Blandt de rigtige besvarelser trækker vi 
lod om to smarte Leatherman-knive med 
blandt andet tang, dåseåbner og stjerne-
skruetrækker samt tilhørende lækker 
holder til bæltet.

Spørgsmål:
1    Hvilken eskadrille er kommandobefalingsmand Karsten 

Stenholt medlem af?

2   Hvad hedder de to ildsjæle, der er udpeget som fag-
ansvarlige for SAR i marinehjemmeværnets to distrikter?

3   Hvad hedder øvelsestilrettelæggeren bag flyverhjemme-
værnets øvelse i Sindal Lufthavn i Nordjylland?

4   Hvor foregik HJV Bootcamp 2011?

5   Hvad hed byen, der blev evakueret under 2. Verdenskrig?

6   Hvad hedder det musikkorps, der i sommer fik sin debut 
ved Sønderjysk Tattoo i Aabenraa?  

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskommandoen, 
Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til  
hjv-magasinet@hjv.dk senest torsdag 20. oktober.
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”.

God fornøjelse

Ebbe Skov
Aldershvilevej 108 C
2880 Bagsværd

Olav rye Hintze
lavendelvej 69
4470 Svebølle
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Som læser af HJV magasinet får du disse specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.KØR-SELV-LÆSERREJSER

Åbent hverdage kl. 8.00-15.30
samt i weekenden 10.00-15.00

Bestil nu på: 

www.happydays.nu 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Børnerabatter ved 2 betalende voksne.

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Miniferie i Kappeln
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Tyskland

Alle priser & perioder:
1.11.-22.12.2011: 699,-
2.1.2012-14.4.2012: 699,-
15.4.-10.6.2012: 799,-

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	3-retters	middag/buffet
•	Kurafgift

Apparthotel Svenson HHH 
Hotel Svenson, der ligger i udkanten af Kappeln 68 km 
syd for den danske grænse, er en hyggelig base for et 
par stressfri dage i det gamle danske land. Her får I en 
varm velkomst i rolige rammer, hvor dagen begynder 
og slutter med god mad i en afslappet atmosfære. Om-
givelserne er særdeles velegnede til at gå på opdagelse 
i: 200 meter fra hotellet ligger fjorden Slien, og den 
hyggelige marina ved bredden er en rigtig lille perle. 
Fra hotellet går der også gode vandrestier ind til cen-
trum af den lille havneby Kappeln, hvor den maritime 
stemning krydres med livlig butikshandel i en malerisk 
bymidte – en atmosfære så hyggelig, at den har gjort 
Kappeln til kulisse for en populær tysk TV-serie. Det 
kan varmt anbefales at nyde byens specialitet; røgede 
sild fra det gamle røgeri på havnen efterfulgt af en ud-
flugt i den danske historie – f.eks. en tur til Dannevirke 
(42 km) eller Glücksburg Slot (41 km).

Ankomst: 
Valgfri i perioden 1.11.-18.12.2011 samt 2.1.-8.6.2012.

Skønne dage i Skagen
3 dages ferie til 4-stjernet hotel

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	3-retters	middag

Ankomst:
Valgfri frem til 17.12.2011 samt
i perioden 1.1.-4.7.2012.

Opholdet	inkluderer	kun	slutrengøring.

Color Hotel Skagen HHHH 
Uden for sommersæsonen finder 
man ind til det ægte Skagen med 
den ro, originalitet og stemning, 
som Skagensmalerne faldt for. 
Skagen er perfekt til en slentretur 
i historien mellem de hvidmalede 
stakitter og små dukkehuse bag ho-
vedgaden. Og man kan stadig møde 
Krøyer, Drachmann og ægteparret 
Ancher – deres ånd lever på Ska-
gens Museum og i Anchers og Dra-
chmanns huse med det originale in-
teriør, som giver et stemningsfuldt 
indblik i kunstnerkoloniens hverdag 
for over 100 år siden. Det flotte 
Color Hotel Skagen er en særdeles 
stemningsfuld base, der putter sig i 
læ bag fyrreplantagerne midt mel-
lem Skagen havn og Gl. Skagen. 
 

Rügen – Tysklands smukkeste ferieø

4 dages ferie på 4-stjernet superiorhotel i Nordtyskland

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet
•	2	x	stor	temabuffet
•	1	velkomstdrink
•	10	%	rabat	på
	 wellnessbehandlinger

Ankomst:  Søndage og mandage
i perioden 2.-17.10. samt valgfri
i perioden 23.10.-25.12.2011 samt
2.1.-19.4. og søndag og mandage
i perioden 22.4.-27.5.2012. 

Aquamaris Strandresidenz
Rügen HHH
Rügen er ikke bare Tysklands stør-
ste ø. Det er også Tysklands smuk-
keste. Tæt ved den danske grænse, 
Østersøens sandstrande, de karak-
teristiske hvide klinter og de idyl-
liske fiskerlandsbyer ligger jeres 
4-stjernede superiorhotel med di-
rekte adgang til alt det, der gør Rü-
gen til den perfekte feriedestination. 
Her finder I alt, hvad I har brug for; 
tapasbar, steakhouse, wellnesscen-
ter med indendørs swimmingpool, 
piratskib og legeland for børnene og 
kun 200 m til den pragtfulde strand. 
Men Rügen har meget mere at byde 
på end velbesøgte badestrande.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. person 
i dobbeltværelse

1.199,-
Normalpris fra kr. 1.349,-

Pris pr. person 
i dobbeltværelse

1.049,-
Normalpris kr. 1.199,-

Pris pr. person i 
dobbeltværelse fra

699,-
Normalpris fra kr. 849,-

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-12 år ½ pris
i forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-14 år ½ pris
i forældres værelse. Børnerabat: 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 
seng. Max. 1 barn 6-14 år ½ pris

i forældres værelse.

Aquamaris Strandresidenz Rügen

Foto: Niclas Jessen

Apparthotel Svenson

Color Hotel Skagen
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                   Dragoon                   Dragoon Pris: Kr. 699,-

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

                  Crusader danish army daypaCk
På Crusader kan du anvende sidelommerne fra Forsvarets rygsæk og dermed få en kapacitet på 
yderligere ca. 18 liter. Desuden kan fronten åbnes med lynlås, så du bedre har adgang til dine 
stumper i bunden af rygsækken. Stort hovedrum på ca. 40 liter og ekstra åbning i fronten.

Separat rum til hydreringssystem med udtag og velcro løkke for drikkeslange. Toplåg med lom-
me, der lukkes med lynlås. Udtag for antenne, såfremt en radio placeres i rygsækken. Der er 
stropper til montage af PMV remme. Ydersiden har PALS (MOLLE) til montage af ekstra tasker 
m.v. samt kompressionsremme i siderne. Der er to net sidelommer og bærehåndtag. Velcro til 
personlig afmærkning. Skulderremmene er ergonomiske med gode justeringsmuligheder.

XGO
  Tactical T-Shirt
 Pris: Kr. 230,-

Pr
is:
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Dragoon
  Tactical Sport Set

 Pris: Kr. 449,-

Energizer® 1AA Helmet Light 
Dette er den mest fleksible lygte vi til nu har set og bør være enhver 
soldats ejendom – altså den første lygte, som anbefales anskaffet! 

Den lille lygte indeholder følgende lys og montager:

 • 1 hvid Cree® LED med 3 styrker - 40 lumens på højeste styrke
 • 1 rød Cree® LED med 3 styrker
 • IR Lys
 • IFF (Indicator Friendly Forces)
 • Montage til hjelm
 • Montage med pandebånd til pandelampe. 
  Lygten sidder på siden af hoved og kan rotere 360°
 • Montage til PALS (MOLLE), så den kan sidde på kampvest
 • Montage til Picatiny Rail, så lygten kan monteres på 
  våben eller på fremtidens hjelm!

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!
Salg af professionelt udstyr og udrustning til soldater i dansk forsvar - nationalt og internationalt

Dragoon
  Tactical Tight Fleece

 Pris: Kr. 899,-

XGO
Zip Mock Phase 4

Pris: Kr. 499,-  

Ved du at
inf-wear også er på 

alle kfum soldater-
hjem i dk

Best
seller


