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LEDER

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Kvalitet og kammeratskab

Jens Hald
Kommitteret for 
Hjemmeværnet
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2012 var kun lige skudt i gang, før vi i hjemme
værnsledelsen havde den store fornøjelse at være 
sammen med stort set alle frivillige chefer. Chefsam
lingen i Kolding bød på præcis den tætte dialog 
mellem nøglepersoner i den ansatte og den frivillige 
del af hjemmeværnet, som vores organisation er 
afhængig af.

På chefsamlingen fi k vi i ledelsen formidlet vores 
budskaber klart og direkte, og alle hjemmeværnets 
frivillige chefer fi k mulighed for at spørge ind til detal-
jer og for at lufte egne synspunkter. Men ikke mindst 
var chefsamlingen med til at knytte vores mangfoldi
ge organisation tættere sammen – på tværs af både 
værnsgrene og geografi .

I en tid hvor kommunikationen ofte foregår 
skriftligt, oplever vi, at vores medlemmer har et stort 
behov for at mødes fysisk. Derfor er det vigtigt, at vi 
værner om det sociale. At vi husker glæden. At det 
skal være sjovt at være i hjemmeværnet, selv om vi 
løser vores opgaver på en professionel måde. Sam
men med interessen for at gøre en forskel for vores 
samfund og for at bidrage til det danske forsvar væg
ter netop det sociale element, kammeratskabet, højt 
for størstedelen af vores mange tusinde medlemmer.

Derfor er det også vigtigt at huske på, at den 
mest effektive måde at formidle budskaberne i hjem
meværnet på stadig er via kommandovejen. Og al
lerbedst ved møder i kompagnier, fl otiller og eskadriller. 
Her er en mulighed for at fortælle, lytte og spørge, til 
der ikke længere er tvivl om, hvad beskeden gik ud på.

Erfaringerne fra chefsamlingen er særdeles 
positive. Og vi håber, at alle hjemmeværnets chefer 
– både frivillige og ansatte – har fået understreget 
betydningen af, at vi forklarer tingene på en direkte 
måde. På den måde kan vi uddybe den information, 
der rammer alle i organisationen via mails, ny
hedsbreve og andre skrivelser. Derfor forpligter vi i 
ledelsen os også til altid at være i dialog med resten 

af organisationen. Vi drøfter løbende hjemmeværnets 
præmisser og virke for samfundet med alle, der har 
lyst – både internt og eksternt.

For eksempel skal vi i år minde hinanden om, 
hvorfor det er så vigtigt at vedligeholde de militære 
færdigheder. Det gælder både i repetition af første
hjælp, våbenbetjening og bevogtningskompetencer 
og ved fokuseret funktionsrelateret efteruddannelse. 
Det gør vi bedst ved at kigge hinanden i øjnene og 
sikre, at alle kommer med på vognen.

Vi er underlagt en lov, der meget klart fortæller 
os, hvad vores rolle er, og hvilke kompetencer vi alle 
skal besidde. Derfor fokuserer vi i dette magasin på, 
hvordan hvert enkelt medlem af hjemmeværnet kan 
bidrage til, at vi også her i 2012 vil være en frivillig 
militær organisation, som både er en troværdig sam
arbejdspartner og en uundværlig del af danskernes 
hverdag.

Hjemmeværnsledelsen
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Alle aktive skal træne våbenbetjening
Som aktivt medlem af hjemmeværnet skal du have minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste om 
året. Det er ikke noget nyt. Men nu bliver der stillet mere præcise krav til tjenestetiden, der skal indeholde 
blandt andet våbenbetjening og førstehjælp. I HJV magasinet får du et overblik over, hvordan de 24 timer 
skal fordeles årligt. 

Lederdrømme  
Unge kvinder som 
Malene M. Petersen 
er i fremmarch hos 

Hjemmeværnskompagni Sorø.

Termisk kikkert
Hjemmeværnets 
nye alsidige termi
ske kikkert kan re

gistrere forskelle i temperatur.
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Tæt på en frivillig
Anders Jonasen 
er glad. Hjemme
værnet har nemlig 
hjulpet ham til 
at få en ny og 
sundere livsstil. 
Læs, hvordan 

Anders har fået trimmet vægten betyde
ligt, efter han begyndte at mo

tionere og træne til Nijmegen
marchen i Holland.
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Bjarne Nielsen fra Hjemmeværns
kompagni Hasle er kåret som 
”Årets frivillig i hjemmeværnet 
2011”. Samtidig kan alle frivillige i 
Hjemmeværnskompagni Vestlol
land nu ranke ryggen endnu 
mere og glæde sig over, at deres 
kompagni er årets frivillige hjem
meværnsenhed.

Forsvarsminister Nick Hækkerup 
overrækker priserne fredag den 
16. marts, hvor der også er hæder 
og anerkendelse til Fanø Red
ningsberedskab og til Frederick 
von Baden fra Beredskabsstyrelsen 
Sjælland.

Årets Frivilligpriser blev første 
gang uddelt i 2004. For at blive 
kåret til årets frivillig i hjemme
værnet skal man have ydet en 
helt særlig indsats i forbindelse 
med afgrænsede hændelser eller 
have ydet en bemærkelsesvær
dig indsats for generelt at skabe 
opmærksomhed omkring hjemme
værnets virke.

KORT NyT

Landsrådet
mødes
28. og 29. april afholdes årets 
første landsrådsmøde på Hjem
meværnsskolen i Nymindegab. 
Læs om mødet på HJV.DK og i 
HJV magasinet nummer 2.

Skydebane klar til nye tider
Hjemmeværnssoldaterne i Thy har nu al 
mulig grund til at tage til skydeaftener og op
datere færdighederne. Faciliteterne er i hvert 
fald i orden, efter at Egebaksande Skydebane 
nu står fl ot og trimmet og klar til de frivillige 
i området. 

Faciliteterne rummer en overdækket 200 
meter standplads, ny 100meter standplads 
med udbygget lydvold og istandsat anlæg og 
et nyt skydehus. 

Hvor lang 
er vejen ind i 
hjemmeværnet?
Der er mange bud på, hvor længe der går, fra den 
et potentielt nyt medlem af hjemmeværnet sender 
sin ansøgning ind til underafdelingen, og til vedkom
mende står med sin kontrakt i hånden.

Som du kan se af fi guren her, tager der gennem-
snitligt cirka tre en halv måned at blive medlem  for 
alle sager. En ukompliceret sag går typisk igennem 
hele processen på mellem to og tre måneder. Det er 
oftest de ansøgninger, der ender med et afslag, der 
har rigtig lange sagsbehandlingstider.

Det kommende medlem har ofte selv en del af 
ansvaret for, at processen går lidt i stå. For ofte 
mangler der er lægeattest, som vedkommende selv 
skal skaffe fra egen læge. Derudover kan man være 
uheldig, at der går fl ere uger, før den færdige an-
søgning bliver behandlet ved distriktsudvalget, som 
typisk kun mødes en gang om måneden.

Rekrutterings og Fastholdelseselementet i Hjem
meværnskommandoen har fokus på at gøre vejen 
ind i hjemmeværnet så kort som muligt. Derfor er 
der iværksat en række tiltag, som er meldt ud til 
organisationen via kommandovejen. Blandt andet er 
der særlige initiativer, der skal opkvalifi cere lederen 
af orienteringssamtalen.

Grafi kken viser et forsimplet overblik over, 
hvor lang tid de enkelte dele af sagsbehandlin-
gen for et nyt medlem gennemsnitligt tager.
Kilde: Forsvarets Personeltjeneste

ÅRETS FRIVILLIGE 
2011 ER KÅRET

GENNEMSNITLIG 
SAGSBEHANDLINGSTID:

105 dage 
for indgåede kontrakter

(oktober 2011).

Udsigten fra den nye 200- 
meter standplads på Egebak-
sande Skydebane.

2. Førstebehandling 
i Forsvarets 

Personeltjeneste

3. Behandling i 
distriktsudvalg

5. Accept og 
underskrivning hos 

nyt medlem

1. Modtagelse og 
behandling ved distrikt

4. Andenbehandling 
i Forsvarets 

Personeltjeneste
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Her er første kig på  
hjemmeværnets nye design
Du sidder lige nu og læser i det første synlige bevis 
på, at hele hjemmeværnet er på vej til at skifte 
design. HJV magasinet har taget forskud på en 
mere moderne og stilren visuel stil. En stil, som er 
udarbejdet af designbureauet Goodmorning Techno
logy, og som forventes at blive implementeret i hele 
hjemmeværnet i løbet af første halvår 2012.

Her på redaktionen er vi glade for at have fået et 
udtryk, som understøtter, at HJV magasinet er et 
moderne medlemsblad. Og som på elegant vis un
derstreger den journalistiske stil, som vi efterstræ
ber: Enkelt, effektfuldt og med små, overraskende 
finesser til den opmærksomme læser.

Vi håber, du bliver lige så glad for det nye design, 
som vi er. Hvornår det rammer dit distrikt og din 
underafdeling, vil du få information om fra nærme
ste chef i løbet af de kommende måneder.

Tre skarpe  
om den nye designmanual

Vi har spurgt Vagn Nielsen om 
baggrunden for, at hjemmeværnet 
nu skifter visuel identitet. Vagn er 
grafisk designer og projektleder på 
hele processen med at få udviklet 
og implementeret den nye design
manual.

1. Hvorfor skal vi have et nyt design?
”Først og fremmest er der nu en række nye medier, 
som den nuværende designmanual ikke er optime

ret til. Desuden er der et krav fra Forsvarsministe
riet om, at alle myndigheder tilpasser designet til 
ministeriets designmanual, som også implementeres 
på alle de administrative platforme.

Endelig har Landsrådet udtrykt stort ønske om, at 
hjemmeværnet får en værnsgrensfælles farve. Det 
har vi nu fået med den karmoisinrøde farve.”

2. Hvad er de væsentligste ændringer?
”Udover den karmoisinrøde farve er det først og 
fremmest nye skrifttyper. I hjemmeværnet anvender 
vi fremover Tahoma, som er en flot og alsidig skrift, 
som er god til både digitale og trykte medier. Derud
over er der udviklet nye logoer til hjemmeværnets 
myndigheder med Forsvarsministeriets særlige 
skrifttype, Tordenskjold.

Og designbureauet Goodmorning Technology har 
fået et særligt kendetegn i form af en vinkel, der 
kan bruges på billeder og tekstbokse og lignende.”

3. Hvornår rulles den nye designmanual ud?
”I løbet af første halvår 2012. Og vi lover, at det nok 
skal blive bemærket på alle niveauer – fra regioner 
over distrikter og ud til underafdelingerne – når den 
nye designmanual ankommer og skal implemen
teres. Og vi ser frem til at få et mere tidssvarende 
design i hele hjemmeværnet.

Vi skal også igen opfordre til, at der ikke bestilles 
nye materialer som foldere, brevpapir og den slags, 
som er produceret ud fra den gamle designmanual.”

Marine
hjemmeværnet fejrer  

jubilæum
2012 er jubilæumsår for marinehjemmevær
net. I 60 år har ”de mørkeblå” hjemmeværns
soldater assisteret politi, SKAT, søværnet og 
en række andre samarbejdspartnere med 
vigtige opgaver i de danske farvande.

I forbindelse med jubilæet er der åbnet 
en særudstilling på Hjemmeværnsmuseet i 
Frøslev.

Følg festlighederne, og find program for 
aktiviteter på HJV.DK og i marinehjemmevær
nets magasin, Martha.

Vil du gøre  
hjemmeværnet  
sundere?
Går du op i kost og motion? 
Og har du lyst til at sætte 
gang i en masse spændende 
aktiviteter, som kan skabe 
mere sundhed og en sjovere 
hverdag i hjemmeværnets 
underafdelinger? Så er det 
måske noget for dig at 
deltage i seks dages intens 
uddannelse til sundheds og 
træningsvejleder. Uddannelsen er en del af tilbuddet Sundt 
HJV. Nye STVkurser starter i uge 18 i Jonstruplejren og uge 
44 i Nymindegab. Se mere på www.hvsinfo.dk.
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Dette magasin anvender 
hjemmeværnets nye skrift-
type, Tahoma. Og rummer 
en række andre særlige 
designelementer fra den 
nye designmanual.

Vagn Nielsen er grafisk 
designer i Kommunikations- 
og Rekrutteringsafdelingen 

i Hjemmeværnskomman-
doen. Foto: Charlotte Baun 

Senholt
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KORT NyT

Ny mønt og 
nye mærker
Commanders Coin

Hjemmeværnet har indført en 
Commanders Coin. Formålet 
med mønten er, at che
fer  på distriktsniveau og 
derover  kan give den til 
personer, som har ydet 

en ekstraordinær frivillig indsats, der har 
stor betydning for de frivilliges vilkår i 
hjemmeværnet. Mønten symboliserer 
den taknemlighed, som chefen ønsker at 
udtrykke, for den helt ekstraordinære ind
sats. Mønten kan uddeles til såvel militære 
som civile. Mønterne er nummererede, og 
der skal føres log. 

HJV-ærmemærke
I januar 2012 blev det nye HJV ærme
mærke fordelt til områdedepoterne. 
Der kan udleveres et ærmemærke per 
aktiv hjemmeværnssoldat. Ærme
mærket er udstyret med burre og kan 
sættes på jakke M/84 eller jakke M/01. 

Hvor det ikke er muligt at anvende burre, må mærket 
sys på. HJVærmemærket skal sidde på højre ærme.

Myndighedernes ærmemærker
Produktionen af myndighedernes 
ærmemærker er godt i gang. På 
myndighedens ærmemærke er myn
dighedens heraldiske våben lagt på et 
skjold i de fl este tilfælde. Ærmemær-
ket føres på venstre ærme.  

Underafdelingernes ærmemærke
Produktionen af underafdelingernes 
ærmemærker er også godt i gang. 
Som supplement til hjemmeværnets 
uniformsbestemmelse (HJVBST 403
001) kan det nævnes, at STABærme
mærke føres af de offi cerer, der ind-

går direkte i den frivillige stab, og STHVKærmemærke 
føres af øvrigt personel i Stabsdelingen. Ærmemærket 
føres på venstre ærme.

Tilhørsmærker og fi ltunderlag
Der er indkøbt og fordelt tilhørsmærker og fi ltunderlag til 
områdedepoterne, således at man kan blive udstyret med 
det korrekte tilhørsmærke samt tilhørende fi ltunderlag. 
Det er besluttet, at personel ved Hjemmeværnsskolen per 
1. januar 2012 bærer underlagsfarven 'højrød'.

OBS!
Man må ikke bruge andre myndigheders mærker og 
våbenskjold uden deres tilladelse. Eksempelvis må 
rigspolitiets mærke ikke anvendes på hjemmeværnets 
ærmemærke.
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50-års-dag med 
besøg af generalmajoren
På en iskold februardag fi k 
Politihjemmeværnskompagni 
Silkeborg fi nt besøg. Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn winkler, chefen for Total
forsvarsregion Nord og Midtjyl
land, oberst Mogens Bech, samt 
chefpolitiinspektør Knud Stads
gaard fra Midt og Vestjyllands 
Politi mødte op sammen med 
Silkeborgs borgmester, Hanne 
Bæk Olsen, for at gratulere med 
kompagniets 50årsjubilæum.

På parkeringspladsen foran 

kompagniets lokaler havde de 
frivillige, sammen med repræsen
tanterne fra politiet, taget opstil
ling forud for generalmajorens 
ankomst.

Og bagefter – i forlængelse 
af den formelle akt – afholdt 
kompagniet en reception. Her fi k 
alle mulighed for at få en uformel 
snak med de prominente gæster, 
som alle havde stor ros til det 
store arbejde, som de frivillige 
hjemmeværnssoldater udfører til 
glæde for Silkeborg og omegn.

Hele fi re gange i januar var 
frivillige medlemmer af hjem
meværnet i aktion i forbindelse 

med Melodi Grand Prix i Aalborg. 
Først var Gigantium ramme om de 

voksnes musikalske show lørdag den 21. 
januar, og ugen efter var der børnenes MGP 
samme sted. Tilmed var der generalprøver 

begge fredage op til de store musikdyster med 
lige så massiv tilstrømning af publikum.
Så medlemmerne af Politihjemmeværnskompagni 

Himmerland havde nok at se til og kunne efter to 
hårde weekender endelig nyde roen og varmen 
efter mange timer i den nordjyske vinterkulde.

Inde i Gigantium sejrede Soluna Samay i årets 
Grand Prix-fi nale, som blev vist på DR. Ude i kul-
den sørgede hjemmeværnssoldaterne for afvik-
ling af trafi kken. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Travle weekender 
til Grand Prix i Aalborg

I januar 2012 blev det nye HJV ærme
mærke fordelt til områdedepoterne. 

Først var Gigantium ramme om de 
voksnes musikalske show lørdag den 21. 

januar, og ugen efter var der børnenes MGP 
samme sted. Tilmed var der generalprøver 

begge fredage op til de store musikdyster med 
lige så massiv tilstrømning af publikum.
Så medlemmerne af Politihjemmeværnskompagni 

Himmerland havde nok at se til og kunne efter to 
hårde weekender endelig nyde roen og varmen 
efter mange timer i den nordjyske vinterkulde.

Inde i Gigantium sejrede Soluna Samay i årets 
Grand Prix-fi nale, som blev vist på DR. Ude i kul-
den sørgede hjemmeværnssoldaterne for afvik-
ling af trafi kken.

Travle weekender 
til Grand Prix 

Generalmajor Finn Winkler skridtede kompagniet af sammen med chef-
politiinspektør Knud Stadsgaard og overrakte Hjemmeværnskomman-
doens mærke på en træplade kompagnilokalet. Foto: Knud Søby Thomsen

6 HJV magasinet  |  Marts 2012



Overlevelses tur 
for de seje
Halvdelen af de 37 deltagere besejrede kulden og 
de hårde fysiske strabadser i øvelsen ”Sej Rygsæk” i 
begyndelsen af februar. Øvelsen er en vinterøvelse, 
der skal udfordre den enkelte hjemmeværnssoldats 
evne til at ’overleve’ i et vintermiljø. Blandt andet skal 
deltagerne ud på en 42 kilometer lang gåtur med fuld 
oppakning – og med orientering efter kort.

Med tocifrede minusgrader var øvelsen ikke for kuld
skære hjemmeværnssoldater, og udrustning og mate
riel blev denne gang udsat for ekstraordinært hårde 
prøvelser. Derfor er det imponerende, at 18 deltagere 
gennemførte.

Det var niende år i træk, at Motoriserede Infanteri
kompagni Storstrømmen gennemførte vinterøvelsen på 
LollandFalster.

Følg med i HJV.DK version 2
Marinestation Holmen i København summer for tiden af tastetryk og 
museklik. Her har hjemmeværnets leverandør til HJV.DK version 2, 
ProActive, indrettet fælles kontor med Hjemmeværnskommandoens 
projektdeltagere.

Udviklingen går efter planen, og du kan følge fremdriften i projek
tet via reportager og interview med udviklere og andre nøgleperso
ner på Informationsforum på HJV.DK (bag login).

Sidste frist  
for Nijmegen
Husk, at sidste frist for at tilmelde sig årets Nijmegen
march i Holland er 25. marts.

Årets udgave af ”Fodgængernes Tour de France” er 
den 96. i rækken, og den foregår 17.20. juli 2012.

Før du kan deltage, skal du have gået mindst én kon
trolmarch. Der er planlagt kontrolmarcher på følgende 
datoer:
• Århus 5.-6. maj
• Grænsemarch 19.-20. maj
• Sjælland 2.-3. juni

Forud for Nijmegenmarchen går et hold hjemme
værnssoldater samt øvrige inviterede soldater fra flere 
lande turen fra København til Nijmegen – den såkaldte 
Makonimarch. Turen er 650 kilometer og afsluttes med 
deltagelse i Nijmegenmarchen.

Læs mere på www.nijmegen.dk og www.makoni.dk.

Siloen sank  
endelig sammen
Den nægtede i første omgang at 
lade sig vælte. Og derfor stod en 
gammel, men stædig silo på suk
kerfabrikken i Assens i en periode 
og mindede om en dansk udgave 
af Det Skæve Tårn i Pisa. Første 
sprængning 6. december 2011 mis
lykkedes, og hjemmeværnet fik op
gaven med at afspærre og bevogte 
området, så pressen eller andre af 
de mange interesserede ikke kom 
for tæt på den skøre, sejlivede byg
ning. Dertil kom, at mange beboere 
i området måtte evakueres.

10 dage senere lykkedes det dog at 
jævne den genstridige bygning med 
jorden. Senere er også silo nummer 
to samt et tilhørende trappetårn 
blevet sprængt – førstnævnte også 
med visse udfordringer, da spræng
stoffet i første omgang ikke detone
rede. Politihjemmeværnskompagni 
Assens har hele vejen igennem ydet 
en utrættelig indsats sammen med 
andre enheder på Fyn, som også 
blev tilkaldt.

Chefen for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Frank 
Lissner, besøgte øvelsen ”Sej Rygsæk” og talte med 
flere af de frivillige, blandt andre Christina Steenfoss, 
som er første kvindelige deltager i øvelsens niårige 
historie. Foto: Stefan Pedersen

Endelig. Silo 1 synker i grus. Politihjemmeværnskompagni Assens sørgede 
for sikkerheden omkring siloerne, som en overgang var Danmarks mest 
omtalte bygninger. Foto: Henning Ø. Hansen
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KORT NyT

EN KOLD 
FORNØJELSE
234 deltagere fra hele Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn trodsede 
kulden og mødte op til den årlige multifunktionsweekend i Ny
mindegab i begyndelsen af februar. Temperaturen sneg sig ned 
under minus 20 grader om natten, hvilket især ramte de gæve 
soldater på skydebanen og dem, som var i beredskabsområde 
og skulle sove ude. Selv bilerne frøs, så der skulle kæmpes for 
at få dem i gang.

De mange deltagere blev både testet i at holde varmen og 
i udfordrende undervisning i blandt andet hjælp til politiet, 
førstehjælp, laserduel, forsyningshjælp og forhold over for 
vejsidebomber.

Inde i varmen ved middagen lørdag aften talte den nye 
distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, til de mange delta
gere. Talen drejede sig blandt andet om det vigtige i at bevare 
troværdigheden ved at fokusere på korrekt uniformering, ud
dannelse og aktiviteter – og at huske at sikre balancen mellem 
hjemmeværnslivet og privatlivet.

NATO-øvelse har 
brug for frivillige
I løbet af godt to uger i slutningen af april og begyndelsen af 
maj afholder NATO en stor øvelse i Vestjylland. Hjemmeværnet 
bidrager med bevogtning af nogle af de installationer, der opret
tes under øvelsen. Du kan kontakte Hærhjemmeværnsdistrikt 
Fyn, hvis du gerne vil være med. Send blot en uforpligtende mail 
til hdfyn@hjv.dk – med angivelse af, hvilke dage du eventuelt vil 
kunne deltage.

Der blev blandt 
andet øvet 

førstehjælp på 
kamppladsen, 

da Hærhjemme-
værnsdistrikt Fyn 

holdt multifunk-
tionsøvelse i bi-

dende kulde. Foto: 
Inge Jagd Sørensen

Med livet 
som indsats

Hvad får unge mænd til at ofre livet på grund af fanatisk religiøs 
eller politisk overbevisning? Dette spørgsmål blev særdeles aktuelt 
under 2. verdenskrig, da 5.000-7.000 japanske piloter fl øj deres 
maskiner ind i amerikanske krigsskibe med livet som indsats.

Kamikazeaktionerne er beskrevet i bogen ”Kamikaze – Japans 
dødspiloter”. Her gennemgår to historikere med speciale i 2. ver
denskrig selvmordets historie som militært og politisk kampmiddel.

Der er interessante interview med japanske piloter, som over
levede selvmordsaktionerne, og billeder fra træningslejrene for 
kamikazepiloterne.

”Kamikaze – Japans dødspiloter”
Askholms Forlag
Vejledende pris: 350 kr. (352 sider)

MHV 814 indsat 
efter olieudslip 
Sønderborg Havn blev i slutningen af januar ramt af et olieud
slip, og MHV 814 Budstikken, som har hjemme i havnen, blev 
naturligvis indsat.

”Vandoverfl aden i hele inderhavnen var dækket af olie, og 
at dømme efter lugt og konsistens har det sandsynligvis været 
dieselolie,” sagde fl otillechef kaptajnløjtnant Bo Martin Han-
sen til HJV.DK efter indsættelsen. Det lokale beredskab lagde 
fl ydespærringer og oliegranulat ud for at bremse udslippet, 
mens MHV 814 fi k til opgave at undersøge, om olien var nået ud 
i bugten.

”Heldigvis var der en nordgående strøm, så olien forblev i 
havnen”, fortæller Bo Martin Hansen, som kunne sejle retur til 
havnen først på aftenen.

MHV 814 Budstikken var med til at minimere følgerne af et olie-
udslip i Sønderborg Havn. Foto: Stephan Valkær

    Film efterlyses
Leo Poulsen, som er tidligere medarbejder ved Hjemme
værnsskolen, er på jagt efter en række fi lm, som han har 
produceret i sin tid i Nymindegab. De er siden lånt ud, 
og nu håber Leo Poulsen at få nogle af dem tilbage. Det 
drejer sig om følgende titler:
1009 – Jubilæumsudstilling Frøslev 14. marts 1999.
1010 – HJV Jubilæum 1999.
1061 – På tur med marinehjemmeværnets jubilæums
udstilling.
Ligger du inde med en af ovenstående fi lm, kan Leo 
Poulsen kontaktes på tlf.: 2034 1187.

    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses    Film efterlyses

8 HJV magasinet  |  Marts 2012



Hjemmeværnets 
rydningsassistenter 
har uskadeliggjort 
adskillige kilo farligt 
fyrværkeri. 

AF: KRISTIAN HELMER OG 
KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: TONy wEDIGE BRØCHNER

Kort om 
uddannelsen
Indhold
•  Civilt kursus i transport af farligt 

gods og tillægskursus i de militære 
bestemmelser for transport af farligt 
gods (samlet fi re dage).

•  Rydningsassistentkursus ved Ingeni-
ørregimentet i Skive (fem dage). 

Krav til kursisten
•  Opdateret træningstilstandsprøve 

(3.000 meter løb samt muskelprøve).
•  Screening ved forsvarets psykologer.

Vil du med?
Der udpeges og uddannes løbende nye 
rydningsassistenter. Et nyt hold med 12 
deltagere påbegynder uddannelse i uge 
13. Er du interesseret, kan du henvende 
dig via kommandovejen til dit distrikt.

Hele 94 gange var 
hjemmeværnets rydnings
assistenter indsat i 2011. 
Til stor glæde for politi, 
forsvarets ammunitions
ryddere og ikke mindst 
borgerne i hele landet.

”Der er mange, som ikke er klar over, at vi 
er fra hjemmeværnet. Selv politiet på stedet 
bliver ofte overraskede, når de fi nder ud af, 
at det er frivillige fra hjemmeværnet, der er 
i gang med at fjerne farligt fyrværkeri.”

Sådan lyder det fra Reno Pedersen, som 
er en af de rydningsassistenter, som hver 
tredje uge har vagt døgnet rundt.

Siden hjemmeværnets første rydningsas
sistenter blev uddannet og gjort operatio
nelle 1. december 2010, er det blevet til 
fl ere end 100 indsættelser. Adskillige kilo 
ulovligt fyrværkeri er blevet fl yttet eller 
uskadeliggjort – primært i højsæsonen 
omkring nytår.

Afl astning af forsvaret
Formålet med ordningen er at støtte for
svarets ammunitionsrydningstjeneste, som 
gennem en årrække var blevet belastet af 
opgaver med at uskadeliggøre og afhente 
fyrværkeri i det offentlige rum.

Og ordningen er blevet en stor succes. 
Ikke bare sparer forsvarets ammunitionsryd
dere tid på kørsel, ammunitionsrydningstje
nesten kan også bedre nå at gennemføre 
den nødvendige uddannelse og ikke mindst 
forberede sig til de mange udsendelser til 
internationale missioner, hvor deres eksper
tise er meget efterspurgt.

”Vi er glade for den hjælp, vi får fra ryd
ningsassistenterne. De gør et godt stykke 
arbejde og afl aster vores beredskab, så de 
kan koncentrere sig om andre opgaver,” lød 
meldingen fra Chefen for Hærens ammu
nitionsrydningstjeneste, 5. EOD ved Skive 
Kaserne, major Michael Elgaard, til HJV.DK 
umiddelbart efter årsskiftet.

Også politiets tilbagemeldinger er 
positive. De får generelt hurtig og kompe
tent støtte fra de motiverede frivillige fra 
hjemmeværnet, oplyser Poul Nedergaard, 
der er operativt ansvarlig for rydningsas
sistenterne.

Hjemmeværnets rydningsassistenter er 
opstillet af hærhjemmeværnsdistrikterne 
over hele landet, mens planlægning og 
uddannelse er forankret ved Totalforsvars
region Nord og Midtjylland.

Læs portræt af 
Reno Pedersen 
på næste side

FyRVÆRKERI

Flot første år for 
rydningsassistenterne
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”Én fejl, og  
så har du ondt!”
Reno Pedersen er en af hjemmeværnets frivillige rydningsassistenter. 
Han bruger gerne weekender, aftener og ferier på at sikre, at ingen 
kommer til skade på farligt fyrværkeri.

Mens de fleste mennesker slap tøjlerne 
omkring nytår og kastede sig over cham
pagne, kransekage og 90årsfødselsdagen, 
var Reno Pedersen konstant på vagt. Og hele 
fem gange på godt en uge rykkede han ud 
for at hjælpe politiet 
med at håndtere farligt 
fyrværkeri. To gange ved 
razziaer inden nytår og 
tre gange ved spræng
ning af fyrværkeri, som 
lå tilbage på jorden uden 
at være eksploderet i et 
farveorgie på den kolde, 
mørke nytårshimmel.

Reno Pedersen blev 
uddannet rydningsas
sistent i foråret 2011, og 
i løbet af efteråret var 
han på vedligeholdelses
kursus. Så han kunne sit 
kram, da han første gang trak i den særlige 
beskyttelsesdragt og uskadeliggjorde en 
såkaldt luftbombe.

Sjov og alvor
Men hvad får en velfungerende 40årig 
mand til at gå ind i en risikofyldt funktion 
uden at få en krone for det?

”Det er sjovt!” lyder svaret uden tøven 
fra Reno Pedersen, der til daglig er kon
ceptansvarlig for rensning af ventilationssy
stemer i skadeservicevirksomheden SSG.

Så Reno Pedersen er vant til at rykke ud, 
når kunderne ringer. Og på samme måde 
står han gerne til rådighed, når politiet har 
brug for assistance fra hjemmeværnets 
rydningstjeneste.

”Kan jeg bare redde ét barn fra at få 
sprængt en finger af, har al den tid, jeg 
bruger på det, været det hele værd,” siger 
Reno Pedersen.

Omtrent halvdelen af sit 40årige liv har 
Reno Pedersen været frivillig i hjemmevær
net. Og i alle årene har han brugt en stor del 
af sin fritid på at hjælpe det danske forsvar 
og beredskab. For ud over at være rydnings
assistent er Reno Pedersen også med i sne
beredskabet, han har været sanitetshjælper 
for aspiranter til frømandskorpset og figurant 
for sanitetstropperne – ”de må gerne øve 

sig på mig, hvis de har 
brug for en nålepude” 
– og han har varetaget 
en række forskellige 
funktioner.

Nå ja, og så er han 
forbindelsesofficer i 
Hjemmeværnskom
pagni Holbæk Vest, 
hvor han også gerne 
giver et nap med, når 
der skal hverves nye 
medlemmer. Sidste år 
brugte han således 
700 timer på frivilligt 
arbejde for hjemme

værnet, heraf mange i skarpe indsættelser.
”Jeg er lige hjemme en gang imellem 

for at fodre fisken og så af sted igen. Jeg 
er god ude i felten. Jeg holder meget af at 
have fingrene nede i sagerne,” siger Reno 
Pedersen, der også har deltaget i Nijmegen
marchen.

Mere militær – mindre madpakke
Han har været med så længe, at han har op
levet mange omvæltninger i hjemmeværnet. 

”Siden jeg begyndte i hjemmeværnet 
i marts 1991, er der blevet mange flere 
specialiserede opgaver, og der stilles meget 
større krav. Det synes jeg er en god udvik
ling. Men kammeratskabet er der heldigvis 
stadig. Jeg har meget socialt samvær med 
andre, primært i kompagniet, og det har 
meget at sige,” siger Reno Pedersen, som 
derfor ikke ønsker sig tilbage til tiden, hvor 
der var mere fokus på kaffe og madpakker.

Grænserne bliver udfordret
Gennem de mange oplevelser i hjemme
værnsuniformen har han fået udfordret 
sine grænser mange gange. Både fysisk og 
mentalt. Især da han meldte sig til ryd
ningstjenesten. 

”Jeg tog en befalingsmandsuddannelse, 
og derefter blev jeg screenet af en psyko
log. Dér blev der virkelig testet grænser 
– for at se, om vi kunne bevare roen,” siger 
Reno Pedersen, som godt er klar over, at et 
forholdsvis lille stykke fyrværkeri kan ende 
med at give ham store skader.

”Én fejl, og så har du ondt!” som han si
ger. Alligevel giver opgaverne som rydnings
assistent ikke svedige håndflader.

”Nej, tværtimod! Nu har jeg jo taget uddan
nelsen og har bevist, at jeg kan bruge den.”

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: THORKILD CHRISTENSEN

Når hjemmeværnet rykker ud for at 
assistere politiet med at fjerne farligt 
fyrværkeri, sker det altid i hold beståen-
de af to rydningsassistenter. De særligt 
uddannede hjemmeværnssoldater har en 
række helt ufravigelige procedurer, som 
ved denne rydningsopgave kort efter 
nytår i Køge. 

1

PORTRÆT

 ”Kan jeg bare 
redde ét barn fra at få 
sprængt en finger af, 
har al den tid, jeg 
bruger på det, været 
det hele værd.

Reno Pedersen, ryd
ningsassistent ved distrikt 
Midt og Vestsjælland

10 HJV magasinet  |  Marts 2012



1 Efter ankomst til stedet udpeger politiet 
eller den borger, der har fundet fyrværke-

riet, den nøjagtige placering. Her er det en 
græsplæne i et tæt bebygget boligområde i 
Køge.

2 Hjemmeværnets rydningsassistenter 
identificerer typen af fyrværkeri, og de gør 

klar til at uskadeliggøre emnet. I dette tilfælde 
er der tale om en luftbombe – også kendt som 
en krysantemumbombe.

3 Iført sit særlige beskyttelsesudstyr går 
den ene rydningsassistent roligt hen til 

fyrværkeriet. Derefter bruger han en tang til at 
samle det op og forsigtigt placere det i en 
spand.

4 Fyrværkeriet ”nødflyttes” i spanden til et 
afspærret område. Der er en sikkerheds-

zone på 100 meter til bygninger og mennesker. 
Hvis rydningsassistenten vurderer, at fyrvær-
keriet er ustabilt, kan han vælge at sprænge 
det på stedet frem for at flytte det. 

5 En særlig vandkanon med en meget 
koncentreret stråle placeres over fyrvær-

keriet, og med en ekstremt hård og koncentre-
ret stråle gennembores fyrværkeriet, så den 
yderste del åbnes. Derefter udløses en lille, 
kontrolleret sprængning. Ved aktionen her i 
Køge kan man se vandkanonen lette fra 
græsset på grund af trykket fra eksplosionen.

6 Efter sprængningen kontrollerer rydnings-
assistenterne, at emnet er uskadeliggjort, 

og de pakker sammen og meddeler politiet, at 
området er sikkert.

2

3 4

5

6
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Otte fakler  
for de henrettede
Steen Albert Pedersen fra Hjemmeværnskompagni Hvidsten ved Randers er 
barnebarn til et af medlemmerne fra ”Hvidsten Gruppen”, hvis dramatiske 
historie nu er filmatiseret.

Da filmatiseringen af ”Hvidsten Gruppen” 
havde gallapremiere under stor medieståhej 
i BioCity i Randers, stod det lokale Hjemme
værnskompagni Hvidsten uden for biografen 
med otte fakler og kompagnifanen for at 
mindes de henrettede fra modstandsgrup
pen. En fakkel for hver af de otte henret
tede, der i dag ligger begravet i den lille 
mindelund i Hvidsten cirka 12 kilometer fra 
Randers.

Historien om en af besættelsestidens be
rømteste modstandsgrupper og dens kamp 
for et frit Danmark er biografaktuel med 
Jens Jørgen Spottag og Bodil Jørgensen 
som ægteparret Marius og Gudrun Fiil fra 
Hvidsten Kro. Filmen fortæller historien om 
helt almindelige mennesker, der var parate 
til at dø, for at andre kunne leve.

”Det er vigtigt at bære arven og traditio
nerne videre og ære de faldne fra Hvidsten 
Gruppen, der betalte den yderste pris 
med deres liv i kampen for fred og frihed 
i Danmark. Hjemmeværnet er grundlagt 

på det fundament og den forsvarsvilje, 
som modstandsgruppen stod for,” forklarer 
kompagnichef Finn Bødtker om baggrunden 
for kompagniets deltagelse ved biografpre
mieren.

Barnebarn i kompagniet
Blandt medlemmerne i kompagniet er den 
57årige skytte Steen Albert Pedersen. Han 
er barnebarn af en af gruppens medlemmer, 
dyrlæge Albert Carlo Iversen fra landsbyen 
Spentrup, der også var blandt de henret
tede. Dyrlægen var blandt andet med til at 
bringe engelske faldskærmsjægere i sikker
hed i ”Tulles hus” ved Hvidsten Kro. 

Steen Albert Pedersens mor, den 84årige 
Ulla Pedersen, har været i tæt kontakt med 
filmproducent Regner Grastens kone, Tove 
Grasten, og instruktør AnneGrethe Bjarup 
Riis i deres research til filmen. Ulla Pedersen 
har bistået med et væld af historiske detal
jer fra dengang. Hun husker også tydeligt, 
da tyskerne den 11. marts 1944 tidligt om 

morgenen kom og hentede hendes far.
”Der er ikke mange nulevende efter

kommere, som kan fortælle historier om 
gruppens medlemmer og den tid. Min mor 
er blandt de få. Hun er et omvandrende 
bibliotek og har bevidst valgt at være meget 
åben om modstandskampen,” fortæller 
Steen Albert Pedersen, der har fået navnet 
Albert efter sin morfar.

Personligt valgte Steen Albert Pedersen 
netop medlemskabet af Hjemmeværnskom
pagni Hvidsten på grund af historien. Lige 
så længe han kan huske tilbage, er han 
kommet i den lille mindelund i Hvidsten, 
hvor hans morfar ligger begravet. Kom
pagniet tager fast derud to gange årligt og 
lægger en krans for de faldne og synger 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

HVIDSTEN GRUPPEN

Hvidsten  
Gruppen
• Gruppen blev etableret i marts 

1943 på Hvidsten Kro cirka 10 
kilometer fra Randers. Den blev en 
af de vigtigste i modstandsbevæ
gelsen og modtog sendinger med 
våben og sabotageudstyr, der blev 
sendt videre ud i Jylland til andre 
modstandsgrupper.

• Tyskernes tilfangetagelse af en en
gelsk faldskærmsmand i december 
1943 blev imidlertid skæbnesvanger 
for gruppen, idet soldaten under 
tortur afslørede gruppen. Otte 
medlemmer blev dømt til henret
telse, og seks til tugthuset. Henret
telserne fandt sted 29. juni 1944 i 
Ryvangen lige nord for København.

Soldater fra Hjemmeværnskompagni Hvidsten med fakler uden for BioCity i Randers, hvor 
den nye film om Hvidsten Gruppen havde gallapremiere. Foto: Leif Møller
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Vind billetter  
til filmen
HJV magasinet udlodder i samarbejde 
med United International Pictures 5 x 2 
billetter til filmen ”Hvidsten Gruppen”. For 
at deltage i lodtrækningen skal du svare 
på spørgsmålet: ”Hvad hedder dyrlægen 
fra Spentrup, der var medlem af Hvidsten 
Gruppen?”
Send dit svar på mail senest 25. marts 
2012 til hjvmagasinet@hjv.dk. Mærk mai
len "Hvidsten", og husk at opgive dit navn 
og din postadresse.

'Altid frejdig når du går'. Det sker 4. maj og 
29. juni, der er årsdagen for henrettelsen af 
medlemmerne i modstandsgruppen.

”Hjemmeværnet giver bestemt mening 
også i dag. Vi er en flok frivillige, der altid er 
parate til at hjælpe samfundet og forsvaret, 
når der er behov for det. Så træder vi frem, 
hvor andre viger tilbage, ligesom mod
standsfolkene gjorde det,” siger Steen.

Bevægende film
På grund af den tætte tilknytning til filmens 
hovedpersoner fik Steen og hans mor lejlig
hed til at se filmen før gallapremieren. Det 
var en meget bevægn,ede oplevelse, ikke 
mindst for hans mor at se sin fars mod
standskamp fortalt med levende billeder. 

”Filmen er fremragende og meget sober 
i forhold til historien. Den gengav også flot 

det tætte kammeratskab, der udspandt sig 
mellem min morfar og Marius Fiil, og i det 
hele taget solidariteten mellem modstands
folkene. Sådan et kammeratskab finder 
du også i dag i hjemmeværnet,” fortæller 
Steen.

”Især filmens afslutning, den gik selvføl
gelig lige ind i hjertekulen på os. Selv om vi 
godt ved, hvordan det hele ender, så var det 
meget, meget bevægende at få visualiseret 
henrettelsen i Ryvangen, som vi hidtil kun 
har fået fortalt med ord. Pludselig fik vi om
sat de mange hyldemeter med bøger og de 
mange fortællinger om modstandskampen 
til levende billeder.” 

Såvel Steen som hans mor er også meget 
tilfredse med skuespilpræstationerne. Særlig 
glad er han for, at det er lykkedes at fange 
den ”jyske” tone, som var så udpræget i det 

miljø omkring Hvidsten Gruppen. Ikke mindst 
valget af Anne Louise Hassing som dyrlæ
gens kone, Augusta, forstærker den tone.

”Filmen lever på alle måder op til mine 
forventninger. Det er et vigtigt stykke Dan
markshistorie, der bliver fortalt,” siger Steen 
Albert Pedersen, der har været meget aktiv i 
den lokale markedsføring af filmen.

Ulla Pedersen 
sammen med søn-
nen Steen Albert 
Pedersen fra Hjem-
meværnskompagni 
Hvidsten. Foto: Ole 
Jakobsen/den utradi
tionelle

Rollen som dyrlægen Albert Carlo Iversen spilles i filmen af Bjarne Henriksen, der ses sammen med 
sine tre døtre. Kun Ulla Pedersen, den ældste af dem, lever i dag. Foto: United International Pictures

Læs mere om Hvidsten Gruppen og 
filmen på: www.hvidstenfilm.dk og  
www.visitranders.com.
Vælg menupunktet 'Inspiration' med link 
til Hvidsten Gruppen.
Randers Amtsavis har også samlet en 
stribe artikler om emnet:
www.amtsavisen.dk/hvidstengruppen
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”Vi har  
også brug for 
hjemmeværnet 
i fremtiden”
Danmark har fået en ny regering og dermed en ny 
forsvarsminister. Der er allerede lagt op til store 
omstruktureringer og besparelser i hele forsvaret. 
Intet ser ud til at være helligt. Så HJV magasinet tog 
til Forsvarsministeriet for at snakke om fremtidens 
hjemmeværn med den nye minister, Nick Hækkerup.

Udsigten fra forsvarsministerens hjørne
kontor kalder på en smule ærefrygt. Her er 
direkte udsyn til centrum for den politiske 
magt i Danmark, Christiansborg. Og på 
gangen lige uden for kontoret hænger 
billeder af alle tidligere forsvarsministre på 
rad og række. Blandt dem Hans Hækkerup, 
onkel til den nuværende forsvarsminister, 
Nick Hækkerup, som tager imod HJV ma
gasinets udsendte.

Men der er ikke tid til at dvæle ved 
hverken udsigten til Borgens nye kobbertag 
eller ved forgængernes bedrifter. For en 
forsvarsminister anno 2012 er hvert minut 
kostbart. Så vi springer hyggesnakken over 
og går i gang.

Hjemmeværnet er jo en af Dan-
marks største frivillige organisa-
tioner. Hvordan er det at råde 
over så mange frivillige ildsjæle?
”Det synes jeg er pragtfuldt. Jeg har den 
allerstørste respekt for alle dem, der ved 
siden af at skulle smøre madpakker og 
deltage i skolehjemsamtaler og alt muligt 
andet også finder kræfter til at gøre noget, 
som i virkeligheden er en hjælp til alle os 
andre.”

Hvordan vurderer du kvaliteten 
af det arbejde, som de frivillige 
hjemmeværnssoldater udfører?
”Den vurderer jeg til at være meget høj. Vi 
bruger jo hjemmeværnet til bevogtningsop
gaver på internationale missioner, hvor der 

er stor tilfredshed med den måde, som op
gaverne bliver løst på. Men også herhjemme 
bliver hjemmeværnet brugt ekstremt meget, 
og det er jo flere gange i døgnet, at de er 
indsat i opgaver – store som små.”

Der findes stadig en del modstan-
dere af hjemmeværnet blandt 
politikerne på Christiansborg, 
også i regeringspartierne. Hvor-
dan ser du på snakken om af-
væbning eller eventuel nedlæg-
ning af hjemmeværnet?
”Jeg synes, at man skal glæde sig over, 
at der er frivillige, der vil stille op, som vil 
gøre et stykke arbejde for fællesskabet, 
og som løser nogle opgaver, som det el
lers ville være meget, meget svært at få 
håndteret. Så jeg synes, at man skal prise 
det frivillige arbejde rigtig velkomment og 
glæde sig over det arbejde, som hjemme
værnet udfører på en professionel måde. 
Jeg tror, de fleste af dem, som er ude 
med riven i forhold til hjemmeværnet, er 
nogle, som måske ikke er fuldt opdateret 
på, hvordan hjemmeværnet har fulgt med 
tiden, og hvad det er for nogle opgaver, 
som løses i dag.”

Hvad skal hjemmeværnet gøre 
for at komme den kritik og de 
fordomme til livs, som stadig 
eksisterer?
”I virkeligheden synes jeg, at hjemme
værnet er godt på vej. Det drejer sig om 

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: OLE BO JENSEN OG  

FORSVARSMINISTERIET

Ministerens  
blå bog
Navn: Nick Hækkerup.
Født: 3. april 1968 i Fredensborg.
Familie: Gift med Petra Freisleben 
Hækkerup. Nick Hækkerup har fire børn; 
Fie (1994), Mille (1998), Emil (2003) og 
Malthe (2006).
Uddannelse: Adjunkt ved Københavns 
Universitet, 19982000. Ph.d. i jura med 
en afhandling om kontrol og sanktioner 
i EFretten, 19941998. Fuldmægtig ved 
Landsskatteretten, 1994. Cand.jur. fra 
Københavns Universitet, 19881994.
Militært: Aftjent værnepligt ved Søvær
nets Eksercerskole i Auderød. Valgt til 
landstalsmand.
Politisk: Medlem af byrådet i Hillerød 
Kommune for Socialdemokraterne, 1994
2007. Borgmester 20002007.
Medlem af Folketinget siden november 
2007. Har haft en række udvalgsposter 
samt været skatteordfører 20072011.
Næstformand for Socialdemokraterne 
siden 2005.

INTERVIEw
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oplysning og tilstedeværelse, som øger 
interessen for det arbejde, som hjem
meværnet udfører. Jeg synes også, at det 
har en selvstændig betydning at deltage i 
internationale missioner, for man kan se i 
andre dele af forsvaret, at noget af det, som 
unge mennesker finder tiltrækkende, det er 
at deltage i internationale missioner.”

Vil man kunne fastholde den store 
interesse for at være medlem af 
hjemmeværnet, hvis man afvæb-
ner hjemmeværnssoldaterne?
”Jamen, jeg kan ikke se, hvorfor man skulle 
afvæbne hjemmeværnet. En del af de op
gaver, som hjemmeværnet løser, kræver jo 
bevæbning. Blandt andet bevogtningsopga
ver, ikke mindst på internationale missioner. 
Så det er svært at se, hvad der er vundet 
ved at afvæbne hjemmeværnet.”

Hvad ser du som hjemmeværnets 
primære kompetence?

”Hjemmeværnets kerneopgaver er bevogt
ning og overvågning. Det kommer blandt 
andet til udtryk i støtten til politiet, for 
eksempel med at sikre områder, hvor der er 
sket en ulykke eller begået en forbrydelse. 
Internationalt er det også i høj grad bevogt
ningsopgaven.”

Det samlede forsvar står over for 
store besparelser. Hvilke opgaver 
vurderer du, at der kan blive for 
hjemmeværnet i fremtidens 
danske forsvar?
”Hjemmeværnet er jo en frivillig organisa
tion, og man skal vogte om det frivillige ar
bejde, som folk udfører. Vi skal blandt andet 
sikre, at der fortsat er brug for hjemmevær
net, ved at vi husker at prioritere hjem
meværnet til nogle af de opgaver, som skal 
løses. En ting er at skulle lave besparelser, 
noget andet er at bruge ressourcerne bedre, 
og hjemmeværnet er en god ressource, som 
vi bestemt også har brug for fremover.”

Den nye forsvarsminister betragter 
verdenskortet i begyndelsen af 
2012. Nålene markerer de steder, 
han allerede har besøgt i sin korte 
ministertid.

 ”Jeg kan rigtig godt 
lide at være forsvars-
minister. Jeg synes, det 
er super spændende, og 
jeg tror, at alene det, at 
man hver eneste dag 
glæder sig til at skulle  
i gang med det, man 
laver, er en rigtig god 
forudsætning for at få 
tingene til at lykkes.”

Nick Hækkerup
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Vil der stadig være plads til 
hjemmeværnet i et internationalt 
perspektiv i fremtiden?
”Det tror jeg helt bestemt, der vil. Jeg tror, 
at man skal se for sig, at når Danmark er 
aktiv på den store verdensscene – som 
vi skal være – så vil der være situationer, 
hvor vi har brug for nogle særlige militære 
kompetencer. Der vil også være situationer, 
hvor vi har brug for det civile beredskab, 
og endelig vil der være situationer, hvor vi 
har brug for de ting, som hjemmeværnet i 
særlig grad kan. Når jeg har snakket med 
hjemmeværnsfolk og med hjemmeværnsle
delsen, så er mit indtryk, at vores hjemme
værnsfolk meget gerne stiller op – også når 
det gælder internationale opgaver.”

Hvordan ser du på muligheden for 
at anvende hjemmeværnssolda-
ternes civile kompetencer?
”Jeg tror, man skal glæde sig over begge 
sæt af kompetencer – både de militære og 
civile. Vi ved, at hjemmeværnet kan løse be
vogtningsopgaven i internationale missioner, 
og den er supervigtig.”

Værnepligten står muligvis over 
for at blive suspenderet ... Kan 
man forestille sig, at hjemmevær-
net vil kunne spille en rolle i 
forhold til at sikre en folkelig 
forankring i fremtidens forsvar?
”Hvis værnepligten bliver helt eller delvist 
suspenderet – og det er ikke sikkert, at 
den bliver det – så tror jeg, at behovet for 
hjemmeværnet vil blive så meget desto 
stærkere, fordi hjemmeværnet jo er en af 
de forbindelser, der er, mellem det militære 
system og det civile system. Altså mellem 
dem, der er i forsvaret på fuld tid, og så det 
samfund, som omgiver forsvaret.

At der er knap 50.000 mennesker, som vil 
bruge tid og kræfter på at løse de opgaver, 
som hjemmeværnet gør, er et udtryk for en 
meget, meget stor folkelig forankring.”

Du har allerede valgt at gøre op 
med traditioner og sædvaner på 
en række områder, for eksempel i 
forbindelse med ansættelsespro-
ceduren for den nye forsvarschef. 
Er der nogen overraskelser i 
ærmet til hjemmeværnet?
”Nej! Vel skal der laves om i forsvaret, og 
vel skal der moderniseres og trimmes og 
så videre, men vi skal jo kun gøre det de 
steder, hvor vi kan se, at her bliver vi bedre, 
og her bliver vi dygtigere til at lave det, vi 
skal lave fremadrettet. Og i min opfattelse 
har hjemmeværnet også en vigtig opgave at 
spille i fremtidens danske forsvar.”

Da Nick Hækkerup kort efter sin tiltrædelse 
sidste år var på besøg i Hjemmeværnskom-
mandoen, sagde han blandt andet: ”Jeg fik 
engang et råd fra min farmor: "Tal aldrig 
grimt om folkekirken og hjemmeværnet!" 
Og jeg har stor respekt for det, vores hjem-
meværn gør for samfundet.”

Klart svar om hjemmeværnet
Hans Christian Thoning (V) fra Forsvarsud
valget har stillet et spørgsmål til forsvars
ministeren om hjemmeværnets fremtid og 
fik nedenstående svar 9. februar (forkortet 
udgave).
Spørgsmål: Hvordan forholder ministeren 
sig til hjemmeværnet, herunder om mini
steren finder et behov for at omlægge eller 

eventuelt afskaffe hjemmeværnet?
Svar: Som det fremgår af regeringsgrund
laget, vil regeringen fastholde et robust 
og fleksibelt beredskab, der både kan løfte 
nationale og internationale opgaver. Hjem
meværnet indgår som et vigtigt element i 
dette beredskab. Jeg tror på værdien af en 
frivillig tilknytning til forsvaret.

Hjemmeværnet har min allerdybeste respekt. 
Som det er spørgeren bekendt, er hjemme
værnets forhold omfattet af det nuværende 
forsvarsforlig. Ligesom andre offentlige in
stitutioner vil hjemmeværnet løbende skulle 
tilpasses de økonomiske ressourcer.

Hækkerup-
familien
Nick Hækkerup er barnebarn af 
forhenværende minister Per Hæk
kerup og tidligere næstformand 
for Folketinget Grete Hækkerup.
Dermed er han også oldebarn af 
Hans Kristen Hækkerup, tidli
gere medlem af Folketinget.
Broderen Ole Hækkerup sidder 
også i Folketinget for Socialdemo
kraterne. Han er i øvrigt gift med 
nuværende  social og integrati
onsminister Karen Hækkerup.
Nick Hækkerups onkel, Hans 
Hækkerup, var forsvarsminister i 
Nyrupregeringerne.

Om familiedynastiet siger 
Nick Hækkerup:
”Det der med at hedde Hæk
kerup er lidt ligesom, at man får 
en stafet, som man løber med, 
og som jeg forhåbentlig på et 
tidspunkt kan give videre til nogle, 
der kommer efter mig. Jeg håber 
bare, at jeg kan løbe med den 
stafet på en nogenlunde fornuftig 
måde i den tid, hvor jeg har det 
privilegium at få lov til det. Og 
det er jeg stolt over at få lov til på 
forsvarsområdet.”

INTERVIEw
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INTERNATIONALT

Hele 70 procent af de unge frivillige med
lemmer af hjemmeværnet vil gerne bidrage 
med deres militære og civile kompetencer i 
udlandet. Det viser en helt ny undersøgelse 
af hjemmeværnets medlemmer, som er en 
opfølgning på en rapport fra 2007.

De nye tal bekræfter dermed, at politi
kerne på Christiansborg havde godt greb 
om virkeligheden, da de i forbindelse med 
det nuværende forsvarsforlig besluttede, at 
hjemmeværnet skulle kortlægge muligheder 
og interesse for at bidrage på den interna
tionale scene.

”Vi er glade for at få sat nogle tydelige tal 
på to vigtige tendenser, som vi i forvejen 
har haft en god fornemmelse af. Dels drejer 
det sig om, at vi har rigtig godt fat i rekrut
teringen af de unge. Dels er vores medlem
mer – og især de unge – meget motiverede 
for at træne det militære håndværk og 
at anvende det til løsning af opgaver for 
samfundet. Det gælder både nationalt og 
internationalt,” siger Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald.

Han glæder sig over, at hjemmeværnet 
dermed kan levere de kapaciteter, som for
svaret har brug for, og som også i fremtiden 
ser ud til at få en betydning internationalt.

”Vi er omstillingsparate, og vi har befolk
ningens opbakning. Men allervigtigst er det, 
at vi har en stor gruppe frivillige, supermo
tiverede hjemmeværnssoldater. 
De har både viljen og kompe
tencerne, som gør, at de kan 
levere kvalitet i opgaveløsnin
gen over for vores samarbejds
partnere,” siger Jens Hald.

Vigtig kortlægning
I Hjemmeværnets Kapacitetsop
bygningscenter glæder man sig 
også over den nye rapport.

”Resultaterne fra under
søgelsen er helt i tråd med 
hele ideen bag oprettelsen af 
Kapacitetsopbygningscentret. 
Tallene underbygger vores egne 
tal, der viser, at interessen for 
internationale opgaver er stor,” 
siger chefen for Kapacitetsop
bygningscentret, oberst Peer 
Sander Rouff.

Kapacitetsopbygningscentret 
blev oprettet i begyndelsen af 

2011. Det første år er gået med at undersø
ge hjemmeværnets potentiale og mulighe
der inden for civil genopbygning og militær 
kapacitetsopbygning i krise- og konfliktom
råder uden for Danmarks grænser.

”Vi er kommet rigtig langt med at kort
lægge vores medlemmers kvalifikationer 
militært såvel som civilt. Men jeg opfor
drer alle til at få deres civile kvalifikationer 
registreret. Ikke mindst de mange, som 
har udtrykt interesse for at blive udsendt til 
internationale opgaver,” siger Peer Sander 
Rouff, som også ser frem til at få klarhed 
over, hvor man fra politisk side ønsker at 
anvende hjemmeværnets mange kompeten
cer i fremtidens forsvar.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Når et konfliktramt land begynder at 
komme på fode igen, stiger behovet for 
blandt andet el og aircondition. Her ses 
major Henrik Dyhrfjeld, som i dag er 
ansat i hjemmeværnets Kapacitetsopbyg-
ningscenter. Foto: KAPC

Vil du udsendes?
Hvis du gerne vil bidrage til for eksempel 
civil genopbygning i udlandet, er der en 
række skridt, du kan tage for at gøre 
vejen så kort og målrettet som muligt:
1.  Registrer dine civile uddannelser. På 

HJV.DK bag login – under menupunktet 
”For medlemmer” – finder du ”Civile 
kompetencer”. Her ligger en oversku
elig vejledning, hvor du hjælpes igen
nem de forskellige punkter i processen. 

2.  Hjemmeværnskommandoens Kapa
citetsopbygningscenter står ligeledes 
klar til at svare på spørgsmål vedrøren
de registreringen af de civile kompe
tencer, som det fremgår af HJV.DK.

Internationale  
opgaver? JA TAK!
Interessen for at blive udsendt i internationale opgaver  
er stor blandt hjemmeværnssoldaterne. Det viser en ny 
undersøgelse.

Rapporten ”Frivillige  
i hjemmeværnet 
2011” i uddrag
•  36,1 procent af alle adspurgte aktive medlemmer 

af hjemmeværnet udtrykker interesse for at blive 
udsendt i internationale operationer.

•  Blandt de 18-29-årige er interessen blandt de 
aktive på 69,5 procent.

•  82,8 procent af alle adspurgte mener, at det er 
”godt” eller ”meget godt”, at hjemmeværnet enga
gerer sig i civil genopbygning.

•  Rapporten er udarbejdet af SFI – Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd – på baggrund af 925 
svar på spørgeskema og telefoninterview i efteråret 
2011. SFI er et uafhængigt forskningscenter under 
Socialministeriet.

•  Find hele rapporten på SFI.DK eller på HJV.DK.
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Flot parade for 
dronningen
200 hjemmeværnssoldater markerede dronning Margrethes  
40årsregeringsjubilæum med parade på Strøget.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTOS: OLE BO JENSEN OG 
KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Hjemmeværnets 
parade med Hjem-
meværnets Tam-
bourkorps stod langs 
Illum på Strøget, da 
dronningen kørte 
forbi i guldkaret. I 
anledning af rege-
ringsjubilæet har 
hjemmeværnet også 
skænket dronningen 
en gave.

Det var et flot syn, 
da hjemmeværnets 
parade marcherede 
gennem byen med 

rød-hvide faner.

ROyALT JUBILÆUM
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Hjemmeværnet 
var også indsat i 

Roskilde, hvor kon-
gefamilien lagde en 
krans ved kong Fre-
derik IX's grav ved 

Roskilde Domkirke.

Oberst Frank Lissner, chef for Totalforsvars-
region Sjælland, stod i spidsen for paraden. 

Alle deltagerne i paraden mødtes på Kastellet, 
før de drog af sted gennem byen mod Strøget. 
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Det seneste år har gruppefører Anders Jonasen 
fra Hjemmeværnskompagni Kgs. Lyngby nord for 
København tre gange været en tur på depotet 
for at få skiftet uniformen til en mindre størrelse.

Så det er en glad og sportstrænet ung mand, 
der tager imod HJV magasinets udsendte hjem
me i privaten i Værløse. Det er svært at forestille 

sig den fitte Anders som den bamse, han var for 
bare et år siden, hvor han slæbte rundt på 30 
ekstra kilo i forhold til vægten i dag. Selv er An
ders ikke i tvivl om, at hjemmeværnet har været 
med til at hjælpe ham til en sundere livsstil. 

”Jamen jeg var aldrig kommet i gang med 
at tabe mig og få en sundere livsstil uden røg 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

        Hjemmeværnet 
hjalp mig til en sundere 
livsstil Opfordringen til at træne til Nijmegenmarchen i  

Holland blev vendepunktet for den 23årige gruppefører 
Anders Jonasen, der har trimmet vægten efter 
omlægningen til en ny livsstil.
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og tomme kalorier, hvis ikke jeg var kommet ind 
i hjemmeværnet, hvor jeg blev introduceret til en 
række fysiske udfordringer allerede på grundskolen. 
Der gik det for alvor op for mig, at det var svært 
både at løbe og marchere med for mange overfl ø-
dige kilo,” fortæller Anders.

”Mit liv døde lidt”
Selv om grundskolens fysiske udfordringer var lidt af 
et wakeup call for Anders, fortsatte han sin vanlige 
livsstil. Det kulminerede i julen 2010, hvor han fi k 
syn for sagn, da vægten viste 125 kilo på søsterens 
wii Board. 

”Da døde mit liv lidt, og jeg burede mig inde med 
endnu mere juleslik. Jeg gav op og troede ikke rigtig 
på, at jeg kunne ændre min livsstil,” fortæller Anders, 
hvis overvægt blev grundlagt i gymnasietiden efter en 
traumatisk hændelse, hvor han blev udsat for vold. 

De spæde skridt til et sundere liv skete kort tid 
efter, da hans næstkommanderende i kompagniet, 
premierløjtnant Rene Kokspang, for et år siden 
kraftigt opfordrede ham til at deltage i Nijmegen
marchen i Holland 2011, hvor gængerne skal gå 
i alt 160 kilometer over fi re dage. Den populære 

march på de hollandske landeveje trækker hvert år 
over 40.000 gængere fra hele verden.

”Jeg kan godt”
Anders husker tydeligt, da han mødte op på kom
pagniets tilholdssted på Sorgenfri Slot og første 
gang skulle gå 12 kilometer.

”Jeg fi k kæmpe vabler. Min hæl gik i stykker, mine 
fødder gjorde ondt, og jeg var totalt træt efter fem
seks kilometer,” mindes Anders. 

Alligevel havde han følelse af, at ”jeg kan godt”, 
så han fortsatte træningen sammen med sin far, der 
også er medlem af kompagniet og har været en stor 
drivkraft for ham. Marchtræningen blev startskuddet 
til vægttabet, og sidste sommer drog Anders glad 
af sted til Nijmegen for at marchere sammen med 
sin far og bedste ven. Desværre brast drømmen, og 
Anders måtte udgå på 3.dagen efter 20 kilometer 
med mange smerter i hælen og akillessenen. Hans 
krop kunne simpelthen ikke mere. 

”Jeg blev utrolig ked af det. Det var jo en stor 
drøm for mig at komme igennem marchen og 
bevise, at jeg er soldat og har formen til at klare 
fysiske udfordringer.”

Anders Jonasens 
egne favoritlinks
http://iform.dk/ruteplanner/tegn
http://iform.dk/kost
http://www.endomondo.com/login

Anders løber altid med sin mobil, en HTC 
Desire, hvor han benytter programmet 
Endomondo til at tracke sin løbetur og se, 
hvor mange kalorier han har forbrændt.

SUNDT HJEMMEVÆRN

På billedet nedenfor ses Anders for et år 
siden, da han gik i gang med træningen 
til Nijmegen-marchen. Foto: Peter Engelsted 
Jonasen

Den 23-årige Anders Jona-
sen har lagt et usundt liv 
med overvægt bag sig og 

drømmer nu om en karriere 
i forsvaret. Foto: Steen wrem
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Situationen blev ikke bedre af, 
at hans liv den sommer i det 
hele taget var præget af kaos, 
også hvad angår uddannelse, 
boligsituation og parforhold. 
Men disse faktorer blev sam
men med den fejlslagne march 
vendepunktet i Anders' liv. 
Herfra er det kun gået fremad.

”Jeg besluttede simpelthen, 
at der skulle ske noget nyt i 
mit liv. Jeg kunne jo godt se, at 
man ikke kan være soldat og 
klare de fysiske udfordringer 
med den kampvægt, jeg havde 
på det tidspunkt,” fortæller 
Anders, der på eget initiativ tog 
skeen i den anden hånd.

Drømmer om  
militærkarriere
I dag har Anders kvittet 
smøgerne, han tæller kalorier, 
spiser sundt og motionerer fast 
med en række seriøse mål for 
øje. Hver anden dag løber han 
seks kilometer, to gange om 
ugen går han i fitnesscenter, 
og han cykler dagligt frem og 
tilbage til jobbet på en Q8tank 
i Bagsværd, en strækning på 

ni kilometer hver vej. Den nye livsstil har i den 
grad givet pote med både et stort vægttab og en 
gladere Anders.

”Jeg har fået et langt mere positivt livssyn. 
Og selvfølgelig skal jeg til Holland i år og gå 
Nijmegenmarchen sammen med min far,” fortæl
ler Anders. 

Kursskiftet har samtidig for alvor vækket An
ders' gamle drøm om en karriere i forsvaret. Den 
var i sin tid baggrunden for, at han blev medlem 
af hjemmeværnet, fordi han tænkte, at han 
kunne bruge medlemskabet som et springbræt 
til forsvaret. 

”Jeg er vild med det militære miljø. Min far 
er selv oberstløjtnant af reserven. Så det har 
længe været et stort ønske for mig at komme 
ind i forsvaret. Jeg træner seriøst for at komme 
i form, så jeg er klar til at kunne honorere de 
fysiske krav. Der er dog stadig et stykke vej – 
jeg vil også gerne have lidt mere selvtillid,” siger 
Anders, der er meget interesseret i trænings
muligheder for soldater. For nylig tog han blandt 
andet en officerstest fra en af forsvarets hjem
mesider.

Imens plejer han en aktiv i karriere i sit 
hjemmeværnskompagni, som har været et fast 
ståsted i hans liv. Til foråret håber han på at 
komme på Alment Befalingsmandskursus.

Lever højt på øvelser
”Jeg har det som en fisk i vandet, når jeg smut
ter i min uniform. Det giver mig utrolig meget 
positiv energi at deltage i øvelser i hjemmevær
net. Sidste efterår var jeg for eksempel på en 
stor øvelse, SMIL, sammen med flere hundrede 
andre soldater på Høvelte Kaserne, hvor vi 
trænede de militære færdigheder med udgangs
punkt i situationen i Kosovo og Afghanistan. 
Sådan en oplevelse kan jeg leve højt på i utrolig 
lang tid efter. For jeg vil jo allerhelst være soldat 
hele tiden,” anfører Anders med et smil.

I det hele taget er han en varm fortaler for 
den frivillige militære organisation og den rum
melighed, som kendetegner hjemmeværnet. 

”Jeg har oplevet et hjemmeværn, hvor der 
er plads til alle. Det har været en stor fordel for 
mig. Samtidig har jeg også fået den hjælpende 
hånd, der skulle til, for at ændre mit liv,” siger 
Anders, der endegyldigt har lagt sit gamle liv 
som overvægtig på hylden.

”Jeg skal aldrig mere være stor.”

Anders trives i den grad med 
aktiviteterne i hjemmevær-
net. ”Jeg kan leve langt på de 
oplevelser, jeg får, hver gang 
vi er på øvelse,” siger han. 
Foto: Steen wrem Sundt HJV

• Hjemmeværnet har en række til
bud til alle sine medlemmer, som 
ønsker en sundere livsstil. ”Sundt 
HJV” kaldes et projekt, som blev 
sat i gang 2011.

• En række særligt uddannede 
sundheds og træningsvejledere, 
som er tilknyttet distrikterne, til
byder at hjælpe underafdelinger
ne i gang med sjove aktiviteter.

• Derudover kan hvert enkelt 
medlem få lagt en personlig plan 
for, hvordan motion og sun
dere kostvaner kan kickstarte et 
sundere og sjovere liv – både i 
hjemmeværnet og privat.

• Læs mere på www.hvsinfo.dk 
under menupunktet ”Sundhed 
og træning”.

• Her finder du også et inspireren
de idekatalog samt information 
om motivationsprogrammet ”Din 
sundheds og træningspartner”.

SUNDT HJEMMEVÆRN
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Chefsamling 
2012 i Kolding
Hjemmeværnets frivillige chefer var mødt talstærkt op, da de i 
starten af året var inviteret til to dages cheftræf i Kolding. 
Initiativet er nyt og faldt i god jord blandt de mange frivillige chefer, 
der var glade for at få lagt hjemmeværnets kurs direkte fra Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Finn winkler, og Den Kommitte
rede for Hjemmeværnet, Jens Hald. Meldingen fra de to chefer var 
klar: ”Den militære profi l skal gøres endnu mere tydelig.”

Læs mere om chefsamlingen 2012 og en række nye tiltag 
i hjemmeværnet på side 2429.

Foto: O
le Friis
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Fasthold uddannelse  
og øvelser i bevogtning
Meldingen fra hjemmeværnsledelsen var klar, da de fremlagde kursen for de frivillige 
underafdelingschefer ved nyt stort cheftræf. Den militære profil skal tydeliggøres.

Hjemmeværnet skød året i gang med at 
samle så godt som alle 272 frivillige under
afdelingschefer på Hotel Scandic i Kolding. 
Det er første gang siden hjemmeværnets 
store befalingsmandstræf i Fredericia i 2007, 
at så mange frivillige chefer er kaldt til 
møde på én gang. 

”Vi står jo midt i en omstillingsproces 
med en ny struktur. Så vi har behov for at 
få nogle klare udmeldinger uden filter og di
rekte fra vores øverste chefer om retningen 
for hjemmeværnet. Derfor er chefsamlingen 

i allerhøjeste grad et godt initiativ, der er 
værd at gentage,” påpegede kompagnichef 
Finn Bødtker fra Hjemmeværnskompagni 
Hvidsten ved Randers.

Ligesom mange andre chefer gav han 
det nye tiltag en varm velkomst. Det var 
da også to veloplagte og glade topchefer, 
henholdsvis Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn winkler, og Den Kommit
terede for Hjemmeværnet, Jens Hald, der 
åbnede ballet med at byde velkommen.

”I fortjener stor respekt og anerkendelse 
for jeres engagement og kæmpe indsats, 
som I yder som lokale ambassadører rundt 
omkring i landet, hvor I sammen med jeres 
personel er med til at skabe tryghed for 
befolkningen gennem de mange daglige 
indsættelser. Det er med til at gøre hjemme
værnet til en succes,” indledte Jens Hald.

Ud på skydebanen
De frivillige chefer fik på deres side kontante 
budskaber med hjem i bagagen. Hjem
meværnets ledelse ser et stort behov for 
at sikre, at den frivillige militære organisa

tion hjemmeværnet husker, at løsning af 
opgaver til støtte for forsvaret og samfundet 
tager udgangspunkt i den militære ud
dannelse og organisering. Med baggrund i 
tragedien på Utøya sidste sommer i Norge 
understregede hjemmeværnschef Finn 
winkler blandt andet:

”Jeg håber aldrig, vi kommer til at opleve 
en så forfærdelig menneskelig tragedie som 
den på Utøya. Men hændelsen har medført, 
at jeg som chef skal være helt sikker på, 
at hvis det sker, så skal jeg kunne levere 

”Jeg ser en opgave i at være kultur
bærer og fyrtårn i mit lokalsamfund 
for de værdier, som hjemmeværnet 
står for. Selvfølgelig har jeg også en 
vigtig opgave i at motivere mine folk 
og sikre, at vi lever op til de overord
nede retningslinjer.”

HJV magasinet stillede en række af de 
tilstedeværende underafdelings chefer 

spørgsmålet:  

Hvilke udfordringer står 
du over for som frivillig 

chef i 2012?

Læs deres svar

Kompagnichef Finn Bødtker,  
Hjemmeværnskompagni  
Hvidsten ved Randers:

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler: ”Vi skal tilbage til 
de gamle militære dyder, fordi de er 
grundlaget for støtten til forsvaret og 
samfundet.”

Nye tiltag i  
hjemmeværnet
De årlige 24 timers tjeneste bliver juste
ret, så otte ud af de 24 timer i fremtiden 
kommer til at bestå af et modul i grund
læggende militær efteruddannelse.  
Læs mere på side 26-27.
Hjemmeværnet indfører et nyt, mere 
fleksibelt opstillingsgrundlag med fokus 
på opbygning af bevogtningskapaciteter. 
Læs mere på side 28-29.
Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse 
forenkles, så den nu indeholder fire 
moduler og færre Q’er.
I efteråret udbydes et nyt efteruddan
nelseskursus for frivillige underafdelings
chefer.

CHEFSAMLING 2012
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”Mine medlemmer i kompagniet be
står jo i overvejende grad af det grå 
guld. Så jeg har først og fremmest 
en opgave i at få hvervet nye yngre 
kræfter til kompagniet. Det giver da 
nogle udfordringer, fordi mange unge 
rejser væk fra Mors.” 

”Jeg skal til stadighed fastholde 
engagementet og sørge for, at mit 
personel er uddannet. Det er en 
udfordring, set i lyset af at årgan
gene er blevet mindre, og du som 
chef kæmper med alle mulige andre 
aktiviteter, som også trækker.”

Kompagnichef Karsten Fiil,  
Hjemmeværnskompagni Mors:

Flotillechef Peter Larsen,  
Maritime Force Protection 200 Øst: 

et større antal hjemmeværnssoldater til 
bevogtning med våben, såfremt vi bliver 
kaldt på under reglerne for særlig hjælp 
til politiet. Det var under tilsvarende regler 
i Norge, at omkring 400 norske hjemme
værnssoldater var indsat med våben.”

Det betyder ifølge Finn winkler, at hjem
meværnet skal huske at få tilrettelagt ud
dannelsen, så der bliver tid til flere øvelser, 
hvor bevogtning i den bredeste form indgår, 
og hvor der er flere skydninger inden for 
rammerne af det militære hjemmeværns
fællesskab.

”Alle hjemmeværnssoldater kan betjene 
et våben. Jeg vil sikre, at det løbende 
fastholdes og repeteres. Så jeg kan kun 
opfordre til, at I får jeres personel mere ud 
på skydebanen,” sagde Finn winkler. 

For at fastholde den kurs er det besluttet 
at justere i indholdet af de årlige 24 timers 
funktionsrelateret tjeneste, der er et krav for 
at være aktivt medlem af hjemmeværnet. 

Hold øje
Anders Breiviks ufatteligt kyniske gerninger 
på Utøya har samtidig betydet, at man også 
i Danmark generelt har skærpet opmærk
somheden mod ekstremisme. Den tråd tog 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, op i sit indlæg. Han opfordrede 

underafdelingscheferne til at holde øje med 
eventuel ekstremistisk adfærd.

”Det kan I blandt andet gøre ved at have 
en god dialog med jeres medlemmer og 
med nye ansøgere,” sagde Jens Hald.

Hjemmeværnet følger i den forbindelse 
op med en ny uddannelse for de personer, 
der varetager orienteringssamtaler med nye 
medlemmer.

Chefrollen
På dagsordenen var også rollen som chef 
og generelt førervirket i hjemmeværnet. 
For at styrke underafdelingerne er der taget 
initiativ til et nyt efteruddannelsesforløb for 
underafdelingschefer, som vil blive gennem
ført første gang i efteråret 2012 på Hjem
meværnsskolen.

”Vi vil gerne gøre mere for jer, så I får et 
endnu bedre fundament til at udføre jeres 
hverv, der er både krævende og ansvars
fuldt, men samtidig også en stor tilfreds
stillelse, når tingene lykkes,” sagde Finn 
winkler.

Generalen slog også kraftigt til lyd for, at 
underafdelingscheferne skubber på, så de 
mange nye medlemmer kommer hurtigere 
igennem hjemmeværnets lovpligtige uddan
nelse på cirka 250 timer, som man i dag har 
tre år til at gennemføre.  

”Uddannelse er forudsætningen for, at vi 
forsat kan levere kvalitet i opgaveløsningen 
og bevare vores troværdighed,” fastslog 
Finn winkler.  

For at fremme den udvikling er den 
lovpligtige uddannelse blevet forenklet med 
færre moduler. Desuden er den justeret, så 
modulet vedrørende brand, redning og miljø 
udgår og erstattes af et generelt modul om 
støtte til totalforsvaret, hvilket faldt i virkelig 
god jord blandt de frivillige chefer.

Tilfredse chefer
I det tætpakkede program var der også 
afsat tid til spørgsmål og debatter i mindre 
grupper, og tilsyneladende fik deltagerne 
det, de kom efter. 

Det bliver således bekræftet i den eva
luering, som Hjemmeværnskommandoen 
efterfølgende har gennemført. Den viser, at 
størstedelen af deltagerne vurderer arrange
mentet som godt.

”Jeg er glad for den kurs, der er udstuk
ket, og udsigten til, at vi nu kan koncentrere 
os om det militære håndværk. Det er gode 
toner,” fastslog kompagnichef John Errebo 
fra Hjemmeværnskompagni Maribo på 
LollandFalster.

Der var fuldt hus til chefsamlingen 
for de frivillige chefer på Hotel 
Scandic i Kolding.

Nye tiltag i  
hjemmeværnet
De årlige 24 timers tjeneste bliver juste
ret, så otte ud af de 24 timer i fremtiden 
kommer til at bestå af et modul i grund
læggende militær efteruddannelse.  
Læs mere på side 26-27.
Hjemmeværnet indfører et nyt, mere 
fleksibelt opstillingsgrundlag med fokus 
på opbygning af bevogtningskapaciteter. 
Læs mere på side 28-29.
Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse 
forenkles, så den nu indeholder fire 
moduler og færre Q’er.
I efteråret udbydes et nyt efteruddan
nelseskursus for frivillige underafdelings
chefer.

Evaluering
Hovedparten af de adspurgte frivillige chefer syntes, at chefsamlingen 2012 i Kolding var 
god. Det viser den evaluering, som Hjemmeværnskommandoen har gennemført. 86,5 
procent mener, at chefsamlingen skal gentages. I evalueringen foreslår chefer blandt andet, 
at der næste gang afsættes mere tid til dialog, og at der kommer mere fokus på korpsånd 
og identitet.
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Alle aktive medlemmer af hjemmeværnet skal have minimum 24 
timers funktionsrelateret tjeneste. Sådan har hjemmeværnsloven 
været længe. Men nu bliver der stillet mere præcise krav til, hvad den 
enkelte soldat skal have ud af tjenestetiden.

”Hvis man vil være en del af et fodboldhold, 
forlanger træneren sikkerhed for, at spillerne 
kan spille sammen som hold og ramme målet”.

Dette sigende billede bruger Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn winkler, 
til at illustrere, hvorfor der nu strammes 
yderligere op for at få alle medlemmer af 
hjemmeværnet til at gennemgå træning i 
blandt andet våbenbetjening og førstehjælp.

På samlingen af alle frivillige chefer 
tidligere i år blev det indskærpet af hjem
meværnsledelsen, at hvis ikke den enkelte 
frivillige hjemmeværnssoldat vedligeholder 
sine færdigheder, så bliver han eller hun 
flyttet i reserven.

Kravene er ikke nye. Men konsekvensen 
ved at undlade at leve op til kravene om 
våbenbetjening, førstehjælp, bevogtnings
kompetencer og målrettet funktionsrelateret 
tjeneste er blevet mere markant: Enten træ
ner du, eller også bliver du ”sat af holdet”.

Kernen er bevogtning
”Vi har defineret, at vores kernekompetence 
er bevogtning. For at løse den opgave for 
især forsvaret men også i en række andre 
indsættelser, kræver det, at hver enkelt 
hjemmeværnssoldat kan det militære hånd
værk. Og det indbefatter også våbenbetje
ning,” siger Finn winkler og understreger, at 

kravene gælder alle frivillige i hjemmevær
net. Uden undtagelse.

”Det er i mine øjne rimeligt, at vi stiller 
meget specifikke krav til indholdet af otte ud 
af 24 timers årlige tjenestetid. Hvis vi fortsat 
skal være en troværdig samarbejdspartner 
for især forsvaret, er der et minimum af 
færdigheder, som vi alle skal have,” siger 
hjemmeværnschefen.

Derfor er der nye direktiver på vej, der 
beskriver, hvilke emner hver enkelt frivil
lig hjemmeværnssoldat som minimum skal 
igennem hvert år. De nye retningslinjer 
er udarbejdet så smidigt, at de nemt kan 
tilpasses de øvelsesaktiviteter, som allerede 
er planlagt for 2012. Der er således tale om 
nogle generelle rammer mere end strenge 
retningslinjer med meget specifikt indhold. 
Der skal findes gode lokale løsninger på 
uddannelsesindholdet, således at gennemfø
relse finder sted på de præmisser, som er til 
stede lokalt i den enkelte underafdeling.

Medlemmerne trives med krav
Stillet over for spørgsmålet om, hvorvidt der 
er risiko for, at de frivillige soldater forlader 
hjemmeværnet på grund af de nye krav – el
ler bliver flyttet i reserven, fordi de ikke lever 
op til dem – tøver generalmajoren ikke:

”Jeg tror, risikoen er lige så stor for, at vi 

mister medlemmer, hvis vi ikke fastholder 
vores fokus på det militære. Der er mange 
andre foreninger, hvor man kan bidrage 
med sin frivillige arbejdskraft, men vi ved 
fra en række undersøgelser, at det i høj 
grad er det militære, der lokker medlem
merne til hjemmeværnet. Og det er trods 
alt vores militære uddannelse, der gør os 
i stand til at bære uniform og våben og til 
at løse vigtige opgaver for forsvaret og det 
øvrige samfund,” siger Finn winkler.

På disse sider kan du se hovedtrækkene 
i den mere målrettede funktionsrelaterede 
tjenestetid, som indføres allerede nu. Den 
kommende tid vil hjemmeværnets frivillige 
chefer orientere yderligere og snakke med 
de enkelte medlemmer i underafdelingerne. 
Målet er, at alle er helt opdateret på de mili
tære færdigheder inden udgangen af 2012.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

en del af holdet

Nyt øvelsesdirektiv
Hjemmeværnskommandoen har udsendt 
et nyt øvelsesdirektiv for øvelser i 
hærhjemmeværnet samt flyverhjem
meværnet. Der er udarbejdet et særskilt 
øvelsesdirektiv for marinehjemmeværnet.

kræver deltagelse i træningen

”Jeg skal tilbage og formidle de 
centrale emner fra chefsamlingen 
til mit personel. Det bliver også en 
udfordring at sikre, at 24timers
tjenesten bliver gennemført efter den 
nye model med otte timers grund
læggende militær efteruddannelse.”

”To ting. Det ene er rekruttering, 
så vi hele tiden får frisket styrken. 
Uddannelse er den anden store ud
fordring. Jeg skal som mine kolleger 
sikre, at mit personel er uddannet – 
det er også meldingen fra hjemme
værnsledelsen.”

Kompagnichef Ib Spangsgaard, 
Hjemmeværnskompagni Ballerup:

Eskadrillechef Susanne Schade  
Kissow, Hjemmeværnseskadrille  
282 Kongeåen:

At være

CHEFSAMLING 2012
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Hovedpunkter  
i de nye krav
•  Alle skal gennemføre generel militær 

efteruddannelse  frivillig (GMEF) hvert 
år – uanset hvor mange timer man i 
øvrigt har registreret.

•  Gennemfører du ikke GME-F i 2012, 
får du en ny chance i 2013. Men ved 
manglende gennemførelse to år i træk 
flyttes du til reserven.

•  Niveauet af uddannelser og øvelser 
svarer til den lovpligtige uddannelse. 
Der stilles ikke yderligere krav.

•  Der kan søges om udsættelse, hvis sær
lige vilkår gør sig gældende. For eksempel 
sygdom, operation eller graviditet. 

•  De nye krav kan tilpasses de allerede 
planlagte aktiviteter i distrikter og un
derafdelinger.

•  De er fleksibilitet til at tilpasse lokale 
forhold.

Indholdet i de 24 timers årlig 
funktionsrelateret tjeneste 
skal fra nu af fordele sig 
som vist i illustrationen her. 
De 16 timers øvelse kan 
erstattes af uddannelse eller 
funktionsrelateret tjeneste, 
men det anbefales,  
at de 16 timer bruges på 
øvelsesaktivitet.

4 timer
bevogtnings og 
funktionsøvelse

2 timer 
skydeuddannelse og 

kontrolskydning

2 timer 
førstehjælp

16 timer
Øvelse eller funktionsrelateret 

tjeneste eller uddannelse 24 timer
Aktivt medlem

+

=

Det skal de  
24 timer bruges på:

”Jeg skal have afklaret, hvordan jeg 
får besat forskellige funktioner i kom
pagniet. Jeg mangler for eksempel en 
kommandobefalingsmand. Så vil jeg 
også arbejde kraftigt for at få rusket 
op i reserven, så vi kan få flere af 
dem tilbage i de aktives rækker.”

”En af de helt store udfordringer 
for mig bliver at få flotillens befa
lingsmandskorps på plads. Jeg skal 
selvfølgelig også fortsætte med at 
holde fokus på rekrutteringen af nye 
medlemmer.”

Kompagnichef Hanne Hammer, 
Stabskompagni Syd og Sønderjylland:

Tommy Sørensen, flotillechef for 
Hjemmeværnsflotille Horsens:

Foto: Kasper 
Kamuk,Ole Friis 
og Per Lynge
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Alle hjemmeværnssoldater skal, uanset hvor 
de er forankrede, og hvilket værn de tilhører, 
være rustet til at yde en bevogtningsindsats i 
det nationale forsvar og beredskab. 

For at cementere at netop bevogtning er 
hjemmeværnets primære kernekompetence, 
indfører hjemmeværnet derfor et nyt og mere 
robust og forenklet opstillingsgrundlag med 
fokus på opbygningen af bevogtningskapacite
ter og med færre enhedstyper. Grundlaget blev 
præsenteret for de frivillige underafdelings
chefer på et cheftræf i starten af det nye år i 
Kolding.

”Hjemmeværnet er hele tiden i udvikling 
og tilpasser sig det samfund, vi er en del af. 
Som en militær organisation skal vi kunne løse 
operative opgaver for vores partnere. Derfor 
er der også lagt mere vægt på bevogtning og 
udvikling af operative kapaciteter,” forklarer 
oberstløjtnant Jens Sund, der er chef for Stu
die og Udviklingsafdelingen i Hjemmeværns
kommandoen.

For at opnå større effektivitet i uddannelsen 
og gøre enheder mere levedygtige er der i det 
nye opstillingsgrundlag desuden indbygget en 
større grad af fleksibilitet.

”Det afgørende for opbygningen af enheder 
er naturligvis opgaverne og de vilkår, de skal 
løses under. Opstillingsgrundlaget opererer 
derfor med visse minimumskrav, men tillader 
også nødvendige forskelle eksempelvis mellem 
de forskellige værn,” siger Jens Sund.

Fleksible enheder
Som udgangspunkt skal hovedparten af de 
fremtidige enheder opbygges som en stan
dardunderafdeling bestående af en bevogt
ningsdeling, en kommandodeling og en eller 
flere valgfrie delinger. Det bliver også et krav, 
at 70 procent af funktionerne i alle enheder 
skal være besatte.

Men som noget nyt bliver der også mulighed 
for at opstille mindre enheder i tyndtbefol
kede områder, hvor rekrutteringsgrundlaget er 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

Det nye opstillingsgrundlag blev præsenteret for hjemmeværnets frivillige chefer 
ved cheftræffet i Kolding. 

Køreplan for 
opstillings-
grundlaget:
•  Frem til 15. februar 2012 har 

myndighederne udarbejdet 
forslag til en mulig opstilling, 
herunder eventuel plan for at 
opfylde nye krav. 

•  Fra 15. februar og frem til 
16. april 2012 drøfter Hjem
meværnskommandoen og de 
enkelte myndigheder behov, 
ønsker og muligheder. Når det 
er afklaret, udmeldes de nye 
opstillings og beredskabskrav, 
og strukturen oprettes i DE
MARS.

•  1. juli 2012 er skæringsdato 
for udfasning af den tidligere 
struktur.

•  Læs mere om opstillingsgrund
laget på HJV.DK bag login under 
menupunktet for medlemmer.

Et hjemmeværn  
med saft og kraft
Bevogtning er hjemmeværnets kernekompetence og udgør derfor 
en central kapacitet i hjemmeværnets nye opstillingsgrundlag, 
som nu rulles ud.

CHEFSAMLING 2012
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sparsomt. Det kan være en såkaldt underafdeling 
minus eller en deling plus. Dog stadig med bevogt
ning som en central kapacitet.

”Vi ser det som et plus, at man kan oprette 
enheder af varierende størrelse tilpasset den lokale 
geografi og befolkningsunderlag. Fleksibiliteten i 
de forskellige delingstyper i en underafdeling vil 
også gøre det nemmere for den enkelte hjemme
værnssoldat at blive i den samme underafdeling 
hele sin hjemmeværnskarriere,” fastslår Jens Sund.

Fleksibiliteten er samtidig med til at sikre hjem
meværnets lokale forankring, hvilket ifølge Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, er en 
af de afgørende forudsætninger for hjemmevær
nets fortsatte succes.

”Hvis hjemmeværnet fortsat skal have mulighed 
for at blive indsat så hyppigt i forsvaret og bered
skabet, som det sker i dag, hvor hjemmeværnet 
bliver kaldt ud til assistance flere gange i døgnet, 
er det nødvendigt med en lokal forankring,” siger 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald.  

Udfasning af enheder
Med justeringerne følger også en tilpasning til 
hjemmeværnets nuværende opgavetyper. Det 
betyder, at en række enhedstyper er udfaset inden 
for alle værn, herunder blandt andet sikrings og 
overvågningsdelinger, observationsdelinger samt 
sanitetsindsatsgrupper.

Der vil dog være sygehjælpere i stort set alle 
grupper, så de kan sikre den livreddende før

stehjælp, hvis en hjemmeværnssoldat kommer 
til skade eller bliver såret i tjenesten. Desuden 
bibeholdes sanitetstraileren som platform for flere 
sygehjælperes indsats, men indholdet i traileren 
bliver justeret.

”Samfundet har udviklet sig. Det har hjem
meværnet også. Derfor har vi valgt at forenkle 
og effektivisere opstillingsgrundlaget med færre 
enhedstyper,” forklarer Jens Sund.

Materiel til grupper
Også princippet for tildeling af materiel bliver 
justeret. Det har hidtil været beregnet ud fra et 
kompliceret pointsystem. 

Materiellet bliver nu knyttet til den enkelte grup
pe, hvilket frigør materiel, der så anvendes som 
puljemateriel. Dette sikrer en bedre nyttiggørelse 
af det rådige materiel og skaber forudsætning for, 
at hjemmeværnet fremadrettet vil kunne anskaffe 
det nødvendige materiel i et tilstrækkeligt omfang. 

”Der åbnes for, at puljemateriellet kan placeres 
flere steder i organisationen, så hjemmeværnet 
fortsat kan stille sit personel og sine materielres
sourcer til rådighed for samfundet,” siger Jens 
Sund.

Ifølge køreplanen skal den nye struktur være 
implementeret inden sommerferien. Der vil dog 
gå yderligere tid, før materiellet er omfordelt efter 
principperne i det nye opstillingsgrundlag.

Køreplan for 
opstillings-
grundlaget:
•  Frem til 15. februar 2012 har 

myndighederne udarbejdet 
forslag til en mulig opstilling, 
herunder eventuel plan for at 
opfylde nye krav. 

•  Fra 15. februar og frem til 
16. april 2012 drøfter Hjem
meværnskommandoen og de 
enkelte myndigheder behov, 
ønsker og muligheder. Når det 
er afklaret, udmeldes de nye 
opstillings og beredskabskrav, 
og strukturen oprettes i DE
MARS.

•  1. juli 2012 er skæringsdato 
for udfasning af den tidligere 
struktur.

•  Læs mere om opstillingsgrund
laget på HJV.DK bag login under 
menupunktet for medlemmer.

 ”Hjemmeværnet er 
hele tiden i udvikling og 

tilpasser sig det samfund, 
vi er en del af.

Oberstløjtnant Jens Sund, chef for 
Studie og Udviklingsafdelingen i  

Hjemmeværnskommandoen.
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Kompagnichef, kaptajn 
John Errebo er kommet 
langt med en direkte og 
enkel ledelsesstil i 
Hjemmeværnskompagni 
Maribo på Lolland.

”Det, jeg siger, er det, jeg gør.”
Det viser sig hurtigt, at kompagnichefens 

direkte og enkle ledelsesstil holder helt 
stik. Få minutter efter at vi er trådt over 
dørtærsklen til Hjemmeværnsgården hos 
Hjemmeværnskompagni Maribo på Lol
land, siger kompagnichef John Errebo: ”Jeg 
sætter lige kaffe over.” Et øjeblik senere er 
kaffemaskinen i gang. 

Vi fortsætter ind i det store mødelokale. 
Det kunne såmænd lige så godt være di

rektionslokalet i en mellemstor virksomhed. 
For posten som kompagnichef for Hjem
meværnskompagni Maribo med 70 aktive og 
et par hundrede i reserven kan på mange 
måder godt sammenlignes med chefjobbet i 
det private erhvervsliv.

”Der er naturligvis forskelle. Men når det 
kommer til at uddelegere opgaver samt 
få 'medarbejderne' til at yde det optimale 
i enhver situation, passer sammenlignin
gen ganske godt,” fastslår chefen, der har 
indtaget sin sædvanlige plads for borden
den. I øvrigt med udsigt til regentparret på 
bagvæggen. 

John Errebos opgave som kompagnichef 
er på flere måder mere udfordrende og 
vanskeligere end arbejdsgiverens på en 
arbejdsplads med lønnede medarbejdere.

”Husk på, folk er her for at yde en frivillig 
indsats. Det betyder ikke, at jeg ikke kræver 
noget af dem, for det gør jeg bestemt. Men 

omvendt ved de også, at jeg aldrig stiller 
spørgsmål ved prioriteringen: Familieliv, ar
bejde og hjemmeværn i de situationer, hvor 
døgnet ikke har timer nok.”

Holdning og engagement
John Errebos indstilling og holdning til det 
at være i hærhjemmeværnet er krystalklar:

”Vi er her for at bidrage til forsvaret og 
beskyttelsen af Danmark. Og det kræver 
nogle helt basale færdigheder som at kunne 
foretage bevogtning samt håndtere og 
betjene et våben. 

Har folk ikke vilje, lyst eller evne til at leve 
op til det, er det ikke i vores kompagni, de 
skal tilbringe deres fritid.”

Kompagnichefen indstiller for et øjeblik 
den hurtige talestrøm og siger eftertænk
somt:

”Jeg kan faktisk være meget pædagogisk 
og strækker mig også langt over for mine 

AF BETH wERNER
FOTO: OLE FRIIS”Medlemmerne skal  

kende dine forventninger”
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AF BETH wERNER
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folk, men omvendt er jeg ikke bleg for at 
sige til dem, at hvis de ikke kan rette ind, så 
er der ikke plads til dem i kompagniet.”

Dygtige befalingsmænd
Selv om ledelsesstrukturen er hierarkisk 
opbygget med kompagnichefen som den 
øverst ansvarlige, trækker John Errebo i høj 
grad på sine 15 befalingsmænd, når opga
verne skal fordeles.

”Jeg har en gruppe fremragende og dyg
tige befalingsmænd, der både hver for sig 
og tilsammen besidder en række kompe
tencer via deres civile erhverv. Eksempelvis 
er min næstkommanderende virkelig skarp 
til alt, hvad der handler om uddannelse og 
databaser.”

”Jeg ville da også være en dårlig leder, 
hvis jeg ikke forstod at udnytte mine folks 
kompetencer optimalt,” forklarer chefen. 
Han tilføjer glad og stolt, at mødeprocenten 
ligger på 90 til de månedlige befalings
mandsmøder.

Uddannelse er et must
Bag John Errebos toptunede kompagni lig
ger en stor uddannelsesmæssig indsats. 

”Jeg tror, at alle i kompagniet efterhånden 
er bevidste om, at uden uddannelse – og 
det gælder både den lovpligtige grundlæg
gende samt den vedligeholdende – er vi 
ikke i stand til at udføre de opgaver, der 
ligger i de respektive funktioner, og ej heller 
håndtere det udleverede materiel.”

Derfor er uddannelse både kodeord og 
mantra for kompagniet. Sådan er det også 
i år, fastslår chefen. Sidste år blev der ud
arbejdet en detaljeret uddannelsesoversigt 
med beskrivelser af uddannelsesvejene for 
den enkelte samt aftaler om de respektive 
uddannelsesforløb.

”Ved fælles hjælp og god planlægning har 
vi sat gang i en rigtig god og tilfredsstillende 
udvikling på uddannelsesområdet. Dog hele 
tiden med den tanke i baghovedet, at vi al
tid kan blive en tand skarpere og dygtigere,” 
siger John Errebo.

De rette folk på posterne
John Errebo har været i hjemmeværnet 
siden 1990. De sidste seks år som kompag
nichef for Hjemmeværnskompagni Maribo 
med rang af kaptajn. Til daglig arbejder han 
som speciallærer. 

Selv om lærerjobbet og hjemmeværns
arbejdet umiddelbart virker som to helt 
forskellige verdener, er John Errebos 
undervisningsbaggrund en fordel i chefjob
bet. At han samtidig har en stor portion 
pædagogisk og psykologisk viden, indsigt og 
erfaring, er med til at gøre chefrollen lettere 
at bestride. Det kommer ham også til gode, 
for eksempel når det handler om at matche 
de rigtige folk til de rigtige funktioner. 

”Som regel lykkes det. Når det alligevel 
ikke gør, er jeg den første til at erkende det 
og efterfølgende sige til den pågældende: 
Vi finder en anden funktion, som passer 
bedre til dig. Og der er ingen bad feelings. 
Det vigtigste er nemlig, at folk trives og kan 
magte det ansvar, de får pålagt,” siger John 
Errebo, der ikke lægger skjul på, at han er 
meget opmærksom på at få det potentiale 
frem i folk, som de måske ikke troede, de 
havde.

Stærk forsvarsvilje
Selv om Hjemmeværnskompagni Maribo 
med sin placering på Lolland for nogle 
måske er ensbetydende med det mere tyndt 
befolkede Udkantsdanmark, har kompagniet 
rent faktisk ikke de store problemer med at 
rekruttere nye folk. Kompagniets antal af 
aktive ligger på den pæne side af landsgen
nemsnittet. Ligeså med den 180 m/k store 
reservestyrke. 

For lollikerne har en stærk forsvarsvilje, 
der stammer tilbage fra Anden Verdens
krig og har levet videre fra generation til 
generation.

”Der foregik dengang en del nedkastnin
ger fra allierede flyvere til den lollandske 
modstandsbevægelse,” forklarer kom
pagnichefen, der med sine 43 år matcher 
gennemsnitsalderen for kompagniets aktive 
styrke.

Kompagnichef John Errebo foran kortet over 
Lolland-Falster, der har været igennem to store 
kompagnisammenlægninger. I dag dækkes Lolland 
og Falster hver af to kompagnier. "Det var en tur-
bulent periode, men slutresultatet blev rigtig godt," 
siger John Errebo. 

John Errebo overtog 
posten som kompagnichef 
for seks år siden. Bag ham 
står den tidligere chef, 
Kim Most Olsen, der nu er  
kommandobefalingsmand. 

LEDELSE
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GREJ

En nødstedt lystsejler, som er faldet over bord 
langt ude på havet, kan være svær at få øje på for 
besætningen på marinehjemmeværnets fartøjer. 
Også selv om de eventuelt får assistance fra oven fra 
flyverhjemmeværnets flyvende delinger. Men med en 
termisk kikkert bliver det markant lettere at spotte 
en person i det kolde vand, idet kikkerten gør det 
muligt at observere selv små temperaturforskelle på 
helt op til 500 meters afstand.

Men anvendelsesmulighederne er mange for de 
termiske kikkerter, som forventes ude som puljema
teriel ved distrikterne inden udgangen af 1. halvår 
2012. Blandt andet kan den anvendes under alle 
lysforhold, fordi den kun registrerer temperaturer. 
Dermed er den også effektiv til eksempelvis at af
sløre varme fra et godt camoufleret køretøj eller fra 
en person i en fuldstændig mørkelagt bygning, hvor 
der ikke er noget at forstærke for natbrillerne.

Her får du en gennemgang af de væsentligste 
funktioner ved den fikse lille kikkert M/09.

Med den nye termiske kikkert 
M/09 har hjemmeværnet fået et 
vigtigt supplement til de lysfor
stærkende natbriller. Det betyder 
blandt andet større chance for 
succes ved eftersøgninger og 
større udbytte af øvelser.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: FOTO: OLE BO JENSEN

Kikkerten har indbygget kamerafunktion, og der 
kan lagres op til 160 billeder i den interne hukom-
melse. Dermed kan man dokumentere de observa-
tioner, der gøres på øvelse eller indsættelse. Man 
kan overføre billederne til en pc eller se dem direkte 
gennem søgeren i kameraet. Her er kameraet testet 
på en ansat i Hjemmeværnskommandoen. De lyse 
områder er dem, hvor der er den højeste temperatur 
i forhold til omgivelserne. På den måde er det for-
skellen i temperaturer, man kan se med kikkerten.

Piletasterne har 
to funktioner: 
Dels anvendes de 
til betjening af 
menuen, som ses 
gennem søgeren. 
Dels er det med 
piletasterne, at du 
justerer kontra-
sten i temperatur-
forskellene på det 
oberverede.

Den termiske kikkert M/09 er ikke 
større, end at den kan ligge i 

hånden. Men den er propfyldt med 
teknik, der gør det muligt at er-
kende mål ud på mere end 500 

meters afstand under alle lysfor-
hold. Her er den monteret med 

3 x forstørrelse og våbenbeslag.

Betjeningen er let og 
intuitiv – lidt som at 

betjene en iPhone. 
Knappen ”PWR” 

(power) bruges til at 
tænde og slukke for 

apparatet og fun-
gerer samtidig som 

”udfør”-knap. Det er 
altså her, du trykker, 

når du vil vælge en 
bestemt funktion, som 
du skifter imellem via 

piletasterne.

Et ekstra øje
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Chefen for Planlægnings- 
og Operationsafdelingen:

Øget effektivitet 
med ny kikkert
”Der er ikke tvivl om, at tilgangen af 
yderligere et stort antal termiske kik
kerter vil medvirke til en markant for
bedring af hjemmeværnets evne til at 
løse en lang række opgaver året rundt 
og på alle tidspunkter af døgnet. Jeg 
forventer, at personellet langt mere 
effektivt vil kunne løse eksempelvis 
overvågnings, bevogtnings og efter

søgningsopgaver,” 
siger oberstløjtnant 
Jette Albinus, der 
er chef for Plan
lægnings og Ope
rationsafdelingen 
i Hjemmeværns
kommandoen.

Fakta om 
termisk  
kikkert M/09
Producent: Insight Technology.
Modeltype: Insight w80169.
Betegnelse: wTM (weapons
mountable mini Thermal Monocu
lar). I det danske forsvar: Termisk 
kikkert M/09.
Mål: 165 x 55,9 x 71,1 mm (uden 
beslag).
Vægt: 334,5 gram (med batterier).
Anvendelse: Håndholdt, monte
ret på hjelm eller på gevær M/95, 
M/96, M/9511 samt LSV M/04. Dog 
må 3 x forstørrelse ikke anvendes 
under skydning.
Uddannelse: Det vil typisk være 
skydelærere, der uddanner hjem
meværnssoldaterne i brugen af den 
termiske kikkert. Derudover er der 
udarbejdet reglement for brugen af 
det nye udstyr.
Tilgængelighed: Der er allerede 
fordelt et stort antal termiske kik
kerter til en række enheder. En ny 
sending forventes udsendt i løbet 
af første halvår 2012. De bliver 
tilgængelige som puljemateriel ved 
distrikterne og i udvalgte underaf
delinger, eksempelvis motoriserede 
overvågningsdelinger.

Den termiske kik-
kert M/09 har en 
laserpointer, som 
ikke kan ses med 
det blotte øje. Den 
kan kun ses med 
lysforstærkende 
udstyr, for eksem-
pel natbrille M/03. 
Laserpointeren kan 
blandt andet anven-
des til at udpege 
mål og målområder.

Med et særligt våbenbeslag kan kikker-
ten monteres som våbensigte på rifler 
og karabiner.

FORSTØRRELSES-
STyKKE

DATAKABELOPBEVARINGSTASKETERMISK KIKKERT 
M/09 MED STROP

HJELMBESLAG TO BATTERIER, DER SIKRER 
FIRE TIMERS ANVENDELSE
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Giro d'Italia 
kommer til Danmark 
Hjemmeværnets indsats er afgørende, når årets største sportsbegivenhed 
på dansk grund, cykelløbet Giro d´Italia, i starten af maj indtager de jyske 
landeveje omkring Herning og Horsens.

Det er en enorm logistisk opgave at få 
afviklet årets største sportsbegivenhed, 
Giro d'Italia, der for første gang nogensinde 
kommer til Danmark  5.7. maj og køres på 
de jyske landeveje i og omkring Herning og 
Horsens.

Spørger man politiets operationsleder for 
afvikling af arrangementet, vicepolitiinspek
tør Martin Løye fra Midt og Vestjyllands 
Politi, så er hjemmeværnet en meget vigtig 
faktor for, at Giro d'Italia på dansk grund 
bliver en succes. 

”Det ligger helt fast, at den flotte støtte 
og det gode samarbejde, som vi oplever fra 
Totalforsvarsregion Nord og Midtjylland og 
hjemmeværnet, er en forudsætning for, at 
dette arrangement kan gennemføres. Hjem
meværnet fortjener stor anerkendelse for, at 
de kan skaffe mandskab fra hele landet til at 
løfte denne opgave,” fastslår Martin Løye. 

Behovet for mandskab under Giro d'Italia 
er stort. Det anslås således, at der er brug 
for cirka 800 hjemmeværnssoldater for at 
sikre, at det verdensberømte cykelløb får en 
optimal opstart. De mange hjemmeværns
soldater skal især indsættes til at støtte tra
fikreguleringen. Har man ikke uddannelsen i 
trafikregulering, kan man dog stadig komme 
i betragtning til en af hjemmeværnets stør
ste indsatser nogensinde, idet der løbende 
bliver afviklet kurser i trafikregulering i løbet 
af foråret. 

Stort behov for frivillige
At Giro d'Italia er en stor begivenhed, vidner 
den omfattende mediebevågenhed om. Får 
arrangementet bare nogenlunde samme 
mediebevågenhed som sidste år, vil der 
være 350 millioner seere fra 165 lande, der 
vil se løbet på tv. Der vil være cirka 1.300 

journalister fra 40 lande og 22 tvstationer, 
der dækker løbet og følger de 198 ryttere, 
der stiller op til start. 

Så som hjemmeværnssoldat har du 
mulighed for at få en kæmpe oplevelse som 
del af et team, der skal bidrage til at gøre 
det berømte cykelløb til en succes. Det er 
samtidig en god mulighed for at få afprøvet 
teori og øvelser i praksis og få styrket de 
faglige kompetencer. Desuden vil deltagel
sen være en uovertruffen mulighed for at 
udbygge det sociale netværk sammen med 
andre hjemmeværnssoldater.

AF RUNE KRONENBERG
FOTO: MICHAEL BOTHAGER

Fakta
• Cykelløbet Giro d'Italia kommer 

til Danmark 5.7. maj 2012 og 
køres i og omkring Herning og 
Horsens.

• Hjemmeværnet har behov for 
cirka 800 personer primært til 
trafikregulering. Det indsatte 
personel bliver indkvarteret på 
en kaserne eller flyvestation i 
det midtjyske.

• Hvis du er interesseret i at 
deltage, skal du henvende dig 
til din egen underafdeling. Du 
kan få flere oplysninger om 
Giro d'Italia og om, hvordan du 
deltager i arrangementet ved 
at sende en sms med teksten 
'GIRO' til 1245.

• Læs mere på girohjv.dk.

GIRO D´ITALIA 

Der er stort behov for hjemmeværnets assistance især til trafikregulering, når det 
berømte cykelløb Giro d'Italia kommer til Danmark i starten af maj.
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ANERKENDELSE

Fik 10.000 kroner  
efter påkørsel
Hele tre gange blev korporal Andreas Brøndt Jørgensen  
fra Politihjemmeværnskompagni Odense påkørt, da han 
regulerede trafikken under et arrangement på Fyn.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: NINA VILLADSEN

Desværre er det ikke alle bilister, der følger de an
visninger, de får fra politihjemmeværnets medlem
mer, når de dirigerer trafikken ved et arrangement. 
Det har gruppefører og korporal Andreas Brøndt 
Jørgensen fra Politihjemmeværnskompagni Odense 
måttet sande. 

Han følte sig klart i livsfare, da han i 2010 
blev påkørt ikke bare én, men hele tre gange af 
forskellige bilister, da han var indsat til at dirigere 
trafikken under arrangementet Fjordens Dag, der 
strækker sig omkring Odense Fjord. 

Under den ene af påkørslerne blev Andreas 
Brøndt Jørgensen således slæbt 130 meter hen 
ad vejen. Det skete, efter at en bilist fuldstændig 
ignorerede hans anvisninger om at standse, med 
det resultat at han krampagtigt måtte holde fast 
i bilens vindue og tagbøjle. Denne hændelse fik 
store personlige omkostninger for Andreas.

Som kompensation har han nu fået 10.000 kroner 
fra Hjemmeværnsfonden, der som et af sine formål 
yder gaver til hjemmeværnsmedlemmer, der er 
kommet til skade under tjenesten. Legatet blev 
overrakt ved en nytårsparole ved Hærhjemme
værnsdistrikt Fyn af fondens formand, som er Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald. 

Med påskønnelsen ønsker formanden at gøre 
opmærksom på politihjemmeværnets arbejde 
og fremhæve, at borgerne skal respektere de 
trafikanvisninger, de får af hjemmeværnet, når de 
assisterer politiet. 

Når politihjemmeværnsfolk er indsat af politiet, 
sådan som det var tilfældet på Fyn, gælder de 
samme regler som for politimænd. Så påkører man 
en hjemmeværnsmand i tjeneste, vil man blive 
sigtet for vold mod tjenestemand i funktion.

Hjemmeværns-
fondens formand, 
kommitteret Jens 
Hald, overrakte i 
starten af året et 
legat på 10.000 
kroner til Andreas 
Brøndt Jørgensen.

Fond nedlægges
Ud over Hjemmeværnsfonden har hjem
meværnet også en anden central fond, 
Generalmajor S.E. JohnstadMøllers Fond, 
opkaldt efter hjemmeværnets første mili
tære chef.
På et bestyrelsesmøde i februar blev det 
besluttet at nedlægge GM S.E. Johnstad
Møllers Fond, og Civilstyrelsen har 
godkendt, at fondens midler overføres til 
Hjemmeværnsfonden.
For at mindes den afdøde chef har besty
relsen  efter forud at have drøftet det med 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn winkler – besluttet, at Hjemme
værnsfonden kan uddele hædersgaver i 
S.E. JohnstadMøllers navn til frivillige i 
hjemmeværnet, der gør en helt ekstraor
dinær indsats. Civilstyrelsen har godkendt, 
at Hjemmeværnsfondens statutter ændres. 
Gaven kan være en sabel eller en dolk med 
S.E. JohnstadMøllers navn indgraveret.

HJV magasinet  |  Marts 2012 35



Til daglig står 21-årige Ann-Sofie Kofod Ager 
og underviser små indskolingsbørn på en 
skole i Holbæk, hvor hun er i fuld gang med 
at uddanne sig til lærer på byens semina
rium. I fritiden skifter Ann-Sofie hverdagens 
cowboybukser ud med den slørede hjemme
værnsuniform som nyslået medlem af Hjem
meværnskompagni Sorø.

”Jeg kan godt lide kontrasten mellem de 
to verdner. I skolemiljøet er det de mere 
bløde værdier, der er i centrum. I hjem
meværnet får jeg til gengæld virkelig lov til 
at prøve grænser af. Det er meget udfor
drende,” fortæller Ann-Sofie, der sidste år 
sprang til og sagde ja til en aktiv karriere i 
det sjællandske hjemmeværnskompagni. 

Det samme gjorde hende veninde Karina 
Andersen. De to kender hinanden rigtig 
godt fra RudsVedby Garden, hvor de begge 
spiller fløjte. Garden holder til i byen af 
samme navn, der ligger i Sorø Kommune i 
det nordlige Sydvestsjælland.        

Kompagniet oplever for øjeblikket en 
markant fremmarch blandt især kvinder og 
unge mellem 18 og29 år, og i det hele taget 
går rekrutteringen forrygende. Halvdelen 
af kompagniets nye medlemmer i 2011 var 
således kvinder, blandt dem er en lille hånd
fuld studerende, mens andre kommer med 
en sundhedsuddannelse. Også på landsplan 
oplever hjemmeværnet generelt en stor 
interesse for at blive medlem af hjemme
værnet. Ikke mindst blandt aldersgruppen 
1829 år.

En gammel drøm 
For Ann-Sofie er medlemskabet af hjem
meværnet en gammel drøm, der går i 
opfyldelse. 

”Lige siden jeg var helt lille pige, har jeg 
drømt om at komme i Livgarden. Men det 
kan bare ikke lade sig gøre. For jeg har sim
pelthen ikke højden til det,” siger Ann-Sofie.

Også veninden Karina har flirtet med en 
karriere i det faste forsvar, men en knæ
skade har sat en stopper for den fremtid. 
De to piger er enige om, at hjemmeværnet 
og ikke mindst uddannelsen på grundskolen 
i den grad har været med til at flytte nogle 
personlige grænser, som har givet dem 
mere selvtillid.  

”Jeg tøvede for eksempel med at skyde 
første gang. Men nu er det ikke noget 
problem. Jeg er også super stolt over, at jeg 
har bevist over for mig selv, at jeg faktisk er 
god til at løbe,” fortæller Karina.

Ann-Sofie supplerer: ”Før var jeg parat til 
at give op over for flere udfordringer, men 
nu klør jeg bare på, fordi jeg i hjemmevær
net har lært, at jeg kan håndtere mere, end 
jeg regner med. Det gælder også skydevå
ben.”

22årige Malene Møller Petersen fra 
Slagelse er så spritny i kompagniet, at hun 
endnu ikke har været på grundskole. Som 
studerende på et handelsgymnasium satser 
hun på at melde sig til HJV bootcamp til 
sommer i Søgårdlejren i Sønderjylland, hvor 
hun kan taget hele hjemmeværnets grund
uddannelse i et hug. Hun er især tiltrukket 
af mulighederne for at tage en lederuddan
nelse i hjemmeværnet.

Det er aldrig for sent
I den modsatte ende af aldersskalaen 
møder HJV magasinet den 57årige Susy 
Lehnert, der er tidligere chefpurser og 
stewardesse hos SAS. Selv om hun nu har 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: STEEN wREM

Sorø

Kåre Niven, chef for Hjemmeværnskom-
pagni Sorø, er en ombejlet herre, og 
kvinderne er i fremmarch i kompagniet.  
Fra venstre ses Susy Lehnert, Ann-Sofie 
Kofod Ager, Malene Møller Petersen og 
Karina Andersen.

Ny PROFIL

Kvinder i 
fremmarch  
Hjemmeværnskompagni Sorø melder om stor 
interesse blandt især kvinderne, der er meget 
begejstret for mulighederne for at prøve nye 
grænser af i det frivillige militære miljø.
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Hjemmeværnskompagni Sorø fi k 
sidste år 18 nye medlemmer, hvoraf  
halvdelen var kvinder, og fl ere er på 
vej her i 2012.

lagt arbejdslivet bag sig, er hendes appetit 
på nye oplevelser stadig intakt. Så da hun 
mødte hjemmeværnet på dyrskuet i Ros
kilde, tænkte hun straks, at det var noget 
for hende.  

”Det er aldrig for sent at starte på noget 
nyt. Det er min erfaring. Tidligere havde 
jeg ikke tiden til det, men det har jeg nu,” 
siger Susy, der også har krydset Atlanten 
i en sejlbåd fra Las Palmas på Mallorca 
til Caribien. Så hun er stadig parat til nye 
udfordringer, og lige nu gælder det hjem
meværnet, hvor Susy er åben over for alle 
typer opgaver, der måtte byde sig. 

Selv om mændene generelt er i overtal i 
hjemmeværnet, er det faktisk ikke noget, 
kvinderne er specielt optaget af. 

”Jeg oplever ikke, der bliver gjort forskel 
på os. Selvfølgelig skal vi præstere de 
samme ting, som dem,” siger Ann-Sofi e, der 

i øvrigt på grundskolen blev sat i en deling 
med lutter mænd. 

Et spejl af samfundet
Den 53årige kompagnichef Kåre Niven 
glæder sig over kompagniets nye profi l med 
både fl ere unge og fl ere kvinder. 

”Det er en meget positiv udvikling, som 
spreder sig som ringe i vandet. Jeg opfatter 
den nye sammensætning som et spejl af 
den tid, vi lever i nu. Tidligere var det lidt af 
et særsyn at se kvinder i vores kompagni,” 
siger Kåre Niven. Selv er han rundet af en 
slægt, der altid har kæmpet for, alt hvad de 
har kært. Så det ligger simpelthen i generne 
at gøre en forskel for fædrelandet.

Med en god portion humor forsøger 
kompagnichefen sammen med sin rekrut
teringsoffi cer, Carsten Petersen, at gøre 
hjemmeværnet mere åbent og smilende – 

og dermed også attraktivt for den yngre ge
neration, som der er rift om i disse år. Han 
er samtidig også parat til at give de nye en 
chance for at tage ansvar ved eksempelvis 
at sende dem relativt hurtigt på befalings
mandsuddannelse.     

”Jeg forsøger at skabe et miljø, hvor 
målet er, at alle tager et ansvar og er med 
til at løfte kompagniet. Desuden skal jeg jo 
hele tiden sørge for at få uddannet nye folk 
på posterne,” forklarer Kåre Niven. 

Tilsyneladende har kompagnichefen fat 
i den lange ende, for de nye medlemmer 
virker meget velfornøjede med deres nye 
militære ståsted.    
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”Familie i havsnød – stiller du op?”
Den besked vil i løbet af marts tikke ind 

på telefonen hos dem, som har downloadet 
hjemmeværnets nye mobilapp. Accepterer 
de udfordringen, bliver de stillet over for et 
af de dilemmaer, som hjemmeværnets frivil
lige oplever i den virkelige verden: Hvordan 
gennemfører man en redning til søs?

En app – eller en applikation – er et lille 
program, som man kan installere på sin mo
biltelefon. Og som noget helt nyt lancerer 
hjemmeværnet i år en mobilapp, der skal 
supplere de mere traditionelle hvervetiltag 
såsom biografreklamer og annoncer. App’en 
indeholder blandt andet et spil, hvor interes
serede kan prøve kræfter med nogle af de 
udfordringer, man typisk bliver stillet over 
for i hjemmeværnet.

Sjov viden om opgaverne
”Formålet med app’en er at skabe ekstra 
interesse omkring hjemmeværnet og de 
opgaver, som de frivillige hjemmeværns
soldater løser,” fortæller Tuf Krenchel, der er 
leder af Rekrutterings og Fastholdelsesele
mentet i Hjemmeværnskommandoen.

”Vi oplever, at der er mange, som egentlig 
gerne vil melde sig ind, men som ikke ved 
nok om, hvilke opgaver de skal ud at løse 
som frivillige,” siger han og fortsætter:

”Med app’en kan vi på en sjov og uforplig
tende måde vise dem, hvad man stiller op 
til, når man melder sig ind i hjemmeværnet. 
Det skulle gerne gøre det lettere at tage 
beslutningen om at blive frivillig.”

Hjemmeværnet har længe gjort brug af 
mobilteknologi i hverveindsatsen. Der er 
lavet en mobiloptimeret udgave af rekrut
teringshjemmesiden blivmedlem.nu, og sms 
har længe været en del af kampagnen.

”Mobilen er et rigtig godt medie til rekrut
tering, fordi man hele tiden har den i lom
men,” siger Tuf Krenchel.

REKRUTTERING

Forsiden af den 
nye app, som skal 
give potentielle 
nye medlemmer et 
indblik i livet som 
frivilligt medlem 
af hjemmeværnet. 
App’en består af 
tre dele: et spil, 
en digital formular 
til indsendelse og 
information om de 
forskellige værns-
grene.

Rekrutteringen rykker ind 

på mobilen
Som led i årets rekrutteringskampagne lanceres en app til 
smartphones med et nyt spil, der skal give nysgerrige et indblik 
i livet som frivillig i hjemmeværnet.

AF ASTRID DyBKJÆR
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”Hvis man ser noget af vores informations
materiale og tænker, at det ser da spæn
dende ud, så kan man med det samme 
sende en sms og bede om at blive ringet op 
af en frivillig. Det er let at komme fra tanke 
til handling.”

Mobilen supplerer annoncer
Efterhånden som mobilteknologien udvikler 
sig, åbner der sig nye muligheder for at få 
fat i potentielle medlemmer på en mere 
direkte og motiverende måde.

Med en app kan man for eksempel samle 
informationer om de forskellige værn og 
ansøgningsprocessen. Med spillet kan man  
også prøve af, om man reelt har det, der 
skal til. Desuden er der et tilmeldingsmodul 
i app’en, så man kan komme hele vejen.

Tuf Krenchel understreger, at nu hvor 
en stor procentdel af danskerne har en 
smartphone, er mobilapp’en det helt 
naturlige næste skridt for hjemmeværnets 
rekrutteringskampagne.

”Vi skal følge med udviklingen og sørge 
for at være til stede på alle de platforme, 
som vores potentielle nye frivillige bruger. 
Det betyder ikke, at vi skal droppe annoncer 
og foldere – men vi skal supplere dem ved 
at udnytte de muligheder, som der ligger i 
ny teknologi som for eksempel smartpho
nes.”

Apps og 
smartphones
•  En smartphone er betegnelsen for 

en mobiltelefon, som kan bruges 
til at gå på nettet, spille spil og 
downloade programmer – såkald
te applikationer eller bare 'apps'.

•  Mere end hver 3. dansker havde 
ifølge Gallup en smartphone i 
foråret 2011, og ser man på tele
selskabernes salgsstatistikker, kan 
man se, at dette tal stiger støt. 

•  Hjemmeværnets rekrutterings-app 
går i luften i marts samtidig med 
resten af forårets rekrutterings
kampagne.

•  Den nye app er udviklet til både 
iPhone og Androidtelefoner.

Tilmelder man sig spillet, 
får man 10 'alarmer' på 
vilkårlige tidspunkter, 
som man ikke kender 
på forhånd. Denne del 
understreger, at man som 
frivillig i hjemmeværnet 
kan blive tilkaldt når som 
helst. Alarmen sendes som 
en såkaldt push-besked.

Siger man 'jeg er klar' 
via sin smartphone, 
får man et spørgsmål 
om opgavetypen. 
Denne del fortæller 
noget om den uddan-
nelse, som kræves 
for at løse opgaven 
korrekt, hurtigt og 
professionelt.

Man har også mulig-
hed for at finde bag-
grundsviden om hjem-
meværnets forskellige 
muligheder, opgaver 
og uddannelser.

Har man fået smag for 
hjemmeværnslivet, 
kan man udfylde sine 
kontakt informationer. 
Derefter bliver man 
kontaktet for at få mere 
detaljeret viden om de 
næste trin på vej mod at 
blive medlem.
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Bornholmsk bevogtning  
i sibirisk kulde
Bevogtningsassistenter fra Bornholm guidede soldater og familiemedlemmer i den 
rigtige retning, inden et rotationsfly lettede med retning mod Kabul. 

Det var den lørdag, hvor kong Vinter sendte 
den første isnende kulde ind over Danmark 
fra sit domicil i Sibirien. Danmark havde 
vundet semifinalen i EM-herrehåndbold 
dagen før. Klokken 19.45 skal et fly lette 
fra Flyvestation Karup med kurs mod Kabul 
med 130 danske soldater om bord, der skal 
afløse deres kolleger fra ISAF Hold 12. Med 
andre ord: Rotationen af den danske ISAF
styrke i Helmand er i gang. 

Selv om hjemmeværnet ikke længere har 
enheder i Afghanistan, er det dog ikke slut 
med at give en hjælpende hånd til ISAF
soldaterne. Og deres pårørende. 

På Flyvestation Karup følger HJV magasi
net denne kolde lørdag en håndfuld hjem
meværnssoldater fra flyverhjemmeværnet 
på Bornholm, som er mødt op for at guide 
soldater og de mange pårørende den rigtige 
vej på flyvestationen, hvor flere veje krydses 
af landingsbaner. 

Stiller gerne op
Pelle Madsen er tilknyttet Flyverhjemme
værnseskadrille 205 på Bornholm og har 
takket ja til turen til Jylland for at snuse til 
opgaven som bevogtningsassistent, som 
han muligvis vil uddanne sig til. 

”Vi kom hertil i går og skal ud over at vise 
vej og så på on the job-træning med flyve
stationens faste vagtpersonel. Vi har været 
med på vagtrundering. Det har overrasket 
mig meget, at flyvestationen er så enorm 
stor,” siger Pelle Madsen og tilføjer:

”Det er en god opgave, og det betyder meget, 
at den er reel og ikke blot er en øvelse. Vi er 
blevet bedt om at yde en indsats til gavn for 
de soldater, der skal udsendes, og deres på
rørende. Og så stiller vi selvfølgelig op – også 
selv om vi kommer helt fra Bornholm.” 

Med som føl
Der er kun fire uddannede bevogtningsas
sistenter på Bornholm. De tre er med på 
opgaven i Karup, mens to hjemmeværns
soldater fra eskadrillens Survive to Operate
enhed er med som 'føl'.

”Uddannelsen til bevogtningsassistent er 
både krævende og langvarig. Hvert andet 
år tager vi her til Karup for at vedligeholde 
vores færdigheder. Når vi kan kombinere 
on the jobtræningen med at vise vej i 
forbindelse med Afghanistanrotationen, slår 
man jo to fluer med ét smæk,” fortæller Kell 
Christensen, der er sektionsfører for bevogt
ningspersonellet i Flyverhjemmeværnseska
drille 205.

Klokken er cirka 15, og der er mere 
end fire timer til afgang. Men allerede nu 
begynder den linde strøm af biler med hvide 

TEKST OG FOTO:
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STØTTE TIL FORSVARET

Karup

Bevogtningsassistenterne havde også overskud til et smil. Her møder Kell Christensen en 
gammel soldaterkammerat på vej til Afghanistan. 
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passérsedler i forruden at nærme sig de 
fem bornholmske hjemmeværnssoldater, der 
har iført sig selvlysende gule eller orange 
trafikveste. 

”Alle i STOenheden kan i princippet stå 
for en trafikregulering. Men når vi er inden 
for hegnet på flyvestationen, skal det være 
bevogtningsassistenter, der løser opgaven. 
Dels fordi vi har de samme beføjelser som 
det faste vagtpersonel og derfor må an
vende magt, hvis der skulle opstå en kritisk 
situation. Dels fordi vi lytter med på radioen 
og desuden er uddannet til at dirigere trafik 
på områder, hvor der er flytrafik,” siger Kell 
Christensen, mens han med et venligt smil 
viser de første pårørende i retning af 'Blå 
Sal'. 

Flyvevåbnet har bedt om hjælpen
Det er flyvevåbnets vagtpersonel, der har 
bedt om assistance fra hjemmeværnets 
bevogtningsassistenter.

”Vi har simpelthen ikke ressourcer nok 
til også at styre trafikreguleringen under 
rotationsflyvningerne. Så det er en rigtig 
stor hjælp og meget imponerende, at 
hjemmeværnspersonellet frivilligt stiller 
op gang efter gang”, siger seniorsergent 
Dennis Skjold, der er næstkommande

rende i Flyvestation Karups 40 mand store 
bevogtningsenhed. 

Trykket stemning
Nogle pårørende vælger at få afskedsse
ancen overstået i en fart og vender derfor 
hurtigt retur til ppladsen. 

”Stemningen er noget trykket, og nogle 
græder. Så tager vi en snak med pårørende. 
Det er en særlig dimension ved opgaven. 
Så er det godt, at de folk, jeg har med, 
alle har en god portion erfaring,” siger Kell 
Christensen.

Tusmørket falder efterhånden på, og 
kulden tager til. Den eneste af de fem born
holmere, der dirigerer de mange biler på 
plads uden handsker, er Jens Knudsen.

”Jeg er gammel murer, så det går nok. 
Men jeg kan da godt mærke, at det er koldt 
nu,” siger han, mens han dirigerer strøm
men af biler på plads. 

Altid på pletten 
Han var én af de fire bornholmere, som blev 
optaget på – og bestod – den krævende ud
dannelse til bevogtningsassistent for nogle 
år tilbage.

”Når hjemmeværnet har brugt ressourcer 
på at uddanne mig, stiller jeg selvfølgelig 

op, når der er brug for mig. Jeg er selv
stændig nu og har fem ansatte og har 
egentlig ikke tid. Men det her giver god 
mening. Det er en reel opgave, hvor vi gør 
en forskel og hjælper vores kolleger fra 
flyvevåbnet og soldater. Personligt giver 
det mig også mulighed for at koble af med 
en hobby, der ligger langt fra mit arbejde,” 
siger Jens Knudsen.

Dagen efter var han og de fire øvrige 
bornholmske bevogtningsassistenter atter 
på pletten for at vise pårørende på vej. 
Men da var stemningen en helt anden. For 
søndag var det soldater, der kom hjem efter 
et halvt års veludført job i Helmand, som de 
pårørende kom for at hente. Og så var det 
dagen, hvor håndboldherrerne blev euro
pamestre. Men det fik de fem bornholmske 
hjemmeværnssoldater ikke set noget til. 

De dirigerede trafik i bidende sibirisk 
kulde på Flyvestation Karup. 

De bornholmske bevogtningsassistenter får værdifuld insiderviden af hundefører K.S. 
Larsen fra Flyvestation Karup. 

FAKTA
• Siden september 2011 har flyverhjem

meværnet stået for trafikreguleringen 
i forbindelse med rotationsflyvninger, 
hvor der forventes stort fremmøde af 
pårørende. 

• I alt har 185 bevogtningsassistenter 
fra forskellige eskadriller bidraget. Der 
indsættes maksimalt seks bevogtnings
assistenter ved hver rotationsflyvning, 
og opgaven varer typisk fire timer.

• Uddannelsen til bevogtningsassistent i 
flyverhjemmeværnet tager ni for
længede weekender og strækker sig 
samlet over et år. Den foregår primært 
på Flyvestation Karup, hvor der også 
gennemføres on the jobtræning hvert 
andet år. 
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FAKTA
• Motoriseret Infanterihjemme

værnskompagni København har 
144 aktive og 74 i reserven. 

• I 2011 leverede kompagniets 
aktive styrke en samlet indsats 
på 28.303 timer svarende til 
196,55 timer per aktiv.   

• Kompagniet er flyttet til nye 
lokaler på Svanemøllens Ka
serne på Østerbro. Det samme 
er Hærhjemmeværnsdistrikt 
København, Områdedepot Kø
benhavn og seks andre enheder 
under distriktet. 

Kaserne giver 
plads til flere 
aktiviteter
En håndfuld københavnske kompagnier har fået 
mere albuerum og bedre uddannelsesfaciliteter, 
efter at de og deres distrikt er flyttet til 
Svanemøllens Kaserne på Østerbro.

Trods snusket vejr er der gang i uddan-
nelsesaktiviteterne. På billedet træner 
soldaterne sig i at evakuere en såret på 
en interimistisk båre.   
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Tidligere holdt Hærhjemmeværnsdi
strikt København og nogle af dets 14 
kompagnier til i en bygning klemt inde 
mellem volde og smalle gader i kvarte
ret, hvor afdøde Bodil Udsen huserede 
i Rottehullet som Emma fra den popu
lære tvserie 'Huset på Christianshavn'.
Nu har halvdelen af kompagnierne og 
hele distriktet fået højere til loftet og 
grønne områder lige i deres nærhed, 
efter at de er rykket fra Christians
havn og til Svanemøllens Kaserne på 
Østerbro.

Et af kompagnierne er Motoriseret 
Infanterihjemmeværnskompagni 
København, der allerede tog de nye 
omgivelser i brug i slutningen af 2011, 
mens distriktet flyttede i februar 2012. 
Kompagniet er med fem delinger og 
144 aktive rigtig godt kørende, og 
mange tidligere soldater fra forsvaret 
står nærmest i kø for at være en del 
af det velfungerende kompagni med et 
højt aktivitetsniveau.

Bedre soldater
Umiddelbart ligger de nye kompagnilo
kaler lidt gemt af vejen. Til gengæld er 
der lys og luft i de nye lokaliteter, hvor 
HJV magasinet har sat kompagnichef 
Troels Graff stævne. Om flytningen 
siger han:

”Det giver os langt bedre uddan
nelsesmuligheder at bo på en kaserne, 
hvor vi har de nødvendige faciliteter 
stillet til rådighed og flere møderum til 
vores delinger. I sidste ende giver disse 
faciliteter nogle endnu bedre soldater.” 
På Svanemøllens Kaserne er der både 

håndgranatbane, gymnastiksal, for
hindringsbane og et lille skovområde, 
hvor kompagniets mange soldater kan 
øve. Der er også god garageplads til 
køretøjer og plads til materiel.

Tre, to, en – af sted …
Selv om det er mørkt og snusket 
regnvejr, er der fuld gang i uddannel
sesaktiviteterne. Bag et garageanlæg 
har kompagniets 3. deling arrangeret 
aftenens bårefræs for at træne sol
daterne i at evakuere en såret soldat 
på en interimistisk båre, som er flikket 
sammen af to lange brædder og en ca
mouflagejakke. Ikke langt derfra øves 
observation og meldetjeneste.

”Vi forsøger at opbygge en faglæ
rerstruktur, så den enkelte deling tager 
medansvar for uddannelserne. På 
kasernen har vi fået meget mere plads 
at boltre os på, og alt vores materiel 
og grej er lige ved hånden,” fortæller 
næstkommanderende Kasper Romny 
fra 3. deling med en fortid ved Garde
husarregimentet.

Han deler tydeligvis sin kompagni
chefs glæde over de nye omgivelser.

Kompagnichefen har i år især fokus 
på at føre den øverste hjemmeværns
ledelses ønske om en skærpet militær 
profil ud i livet. 

”Min opgave som kompagnichef er 
at uddanne soldater, der kan indsæt
tes. Med de nye faciliteter på Sva
nemøllens Kaserne har vi fået bedre 
muligheder for at løse denne opgave – 
så jeg er tilfreds,” siger Troels Graff.

ØKONOMI

I vintermørket øver hjemmeværnssoldaterne observation og meldetjeneste, 
der hører til de grundlæggende militære færdigheder. 

Besparelser 
rammer 
hjemmeværnet
Alle i forsvaret står over  
for økonomiske stramninger. 
Her kan du se, hvor 
hjemmeværnet har valgt  
at stramme livremmen.

Hjemmeværnet bliver desværre ikke skånet, 
når staten svinger sparekniven. Derfor rammes 
vores frivillige organisation også af sparetiltaget 
'Effektiv administration i staten'. Den samlede 
besparelse for 2012 og fremefter udgør 11 mil
lioner kroner årligt – heraf 6,5 millioner kroner på 
lønområdet og 4,5 millioner kroner på drift.

De væsentligste konsekvenser for hjemmevær
nets frivillige medlemmer er:
•  Brand-, rednings- og miljøuddannelsen 

nedlægges. Det sker primært på grund af 
manglede efterspørgsel af denne aktivitet. Som 
følge heraf reduceres de lokale budgetter med 
1,3 millioner kroner.

•  Fra HJV støttevirksomhed bortfalder støtten til 
lokale sportsarrangementer med videre. Som 
følge heraf reduceres de lokale budgetter med 
0,1 million kroner.

•  Muligheden for kørsel til sats A afskaffes. Kun 
i ganske særlige tilfælde vil der kunne gives 
tilladelse til kørsel til sats A.

•  Der skal spares 1,2 millioner kroner på in
formationsbudgettet. Denne besparelse har 
Hjemmeværnskommandoen valgt finde ved to 
tiltag: Dels gennemføres en effektivisering af 
musikkorps, kampagner, magasiner, reklame
artikler med videre, dels indstilles hjemmevær
nets deltagelse i Forsvarets Dag.

•  Rammerne til de lokale budgetter vil blive regu
leret i forbindelse med første revurdering.

OBS! Det understreges fra Hjemmeværnskom
mandoens side, at de anførte besparelser under 
ingen omstændigheder må påvirke aktivitetsni
veauet i relation til frivillige soldater i øvrigt.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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Generel  
information
•  Alle kurser starter søndag den 

1. juli 2012 klokken 18.00.
•  Der vil, som tidligere år, være 

masser af aktiviteter for både 
ledsagere til kursisterne og for 
børn.

•  Læs mere om indholdet af de 
enkelte kurser, ledsageraktivite
ter, tidspunkter, deltagere samt 
tilmelding med mere på 
www.hvsinfo.dk. 

UDDANNELSE

Tag med på 
sommerkursus
Hjemmeværnsskolen gennemfører også i år sommerskole 
med et væld af spændende uddannelser. I år foregår det 
i uge 27 i de smukke omgivelser i Nymindegab. Her får 
du et overblik over de tilbud, du kan tilmelde dig.

På Hjemmeværnsskolens sommerkursus kan du kombinere militær 
uddannelse, inspiration, korpsånd og samvær med familien.
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Generel 
information
•  Alle kurser starter søndag den 

1. juli 2012 klokken 18.00.
•  Der vil, som tidligere år, være 

masser af aktiviteter for både 
ledsagere til kursisterne og for 
børn.

•  Læs mere om indholdet af de 
enkelte kurser, ledsageraktivite
ter, tidspunkter, deltagere samt 
tilmelding med mere på
www.hvsinfo.dk. 

Mere grøn 
i hovedet
Uddannelse i marken frem for i 
klasselokalet er et af tiltagene i en 
række justerede uddannelser på 
Hjemmeværnsskolen.

Bevogtning er den helt overordnede kompetence for 
hjemmeværnets virke for det danske samfund. Denne 
målretning af det operative fokus kan du læse mere om i 
dette magasin på side 2329.

Som følge af det mere målrettede fokus har Hjemme
værnsskolen justeret sin uddannelsesstruktur, så fokus i 
endnu højere grad ligger på det militære 'håndværk' på 
alle niveauer.

I forhold til tidligere er der ikke tale om en uddan
nelsesmæssig revolution, men om en justering mod det 
opgavesæt og det fokus, som hjemmeværnet har i dag.

Eksempelvis anvendes der nu fl ere timer i de militære 
fag på Alment Befalingsmandskursus (ABK) og Videre
gående Befalingsmandskursus. Helt konkret betyder det, 
at der i den nye uddannelse er fl ere timer, hvor man er 
’grøn i hovedet’ end tidligere. Det vil sige, at klasseun
dervisning er udskiftet med uddannelse i marken.

Mere projektledelse
Justeringerne har også skærpet profi len på Næstkom-
manderende og Chefkursus. Her arbejdes der nu mere 
målrettet med projektledelse, da næstkommanderende 
ofte varetager både øvelsesplanlægning, uddannelses
planlægning og planlægning af øvrige aktiviteter.

På samme måde adskiller Chefuddannelsen sig fra 
tidligere ved, at der er et større fokus på det værns
vise førings/ledelsesvirke. Desuden tages der i større 
udstrækning udgangspunkt i forsvarets ledelsesprincipper 
i ledelsesundervisningen.

Den nuværende og fremtidige uddannelsesstruktur 
adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. Derfor er der 
også kun i en meget kort periode mulighed for over
gangsuddannelse. Såfremt du er kandidat til overgangs
uddannelse, retter Hjemmeværnsskolen direkte hen
vendelse til dig med konkrete tilbud. Modtager du ikke 
brev med uddannelsestilbud, kan du bare fortsætte din 

uddannelse i den nye 
struktur. Se mere på 
www.hvsinfo.dk, eller 
brug din smartphone til 
at skanne QRkoden.

AF KIM wARNICH, HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Informationslederkursus
Kursets formål er at udvikle den enkelte deltagers forud
sætninger for selvstændigt og ansvarligt at kunne udøve 
ledelse i informationstjenesten i egen enhed, herunder 
at varetage kontakten til enhedens interessenter. Der 
undervises i orienteringssamtalen samt vejledning og 
uddannelse inden for informationsvirket i enheden. Kurset 
er Qgivende.

Efteruddannelse for underafdelingschefer
Kurset henvender sig til nuværende eller kommende 
chefer og indeholder blandt andet ledelse efter forsva
rets grundprincipper, den vanskelige samtale, debriefi ng 
samt samvirket med totalforsvarets øvrige komponenter, 
eksempelvis politiet, redningsberedskabet med fl ere.

Efteruddannelse for næst -
kommanderende ved underafdelinger
På kurset arbejdes med aktuelle problemstillinger i under
afdelingen. Det kan for eksempel være udfordringen med 
at få nye medlemmer til at gennemføre den lovpligtige 
uddannelse eller fokus på at tilsikre, at alle gennemfører 
den årlige kontrolskydning. På kurset arbejdes der blandt 
andet med motivation, networking og problembehandling.

Hundeførerkursus
Dette kursus er for hundeførere med godkendte/møn
strede hunde. Der trænes hen mod mønstringsprøve 2. 
Kurset er Qgivende.
Begrænset antal deltagere.

Sundheds- og træningsvejlederkursus
Kurset gør deltagerne i stand til at kunne tilrettelægge 
og gennemføre lokale trænings og sundhedstiltag ved 
underafdelingen. Kurset er Qgivende.

Informationsgrundkursus 
Kurset skal udvikle den enkelte deltagers forudsætnin
ger for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage som 
hjælper i informationstjenesten i hjemmeværnet. Lige
ledes skal uddannelsen inspirere den enkelte til at søge 
yderligere uddannelse inden for informationstjenesten i 
hjemmeværnet.
Kurset er Qgivende.
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Det er tydeligt at høre ved den indledende briefing 
i Bella Center, der holdes, få timer før de første 
udenrigsministre fra de andre EUlande lander i Kø
benhavn, at kørselsopgaven er noget, næsten alle 
hjemmeværnets frivillige chauffører har prøvet før. 

Ordene ”sådan var det også i 2009” eller ”sådan 
var det ikke i 2002” høres ganske ofte denne dag. 
Langt hovedparten af de tilstedeværende har nem
lig været indsat enten ved FNklimatopmødet, COP 
15, i december 2009, eller sidste gang Danmark 
havde formandskabet i 2002.

Sikkerheden er i højsædet ved den type internatio
nale arrangementer. Så selvom det er erfarne chauf
fører fra hjemmeværnet bag rattet, har de frivillige 
alligevel skullet bestå et særligt todages køreteknisk 
kursus ved Flyvestation Karup under ledelse af 
Københavns Politi, hvor der blev øvet både katastro
feopbremsninger og kortegekørsel.

En drengedrøm
Chaufførerne fik her lejlighed til at blive lidt mere 
fortrolige med de luksuriøse biler, der er spækket 

AF CHRISTINE DAHL
FOTO: OLE BO JENSEN

Michael Mønster er en erfa-
ren chauffør og kørte også 
under EU-formandskabet i 
2002: ”Charmen ved jobbet 
er at møde mennesker, du 
ellers ikke støder på.” 

Chauffør 
for EUministre  
Mens Danmark har EUformandskabet, bliver der holdt en stribe ministermøder 
på dansk jord. Spritnye Audier skal transportere de udenlandske ministre og deres 
delegationer rundt i landet. Bag rattet sidder erfarne hjemmeværnssoldater. 

EUFORMANDSKAB
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med alskens udstyr. Og der er da heller ingen 
tvivl om, at muligheden for at sætte sig bag 
rattet i de lækre biler er en del af attraktionen 
ved denne opgave.  

”Det er jo lidt en drengedrøm at få lov til 
at køre sådan en luksusbil til flere millioner 
kroner,” griner Michael Mønster fra Politihjem
meværnskompagni HillerødHelsingør.

”Men jeg har også meldt mig, fordi jeg 
gerne vil give mit bidrag til, at EUministrene 
får en positiv oplevelse under deres ophold i 
Danmark”. 

Inden ministrene ankommer drypvis med 
deres delegation, har Udenrigsministeriet 
indkaldt til en briefing i Bella Center, hvor Ole 
Kahr, der er pensioneret politikommissær, giver 
den sidste information til chaufførerne. Mens 
Ole Kahr stadig var i tjenesten, var han opera
tiv leder i Færdselsafdelingen ved Københavns 
Politi. På grund af hans store erfaring med lige 
præcis denne type logistikopgaver har Uden
rigsministeriet hyret ham ind til opgaven igen.

Chauffør, men ikke kuffertslæber
Inden de første chauffører bliver sendt af sted 
for at afhente gæsterne fra et netop ankom
met fly, minder Ole Kahr om hovedreglerne 
bag opgaven: 

”Jeres opgave er at sørge for, at vores 
gæster kommer hurtigt, men sikkert, fra A til 
B. I skal være høflige og pænt klædt på, men 
husk, I er ikke kuffertslæbere,” formaner Ole 
Kahr.

Mens Michael har kørt VIPkørsel, har han 
oplevet mange forskellige typer. 

”Nogle vil helst sidde i fred på bagsædet 
og arbejde på den bærbare computer, mens 
andre er meget nysgerrige efter at høre mere 
om Danmark eller København, og begge dele 
er fint,” fortæller Michael og indrømmer med et 
smil, at det kan være en lettelse, hvis bagsæ
depassageren ikke er en snakkesalig type.  

”Mange mennesker forventer, at du holder 
øjenkontakten, når du taler med dem, og det 
er jo lidt problematisk, når man samtidig skal 
køre bil. Vores vigtigste opgave er at få dem 
sikkert frem, så jeg synes, det er meget rart, 
at man kan få lov til at koncentrere sig om at 
køre bilen og ikke også skal koncentrere sig 
om at konversere dem.”

Mødet med nye mennesker
Til daglig er Michael Mønster Large Account 
Manager i et stort internationalt firma, der 
handler med hardware og software. Mulighe
den for at bryde den vante dagligdag er for 
ham attraktionen ved den type kørselsopgave:

”Det er rigtig spændende at møde nogle 
mennesker, der kommer fra en helt anden 
branche, og som man ikke ellers ville støde 
på.”

Michael må afbryde sig selv, for nu kalder 
tjenesten. FN’s flygtningehøjkommissær, Antó
nio Guterres, lander snart i Kastrup Lufthavn 
og skal køres til et møde med EU's udenrigs 
og udviklingsministre, hvor den humanitære 
bistand i Afrika skal diskuteres.

Senere på dagen kunne Michael fortælle 
over telefonen, at det havde været en yderst 
interessant oplevelse. 

”Flygtningehøjkommissæren er en rigtig 
behagelig mand og var meget interesseret i at 
høre om Danmark. Han vidste faktisk allerede 
en hel del om landet, specielt om dansk arki
tektur,” fortæller Michael. 

 ”Jeg vil gerne give 
mit bidrag til, at EU-
ministrene får en positiv 
oplevelse under deres 
ophold i Danmark.

Michael Mønster, Politihjemmeværns
kompagni HillerødHelsingør.

Ole Kahr, tidligere operativ leder i Københavns Politis Færdselsafdeling, 
giver de sidste informationer til chaufførerne, få timer før de udenlandske 
ministre lander i Kastrup Lufthavn. 

Hjemme-
værnet  
stod for  
VIP-kørsel  
56 hjemmeværnssoldater var 
indsat til at varetage transport 
af de udenlandske ministre ved 
EUtopmødet, der blev afholdt 
26. og 27. januar i Bella Center i 
København.

De fleste af chaufførerne havde 
prøvet det før. Det var nemlig 
også frivillige medlemmer af 
hjemmeværnet, der stod for 
transporten af udenlandske 
statsoverhoveder, der besøgte 
København i forbindelse med det 
store FNklimatopmøde, COP 15, i 
december 2009.

Selv om programmet ikke bød på 
lange ture, men hovedsageligt 
bestod i at få fragtet gæsterne fra 
Københavns Lufthavn til Hotel Bel
la Sky og til møder i Bella Center, 
var kørselsopgaven en oplevelse 
for de indsatte chauffører. 

Indtil april er det primært Totalfor
svarsregion Sjælland, der bidrager 
med chauffører til EUmøderne. 
Når de til foråret rykker til Hor
sens og Århus, vil chaufførerne fra 
hjemmeværnets to andre regioner 
blive indkaldt.
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Heidis 
hjemmeværns-

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN 

Hun har kun været medlem af hjemmevær
net i ni år. Men vi skal omkring 70 år tilbage 
for at finde Heidi Thoft Pedersens egent -
lige rødder i det frivillige værn – dengang 
Tysklands besættelse af Danmark skabte 
en forsvarsvilje, som siden er gået i arv fra 
generation til generation som et bæredyg
tigt grundlag for hjemmeværnet.

Heidi er således fjerde generation i en 
hjemmeværnskrønike i Aars i Himmerland – 
byen, der fostrede en af besættelsestidens 
legendariske nedkastningsgrupper. Syv af 
dens medlemmer – syv mænd – betalte 
en sommermorgen 1944 med deres liv ved 
henrettelsespælene i Ryvangen. Det gjorde 
ikke forsvarsviljen i Aars mindre.

Her på hovedgaden havde sadelmager 
Svend Aage Jensen sin butik med både 
danske og tyske kunder. Hans datter, Petra 
Kristiansen, husker faderens beretning 
om, at især én tysk soldat jævnligt lagde 
vejen forbi for at advare sadelmageren mod 
navngivne personer, der var Gestapos øjne 
og øren – en viden, der uden tvivl blev givet 
videre til modstandsbevægelsen.

Datteren fortæller, at det i hvert fald var 
helt naturligt, at faderen var aktiv i forbin
delse med befrielsen og senere også i op
rettelsen af hjemmeværnsforeningerne.

Svend Aage Jensen var onkel til Heidis 
morfar, Børge Byrialsen, der kom i sadelma
gerlære og samtidig blev så inspireret  
af onklens frivillige forsvarsindsats, at han 

besluttede også at gå ind i hjemmeværnet. 
I første omgang for at aftjene sin vær
nepligt, som det dengang i 1950’erne var 
muligt.

Det var under den kolde krig, og selv om 
afstanden mellem Jerntæppet og Aars var 
stor, så var alvoren i den politiske verdens
orden så nærværende, at Børge Byrialsen 
efter værnepligten forblev i hjemmeværnet.

Man var bevidst om værdien af at obser
vere – holde øje med, om hverdagen blev 
forstyrret af forkerte elementer. Samtidig 
skulle der trænes i at bevogte og forsvare 
alt det, der skulle holde samfundet i gang. 
Nøglepunkterne var talrige.

Smittende engagement
Engagementet i det frivillige værn smittede 
ganske naturligt af på Børge Byrialsens 
kone, Nielsine – Heidis mormor – så hun 
i slutningen af 1960’erne meldte sig ind i 
Danmarks Lottekorps.

På det tidspunkt var Lottekorpset blevet 
en del af hjemmeværnet, og lotterne løste 
særlige opgaver for hæren.

Det er Nielsine og Børge Byrialsens æld
ste søn, Svend Byrialsen – Heidis onkel 
Svend – der fortæller om forældrenes 
indsats i hjemmeværnet, hvor faderen var 
medlem til sin alt for tidlige død i 1990’erne. 
Han blev 62 år, og Heidi husker, hvordan 
kirken ved morfarens begravelse ”var fyldt 
med uniformer”. 

Hendes mormor, der efter Lottekorpsets 
nedlæggelse i 1989 var blevet overflyttet 
til hærhjemmeværnet, forblev medlem i en 
kort periode efter sin mands død, og da hun 
for nogle år siden døde, arvede Heidi hen
des brune baret med de personlige initialer. 
Et stykke historie, der indirekte fortæller  
om besættelsestidens sociale hjælpekorps, 
Danske Kvinders Beredskab, som blev 
grundlaget for Lottekorpset.

Et kapitel, der heller ikke er uvæsentligt  
i en krønike om hjemmeværnet. 

Våbenklargøring i baglokalet
Under 2. verdenskrig og i tiden efter nø
jedes sadelmager Svend Aage Jensen ikke 
med at yde en aktiv indsats i forsvaret af 
nøglepunkter med mere. Det var samtidig 
en selvfølge, at det var i hans baglokale, 
kompagniets våben blev holdt i orden.

Det var, før verden gik af lave, og våben 
blev et oplagt mål for kriminelle. Vi er det 
meste af 50 år tilbage i tid.

”Ud over de våben, som de enkelte med
lemmer hver især havde hjemme, var der 
et depot med et halvt hundrede håndvåben. 
Det var i virkeligheden et træskur, der ikke 
engang var særligt tæt for vind og vejr. Så 
forud for det årlige våbeneftersyn skulle 
alle våbentyper rengøres og smøres, så 
de var klar til godkendelse,” siger Heidis 
onkel Svend, der som stor skoledreng var 
bydreng hos sadelmageren og derfor gav 

HISTORIE

En familie fra Aars i Himmerland 
begyndte allerede den frivillige 
indsats for fædrelandet under 
besættelsestiden. Læs historien om 
Heidis familie, der allerede har næste 
generation klar til medlemskab af 
hjemmeværnet.

krønike
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Heidi med sin mormors 
brune baret på.

Effekterne har tilhørt Heidis mormor, morfar og sadelmager 
Jensen, der er første led i slægtens ståsted i hjemmeværnet.

et nap med, når der skulle ordnes våben. 
Så adskillige år før, han var gammel nok til 
at komme på grundskole, var han fortrolig 
med at skille og samle både garantgeværer, 
maskinpistoler og sågar et eksemplar af 
Jomfru Madsen (kælenavnet for det danske 
maskingevær).

Baltisk løft
Svend Byrialsen fyldte 18 år i 1971, og al
lerede i februar samme år drog han til Hel
berskov – et sted, der har en særlig plads i 
besættelsestidens historie, fordi den tyske 
kommandant først overgav sig 10. maj. Her 
havde hjemmeværnet en uddannelseslejr, 
og Svend Byrialsen blev både fysisk og ud
dannelsesmæssigt klædt på til at indgå i det 
nyoprettede Hjemmeværnsdistrikt Himmer
lands stabskompagni.

Det var dengang, hjemmeværnet for hans 
vedkommende fyldte totre aftener om 
ugen og hver anden weekend. Siden er 
meget vand løbet i havet, og hans hjem
meværnshistorie sluttede for nogle år siden 
i hæren, som han før årtusindskiftet vendte 
tilbage til – denne gang som kommandobe
falingsmand for en enhed, der skulle gøre 
baltiske soldater klar til indsats i Kosovo.  

I den forbindelse blev en række af hans 
gamle hjemmeværnskolleger fra Himmerland 
indrulleret som fi guranter i det camp-miljø, 
det skulle sikre realisme ved de afsluttende 
prøver i Hevring, Oksbøl og Borris. 

”Vi havde prøvet med vær
nepligtige, men det duede 
ikke. Til gengæld lø

ste hjemmeværnsfolk med et aldersspænd 
fra 18 til 70 år opgaven perfekt,” fortæller 
han som endnu en detalje i hjemmeværnets 
udviklingshistorie.

I dag har Svend Byrialsen, der civilt er 
eksportchauffør og i øvrigt er uddannet 
som køreinstruktør, kvittet uniformen. Han 
giver dog stadig sin gamle forsyningsenhed 
i Vesthimmerland en hånd, hvis der er brug 
for ekspertise til omskoling på nærmere 
defi nerede køretøjer.

Kammerater i gruppe
Blandt 'skuespillerne' i Hevring og Borris 
var Heidis far, Bjarne Thoft, der foreløbig 

Effekterne har tilhørt Heidis mormor, morfar og sadelmager 
Jensen, der er første led i slægtens ståsted i hjemmeværnet.

nepligtige, men det duede 
ikke. Til gengæld lø

Effekterne har tilhørt Heidis mormor, morfar og sadelmager 
Jensen, der er første led i slægtens ståsted i hjemmeværnet.

nepligtige, men det duede 
ikke. Til gengæld lø

HJV magasinet  |  Marts 2012 49



Heidi flankeret af sønnen, Oscar, og sin far, Bjarne Thoft, der til ære for fotografen er 
trukket i uniformen fra 1960’erne. Bagest de to onkler, Per (tv.) og Svend Byrialsen.

Overblik 
over Heidis 
familie
Heidi Thoft Pedersen – histo
riens hovedperson og familiens 
yngste medlem af hjemmeværnet. 
Dorthe Byrialsen – Heidis mor.
Bjarne Thoft – Heidis far.
Svend og Per Byrialsen – 
Heidis onkler. 
Børge Byrialsen – Heidis morfar.
Nielsine Byrialsen – Heidis 
mormor.
Svend Aage Jensen – sadelma
ger og onkel til Heidis morfar.

har været medlem af hjemmeværnet i 
godt 40 år. Der skulle ganske vist gå fire 
år, efter at han i 1966 var vendt hjem efter 
et års fredsbevarende tjeneste i Nicosia på 
Cypern, før han fulgte sine kammeraters 
forslag og meldte sig til det frivillige forsvar.

”Og det har jeg ikke fortrudt en eneste 
dag,” siger han – med en bred vifte af både 
uddannelser og funktioner i sin rygsæk. På 
det personlige plan har udvekslingsbesøg 
med en hjemmeværnsenhed i Sverige givet 
oplevelser, han næppe havde fået uden 
hjemmeværnet. Han beskriver kammerat
skabet over landegrænsen som et stort 
plus.

Men ellers nævner han forvandlingen fra 
den kolde krigs mere kampmæssige uddan
nelse til den brede organisation, hjemme
værnet på mange måder er i dag – med 
bevogtning, eftersøgning, trafikregulering 
og sneberedskab som nogle af de mange 
kompetencer. 

”Selv om der er gået 63 år, siden det 
statslige hjemmeværn blev oprettet, er der 
stadig fuldt ud behov for denne frivillige 
indsats,” understreger han.

Kolonnekørsel til Stockholm
Heidis anden onkel, Per Byrialsen, begyndte 
med den obligatoriske toårskontrakt, der var 
hans alternativ til civilforsvaret på sessionen 
i slutningen af 1970’erne. Og han blev hæn
gende i hjemmeværnet – og er fortsat aktiv. 

”Begge mine forældre, min storebror og min 
daværende svoger (Heidis far) var allerede 
med. Så valget var relativt enkelt,” siger 
han. 

Dertil kom fire gamle skolekammerater, 
som han tilmed fik lov til at danne sin egen 
gruppe sammen med – en gruppe, der 
stadig mødes nogle gange om året til kam
meratskabsaftener, feltskydning med mere.

Per Byrialsen finder uddannelsen i hjem
meværket god og alsidig, og var han 20 
år yngre – han er 57 år – ville han nok 
overveje kraftigt at melde sig til en tørn i 
Afghanistan, som han udtrykker det. 

Når det gælder udlandet, bliver det dog 
ved den tur, han kort efter årtusindskiftet 
havde med kolonnekørsel af 4050 køretø
jer, der skulle udskibes til Baltikum fra en 
havn nord for Stockholm. 

Og ellers prioriteres forsyningstjene
sten og måske et løft til hjemmeværnets 
lokalhistoriske samling i Aars. I hvert fald vil 
han forsøge at få udleveret den USkarabin, 
som onklen – sadelmager Jensen – havde 
med fra modstandsbevægelsen til hjem
meværnet. Den befinder sig p.t. på depot i 
Hjørring, men Per Byrialsen har de originale 
overleveringspapirer.

Fra kaki til grøn
Og med Heidi som centrum i krøniken hører 
det også med, at hendes mor – Dorthe 
Byrialsen – var lotte i godt 20 år, indtil hun 

valgte at stoppe efter ”intern uro”, som hun 
beskriver nogle af de mange strukturæn
dringer, hjemmeværnet har været udsat for. 

Dorthe Byrialsen var signallotte og 
sluttede som befalingshavende – i grøn 
uniform. Den oprindelige kakifarvede var for 
længst skiftet ud.

Hjemmeværnet havde også fornyet sig i 
det ydre.

”Jeg opfatter fortsat hjemmeværnet som 
en særdeles aktiv del af dansk forsvar. Per
sonligt følte jeg blot, at tiden var inde til, at 
andre måtte tage over,” siger hun.

5. generation venter
Heidi har været 'grøn', siden hun blev frivil
ligt medlem af hjemmeværnet, året efter at 
hun i 2002 havde fået et job som elev på 
det daværende Hærhjemmeværnsdistrikt 
HimmerlandThys kontor. I dag arbejder 
hun på distriktskontoret i Skive og er frivillig 
i forsyningsgruppen i Hjemmeværnskom
pagni Vesthimmerland ligesom sin far og 
onkel Per.

Om 12 år ventes hendes seksårige søn, 
Oscar, at følge traditionen op. Han har i 
hvert fald deltaget, stort set siden han blev 
født.  

Og som hans mor udtrykker det:
”I min familie har det altid været lige så 

naturligt at blive medlem af hjemmeværnet 
som at blive døbt og konfirmeret”. 

HISTORIE
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Træningstip

DIN SIDE

Quiz  
og vind!
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne 
gang? Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem 
spørgsmål nedenfor. Og sender du dine svar ind 
til os, kan du være heldig at vinde en præmie, 
som nok skal vække opsigt, næste gang du er på 
øvelse.

Blandt de rigtige besvarelser trækker vi nemlig lod 
om en heatstick – det revolutionerende og effektive 
system til opvarmning af feltrationer. Præmien har 
en værdi af 2.380 kr.
Se mere på www.heatgear.dk, eller scan koden 
med din mobiltelefon.

Spørgsmål:
1.  Hvilket kompagni er gruppefører Anders Jonasen 

medlem af?
2.  Hvad hedder dyrlæge Albert Carlo Iversens 

barnebarn, der er medlem af Hjemmeværns
kompagni Hvidsten? 

3.  Hvor mange gange var hjemmeværnets ryd
ningsassistenter indsat i 2011?

4.  Giro d´Italia 2012 køres for første gang på 
vejene omkring to jyske byer. Hvilke byer er der 
tale om?

5.  Hvor foregik den nye chefsamling 2012 for frivil
lige underafdelingschefer?

Send dine svar på mail til hjvmagasinet@hjv.dk el
ler med post til HJV magasinet, Hjemmeværnskom
mandoen, Kastellet 82, 2100 København Ø senest 
15. april. Mærk mail eller brev 'Konkurrence', og 
husk at opgive navn og adresse.

Vinderne af konkurrencen i 
HJV magasinet 4/2011 blev:

Preben Eriksen
Morbærvej 2
5260 Odense S

Michael Nielsen
Holstebrovej 95, Vejrum
7600 Struer

Formål: At styrke kropskernen, muskula
turen samt skuldre og triceps.
Fokus: Sørg for, at din makker har godt 
fat oppe omkring lårene. Spænd godt i 
mave og rygregionen under hele turen. 
Hold numsen højt, og pas på med at 
'hænge' i lænden.
Udførelse: Gå i 15 sekunder/15 meter.
Byt plads med din makker, som går 
tilbage til start.
Gentages fem gange – i alt cirka tre  
minutter.

Find variationer over denne øvelse samt 
flere sjove ideer i Idekataloget under 
'Sundhed og træning' på  
www.hvsinfo.dk.

TRILLEBØR
RACE

Del dine 
gode fif
Har du et godt fif, som du 
gerne vil dele med andre 
i hjemmeværnet? Så del 
det med læserne af HJV 
magasinet.
Måske har du nogle fiduser 
til, hvordan feltrationen kan 
blive til et festmåltid? Eller 
har du fundet en effektiv 
måde at lappe en utæt 
sovepose på ude i felten? 
Det kan også være, at du 
ved, hvordan man undgår 
søsyge?
Gør hjemmeværnslivet 
lidt lettere og sjovere for 
andre ved at sende dit tip i 
kort form – eventuelt med 
billede – til hjvmagasinet@
hjv.dk. Skriv 'Læsertip' i 
emnefeltet, og skriv gerne 
navn, rang, funktion og 
tilhørsforhold. Så bringer 
vi de bedste fif her i HJV 
magasinet.

Glæd dig
Næste nummer af HJV magasinet udkommer 6. juni
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SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND
Har du et fl ot eller sjovt billede fra livet i din underafdeling? Så send det ind til HJV magasinet på mail-adressen 
hjvmagasinet@hjv.dk. Husk at skrive navn og adresse og skriv også gerne et par linjer om billedet. Vi udvælger det 
bedste billede og bringer det her på bagsiden. Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rime
lig god teknisk kvalitet og i høj opløsning. Vinderen modtager en Leathermanmultikniv.
bedste billede og bringer det her på bagsiden. Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rime
lig god teknisk kvalitet og i høj opløsning. Vinderen modtager en Leathermanmultikniv.

hjvmagasinet@hjv.dk. Husk at skrive navn og adresse og skriv også gerne et par linjer om billedet. Vi udvælger det 
bedste billede og bringer det her på bagsiden. Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rimebedste billede og bringer det her på bagsiden. Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rime
lig god teknisk kvalitet og i høj opløsning. Vinderen modtager en Leathermanmultikniv.

PÅ SNESKO I KOSOVO
Vinteren bød på hård frost og masser af sne i Kosovo, hvor hjemmeværnets bevogtningsdeling står for bevogtningen af Novo Selo-
lejren. Snerydning gør de ikke meget ud af på de kanter, men de snarrådige hjemmeværnssoldater fra Det Bornholmske Hjemmeværn 
lånte ti par snesko af det franske kontingent. Så efter en hurtig omskoling blev hegnspatruljerne midlertidigt udført på snesko.


