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Finn Winkler
Chef for hjemmeværnet

Ansvar for alle

Jens Hald
Kommitteret for 
hjemmeværnet

Foto: o
le Friis

hvad tænker du, når du hører ordet ansvar? Er det 
kun noget, der gælder for ansatte, førere og andet 
nøglepersonel i hjemmeværnet?

Meldingen herfra er helt klar: Ansvar er for alle – 
uanset rang, funktion og værnsgren. og 2012 har 
tydeligt vist, at hjemmeværnet har brug for, at vi 
fokuserer yderligere på ansvarlighed og hver især 
tænker over, hvad vores personlige ansvar er.

Alle har ansvar for at opfylde de uddannelsesmæs-
sige krav, der stilles for at være aktivt medlem af 
hjemmeværnet. På samme måde er det et personligt 
ansvar at sørge for opdaterede kvalifi kationer – også 
på skydebanen – ligesom man selv skal sørge for at 
opfylde kravet om 24 timers årlig funktionsrelateret 
tjeneste.

Ved at levere høj kvalitet fra bund til top har hele 
hjemmeværnet gennem en lang række år formået at 
sikre stigende opbakning fra befolkning og politikere. 
Men den opbakning kan hurtigt smuldre. der skal 
ikke mange fejltrin til, før fordomme og modstand får 
ny næring.

hjemmeværnet er heldigvis stadig en dynamisk og 
energisk organisation, som leverer høj kvalitet til for-
svaret og beredskabet og tilbyder anerkendte uddan-
nelser, godt kammeratskab og spændende oplevelser. 
Vores succes hviler på vores mange supermotiverede 
frivillige medlemmer.

At gå til hjemmeværn skal være en sund fritidsbe-
skæftigelse, hvor der også er tid til familie, job og til at 
slappe af engang imellem. I sidste ende sikrer denne 
balance, at det enkelte medlem fortsat fastholder sin 
glæde og motivation ved hjemmeværnslivet i mange 
år frem for en hektisk indsats i få, opslidende år. 

derfor skal vi være opmærksomme på, om alle kan 
følge med og nå at trække vejret. Mange medlemmer 
af hjemmeværnet har i løbet af denne sommer lagt 
mange timer og stor energi i at hjælpe med til sikker 
afvikling af store begivenheder, herunder Giro d’Italia. 

Og vi oplever de fl este af jer som så motiverede og 
engagerede, at I ikke har det godt med at sige nej. 
Men det kan være nødvendigt engang imellem.

Fundament for fremtidens hjemmeværn skal byg-
ges op omkring uddannelse og træning i det militære 
håndværk. På den måde skaber I troværdighed over 
for vores samarbejdspartnere. En troværdighed, som 
er helt afgørende for, om hjemmeværnet fortsat kan 
deltage i øvelser og indsættelser for forsvaret, og når 
vi bliver bedt om at løse en lang række samfundsvig-
tige opgaver i det danske beredskab.

Så kig på din egen uddannelse, Q’er og øvrige 
krav, og spørg dig selv, om der er noget, du mangler. 
du kan igangsætte det selv eller i fællesskab i din 
underafdeling.

desuden vil vi opfordre til, at du aldrig tøver med 
at melde tilbage via kommandovejen, hvis der er 
steder i organisationen, hvor vi 
kan blive bedre. den ansatte 
struktur med hjemmeværns-
ledelsen i spidsen har det 
overordnede ansvar for, at 
alle hjemmeværnets medlem-
mer sikres de bedst 
mulige vilkår inden 
for de rammer 
vi har. de vilkår 
som er forud-
sætningen for 
et godt hjem-
meværnsvirke for 
jer i underafde-
lingen.

Foto: o
le Friis
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Fuld udblæsning for forsvaret
Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde stod for den musikalske underholdning, da reserveofficerernes 
internationale foreninger holdt kongres i København. 500 reserveofficerer var blandt tilhørerne. Det samme var 
hans Kongelige højhed Prins Joachim og forsvarschef Peter Bartram.

Populær uddannelsesuge
Marinehjem-
meværnet holdt 
uddannelsesuge  

på Marinestation Slipshavn for 
20. år i træk.

”Jeg stiller op”
Fredag den 28. 
september marke-
rer hjemmeværnet 

sig som en af landets største 
frivillige organisationer med 
bl.a. særlige armbånd og flyers.
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HJV Bootcamp
Flere og 
flere vælger 
at bruge 
tre uger af 
sommerfe-
rien på at 

klare den lovpligtige hJV-uddannelse i ét stræk. 
næste sommer kan man også gennemgå det 
intense forløb på Sjælland.

20
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Café Hack rundt i Danmark 
med marinehjemmeværnet
Værten for dR P4’s populære radioprogram 
Café hack, Søren dahl, har været til søs 
denne sommer og besøgt en række danske 
havnebyer. 

To af sejlturene har marinehjemmeværnet 
stået for – til Sønderborg og helsingør. Ud 

over omtale i indledningen til flere af Søren 
dahls programmer har chefen for marine-
hjemmeværnet, kommandør Jens Walther, 
også været blandt interviewgæsterne i Café 
hacks studie i forsommeren.

For fjerde år i træk gennemførte Virksom-
hedshjemmeværnsdistriktet (Vhd) midt i 
juni sin internationale skydekonkurrence, 
som i år var henlagt til Borris Skydeter-
ræn – med deltagelse af 14 skydehold fra 
virksomhedshjemmeværnet og marinehjem-
meværnet samt to tyske.

I hold a fire dystede skytterne i bl.a. 
præcisions- og hurtighedsskydning med 
såvel pistol som gevær, let maskingevær og 

let støttevåben. Et af weekendens abso-
lutte højdepunkter var holdkonkurrencen, 
hvor alle skydninger er lagt sammen. VhK 
Kyndbyværket løb med pokalen i 2009 og 
2010, men sidste år lykkedes det VhK Århus 
at hjemtage vandrepokalen. Glæden var 
naturligvis stor hos VhK Kyndbyværket, 
da vandrepokalen i år, efter kompagniets 
opfattelse, vendte tilbage til dens retmæs-
sige ejere. 

Webshop  
i luften
Siden 1. juli har du kunnet erhverve dig 
alt fra ure til løbedragter med hJV-logo 
på hjemmeværnets nye webshop. 
Tjek det ud på: hJVShoP.dK.

Hyldest  
til de  
udsendte på 
flagdagen
Parader, taler og kransened-
lægning markerede over hele 
landet national flagdag for 
danmarks udsendte i inter-
national tjeneste onsdag d. 
5. september. I år var fjerde 
gang, at danskere i internatio-
nal tjeneste på denne vis blev 
anerkendt for deres indsats. 
Læs mere om flagdagen, og 
se billeder fra festlighederne 
på forsvarets flagdagsportal 
www2.forsvaret.dk/temaer/
flagdag.  

KoRT nyT

Uret her kan købes i den nye HJV-
webshop. Det koster 389 kroner plus 
forsendelse.

VHK Kyndbyværket tilbageerobrede vandrepokalen ved en 
international skydekonkurrence. Bagerst står et tysk hold 
med deres medaljer. Foto: Kia Correll, EUd-elev ved Vhd

Pokalen  
tilbage  
til VHK  
Kyndby- 
værket

Radioværten Søren Dahl interviewede fartøjsfører 
og flotillechef, kaptajnløjtnant Leif Davidsen, da 
han i sommer stævnede ud med marinehjemme-
værnet. Foto: Jørn Simonsen
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60-års-
jubilæum
Frivillige ved Virksomhedshjemmeværnskom-
pagni Århus har i 60 år medvirket til at sikre 
togdrift og jernbane i nord- og Østjylland. 
Kompagniets jubilæum blev fejret ved en 
reception 1. september.

nijmegenmarchen på 160 
km er en ordentlig mundfuld 
for nogle. Men det er intet 
i forhold til den såkaldte 
MAKonI-march, der som en 
slags optakt til den holland-
ske march går fra Kastellet i 
København til netop nijmegen 
i holland. 

30. juni sendte Chefen for 
hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, 50 marchgæn-
gere i sydgående retning med 
626,8 km på to uger foran sig 
plus yderligere 160 km under 
selve nijmegen-marchen. 
Blandt deltagerne var den 
tidligere kampsoldat i Af-
ghanistan og nu fungerende 
kompagnichef for Virksom-
hedshjemmeværnskom-
pagni holstebro niels Kristian 
Brinth, der tilbagelagde de 
samlede næsten 800 km i 
kørestol. det er tredje gang, 
at hjemmeværnet arrangerer 
den lange march. 

Ved en ceremoni på Skive Ka-
serne med deltagelse af dronning 
Margrethe, forsvarsminister nick 
hækkerup og Chefen for hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler 
har Totalforsvarsregion nord- og 

Midtjylland lørdag 1. september 
fået overrakt sin nye fane. 
Som led i ceremonien slog dron-
ningen det første søm i den nye 
fane efterfulgt af nick hækkerup 
og Finn Winkler. 

MAKoNI-holdet ved afgang 
fra Kastellet med kurs mod 
Holland. Foto: ole Bo Jensen

EKSTREM-MARCH

Dronning Margrethe overrækker den nye fane til regionschef, oberst
Mogens Bech. Foto: lars holm

Royalt søm i fanen
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En rigtig helt
Ikke mange kan prale af at have reddet 
et menneskeliv. Carsten Emil Trans fra 
Hjemmeværnsfl otille 122 Thyborøn har 
reddet tre! Senest var den 56-årige mari-
nehjemmeværnsmand oppe på mærkerne 
i havnen i den norske by Mandal natten til 
12. august, da han, som en del af besæt-
ningen på fartøjet MhV 902 Manø, hørte 
en person falde i vandet.

I bælgmørke får Carsten Emil Trans 
bjerget, hvad der viser sig at være en 
kvinde, fra bunden af havnebassinet, og 
hun overlever efter hurtig førstehjælp. 
Carsten Emil Trans har ved to tidligere 
lejligheder bjerget personer, der var faldet 
i havnebassiner.  

Hvordan går 
det med det 
nye HJV.DK?
Følg udviklingen i nyhedsmodulet på hJV.dK 
(kræver login). Klik også ind på Informati-
onsforum, og fi nd 10 gode råd til, hvordan 
du optimerer din underafdelings nuværende 
sider og giver brugerne en ekstra god 
oplevelse.

Frivilligt arbejde 
gør folk lykkeligere
det er ikke noget tilfælde, at vi danskere gang på gang ligger i top på listerne over 
såvel frivilligt arbejde som lykke. I samfund, hvor frivilligt arbejde er udbredt, er den 
gennemsnitlige borger nemlig lykkeligere end i andre samfund, skriver hjemmesiden 
Videnskab.dk. Frivilligt arbejde giver social kontakt med andre frivillige, men også med 
andre uden for det frivillige netværk, fordi det forbedrer folks sociale evner.

HUSK!
Totalforsvarsregion Sjællands feltøvelse 

holger danske den 4.-7. oktober 2012. 

KoRT nyT

Efterårs-
kampagnen 
skudt i gang
hjemmeværnets kampagne rettet 
mod potentielle medlemmer er i fuld 
gang og kører frem til 7. oktober. En 
tv-reklame, der ligner den hJV-bio-
grafreklame, som blev produceret i 
slutningen af 2011, bliver vist på de 
landsdækkende kanaler og i biogra-
ferne. der vil også blive annonceret 
på en række websites samt med 
helsidesannoncer i enkelte dagblade. 
I dagene omkring frivillighedsda-
gen 28. september vil der være 
yderligere tiltag, der fokuserer på 
hjemmeværnet som frivillig organi-
sation. læs mere om Frivillig Fredag 
på side 16-17 her i magasinet. Find 
mere information om hjemmevær-
nets kampagner bag login på hJV.dK 
under Informationsforum.

Carsten Emil Trans fra HVF 122 Thyborøn har tre gange reddet 
personer, der var tæt på at drukne. Foto: henning Kristensen

Glæden og de sociale evner får vokseværk, når man deltager i frivilligt arbejde. 
Det ved de fl este hjemmeværnssoldater. Arkivfoto: Kasper Kamuk
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Skabelonerne til hjemmeværnets nye designmanual 
ligger nu i versioner til både nyeste og tidligere 
udgaver af layoutprogrammet Indesign. Find dem 
under ”Presse” på hJV.dK.

Pain is temporary 
– pride is forever
10 toptrimmede atleter gjorde på 
en varm søndag i august deres 
til at rokke ved nogle myter om 
store, svedende hjemmeværnssol-
dater. de 10 medlemmer af hjem-
meværnet var godt nok svedige, 
men det skyldtes, at de kværnede 
sig igennem en iron man-menu til 
Challenge Copenhagen bestå-
ende af en solid forret på 3,8 km 
svømning i Amager Strandpark, en 

tung hovedret på 180 km cykling 
i nordsjælland og slutteligt en 
bastant dessert lydende på 42 km 
løb i Københavns gader. Alle 10 
medlemmer af Challenge Team 
hjemmeværnet holdt fanen højt 
og kæmpede sig igennem det 
ekstreme løb. 

du kan læse mere om holdet 
på hJV.dK på Totalforsvarsregion 
Sjællands hjemmeside. 

På med vesten 
– i lange ærmer
husk, at det fremover 
udelukkende er de nye 
veste med lange ærmer, 
som er tilladt ved 
indsættelser. Sørg for 
at indlevere de 
udgåede veste til 
depotet, når din 
underafdeling 
henter de nye.

Raketbyggerne fra Copenhagen 
Suborbitals sendte 12. august de-
res foreløbig største raket til him-
mels i farvandet ud for nexø. 14 
dage før havde de affyret endnu 
en raket. To vellykkede opsendel-
ser, der skete i tæt samarbejde 

med såvel marinehjemmeværnet 
som fl yverhjemmeværnet.

”hjemmeværnets betydning for 
det her projekt kan ikke overvur-
deres. Faktisk vil jeg gå så vidt 
som til at sige, at det ikke kunne 
lade sig gøre uden dem,” siger den 
ene af projektets to bagmænd, 
Peter Madsen. 

Tycho Deep Space stiger til vejrs – 
og MHV 903 Hjortø bjerger siden 
rumkapslen i farvandet ud for Nexø. 
Foto: Per Frost/Copenhagen Suborbitals

3-2-1- 
Lift off!

DESIGNMANUAL

Challenge Team Hjemmeværnets medlemmer klarede strabadserne i 
Challenge Copenhagen på mellem 9 timer og 27 minutter og 14 timer og 
8 minutter. Foto: ole Bo Jensen

Politihjemmeværnets medlemmer har fået ny vest. 
Foto: Kasper Kamuk
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Reserveofficerer  
mødte hjemmeværnet
hjemmeværnet var i sommer vært 
for et større arrangement på Tøj-
husmuseet i København, hvor mere 
end 500 reserveofficerer fra 36 lande 
blev præsenteret for hjemmeværnets 
bidrag til forsvaret og til det danske 
beredskab. det skete i forbindelse 
med en konference for reserveof-
ficerernes internationale foreninger, 
CIoR/CIoRMR/nRFC, i København.

På en flot udstilling i museets gård 
så reserveofficererne blandt andet 
demonstrationer på hjemmeværnets 
forskellige værnsgrene, og inden 
døre fik de en briefing af Chefen for 
hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler. lige i nærheden ved kajen 
ved den Sorte diamant kunne delta-
gerne komme om bord på nogle af 
marinehjemmeværnets fartøjer.

Flyvevåbnet takker for 
indsats på Airshow 2012
Over 200 flyverhjemmeværnssolda-
ter styrede kyndigt rundt med biler 
og mennesker inden for hegnet, da 
Flyvestation Aalborg søndag den 10. 
juni i silende regn udgjorde ram-
merne for Airshowet. 

Flyverhjemmeværnet har aldrig 
haft så mange indsat før og klarede 
opgaven med stor professionalitet. 
Flere flyverhjemmeværnssoldater 

hjalp også på eget initiativ med at 
trække biler fri af pløret, da folk 
skulle hjem. Flyverhjemmeværnets 
informationsstand trak også mange 
nysgerrige til, og major Ulrich Er-
hardtsen blev sågar som gæstespea-
ker inviteret op i kontroltårnet for at 
fortælle om flyverhjemmeværnet til 
de mange tusinde gæster.

Først dyrskue og siden festival. Politihjem-
meværnskompagniet i Roskilde har igen haft 
sit at se til denne sommer. Flere end 160.000 
besøgende har gæstet de to events. Ud over 
færdselsregulering har hjemmeværnssoldaterne 
også bidraget med for eksempel at patruljere fe-
stivalpladsen på Roskilde Festival. læs mere om 
hjemmeværnets indsats på sommerfestivalerne i 
reportagen fra Skive Festival på side 46-47.

KoRT nyT

TRAVl MIdSoMMER 
I RoSKIldE

De udenlandske reserveofficerer var meget interesse-
rede i at høre om hjemmeværnet. Foto: ole Bo Jensen

Festligt  
jubilæum  
i Nyborg
Marinehjemmeværnet markerede sit 
60-års-jubilæum med en flot udstil-
ling i nyborg, der tiltrak hundred-
vis af fynboer. de lod sig lokke af 
mulighederne for at få en sejltur i en 
gummibåd eller komme om bord på 
et af marinehjemmeværnets fartøjer 
- eller bare nyde det festlige skue på 
havnen og få en snak med en af de 
mange frivillige repræsentanter.

det jubilerende værn råder i dag 
over en moderne flåde og udgør en 
vigtig brik i søværnets beredskab og 
støtten til samfundet. 

Foto: Per lynge

8 HJV magasinet  |  September 2012



AdMInISTRATIon

nogle nøglefunktioner er temmelig hårdt 
presset, og der er geografiske forskelle. Men 
generelt er vurderingen, at tiltag som den 
forenklede lovpligtige uddannelse (lPU) og 
det nye opstillingsgrundlag netop er med til 
at forenkle forvaltningen i hjemmeværnet.

der er stadig nogle udfordringer i forhold 
til bygninger, den nuværende version af
hJV.dK samt andre overordnede faktorer, 
som det tager lang tid at ændre på. Men 
langt de fleste problemer er lokale og vil 
kunne løses inden for de gældende bestem-
melser.

Føler du, at din underafdeling er (for) 
hårdt ramt af sur administration? Så prøv 
nogle af disse fem tricks til at skabe en 
mere overskuelig og glad hverdag.

1
Genbrug standardøvelser
Hvorfor opfinde den dybe tal-
lerken hver gang, når nu I ved, 
hvad der virker? Tvist objekter, 
materiel og momenter en anelse, 

og læg tyngden forskellige steder i øvelses-
forløbet. Så kan I skabe variation uden at 
skulle igennem alt arbejdet med planlæg-
ning, tilrettelæggelse og gennemførelse helt 
fra bunden. det er selvfølgelig også muligt 
at udveksle øvelser med andre enheder. 

2
Ryd op – løbende
Kender du det, at du når til et 
punkt derhjemme, hvor du resig-
nerer over for bunker af opvask 
og vasketøj og nullermænd så 

store som langhårede gravhunde? Sådan 
er det også med administration. hvis alle i 
din underafdeling løbende følger op på alle 
sager, undgår I at skulle fokusere på en ro-

debunke og på det uoverskuelige i at skulle 
i gang med en stor 'hovedrengøring', og så 
kan I bruge energien på at se fremad.

3
Hold snor i egen  
uddannelse
Alle funktioner i vores struktur 
bidrager til at gøre det lettere og 
sjovere at være frivillig i hjem-

meværnet, inden for de gældende regler 
og bestemmelser. Men det fritager ikke den 
enkelte for et ansvar. 

det er dit personlige ansvar, at du lever 
op til de uddannelsesmæssige krav, der 
stilles for at være medlem af hjemmevær-
net og for at kunne bestride din funktion. 
der er netop kommet lidt hjælp i form af 
to enkle digitale værktøjer, som du kan 
læse mere om på 42-43 i dette magasin. 
Befalingsmændene i din underafdeling vil 
kunne hjælpe dig med at finde ud af, hvilke 
uddannelser du mangler. Tilmelding til kur-
ser sker ad kommandovejen, det vil sige din 
nærmeste foresatte – det kan næsten ikke 
være enklere. 

4
Rejs problemerne  
– og følg op
der kan være forhold, du synes 
kunne håndteres bedre og 
smartere. Men frem for at gå og 

putte med det og lade frustrationerne kvæle 
din glæde ved at være frivillig i hjemme-
værnet så peg på problemerne, så de kan 
blive løst på rette niveau, eller du kan få en 
forklaring på, hvorfor forholdene er, som 
de er. Men tøv ikke med at følge op. nogle 
gange skal sagerne lige have et ekstra skub. 
Venlig ihærdighed betaler sig.

5
Lav det, der er sjovt
I en frivillig organisation er det 
lysten, der driver værket. det 
kan derfor være en mulighed at 
se, om opgaverne og funktio-

nerne er placeret hensigtsmæssigt i forhold 
til de personer, der er i underafdelingen. 
Byd ind på de områder, du har lyst til at 
beskæftige dig med. 

Til førerne: I er uddannet til at delegere – 
og I kender jeres folk. deleger de admini-
strative og logistiske opgaver på en sådan 
måde, at opgaverne bliver løst bedst, hur-
tigst og nemmest, også selvom det måske 
ikke helt følger funktionsbeskrivelsen.

Administration og logistik er lige så vigtige 
som den operative indsats, for at øvelsen 
eller indsættelsen bliver en succes. En god 
administration og logistik er derfor et af 
elementerne i, at vi nemmere selv følger 
den skarpere militære profil.

5 fif
til at undgå 
administrative 
frustrationer
Er det gode humør og 
den unikke kampgejst i 
hjemmeværnet ved at 
drukne i administration 
og bureaukrati? nej, lyder 
meldingen fra de frivilliges 
eget driftsråd. Gennem 
en længere periode er de 
administrative belastninger 
blevet undersøgt, og 
generelt ser det ud 
til, at problemerne er 
overskuelige.

Af KASPER BRØndUM AndERSEn
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Patruljesoldater ind i varmen
Mens en stor del af danskerne tog til  
stranden og nød en weekend med 30 grader 
og tropesol, troppede 20 patruljesoldater 
fra hjemmeværnet op på Sjælsmark Kaserne 
for at blive klar til den nye patruljestruktur.  
hJV magasinet tog med.

Patruljesoldaterne øver standardformationer – 
her enkeltkolonne — så de sidder på rygraden, 
hvis der en dag bliver brug for rutinerne i en 
skarp indsættelse.
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Sveden tapløber fra de trætte ansigter, 
mens de otte overophedede patruljesolda-
ter roligt bevæger sig i en jævn, glidende 
bevægelse op ad en skovvej i en forma-
tion, som man kan se bare ligger på rygra-
den. Gruset knitrer under de sorte støvler, 
og karabinerne er konstant klar til at blive 
affyret. For fjenden lurer et sted inde i den 
frodige, dampende skov.

Med ét brister sommeridyllen. En 
skudsalve brager mod soldaterne fra 
en gammel træstub ved siden af en lille 
mosklædt forhøjning. lynhurtigt søger de 
otte soldater sammen to og to og sidder i 
løbet af et par sekunder nede med et knæ 
i jorden i fi re makkerpar bag hinanden. 
Fokus er rettet mod mundingsglimtene fra 
fjendens gevær, og de to forreste soldater 
tømmer deres magasin mod højen knap 
100 meter væk.

”Fejl!” gjalder det fra de forreste sol-
dater, når de har tømt magasinet, eller 
når der opstår defekt under affyringen. 

Straks når ildafgivelsen er overtaget af det 
næste makkerpar, trækker begge mænd 
sig tilbage forbi de andre, mens de højlydt 
råber: ”Kommer igennem”, når de passerer 
det bagerste makkerpar.

nu er de to forreste placeret bagest, og 
det nye makkerpar i front tømmer deres 
magasiner mod fjenden, råber ”fejl” og 
løber bagud.

Sådan gentager det sig 25-30 gange, 
indtil de otte mand har trukket sig cirka 
150 meter tilbage til en lille sidevej for 
foden af den lille bakke.

her venter instruktøren på de frivillige 
hjemmeværnssoldater. For det er bare en 
del af en øvelse. Alligevel kommer adre-
nalinet i kog her i løbet af de tre dage på 
Sjælsmark Kaserne, hvor 20 patruljesolda-
ter er på overgangsuddannelse, så de lever 
op til kravene i den nye patruljestruktur i 
hjemmeværnet. At det tilfældigvis er årets 
varmeste weekend, gør kun udfordringerne 
endnu større – også selv om kursuslede-

ren fra hjemmeværnsskolen har beordret 
hovedbeklædningen af for at skåne kursi-
sterne mod overophedning.

Mere læring end macho
den manglende hjelm eller bøllehat er 
symbolsk for den justerede patruljeuddan-
nelse. Væk er tidligere tiders macho-til-
gang, hvor der ofte var kamp om at kunne 
bære mest vægt på ryggen og fremvise de 
største vabler som tegn på udholdenhed 
og høj smertetærskel. I stedet er fokus nu 
på læring. For den moderne patruljesoldat 
vægter modenhed og taktiske evner lige så 
meget som muskler.

”Jeg var lidt skeptisk inden kurset. Men 
der er masser af nyt stof, for eksempel 
undervisning i observationsteknik. Tidligere 
blev man presset meget hårdt fysisk, men 
man fi k ikke meget med hjem, ud over at 
man var kørt helt i bund,” siger en kursist, 
som har været patruljesoldat siden 1997 
og dermed har oplevet skiftende tider.

Af KASPER BRØndUM AndERSEn
FoTo: SIMon KnUdSEn

Hjemmeværnets nye patruljestruktur
• En hjemmeværnspatrulje er en overvåg-

nings- og opklaringsenhed på otte mand, 
der bl.a. har til opgave at overvåge eller 
rekognoscere mod udpegede områder 
– uden selv at blive set. det kan være 
observation af installationer såsom jern-
baner, energiforsyning eller telefonnet.

• Patruljen arbejder oftest alene, og solda-
terne skal være i særlig god fysisk form, 
da opgaverne løses til fods og ofte med 
fuld oppakning på ryggen.

• Patruljegrupperne i hjemmeværnet har 
også tilknyttet to nyuddannede soldater 
til hver gruppe. En slags ”on the job trai-
ning” efter endt patruljeuddannelse.

• I hjemmeværnets nye patruljestruktur er 
der opstillet 24 patruljegrupper foruden 
hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekog-
nosceringskompagni, SSR.

• Uddannelsen af hjemmeværnets patrul-
jesoldater består af to moduler: Grund-
læggende Patruljeuddannelse (GPU) og 
Videregående Patruljeuddannelse (VPU). 
hjemmeværnsskolen (hVS) står for 
planlægning og gennemførelse af uddan-
nelserne i samarbejde med SSR.

• GPU er bygget op af fi re forlængede 
weekender. Mellem weekenderne skal 
enkeltmand deltage i fælles træning med 
en træningsvejleder to gange.

• VPU giver kursisten forudsætninger for 
at indgå i en patrulje og for at være 
indsat i op til 48 timer uden støtte i op til 
10 km fra støttende enheder. Gennem-
førelse af VPU giver ret til at bære det 
eftertragtede mærke 'hJV-PATRUlJE'.

• hjemmeværnskommandoen har pr. 1 juli 
ansat ny sagsbehandler for patruljetjene-
sten. Med sin erfaring fra Jægerkorpset 
skal kaptajn Johnny Toft fremover sikre 
kvalitet og udvikling af området.

• Kontakt dit hjemmeværnsdistrikt via kom-
mandovejen, hvis du vil høre mere om, 
hvordan du bliver patruljesoldat.

og dermed har oplevet skiftende tider.

VPU giver kursisten forudsætninger for 

Patruljesoldater ind i varmen

REPoRTAGE
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REPoRTAGE

nu, i 2012, drejer patruljetjenesten sig først 
og fremmest om overvågning og obser-
vation. om at kunne færdes diskret eller 
skjult, men også om at være parat til at løse 
opgaver, der foregår mere åbent.

derfor indeholder overgangsuddannelsen 
masser af teori og 'tørtræning', hvor forma-
tioner og strategier bliver terpet og indøvet. 
På den måde sidder rutinerne fast, når 
kursisterne bliver presset lidt ekstra som her 
i skoven og lidt længere væk i åbent terræn 
med højt græs.

Bevægelse som ét legeme
”nå, patruljefører, hvor meget vand har vi,” 
spørger en instruktør en times tid inden af-
gang til øvelsesterrænet, da en gruppe netop 
har øvet en af patruljesoldaternes standard-
formationer. Patruljeføreren tæller sammen, 
og en velforsynet soldat i gruppen siger kækt 
”Jeg har tre liter – plus 20,” mens han hiver 
en stor grøn reservedunk fyldt med frisk drik-
kevand frem foran sig. Alle får sig en slurk fra 
deres drikkedunke eller Camelbak-beholdere 
på ryggen og er hurtigt klar igen.

Efter en evaluering af gruppens indsats 
mellem de forladte barakker gentages 
momentet. derefter venter endnu en gen-
nemgang af forløbet, inden de svedende 
soldater får lov at slappe lidt af i skyggen. 
her fylder de energi- og væskedepoterne 
op før afgang til øvelsesterrænet et par 
kilometer væk.

God fysik og internationalt udsyn
At være patruljesoldat kræver bedre fysik 
end de fleste andre funktioner i hjemme-
værnet. Så der er knap så stor variation i 
kropsbygningerne her i skoven som på en 
typisk uddannelsesweekend.

og det er tydeligt at både se og høre, at 
mange af deltagerne har været udsendt i 
internationale operationer. de har oplevet 
meget, og en del af dem trækker på de er-
faringer, de har med sig hjem, og deler dem 
med de andre. de vil det her. de brænder 
for det.

At det tilmed er lykkedes at få en række 
instruktører fra Særligt Støtte- og Re-
kognoseringskompagni, SSR, til at stå for 
undervisningen, er et ekstra plus. Så selv 
om alle weekendens deltagere har været 
i gang i halvandet døgn, og på trods af at 
varmen er trykkende, er der stadig gåpå-
mod og energi tilbage i de supermotiverede 
soldater.

hovedparten af deltagerne har nemlig 
ventet længe på dette tiltag. Flere giver 
udtryk for, at det har været en anelse 
op ad bakke at bevare motivationen i 
det daglige hjemme i underafdelingen. 
For afslutningen af den kolde krig betød, 
at mange opgaver pludselig forsvandt. 
heriblandt mange af dem, som skulle have 
været udført af patruljesoldaterne. Trods 
en justering af patruljestrukturen omkring 
årtusindeskiftet har hjemmeværnets pa-

truljesoldater ofte følt sig lidt i limbo uden 
opgaver og uden specifik funktionsrelateret 
uddannelse.

Håb om flere skarpe opgaver
Så glæden er stor over hele linjen over for 
de nye justeringer og overgangsuddannel-
sen til den nye struktur. de nye tiltag er i 
vid udstrækning blevet til på baggrund af de 
ønsker, hjemmeværnets samarbejdspartnere 
har givet udtryk for. Målet er at gøre solda-
terne mere operationelle i det daglige.

”Vi vil jo gerne bruges. det er derfor, vi 
er her. og så kommer det forhåbentlig til at 
kaste flere opgaver af sig,” siger en kursist, 
mens han sidder under et træ og damper af 
på toppen af sin rygsæk.

Flere andre af de hjemmeværnssoldater, 
hJV magasinets udsendte taler med på 
uddannelsesweekenden, er enige. de giver 
udtryk for, at det giver et godt 'kick', at der 
nu er sat fokus på patruljetjenesten, og at 
man sikrer, at niveauet bliver både løftet og 
ensrettet, så alle soldater og enheder kan 
det samme.

”det er fedt at træne de nye formationer. 
Vi øver det hele, så det sidder på harddi-
sken og ikke kun i bogen,” som en deltager 
siger, mens han sætter et sæt gule øreprop-
per fast i ørerne, så han er klar til endnu en 
patrulje ud i det fjendefyldte terræn.

Thomas, InFhVK Østjylland
”Jeg var til optagelsesforløb til SSR i foråret, hvor jeg lærte 
næsten det samme som her på overgangsuddannelsen. Reelt set 
bød weekenden derfor mest på en kort genopfriskning. Men når 
det er sagt, så var jeg allerede blevet rusten i løbet af de tre-fire 
måneder. Så det er tydeligt, at det kræver vedligeholdelse. og 
der er ingen tvivl om, at instruktørerne fra SSR er hamrende 
dygtige.”

Hvorfor er du patruljesoldat?
”Jeg synes, det er meget tilfredsstil-
lende at gå rundt med alt sit udstyr 
på ryggen. Det giver fleksibilitet og 
mobilitet at bevæge sig til fods. For 
mig er der meget militært hånd-
værk over det at være patruljesol-
dat, for eksempel ved at der stilles 
store krav til ens orienteringsevner.”

Klaus, InFhVK København
”der var meget nyt, siden jeg gennemførte VPU i 2005. Især 
var det godt, at det var forenklet. SSR-instruktørerne er virkelig 
gode til at lære fra sig, så jeg fik masser af gode fif til obser-
vationstjeneste, for eksempel hvordan man bedst anvender 
kikkerten, og hvordan man afsøger et område systematisk.”

Hvorfor er du patruljesoldat?
”Jamen, jeg elsker at være ude i vinden og være kold og træt 

og beskidt. Men jeg kan godt 
mærke, at jeg er blevet over 40 år. 
Jeg bliver hurtigere træt og irriteret 
end tidligere. Så jeg overvejer at 
overgå til en administrativ funktion. 
Men indtil videre er jeg aktiv 
patruljesoldat. og jeg synes, det er 
godt, at der er kommet fokus fra 
centralt hold, så vi patruljesoldater 
føler os taget seriøst.”

Hvad fik du ud af uddannelsen?
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Hovedbeklædnin-
gen er beordret 
af på grund af 
varmen, da HJV 
magasinet besøger 
overgangsuddan-
nelsen i Sjælsmark 
på årets varmeste 
weekend. Men der 
er 100 procent 
fokus både under 
momenterne, og 
når de skarpe 
SSR-instruktører 
deler ud af viden 
og erfaringer til de 
frivillige hjemme-
værnssoldater.

Hjemmeværnets 
patruljesoldater 
har primært til op-
gave at observere 
og overvåge. Men 
de skal i yderste 
konsekvens kunne 
kæmpe sig fri, hvis 
de står over for 
en fjende. Derfor 
træner de også 
kampsituationer.
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Følg SSR-aspiranterne 
hele efteråret på tv
TV 2 har fulgt det krævende optagelsesforløb til hjemmeværnets specialenhed SSR. 
det giver en unik mulighed for at promovere hele hjemmeværnet den kommende tid.

ASPIRAnTERnE

Aspiranterne 
har premiere mandag den 
24. september kl. 22.30 på 
TV 2 og kører ni mandage. 
Programmerne genudsendes 
søndag kl. 20.30.

Af SØREn KITAJ oG KASPER  
BRØndUM AndERSEn
FoTo: TV 2 oG SSR
 

20 km march på tid i bidende kulde en sen 
vinteraften – med 20 kg oppakning på ryg-
gen. Et par timers søvn og derpå, som en 
lille overraskelse, en nøjagtig gentagelse i 
de tidlige morgentimer. 

Aspiranternes fysiske og mentale formåen 
bliver hurtigt sat på alvorlige prøver i det 
forløb, der skal finde egnede soldater til 
hjemmeværnets specialenhed SSR (Særlig 
Støtte og Rekognosceringskompagni). 

TV 2 har i reportageserien Aspiranterne 
fulgt hele det krævende optagelsesforløb, 
der strækker sig over 14 uger. Fra de 45 
aspiranter møder spændte og forventnings-
fulde op til fortest, til de allerstærkeste står 
tilbage, slidte og udmattede – men optaget 
i SSR.

Vi følger sælgeren, lagermedarbejde-
ren, bageren, efterskolelæreren og nogle 
tidligere professionelle soldater – alle med 

drømmen om at blive soldater i SSR med 
mulighed for at blive sendt på missioner i 
udlandet som støtte for blandt andet 
Jægerkorpset og Frømandskorpset. Først 
skal aspiranterne dog klare sig gennem en 
af de hårdeste militære optagelsesprøver, 
man kan udsætte sig selv for. 

Indblik i hjemmeværnet
Fokus i Aspiranterne er naturligvis på SSR, 
men reportageserien tegner også et mere 
generelt – og vigtigt – billede af hjemme-
værnet og det at være frivillig soldat, siger 
den Kommitterede for hjemmeværnet, Jens 
hald.

"det er rigtig god eksponering af hele 
hjemmeværnet – ikke kun af patruljesolda-
ter. Selv de hjemmeværnssoldater, der fal-
der fra undervejs, vender dygtigere tilbage 
til deres lokale kompagni. Bare det at være 
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Fakta 
om SSR
hjemmeværnets Særlig Støtte 
og Rekognosceringskompagni 
(SSR) er specialuddannet i 
indhentning af informationer 
under vanskelige taktiske forhold 
og støtter løsningen af forsva-
rets nationale og internationale 
opgaver.

Som hjemmeværnets lands-
dækkende patruljeenhed skal 
SSR blandt andet kunne støtte 
forsvarets specialoperations-
styrker – altså Jægerkorpset 
og Frømandskorpset – med 
patruljer og stabspersonel, også 
internationalt. det stiller store 
krav til den enkelte soldat.

Patruljerne består af frivilligt 
personel, der er særligt udvalgt, 
særligt uddannet og særligt 
udrustet til opgaverne. 

For at kunne blive optaget i SSR 
skal du have en grundlæggende 
militær uddannelse fra hjemme-
værnet eller forsvaret, og du skal 
kunne optages i hjemmeværnet.
optagelsesforløbet til patruljerne 
består af:
• Fortest (en weekend)
•  Patruljeuddannelse (tre for-

længede weekender)
•  Patruljeuge inkl. afsluttende 

optagelsesmarch
Stabspersonel antages efter 
individuel ansøgning.

Kontakt SSR for yderligere in-
formation på telefon 7022 6504 
eller e-mail ssr@hjv.dk. læs 
også mere på 
hJV.dK/SSR.

TV 2 fi lmer, mens 
Chefen for Hjemme-

værnet, generalmajor 
Finn Winkler, besøger 

aspiranterne under 
den afsluttende

patruljeuge.

Carsten Brøndum
• 41 år
• oversergent i SSR
• Chefi nstruktør i SSR
• Sælger 
• Kone og to børn
• 

Hvorfor SSR?
”Jeg lægger utrolig meget 
personlighed og energi i SSR. 
Jeg har to børn og en kone 
derhjemme. de kan godt se, 
at det er meget tid, jeg ikke er 
hjemme. Men når jeg får de 
her oplevelser og udfordringer, 
så bliver jeg en glad mand, 
når jeg kommer hjem.”

Thomas ottesen
• 36 år
• Fra hobro
• Efterskolelærer
• Tilknyttet Infanterihjemme-

værnskompagni Aalborg
• Kæreste og tre drenge

Hvorfor SSR?
”For en del år siden var jeg 
soldat i et år, og specielt pa-
truljedelen syntes jeg var sjov. 
Samtidig havde jeg et behov 
for at udfordre mig selv, og så 
var det oplagt at forsøge at 
blive optaget i SSR.”

Andreas Mortensen
• 32 år
• Fra København
• Salgschef i it-virksomhed
• Tilknyttet Infanterihjemme-

værnskompagni København
• Kæreste

Hvorfor SSR?
”Siden jeg blev en del af 
MOTINF for tre-fi re år siden, 
har det ene taget det andet. 
Jeg har taget en del kurser 
og videreuddannelse der. Men 
jeg ville gerne noget endnu 
mere seriøst og besluttede mig 
endelig for at prøve kræfter 
med SSR.”

Mød blandt andre:

med er jo et signal om, at man vil gå langt 
som frivillig soldat," siger Jens hald.

I Aspiranterne møder vi mange forskellige 
typer. Selv om en del af dem ikke i forvejen 
er medlem af hjemmeværnet, så rekrutteres 
de fl este blandt eksisterende medlemmer. 
og det er vigtigt at huske på, mener den 
Kommitterede for hjemmeværnet.

"Udsendelserne viser – gennem en 
række dedikerede aspiranter – hvordan 
kulturen og værdierne er i hjemmeværnet, 
altså den organisation, som 90 procent af 
SSR-soldaterne bliver rekrutteret fra. det 

er værdifuldt, at udsendelserne viser den 
bredde, der er i vores organisation. Vi får 
respekt for en række forskellige menneskers 
positive tilgang til at yde en frivillig indsats i 
hjemmeværnet," siger Jens hald, som ikke 
er i tvivl om, at udsendelserne kan være et 
effektivt bidrag til at skabe en endnu større 
respekt om hjemmeværnssoldaternes ind-
sats i det danske beredskab og forsvar.

"Aspiranterne giver et indblik i og en 
forståelse for både SSR og for hjemmevær-
nets rolle i det danske 
forsvar," siger Jens hald.
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FRIVIllIG FREdAG

Af TUF KREnChEl oG KASPER BRØndUM AndERSEn

Markér 
din frivillige 

indsats

”Hvad stiller du op for?” bliver 
forhåbentlig et hyppigt spørgs-
mål, når hjemmeværnssoldater 
i hele Danmark sætter fokus på 

frivilligt arbejde ved at bære 
armbåndet i dagene omkring 
Frivillig Fredag. Armbåndet 

er onesize og passer de fl este 
håndled.
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Forhåbentlig er du stolt af at være en del af 
hjemmeværnet. Vis det på frivillighedens dag, hvor 
du med armbånd og fl yers kan bidrage til at skabe 
opmærksomhed om hjemmeværnet – og samtidig
få den anerkendelse, du fortjener.

”Jeg stiller op”. Så enkelt er budskabet på det 
armbånd, som følger med denne udgave af 
hJV magasinet. Et armbånd, som forhåbentlig 
kan være med til at sætte fokus på frivilligt 
arbejde og på hjemmeværnet, når danmarks 
offi cielle frivillighedsdag, Frivillig Fredag, mar-
keres den 28. september.

Som en af danmarks største frivillige organi-
sationer er det naturligt for hjemmeværnet at 
deltage i den nationale mærkedag, siger den 
Kommitterede for hjemmeværnet, Jens hald. 
dels ved en række arrangementer, dels ved at 
hvert enkelt medlem viser omverdenen, at her 
er der altså en person, som giver en masse til 
fællesskabet.

Frivilligheden frem i lyset
”Frivilligt arbejde er ofte ret usynligt. Men 
der fi ndes en masse mennesker, som yder en 
indsats langt ud over det, man kan forvente og 
forlange. Mange af dem har valgt hjemmevær-
net som det sted, hvor de vil gøre en forskel. 
det ønsker vi fra hjemmeværnskommandoens 
side at synliggøre. For det frivillige arbejde 
er fundamentet for hele vores samfund – og 
behovet bliver kun større i fremtiden,” siger 
Jens hald.

han håber, at så mange frivillige hjemme-
værnssoldater som muligt vil bære arm-
båndet i dagene omkring Frivillig Fredag. 
Endvidere opfordres alle med en profi l på 
Facebook til at markere deres medlemskab 
af hjemmeværnet ved at sætte en lille 
badge på, hvor der ligeledes står ”Jeg 
stiller op”.

Endelig følger der fi re kort med dette 
magasin, som kan deles ud til nysgerrige, 
der spørger til armbåndet. de kan også 
lægges i kantinen på arbejdet eller i 
skolen eller på anden måde bruges til at 
bringe budskabet videre om, hvor stor 
og nyttig en frivillig organisation hjem-
meværnet egentlig er.

Tid til at takke
For hjemmeværnet er en folkelig forsikring, un-
derstreger den Kommitterede for hjemmevær-
net. Sådan en, som man måske nok kan synes 
er lidt dyr. og som man håber, at man aldrig 
skal bruge i kølvandet på en stor ulykke. Men 

samtidig også sådan en, som er helt uvurder-
lig, den dag det uventede alligevel sker.

”hvis en naturkatastrofe eller en menne-
skeskabt katastrofe i form af terror rammer 
danmark, bliver det helt afgørende, at der er 
hænder og viden nok til at håndtere det kaos, 
der følger. I sådan en situation er de frivil-
lige i hjemmeværnet sammen med politiet, 
forsvaret, Beredskabsstyrelsen og vores andre 
samarbejdspartnere klar til at træde til,” siger 
Jens hald, som har en simpel opfordring til alle 
medlemmer af hjemmeværnet:

”Jeg håber, at hver enkelt frivillig vil være 
med til at synliggøre sin egen indsats. det er 
for sjældent, vi alle sammen – frivillige såvel 
som ansatte – stopper op og gør status og 
takker alle frivillige for den store indsats, der 
bliver ydet hver dag. det kan ikke anerkendes 
nok. Men ved at stå ved og vise sit frivillige 
engagement og sin stolthed får man en del af 
den fortjente respekt.”

samtidig også sådan en, som er helt uvurder-

Har du en Facebookprofi l, kan du 
med denne badge markere, at du 
er medlem af hjemmeværnet.

Fire fl yers som denne kan deles ud, hvis du 
kommer i snak med folk om hjemmeværnet. 
Eller de kan lægges på arbejdspladsen eller 
skolen og på den måde bidrage til at oplyse 
om hjemmeværnet.

frivillig 
Fredag
danmarks nationale frivillighedsdag 
kaldes Frivillig Fredag. den falder 
altid på den sidste fredag i septem-
ber, i år altså 28. september. 
dagen bruges til at markere og an-
erkende frivillighed. En lang række 
frivillige organisationer afholder 
foredrag, workshopper og debatar-
rangementer.

hjemmeværnet afholder i forlæn-
gelse af frivillighedsdagen et stort 
arrangement på Kastellet i Køben-
havn lørdag den 29. september. her 
sørger Totalforsvarsregion Sjælland 
for en masse hjemmeværnsaktivi-
teter, blandt andet demonstration 
af rydningsassistenternes arbejde 
og mulighed for at møde instruk-
tørerne fra SSR, som du kan se 
hver mandag i efteråret på TV 2 i 
dokumentaren Aspiranterne. der 
bliver også mulighed for at sejle 
med marinehjemmeværnet, og 
derudover er en lang række andre 
samarbejdspartnere inviteret, 
heriblandt politi, brandvæsen, 
Beredskabsstyrelsen og forsvaret 
inklusive kampvogn og F16.

Frivillighedsdagen markeres også 
med en række spændende aktivi-
teter i resten af landet. Følg med i, 
hvad der foregår i din værnsgren 
eller dit hjemmeværnsdistrikt på 
hJV.dK.

læs mere om Frivillig Fredag og om 
frivillighed generelt på internettet:
www.frivilligfredag.dk og
www.frivillighed.dk.

det ønsker vi fra hjemmeværnskommandoens 

er fundamentet for hele vores samfund – og 
behovet bliver kun større i fremtiden,” siger 

han håber, at så mange frivillige hjemme-

For hjemmeværnet er en folkelig forsikring, un- Fire fl yers som denne kan deles ud, hvis du 

Vi stiller  
op, når det 
gælder
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GIRo d´ITAlIA

det er et kæmpe maskineri, der skal op 
at køre på den helt store klinge, for at alle 
opgaver bliver løst tilfredsstillende under 
arrangementer som forårets Giro d´Italia 
på dansk grund. det lykkedes i den grad 
for såvel de danske arrangører, politiet som 
hjemmeværnet, der har høstet stor ros hos 
både Giro d’Italias og senest 
Tour de France' ledelse.

Koordineringen af hjemme-
værnets indsats med støtte fra 
omkring 1.000 hjemmeværns-
soldater var lagt i hæn-
derne på Totalforsvarsregion 
nord- og Midtjylland. herfra 
fortæller logistikchef, major 
henrik Jørgensen om regio-
nens erfaringer oven på det 
veloverståede arrangement:

”den vigtigste lære er nok, 
at logistik er et kæmpe ar-

bejdsområde, som der skal tages højde for 
allerede fra dag 1 i planlægningsfasen.”

For der var virkelig mange logistiske 
udfordringer. Alene uddelingen af mad til 
de omkring 500 hjemmeværnssoldater, der 
dagligt var i sving på 300 poster, krævede 
god koordinering. derfor havde hjemme-

værnet ud over de mange synlige soldater 
langs cykelruterne i herning og horsens 
også en ekstra styrke klar til at hjælpe med 
blandt andet transport, kommunikation, 
udstyr og forplejning. 

Militær baggrund en fordel
Forud for etapeløbet var gået over seks 
måneder med intensiv forberedelse og 
planlægning. det betød, at der var en god 
dialog blandt de medvirkende, og alle stod 
med en klart defineret opgave for dagen. 
Ifølge major Anders Pedersen, chef for 
regionens operation og Planlægning, er den 
militære baggrund en af forklaringerne på 
hjemmeværnets succes under Giroen.

”Vores militære baggrund gjorde, at 
hjemmeværnet havde en plan B og C 
klar, hvis der opstod uforudsete opgaver 
undervejs. Vi fik desuden rig mulighed for 
at afprøve viden og erfaringer fra militære 
øvelser og omsætte dem til praksis, og vi 
fik bekræftet, at 'maskineriet' virker. Så vi 
er klar til at rykke ud og fungere militært, 
den dag det er påkrævet,” siger Anders 
Pedersen.

Professionel håndtering
også den frivillige sektorleder henning 
Sørensen fra Politihjemmeværnskompagni 
Thisted er meget tilfreds. han lagde sidste 
år 550 timer i hjemmeværnet.

”når jeg ser, hvordan hjemmeværnet 
klarede Giroen, så kan jeg ikke forestille mig 
en opgave på dansk jord, som hjemmevær-
net ikke kan løse i samarbejde med rele-
vante myndigheder. For alt har, i mine øjne, 
været i top. Forberedelserne og materialet 
var perfekte, og det store forarbejde bevir-
kede, at hele opgaven blev lettere for os på 
dagen. Så selv om det var en 'civil' opgave, 
har den givet os grundviden og ballast, som 
vi kan tage med os til næste gang, hvor det 
muligvis er en skarp opgave,” mener hen-
ning Sørensen.

Af RUnE KRonEnBERG
FoTo: KASPER KAMUKEt Giro rigere

hjemmeværnets militære baggrund spillede en vigtig rolle for den 
succesfulde indsats under Giro d'Italia 2012, hvor omkring 1.000 
hjemmeværnssoldater var i sving.

Hjemmeværnet fik rig mulighed for at omsætte militær viden og erfaringer i praksis 
under forårets Giro d´Italia.

 ”Når jeg ser, hvordan  
hjemmeværnet klarede Giro’en, 
så kan jeg ikke forestille mig en 
opgave på dansk jord, som 
hjemmeværnet ikke kan løse i 
samarbejde med relevante 
myndigheder. 

Henning Sørensen, Politikompagni Thisted
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nIJMEGEn MARCh

Vejen til Nijmegen
der er lang tid til næste sommer. Men hvis du vil med på den populære 
nijmegenmarch i holland i 2013, skal du snart beslutte dig. hJV magasinet bringer 
en guide.

hvis du har lyst til at tage livtag med den 
populære nijmegenmarch og mærke den 
helt særlige stemning på det, der svarer 
til fodfolkets Tour de France med hujende 
tilskuere langs landevejene, skal du snart til 
at beslutte dig. Marchen på 160 kilometer 
bliver afviklet i perioden 13.–20. juli 2013.

orienteringsmøder

Forberedelserne starter allerede i efteråret 
for staben. For gængerne er der oriente-
ringsmøder i december og januar forskellige 
steder i danmark. læs også mere på nijme-
gen.dk. Du skal også finde et hold – eller 
alternativt kan du selv danne dit eget hold.

Træning

Marchtræningen starter i det tidlige forår. 
du skal have mellem 500 og 600 kilometer i 
benene, hvis du skal være nogenlunde sik-
ker på at kunne gennemføre marchens 160 
kilometer. Ud over selv at gå ture skal du 
sætte tid af til at marchere med holdet og 
til en kontrolmarch – to gange 40 kilometer 
– som er en forudsætning for at få lov til at 
deltage i marchen.

En by i byen

nijmegen ligger omkring 600 kilometer fra 
den danske grænse.

Alle 6.000 militære gængere fra omkring 
50 lande bor i heumensoord, som er en 
stor teltlejr, der stilles op i forbindelse med 

marchen. det er en lille by i byen. der er 
brandstation, politistation, hospital, disko-
tek, 'restaurant' med videre.

Tidligt op

der er marchstart hver morgen mellem 
4.30 og 5.30. Så det er om at komme tidligt 
ud af fjerene, få morgenmad, få smurt en 
madpakke, fyldt vandforsyningen og så på 
med 10 kilo dødvægt. Kvinder og gængere 
over 50 år slipper for de ti ekstra kilo på 
ryggen. Efter at Carla van Vlaanderen har 
råbt ”Good mooorning denmark, are you 
ready”, starter marchmusikken, og alle be-
gynder at gå ud af lejren – parat til dagens 
40 kilometer.

10 kilometer ad gangen

For hver 10 kilometer er der en rasteplads. 
her er det danske rastepladshold og sanitets
personel klar til at servicere gængerne. der 
udleveres alt fra saftevand, kaffe, te, varm 
kakao og agurk, banan, nødder, ananas til 
suppe. Skal fødderne efterses, eller er der 
andre skavanker, er sanitetspersonellet klar 
til at hjælpe. Efter tre rastepladser og om-
kring syv timer er man tilbage i lejren. Så er 
det med at komme i bad, få fødderne gjort 
gåklare til næste dag og en tur i ølteltet.

Socialt samvær

Ølteltet er noget helt specielt. hver dag 
når holdene kommer ind, går de direkte i 

formation ind i teltet. Mange laver forskel-
lige gimmicks og folkelige indslag, og de 
bliver klappet ind af de hold, der er kommet 
før dem.

Hvad får du ud af det?

du kommer til at opleve den helt unikke 
stemning, når 1 million tilskuere hepper dig 
og de andre 40.000 gængere igennem de 
mange kilometer. du får et godt kamme-
ratskab med de andre gængere, og du får 
mulighed for at møde soldater fra andre 
lande. Sidst, men ikke mindst får du den 
femtakkede medalje som bevis på, at ”du 
gjorde det”.

Følg med på nijmegen.dk og 4daagse.nl

Hver aften er der travlhed i sanitetsteltet, 
hvor gængerne får behandlet de ømme 
fødder.

Marchholdet Øglerne for fuld musik kommer 
ind på de sidste fem kilometer. I alt var 
knap 500 gængere fra forsvaret, bered-
skabet og hjemmeværnet med på dette 

års march, hvilket er et af de største hold, 
Danmark nogensinde har stillet. 

TEKST oG FoTo: nInA VIllAdSEn 
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Kursisterne bevogter 
Nordlejren og fører 

blandt andet kontrol 
med de køretøjer, der 

skal ind og ud af lejren. 

Som en del af bevogtnings-
øvelsen øver kursisterne 
sig i, hvordan man trænger 
ind i rum og uskadeliggør 
modstandere.  

    hJV 
Bootcamp 
   2012 Af SØREn KITAJ

FoTo: KASPER KAMUK

succesen 
fortsætter
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Igen i år valgte en række unge 
danskere at bruge tre uger 
af sommerferien på at klare 
den lovpligtige uddannelse 
i ét stræk. hJV magasinet 
havde en fotograf med på den 
afsluttede bevogtningsøvelse 
i Søgaardlejren ved 
Uddannelsescenter Sydjylland. 

Endnu mere 
Bootcamp i 
2013
hJV Bootcamp har været så stor en succes, at man næste som-
mer også kan gennemføre hele den lovpligtige uddannelse på 23 
intense dage på Sjælland.  
 Sidste sommer mødte 25 kursister op til den første hJV Boot-
camp i Søgaardlejren i Sønderjylland. denne sommer var der 45 
til start, hvoraf 34 klarede skærene. og til næste sommer kan 
endnu flere formentlig sætte flueben ved den lovpligtige del af 
hJV-uddannelsen via et treugers forløb i sommerferien. 

I hvert fald vil Uddannelsescenter nordsjælland i Christians-
minde også afholde en hJV Bootcamp i sommeren 2013, fortæl-
ler uddannelsesleder på centeret major Karsten Thomassen.

”det er jo typisk i sommermånederne, at man har mulighed 
for at hive nogle uger ud af kalenderen. Vi er rigtig glade for at 
gøre HJV Bootcamp til et endnu mere fleksibelt tilbud og glæder 
os allerede utrolig meget,” siger han. 

hvor den sønderjyske bootcamp i år lå i begyndelsen af 
sommerferien – og også vil gøre det næste år med start fredag 
den 21. juni – kommer hJV Bootcamp på Sjælland til at ligge i 
slutningen af sommerferien med start fredag den 9. august. 

Travle unge mennesker 
Bootcamp-konceptet har vist sig at ramme plet i forhold til 
speciel de yngre aspiranter. de vil typisk hellere ’overstå’ den 
lovpligtige del på tre intense uger end på tre år, som er tids-
grænsen for at gennemgå de fire grundlæggende uddannelses-
moduler. Samtidig har mange af de unge plads i kalenderen på 
netop denne tid af året, hvor de fx enten lige har afsluttet en 
uddannelse eller venter på at starte på én. 

”Vi var i tvivl sidste år, om vi kunne få folk til at afsætte tre 
uger i træk. Men de fleste af vores kursister er travle unge men-
nesker, der brænder for at komme i gang i hjemmeværnet. de 
bruger tre uger, og så er de klar til at gå i gang med alt det rigtig 
sjove, fx funktionskurser og videreuddannelse,” siger leder af 
Uddannelsescenter Sydjylland major Mogens nyholm. 

han glæder sig også over, at de lidt mere modne aspiranter i 
40-års-alderen gik positivt til strabadserne. 

”Bootcamp er hårdt, men ikke hårdere end at de, der er en 
smule oppe i årene, også kan være med. hvad de ikke har af 
ungdommelig fysik, har de måske i viljestyrke,” siger Mogens 
nyholm, som er rigtig glad for, at der næste sommer bliver to 
camps – en i hver ende af landet og i hver ende af sommerfe-
rien. 

læs mere på hVS-InFo.dK.

hJV BooTCAMP
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BooTCAMP

En række fjender forsøger at sprænge 
sig adgang til et våbendepot i en 

bunker. Eksplosionen går galt, og de 
kommer slemt til skade. En kørende 

patrulje af kursister på opsyn patrul-
lerer forbi i omtrent samme øjeblik og 
må uskadeligggøre og yde førstehjælp 

til de tilskadekomne modstandere. 

HJV Bootcamp 2012
Bootcampen løb af stablen i uge 26-28.
45 havde tilmeldt sig campen, 34 klarede 
skærene.
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Hvordan 
tænker du 
tilbage på 
bootcam-
pen? 
”Som en 
fantastisk 
spændende 
oplevelse. På 
nogle områ-
der var det 
hårdt, men al-
ligevel på en 

fed måde. Man kommer fra en civil hverdag, 
og så er du pludselig på for fuld damp fra 
kl. 6 til 22 i et militært system, hvilket kan 
være en smule overvældende.”

Hvad husker du bedst?
”To dele af øvelserne gjorde særligt indtryk: 
sanitet, altså førstehjælp, og bevogtnings-
øvelserne. Øvelserne i førstehjælp lærer jo 
faktisk én at redde liv, og der tænkte jeg 
’yes, det er edderhugme godt at kunne.’ 
nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis nogen 
omkring mig skulle dejse om, eller jeg skulle 
være så uheldig at opleve et færdselsuheld. 

Bevogtningsøvelserne var en ahaoplevelse 
for mig, fordi vi her fik lejlighed til at prøve 
alt det af, vi havde lært. Teorien var meget 
omfattende, men når man efterfølgende 
kommer ud og skal pakke en lejr ind i pig-
tråd og følge en masse instrukser i forhold 
til adgangskontrol, så giver al teorien bag 
pludselig mening.”

Hvad var det mest udfordrende?
”At nogle af øvelserne var designet til ikke 
at ’vinde’ som eksempelvis at yde første-
hjælp på en såret. da vi sendte ham af sted 
til ambulancefolkene, sagde de, at han ikke 
var til at redde – selv om vi havde gjort alt 
det rigtige. når man vælger at leve sig så 
meget ind i øvelserne og lade sine følelser 
påvirke, som vi gjorde, kan sådan noget 
virke meget unfair. Men sådan er virkelighe-
den jo også, og det er også vigtigt at lære.”

Vil du anbefale HJV Bootcamp?
”det er meget intensivt. Man hopper om 
bord på et lyntog og kommer først af efter 
tre uger. det skal man gøre sig klart. Ellers 
er det bedre at tage enkeltmodulerne. Jeg 
kom til Bootcamp for at tage den grundlæg-
gende uddannelse på den mest effektive 
måde, og på den facon var det perfekt.”

Tre uger om bord  
på et lyntog
Bootcamp 2012 var en hård, intens og spændende oplevelse, fortæller 
Malena hvid larsen fra Politihjemmeværnskompagni odense.

hJV BooTCAMP

Lige det, jeg søgte
20-årige Sebastian Strange nielsen fra hjemmeværnskompagni Ørbæk  
på Fyn blev testet lige til grænsen – og lidt til – på Bootcamp. 

Hvad 
husker du 
bedst fra  
bootcam-
pen? 
”At det hele 
var så inten-
sivt, at man 
ikke fik tid 
til at bygge 
musklerne op 
igen. Iklædt 
kampuniform 

skulle jeg i stegende hede stoppe nogle, der 
prøvede at komme ind i vores bevogtnings-
område. Til sidst knækkede jeg sammen 
af udmattelse og dehydrering, og min vejr-
trækning blev helt febrilsk. der gik en time, 
før jeg var mig selv igen. Men bagefter var 

det faktisk en positiv oplevelse, for jeg ledte 
netop efter noget, der var hårdt og kunne 
udfordre mig – og på bootcampen nåede 
jeg lige til min grænse.

En anden ting, jeg husker, er sammenhol-
det. Man bliver med det samme knyttet tæt 
sammen, og jeg har siden mødt andre af 
deltagerne på øvelser.”

Hvad lærte du undervejs?
”Jeg meldte mig tidligt i førløbet til at være 
’gevær1’, altså gruppeførerens højre hånd. 
det lærte mig en masse om at have overblik 
over en situation og om at få folk til at re-
spektere én og de ordrer, man udstikker. Jeg 
har planer om at begynde på en lederud-
dannelse i hjemmeværnet, og bootcampen 
bekræftede mig i, at den vej er noget for 
mig.”

Vil du anbefale HJV Bootcamp?
”Ja! Jeg har snakket i lange baner om, 

hvad jeg har oplevet på Bootcamp, og for-
talt, at det er det fedeste. I den gruppe, jeg 
er i (i bevogtningskompagni Ørbæk på Fyn, 
red.) er der flere, der på den baggrund har 
besluttet at tage på Bootcamp næste år.”

Fakta
hJV Bootcamp er et uddannelsestilbud, 
hvor nye medlemmer kan gennemføre 
hele hjemmeværnets lovpligtige ud-
dannelse i ét intensivt forløb a tre uger. 
det er andet år, at hJV Bootcamp 
finder sted.
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CIVIlE KVAlIFIKATIonER

”Vi kan ikke bare 
efterlade folk i et 
vakuum” 
lars holm Rasmussen har taget stilling: han vil gerne anvende 
sin specialistviden i internationale opgaver. derfor står den 39-årige 
jordbundsekspert nu i hjemmeværnets kompetenceregister.

”det lyder måske lidt frelst, men jeg vil bare 
gerne bidrage til at gøre verden til et bedre 
sted,” lyder det fra oversergent lars holm 
Rasmussen, når man spørger ham, hvorfor 
han gerne vi gøre brug af sine civile kvalifi-
kationer i opgaver, som ligger langt væk fra 
danmark.

lysten til at gøre en forskel har altid 
fulgt den nu 39-årige forstkandidat, ph.d. 
og specialkonsulent i forskeruddannelser. 
han meldte sig ind i hjemmeværnet som 
18-årig, og for snart 10 år siden fulgte han 
med skepsis udviklingen i Irak-krigen og 
derpå den skrøbelige og langsommelige 
genopbygning.

”Jeg så, hvordan militæret kom og bom-
bede nogle mål, hvorefter andre kom lige 
bagefter og byggede op igen. dér tænkte 
jeg, ”det kan godt rykkes en tand videre. 
Jeg har noget at byde ind med her”.”

Skrev brev til ministeren
den engagerede hjemmeværnssoldat 
reagerede på en annonce, hvor hjem-
meværnskommandoen efterlyste såkaldt 
funktionelle specialister. det førte til, at 
han kom på en slags miniudgave af en 
missionsforberedende uddannelse, men 
projektet blev derefter lukket ned. hvilket 

fik Lars Holm Rasmussen til at lufte sine 
frustrationer i et brev direkte til daværende 
forsvarsminister Søren Gade. der kom et 
brev retur med et ”tak” og ”vi tager dine 
betragtninger til efterretning” – og derefter 
skete der ikke noget som helst. Før han en 
dag blev kontaktet af en ansat officer ved 
hjemmeværnets nye kapacitetsopbygnings-
center (KAPC).

lige siden har han været i dialog med 
KAPC. dels for at bidrage til en smidig regi-
strering af hjemmeværnssoldaternes civile 
kompetencer, dels for at tilkendegive sin 
interesse for internationale opgaver. Selv har 
han flere strenge at spille på, påpeger han.

”Selv om jeg nu arbejder som special-
konsulent i forskeruddannelser, er jeg jo 
oprindeligt uddannet som ekspert i jord-
bundsforhold. og når man skal have gang 
i en landbrugsproduktion, er jorden det 
første, man skal kigge på. det er nemt at 
optimere udbyttet med eksempelvis vanding 
og gødning. Men der er nogle lokale forhold, 

der gør sig gældende. det kan være saltop-
hobning i afgrøderne, fordi man vander med 
saltvand, som så fordamper og efterlader 
store koncentrationer af salt,” siger lars 
holm Rasmussen.

Af KASPER BRØndUM AndERSEn

 ”Jeg stiller min egen 
ekspertise til rådighed 
som et værktøj for det 
danske samfund – også 
internationalt.

Lars Holm Rasmussen  
Uddannelsesstøtteofficer og 
jordbundsekspert

Foto: K
asper B

røndum
 A

ndersen
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Hjemmeværnets medlemmer besidder mange forskellige civile kompetencer. 
Derfor kan de anvendes til at få områder, der har været plaget af krig eller 
katastrofer, på fode igen. Her ses udsendte fra Kapacitetsopbygningscentrets 
fact finding team i Afghanistan 2011. Foto: niels Erik Jespersen

Ny og enklere  
registrering  
af civile  
kvalifikationer
Proceduren for hvert enkelt medlem af 
hjemmeværnet er blevet lettere, når de  
civile kvalifikationer skal registreres med 
henblik på interesse for at bidrage til 
internationale opgaver.

Hvor du før skulle finde din uddannelse 
i et omfangsrigt kvalifikationskatalog, 
printe ud, udfylde, scanne eller kopiere 
eksamensbeviser og sende det hele ind til 
distriktet via kommandovejen, er der nu 
blot tre enkle trin:

1.  Scan relevante uddannelsesbeviser, 
eller tag fotokopi. Eventuelt blot af 
forsiden, hvis den indeholder dit navn 
og uddannelsesbetegnelse.

2.  Udfyld skemaet, som ligger på hJV.dK 
under ”Civile kompetencer” (kræver 
login).

3.  Send kopi af uddannelsesbeviser samt 
skema ind til hjemmeværnskomman-
doens Kapacitetsopbygningscenter – 
enten digitalt eller med post.

det er også muligt at få tilsendt ske-
maet og eventuel svarkuvert direkte ved 
kontakt til Kapacitetsopbygningscentret 
(KAPC). KAPC kan kontaktes via mail-
adressen hjk-ktp-kapc@mil.dk eller på 
telefon numrene 4174 6794 og 4174 6870.

KAPC vil gerne høre fra alle – interes-
serede såvel som ikke interesserede. det 
er nemlig også værdifuldt at vide, hvor 
mange der ikke er interesseret i at få 
deres kvalifikationer registreret.

de indsendte oplysninger vil blive registre-
ret og anvendt i forbindelse med rekrut-
tering af personel til hjemmeværnets 
internationale opgaver. oplysningerne 
giver samtidig et samlet overblik over 
hjemmeværnets mulige bidrag til interna-
tionale opgaver inden for forskellige om-
råder, eksempelvis landbrugsproduktion, 
som beskrevet af oversergent lars holm 
Rasmussen i denne artikel.
dine svar er ikke bindende, og du kan 
altid ændre dine oplysninger.
du kan læse mere på hJV.dK under  
”Civile kompetencer”.

Selv om han endnu ikke selv har været 
udsendt, er der én stor drivkraft for den 
39-årige nyudnævnte uddannelsesstøtte-
officer:

Det lange lys skal på
”Jeg har en indignation over de forhold, 
som man ser i uroplagede lande som 
eksempelvis Afghanistan og Irak. og jeg 
har følelsen af, at det kunne være gjort 
meget bedre, ikke mindst uddannel-
sesmæssigt. Man bliver bare nødt til at 
tænke mere langsigtet.”

derfor håber han stadig, at politikerne 
vil give hjemmeværnet muligheden for 
at bidrage internationalt med den unikke 

kombination af militære færdigheder og 
civile kvalifikationer, som hjemmevær-
nets medlemmer har. og første skridt 
på vejen er, at så mange som muligt får 
registreret deres kvalifikationer.

”det drejer sig også om at vise 
politikerne, at vi vil det her. Interessen 
er til stede. Jeg stiller min egen eksper-
tise til rådighed som et værktøj for det 
danske samfund – også internationalt. 
om politikerne så vil tage de værktøjer 
i anvendelse, må tiden vise,” siger lars 
holm Rasmussen og tilføjer:

”Vi kan ikke bare efterlade de men-
nesker, som vi har forpligtet os over for, i 
et vakuum.”
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BAG FJEndEnS lInJER

Bare syv-otte timers søvn fi k en gruppe hjemme-
værnssoldater fra fl yverhjemmeværnet, da de i for-
året gennemlevede fem hårde og meget våde døgn 
i fjendeland som deltagere på fl yvevåbnets CSAR-
kursus (Combat Search and Rescue) i Karup. 

Det er første gang nogensinde, at fl yverhjem-
meværnets soldater prøver kræfter med kurset, der 
uddanner fl yvevåbnets piloter til at kunne overleve 
i et fjendtligt terræn, hvis det uheldige skulle ske – 
nemlig at deres fl y bliver skudt ned på en internatio-
nal mission. 

Flyverhjemmeværnet har i adskillige år bidraget 
aktivt til kurset – blandt andet har de haft rollen som 
fjendestyrke. denne gang skulle de frivillige soldater 
selv undgå fjenden for enhver pris. 

de lærte at slette spor og forblive usete dag og 

nat med fjender og hundepatruljer 
åndende i nakken, og de lærte at bevare 
roen og være udholdende trods træthed og kulde. 
de trænede vigtige meldeprocedurer på den 
uundværlige radio, så de kunne det udenad og i 
søvne. de fandt selv egnede steder i terrænet, hvor 
redningshelikopteren kunne lande. og ikke mindst 
mærkede de den store glæde, det er at blive sam-
let op efter nogle hårde døgn som jaget vildt.

hJV magasinet har fået adgang til to af deltager-
nes dagbøger. nemlig korporalerne Johnny henrik-
sen og Michael Vends dreyer fra en Security Force 
deling i Flyverhjemmeværnseskadrille 283 Trekan-
ten ved Vejle. På højre side kan du se et udpluk fra 
dagbøgerne.

Af ChARloTTE BAUn SEnholT
FoTo: MIKE BEnSon JØRGEnSEn

CSAR
Alle piloter fra 
fl yvevåbnet, der skal 
fl yve i områder af 
verden, hvor de kan 
risikere at komme 
på jorden ufrivilligt, 
og hvor en rednings-
aktion er besværlig, 
skal gennemgå et 
CSAR-kursus. Flyver-
hjemmeværnet har 
igennem adskillige år 
stillet momentstyrker 
til kurset, der støttes 
af Jægerkorpset.

Helikopteren er kommet for at hente korporal Johnny Henriksen, der vifter med sit id-kort som 
dokumentation for, hvem han er. Træningen er en del af CSAR-øvelsen. Foto: Jacob due Jensen

på den jyske hede
Jaget vildt
der var fuldt tryk på kedlerne, da korporalerne Michael Vends 
Dreyer og Johnny Henriksen fra fl yverhjemmeværnet tilbragte 
fem døgn bag fjendens linjer.

åndende i nakken, og de lærte at bevare 
roen og være udholdende trods træthed og kulde. 
de trænede vigtige meldeprocedurer på den 
uundværlige radio, så de kunne det udenad og i 
søvne. de fandt selv egnede steder i terrænet, hvor 
redningshelikopteren kunne lande. og ikke mindst 
mærkede de den store glæde, det er at blive sam-
let op efter nogle hårde døgn som jaget vildt.

hJV magasinet har fået adgang til to af deltager-
nes dagbøger. nemlig korporalerne Johnny henrik-
sen og Michael Vends dreyer fra en Security Force 
deling i Flyverhjemmeværnseskadrille 283 Trekan-
ten ved Vejle. På højre side kan du se et udpluk fra 

Helikopteren er kommet for at hente korporal Johnny Henriksen, der vifter med sit id-kort som 
 Foto: Jacob due Jensen
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CSAR
Alle piloter fra 
fl yvevåbnet, der skal 
fl yve i områder af 
verden, hvor de kan 
risikere at komme 
på jorden ufrivilligt, 
og hvor en rednings-
aktion er besværlig, 
skal gennemgå et 
CSAR-kursus. Flyver-
hjemmeværnet har 
igennem adskillige år 
stillet momentstyrker 
til kurset, der støttes 
af Jægerkorpset.

Optakten i J
ensen Town i Karup 

”Vi blev intro
duceret for

 vores nye 
bedste ven

, radioen 

PRC112-G. Det er virke
lig en kompakt lille s

ag, hvor m
an 

både kan k
alde og sen

de data-bu
rst (sms). Vi fandt hur

tigt 

ud at, det
 var ret ne

mt – det var
 lidt som at tage sin

 

Garmin-gps med i felten.
 Én ting lærte

 vi også hu
rtigt – 

nemlig at smide ALT, hvad de
r kan undv

æres, på væ
relset. 

Det var lige 
pludselig m

eget!”  

Mod mål
”700 meter længere fremme var der en å. Enten skulle vi krydse 
den og gå de sidste 300 meter mere våde, end vi var. Eller gå 
fl ere kilometer udenom. Vi valgte hurtigt at gøre, som vi havde 
aftalt hjemmefra: Der fi ndes ikke en å i Danmark, der skal stoppe 
os, så vi travede lige igennem åen, der var godt 2,5 meter bred 
og omkring en halv meter dyb. Så skulle vi gå cirka 500 meter 
længerne sydpå, indtil vi ramte en markvej. Det var hårdt, vi var 
trætte og våde og på nippet til at give op. Men vi bed smerten i os 
og nåede frem. Vi fi k kontakt til de specialstyrker, der skulle samle os 
op. Øvelsen var slut, og vi havde gjort det supergodt.” 

Styrtet, men i live”Nu var vi rigtig klar. Det var det, vi havde ventet på. I en Fennec-helikopter fl øj vi ud på vores første ”rigtige” CSAR-øvelse. Efter nogle minutters fl yvning landede vi på en mark. Der var kun en ting at gøre, nemlig at gøre, som vi havde lært: Ud af helikopteren, fi nde nærmeste læhegn og på med tasken. Klar melding fra makkeren. Og så af sted. Vi løb cirka 450 meter væk ind en lille samling af træer og buske, vi kravlede dybt ind mellem nogle grantræer, hvor vi lavede radioproceduren, så vores kommandostation vidste, vi var styrtet ned, men i live.”

Korporal Johnny Henrik-
sen om CSAR-kurset:

”det var et vildt fedt kursus, som 
jeg varmt kan anbefale, selv om 
det også var sindssyg hårdt, for 
eksempel når man stod i vand til 
knæene i åen. Som fører er jeg 
blevet langt bedre til at færdes 
i felten og få et overblik over 
situationen. Vi fi k også i den grad 
brug for det, vi havde lært inden 
kurset – for eksempel at skjule os 
for hundepatruljer. Jeg har stor 
respekt for de piloter, der erfarer 
den skarpe CSAR eller SAR. Må 
Gud forbyde det.”

Korporal Michael Vends 
Dreyer om CSAR-kurset:

”det var en KæMPE oplevelse. 
Jeg har lært at presse min krop 
til det yderste og navigere i 
mørke ved hjælp af kompas og 
radio. Men hvis det værste skulle 
ske, så ved jeg også, hvordan 
man overlever i felten. Jeg kan 
helt sikkert bruge de grundlæg-
gende ting fra CSAR i min deling, 
hvor vi træner færdigheder 
møntet på at kunne blive indsat 
på en fl yvestation.”

Johnny på vej ind i 
Fennec-helikopteren 
– klar til at rykke ud 
i felten og klare sig i 
fjendtligt terræn.
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På søkontrol

med

lange arm
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Af ChARloTTE BAUn SEnholT
FoTo: KASPER KAMUK

Fyns Politi trawlede lillebælt tyndt, da 
de i sommer gennemførte søkontrol med 
marinehjemmeværnet som platform. hJV 
magasinet var med på turen.

Politibetjent Carl-Aage Arnoldus fra Fyns Politi i Assens 
under søkontrollen i Lillebælt. Søren Stagaard fra flo-
tille 246 Nordvestfyn sejler gummibåden.

KonTRol TIl SØS
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KonTRol TIl SØS

”Goddag. det er politiet. har de redningsud-
styr om bord? Må vi se deres papirer?” 

De fleste bilister ved, at de med jævne 
mellemrum kan risikere at blive stoppet af 
politiet i forbindelse med fartkontroller eller 
andre kampagner. de færreste ved, at or-
densmagten også har indgået en aftale med 
marinehjemmeværnet, så de kan stikke til 
søs og kontrollere det sejlende folk for fart, 
redningsudstyr og promillesejlads.

”det er en super god platform for os. Vi 
er meget glade for at kunne trække på sam-
arbejdet og marinehjemmeværnets fartøjer 
og mandskab.” 

det siger de to garvede politibetjente 
Carl-Aage Arnoldus og Kurt Petersen fra 
Fyns Politi på Sydfyn. Kort før sommerferien 
for alvor gik i gang, stævnede betjentene 
ud fra Assens havn om bord på MhV 817 
Partisanen for at kontrollere sejlerne pri-
mært i lillebælt. det skete med fartøjsfører, 
løjtnant Jesper Carstens og hans kyndige 
besætning fra flotille 246 Nordvestfyn, der 
har basehavn i Assens. 

Fuld fart fremad i gummibåden
også hJV magasinet og en fotograf var in-
viteret med, da søpolitiet slog til i lillebælt. 
de to betjente kontrollerede blandt andet 
sejlerne for sikkerhedsudstyr – var der veste 
nok til alle? Var de placeret et sted, hvor det 
var nemt at komme til? havde de orden i 
deres papirer? havde de måske også druk-
ket?  

I praksis sker søkontrollen fra marine-
hjemmeværnets gummibåd, der nemt kan 
sejle 25 knob. I dagens anledning bliver den 
rigget til med politiets eget logo, så sejlerne 
ikke er i tvivl. Med sig har de to betjente 
blandt andet et alkometer, udstyr til at tage 
blodprøver og de nødvendige papirer til at 
udskrive bøder i en solid plastikkasse. de 
medbringer også deres eget maritime sik-
kerhedsudstyr.

”Alene vores tilstedeværelse virker 
præventivt blandt sejlerfolket. nogle bliver 
meget overraskede over at se os, mens an-

dre er vant til det – det gælder for eksempel 
tyskerne,” siger Kurt Petersen, der også er 
landbetjent i Aarup-Vissenbjerg.

hJV magasinet kan ved selvsyn konsta-
tere, at nogle sejlere lige studser en om-
gang, når de ser det sejlende politi komme 
anstigende. På Baagø kigger havnefolket 
for eksempel længe, da lovens lange arm 
pludselig tøffer rundt i havnen. Et ældre 
fynsk ægtepar i en motorbåd virker til gen-
gæld meget tilfredse og udbryder spontant: 
”Jamen, det er da godt, I er her.”

”Vi foretager selvfølgelig vores kontroller, 
hvor vi har en fornemmelse af, at der kan 
være problemer.  Typisk foregår det også i 
weekenderne, hvor vi erfaringsmæssigt ved, 
der kan være højere risiko for spirituspåvir-
kede sejlere,” siger Carl-Aage Arnoldus, der 
er motorsagkyndig på den lokale politista-
tion i Assens.

Lige under grænsen
I et enkelt tilfælde bliver det nødvendigt at 
tage alkometret i brug. En tysk sejler har 
tydeligvis nydt et glas champagne – der står 
tømte glas og en flaske på bordet, så det er 
ikke til at skjule. han havde lige akkurat un-
der de tilladte 0,5 promille alkohol i blodet 
og slap for en bøde. 

”Vi går også meget op i, at sikkerhedsud-
styret er i orden, og at det er placeret et 
sted, hvor det er nemt at komme til,” siger 
de to betjente, der begge har gennemført 
et maritimt sikkerhedskursus, som marine-
hjemmeværnet også står for. 

Sikkerheden var på plads på den ud-
flugtsbåd med 43 gæster fra Topdanmark, 
som politiet møder i lillebælt. der var både 
redningsflåde og redningsveste om bord. 

En god dag uden bøder
det endte faktisk med at blive en god dag 
på vandet uden bøder og lovovertrædelser 
efter 22 gennemførte kontroller. Måske fordi 
vejret med småregn holdt nogle fritidssej-
lere hjemme. Måske fordi sejlerne er blevet 
bedre til at overholde sikkerhedsreglerne 
til søs. den holdning hælder det sydfynske 
politi selv til. 

Fra politiets side er der dog ikke tvivl 
om, at opgaven har høj prioritet. noget 
kunne tyde på det. For dagen efter, hvor det 
var sankthansaften, gennemførte politiet 
på Københavns Vestegn nøjagtig samme 
kontrol ud for Avedøre fra MhV 802 Carinas 
gummibåd. Syv sejlere blev noteret for ikke 
at have orden i speedbådscertifikaterne 
eller manglende redningsveste om bord. 

Assens

Politiets kontrol foregår fra marinehjemmeværnets gummibåd, der bliver rigget til med 
politiets logo af Søren Stagaard tv. og politibetjent Kurt Petersen.
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desuden snuppede de en promillesejler. 
og da Carl-Aage og Kurt sidst på som-

meren igen var på havet i lillebælt med 
samme besætning fra marinehjemmevær-
net, snuppede de otte fartsyndere – sejlere 
i speedbåde og vandscootere, der planede, 
og alle fik bøder. Det er ulovligt, når man er 
mindre end 300 meter fra kysten. desuden 
blev der givet en håndfuld påtaler for mang-
lende speedbådskørekort.

Væsentlig samfundsopgave
”det er en utrolig vigtig opgave, fordi vi på 
den måde er med til at sikre, at sikkerheden 
til søs bliver overholdt. det går den rigtige 
vej, og standarden til søs er højnet– hos os 

ser vi for eksempel færre, der sejler ud og 
er spirituspåvirkede i forhold til for nogle år 
siden,” understreger Kurt Petersen og Carl-
Aage Arnoldus. 

Fartøjsfører Jesper Carstens er helt på 
linje med politiet. han ser marinehjemme-
værnets bidrag og støtte til politiet som en 
væsentlig samfundsopgave.

”Kontrolopgaven har min fulde opbakning. 
Vi ser jo en del til søs, og jeg har personlig 
oplevet en familie på syv-otte personer om 
bord på en sejlbåd, hvor redningsudstyret 
befandt sig under dørken, og der i øvrigt 
ikke var det nødvendige udstyr til børnene. 
det forarger mig virkelig,” siger Jesper 
Carstens. hans holdning er, at alle, der sejler på 

havet, burde have et duelighedsbevis – eller 
mindst et speedbådskørekort. Sådan er det 
ikke i dag.

Så selv om det blev en dag uden dra-
matik, er repræsentanterne fra Fyns Politi 
godt tilfredse, og flere kontroller er allerede 
under opsejling og vil blive gennemført i 
løbet af efteråret. 

Fartøjsfører Jesper Carstens fra flotille 246 
Nordvestfyn er under operationen hele tiden 
i kontakt med sin gummibådsbesætning, der 
sejler for politiet.

Politikontrol 
i gummibåd
I 2011 leverede marinehjem-
meværnet 18 patruljesejladser 
for politiet, der typisk tjekker 
sejlerne for fart, sikkerhedsudstyr, 
speedbådscertifikater og alkohol. 
da hJV magasinet stak til søs med 
Fyns Politi og marinehjemmevær-
net, blev 22 sejlere kontrolleret. 
En enkelt sejler lå tæt på promille-
grænsen, og en fik en påtale.  
På Søfartsstyrelsens hjemmeside 
fritidssejler.dk kan du læse mere 
om kravene til, hvornår man skal 
have speedbådskørekort med 
videre.
På hJV.dK kan du læse mere om 
marinehjemmeværnet. 

Disse sejlere havde orden i 
papirerne. Politiet tjekker 
også, om sikkerhedsudstyret 
er på plads. 
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UddAnnElSESUGE

Populær 
uddannelsesuge  
på Slipshavn Af BETh WERnER

FoTo: olE FRIIS

Hangaren på Slipshavn er ram-
men for mange sociale aktivi-
teter, og det er her, man spiser.

En glad korporal Mette 
Hindkjær fra Kolding med sit 
kursusbevis.

Deltagerne på dæksgast-
kursus er i vandet for at 
lære at redde sig selv.

Fartøjsfører Claus Terkelsen fra Horsens 
har været med på samtlige af marine-
hjemmeværnets uddannelsesuger i 20 år.

højt aktivitetsniveau og gensynsglæde 
trækker år efter år voksne og børn til 
marinehjemmeværnets uddannelsesuge 
på Slipshavn, hvor frivillige uddanner 
frivillige nu på 20. år.

hverken campingvognen eller forteltet 
kræver søben at bevæge sig rundt i. heller 
ikke, selvom der blæser noget, der ligner 
en stiv kuling udenfor. de tre medlemmer 
af familien Christensen, dorte, Jens og den 
ældste datter, Birgitte, 17 år, fra Ølgod ved 
Vejle har deres på det tørre, så at sige.  

”Jeg har talt med hende, og hun har det 
godt. hun pev godt nok lidt over søsyge. 
Men lidt søvn og mad gjorde underværker,” 
fortæller dorte Christensen om gårsdagens 
telefonsamtale med familiens yngste dat-

ter, Charlotte, 15 år, der befinder sig på alt 
andet end fast grund. 

Charlotte er nemlig mini-dæksgastkursist 
– en nyskabelse på året uddannelsesuge 
– og befinder sig om bord på et af de fire 
marinehjemmeværnsfartøjer, der pludselig 
blev involveret i en redningsaktion og deltog 
i eftersøgning af en savnet fisker i farvandet 
ud for Spodsbjerg på østsiden af langeland. 
det gav de unge kursister en særdeles 
virkelig forsmag på livet som aktiv i marine-
hjemmeværnet.

En times tid senere er det afgang for Jens 
Christensen. han har ikke langt til 'jobbet' 
som hovmester. Ud af forteltet, 30 meter 
ned ad græsplænen, hvor han stiger om 
bord på MhV 817. det næste par døgn vil 
han være at finde i kabyssen travlt optaget 
af at lave mad til den faste besætning og 
dæksgastkursisterne. og skulle de have 
brug for en hjælpende hånd i maskinrum-
met, kan Jens Christensen også klare det. 
han er nemlig uddannet både som hovme-
ster og motorpasser.

Slipshavn
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Begge uddannelser har han taget under 
marinehjemmeværnets årlige uddannel-
sesuge på Uddannelsescenter Slipshavn 
ved nyborg. På 20. år danner det gamle 
skanseværk ved indsejlingen til nyborg 
Fjord rammen om et imponerende frivilligt 
projekt, hvor frivillige fra marinehjemme-
værnet står bag en veldrevet og effektiv 
uddannelsesuge for deres frivillige kolleger 
under mottoet ”Glem ikke at være glad”. 

Familien Christensen, der er hjemme-
hørende i hVF 133 Juelsminde-Vejle, kan 
selv fejre 5-års-jubilæum på uddannelses-
ugen. de første år som kursister og nu som 
frivillige hjælpere. højt aktivitetsniveau og 
gensynsglæde lyder forklaringen på, at de 
bliver ved med at komme.

Brækket fod ingen hindring
hvor man end vender blikket, sker der 
noget – hele tiden. Fartøjer, der ligger til og 
fra øvelsestogter eller eftersøgnings- og red-
ningsaktioner, unger, der marcherer rundt 
med rejenet eller fræser af sted på gokarts 
mellem benene på alle uniformerne, læs 
frivillige og kursister, der er på vej til eller 
fra kursuslektionerne.

Mette hindkjær, korporal i hVF 135 
Kolding, er en af sidstnævnte. Sammen 
med sine ni medkursister venter hun lige 
nu på at modtage sit kursusbevis for det 
informationsgrundkursus, hun har deltaget i 
de seneste tre dage. Med lidt besvær rejser 
hun sig for at modtage sit kursusbevis. 

”Ja, jeg springer hverken op eller rundt 
lige for øjeblikket,” siger hun, mens hun kig-
ger ned på sin gipsindbundne venstre fod. 

Brækket fod eller ej, Mette hindkjær ville 
af sted på uddannelsesugen. det er anden 
gang, hun deltager i uddannelsesugen, og 

ud over samværet og kammeratskabet er 
det muligheden for at tage uddannelse i ét 
hug, som tiltrækker hende. 

Afgang og ankomst ugen igennem
hvor korporal Mette hindkjær rejser hjem 
i dag efter endt kursus, kommer de to 
motorpassere Jes Pedersen, hVF 124 Århus, 
og Viggo Wogensen, hVF 135 Kolding, til 
for at generhverve deres autorisation som 
motorpassere over det næste par dage. 
Undervisningen starter i maskinrummene 
på henholdsvis 800- og 900-klassefartø-
jerne. Instruktør Erik Kristensen står lænet 
op ad skottet i maskinrummet på MhV 817 
og spiller den dumme elev over for de to 
motorpassere.

”Fortæl mig om de her to motorer, og 
husk, jeg ved ikke det mindste om skibsmo-
torer,” siger Erik Kristensen med et lumsk 
smil. AUT. MoPA-kurset er i gang.

også uddannelsesugens to erfarne børne-
passere, der går under navnet Tante Øst og 
Tante Vest, er særdeles kendte ansigter.

”Vi er to ansvarlige for børneaktiviteterne 
– og børnene i løbet af uddannelsesugen, 
og da min kollega Kirsten Ramsing kommer 
fra distrikt Vest, og jeg fra Øst, er vi ganske 
enkelt gået hen og blevet Tante Øst og 
Tante Vest,” fortæller lisbeth Blom, der har 
været med på Slipshavn i 19 år. dels som 
ægtefælle, dels som instruktør og senest 
med ansvaret for børnene, som i år tæller 
13 store børn på mellem 13 og 17 år og 18 
mindre børn fra 0 til 12 år.

En særlig ånd
Carsten Terkelsen, fartøjsfører, hVF 132 
horsens, er endnu en af de mange gengan-
gere på uddannelsesugen. Men han er den 

eneste af dette års 221 deltagere, der kan 
bryste sig af at have været med i samtlige 
20 år. Carsten Terkelsen meldte sig ind i ma-
rinehjemmeværnet i 1970 og husker, hvor få 
frivillige der var dengang.

”Jeg har været heldig at opleve den ko-
lossale udvikling, der er sket siden da, både 
med hensyn til den store søgning til værnet, 
uddannelserne og ikke mindst alle de nye 
skibe.”

der er simpelthen en ganske særlig ånd 
på marinehjemmeværnes uddannelses-
uge, hvor kammeratskabet, fagligheden, 
engagementet og stoltheden smitter alle. 
Ånden kæder nye og gamle medlemmer 
sammen i et fællesskab. Som årets frivillige 
kursusleder, kaptajnløjtnant Bjarne Kodal, 
udtrykker det:

”Uddannelsesugen er simpelthen marine-
hjemmeværnets sociale og faglige lim.”

Det høje aktivitetsniveau trækker år ef-
ter år familien Christensen til Slipshavn, 
hvor de også nyder campinglivet.

Motorpasserne Jes Pedersen og Viggo 
Wogensen genopfrisker deres viden, så de 
igen kan få deres autorisation. 

Lisbeth Blom i grønt på sejltur med un-
gerne, som hun passer, mens forældrene 
er på skolebænken.

Fakta
Marinehjemmeværnet arrangerer 
hvert år uddannelsesuge for sine 
medlemmer på Marinestation 
Slipshavn ved nyborg. I år for 20. 
gang med 221 deltagere på 15 
planlagte kurser. 

hele vejen igennem bliver ud-
dannelsesugen båret af frivillige 
kræfter. læs mere om marine-
hjemmeværnet på hJV.dK.
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ØVElSE I USA

Af nIKolAJ GRØn

South 
Dakota

”Danskerne 
gjorde det 
fremragende”
En deling infanterister fra hele landet deltog i løbet 
af sommeren på Øvelse Golden Coyote 2012 hos 
South dakota national Guard i USA. Øvelsen var 
lærerig for både de frivillige hjemmeværnssoldater 
og soldaterne fra de andre nationer.
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I starten af juni 2012 rejste en deling frivil-
lige soldater fra hjemmeværnet til USA for 
at deltage i den store øvelse Golden Coyote 
2012 sammen med South dakota national 
Guard. De fleste af hjemmeværnssoldaterne 
havde tidligere været udsendt på forsvarets 
internationale missioner i Afghanistan eller 
Kosovo, men det gav et helt andet perspek-
tiv og internationalt udsyn for de danske 
deltagere at arbejde sammen med amerika-
nerne på deres hjemmebane.

Gæstfrihed og taknemmelighed
”der er en kæmpe opbakning til forsvaret 
i USA, og den amerikanske befolkning er 
virkelig rørte over, at vi er taget den lange 
vej for at være med på øvelse i deres land. 
når de hører, at vi er fra danmark og selv 
har været i Afghanistan, så er de virkelig 
taknemmelige for den danske indsats sam-

men med de amerikanske soldater,” siger 
sergent danny fra Østjylland.

Ud over den store gæstfrihed, som dan-
skerne blev mødt med, har især samar-
bejdet og træningen med de amerikanske 
enheder fra national Guard gjort indtryk.

”det har været fantastisk at samarbejde 
med US national Guard og få lov til at se, 
hvordan de arbejder. Men også at være 
med til at vise, hvordan vi i danmark gør 
tingene,” siger Suthan, der er sygehjælper 
i delingen og civilt er nyuddannet syge-
plejerske. han fortsætter:  ”Jeg indgik i 
et amerikansk 'fire-team' sammen med 
amerikanerne på deres køretøj. Jeg har fået 
mange amerikanske venner og håber, at 
jeg en dag kan være vært for dem, hvis de 
kommer til danmark.”

Baghold under bagende sol
En opgave under øvelsen var at gennemføre 
en længere handlebane for en patrulje i 
delingsramme. den danske infanterideling 
blev udsat for forskellige former for angreb 
og baghold og reagerede i forhold til de 
forskellige trusler. Samtidig skulle patruljen 
også finde vej gennem nåleskov og klippe-
formationer, mens den skarpe amerikanske 
sol bagte ned på soldaterne.

”det er en god og lærerig øvelse, og der 
er gode muligheder for at gå patrulje her, 
uden at man kan regne ud, hvor momen-
terne kommer fra,” siger dan, der er sergent 
i Infanterikompagni København.

De danske soldater fik prøvet sig selv af 
på et antal handlebaner, 'Warrior-lanes', 
inden for blandt andet førstehjælp, bykamp, 
afsiddet patrulje, forhold over for IEd’er og 
opsiddet fremrykning. Kaptajn Tony Foster 
fra den canadiske hær var overordnet an-
svarlig for patrulje-handlebanen.

”den danske deling gjorde det frem-
ragende på patruje-handlebanen. deres 
grundlæggende soldaterfærdigheder er 
nogle af de bedste, jeg har set på øvelsen. 
de kommunikerede godt. de var hurtige til 
at identificere fjendens kampstillinger, og 

de rykkede frem taktisk og nedkæmpede 
fjenderne,” siger Tony Foster.

Imponerende amerikansk grej
Indimellem var der også tid til, at danskerne 
kunne holde lektioner i førstehjælp og 
grundlæggende patruljetjeneste for ameri-
kanerne. og amerikanerne kunne kvittere 
med introduktion til deres hMMWV-køretøjer 
og let maskingevær M249 SAW.

den danske deling trænede især sam-
men med en militærpolitideling fra Arizona 
national Guard. Kulminationen var en større 
fælles operation, hvor danskerne støttede 
amerikanerne under en anholdelsesaktion 
rettet mod en ledende militant modstander.

Premierløjtnant niels fra København var 
fører for den danske deling under Golden 
Coyote, og han har især hæftet sig ved et 
udsagn fra løjtnant Aaron Thacker fra US 
national Guard: ”Aaron virkede meget oprig-
tig, da han sagde til os, at hvis de nogensin-
de skulle i kamp, så ville de gerne kæmpe 
side om side med os danskere.”

Siden øvelsen sluttede, har flere af de 
amerikanske soldater, som danskerne arbej-
dede sammen med, fået at vide, at de 

”Vi har arbejdet meget med danskerne, og 
de er fantastisk dygtige. Både inden for 
førstehjælp og på det taktiske område. Mine 
soldater har lært en hel del af samarbejdet,” 
siger løjtnant Aaron Thacker fra Arizona 
National Guard. Foto: nikolaj lundsteen

National Guard råder over 
en del materiel, som for en 
dansk hjemmeværnssoldat 
kan virke imponerende. 
Både til lands, som her, og 
i luften, hvor Air National 
Guard har F-16 jagerfly og 
flere slags helikoptere. 
Foto: nikolaj Grøn
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skal udsendes et år til Afghanistan.
Chefen for hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, besøgte den danske deling un-
der øvelsen Golden Coyote, hvor han hilste 
på de deltagende danskere.

”Jeg er utrolig glad for, at der var 40 frivil-
lige soldater, der stillede op med kort varsel 
for at tage herover for at være med,” siger 
Finn Winkler. 

Udsigt til mere samarbejde
Generalmajoren drøftede også muligheder-
ne for et mere fast samarbejde mellem det 
danske hjemmeværn, US national Guard og 
United States Reserve Forces. og han håber 
på at kunne konkretisere planerne i løbet af 
efteråret:

”Med det udgangspunkt kan vi lave øvel-
ses- og udvekslingssamarbejde og deltage 
i kurser hos US national Guard,” udtaler 
generalmajoren og fortsætter:

”det er ikke mindst muligheden for at 
nyttiggøre reservepersonellet og de frivillige 
hjemmeværnssoldaters civile kompetencer 
sammen med deres militære uddannelse, 
som er særlig interessant. det amerikan-
ske forsvar har i mange år anvendt netop 
national Guard og Reserve Forces til ka-
pacitetsopbygning og militær støtte til civil 
genopbygning.”

Golden 
Coyote og 
US National 
Guard
US national Guard har eksisteret i 
mere end 375 år.

de mere end 460.000 soldater i 
US national Guard gør militær-
tjeneste i deres fritid ved siden 
af deres civile arbejde. de har to 
overordnede opgaver: at beskytte 
befolkningen og ejendom mod 
følgerne af naturkatastrofer og 
at bidrage til det militære forsvar 
nationalt og internationalt.

I år var det 28. gang, at South 
dakota national Guard afholdt 
øvelsen Golden Coyote. I løbet af 
14 dage midt i juni deltog cirka 
2.000 soldater fra seks forskellige 
nationers reserve- og hjemme-
værnsenheder.

danmark stillede med en infante-
rideling fra hjemmeværnet og et 
stabselement bestående af frivil-
lige, reserve og faste offi cerer.

læs mere om national Guard på 
www.ng.mil.

har du en smartphone, kan du 
scanne QR-koden her og se 
videoer fra Golden Coyote. du kan 
også fi nde videoindslagene på en 
computer ved at klikke ind på 
fi lm.hjv.dk.

Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler, følger den 
danske patrulje under øvelsen Gol-
den Coyote i staten South Dakota. 
Foto: nikolaj Grøn

Hjemmeværnet fi k fremstillet et 
særligt ærmemærke til Golden 
Coyote. Det blev båret i stedet for 
de danske tjenestestedsmærker.

ØVElSE I USA

36 HJV magasinet  |  September 2012



Golden 
Coyote og 
US National 
Guard
US national Guard har eksisteret i 
mere end 375 år.

de mere end 460.000 soldater i 
US national Guard gør militær-
tjeneste i deres fritid ved siden 
af deres civile arbejde. de har to 
overordnede opgaver: at beskytte 
befolkningen og ejendom mod 
følgerne af naturkatastrofer og 
at bidrage til det militære forsvar 
nationalt og internationalt.

I år var det 28. gang, at South 
dakota national Guard afholdt 
øvelsen Golden Coyote. I løbet af 
14 dage midt i juni deltog cirka 
2.000 soldater fra seks forskellige 
nationers reserve- og hjemme-
værnsenheder.

danmark stillede med en infante-
rideling fra hjemmeværnet og et 
stabselement bestående af frivil-
lige, reserve og faste offi cerer.

læs mere om national Guard på 
www.ng.mil.

har du en smartphone, kan du 
scanne QR-koden her og se 
videoer fra Golden Coyote. du kan 
også fi nde videoindslagene på en 
computer ved at klikke ind på 
fi lm.hjv.dk.

VIRKSoMhEdShJEMMEVæRnET

Virksomheds hjemmeværns distriktet er specialiseret i at beskytte danske 
nøglevirksomheder. nu indføres en fælles uddannelse for at sikre en bedre 
platform for samarbejde med resten af hjemmeværnet. 

Medlemmer af virksomhedshjemmeværnet 
(VhV) er inddelt i tre grene; telehjemmevær-
net, jernbanehjemmeværnet og energihjem-
meværnet. hver med deres spidskompetencer. 
Men de tre grene har rigtig mange ligheder, 
og det kan udnyttes langt bedre end i dag – til 
gavn for hele hjemmeværnet, mener chef for 
virksomhedshjemmeværnsdistriktet, oberstløjt-
nant John Flarup. 

Som det er nu, har alle medlemmer af 
virksomhedshjemmeværnet – en del af 
hærhjemmeværnet – bevogtning som ba-
sisuddannelse samt en tillægsuddannelse til 
at færdes på enten it- og teleinstallationer, 
jernbaneterræn eller på kraftværker. 

For fremtiden skal alle medlemmer af VhV 
uddannes i alle tre sektorers sikkerhedskrav, 
så de frivillige soldater får kompetencerne til 
at færdes på alle de farlige områder. det vil 
give virksomhedshjemmeværnet både større 

fl eksibilitet og mere muskelstyrke, hvilket er 
nødvendigt i forhold til fremtidens opgaver. 

”Mængden af reelle indsættelser er støt 
stigende, og jeg ser et behov for at øge 
samarbejdet på tværs af de forskellige 
grene. Ved at give en specialuddannelse til 
medlemmer af alle enheder i virksomheds-
hjemmeværnsdistriktet kan de tre grene 
langt bedre hjælpe hinanden, vi kan løse 
større opgaver med en styrke sammensat 
på tværs af sektorerne. Vi vil desuden have 
et kompetent kompagni i de fl este af lan-
dets distrikter, med undtagelse af Bornholm, 
som vil kunne tage sig af opgaver inden for 
jernbane, it- og teleinstallationer og energi,” 
siger oberstløjtnant John Flarup.

Fremover vil de tre grene ikke længere 
benævnes jernbane, energi- eller tele-
hjemmeværnskompagnier, men slet og ret 
'virksomhedshjemmeværnskompagnier' – 

dog med den specifi kke sikkerhedsmæssige 
uddannelse og tilknytning til alle sektorerne. 
Internt i virksomhedshjemmeværnet vil man 
fortsat dyrke grenenes specialkompetencer.

Kan koordinere større indsats
Ved at brede kompetencerne bedre ud 
håber John Flarup at gøre virksomheds-
hjemmeværnet til en mere attraktiv 
samarbejdspartner for resten af hjemme-
værnet. Øget samarbejde er nemlig helt 
nødvendigt, mener han, for eksempel hvis 
en natur- eller menneskeskabt katastrofe 
skulle ramme den danske infrastruktur.

”Vi får fl ere og fl ere opgaver og har 
simpelthen ikke styrker nok. Til gengæld har 
vi kompetencerne til at koordinere en større 
indsats, hvor vi for eksempel kan guide folk 
fra hærhjemmeværnet i at færdes på de 
farlige områder,” siger han.

VHV 
 udvider
 kompetencerne

Af SØREn KITAJVirksomheds-
hjemmeværnet
Medlemmerne i virksomhedshjemmevær-
net uddannes og trænes i at sikre og be-
skytte danmarks jernbane- og forsynings-
virksomheder. Værnet tæller 524 aktive 
medlemmer og har 796 i reserven. VhV 
samarbejder med virksomheder som dSB, 
Banedanmark, donG, Vattenfall, TdC, Post 
danmark og dR. 

Foto: Steen W
rem

VHV
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Ved, præcis 
hvad vi skal 
næstkommanderende i bevogtnings-
delingen ved Virksomhedshjemmeværns-
kompagni Kyndbyværket i nordsjælland, 
sergent Brian Andersen, arbejder til daglig i 
energiværkets driftsvagt, hvor han håndte-
rer mange praktiske udfordringer. derfor er 
det oplagt for ham også at være tilknyttet 
den del af hjemmeværnet, der er med til at 
sikre opretholdelsen af driften i en krisesi-
tuation netop her. 

Hvorfor er du medlem af netop 
VHK Kyndbyværket?
”Jeg har arbejdet 26 år på Kyndbyvær-
ket og været 25 år i hjemmeværnet. 

Energi-
hjemmeværnet
Medlemmer: 24 aktive, 64 i reserve.
Medlemmer af energihjemmeværnet 
er med til at løse opgaver for eksem-
pelvis Kyndbyværket ogmedvirker i 
beredskabsindsatser for donG Energy, 
Energinet.dk, EnergiMidt A/S, Køben-
havns Energi og Energistyrelsen. En del 
af opgaverne kræver teknisk indsigt eller 
viden om driften af danske kraftværker. 
derfor er en del af medlemmer ansat ved 
energiselskaber. 

Brian Andersen har været 26 år på Kyndby-
værket og 25 år i VHV. For ham hænger de 
to ting tæt sammen. Foto: Steen Wrem

Flere opgaver end nogensinde

Selv om russerne ikke står for døren, er 
der masser af opgaver for jernbanehjem-
meværnet, fortæller lokomotivfører og 
kompagnichef for Virksomhedshjemme-
værnskompagni nykøbing-Falster, kaptajn 
Bjørn Kielberg nielsen-Borup.

Hvad karakteriserer opgaverne i 
jernbanehjemmeværnet?
"det primære er bevogtning, og at vi støt-
ter op om sikring af infrastrukturen på 
jernbanebanenettet. For eksempel har vi 
støttet Banedanmark med observation i 
forbindelse med omfattende kabeltyverier. 
Men skulle der ske en ulykke, kan vi via 
vores uddannelse i at færdes på banele-
gemerne også hjælpe brandvæsenet med 
at bære tilskadekomne væk – så brand-
mændene, der ikke er vant til at færdes 
der, kan bruge deres ressourcer andre 
steder.

Vi støtter også de lokale kompagnier, når 
for eksempel en mand falder i havnen, 
ved oversvømmelserne på Sydfalster eller 
ved fyrværkerikatastrofen i Seest. For ud 
over vores særlige kompetencer er vi jo 
uddannet nøjagtig som alle andre i hær-
hjemmeværnet. Som noget nyt uddannes 
vi i de andre to grene af virksomhedshjem-
meværnet, tele og energi, så vi kan støtte 
hinanden. Og skulle en opgave kræve flere 
folk, end vi sammen kan mønstre, kan vi 
fungere som supervisorer for mandskab fra 
det øvrige hjemmeværn." 

Har opgaverne forandret sig?
"da jernbanehjemmeværnet blev startet, 
var der ansat langt mere personale på 
stationerne, og mange af dem var også 
medlemmer af hjemmeværnet. I 1996, 
da jeg kom til, havde vi delinger i Rødby, 
Gedser og nykøbing-Falster. nu er vi samlet 

i nykøbing-Falster, og ud af de 42 aktive i 
VhV nykøbing er vi under 10, der er ansat 
ved banen. Rekrutteringsgrundlaget er 
anderledes, men vi har heldigvis en stor 
tilgang af nye ansigter ’udefra’, som vi byder 
velkommen i vores kompagni.

Tingene har forandret sig meget, men 
hovedopgaven er stadig den samme; at 
sikre infrastrukturen. Men i dag er fjendebil-
ledet mere skjult end under den kolde krig. 
Vi kæmper så at sige mod det ukendte. 
Det kræver større fleksibilitet mellem vores 
grene af hjemmeværnet."

Kan du mærke, at I har flere 
opgaver end tidligere?
"Ja, i de senere år, hvor dSB og Banedan-
mark er blevet skåret meget til, er behovet 
for at få hjælp fra hjemmeværnet blevet 
større. I ekstraordinære situationer, som 
ved kabeltyverier, har de simpelthen ikke 
mandskab til selv at stå for den nødvendige 
observation.

Der kommer flere og flere opgaver gene-
relt til virksomhedshjemmeværnet. det ser 
jeg på med glæde, for det viser, at der er 
brug for os, og at vi er klar. Samtidig afprø-
ves tingene jo bedst i praksis i stedet for at 
træne og træne."

Bjørn Kielberg Nielsen-Borup har været 
24 år i DSB og 16 år i VHV, hvor han har 
oplevet store forandringer. Foto: henrik Elo 
Jørgensen

Jernbane-
hjemmeværnet
Medlemmer: 283 aktive, 426 i reserve.
Jernbanehjemmeværnet, der er den største 
gren under virksomhedshjemmeværnet, 
løser opgaver for bl.a. dSB, Regionstog, 
Metroen, lokalbanen og Banedanmark. 
det er inddelt i syv strategisk placerede 
kompagnier, så banernes infrastruktur i hele 
danmark er dækket. 
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Virksomhedshjemme...  
– hvad for noget?

Kim nielsen, der er kompagnichef for Virk-
somhedshjemmeværnskompagni nord og 
ansat i TdC, er ofte nødt til at forklare hJV-
kolleger, hvad man egentlig laver i telehjem-
meværnet. det forstår han sådan set godt, 
for opgaverne er mere diffuse i dag.

oplever du, at kolleger i hjemme-
værnet ikke helt ved, hvad I laver, 
og hvad I kan bidrage med?
”Ja, men det er blevet bedre. Engang holdt 
vi os meget for os selv og kiggede kun 
indad i den virksomhed, vi var tilknyttet, for 
eksempel Jydsk Telefon, uden at ’mænge’ 
os med det almindelige hjemmeværn. Vores 
opgaver er stadig i en vis grad rettet mod 

den virksomhed, vi arbejder for, og der er 
stadig en del, der siger ”hvad for noget?”, 
når jeg siger, jeg er fra virksomhedshjem-
meværnet.”

Hvordan kan man ændre på det?
”det hjælper til at udbrede kendskabet 
til os, når vi også sender folk til mere 
almindelige hjemmeværnsopgaver. Jeg var 
med til Giro d’Italia og har også hjulpet 
politihjemmeværnskompagnier med opga-
ver inden for trafikregulering. Bortset fra 
vores specielle kompentencer i forhold til 
en særlig sektor kunne vi jo lige så godt 
være i et almindeligt hjemmeværnskom-
pagni.” 

Hvilke opgaver er særlige for 
telehjemmeværnet?
”Som hjemmeværnskompagni er vores op-
gaver bevogtning og overvågning – ligesom 
det resterende hærhjemmeværn. der er 
så lavet en aftale med TdC, så vi, som al-
lerede arbejder i virksomheden, kan hjælpe 
med nogle ydelser. de kan trække på vores 
kompetencer inden for førstehjælp, ligesom 
vi har taget en række sikkerhedskurser, så vi  
kan færdes inde i telecentraler.”

Kan I i virksomhedshjemmevær-
net være bedre til at brede jeres 
kompetencer og indsatser ud? 
”Ja, førhen i koldkrigstiden havde vi klart 
definerede opgaver i forhold til virksomhe-
derne, typisk bevogning. I dag er opgaverne 
og truslerne mere diffuse. Vi arbejder på at 
få nogle flere fælles kompetencer på tværs i 
virksomhedshjemmeværnet, så vi bedre kan 
hjælpe hinanden ved større opgaver. hvis 
’jernbane’ har brug for en hurtig indsats i 
forbindelse med noget kobbertyveri og ikke 
kan skaffe de nødvendige folk, vil vi kunne 
sende nogle telefolk. Vi kan blive bedre til 
at tænke, at en opgave ikke nødvendigvis 
er en ’teleopgave’ men en ’virksomheds-
hjemmeværnsopgave’, ligesom vi også kan 
samarbejde med resten af hjemmeværnet.” 

VIRKSoMhEdShJEMMEVæRnET

Tele-
hjemmeværnet
Medlemmer: 149 aktive, 298 i reserve.
En del af opgaverne i telehjemmeværnet 
kræver teknisk indsigt eller viden om den 
danske infrastruktur, når det gælder data 
og telekommunikation. En del af medlem-
merne er ansat ved TdC eller har forbindel-
se til it- og telekommunikationsbranchen, 
men det er intet krav. 
det er bl.a. telehjemmeværnet opgave 
at sikre og bevogte vigtige lokationer, fx 
transmissions-knudepunkter, samt kunne 
sikre udbedrelsen af evt. fejl på kabler og 
udstyr.  
Telehjemmeværnet er inddelt i fire kom-
pagnier, der geografisk svarer til TDC’s 
regionsinddeling.

Kim Nielsen har været 35 år i TDC og 33 
år i VHV. De senere år er han og resten af 
distriktet blevet bedre til at kigge udad 
og ikke kun indad mod den virksomhed, 
de er tilknyttet. Foto: Thomas yde

det giver god mening, da jeg allerede 
håndterer en masse driftsopgaver på værket 
og har en masse viden om sikkerhed, der 
spiller godt sammen med hjemmeværnsar-
bejdet. Hvis værket lukkede, ville jeg finde 
et andet kompagni i stedet. Efter syv år i 
forsvaret og 25 år i hjemmeværnet vil det 
være svært at slippe det militære.”

Hvad er jeres primære opgave?
”Vi er en bevogtningdeling, og vi skal 
primært sikre værket. hvis der sker et 

eller andet, det kunne være en menne-
skeskabt trussel eller en naturkatastrofe, 
skal vi møde her ved værket, hvor vi er 
instrueret i for eksempel hvilke vitale dele 
der skal overvåges. Vi ved, præcis hvad 
vi skal i sådan en situation. det er vores 
hovedopgave i kompagniet.”

Kan I varetage andre opgaver?
”Ja, vi deltager jævnligt i større møder, øvel-
ser og parader – ting, man skal deltage i. det 
handler også om at prioritere sin tid. Men jeg 

var for eksempel med til at bevogte Amager-
værket i 14 dage i forbindelse med klima-
topmødet i Bella Center i 2009. Flere af mine 
kolleger i kompagniet har været med ude og 
observere på eksempelvis jernbanestræk-
ninger. Vi kender jo i princippet den slags 
opgaver fra vores egne opgaver på værket, 
det hedder bare noget andet, og rammen er 
lidt anderledes.”
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MUSIKKoRPS

Populært brassband 
spillede for fine gæster
hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde sørgede  
for den musikalske underholdning, da 500 reserveofficerer  
fra 36 lande – og en prins – var samlet til kongres i København.

”Jeg er virkelig spændt. det er ikke hver 
dag, vi spiller for så fine gæster.”

den 32-årige musiker Mikael larsen 
spiller kornet i hjemmeværnets Musik- og 
Tambourkorps Roskilde – et populært brass-
band i Roskilde og omegn. I sommerferien 
stod det for den musikalske underholdning, 
da reserveofficerers internationale forenin-
ger, CIoR/CIoMR/nRFC, holdt kongres i 
København.

Med ved åbningen af kongressen var 
hans Kongelige højhed Prins Joachim, 
forsvarschef Peter Bartram og Chefen for 
hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, 
der sad på forreste række i en fyldt kon-
gressal i det nye, pompøst indrettede Tivoli 
hotel. Så hvad var vel mere naturligt end 
at byde velkommen med den festlige 'Prins 
Joachims march' som det første musikalske 
indslag?

da dannebrog som det næste blev hejst 
til tops, skete det til tonerne fra den royale 
melodi 'Kong Christian stod ved højen 
mast' for fuld udblæsning. Ved den efter-
følgende reception fortsatte brassbandet 
den musikalske underholdning med mere 
populære ørehængere, hvilket tydeligvis 
bidrog til en festlig stemning blandt de 
mange gæster.  

dagen efter var der atter bud efter 
hjemmeværnsmusikerne fra Roskilde, da 
hjemmeværnet som et led i kongressen 
var vært for et arrangement i Tøjhusmu-
seet for de mange danske og udenlandske 
reserveofficerer. De blev præsenteret for en 
flot udendørs udstilling med repræsentan-
ter for alle værnsgrene og fik desuden en 
briefing af hjemmeværnschef Finn Winkler 
om hjemmeværnets bidrag til det danske 
forsvar og beredskab. 

Noget ganske særligt
At spille for forsvaret og for de kongelige 
på en og samme tid er ikke hverdagskost 
for brassbandet, der i år kan fejre 60-års-
jubilæum.   

”det er da noget særligt for os, når vi får den 
slags opgaver. Tilmed med så mange militære 
publikummer fra hele verden. Så ranker man 
ryggen en ekstra gang og gør sig image,” 
fortæller musikkorpsets kompagnichef, ole 
Bille Johansen, der selv spiller kornet og har 
været med i 30 år. hans søn, Christian på 22, 
er fulgt i farens fodspor, også med fast plads i 
gruppen af kornet-musikanter.

Musikkorpset spiller hovedsageligt i 
hjemmeværnsregi i forbindelse med diverse 
arrangementer i lokalområdet. Men det er 
også blevet til talrige koncerter i udlandet. 
desuden har de spillet for de danske solda-
ter på vej til Afghanistan.  

Kompagnichefen er dog glad for at kunne 
støtte forsvaret og samtidig synliggøre 
hjemmeværnets musiske virksomhed, der i 
alt tæller 15 musik- og tambourkorps spredt 
ud over landet. Brassbandet fra Roskilde 
består ud over blæserne af en rytmegruppe 
og dirigeres kyndigt af den unge dirigent 
Steffen Mærsk, der også er professionel 
musiker i livgardens Musikkorps.

”Det var da helt klart en fin oplevelse. 
og så er det rart, at vi har en dirigent, der 
er vant til at færdes i det militære miljø. 
det giver tryghed for os musikere,” mener 
Mikael larsen.

Af ChARloTTE BAUn SEnholT 
FoTo: olE Bo JEnSEn

fAKTA
hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps 
Roskilde er et brassband og tambourkorps 
med rødder i den lokale Roskilde Garden – 
danmarks ældste bygarde, hvorfra mange 
af musikerne bliver rekrutteret.
Korpset giver omkring 25 koncerter årligt 
og kan i år fejre 60-års-jubilæum. læs 
mere om hjemmeværnets musikkorps på 
hJV.dK under linket i venstre side ”om os".    

Mikael Larsen på kornet 
yderst tv. hører til 

blandt brassbandets 
yngre medlemmer. Han 

har ligesom mange af 
de øvrige medlemmer 

trådt sine barnesko i 
Roskilde Garden.
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Af ChARloTTE BAUn SEnholT 
FoTo: olE Bo JEnSEn

Musikalsk ros
Fra alle sider var der da også ros og bifald 
til musikkorpset, der har et bredt reper-
toire med såvel marchmusik som kendte 
klassikere fra underholdningsmusikkens 
verden. det gjaldt den lille gruppe af ty-
ske reserveofficerer, der sang højlydt med, 
da orkestret spillede 'Rosamunde' – på 
dansk også bedre kendt som 'hvor er min 
kone'. Ved arrangementet i Tøjhusmuseet 
trådte en af de norske reserveofficerer 
oven i købet spontant på podiet, hvor han 
dirigerede en meget populær norsk march 
'Valdres March', som nordmændene var 
beærede over, at orkestret også kendte 
og kunne spille.

også prins Joachim kom forbi med 
påskønnelse til brassbandet. det samme 
gjorde Chefen for hjemmeværnet. det 
er i øvrigt ikke første gang, musikkorpset 
spiller for prins Joachim. det skete også i 
2008 i litauen under Baltic Spirit. 

”det er vi da meget beærede over. det 
er rart at få et skulderklap fra prominente 
gæster som de kongelige,” mener både 
ole Bille Johansen og Mikael larsen.

Rødder i Roskilde Garden
Korpset har sine musikalske rødder i Ros-
kilde Garden, hvorfra mange af musikerne 
har trådt deres barnesko. det præger 
ånden i brassbandet, der emmer af godt 
kammeratskab og en fælles historie. 
Garden sikrer desuden et fast flow af 
nye unge musikere til brassbandet, hvor 
mange har været med i årevis og tydelig-
vis nyder at optræde. 

Blandt dem er Jørgen Anker hansen, 
der har fået hjemmeværnets 50-års-tegn. 
han kom ind i Roskilde Garden i 1953 og 
blev senere shanghajet til musikkorpset 
af en af grundlæggerne, Regner Clausen, 
hvilket han bestemt ikke har fortrudt.  

”Jeg glæder mig altid til hvert eneste 
arrangement. Men også til vores ugentlige 
øveaften. Vi har et fantastisk sammen-
hold,” siger Jørgen Anker hansen, der 
spiller baryton og lyser af spilleglæde.    

den fejede også hen over Roskilde 
hallen, hvor musikkorpset i midten af sep-
tember markerede 60-års-jubilæet med 
en storstilet koncert for mange hundrede 
publikummer og med dario Campeotto 
som solist. Forude venter de traditions-
rige nytårskoncerter, som også plejer at 
trække fulde huse.

Prins Joachim roste og takkede Hjemmeværnets Musik- og Tambour-
korps Roskilde efter deres flotte koncert for en større gruppe  danske og 
internationale reserveofficerer.

To dage i rap blev de mange reserveofficerer underholdt af 
hjemmeværnsmusikerne fra Roskilde, der i september marke-

rer deres 60-års-jubilæum med stor koncert i Roskilde.
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KRAVSDATABASEN indeholder bl.a. 
oplysninger om udleverede våben og må derfor kun 
anvendes på distriktsniveauet.
Kravdatabasen kan give status på: 

•  Erhvervet Q for årlig færdighedsprøve og kontrol-
skydning, hvilket som bekendt er et krav for at 
have våben udleveret. 

•  Registrerede funktionsrelaterede timer (FRT) for 
det enkelte medlem, herunder oversigt over de 
medlemmer, der er under lovpligtig uddannelse, 
og som derfor ikke er omfattet af reglen om 24 
årlige FRT.

•  Udvalgte produktionsmål fra Hjemmeværnskom-
mandoens årsprogram samt muligheden for selv 
at designe rapporter på lokale mål, der ønskes 
opfølgning på.

distrikt og underafdelinger bør aftale en opfølg-
ningsfrekvens, hvor distriktet sender opdaterede 
rapporter for ovennævnte områder, således at un-
derafdelingen i rette tid kan følge op på restanter.

KRAV- oG UddAnnElSESdATABASE

Få hurtigt 
overblik over 
timer og 
uddannelse
To digitale værktøjer gør det nemmere 
for både underafdelinger og distrikter 
at få overblik over gennemførte 
uddannelser og aktiviteter. Som en bonus 
får hele hjemmeværnet mere pålideligt 
datamateriale.

Af KASPER BRØndUM AndERSEn

Alle medlemmer af hjemmeværnet 
har ansvaret for at holde styr på 
egen uddannelse og antallet af 
funktionsrelaterede timer. og det 
går i det store hele fi nt. Alligevel er 
der behov for centralt at følge op 
på hjemmeværnssoldaternes gen-
nemførelse af lovpligtige aktiviteter. 
den opgave ligger forankret hos 
hjemmeværnskommandoens kon-
trolafdeling, hvor man er glade for, 
at to nye digitale værktøjer er blevet 
autoriseret af hjemmeværnsskolen.

Målet er, at alle hjemmeværnets 
underafdelinger og distrikter hurtigst 
muligt vil anvende de to værktøjer, 
som forhåbentlig gør det lidt lettere 
at overskue, hvor der er 'huller' i 
uddannelser eller timer.

”de to værktøjer, kravdatabasen 
og uddannelsesdatabasen, kan 
gøre hverdagen nemmere for både 
ansatte og frivillige – hvis værktø-
jerne udnyttes rigtigt,” siger chefen 
for Kontrolafdelingen, oberstløjtnant 
Klaus helsted, som ikke tøver med 
at kalde databaserne ”geniale”.

”Man kan på kort tid få et overblik 
over status ved egen enhed eller 

distrikt, for så vidt angår gennem-
førelse af uddannelser og funk-
tionsrelateret tjeneste,” forklarer 
kontrolchefen.

God timing
hjemmeværnskommandoen har i 
en længere periode haft fokus på 
hjemmeværnssoldaternes gennem-
førelse af lovpligtige aktiviteter, og 
Kontrolafdelingen gennemførte i 
januar og august i år kontrolbesøg 
ved alle distrikter for at sikre, at 
konsekvenserne af eventuel mang-
lende opfyldelse af lovkravene er 
udmøntet.

”Alle ved nu, at der er fokus på 
gennemførelse af lovpligtig uddan-
nelse og funktionsrelateret tjeneste. 
Set i det lys er det et rigtig godt 
tidspunkt at få alle til at anvende de 
to databaser,” siger Klaus helsted.

Kravdatabasen anvendes på 
distriktsniveauet, og uddannelsesda-
tabasen på underafdelingsniveauet, 
men underafdelinger kan rekvirere 
udskrifter fra distriktet. det kan du 
læse mere om ved illustrationer på 
disse sider.

Sådan fungerer de 
nye databaser
de nye krav- og uddannelsesdatabaser kan give 
distrikter og underafdelinger overblik over enhe-
dens eller det enkelte medlems uddannelse. Begge 
databaser skal ”fodres” med friske tal fra administra-
tionssystemet deMars. herefter er det så nemt at 
anvende databaserne, at det kun kræver ganske lidt 
uddannelse. derimod er effekten af at anvende disse 
hjælpeværktøjer stor.
De to databaser på fi ndes på Hjemmeværnsskolens 
hjemmeside på forsvarets koncernfælles intranet 
under Arbejdsgruppe Q. hjemmeværnets distrikter 
har til opgave at videregive uddannelsesdatabasen til 
underafdelingerne samt at sikre, at underafdelingerne 
altid arbejder med den seneste version.
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UDDANNELSESDATABASEN 
kan anvendes ved underafdelingerne. 

Uddannelsesdatabasen kan give underafdelingen et 
overblik over, hvilke personer i enheden der mangler 
uddannelse inden for eksempelvis:
• Lovpligtig uddannelse
• Grundlæggende Militær Efteruddannelse (GME)
• Funktionsuddannelse
• Enhedsuddannelse
• Befalingsmands- og offi cersuddannelser
•  Kontrolprøver for personel med sikkerhedsmæssige 

beføjelser

når underafdeling og distrikt skal planlægge uddannelser 
for det kommende år, kan funktionen 'Restantoptælling 
- Lille' med fordel anvendes. Rapporten giver et overblik 
over, hvor mange i enheden der mangler de forskellige ud-
dannelser. Eksempel:

 
distrikt og underafdelinger bør aftale en opfølgningsfre-
kvens, hvor distriktet sender opdaterede Excel-fi ler, således 
at underafdelingen i rette tid kan følge op på restanter.
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SPEJdERnES lEJR 2012

Holstebro fik i sommer en ekstra by, da 
omkring 35.000 spejdere og frivillige fra 
25 lande lige uden for byen opførte en 
interimistisk landsby under 'Spejdernes lejr 
2012'. Det store rykind gav tryk på trafikken 
specielt i starten, hvor 600 busser fragtede 
de mange spejdere frem til den internatio-
nale lejr. 

det lokale politi havde derfor rekvireret 
assistance fra hjemmeværnet. Selv om det 
kæmpe arrangement foregik midt i indu-
striferien, mødte cirka 120 hjemmeværns-
soldater fra hjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestjylland op for at hjælpe politiet med at 
få trafikken til at glide, hvilket politiet satte 
stor pris på. 

”hjemmeværnet er en uundværlig støtte 
for politiet. de opgaver, som de frivillige 

Af RUnE KRonEnBERG FoTo: STIG BJERRE

Spejderne trak på hjemmeværnets støtte, da Danmarkshistoriens største 
spejderlejr blev gennemført i sommer i Holstebro. 

En hånd til 
spejderne
danmarkshistoriens største spejderlejr med 
35.000 spejdere fra 25 lande fik i sommer god 
støtte fra hjemmeværnet.
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FolKEMØdE

Travle dage  
          Folkemødet
Politihjemmeværnskompagni  
Bornholm spillede en aktiv rolle under 
Folkemødet på Bornholm, der også 
fik besøg af Den Kommitterede for 
hjemmeværnet, Jens hald.

den Kommitterede for hjemmeværnet, Jens hald, var blandt de 
mange besøgende under Folkemødet 2012, der igen blev afviklet 
i smukke omgivelser på toppen af Bornholm, nærmere bestemt 
i Allinge. 

Med omkring 20.000 besøgende og mere end 250 events blev 
den anden udgave af Folkemødet lidt af et tilløbsstykke. det store 
rykind betød, at politiet havde omlagt al trafik i byen, der mere 
eller mindre blev lukket af. derfor var der også indkaldt forstærk-
ning fra Politikompagni Bornholm. Til den bitre ende var omkring 
20 hjemmeværnssoldater fra kompagniet indsat fra morgen til 
aften på fem bemandede poster. Professionelt og kompetent hjalp 
de med at få trafikken til at glide hensigtsmæssigt, hvilket ikke 
mindst de mange buschauffører var synligt tilfredse med.

den Kommitterede for hjemmeværnet, Jens hald, var rundt og 
se de bemandede poster, hvor han fik sig en snak med hjemme-
værnssoldaterne. Han fik også en grundig briefing om opgaven 
af kompagnichef Michael Stuhr, der som repræsentant for det 
Bornholmske hjemmeværn har deltaget aktivt i det omfattende 
planlægningsarbejde sammen med Bornholms Politi og Bered-
skabsstyrelsen Bornholm.

”En sådan opgave er logistisk set udfordrende. Så støtten fra 
politikompagniet er guld værd,” lød det fra den operationsan-
svarlige vicepolitikommissær henrik Ejby fra Bornholms Politi 
forud for mødet.

TEKST oG FoTo: oVERSERGEnT KEnny ThØGERSEn, 
dET BoRnholMSKE hJEMMEVæRn

Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet 
fik sig en snak med 
de indsatte hjemme-
værnssoldater fra Poli-
tihjemmeværnskom-
pagni Bornholm under 
Folkemødet 2012.

under

løser, skulle ellers have været løst af politiet. Men 
vi råder ikke over de nødvendige ressourcer til 
trafikregulering til så store arrangementer. Så 
enten ville arrangementer af den kaliber ikke 
kunne afvikles, eller også ville trafikken bryde 
sammen,” fastslår politiassistent og indsatsleder 
Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi. 
han fortsætter:

”Mit indtryk er, at de frivillige hjemmeværns-
soldater er yderst motiverede og kompetente per-
soner, der altid stiller op og tit reagerer så hurtigt, 
at man har en fornemmelse af, at de sover med 
uniform og støvler på for at være parate til at 
møde op og gøre en forskel for samfundet.”

det billede kan hjemmeværnssoldat Katrine 
Augustinus fra Politihjemmeværnskompagni Thi-
sted godt nikke genkendende til. 

”det forventes, at vi kan møde hurtigt, når poli-
tiet anmoder om assistance. derfor tager jeg altid 
tøj med i bilen, for så kan jeg reagere på meget 
kort tid, hvis det er nødvendigt. Man ved, at når 
man melder sig til politihjemmeværnet, så siger 
man også ja til at stille op til mange arrangemen-
ter og med kort varsel. derfor er det vigtigt, at 
man altid er parat til at yde og gøre en forskel,” 
siger Katrine Augustinus.

netop tankegangen med gerne at ville yde og 
gøre en forskel for samfundet er afgørende for 
Katrine Augustinus.

”Men der også mange gode og sjove oplevelser. 
Vi har et rigtig godt kompagni med et fantastisk 
sammenhold og et stærkt fællesskab. Så for mig 
er det et godt afbræk i hverdagen, hvor jeg både 
gør en forskel og lærer en masse,” siger Katrine.

Taknemmelige spejdere
Præcis som politiet satte de arrangerende spej-
dere også stor pris på hjemmeværnets professio-
nelle indsats og talstærke fremmøde i industri-
ferien. de var udmærket klar over, at hvis det 
ikke var for hjemmeværnet og de andre frivillige 
organisationer, der støttede op om Spejdernes 
lejr 2012, så var det ikke muligt at afvikle denne 
kæmpe internationale spejderfestuge. John 
haugaard, der var formand for fragt og sikkerhed 
under arrangementet, lagde da heller ikke skjul 
på tilfredsheden. 

”I forhold til mine primære opgaver var hjem-
meværnets støtte virkelig alfa og omega. For det 
er kun politiet og hjemmeværnet, der må dirigere 
trafikken ude på vejene. Så vi kunne simpelthen 
ikke lave sådan et stort arrangement her uden 
hjemmeværnets dygtige folk.”

omvendt kan han også sagtens se gevinsterne 
for hjemmeværnet.

”På sådan en lejr er der jo tusindvis af aktive 
unge, som på sigt måske kan blive rigtig gode 
hjemmeværnsfolk også. Så ved den gode støtte, 
hjemmeværnet yder her, får de også gjort op-
mærksom på sig selv og lagt fundamentet for en 
fremtidig rekruttering,” mener John haugaard.
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FESTIVAl SoMMER

Mens festivalgæsterne end ikke havde slået den 
første pløk i jorden på Skive Festival, så blev der 
allerede lagt planer i hjemmeværnets hovedkvar-
ter ved havnen. her mødtes cirka 135 hjem-
meværnssoldater festivalen igennem, der løb af 
stabelen 30. maj– . juni.

”det er den største opgave for os i løbet af året 
– lige bortset fra Giro d’Italia i år,” siger 56-årige 
Marianne Fløe Fejerskov, som er rekrutteringsof-
ficer i Politihjemmeværnskompagni Skive-Krab-
besholm.

Skive Festival fejrede 20-års-jubilæum i år. 
Gennem alle årene har hjemmeværnet assisteret 
politiet, og for mange hjemmeværnssoldater er 
indsatsen under festivalen en tilbagevendende 
begivenhed – nogle tager oven i købet ferie for at 
være med under Skive Festival. Sådan er det for 

Marianne Fløe Fejerskov, der hvert 
år holder en uges ferie for at være 
sikker på at kunne komme med.

”Jeg SKAl bare med. det er 
meningsfyldt at bruge sin tid på 
Skive Festival, fordi det hjælper 
samfundet,” siger Marianne Fløe 
Fejerskov. 

”Jeg kan godt lide kombinatio-
nen af, at vi får løst en opgave, 
men samtidig er det rigtigt hyg-
geligt at være her. Vi hjælper 
politiet med festivalen, men vi får 
eksempelvis også brainstormet 
på andre ting, vi skal løse senere 
i kompagniet. og så hygger vi os 
med hinanden.” 

Mange hjemmeværnere kom-
mer endda langvejs fra for at 

deltage i hjemmeværnets opgaver på festivalen.
”Vi får hjælp fra både Viborg, herning, Sil-

keborg, Thisted og København. Vi løser faktisk 
mange opgaver sammen med hjemmeværnet 
fra København. Vi var blandt andet inviteret til at 
hjælpe ved kronprinseparrets bryllup. det betyder, 
at vi efterhånden kender hinanden godt. Vi nyder 
at mødes. det er hyggeligt, samtidig med at vi 
får løst en opgave,” understreger Marianne Fløe 
Fejerskov.

Politiet: ”Godt gået”
Indsatsleder i Skive Politi lars Mikkelsen er impo-
neret over engagementet fra de mange frivillige 
hjemmeværnssoldater. 

”Man kan tydeligt mærke, at det er mennesker, 
der brænder for at hjælpe andre mennesker. 
Jeg er imponeret over deres holdning til frivilligt 
arbejde – de vil virkelig gerne give en hjælpende 
hånd til byen. de bliver stillet over for mange 
problematikker, og de er også nødt til selv at tage 
beslutninger. De løser opgaverne fint. Når vi løser 
så store opgaver sammen, så udløser det gensidig 
respekt for hinanden,” siger lars Mikkelsen.

I det hele taget kunne lars Mikkelsen og resten 
af hans kolleger ikke undvære indsatsen fra hjem-
meværnet.

”Festivalen kunne ikke køre uden hjælpen fra 
hjemmeværnet. overhovedet,” konstaterer lars 
Mikkelsen. 

Som et eksempel nævner lars Mikkelsen vej-
systemet i Skive, der slet ikke gearet til så mange 
mennesker. 

”Vi er nødt til at regulere trafikken, og det kan 
politiet ikke gøre alene. Vi er nødt til at få hjælp 
fra hjemmeværnet. Men hjemmeværnet hjælper 

Af RIKKE KJæR hAUKRoGh oG nInnA FAlCK
FoTo: lARS holM

Fakta  
om Skive  
Festival
Skive Festival har eksisteret i 20 
år. I begyndelsen hed festivalen 
Skive Beachparty, men skiftede 
senere navn til Skive Festival.
Cirka 17.000 gæster lyttede til 
musik i de fire dage, festivalen 
varede.
d-A-d, Rasmus Seebach, Ro-
byn, Kato og Malk de Koijn var 
blandt nogle af artisterne på 
Skive Festival 2012.

Hygge og alvor på

Skive Festival er 
populær blandt 
hjemmeværnets 
frivillige soldater, 
der gerne 
rejser langt for 
at hjælpe det 
lokale politi med 
at holde ro og 
orden.
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også med at transportere vores egne biler, 
de er chauffører, sætter hegn op, står vagt 
og uddeler køretilladelser. Alle mulige slags 
opgaver. Alt dette kunne vi i politiet slet ikke 
selv gøre, selv om vi så havde otte hænder 
hver. det kræver så mange mennesker at 
få det her til at spille, så hjemmeværnet er 
helt uundværligt,” understreger lars Mik-
kelsen.

Eftersøgning i fjorden
Men hjemmeværnet hjælper ikke kun med 
at regulere trafikken eller stå vagt. De 
træder også i karakter, når virkeligt alvorlige 
problemer skal løses. Torsdag aften under 
festivalen forsvandt en ung mand under en 
badetur. Sammen med en redningshelikopter 
fra flyvevåbnet og en redningsbåd fra Falck 
trådte marinehjemmeværnets flotille 126 
Ringkøbing/hvide Sande hurtigt til i efter-
søgningen efter den unge mand. desuden 
deltog MhV 904 lyø plus to gummibåde.

Eftersøgningen stod på til klokken 2.10 
natten til fredag, uden at man havde fundet 

den unge mand. han dukkede til gengæld 
op hos politiet fredag, da han havde hørt 
om eftersøgningen og signalementet, der 
passede på ham selv. 

Under festivalen fungerede flotillen som 
sejlende platform for politiet, der i flotillens 
nye trailerbaserede gummibåd var på van-
det for at kontrollere sejlerne for rednings-
veste, spiritus og speedbådscertifikater. 

”det var jo lidt heldigt, at vi havde taget 
vores egen gummibåd med. Vi havde også 
lånt SInE-radioer ved depotet, og det 
var en kæmpe fordel. det lettede virke-
lig kommunikationen med politiet under 
eftersøgningen,” understreger Michael 
harmark.

Møder nye medlemmer 
Ud over de konkrete opgaver har hjem-
meværnets deltagelse på festivalen også 
en væsentlig sidegevinst. Tilstedeværelsen 
er nemlig en god måde at komme i kontakt 
med de unge på, vurderer Marianne Fløe 
Fejerskov:

”når vi bevæger os rundt blandt festival-
gæsterne, kommer vi automatisk i snak 
med de unge. Mange skal lige høre, hvad vi 
egentlig laver. det giver anledning til en god 
snak – ofte med nogle af de unge, som går 
og overvejer at blive medlem af hjemme-
værnet. På den måde er festivalen en vigtig 
måde for os at rekruttere nye medlemmer 
på,” siger Marianne Fløe Fejerskov.

Politikompagniet fra Skive-Krabbesholm 
står desuden hvert år for en lille gimmick på 
lejrpladsen.

”Vi plejer at gennemføre en tovtrækning 
mellem hjemmeværnssoldaterne og festival-
gæster. Vi gør det primært for at nedbryde 
en barriere mellem os og de unge. det er 
samtidig en anderledes måde at komme 
i dialog med festivalgæsterne på,” siger 
Marianne Fløe Fejerskov, der selvfølgelig er 
klar til at tage endnu en tørn, når festival-
danmark skruer op for blusset til næste 
sommer.

Marianne Fløe Fejerskov, rekrutteringsoffi-
cer i Politihjemmeværnskompagni Skive-
Krabbesholm, sammen med indsatsleder i 
Skive Politi Lars Mikkelsen. Marianne bru-
ger hvert år en uge af sin ferie for at hjælpe 
politiet på Skive Festival.

Marinehjemmeværnet deltog i eftersøgningen 
af en savnet person og stod til rådighed under 
Skive Festivalen. Her patruljerer  Kim Mærsk 
fra HVF 126 Hvide Sande-Ringkøbing sammen 
med politimand Hans Gilbert Christensen. 
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KRISEBEREdSKAB

hjemmeværnet bidrog 
aktivt, da beredskabet 
på Fyn i sommer skulle 
håndtere både en 
alvorlig skibsulykke og 
olieforurening under en 
større havmiljøøvelse i 
odense Fjord.

der var lagt op til drama fra start, da tur-
båden MS Svanen under en havmiljøøvelse 
i juni tørnede sammen med miljøskibet MS 
Schleipner, der var på vej til lindøværftet 
for at blive repareret. Turbåden med syv 
passagerer om bord blev svært beskadiget 
og begyndte at synke, så de tilskade-
komne passagerer skulle straks fragtes 
i land til behandling. Samtidig truede en 
miljøkatastrofe odense Fjord, da der ved 
kollisionen var blevet slået hul på Schleip-
ners skrog, så der var fare for, at olie og 
andre kemikalier begyndte at lække fra 
skibet.

heldigvis var der kun tale om en øvelse 
for beredskabsstaben under totalforsvaret 
på Fyn. I to hektiske dage på odense Poli-
tigård arbejdede de mange parter sammen 
om den bedst mulige håndtering af både 
skibsulykken og bekæmpelsen af miljøfor-
ureningen. 

Med i øvelsen var blandt andet repræ-
sentanter for Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjylland, Søværnets operative 
Kommando, odense lodseri, Beredskabssty-
relsen, naturstyrelsen, Fyns Politi, odense, 
Kerteminde og nordfyns kommuner og Regi-
on Syddanmark. hjemmeværnet bidrog med 
to forbindelsesofficerer. Desuden var det 

syv frivillige fra hjemmeværnet, der spillede 
rollen som de tilskadekomne passagerer på 
Svanen.

om formålet med øvelsen forklarer kap-
tajn Tina drue fra Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd og Sønderjylland: 

”det er utrolig vigtigt at træne samar-
bejdet og procedurerne mellem de mange 
forskellige myndigheder i beredskabet, så 
vi er skarpe og kender hinandens kompe-
tencer, den dag de virkelig alvorlige ulykker 
dukker op.” 

hvis det sker, stiller regionen med et antal 
forbindelsesofficerer, der i løbet af få timer 
skal være parate til at kunne indgå i en 
beredskabsstab med politiet ved bordenden. 
det har Tina drue selv prøvet, da der var 
stormflod ved vestkysten. 

”Så kører adrenalinet på højtryk, og det 
gælder jo om at få håndteret ulykken så 
professionelt som muligt med de ressourcer, 
der er til rådighed. Man skal huske på, at 
det er mange forskellige fagfolk med hver 
deres baggrund, der skal arbejde sammen. 
derfor er det en stor fordel at kende hinan-
den, så de andre partnere ved – eller har en 
fornemmelse af  hvad vi fra hjemmeværnets 
side kan tilbyde i en kritisk situation,” siger 
Tina drue.

Stab arbejdede på højtryk
Under øvelsen stod læge og ambulancer 
klar til at modtage de tilskadekomne pas-
sagerer, der hurtigt blev bragt i land med 
gummibåd. Alt imens blev der på odense 
Politigård arbejdet intenst i beredskabssta-
ben, og spørgsmålene fløj igennem lokalet. 
der blev ringet, diskuteret og lavet modeller 
for katastrofen. hvem kunne bidrage med 
hvad? hvor ville olien gå i land? hvad ville 
der ske, når olien ramte kysten? hvor meget 
mandskab kunne hjemmeværnet byde ind 
med? Skulle man evakuere borgere på land?

Reserveofficer Henrik Husted var under 
øvelsen med som hjemmeværnets forbin-
delsesofficer. Han er en del af den regionale 
føringsstruktur (REFØ) bestående af cirka 
900 reserveofficerer, der er tilknyttet hjem-
meværnet og derfor også deltager i denne 
type øvelser.

henrik husteds opgave bestod i at byde 
ind med de ressourcer og materiel, som 
hjemmeværnet kan stille til rådighed i så-
danne situationer. 

”Som officer er du jo netop uddannet til 
at kunne træffe hurtige beslutninger uden 
for meget snak – det er helt nødvendigt i en 
kritisk situation,” siger henrik husted. 

han fortsætter: ”Med min militære bag-
grund er det naturligt for mig at betragte 
skibsulykken fuldstændig som en 'fjende', 
der skal stoppes så hurtigt som muligt. 
ligesådan er det med olieforureningen 
– den kan du også sammenligne med en 
fjendtlig bevægelse, som det gælder om at 
få begrænset så hurtigt som muligt,” siger 
henrik husted.

Af ChARloTTE BAUn SEnholT oG nInA VIllAdSEn
FoTo: nInA VIllAdSEn

Når ulykken 
sker
Ved større ulykker eller katastrofer 
bidrager Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland med et antal forbindelsesof-
ficer til den lokale beredskabsstab: 1-2 
reserveofficerer fra REFØ, 1-2 frivillige fra 
det pågældende distrikt samt en fastansat 
officer.

Regionen råder desuden over en REFØ 
forbindelsesofficersgruppe, der ledes af 
hans Kongelige højhed Prins Joachim.   

” Vi skal være skarpe, 
den dag de alvorlige 
ulykker sker  
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Af ChARloTTE BAUn SEnholT oG nInA VIllAdSEn
FoTo: nInA VIllAdSEn

Vi skal være skarpe, 
den dag de alvorlige 
ulykker sker  

Seniorsergent Claus 
Raakilde Jakobsen tv. 
og reserveofficer Hen-
rik Husted repræsen-
terede hjemmeværnet 
i beredskabsstaben 
under en større hav-
miljøøvelse. 

Beredskabets parter 
stod klar til at træde i 
aktion efter skibskolli-
sionen i odense Fjord, 
hvor syv passagerer 
kom til skade.

om processen forklarer fortæller henrik 
husted: ”der arbejdes på højtryk for at 
komme med brugbare kreative løsninger. 
det er en meget udfordrende proces – især 
at arbejde sammen med en kreds af fagper-
soner, der anskuer tingene forskelligt og ud 
fra andre vinkler. For eksempel var der også 
en repræsentant fra naturstyrelsen, der 
hele tiden gik meget op i, at indsatsen ikke 
truede dyrelivet i området.” 

180 mand indsat på papiret
På papiret blev hjemmeværnet rent faktisk 
bedt om at stille med 180 hjemmeværnssol-

dater, der i samarbejde med Beredskabssty-
relsen skulle bekæmpe olieforureningen, når 
den nåede kysterne. hjemmeværnet tilbød 
også at rykke ud med ni firehjulstrukne 
lastbiler og yderligere en håndfuld hjemme-
værnssoldater til at afspærring af området. 

Så i alt i alt var både Tina drue og henrik 
husted godt tilfredse med hjemmeværnets 
fingeraftryk på øvelsen. Det samme gælder 
Fyns Politi, der til de lokale medier har 
udtryk tilfredshed med de mange myndig-
heders samarbejde omkring håndteringen af 
øvelsens scenarier, som i værste fald kan gå 
hen og blive til virkelighed en dag.

 ”Som officer er du 
jo netop uddannet til at 
kunne træffe hurtige 
beslutninger – det er 
helt nødvendig i en 
kritisk situation

Henrik Husted, reserveofficer
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HJVfOND Regnskab for 2011

hjemmeværnsfonden

RESULTAToPGØRELSE FoR ÅRET 2011

Indtægter:
Renteindtægter 66.312
Realiseret kursgevinst/-tab på frie aktier -5.277
Modtaget gave 602
ordinære indtægter i alt 61.637

Udgifter:
omkostninger ved bestyrelsesmøder 2.669
Gaver 1.271
Øvrige omkostninger 100
Regnskabs- og revisionshonorar           8.375
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer 2.210
Administrationsomkostninger i alt 14.626

Resultat før uddeling/skat 47.010

Uddeling:
Almennyttige uddelinger 29.975
Anvendt tidligere års hensættelser 0
hensat til senere uddeling 9.779
Uddelinger i alt 39.754

Resultat før skat 7.256
Skat -23
Nettoresultat -7.280

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011

AKTIVER
Bundne aktiver:
danske investeringsforeninger   1.871.177
Bankindestående 26.271
Mellemregning konsolidering        1.140
Bundne aktiver i alt 1.898.588

Frie aktiver:
danske obligationer 7.320
danske investeringsforeninger     0
Bankindestående              70.867
Tilgodehavende skat                                         2.326
Mellemregning - konsolidering   -1.139
Frie aktiver i alt 79.374

AKTIVER I ALT 1.977.962

PASSIVER
Egenkapital 1.949.808
hensættelser 9.779
Gældsforpligtigelser 18.375

PASSIVER I ALT 1.977.962

København, 7. marts 2012
dansk Forvaltning 

I bestyrelsen:
Jens hald, formand, henrik holten, Knud Sander, Christine Bruun Brand-
borg, Arne Slej Pedersen, Benny Sandsted Jacobsen, Finn henrik Bødker

JOHNSTAD Regnskab for 2011

Generalmajor S. E. Johnstad-Møllers Fond

RESULTAToPGØRELSE FoR ÅRET 2011

Indtægter:
Renteindtægter 8.587
Skattepligtig kursgevinst ved udtrækning af obligationer 4.467
Gaver 602
Indtægter i alt 13.656

Udgifter:
Administrationsudgifter 320
Revisorhonorar 5.625
Mødeudgifter 220
Repræsentation 0
Udgifter i alt 6.165

Resultat før skat 7.491

ÅRETS RESULTAT 7.491

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER
Bundne aktiver:
obligationsbeholdning 238.752
Mellemregning med disponible aktiver   -548
Bundne aktiver i alt 238.204

Disponible aktiver:
likvide beholdninger 10.546
Mellemregning med bundne aktiver     548
disponible aktiver i alt              11.094

AKTIVER I ALT 249.298

PASSIVER
Egenkapital 243.673
Skyldige beløb 5.625

PASSIVER I ALT 249.298

København, 15. marts 2012
nejstgaard & Vetlov
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
 
I bestyrelsen:
Jørgen Sverker nilsson, formand, leif Pedersen, Birgit Munch Wissum, 
Anders holde

Revisormeddelelse

Hjemmeværnsfonden
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. december 2011 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Generalmajor S.E. Johnstad-Møllers Fond
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar–31. december 2011 er aflagt efter lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes 
bestemmelser om god regnskabsskik.  

FondSREGnSKAB

Fond er lukket
Bestyrelsen for generalmajor S.E. Johnstad-Møllers Fond har på 
bestyrelsesmøde 12. maj 2011 besluttet at nedlægge fonden og 
overføre fondens aktiver til hjemmeværnsfonden.
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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.  I hvilken amerikansk stat foregik Øvelse Golden 

Coyote 2012?
2.  hvad hedder de to hjemmeværnssoldater, der 

har været på CSAR-kursus med fl yvevåbnet?
3.  hvor mange deltagere gennemførte dette års 

hJV Bootcamp 2012?
4.  hvad hedder efterskolelæreren fra hobro, der 

er tv-aktuel i TV 2's 'Aspiranterne'? 
5.  I hvilket farvand gennemførte Fyns Politi 

søkontrol i sommer?

Send dine svar på mail til hjv-magasinet@hjv.dk el-
ler med post til hJV magasinet, hjemmeværnskom-
mandoen, Kastellet 82, 2100 København Ø senest 
19. oktober. Mærk mail eller brev 'Konkurrence', og 
husk at opgive navn og adresse.

Vinderen af konkurrencen i 
HJV magasinet 2/2012 blev:

Christian Jensen Kock
Bøjskovvej 6 Tråsbøl
6200 Aabenraa

Simple step up-øvelser træner man-
ge af musklerne i den nedre halvdel 
af kroppen og er nyttige i forhold til 
meget af de arbejde, man kan blive 
udsat for i hjemmeværnet. 

Sådan gør du:
Træd op på trinnet med det ene 
ben, og hold vægten her. Træd op 
med det andet ben. Træd ned igen 
til startpositionen, og start forfra 
med det andet ben. For at få ekstra 
belastning kan man holde eksempel-
vis en håndvægt eller en vanddunk 
i hver hånd. Sørg for, at ryggen hele 
tiden er ret.

Let (grøn kategori)
Antal sæt: 1-3
Belastning: Egen kropsvægt + evt. 
5-10 kg i udrustning
Gentagelser: 10-15

Middel (gul kategori)
Antal sæt: 1-3
Belastning: Egen kropsvægt + 
mindst 20 procent af kropsvægten i 
ekstra belastning
Gentagelser: 8-12

Svær (rød kategori)
Antal sæt: 1-3
Belastning: Egen kropsvægt + 
mindst 40 procent af kropsvægten i 
ekstra belastning
Gentagelser: 6-12

STEP UP!

Få mange fl ere tips til nyttige og sjove øvelser og træningsprogrammer i Idé-
kataloget, som du fi nder under ”Sundhed og træning” på www.hvs-info.dk

Ledige legater 
Er du pensioneret offi cer fra hæren eller hærhjemmeværnet, enke/enkemand 
eller børn efter disse, har du mulighed for at søge et legat fra en understøttel-
sesforening, som hærens faste offi cerer og ligestillede har oprettet.
Foreningen yder økonomisk støtte til sociale forhold, uddannelse, posttraumati-
ske lidelser, begravelseshjælp med mere. legaterne uddeles af bestyrelsen på 
baggrund af en motiveret ansøgning og efter trang.
Ansøgningsskema kan rekvireres pr. brev eller pr. mail ved henvendelse til for-
eningens sekretær og skal i udfyldt stand være foreningen i hænde inden 
15. oktober 2012.

Foreningens sekretær:
Major Jørgen larsen · digterparken 76 · 2750 Ballerup · jalars@larsen.mail.dk
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SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND
Har du et fl ot, sjovt eller underfundigt billede fra livet i din underafdeling?
Så send det ind til hJV magasinet på mailadressen hjv-magasinet@hjv.dk.
Vi udvælger det bedste billede og bringer det her på bagsiden. 
Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rimelig god 
teknisk kvalitet og i høj opløsning.
Vinderen modtager en leatherman-multikniv med holder og hJV-logo.

SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND

Vinderfotoet er indsendt af Sebastian Strange Nielsen fra Hjemmeværnskompagni Ørbæk på Fyn. Han har også selv sat planten i 
M58-støvlen, som han fandt liggende lille og ensom, efter det nu forhenværende kompagnilokale var blevet ryddet. Støvlen pryder nu 
indgangen til Sebastian Strange Nielsens del af det hus, han bor i med sine forældre.


