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LEDEr

Har du anerkendt 
din fører for nylig?
Vi er nu allerede næsten halvvejs i dette hjemmeværns-
år. Et år, hvor hele forsvarsområdet er under pres, fordi 
der skal spares et historisk stort beløb. Alle myndigheder 
under Forsvarsministeriet – og altså også Hjemmeværns-
kommandoen – arbejder for tiden med at finde de bedste 
løsninger for en fremtid, hvor der stadig forventes høj 
kvalitet, blot for færre kroner.

I hjemmeværnet står vi stærkt. Vores medlemmers 
store engagement, glæde og vilje til at bidrage til samfun-
det er vores største ressource. Og den kan ikke gøres op i 
penge, kun nytteværdi. For hvad er alternativet?

Disse dyder skal vi derfor holde fast i. Glæden og 
kammeratskabet drives af meningsfulde opgaver og 
relevant uddannelse. Derfor arbejder vi i hjemmeværnsle-
delsen og i staben i Hjemmeværnskommandoen hårdt for 
netop at sikre de bedste vilkår for alle hjemmeværnssol-
dater. Vi tager aldrig jeres forbilledlige indsats for givet.

Til gengæld forventer vi, at alle – uden undtagelse – 
lever op til de krav, der stilles til uddannelse. Det gælder 
i særlig grad grundlæggende militær efteruddannelse for 
frivillige, også kendt som GME-F. Ved udgangen af 2013 
skal alle frivillige medlemmer i den aktive styrke have gen-
nemført et otte-timers GME-forløb med skydning, første-
hjælp og bevogtningsuddannelse. Har du endnu ikke væ-
ret af sted, så skynd dig at tilmelde dig. Kun på den måde 
kan du fortsat leve op til de relativt beskedne krav, der 
stilles for at kunne yde et kvalificeret bidrag til forsvaret og 
samfundet. Hjemmeværnskommandoen ser samtidig på 
erfaringerne fra det første halvandet år med GME-F, så vi 
kan justere grundlaget, hvis der er behov for det.

Selv om vi i hjemmeværnsledelsen bestræber os på at 
komme så meget rundt i hele organisationen som muligt, 
er vi – heldigvis – ikke til stede i kompagnier, flotiller 
eller eskadriller hver dag eller uge. Det er til gengæld de 
mange stregbefalingsmænd og officerer, som konstant 
går et ekstra skridt for at sikre fremdrift og trivsel i hjem-
meværnets underafdelinger.

Disse fartøjs-, gruppe- og delingsførere samt un-
derafdelingsledelserne er grundlaget for hjemmeværnets 
lokale forankring. Dem skal vi alle huske at anerkende 
og respektere for deres arbejde. uden dem var det ikke 
muligt at tilrettelægge og gennemføre uddannelse og 
igangsætte indsættelserne, når der er behov for det.

I år har vi særligt fokus på at udvikle førerniveauet 
i hjemmeværnet. For der skal altid være rigeligt af gode 
førere, så en underafdeling ikke er afhængig af en eller to 
ildsjæle, der trækker hele læsset.

Kan vi holde fast i – og gerne udbygge – det solide 
fundament, som førerniveauet udgør, står vi godt rustet 
til fremtiden. Vi håber derfor, at alle vil bakke op om 
hjemmeværnets frivillige førere. De fortjener et stort 
klap på skulderen. Og de er til for at gøre hverdagen 
lettere for både dig, os og alle andre 
i Danmarks frivillige militære 
organisation.

Husk også, at vi i hjem-
meværnet altid anerkender 
et bidrag eller en indsats fra 
en kammerat, og 
at vi er ærlige og 
ordentlige over for 
hinanden – også 
selv om vi ikke 
altid er enige. 
Skal vi fastholde 
medlemmerne, 
er vi helt af-
hængige af, at vi 
trækker sammen 
for helheden.

Hjemmeværns-
ledelsen

”Vi håber, 
at alle vil bakke op 
om hjemmeværnets 
frivillige førere”

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Jens Hald
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Foto: O
le Friis
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Uddannelse i det fri 
jægersprislejren i nordsjælland summede af uddannelsesaktiviteter, da 200 fynske hjemmeværnssoldater 
rev en weekend ud af kalenderen for at dygtiggøre sig. 

Ja til udfordringer
Susanne Schade 
Kissow har livet 
igennem kastet 

sig ud i nye udfordringer. 
Derfor er hun i dag eska-
drillechef.
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 Exit Kosovo
i næsten to et halvt år har hjem-
meværnet støttet nato-missionen 
Kosovo Force (KFOr) med en 
bevogtningsdeling. HjV magasi-
net fulgte den sidste deling fra 
uddannelsen i januar til indsæt-
telse i novo Selo-lejren i foråret. 

9
Chresten efter X Factor

X Factor-vinderen 
Chresten Falck 
Damborg er 

tilbage i hjemmeværnet, hvor 
han trives som LMG-skytte 
uden særlige privilegier.
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KOrT nyTKOrT nyT

Forsvarsminister Nick Hækkerup og hjemmeværnsledelsen sammen med årets hjemme-
værnsenhed, Virksomhedshjemmeværnskompagni Nykøbing-Falster. Foto: Steen Wrem

 

”I burde hyldes hver dag”

“Vi er her i dag for at hylde nogle menne-
sker, der egentlig burde hyldes hver dag”. 
Sådan lød indgangsbønnen fra forsvarsmi-
nister nick Hækkerup, der i midten af april 
uddelte årets frivilligpriser på Kastellet i 
København.

Prisen som årets hjemmeværnsenhed 
gik til Virksomhedshjemmeværnskompagni 
nykøbing-Falster. Forsvarsministeren kaldte 
kompagniet ”et eksempel til efterfølgelse”, 
fordi enheden havde vendt en kedelig 
udvikling med kurs mod opløsning til et 
særdeles aktivt kompagni, som yder omfat-
tende støtte til både forsvaret og det civile 
samfund.

Titlen som Årets frivillige 2012 gik til 
premierløjtnant Erik Bjørn Sørensen fra 
Hjemmeværnet Ærø. Han sørgede sammen 
med en besætning for at redde en nødstedt 
sejler – i et tidligere MHV-fartøj, som han 
lånte til lejligheden, fordi Ærøs eget fartøj 
var på værft.

Der var ligeledes priser til det frivillige be-
redskab. Årets frivillig i redningsberedskabet 

blev Kenneth Erik johansen fra Det frivillige 
Beredskab i roskilde, mens de 93 frivillige 
fra Beredskabsstyrelsen, som var indsat ved 
branden på Avedøreværket i august 2012, 
fik prisen som Årets frivilligberedskab.

inden nick Hækkerup rundede af, 
sluttede han med ordene: ”Tak for jeres 
indsats. Den styrker vores samfund og øger 
befolkningens tryghed.”

Premierløjtnant Erik Bjørn Sørensen  
fra Hjemmeværnet Ærø sammen med 
forsvarsminister Nick Hækkerup. Foto: 
Steen Wrem   

Hjemmeværnet 

på folkemødet
når du får dette magasin mellem hænderne, er det årlige folkemøde 
på Bornholm netop afsluttet. Men du kan finde alt om hjemme-
værnets deltagelse i folkemødet på HjV.DK. Læs blandt andet om 
debatarrangement med Den Kommitterede for Hjemmeværnet og en 
række forsvarspolitikere samt om de mange frivilliges indsats for at 
få logistikken til at glide på solskinsøen.

Klar til bootcamp på 
Sjælland
Hele den lovpligtige uddannelse på bare 
tre intense, hårde og uforglemmelige 
uger. Det tilbud har så mange nye med-
lemmer af hjemmeværnet taget imod de 
seneste to år, at Hjemmeværnsskolen 
har valgt også at tilbyde LPu Bootcamp-
konceptet på Sjælland. Dermed bliver 
det også muligt for flere at tage uddan-
nelsen tættere på bopælen.

LPu Bootcamp er et samlet forløb for 
de fire moduler, som indgår i den lov-
pligtige uddannelse – i daglig tale kaldet 
LPu 1-4.

”Der er tale om et intenst uddannel-
sesforløb, hvor læring og gode sociale 
oplevelser er i højsædet, men hvor også 
det at være sammen med sine hjem-
meværnskammerater i tre uger stiller 
store krav til deltageren – ligesom det 
stiller store krav til instruktørerne," siger 
chefen for uddannelsescenter nordsjæl-
land major Karsten Thomassen.

På Sjælland gennemføres bootcampen 
i perioden 9. august til 1. september 
2013 på kursuscenter Christiansminde i 
nordsjælland. Der er introduktionskursus 
til bootcampen 21.-22. juni samme sted.

Det er stadig også muligt at gennem-
føre LPu Bootcamp i Søgård-lejren. Det 
foregår i perioden 21. juni til 14. juli. 
Find mere information om de to boot-
camps på HjV.DK

Har du brug for hjælp til tilmeldin-
gen, kan du kontakte din delingsfører, 
uddannelsesofficeren på dit distrikt eller 
uddannelsescentret.

Den står på hårdt arbejde og brede grin 
på hjemmeværnets LPU Bootcamp, som  
i år gennemføres to steder i landet.  
Foto: Kasper Kamuk
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Hæder til folk 
bag Kosovo-indsats 

Den nu afsluttede 
opgave med bevogt-
ning af nATO-lejren i 
novo Selo i Kosovo har 

krævet en helt særlig 
uddannelse. Lederen af 

uddannelsesforløbet for de 
mange frivillige hjemmeværns-

soldater, der har været del af de i alt 12 
bevogtningsdelinger i Kosovo gennem de 
seneste to et halvt år, har derfor modta-
get Chefen for Hjemmeværnets Comman-
ders Coin. Seniorsergent Finn Højland fra 
uddannelsessektion ved Totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland (TrFS) 
fik overrakt den store hædersbevisning af 
chefen selv, generalmajor Finn Winkler.

Men også syv frivillige nøglepersoner 
er hædret med en Commanders Coin 
af regionschefen ved TrFS. De syv 
modtagere er oversergent Gitte Fulton 
Wilsbøll, løjtnant Thomas Møller Morten-
sen, kaptajn niels Palle Haurbæk, menig 
Hans ulrik Laugesen, sergent Bent rytter 
ravnsbæk, oversergent Poul ravnsbæk 
samt oversergent jørn Storbank.

Følg sidste deling, KFOr Hold 12, i 
reportagen på side 9-15.

En del af hjemmeværnets 
grundlag i flammer
natten til søndag den 28. april brød Frihedsmuseet tæt på Kastellet og Langelinie i Køben-
havn i brand. Hjemmeværnet blev tilkaldt til opgaveløsningen. Allerede kl. 3 om natten 
dukkede de første hjemmeværnssoldater fra Hjemmeværnskompagni Kastellet og Hjemme-
værnskompagni København Vest op. De sørgede for afspærring, mens brandfolk kæmpede 
mod flammerne.

Allerede om formiddagen blev der dog brug for yderligere støtte fra de øvrige dele af 
distriktets kompagnier. En af de støttende enheder havde været på øvelse hele natten. De 
måtte afbryde den planlagte skydning og tage direkte fra øvelse til afspærring ved Friheds-
museet.

Museet fortæller historien om modstandskampen under 2. Verdenskrig. En kamp, der 
dermed har direkte forbindelse til oprettelsen af hjemmeværnet efter krigens afslutning.

Mere end 600 kasser med historiske genstande blev reddet ud af den brændende byg-
ning, og museets samlinger undgik dermed at blive ildens bytte. Men træbygningen fra 
1957 blev kraftigt beskadiget.

Efter slukningsarbejdet fik hjemmeværnet også til opgave at sørge for at holde uvedkom-
mende væk fra det skadede museum, som der siden har vist sig stor politisk opbakning til 
at genopbygge.

Hjemmeværnet var indsat ved branden på Frihedsmuseet. Foto: Kenneth Meyer/Polfoto

Kom godt i gang med den lovpligtige uddannelse
Som ny soldat i hjemmeværnet er der 
meget at skulle forholde sig til. især 
uddannelsesvejen kan virke uoversku-
elig. For at skabe overblik har Hjem-
meværnsskolen udsendt en opdateret 
folder om den lovpligtige uddannelse, 
også kendt som LPu. 
Den nye folder indeholder en kort 

beskrivelse af de enkelte fag samt en skematisk oversigt over 
indholdet på de enkelte moduler. Desuden kan du finde en oversigt 
over uddannelsescentrene i hele Danmark og få en introduktion til 
væsentlige begreber som SinE-radiosystemet, sundhed og træning, 
indkvartering, krav til fysik med mere.

Folderen kan bestilles på HjV.DK under 
”Hjemmeværnsskolen”/”Bestil publikationer”.

Husk, at...
...du kan finde hjemmeværnets uniforms-
bestemmelse på HjV.DK. Dermed kan du 
altid få opdateret viden om regler, grads-
tegn, tips til vask og vedligeholdelse og 
meget mere. Find bestemmelsen HjVBST 
403-001 bag login under ”For medlem-
mer”. Klik på menupunktet ”uniformer”.
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Oberst Gunner Arpe Nielsen er tiltrådt 
som ny chef ved Hjemmeværnskomman-
doen. Han skal fremover bestride en stil-
ling som både chef for virksomhedshjem-
meværnet og Planlægningsdivisionen. 

”jeg har fulgt hjemmeværnet på side-
linjen under mine forskellige stillinger i 
Forsvaret og Forsvarsministeriet, og ingen 
tvivl om, at hjemmeværnet har været 
igennem en rivende udvikling de senere 
år”, siger oberst Gunner A. nielsen, der 
kommer fra en stilling som chef for Opkla-
ringsbataljonen på Bornholm, der tæller 
ca. 550 mand.

KOrT nyT

Ny VHV-chef

Oberst  
Gunner Arpe Nielsen
Foto: Christine Dahl  

68 år i frihed
Landet over fejrede hjemmeværnet Danmarks befrielse i weekenden 
4. og 5. maj. Blandt andet markerede Hjemmeværnskompagni Hvid-
sten befrielsesaftenen med en kransenedlæggelse for Hvidstengrup-
pen, der blev landskendt i forbindelse med filmen om modstands-
gruppen, som trak fulde huse i biograferne sidste år.

Generalmajor Finn Winkler deltog i mindehøjtideligheden ved Hvid-
sten Mindelund, og han mener det er vigtigt, at vi bliver ved med at 
huske de faldne danske modstandsfolk.

”Modstandsfolkene betalte den højeste pris i kampen for demokrati 
og frihed. De fortjener at blive husket for deres indsats. Desuden 
skal vi huske på, at hjemmeværnet udspringer af modstandsbe-
vægelsen,” sagde generalmajor Finn Winkler, som også nåede til 
mindegudstjeneste i Børglum Kirke dagen efter.

Meddelelsen om, at den tyske besættelsesmagt havde overgivet 
sig, kom den 4. maj 1945 om aftenen. Men den tyske kapitulation 
trådte først i kraft den 5. maj klokken otte om morgenen. Derfor 
fejres begge dage som befrielsesdage.

Generalmajor Finn Winkler overrakte tegn til de frivillige ved 
HD Nordjyllands 5. maj-arrangement. Foto: Lars Horn 

Stærke sager
En lille spraydåse med et hid-
sigt indhold af blandt andet 
ekstrakt af chilipeber er nu 
blandt midlerne til at pacifi-
cere eventuel modstand for 
otte bevogtningsassistenter 
fra flyverhjemmeværnet.

De otte soldater gennem-
førte i foråret det første kur-
sus i brugen af peberspray, 
som Flyvevåbnet afviklede 
for flyverhjemmeværnet. For-
målet er at give de frivillige 
soldater fra hjemmeværnet 
de samme værktøjer som 
de professionelle kolleger 
fra Flyvevåbnet, når de er 
operativt indsat på flyvesta-
tionerne. 

Efter teorilektioner, der 

blandt andet omfattede 
sikkerhedsbestemmelser og 
førstehjælp, fik kursisterne 
lov at mærke peberspray-
ens effekt på egen krop og 
hornhinde. 

”Det var meget ubeha-
geligt og gav en svidende 
fornemmelse, som ikke kan 
beskrives. Men vi fik følt, 
hvor effektfuldt et magtmid-
del pebersprayen er, og ved 
selv at mærke effekten lærte 
vi også, hvor nødvendigt det 
er, at vi yder førstehjælp 
til gerningsmanden, efter 
han er pacificeret,” siger 
bevogtningsassistent Finn 
M. nielsen, der var blandt 
kursisterne.

Alle flyverhjemmeværnets bevogtningsassistenter skal efter 
planen uddannes i brugen af peberspray inden årets udgang. 
Og det indebærer test på egne øjne! Foto: Morten Fredslund

roskilde Lufthavn og flyverhjemmeværnet underskrev 2. maj en 
aftale, der tilfører værdi for begge parter.

”jeg ser samarbejdet med flyverhjemmeværnet som et stort aktiv 
for lufthavnen. Både ved større åbne arrangementer med publikum 
udefra, men også som supplement til vores eget sikkerhedsbered-
skab. Vi ser også frem til at samarbejde om at gøre vores bered-
skabsøvelser så realistiske som muligt,” siger lufthavnschef Lars Lip.

Allerede 5. maj var 13 medlemmer af flyverhjemmeværnet i 
aktion for at sikre, at omkring 3.000 publikummer holdt sig på den 
rigtige side af det flyoperative område under lufthavnens 40 års 
jubilæum. Også 17. og 18. august skal flyverhjemmeværnet bidrage 
til sikkerheden, når roskilde Airshow afvikles.

Stærkt samarbejde 
                   på vingerne i roskilde
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Træskibe og brede smil 
i Holbæk
Omkring 30.000 gæster lagde i pinsen vejen 
forbi Holbæk Havn, hvor knap 90 smukke 
træskibe lå fortøjet i forårssolen.

Med temperaturer omkring 25 grader 
var vejret perfekt til en tur på havnen, og 
mange benyttede sig da også af muligheden 
for en maritim oplevelse af de helt store. 
Arrangørerne havde sørget for et væld af 
aktiviteter – fra åbne skibe og demonstrati-
on af gamle skibshåndværk til beachfodbold 
og sømandscabaret.

Det store arrangement var ifølge Mikkel 
Thorning, der har været Holbæk Kommunes 
tovholder på træskibsfestivalen, kun muligt 

på grund af massiv frivillig opbakning:
”Det har været en fornøjelse med alle de 

frivillige og det kæmpe engagement, de har 
lagt i festivalen. Alle bidrog til den fanta-
stiske stemning, som blev meget kende-
tegnende for vores arrangement. Hjemme-
værnet styrede ikke kun trafikken; de tog 
da også lige initiativ til at dele programmer 
ud og hilse på folk, når de kom. Den energi 
fandt jeg mange steder på pladsen, og 
det smittede helt tydeligt af på gæsterne,” 
fortæller han til Holbæk Kommunes hjem-
meside.

En butik for alle – døgnet rundt
Hjemmeværnets webshop fik sidste år nyt 
sortiment, samtidig med at det blev muligt 
for private at købe i butikken via kreditkort.

Bag den nye butik står iDE House of 
Brands, som kender hjemmeværnets særlige 
kultur og behov gennem 10 års samarbejde. 
Derfor har firmaet efterhånden opbygget et 
solidt kendskab til designmanual, værdier 
og aktuelle kampagner. Men det er dialogen 
med frivillige og ansatte, der skal sikre, at 
alle kunder oplever kvalitet i produkter og 
service, understreger ejeren af iDE House of 
Brands Henrik rosenlund.

”Vi har et team hos os, som arbejder sam-
men om at servicere hjemmeværnet. Alle vil 
være i stand til at hjælpe via positiv og kon-
struktiv dialog, og vi er klar ved telefonen 
og afsendingsrampen, når der er brug for 
hurtige leverancer eller svar på spørgsmål af 

forskellig art,” siger Henrik rosenlund.
Som eksempel på nogle af de særlige 

varer, som er blevet til i samarbejde med 
iDE House of Brands, kan nævnes merchan-
dise til nijmegenmarchen, specialdesignet 
triatlonbeklædning og specialbeklædning 
til blandt andet hjemmeværnets deltagere i 
marathonløb.

Besøg webshoppen på www.hjvshop.dk, 
hvor du også finder bestemmelsen for an-
vendelse af reklameartikler i hjemmeværnet.

Varme, sol, træskibe og hjemmeværnets soldater bidrog alle til højt sommerhumør i  
Holbæk i pinsen. Foto: Holbæk Kommune

Blandt varerne i  
webshoppen er en  

2 GB usb-nøgle.

Hjemmeværnet i 
TOPFORM

Esben Petersen fra Hjemmeværns-
eskadrille Odense 240 fik den hur-
tigste tid på hjemmeværnets hold 
ved årets udgave af Copenhagen 
Marathon. Han kom i mål på impo-
nerende 3:17:39. i alt stillede 54 
løbere op, og 52 gennemførte. Hær-
hjemmeværnsdistrikt nord jylland 
fik med 10 tilmeldte løbere årets 
vandrepokal for største distriktshold.

næste år har hjemmeværnet 
10-års jubilæum i Copenhagen 
Marathon, og de energiske gutter 
bag holdet satser på at stille med 
minimum 100 deltagere.

nogle hjemmeværnssoldater nøjes 
dog ikke med at løbe maraton. De 
supplerer lige med 180 km cykling 
og 3,8 km svømning – altså en 
såkaldt fuld ironman. 9 mænd og 2 
kvinder har valgt at træne 10-15 ti-
mer ugentligt for at blive klar til KMD 
Challenge Copenhagen 18. august 
med start ved Amager Strandpark. 

Holdets deltagere er en bred vifte 
af hjemmeværnets soldater. Både 
stabs-, bevogtnings-, politi- og pa-
truljeenheder er repræsenteret. Før-
ste store formtest bliver i Århus 23. 
juni, hvor en stor del af deltagerne 
”varmer op” med en halv ironman.

52 deltagere sørgede for, at HJV-logo-
et var synligt gennem hele løbet ved 
årets regntunge udgave af Copenha-
gen Marathon. Foto: Lars Halling
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KOrT nyT

Styr på 
REGLERNE 
for rådigheds-
vederlag
Flere medlemmer 
af hjemmeværnet 
har oplevet, at 
deres a-kasse har 
modregnet deres 
rådighedsvederlag, 
når der skulle udbetales dagpenge. 
Sagen har været rejst i blandt 
andet hjemmeværnets landsråd, 
og Hjemmeværnskommandoen har 
derfor behandlet spørgsmålet og 
taget kontakt til Arbejdsmarkeds-
styrelsen. 

På baggrund af Arbejdsmarkeds-
styrelsens vejledning har Hjem-
meværnskommandoen i foråret 
udsendt et brev til sine myndig-
heder med titlen ”Orientering om 
Arbejdsmarkedsstyrelsens vejled-
ning til bekendtgørelse om fradrag i 
arbejdsløshedsdagpenge mv.”.

Her findes oplysninger om 
fortolkningen af gældende regler, 
herunder at a-kasserne ikke kan 
fratrække rådighedsvederlag i 
dagpenge. Afgørende her er, at 
vederlaget betales løbende henover 
året og ikke gives for en konkret 
arbejdsydelse, men alene for at stå 
til rådighed. Således er hjemme-
værnets myndigheder klædt på til 
at kunne føre deres eventuelle sa-
ger i forhold til respektive a-kasser. 
Spørg derfor dit distrikt, hvis du 
mener at have en sag.

Landsrådets frivillige formand-
skab er blevet orienteret om sagen.

KOrT nyT

Flere af de i alt fem deltagende 
MHV-fartøjer i aktion sammen med 

både helikopter og andre skibe 
under Balic Sarex. 

Foto fra www.balticsarex.org

32 skibe fra otte lande omkring Østersøen 
sørgede for livlig trafik i farvandet omkring 
Bornholm i maj. De deltog alle i en stor inter-
national redningsøvelse kaldet Baltic Sarex. 
under øvelsen havde marinehjemmeværnet 
på Bornholm ansvaret for en handlebane til 
kontrol af indlærte færdigheder.

”Det er en stor opgave for en frivillig orga-
nisation, der primært arbejder i aftentimer 
og weekender. Men vi har en stærk flotille på 
Bornholm med mange gode kræfter,” siger 
flotillechef Lene Brunemark, der glæder sig 
over at kunne bidrage til at øge kvalifikatio-
nerne inden for sømandskab og sikkerhed i 
internationalt regi.

Blandt scenarierne, der skulle trænes ved 
den storstilede øvelse, var brandbekæmpelse, 
førstehjælp, kæntringer og havari, mens che-
ferne og næstkommanderende for fartøjerne 
gennemførte en teoretisk øvelse inden for 
Search and rescue (SAr).

Blandt de 32 skibe var fem fartøjer fra 
marinehjemmeværnet, nemlig MHV 907 Hvid-
sten, MHV 809 Antares, MHV 815 Kureren, 
MHV 903 Hjortø og MHV 905 Askø.

Formålet med den store øvelse er først og 
fremmest at træne samarbejdet på tværs af 
sproglige og kulturelle grænser.

Hvad drøfter 
landsrådet?
På landsrådsmødet 24.-26. maj 
drøftede landsrådet blandt andet 
hjemmeværnets vision og mission 
i lyset af forsvarsforliget, GME-F og 
udviklingen af HjV.DK, version 2.

Læs udtalelsen fra landsrådet på  
HjV.DK

Føringsuddannelse var i fokus, da reservepersonel fra den regionale føringsstruktur 
(rEFØ) under Totalforsvarsregion Sjælland i starten af maj var samlet tre dage på 
Antvorskov Kaserne. Her deltog de i en øvelse, hvor de skulle forhindre en grum fjende i 
at trænge frem mod Slagelse by. Øvelsen gav mulighed for at træne både befalingsudgi-
velse, rekognosering og indretning af beredskabsområde.

rEFØ består af reservepersonel, der er uddannet i forsvaret, men underlagt hjem-
meværnets tre totalforsvarsregioner. Personellet er i snit indkommanderet fem dage om 
året for at vedligeholde de militære kompetencer med særlig fokus på føringsvirksom-
hed.

uddannelsen viste, at selv om personellet i rEFØ har begrænset adgang til at trække 
i det grønne tøj, så er de i besiddelse af et højt fagligt niveau og et stort engagement. 
Arrangørerne kunne da også glæde sig over en særdeles positiv stemning under hele 
forløbet.

Læs mere om den regionale føringsstruktur på side 32.

Højt fagligt niveau på 
føringsuddannelse

Vigtigt bidrag 
til Europas største 
redningsøvelse
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KOSOVO

»

Tak for denne  
gang, Kosovo!
i næsten to et halvt år har hjemmeværnet støttet 
nato-missionen Kosovo Force (KFOr) med en 
bevogtningsdeling. Men 5. juni var det slut for denne 
gang, fordi hæren har valgt igen selv at løse opgaven. 
Vi fulgte sidste deling, Hold 12, fra uddannelse i januar 
til indsættelse i novo Selo-lejren i foråret.

Følg Hold 12 i Jægerspris,  
Søgård og Kosovo, side 10-15
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”Hjemmeværnet har 
med stor professionalisme 
planlagt og gennemført 
uddannelsen af samtlige  
12 bevogtningsdelinger,  
de har opstillet til Kosovo. 
Hjemmeværnets soldater 
har på alle hold udført et 
fremragende stykke 
arbejde.”

Oberstløjtnant Jens Lønborg,  
chef for Operationsdivisionen i  
Hærens Operative Kommando

Vidste du,
at det er første gang 

nogensinde, at hjemmeværnet 
har stillet med det samlede 

danske styrkebidrag til 
en international 

mission?
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Spændte, tændte  
og forberedte  
til fingerspidserne
HjV magasinet var med,  
da sidste deling be vogt-
nings soldater mødtes i 
januar og marts for at 
blive rystet sammen og 
finpudse de militære 
kompetencer inden 
afrejsen til Kosovo.

Et længere forløb lakker mod enden, da 
KFOr Hold 12 midt i marts mødes i Søgård-
lejren i Sønderjylland. Det er sidste gang, 
holdet mødes på dansk jord, inden det ti 
dage senere flyver til Kosovo for at indlede 
ti ugers vagttjeneste i novo Selo-lejren.

Holdets ”godfather”, alderspræsidenten 
Henrik Larsen, har været medlem af hjem-
meværnet i 37 år. Han er til daglig it-sik-

kerhedschef på Københavns universitet og 
fylder 60, mens Hold 12 er i novo Selo.

”Begge mine døtre har rejst rundt med 
rygsæk i henholdsvis Sydamerika og Austra-
lien og new Zealand. Og jeg har misundt 
dem! nu er det mig, der skal på en eventyr-
lig tur,” smiler Henrik Larsen.

Hårdt arbejde venter
Det er dog ikke kun et eventyr, hjem-
meværnssoldaterne forbereder sig på. 
Tværtimod. Det er hårdt arbejde. Målet med 
denne sidste uges træning i Søgård er at 
få holdet certificeret. i løbet af ugen følger 
repræsentanter fra Hærens Operative Kom-
mando holdet en hel dag. De konstaterer, 
at hjemmeværnssoldaterne lever op til alle 
krav.

For at få en forsmag på opgaven skal de 
opstille en tro kopi af vagtposterne i novo 
Selo-lejren i Kosovo. Herefter står den på 
øvelse i bevogtning af lejrens indkørsel. 

Soldaterne tjekker ind- og udgående trafik, 
og rutinerne repeteres igen og igen.

”De skal lære at gøre tingene på samme 
måde og behandle alle ens,” forklarer 
instruktør og seniorsergent Finn Krogsris 
Højland og tilføjer:

”De skal være korrekt påklædt, have høj 
personlig hygiejne og optræde venligt og 
smilende.”

Finn Krogsris Højland selv er veteran fra 
hærens første hold i Kosovo i sommeren 
1999 og har siden 2009 været udlånt til 
hjemmeværnet, hvor han blandt andet har 
instrueret og undervist samtlige 12 hold før 
udsendelsen til Kosovo. En opgave, som 
han betegner som et drømmejob.

Holdet trækker på alle de kompeten-
cer, grupperne rummer. En af dem, der 
har efterspurgte civile kompetencer med i 
bagagen, er 44-årige ivan juel Larsen. ivan 
er sygeplejerske på Hvidovre Hospital, bor 
på nørrebro i København og er egentlig 
tilknyttet marinehjemmeværnet, men søgte 
og blev fundet egnet til Hold 12.

”Da jeg meldte mig ind i hjemmeværnet, 
rasede krigene i det tidligere jugoslavien. 

KOSOVO

For at få en forsmag på opgaverne i Kosovo 
øver soldaterne rutinerne ved en kopi af 
lejrens indkørsel. 

Soldaterne øver i selv at lægge en kompresforbinding.

TEKST OG FOTO: STEEn rAMSGAArD
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Dengang var det utænkeligt, at hjemme-
værnet skulle til Balkan. Værnet havde slet 
ikke kompetencer til at klare den type op-
gaver. Det har været fantastisk at være en 
del af den udvikling, hvor vi nu kan bruges,” 
fortæller ivan juel Larsen.

Sammenhold og samarbejde
Hele opbygningen af holdet begyndte længe 
inden denne sidste samling umiddelbart 
inden afrejse. Holdets chef, kaptajn i forsva-
ret Peter Kristensen, har fra begyndelsen 
formuleret en række krav til medlemmerne 
om sammenhold og samarbejde:

”De skal kunne arbejde i teams, og 
de skal være socialt engagerede i deres 
holdkammerater. De egenskaber lægger jeg 
meget stor vægt på. Og dem har stort set 
alle på holdet vist,” siger Peter Kristensen.

i arbejdet med Hold 12 har kaptajn 
Kristensen lyttet meget til sine gruppeførere, 
som har den helt tætte kontakt med folkene. 
En af gruppeførerne er oversergent Søren 
Egesberg, der går under kælenavnet SE.

”Vi arbejder bedre, når der hersker et 
godt kammeratskab. Humor er godt til at 
løfte stemningen og sørge for, at vi kommer 

videre og klarer opgaverne, selv om alle er 
trætte efter lange dage. Fællesnævneren 
for Hold 12 er, at alle deltagere er nogle 
meget positive mennesker,” siger SE under 
første uddannelsesuge i bidende januar-
kulde i jægerpris.

Magt, miner og historie
Da holdet igen samles i Søgård-lejren i 
marts, er temperaturen ikke blevet væsent-
ligt mere human. Derfor er det fint, at en 
god del af ugen foregår på skolebænken. 
De frivillige soldater, som er en blanding af 
rutinerede kræfter med flere udsendelser 
bag sig og helt uprøvede kort, hører blandt 
andet oplæg om de internationale regler for 
magtanvendelse, om Kosovos historie, om 
minefarer og om ”conduct after capture” 
– et psykologi-program om, hvordan man 
opfører sig efter en eventuel tilfangetagelse.

ugens første opgave består dog i at få de 
administrative ting på plads. Blandt andet 
skal alle have styr på rejseforsikring, den 
midlertidige kontrakt med forsvaret og en 
”sidste vilje”, der skal returneres i under-
skrevet stand sammen med kontaktoplys-
ninger til nærmeste pårørende.

For at motivere deltagerne besøger 
Chefen for Hjemmeværnet generalmajor-
Finn Winkler Søgård-lejren første aften 
og fortæller om den store tilfredshed med 
indsatsen i novo Selo.

Hold 12 glæder sig til udfordringen i 
Kosovo. Lynhurtigt er de forskellige frivillige 
soldater begyndt at fungere som en fast-
tømret enhed, og alle rejser spændte af 
sted med de nye kammerater til en skarp og 
uforglemmelig opgave på Balkan.

Oversergent Egesberg udsteder ordrer fra sin post i træerne.

Der er god stemning blandt kursisterne i 
instruktionslokalet.
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KOSOVO

Flot afslutning på 
spændende opgave
Lige som alle foregående delinger faldt Hold 12 hurtigt ind i rytmen i  
novo Selo-lejren. Her satte de punktum for hjemmeværnets roste  
engagement i Kosovo. Få et unikt indblik i både vagttjeneste og fritid.

Mindre end fire uger efter den hektiske 
missionsforberedende uddannelse i Søgårds 
isnende kulde står Hold 12 midt i Kosovos 
varme forår, i fuld gang med at sørge for 
lejrens sikkerhed. Lejrlivet i novo Selo med 
bevogtningsopgavens mange kontroller og 
patruljer er for længst kommet ind under 
huden.

Denne solbeskinnede formiddag i april 
har temperaturen sneget sig op på de 20 
grader, da konstabelmødet efter vagten er 
overstået. 2 Sektion har vagtfri og gør klar 
til en aktiv fridag.

Masser af motion
Michael Bonk er med sine 21 år yngste 
mand på Hold 12. Han var også med på 
Hold 6 og har i mellemtiden nået at aftjene 
sin værnepligt. Sammen med kammera-
terne jimmy og BS lader han op til en hurtig 
øvelsesmarch med oppakning ved at tanke 
vand.

Der er kun en måned til Dancon-marchen. 
Og da den giver et mærke, er den et must. 
En time og 53 minutter senere sidder de og 
lufter syrebasserne efter 12,2 km’s march. 

"En fin tid," som BS brummer tilfreds. Hver-
veplakaten til Dancon-marchen hænger alle 
steder, nu i fornyet udgave som et resultat 
af Søren ”SE” Egesbergs kreative evner.

Efter frokost fortsætter de tre kamme-
rater i fitnesscentret og løfter jern i et par 
timer, side om side med andre makkerpar 
fra 2 Sektion.

Dagen efter beslutter halvdelen af 1 
Sektion at bruge frivagtens formiddag på en 
25 km lang tur på mountainbike. Også de 
smutter til fitness om eftermiddagen.

Go’ værkstedshumor
Korporal Michael Pedersen har fået tilnavnet 
”Chris”. Hver morgen disker han op med 
en ny version af satireklassikeren ”Chris 
og Chokoladefabrikken”, når han ringer til 
kaptajn Peter Kristensen med en dødssyg 
undskyldning for ikke at komme på arbejde. 
Han når dog altid på kontoret inden fyre-
sedlen.

Selv om Hold 12 er enige om, at trus-
selsniveauet er meget lavt, gælder det ikke 
for ”Chris”. Som postmester er han også 

ansvarlig for modtagelsen af en ny firewall, 
så internettet kan fungere. Da han for 
anden gang kommer tomhændet tilbage 
fra Pristina Lufthavn, kender han allerede 
vagtens dom: ingen adgang, før du har 
firewall’en med! Den må han høre flere 
gange, for der går faktisk 14 døgn, før Hold 
12 kommer online igen.

Super tilfredse folk
Godt kammeratskab, samarbejde og højt 
humør er nøgleord. Og selve bevogtnings-
opgaven passer perfekt til de kompetencer, 
folkene er blevet oplært og trænet i. 

”Det er rigtig rart at få lov til at bruge det, 
vi har trænet og trænet og trænet! jeg har 
brugt mange år på at blive soldat. Så det 
er dejligt at få mulighed for at bruge min 
kunnen. Vi passer vores arbejde og gør en 
indsats for dem, der er ude at arbejde for 
en bedre fremtid for Kosovo og Serbien,” 
siger 30-årige nikolaj Piil fra København 
og suppleres af jimmy Schmidt, 38 år og 
ligeledes fra København:

”Vi støtter de andre nationer, så de kan 

TEKST: STEEn rAMSGAArD
FOTO: MiCHAEL THy/GrACE PrODuCTiOn 
OG STEEn rAMSGAArD

De danske hjemmeværnssoldater stod for adgangskontrollen ind til Novo Selo-lejren.

Den kreative plakat for Danconmarchen er 
udført af en af hjemmeværnssoldaterne.
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koncentrere sig fuldt ud om deres opgaver.”
KFOr-lejren i novo Selo drives af den 

franske hær, som også stiller gendarmer og 
brandinspektører til rådighed. Der er mange 
forskellige nationaliteter i den store lejr, hvis 
indbyggertal svinger en del i takt med de 
rokeringer, som de enkelte lande foretager 
med deres troppekontingenter i Kosovo. 
Langt de fleste af KFOrs soldater kommer 
fra nATO-lande, men Østrig, ukraine og 
Marokko stiller også med hvert sit store 
kontingent.

Lejrens maskot har danskerne dog mo-
nopol på. Det drejer sig om det herreløse 

gadekryds novo, som har vundet en plads 
i alles hjerter. novo har mad- og vandskåle 
og sovekurve flere steder i lejren, men 
foretrækker at hænge ud i vagten.

Populære danskere
Danskernes åbne og ligefremme stil er 
noget, som de øvrige nationers personel 
sætter pris på – også når de danske menige 
tiltaler amerikanske og franske officerer som 
ligemænd.

Alexandre rabot er 26 år, fra Gentofte 
og på sin anden tur. Han har den meget 
store fordel, at han med en fransk far 

taler flydende fransk. Han har snakket så 
meget med de andre soldater, at han både 
er blevet inviteret til Frankrig og på BBQ i 
Staterne. Mange på holdet har som han ud-
nyttet muligheden for at lære folk fra andre 
lande at kende og få øvet sine sprogkund-
skaber.

Flemming Thorsen får måske også et par 
af den slags invitationer. Han demonstrerer 
gladelig sine evner som konditorbager, når 
noget i lejren skal fejres med kager.

Søndag formiddag har 1 Sektion netop 
afløst 2 Sektion i vagten. Og inden konsta-
belmødet er der tid til at fejre Allan Würtz, 

”Hjemmeværnet har i næsten to  
et halvt år stået for opstillingen af  
forsvarets KFOR-bidrag. Det er sket med 
engagement og professionalisme, både 
under ud dan nel sen og ved løsningen af 

opgaven i Kosovo. Løsningen af opgaven i KFOR, i  
lighed med hjemmeværnets tidligere bevogtningsdeling 
til ISAF, viser, at forsvaret kan stole på hjemmeværnets 
evne til at bidrage til den slags internationale opgaver.”  

General Peter Bartram, forsvarschef

»Der er gået mange kilometer 
langs hegnet om lejren i Novo 
Selo gennem de to et halvt år. 
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”Hjemmeværnet har været glade for at støtte  
forsvaret ved at løse opgaven i Kosovo, ligesom vi 
gjorde i ISAF i Afghanistan. Internationale missioner 
gavner både hjemmeværnets uddannelser, selv følelse 
og omdømme. Så vi stiller meget gerne op igen,  
når behovet opstår.” 
Generalmajor Finn Winkler, Chef for Hjemmeværnet

VIP-besøg og medaljer
7. maj 2013 besøgte Prins joachim hjemmeværnets 
be vogtningsdeling i Kosovo, hvor han blandt andet 
overrakte nATO’s Missionsmedalje til de frivillige soldater.

Hans Kongelige Højhed Prins joachim 
besøgte tirsdag den 7. maj hjemmeværnets 
bevogtningsdeling i Kosovo sammen med 
forsvarschef Peter Bartram og Hjemme-
værnsledelsen. 

under besøget fik Prins joachim, der er 
oberstløjtnant og chef for forbindelsesgrup-
pen ved Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland, et indblik i bevogtningsdelin-

gens opgaver og de vilkår, som de frivillige 
hjemmeværnssoldater har i dagligdagen. 
Desuden fik prinsen en grundig orientering 
om situationen i Kosovo af blandt andet 
chefen for hele KFOr-missionen. Herefter 
overrakte Prins joachim, forsvarschefen og 
Chefen for Hjemmeværnet nATO’s fortjenst-
medalje til de udsendte – og stolte – hjem-
meværnssoldater.

”Kosovo har været en ideel opgave for 
hjemmeværnet. Vi har vist vores kernekom-
petencer – bevogtning og overvågning – på 
fornemste vis. Og KFOr-holdene har præ-
senteret et flot udsnit af hjemmeværnets 
soldater hvad angår værnsgrene, alder og 
civile kvalifikationer. Modenhed, erfaring og 
uddannelse har samlet set skabt høj kvalitet 
i opgaveløsningen,” siger jens Hald.

TEKST OG FOTO: CArSTEn EnGEDAL

som fylder 45. Med en mindre gruppe franske 
officerer som undrende publikum synger sektionen 
fødselsdagssang. "Min værelseskammerat gav mig 
en T-shirt, udstoppet med to poser jordbærdrøn 
som bryster," smiler Allan Würtz.

Veludført mission
Fødselsdagskagen må vente til næste dag. Da er 
det Michael Højlands fødselsdag. Og selv om Flem-
ming Thorsen er en myreflittig mand, så er aftalen, 
at han nøjes med at lave fødselsdagskager til dem 
begge på én gang.

Alle mand på Hold 12 er opmærksomme på, at 
de skal tage irritationsmomenter op på konsta-
belmøderne, inden de udvikler sig. Alle tænker 
over, at kammeraterne kan have en dårlig dag, og 
alle er indstillet på at træde til, hvis en af de andre 
hænger med hovedet.

Og først som sidst er alle superskarpe på opga-
ven. Som Henrik Dipo fra næstved udtrykker det:

”Det kræver selvdisciplin og moral at opretholde 
den fulde koncentration. De krav lever vi op til. 
Sidste holds indsats er jo den, der bliver husket…”

14 HJV magasinet  |  juni 2013



BULGARIEN

ALBANIEN

SERBIEN

MAKEDONIEN

MONTENEGRO 

KOSOVO

BOSNIEN-

HERCEGOVINA

PRISTINA

I fritiden glimrede en af  
soldaterne som konditor-
bager. Der var også tid til en 
tur på motionscyklen i  
fitnesscentret. 

Prins Joachim overrakte NATO’s fortjenstmedalje til hjemmeværnssoldaterne. 

Spændinger  
og fattigdom i 
Kosovo 
Det kan være svært at begribe, at der i 
Europas baghave hersker så stor fattigdom, 
at forholdene kan minde om Danmark for 
mere end 100 år siden. Men Kosovo har 
brug for assistance til at komme på fode. 
Og her har hjemmeværnet skabt et vigtigt 
bidrag gennem de seneste to et halvt års 
indsats med bevogtning af den franske 
nATO-lejr i novo Selo.

Der lever omkring 1,8 millioner menne-
sker på Kosovos knap 11.000 km2. Etniske 
albanere udgør 90 procent – resten er ro-
maer, serbere, bosniere og tyrkere. Kosovo 
erklærede sig selvstændig i 2008 og er en 
af Europas fattigste nationer. 

Udrensning og NATO-offensiv 
i 1998 fordrev og dræbte Serbien-Montene-
gro tusinder af kosovoalbanere, og i foråret 
1999 indledte nATO bombardementer af 
mål i Serbien og serbiske stillinger i Kosovo. 
i juni samme år var det serbiske overher-
redømme i Kosovo slut.

Siden har situationen krævet massiv 
international tilstedeværelse i Kosovo. 
KFOr har stadig 5-6000 soldater placeret i 
landet. Blot en halv times kørsel fra novo 
Selo ligger Mitrovica, der er delt mellem den 
sydlige, albansktalende del og den nordlige, 
serbisk-talende. Serberne udgør flertallet 
i nord-Mitrovica og de fire nordlige kom-
muner ind mod grænsen til Serbien. De 
forlanger at være en del af Serbien. En ofte 
gentaget graffiti på nord-Mitrovicas hus-
mure er: ”Eu + nATO = fascism”. Danmark 
har sammen med 21 Eu-lande anerkendt 
Kosovo med de officielle grænser – dvs. 
inklusive de fire nordlige kommuner.

Landbrugsmetoderne er gammeldags i 
Kosovo. Foto: Steen Ramsgaard.
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GME-F

Alt vejr  
er GME-vejr!
De er effektive til at gennemføre den grundlæggende 
militære efteruddannelse på Sydsjælland og Lolland-Falster. 
Hemmeligheden er, at de frivillige chefer går forrest, og at  
sne og kulde ses som en udfordring frem for en hindring.

Et målrettet fokus på at få alle gennem 
Grundlæggende Militær Efteruddannelse for 
Frivillige, GME-F, har givet pote i Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster (HDSLF). Allerede i introduktionsåret 
2012 blev der gjort en stor indsats for at få 
så mange som muligt igennem den obliga-
toriske efteruddannelse.

For at sikre en høj grad af gennemførelse 
er hele året taget i brug. Altså også den 
lange, kolde vinter, som i 2012-13 henlagde 

øvelsesterrænerne dækket af sne i store 
perioder.

Derfor ser det allerede nu ud til, at de 
fleste af distriktets medlemmer gennemfører 
GME-F inden udgangen af i år. Frivillige og 
ansatte kan således med ro i sindet afvente 
resultatet af den evaluering af GME-F, som 
Hjemmeværnskommandoen gennemfører i 
2013.

"Det har vist sig som en god beslutning 
at hoppe op på GME-hesten med en positiv 

Fakta 
OM GME-F
Alle aktive medlemmer af hjemmevær-
net skal dels have 24 timers såkaldt 
funktionsrelateret tjeneste årligt, dels 
gennemføre et forløb med efteruddan-
nelse for at forblive i den aktive struk-
tur. Denne såkaldte Grundlæggende 
Militære Efteruddannelse for Frivillige 
kendes som GME-F.
• De i alt otte timer skal bestå af:
• Førstehjælp (to timer)
• Skydning (to timer)
• Bevogtnings- og funktionsuddan-

nelse (fire timer).
Derudover anbefales det, at GME-F 
tilrettelægges og gennemføres sam-
men med en 16-timers øvelse, helst 
bevogtning, så medlemmerne efter 
godkendt gennemførelse både lever 
op til kravet om GME-F og de årlige 24 
timers tjeneste.
Ansvaret for at gennemføre GME-F 
ligger hos underafdelingerne. Overlig-
gende myndigheder kan dog vælge at 
hjælpe med at skubbe gode aktiviteter 
i gang.

AF KASPEr BrØnDuM AnDErSEn
FOTO: MArK BirKEDAL

De knokler for at 
efteruddanne sig i 
Hærhjemmeværns-
distrikt Sydsjælland 
og Lolland-Falster. 
I både sne, slud og 
sommervejr. 
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tilgang allerede fra 2012. For vi har lært 
en del af det første år, hvor vi allerede 
havde de første 110 mand igennem GME-F 
i januar. Derfor kan vi på tværs af distrik-
tet tilbyde nogle endnu mere udbytterige 
og sjove GME-aktiviteter i 2013,” fortæller 
major Kenneth Goos, som er ansvarlig for 
GME-F ved HDSLF.

Lokale forhold tænkes ind
nogle af GME-forløbene har været tilret-
telagt, så de i særlig grad har tilgodeset 
eksempelvis veteraner, seniorer over 65 og 
medlemmer af politihjemmeværnet. Helt i 
tråd med tankerne bag den grundlæggende 
militære efteruddannelse, fortæller Che-
fen for Hjemmeværnet generalmajor Finn 
Winkler, som personligt er ophavsmand til 
konceptet.

”Det er helt afgørende, at konceptet med 
de otte timers GME-F tilpasses de lokale 
forhold. Der skal være tilbud til alle, uanset 
funktion, køn og alder,” siger Finn Winkler, 
som understreger, at GME er introduceret 
for at sikre, at man årligt vedligeholder den 
militære basisuddannelse. 

”Der var – og er stadig – brug for, at 
hvert enkelt medlem af hjemmeværnet ved-
ligeholder de kompetencer, han eller hun 
får i løbet af den lovpligtige uddannelse. 
Derfor er jeg glad for, at der nu er kommet 
fokus på behovet, og at der er opbakning 
fra både nøglepersonel, menige og ansatte i 
organisationen,” siger Finn Winkler.

Ansatte som fødselshjælpere
i Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 

Lolland-Falster har man valgt at investere 
ressourcer i at skubbe GME-F godt i gang. 
Det betyder, at ansatte ved distriktet har 
støbt kuglerne til det lokale GME-koncept 
og selv opretter de nødvendige aktiviteter 
– selv om grundtanken er, at underafdeling-
erne selv skal stå for efteruddannelsen af 
egne soldater.

Ved at tilrettelægge GME-aktiviteterne 
centralt har man sikret sig et ensartet pro-
dukt i hele distriktsområdet. Men distriktet 
erkendte tidligt, at kompagnierne skulle 
have aktier i projektet. Og netop cheferne 

blev udpeget som nøglen til succes. Derfor 
er det også de frivillige chefer selv, der på 
skift har haft ansvaret for selve gennemfø-
relsen af de enkelte aktiviteter. En af dem 
fortæller, hvordan opbakningen kom i hus:

”Allerede i 2011 blev formen besluttet på 
et chefmøde. Der var derfor enighed i chef-
kredsen om vejen frem. Det er essentielt, at 
underafdelingerne har ejerskab i projektet," 
siger niels Meilgaard, der er kompagnichef 
ved Hjemmeværnskompagni 1. Falsterske.

Tilfredshed med mere konsekvens
Men også de menige frivillige har været 
positive over for, at kravene om vedlige-
holdelse af de militære færdigheder nu 
håndhæves mere konsekvent:

“Der har generelt været en rigtig god 
respons og accept blandt soldaterne i un-
derafdelingerne. Der har i mange år været 
et ønske om mere konsekvens,” siger niels 
Meilgaard.

Det er en udmelding, som glæder Chefen 
for Hjemmeværnet. For som generalmajor 
Finn Winkler påpeger:

”GME-F er kommet for at blive i en el-
ler anden form. Så man kan lige så godt 
komme af sted nu.”

4 tips til god GME-F

Torben Jørgensen, 
Politihjemmeværnskompagni Slagelse
”GME er helt på sin plads. Og jeg synes, der 
er en god vægtning af områderne, og det er 
rigtig godt at få støvet skydefærdighederne 
og førstehjælpen af.”

Asger Mølgaard Andreasen, 
Stabshjemmeværnskompagni København
”Det er godt, at GME er obligatorisk. Det 
giver mig genopfriskning af mine færdighe-
der. Og jeg er glad for, at det kan gennem-
føres på én dag.”

Major Kenneth Goos fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster (HDSLF) deler her ud 
af de vigtigste erfaringer fra knap halvandet år med ca. 800 soldater på Grundlæggende Militær Efter-
uddannelse for Frivillige. i alt venter HDSLF en gennemførelsesprocent i 2013 på mellem 95 og 98.

1 Sørg for højt fagligt niveau 
Der skal være meget konkret og spændende indhold for hvert enkelt deltager på samtlige poster.

2 Skab variation 
Benyt gerne en gennemprøvet skabelon. Men giv det et twist for hver gang – og især fra år til år – så 
deltagerne oplever at få relevant ny viden med hjem og bliver motiveret til at komme igen næste år.

3 Undgå spildtid 
Transporttid og øvrig ventetid dræber motivationen. Hold GME-posterne på et så afgrænset område 
som muligt, og sørg for effektiv rotation samt involvering af så mange soldater som muligt ved samt-
lige momenter.

4 Størrelsen betyder noget 
Antallet af deltagere har stor betydning. Store GME-aktiviteter er en forudsætning for succes.
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KAMPAGnE

Hvad laver soldaterne 
i de gule jakker egentlig?
AF KASPEr BrØnDuM AnDErSEn
FOTO: FrEDEriK TrAMPE

Uge 9-11:  
Landsdækkende  

(forårskampagnen)

29. juni–07. juli:
roskilde Festival  
(lokal mini kampagne)

04.-07. juli: 
DGi Landsstævne, 
Esbjerg (lokal 
minikampagne)

03.-06. juli: 
nibe Festival 
(lokal mini-
kampagne)

07.-11. august: 
Smuk Fest,  
Skanderborg (lokal 
mini kampagne)

18. august: 
KMD Copenhagen 
Challenge (lokal 
minikampagne)

22. september: 
H.C. Andersen 
Marathon, Odense 
(lokal mini-
kampagne)

Uge 18-19  
(forsøgskampagne)

Uge 38-40:  
Landsdækkende  

(efterårskampagnen)

nyt forsøg med målrettede 
minikampagner skal 
være med til at bryde 
fordommene om 
politihjemmeværnets 
opgaver og de frivillige 
soldater, som udfører 
dem.

Som frivillig eller ansat i hjemmeværnet 
er det nærmest utænkelig ikke at være 
stødt ind i mindst én fordom om Danmarks 
frivillige militære organisation. Særligt 
politihjemmeværnet står ofte for skud. De 
ofte temmelig fejlagtige syn på opgaverne 
for ”PO’erne” skal et forsøg med en ny kam-
pagne prøve at ændre.

Fordommene er mange. Og ja, soldaterne 
regulerer trafik. når politiet beder dem om 
det. Og ja, de har både camouflageuniform 
og skrigende gul jakke på. Det skal de nem-
lig. Og ja, mange af dem kan godt li’ både 
kaffe og kage. Ligesom en stor del af resten 
af befolkningen. Men gør det dem i sig selv 
oplagte at grine ad?

”Vores opfattelse er, at de færreste 
griner ad politiet i sort uniform og kasket, 
når de regulerer trafik. Men lige så snart 
en hjemmeværnssoldat gør det samme, 
daler respekten blandt en del borgere. Og 
det er disse borgere, vi forsøger at ramme 
med det nye tiltag,” siger Tuf Krenchel, der 
er leder af rekruttering og Fastholdelse i 
Hjemmeværnskommandoen. 

Han fortsætter: ”Tanken er at bruge den 
synlighed, som PO’erne helt naturligt har, 
når de sørger for at, infrastrukturen hænger 
sammen ved større arrangementer. uden-
dørs plakater i nærheden af arrangementet 
vil nemlig gøre publikum opmærksomme 
på den nytte, PO’erne gør. Og forhåbentlig 
vil det kunne rykke lidt ved respekten og 
anerkendelsen fra befolkningen.” 

Supplement til store kampagner
De seks minikampagner skal ses som et lille 
lokalt supplement til de to store landsdæk-
kende rekrutteringskampagner forår og 
efterår. De seks større arrangementer i det 
nye tiltag er valgt, fordi der er et stort antal 
publikum og mange hjemmeværnssoldater 
i aktion. 

”De store landsdækkende kampagner vil 
fortsat have fokus på det samlede hjemme-
værn. Minikampagnerne med PO’erne er et 
forsøg på at lade lidt af den gode stemning, 
der er til store kulturelle begivenheder, 
smitte af på folks syn på de PO-opgaver, 
hjemmeværnet løser. når vi har høstet 
erfaringer i løbet af sommeren, vil vi efter-
følgende finde ud af, om vi skal gøre noget 
lignende næste år,” fortæller Tuf Krenchel.

De fleste danskere kan kende et medlem af 
politihjemmeværnet på lang afstand. Men 
de færreste tænker over, hvad de får ud af 
tilstedeværelsen af de gule jakker. Det skal 
lokale kampagner forsøge at rette op på. 
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AF CHArLOTTE BAun SEnHOLT
FOTO: TAnyA MEi HALSKOVPolitikompagni 

udvider paletten
Politihjemmeværnskompagni Amager har oprettet en bevogtningsdeling  
for at give medlemmerne flere tilbud og yde mere støtte til samfundet.

En rundspørge blandt Politihjemmeværns-
kompagni Amagers godt 120 aktive soldater 
er medvirkende årsag til, at kompagniet nu 
også har oprettet en bevogtningsdeling. 

”ud over politifunktionskurserne bliver 
delingens soldater også uddannet, så de er 
specialister i bevogtning. Det betyder, at de 
kan støtte resten af kompagniet, og samti-
dig får vi mulighed for at yde andre former 
for støtte til forsvaret og politiet. Det ser vi 
som en klar fordel,” forklarer kompagnichef 
Henrik Bruun.

Han bakkes op af distriktschef, oberstløjt-
nant jens jørgen Hansen fra Hærhjemme-
værnsdistrikt København, som kompagniet 
hører til.

”Bevogtningsdelingen er en rigtig god ide. 
For med en bredere vifte har kompagniet 
udvidet sit rekrutteringsgrundlag, så de 
også kan tiltrække personer, der er tiltruk-
ket af den mere skarpe militære profil,” 
siger jens jørgen Hansen, der i øvrigt er 
vældig godt tilfreds med kompagniets 
indsats.

”De er super aktive og altid klar til at 
træde frem,” siger han.

Politikompagniets særlige profil betød, 
at de også kunne trække på deres bevogt-

ningskompetencer og yde mere støtte til 
samfundet, da de i slutningen af april var 
indsat ved Frihedsmuseet, da det brændte.

Soldaterne hærdes
i spidsen for delingen står den 22-årige 
sergent Mathias Grøning. 

”Delingens tre grupper spænder vidt lige 
fra unge universitetsstuderende til familiefa-
ren med en håndværksbaggrund. Fælles er, 
at de alle er parate til hård fysisk træning 
og mange timers hjemmeværnstjeneste,” 
forklarer Mathias, for hvem hjemmeværnet 
simpelthen er en livsstil.  

For at hærde soldaterne skal de igennem 
en amerikansk inspireret koldtvandstræning, 
der foregår på Amager. i tre timer skal sol-
daterne i fuld kampudrustning skiftevis ud i 
det kolde vand og derefter op på stranden, 
hvor de skal lave forskellige fysiske øvelser. 
Vandgangen sluttes af med en 10 kilo-
meters march med 20 kilos oppakning på 
ryggen og iført den våde uniform. 

”jeg gider simpelthen ikke høre på bøvl, 
når vi er på øvelse i regnvejr. når de har 
været igennem koldtvandstræningen, er de 
hærdede,” siger Mathias Grøning.

For at have et mål for træningen har 

delingen også tilmeldt sig et ekstremt for-
hindringsløb på seks kilometer, nordic race.

”Målet er, at vi bliver specialister i de 
militære kompetencer, så vi kan yde støtte 
til såvel forsvar som politi. Vi har allerede 
hjulpet med uddannelsen af værnepligts-
hold,” siger Mathias Grøning, der opfordrer 
interesserede til at kontakte kompagniet. 

Først en tur i det kolde vand, så fysiske 
øvelser på stranden og til sidst 10 kilome-
ters march i en våd uniform. Sådan lyder re-
cepten for den træning, som alle soldaterne 
i Politihjemmeværnskompagni Amagers nye 
bevogtningsdeling skal igennem. 

For at blive medlem af Politihjemmeværns-
kompagni Amagers bevogtningsdeling skal 
man igennem en fysisk optagelsesprøve.
Desuden skal man:
• have gennemført hjemmeværnets 

lovpligtige grunduddannelse senest et år 
efter indtrædelsen i hjemmeværnet

• yde minimum 240 timers tjeneste om 
året

• deltage i mindst to uddannelsesaftner om 
måneden, mindst to enhedsuddannelser 
om året og mindst to weekendøvelser om 
året samt deltage i kompagniets årlige 
skydelejr.

Læs mere om kompagniet på HjV.DK

BEVOGTninGSDELinG

Krav
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uDDAnnELSE

Halløj for et 
sammenhold
Marinehjemmeværnets dæksgastkursus kan godt være 
hårdt arbejde, men kammeratskabet og sammenholdet 
ombord får syv dages knokleri til at virke som en 
fornøjelse.

AF THOMAS BrunSTrØM
FOTO: KASPEr KAMuK

180 meter flydespærring 
lægges ud.
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Det er meget tidligt på morgenen, de sene-
ste dage har været lange og hårde, og det 
vil være en journalistisk stramning ud over 
det rimelige at kalde vejret for sommerligt. 
Alligevel er humøret højt på Faaborg Havn, 
mens morgensolen halvhjertet forsøger at 
trænge igennem de grå skyer. 

40 kursister, 12 instruktører, seks motor-
passere, seks hovmestre, to folkeskoleprak-
tikanter og én kursusleder er mønstret og er 
ved at gøre seks fartøjer i 800- og 900-klas-
sen klar til afgang. Det er blevet tid til det 
årlige dæksgastkursus i marinehjemme-
værnet – det obligatoriske forløb, som alle 

’de mørkeblå´ skal igennem efter at have 
gennemført første modul i den lovpligtige 
uddannelse. normalt er der kun tre fartøjer 
i søen per gang, men på grund af efterslæb 
er årets første dæksgastkursus blevet en 
større operation. 

Ombord på MHV 808 LyrA er der jovial, 
men travl stemning. De sidste ting inden af-
gang bliver ordnet, mens der stadig er over-
skud til godmodigt drilleri af de kursister, 
der glemmer at gøre honnør for Dannebrog, 
inden de går ombord. Så snart de to 450 

HK-motorer begyn-
der at buldre, 

og LyrA sætter kursen mod Faaborg Fjord, 
kunne man til gengæld godt få det indtryk, 
at besætningen har arbejdet sammen i 
årevis. uden ret mange overflødige ord 
suser de rundt mellem hinanden, ruller tov 
sammen og ordner ting, mens de i bemær-
kelsesværdig grad undgår at snuble over 
hinanden, trods høj sø og relativt beskeden 
plads på dækket. 

”jeg kan godt forstå, hvorfor det kan 
virke sådan, men de har aldrig sejlet på 
samme fartøj før – selv om de arbejder 
enormt godt sammen. Det er en rigtig god 
besætning. uanset hvad vi laver, så hjælper 
alle hinanden – der er ingen, der bare står 
og kigger,” siger LyrA’s næstkommande-
rende, Leif Davidsen, veltilfreds, og det er 
i det hele taget en formulering, der med få 
afvigelser går igen uanset hvilken instruktør 
på hvilket som helst fartøj, man spørger.

Bugsering
Første punkt på dagsordenen er øvelse i 
bugsering af skib med motorstop. Det kan 
virke simpelt, men på havet – og i særde-
leshed i høj sø – er der grænser for, hvor 
tæt på hinanden to skibe kan lægge sig. 
Det kræver derfor, at man er i stand til at 
kaste et reb med en kugle i enden mindst ti 
meter, så man derefter kan få et slæbetov 
sat på det nødstedte skib. 

MHV 808 LyrA lægger sig så tæt op ad 
et af marinehjemmeværnets andre fartøjer 

som muligt, og så 
skal kursisterne 
vise, hvad de 
kan med et 

Med udstyr som denne 
speedbåd til rådighed er det  
ens egen skyld, hvis man 
ikke har det sjovt på et 
dæksgastkursus.

En af kursisterne på broen sammen med en instruktør. 
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reb. Der er herefter to versioner af, hvad 
der skete: Den, som journalisten lovede, 
ville komme i bladet, hvor alt klapper i 
første hug trods høje bølger og stærk vind. 
Og så den anden, hvor det lige tager et par 
forsøg, og det tørt lyder ud af højtaleren fra 
broen: ”nå, men så ved vi, hvad vi skal øve 
på i aften efter skafning”. Men lykkes gør 
det, og kursisterne stryger hastigt videre til 
næste programpunkt: At lære at betjene 
nødroret. Selv om et fartøj i 800-klassen er 
næsten 24 meter langt og vejer 83 ton, kan 
det faktisk i nødstilfælde styres med reb 
nede i maskinrummet. Den øvelse kører helt 
smertefrit, selv om det et kort øjeblik ligner 
et forsøg på en Guinness-rekord at klemme 
så mange kursister og en instruktør (og en 
fotograf) ned i et maskinrum. 

Hvis man læser programmet for en uges 
kursus i de fynske farvande igennem, kan 
man godt blive en smule forpustet, men 
de programsatte punkter er ikke alt, hvad 
kursisterne skal igennem. For eksempel 
har besætningen på 808 endnu ikke slugt 

den sidste fiskefrikadelle til frokost (eller 
skafning om man vil), før hele banden bliver 
kaldt på dæk og ud i stævnen. 

MHV 808 har hevet skibsbruden om bord. 
Hun er ved bevidsthed, men stærkt afkølet. 
Hvad gør man så? uden at betænke sig 
mange splitsekunder får kursisterne ydet 
førstehjælp, pakket den afkølede kvinde ind 
i tæpper og gjort hende klar til afhentning 
af en redningshelikopter. Som dog ikke 

kommer, eftersom det heldigvis bare er 
endnu en øvelse. 

Det sociale er bindemidlet
Trods det tætpakkede program bliver der 
dog tid til en kop kaffe og et stykke kage på 
dækket, da solen ud på dagen endelig får 
taget sig sammen til at kaste en smule sol-
skin over havet. Det er hyggeligt, og ifølge 
LyrA’s skipper jan Clausen, der til daglig er 
flotillechef i Faaborg, er det også vigtigt. 

”Det er det her, der er bindemidlet,” siger 
jan Clausen og kigger eftertænksomt ud 
over havet.

”Folk i marinehjemmeværnet kender 
hinanden fra Gedser til Skagen, og der er 
mange, der følges ad på kurser og øvelser, 
så de kan holde kontakten. Det er det so-
ciale, som man tænker på, når man står på 
åben bro med sne i ansigtet og øjnene nede 
på kinderne, mens man for femte gang 
passerer den samme kyststrækning og leder 
efter en nødstedt sejler.” 

En af kursisterne, Karsten Thygesen 

”Vi løfter i flok, og alle 
er lige, uanset om man er 
direktør eller arbejdsløs i 
det civile.” 

Karsten Thygesen  
kursist på dæksgastkurset

Denne manøvre i forbindelse med bugsering er – har vi lovet at skrive – betydeligt sværere, 
end det måske lige ser ud. 

uDDAnnELSE
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Udpluk fra ugens  
program
• Brand og redning
• Bjærgning af personer
• Sætning og bjærgning af gummibåd
• ror- og udkigstjeneste
• Brug af nødror
• Procedure ved hoist fra helikopter
• udsætning og optagning af flydespærring
• Handleprøve

Læs mere om marinehjemmeværnet på HjV.DK 

fra Flotille 114 Aalborg, er rørende enig. 
Han har været skipper på et dykkerskib i 
det civile, så han har de grundlæggende 
færdigheder. Alligevel har han fået sved på 
panden. 

”Hvis man er helt blank, er det et ret stort 
pensum, man skal igennem, men på en eller 
anden måde har vi fungeret som besætning 
fra dag 1, selv om ingen havde set hinan-
den før. Det har været hårdt, men sjovt,” 
siger Karsten Thygesen, der bare bliver 
kaldt ’Kilo’ om bord – Carsten med C bliver 
så til gengæld kaldt ’Charlie’.

Selv om dæksgastkurset byder på et 
væld af øvelser og adgang til spændende 
udstyr for millioner af kroner, er ’Kilo’ ikke 
et sekund i tvivl om, hvad der har været det 
bedste ved kurset:

”Samarbejdet. Det virkede bare, lige så 
snart vi kom om bord. Vi løfter i flok, og 
alle er lige, uanset om man er direktør eller 
arbejdsløs i det civile. Men sådan er det må-
ske generelt i hjemmeværnet. jeg har hele 
tiden vidst, at jeg gerne ville sejle, så da 

Det er heldigvis kun en øvelse, da kursister-
ne får reddet den meget afkølede ”skibs-
brud” om bord på dækket.

Det kan faktisk lade sig 
gøre at styre et 83 ton 
tungt skib med snore-
træk. Men det kræver 
hårdt arbejde.
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jeg skulle gennemføre LPu1, var det egent-
lig bare noget, der skulle overstås. Men på 
grund af kammeratskabet endte det faktisk 
med at være en rigtig god oplevelse.”

Den samme melding – bare med lidt 
andre ord – kommer fra kursisten Anders 
Hansen fra Flotille 246 Assens:

”jeg har aftjent min værnepligt i søvær-
net, så jeg havde det basale på plads inden 
kurset. Selvfølgelig har jeg lært en masse 
undervejs, men det bedste ved det hele var 
sammenholdet om bord. Det klikkede fra 
starten.”

Og sammenhold er der brug for på søen, 
når man er på dæksgastkursus. Det står 

meget klart dagen efter, hvor vi er hoppet 
ombord på MHV 901 EnØ. 

Første øvelse er udlægning af flydespær-
ringer. Marinehjemmeværnets fartøjer i 
900-klassen råder over 2 x 180 meter flyde-
spærringer, der kan lægges ud i forbindelse 
med oliespild eller andet udslip, så forure-
ningen kan inddæmmes, indtil et miljøskib 
kommer og samler det op. 

Verdensmestre i flydespærringer
Det lyder meget simpelt, men udlægning af 
flydespærring kræver en del arbejde af den 
gode gammeldags manuelle slags. 901’s 
næstkommanderende johnny Holten, der 
til daglig er fartøjsfører i Flotille 255 Korsør, 
forklarer kursisterne, hvordan det foregår. 
i korte træk betjener en mand tromlen, 
der spoler flydespærringerne ud, en fylder 
puderne med luft, en sætter propper i, to 
hjælper flydespærringen ud over rælingen, 
og resten sørger for, at den ikke kører 
skævt på spolen. 

”Skal der skrues propper i alle sektio-
ner?”, spørger en af kursisterne vantro og 
kigger fra tromlen med 180 meter flyde-
spærring til kassen med... virkelig mange 
propper.

”ja, ja, men bare rolig, vi har masser af 
luft og masser af tid. Og solen skinner,” 
beroliger johnny Holten. 

”Vi prøver et par gange, og så er i ver-
densmestre, når vi er færdige.”

Og ganske rigtigt. Efter lidt begyndervan-
skeligheder indfinder der sig snart en zen- 
agtig ro over agterdækket, de luftfyldte po-
ser slanger sig længere og længere bagud 
og i det omfang, der rent faktisk fandtes 
verdensmesterskaber i udlægning af flyde-
spærringer, var besætningen på 901 ikke de 
værste, man kunne sætte sine penge på. 

”Vi fik de nye kursister i søndags. Det kan 
man altså ikke se. jeg bliver lige imponeret 
hver gang,” siger johnny Holten – som dog 
ikke lader nogen kursister hvile på laurbær-
rene længe nok til, at de sådan for alvor 
bliver afslappede. 

Formiddagskaffen er nærmest lige skæn-
ket op, da alarmen lyder. Der er brand på 
agterdækket. Der går ikke mange sekunder, 
før kursisterne har fået rullet slanger ud og 
slukket den – heldigvis – imaginære brand. 

”ja, det er jo ikke en feriekoloni det her,” 
siger johnny Holten og gnider sig veltilfreds 
i hænderne. 

”Vi havde et hold for to år siden, der vist 
faktisk aldrig nåede at drikke en hel kop 
kaffe i løbet af dæksgastkurset. Men kursi-
sterne er robuste. De kan godt tage det.”

Samarbejde er et nøgleord for 
hele ugens forløb.

uDDAnnELSE
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Søstærk – på land
Otte nye simulatorer giver medlemmerne af 
marinehjemmeværnet optimale muligheder for at træne 
specifikke færdigheder igen og igen.

Ahhh... vinden i hovedet, sprøjt af saltvand 
og duften af hav. Der er ikke noget som en 
sejltur med marinehjemmeværnet, hvor læ-
ring, kammeratskab og maritime omgivelser 
er uadskillelige ingredienser.

Men nu kan medlemmerne af hjemme-
værnets ”mørkeblå” værnsgren også slibe 
kompetencerne knivskarpe uden at stikke 
til søs. Otte nye simulatorer er installeret på 
uddannelsescentret Slipshavn ved nyborg. 
Og de første kursister har allerede været 
igennem intens træning på de nye maskiner.

ud over den åbenlyse besparelse på 
brændstof er der en række andre fordele 
ved at træne i tørvejr foran de store compu-
terskærme.

”Med simulatorerne kan vi ensrette under-
visningen. Alle kursisterne får den samme 
undervisning med de samme scenarier, og 
de kommer igennem mange flere ting, end 
hvis de skulle sejle rigtigt. Det giver en form 
for kvalitetssikring,” forklarer navigatør Tine 

Ovens, der er en af nøglepersonerne i arbej-
det med simulatorprojektet.

Realistisk udsigt fra broen
Frivillige medlemmer af marinehjemmevær-
net har haft stor indflydelse på at sikre, at 
oplevelsen i simulatorerne bliver så tro mod 
virkeligheden som mulig. Eksempelvis har de 
sejlet rundt langs de danske kyster sammen 
med en fotograf.

Sammen har de indsamlet en stor 
mængde billedmateriale, som er brugt til 
computerscenarierne i simulatorerne. På den 
måde kan man tage en realistisk, virtuel tur 
til blandt andet København, Bornholm og 
Esbjerg eller rundt om Fyn.

Trods de mange fordele ved ”tørtrænin-
gen” i det gamle fritidsområde på Slipshavn, 
er der ingen fare for, at de otte simulatorer 
helt vil erstatte den ægte vare.

”Der sker en anden læring, når man er 
rigtigt til søs. Simulatoren kan for eksempel 
ikke give den samme træning i broorganisa-
tionen eller samspillet med dæksgasterne,” 
beroliger navigatør Tine Ovens.

Sådan fungerer  
simulatoren
• Der er installeret otte stationer til 

kursister samt to instruktørstationer på 
Slipshavn. Hver station har plads til to 
kursister.

• Hver kursiststation har tre lag af 
skærme oven på hinanden:
 – Øverst er en virtuel kikkert, der kan 
drejes i alle retninger samt en skærm 
med bl.a. ekkolod, GPS og informa-
tioner om vind, retning og hastighed

 – i midten er tre 50” store skærme, 
som gengiver udsigten fra broen. 
Scenarierne er taget fra virkelige 
strækninger langs de danske kyster.

 – nederst er instrumentskærmene med 
blandt andet elektroniske søkort og 
radar.

• under skærmene findes manøvrepul-
ten. Her betjener kursisterne fartøjet 
ved hjælp af rat, knapper, håndtag og 
en række joystick.

• Simulatorerne giver mulighed for at 
træne en lang række scenarier eller 
specifikke funktioner. Det kan eksem-
pelvis være eftersøgning, redning 
eller kommunikation under forskellige 
forhold.

MARTHA
[ nr. 1 2013 ]

Medlemsmagasin udgivet af Marinehjemmeværnet

nyt samarbejde
Frivillig støtte til
havforskningen

Indrettet til indsats
Nye køretøjer 
kan det hele

Sådan træner enheden
Tema om nyt system til
enhedsuddannelsen

Ny simulator
imponerer

SiMuLATOr

Læs mere i 
Martha nr. 1. 2013.

Du kan læse det 
online på HJV.DK 

under ”Marine-
hjemmeværnet”.

Simulatorens bro er opbygget som en næsten tro kopi af et MHV-fartøj. 

AF ninnA FALCK OG  
KASPEr BrØnDuM AnDErSEn
FOTO: OLE FriiS
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POrTrÆT

”Mine medlemmer 
   skal udvikle sig”
Kaptajn Susanne Schade Kissow har livet igennem taget 
de udfordringer, som hun mødte på sin vej. Derfor er hun 
i dag eskadrillechef.

Kun to af flyverhjemmeværnets 27 frivillige 
chefer er kvinder. Den ene er den 47-årige 
kaptajn Susanne Schade Kissow, der står 
i spidsen for Hjemmeværnseskadrille 282 
Kongeåen i Sydvestjylland.

”jeg har aldrig følt mig diskrimineret, 
fordi jeg næsten er ene kvinde blandt mæn-
dene. Men jeg har måske nogle lidt blødere 
værdier end mændene – jeg forstår, at 
vores aktive skal have både deres civile liv 
og hjemmeværnet til at hænge sammen.”

Det fortæller eskadrillechef Susanne 
Schade Kissow, der er mangeårigt medlem 
af hjemmeværnet og chef for 63 aktive 
hjemmeværnssoldater.

Susannes blødere værdier er bestemt 
ikke ensbetydende med, at eskadrillen er et 
”citronmånekompagni, hvor det vigtigste til 
møderne er kaffe og kage.”

”Slet ikke. Det vigtigste for mig er, at de 
aktive skal gå hjem med følelsen af at have 
lært noget nyt. jeg forventer også, at hvis 

man melder sig til en opgave, så fuldfører 
man den,” siger Susanne Schade Kissow.

Hjemme i værnet
Susanne Schade Kissow hører til blandt 
de loyale hjemmeværnssoldater og har 
som tak for sin trofaste indsats netop fået 
Hjemmeværnets 25-års tegn. Det skete ved 
eskadrillens 4. maj-arrangement.

”Hjemmeværnet giver mig så meget glæ-
de og energi. Det er mit andet hjem,” smiler 
Susanne Schade Kissow, der har fungeret 
som eskadrillechef i HVE 282 Kongeåen de 
seneste tre år. 

”Men det har faktisk hverken været et 
mål eller en drøm for mig at blive eska-
drillechef. Det er bare noget, der er sket. 
jeg tænker ikke over, at jeg besidder den 
højeste rang for et frivilligt medlem af hjem-
meværnet,” siger Susanne Schade Kissow.

Til gengæld betyder det noget for  
Susanne at være med til at sætte sin eska-
drille på landkortet som en stærk enhed. 

”Vi er kendte for at inddrage de aktive i 
forskellige projekter, så alle tager et ejer-

skab. Det er vigtigt for mig, at vi er kendte 
for at være dygtige og nogle, man kan regne 
med. Vi har sat os det mål at få hvervet yder-
ligere 30 frivillige inden 2015," siger hun. 

Udfordringer, ja tak!
Som person har Susanne stort gåpåmod og 
er en kvinde, der tager de udfordringer, som 
hun møder på sin vej. Det har ført til, at hun 
i dag har et krævende job også i det civile 
som driftstekniker hos Syd Energi, hvor hun 
er omgivet af mandlige elinstallatører.  
1. april fik hun et nyt arbejdsområde  
som virksomhedens arbejdsmiljøkoordinator.

”jeg har taget Pippi Langstrømpes motto 
til mig: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det 
kan jeg helt sikkert". jeg er ikke bange for 
at sige ja til en opgave, selv om jeg egentlig 
er tryghedsnarkoman. Så i virkeligheden er 
det meget grænseoverskridende for mig at 
sige ja til nye udfordringer. Derfor er det 
nemmest bare at læne sig tilbage og blive, 
hvor man er. Men jeg vil gerne udvikle mig. 
jeg vil have noget ud af livet,” understreger 
Susanne Schade Kissow.

AF riKKE KjÆr HAuKrOGH OG rEné HØy

Rikke Kok Rusz, 34 år og kontaktofficer 
i Hjemmeværnseskadrille 283 Trekanten:

”ja, det tror jeg. Der har været fokus på 
at få kvindelige befalingsmænd ind, for 
der har været mange mænd. Men der 
kommer flere og flere kvinder, og det ser 
ud til, at man ikke tænker over, om det er 
det ene eller andet køn. jeg bliver respek-
teret for det, jeg gør og for de kompeten-
cer, jeg kommer med.”

Anne Christina Sørensen, 34 år og 
rekrutteringsofficer i Hjemmeværns-
eskadrille 221 Arresø:

”Altså, jeg er på lige fod med de andre. 
Det er jeg ikke i tvivl om, og jeg har 
lige så meget at sige som drengene. Vi 
har haft en kvindelig eskadrillechef, og 
jeg tror, jeg ville have lige vilkår som en 
mand, hvis jeg gik efter den post.”

Kvinderne har ordet 
"Er der lige vilkår for mænd og kvinder i din eskadrille?"

26 HJV magasinet  |  juni 2013



Hjemmeværns-
eskadrille 282 
Kongeåen
• Ligger i Sydvestjylland med mødelokale 

i Brørup. 
• Eskadrillen har 63 aktive medlemmer 

fordelt på en flyvende deling, en bevogt-
ningsdeling og et musikkorps, som er 
det eneste brassband, der er tilknyttet 
flyverhjemmeværnet.

• Eskadrillen støtter flyvevåbnet med 
bevogtning af flyvestationer, mobile 
radarstationer og fly, der må nødlande i 
civile lufthavne i eskadrillens område. 

• Desuden yder enheden støtte til lokal-
forsvaret og det civile samfund.    

Egentlig er eskadrillechef  
Susanne Schade Kissow trygheds-
narkoman. Men hun har altid været 
åben over for nye udfordringer.  
Foto: Kasper Kamuk

Sandra Holdsbjerg-Larsen, 25 år 
og iT-befalingsmand i Hjemmeværns-
eskadrille 283 Trekanten: 

”Det vil jeg sige, men jeg kan også kun 
tale for min eskadrille, hvor der er or-
dentlige vilkår og rummelige mennesker. 
Der ville ikke blive kigget skævt til en 
kvindelig leder. Det militære system og 
hjemmeværnet, det kan dog godt være 
lidt mandsdomineret.”

Linda Nielsen, 72 år, historiker og 
medlem af flyverhjemmeværnet siden 
1971:

”jeg startede i det kvindelige flyverkorps, 
hvor der kun var kvinder. Da vi blev lagt 
sammen med det øvrige hjemmeværn, 
og der kom adgang for mænd, kom der 
kun nogle få. Mænd og kvinder havde 
fuldstændig lige vilkår, og man kiggede 
på kvalifikationerne og ikke på køn.”
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X FACTOr

Chresten med sin helt egen countrystemme sad badet i 
rampelys, da han optrådte i X Factor-finalen. ”Jeg havde slet 
ikke regnet med at nå så langt. Det var ret vildt!,” fortæller 
Chresten. Foto: Bjarne Bergius Hermansen, DR
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Bækmarksbro

Chresten 
har rystet 
stjernestøvet af

Der følger ingen ekstra privilegier med udfordringerne 
i hjemmeværnet, bare fordi man er musikalsk stjerne. 
Men Chresten fra X Factor kan alligevel bruge alle 
oplevelserne på scenen i sit kompagni.  

Stjernestøvet har for længst lagt sig efter 
den store X Factor-finale i Herning i marts. 
Her stod 26-årige Chresten Falck Damborg 
badet i rampelys, konfetti og klapsalver. En 
skærende kontrast til livet som let maskin-
geværskytte i infanterihjemmeværnskom-
pagni Klosterheden, der holder til i nærhe-
den af Struer. Sejren som vinder af årets  
X Factor kom da også bag på den vestjyske 
hjemmeværnsmand.

”Det var ret vildt! jeg havde slet ikke 
regnet med at vinde. Overhovedet ikke. jeg 
meldte mig til X Factor for at prøve grænser 
af. ikke for at vinde,” siger Chresten Falck 
Damborg.

Chresten har altid været lidt genert og 
haft svært ved at snakke foran en stor 
gruppe mennesker. 

”Det havde jeg lyst til at gøre noget ved. 
jeg ville gerne bryde ud af den ensformige 
dagligdag og tage en chance. Mange af 
mine venner har rejst verden rundt, mens 
jeg bare har siddet herhjemme og kukkelu-
ret. X Factor var min chance for at udvikle 
mig selv og opleve noget vanvittigt og 
spændende.”

Månederne med X Factor blev også den 
vilde oplevelse, som Chresten drømte om:

”Den første gang, jeg stod på scenen til 
audition, var jeg selvfølgelig så nervøs, at 
jeg rystede. Det kan man også godt se. Men 

efterhånden som tiden gik, så vænnede 
jeg mig mere og mere til det. jeg lærte at 
koncentrere mig om at synge og fokusere 
på mine bevægelser. jeg har fået en masse 
selvtillid, og jeg har indset, at jeg er god til 
nogle ting. jeg er blevet meget gladere og 
mere positiv,” fastslår Chresten og tilføjer 
en vigtig detalje:

”nu tør jeg tro på, at jeg kan leve af 
musikken. Det gjorde jeg ikke før. Der skal 
selvfølgelig hårdt arbejde til. Men jeg tror 
på det i dag.”

En sludder i Bilka
X Factor sendte Chresten lige lukt op i stjer-
nehimlen. i hvert fald i Vestjylland.

”i København er der ikke nogen, der stop-
per mig eller peger på mig, når de ser mig. 
Men det gør de i Vestjylland. Der kan jeg 
ikke gå en tur i byen, uden at der er nogen, 
der vil snakke. Forleden i Bilka var der en 
mand, der sagde ”Det er da Chresten” og 
stoppede mig og snakkede i ti minutter, 
som om vi kendte hinanden i forvejen. Det 
gjorde vi nu ikke,” forklarer Chresten og 
uddyber:

”Det er ret sjovt og hyggeligt. Det er jo 
glade mennesker. Men egentlig vil jeg helst 
ikke være kendt. Det er ikke en drøm for 
mig. Men hvis man vil leve af sin musik, så 
skal folk jo kende en. Så det følger jo med.”  

AF riKKE KjÆr HAuKrOGH
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X FACTOr

Inden det store finaleshow blev Chresten 
fejret af vennerne fra hjemmeværnet og af 
hjembyens borgere fra Bækmarksbro, hvor 
hjemmeværnet kørte ham en tur gennem 
byen i en GD 280. Foto: Leo Skibbild Jepsen

inden det store finaleshow blev Chresten 
fejret af vennerne fra hjemmeværnet og 
mange af hjembyen Bækmarkbros borgere, 
som kørte ham en tur gennem hovedgaden 
i en GD 280 fra hjemmeværnet.

”Det var helt vildt. Det havde jeg ikke lige 
regnet med. jeg kunne mærke, at folk var 
glade for, at der var en fra Bækmarksbro, 
der var med i X Factor. Det var rigtig sjovt,” 
siger Chresten.

Ingen stjernestatus
røg og stjernestøv har lagt sig efter 
Chrestens vilde oplevelse i X Factor. Han er 
tilbage i Bækmarksbro og blandt kammera-
terne i hjemmeværnet.

”Det er dejligt at være hjemme igen. Men 
der er ingen forskelsbehandling her i kom-
pagniet, bare fordi jeg har vundet X Factor. 
Folk spørger til det, men det fylder ikke 
særligt meget. jeg bliver ikke behandlet 
anderledes. Og jeg går ikke rundt og fortæl-
ler om alle mine oplevelser. Og det er også 
sådan, det skal være,” vurderer Danmarks 
pt. mest berømte let maskingeværskytte.

Men Chresten vurderer alligevel, at hans 
tid i X Factor kan bruges i hjemmeværnet.

”jeg har jo fået flyttet nogle psykiske 
grænser i X Factor, og det tror jeg gavner 
mig også i forhold til hjemmeværnet. jeg er 
blevet bedre til at reagere hurtigt, og jeg er 
blevet mere åben. jeg har også fået mere 
selvtillid, og det er jo godt i mange sam-
menhænge – også i hjemmeværnet.”

Chresten er skytte på en GD 280 i en 
gruppe i en motoriseret overvågningsdeling. 

”jeg synes, det er den mest spændende 
tjans som menig i hjemmeværnet. Vi er 
en opklaringsenhed, der ved benyttelse af 
terrængående køretøjer løser rekognosce-
rings-, overvågnings-, og eskorteopgaver. 
Der findes ikke en standardløsning på vores 
opgaver. Der er sjovt,” siger Chresten, som 

ikke har ambitioner om at kravle højere op i 
hierarkiet i hjemmeværnet.

”jeg stiler ikke efter at blive general eller 
kompagnichef. jeg er bange for, at min 
glæde ved hjemmeværnet ville forsvinde, 
hvis jeg skulle have så meget ansvar. Og 
det ville være ærgerligt. jeg vil helst bare 
være let maskingeværskytte til evig tid.” 

Sange på vej
Med titlen som årets vinder af X Factor 
fulgte også en pladekontrakt med Sony 
Music. Chresten vil selv skrive sine sange. 

”jeg er så småt i gang med at skrive. Det 
er ret vildt at være i gang med at lave sin 
egen plade, for jeg har ikke skrevet så me-
get før. Det er virkelig en udfordring, men 
jeg synes, det er rigtig sjovt.”

Chresten har ingen intentioner om at 
flytte til hovedstaden, bare fordi han har 

udsigt til et liv med professionel musik. 
”jeg kommer jo nok til at tage nogle ture 

til København, men jeg vil meget nødigt 
flytte derover. jeg vil helst blive boende 
her. Det, tror jeg, sagtens, jeg kan. Der er 
jo også internet her,” smiler Chresten.

• infanterihjemmeværnskompagni  
Klosterheden består af to motoriserede 
overvågningsdelinger og to infante-
ridelinger, der løser diverse overvåg-
nings- og eskorteopgaver til støtte for 
det øvrige lokalforsvar og det civile 
samfund.  

• Kompagniet har 115 aktive medlem-
mer og holder til uden for Klosterhede 
Plantage ved Struer. 

Fakta

Chresten er glad for at være til-
bage i kompagniet. Foto Lars Holm
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Hverken kompagnichef Carsten Veje 
Skovsted tv. eller vennen Johnny Smed i 
midten havde hørt Chresten synge, før han 
stod på scenen i X Factor. 

Den stille fyr tog fusen på et helt kompagni
Chresten Falck Damborg holdt sine sangtalenter hemmelige for kammeraterne  
i infanteri hjemme værnskompagni Klosterheden.

AF riKKE KjÆr HAuKrOGH
FOTO: LArS HOLM

Hverken kompagnichef kaptajn Carsten Veje 
Skovsted eller bedstevennen i hjemme-
værnet, johnny Smed, anede, at Chresten 
havde en tone i livet – og oven i købet en, 
der tog ham helt til stjernerne i årets X 
Factor.

”Han har aldrig sunget i bilen, når vi har 
kørt sammen, og jeg blev noget lang i an-
sigtet, da han i al hemmelighed fortalte mig, 
at han havde meldt sig til X Factor,” griner 
johnny Smed, som har kendt Chresten i 
otte år.

”jeg klappede ham på skulderen og sagde 
”Godt gået, Chresten” den aften, han fortal-
te mig det på pladsen, hvor vores hjemme-
værnskøretøjer holder. Og så tænkte jeg, 
at det var modigt gjort, for jeg troede ikke, 
han ville nå så langt i konkurrencen.” 

"jeg skulle slet ikke have set X Factor, 
men det blev jeg jo nødt til, når nu Chresten 
var med", supplerer kompagnichef Carsten 
Veje Skovsted.

Overraskende stemme
Selv om johnny Smed var en af de få indvi-

ede, der vidste, at Chresten havde meldt sig 
til X Factor, hørte han først Chresten synge, 
da han tonede frem på fjernsynsskærmen.

”jeg havde nok forestillet mig, at han 
sang lidt som robbie Williams. jeg var for-
bløffet over, at det var sådan lidt country-
agtigt. Det var fuldstændigt overvældende 
at høre ham synge," understreger johnny 
Smed.

Både vennen og chefen glædede sig over, 
at Chresten havde modet til at melde sig til 
en konkurrence som X Factor.

”Han er jo sådan en stille og rolig fyr. 
Det var svært at forestille sig ham stå på 
en scene med så mange tilskuere. Det er 
helt sindssygt, at han har vundet,” fastslår 
johnny Smed.

Stjernestøv på kompagniet
Kompagnichef Carsten Skovsted er svært til-
freds med al den opmærksomhed, som in-
fanterihjemmeværnskompagni Klosterheden 
har fået, efter Chresten har sat kompagniet 
på landkortet.

”Vi har fået stor bevågenhed, efter  
Chresten har været med i X Factor. i de 
24 år jeg har været med i hjemmeværnet, 
har jeg ikke før talt så meget med Hjem-

meværnskommandoen, som efter Chresten 
blev kendt,” griner kompagni chefen og 
uddyber: 

”Det betyder selvfølgelig noget, at vores 
kompagni er blevet nævnt i pressen en del 
gange. Mange mennesker spørger ind til, 
hvad vi egentlig laver, og hvem vi er. Det er 
jo dejligt, at folk er nysgerrige, og jeg nyder 
at fortælle om vores fantastiske kompagni,” 
siger Carsten Veje Skovsted.

Han tror dog ikke, at infanterihjemme-
værnskompagni Klosterheden kommer til at 
få nye medlemmer udelukkende som følge 
af Chresten-effekten.

”nej, vi kan og vil ikke bruge Chrestens 
stjernestatus til at hverve nye medlemmer,"  
understreger kompagnichef Carsten Veje 
Skovsted. 

Lidt ægte stjernestøv håber kompag-
nichefen dog alligevel, der drysser på 
kompagniet:

”Vi har indbudt ida Corr til vores som-
merfest. Vi håber, at Chresten vil tage fat 
i hende. Det kunne være lidt cool, hvis ida 
Corr ville besøge os. Det ville være en smuk 
afslutning på X Factor sagaen, så vi alle kan 
komme videre med vores normale liv igen,” 
griner Carsten Veje Skovsted.
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rEFØ

Tættere parløb  
mellem frivillige og 
reserve personel?

På seminaret i Kastellet deltog oberstløjt-
nant af reserven Torben Brændgaard, der 
har været en del af Den regionale Førings-
struktur, REFØ, siden dens opstart i 2005. 

 

Hjemmeværnets træk på forsvarets reserve-
personel kan blive større i fremtiden – både 
hvad angår antallet af opgaver og i forhold 
til bredden af opgaver.

Det blev klart under et seminar på Kastel-
let i foråret, hvor stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen, brigadegeneral Peer Sander 
rouff, gav et indblik i nogle af de input, som 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, barsler med til en rapport om 
de frivillige og reservepersonellets rolle i 
fremtiden. 

”Vi ser Den regionale Føringsstruktur, 
rEFØ, og reservepersonellet dér som en 
integreret del af hjemmeværnet. rEFØ 
bidrager til robusthed og uddannelse i hjem-
meværnets regioner og distrikter og medvir-
ker på den måde til at skabe fundamentet 
for de frivillige medlemmers opgaveløsning. 
ud over de primære føringsopgaver ser vi i 
fremtiden også reservepersonellet gøre brug 
af deres militære og civile kompetencer i en 
række andre opgaver,” sagde Peer Sander 
rouff.

Det handler blandt andet om opgaver 
for hjemmeværnet som militære jurister, 
Conduct after Capture-instruktører, opgaver 

inden for kontrol- og inspektionsopgaver, 
øvelsesledelse og kampdommervirke samt 
føreruddannelse af kompagnichefer og de-
lingsførere og som forbindelsesofficerer.

Også i udlandet
Peer Sander rouff peger på internationale 
opgaver som et område, hvor soldater fra 
reserven vil kunne støtte hjemmeværnet 
som enkeltpersoner i stabe eller som dele 
af mindre hold til kapacitetsopbygning. Som 
eksempler kan nævnes reservepersonel 
med kendskab til landbrug eller entrepre-
nørbranchen.

i dag er 860 stillinger i rEFØ-strukturen 
besat med personel af reserven. Det svarer 
stort set til halvdelen af alle forsvarets re-
servekontrakter. rEFØ er dermed ubetinget 
den største samlede reservepersonel-enhed 
i forsvaret. Mens det frivillige personel i 
hjemmeværnet er uddannet i netop hjem-
meværnet, er reservepersonellet uddannet 
i de øvrige værn i forsvaret, hvor de typisk 
har gjort tjeneste i en længere periode. 
Men de to grupper af soldater supplerer 
hinanden godt, mener Lars Eluf Pedersen, 
der er major og chef for uddannelses- og 

En arbejdsgruppe er i fuld gang 
med at se på fremtidsmulighederne 
for de frivillige i hjemmeværnet og 
forsvarets reservepersonel. Det er 
ikke utænkeligt, at soldater fra de 
to grupper vil danne parløb under 
missioner uden for landets grænser. 

TEKST OG FOTO: MOrTEn FrEDSLunD

Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Peer 
Sander Rouff ser en række nye områder, hvor forsvarets reserve-
personel muligvis kan bringes i spil i hjemmeværnets regi. 
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Efterretningssektionen ved Hærhjemme-
værnsdistrikt nord- og Midtjylland.

”Det allervigtigste er, at den frivillige 
hjemmeværnssoldat og soldaten fra reser-
ven begge har både en civil baggrund og en 
militær uddannelse. De taler derfor samme 
”sprog” og finder hurtigt hinanden, når de 
skal løse opgaver sammen,” siger Lars Eluf 
Pedersen.

En god forbindelse
Tilknytningen til hjemmeværnet høster ge-
nerelt også stor ros hos reservepersonellet.

”Hjemmeværnet har givet os alle mulig-
heder til at udvikle rEFØ til det, den er i 
dag. Tjenesten i totalforsvarsregionerne har 
både relevans og indhold, og alle oplever 
et tilhørsforhold til den enhed, hvor de er 
designeret. Personligt er hjemmeværnet 
blandt de bedste arbejdsgivere, jeg har 
haft i de omkring 30 år, hvor jeg har været 
tilknyttet forsvaret,” siger Torben Brænd-
gaard, der er oberstløjtnant af reserven 
og chef for ét af de fire lokalforsvarsafsnit 
i rEFØ-strukturen hos Totalforsvarsregion 
Midt- og nordjylland – og kvalitetsdirektør i 
Grundfos.

Det er rent organisatorisk, at reserveper-
sonellet i rEFØ er tilknyttet hjemmeværnet. 
Operativt er det Hærens Operative Kom-
mando, der tager styringen, hvis der skulle 
blive brug for at indsætte Totalforsvars-
styrken.

Cirka halvdelen af øvelserne og trænin-
gen i rEFØ gennemføres i tæt samarbejde 
med hjemmeværnets personel. Det gavner 
de mange soldater fra reserven, mener 
oberstløjtnant af reserven jan Hjortshøj, der 
tiltrådte som formand for Hovedorganisa-
tionen for Personel af reserven i Danmark, 
HPrD, i marts 2013.

”Den militære uddannelse, som reserve-
personellet i rEFØ vedligeholder i hjem-
meværnet, gør dem i stand til at passe på 
sig selv også i et konfliktområde. Så rEFØ 
er en relation, vi er oprigtigt glade for, da 
den giver reservisten gode muligheder for 
specifikt at træne og bruge sine militære 
færdigheder,” siger jan Hjortshøj.

På seminaret i Kastellet deltog oberstløjt-
nant af reserven Torben Brændgaard, der 
har været en del af Den regionale Førings-
struktur, REFØ, siden dens opstart i 2005. 

 

Hjemmeværnet er et godt sted at 
få øvet ”de grønne kompetencer”, 
mener formanden for reserve-
personellets hovedorganisation 
(HRPD) oberstløjtnant af reserven 
Jan Hjortshøj. 

Den Regionale  
Føringsstruktur
• rEFØs primære formål er at være førere for de 

cirka 6.000 hjemsendte værnepligtige i Totalfor-
svarsstyrken, hvis den bliver mobiliseret.

• i dag er 860 stillinger besat i rEFØ af personel 
af reserven, herunder stampersonel, befalings-
mænd og officerer.

• reservepersonellet i rEFØ er i gennemsnit ind-
kommanderet fem dage om året for at vedlige-
holde deres militære kompetencer. 

• På landsplan er rEFØ organiseret i 10 lokalfor-
svarsafsnit under de tre totalforsvarsregioner: 
Lokalforsvarsafsnittene er ansvarlig for, at 
reservepersonellet uddannes i grundlæggende 
militære færdigheder og føring, så de er bredt 
anvendelige i forsvaret både nationalt og inter-
nationalt.

• En arbejdsgruppe skal se nærmere på mulighe-
derne for at gøre såvel hjemmeværnets frivillige 
som reservepersonellet til en mere integreret 
del af forsvaret. En rapport planlægges afleveret 
ved udgangen af 2013. Politikerne vil dernæst 
granske anbefalingerne og beslutte, hvordan 
hjemmeværnet og rEFØ skal arbejde sammen i 
fremtiden.
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nyT KOMPAGni

God fornemmelse for  
gevær og eksercits
Hjemmeværnet i København barsler med et nyt kompagni, der både  
kan repræsentere hjemmeværnet ved ceremonielle begivenheder og  
samtidig er skarpe til bevogtning.

AF CHArLOTTE BAun SEnHOLT  
FOTO: STEEn WrEM

”Se liiiige ud”. ”Til højre rør.” 
”Præsenter gevær”.
Kommandoerne gjalder højlydt og distinkt 
fra kaptajn Thomas Seloy, da han ved et 
større 4. maj arrangement på Kastellet står 

i spidsen for en eksercitskommando på 11 
mand og en kvinde iført grønne uniformer, 
snehvide handsker, matchende hvide hals-
klude og bælter om maven. Øjeblikket efter 
skridter kommandoen af i snorlige rækker, 
med geværet over skulderen og i takt til 
musikken, som leveres af et velspillende 
tamburkorps også fra hjemmeværnet.

Hvis du har lyst til at lære geværeksercits som 
kommandobefalingsmand Henrik Karstensen, så 
er det måske noget for dig at komme med i et nyt 
kompagni med fokus på det ceremonielle. 
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Skuet er festligt og giver hele arrange-
mentet et ekstra pift, der tydeligvis trækker 
mange nysgerrige turister til paraden i 
anledningen af den historiske befrielsesdag, 
som hjemmeværnet holder i hævd. 

Bag arrangementet står Hærhjemme-
værnsdistrikt København, og såvel ekser-
citskommando som tamburkorps optræder 
professionelt og demonstrerer med al 
tydelighed høj kvalitet på deres felt.   

Det er der også andre, der mener. De 
senere år har hjemmeværnet således ople-
vet en stigende efterspørgsel efter enheder 
med kompetence i militær fremtræden, 
som er kommet mere og mere fokus i dag. 
Det gælder både ved arrangementer som 
på Kastellet 4. maj, men også ved en lang 
række officielle begivenheder i Kongehuset 
eller ved forskellige ambassader. Derfor 
barsler hjemmeværnet i København med et 
nyt kompagni, der har fokus på de militære 
færdigheder og samtidig har en ceremoniel 
profil, så enheden i endnu større udstræk-
ning kan repræsentere hjemmeværnet med 
eksercits og tattoo.

”Det sker ikke så tit, at vi i hjemme-
værnet opretter et kompagni. Det kan 
jeg naturligvis kun glæde mig over,” siger 
distriktschef, oberstløjtnant jens jørgen 
Hansen fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
København, som det nye kompagni bliver 
tilknyttet. Kompagniet får navnet "Hjemme-
værnskompagni rosenborg".

Distriktschefen slår fast, at kompagniet 
som andre underafdelinger i hjemmeværnet 
også skal være skarpe til bevogtning. 

”De skal bestemt ikke kun være parade-
soldater. De skal også træne de militære 
færdigheder på øvelser, så de kan indsættes 
fuldstændig på linje med andre hjemme-
værnssoldater,” siger jens jørgen Hansen, 
der forventer, at kompagniet er flyvefærdigt 
til august.  

Efterlyser interesserede 
Som chef for kompagniet er udpeget kap-
tajn Thomas Seloy, der har mange års erfa-
ring som chef for Eksercitskommando Sjæl-
land under Totalforsvarsregion Sjælland. 
Eksercitskommandoen bliver sammen med 
Hjemmeværnets Tambourkorps København 
grundstammen i kompagniet. Tamburkorp-

sets chef, Ole Greve Madsen, også kaldet 
”Greven”, bliver næstkommanderende. 

Foreløbig er omkring 50 soldater interes-
serede i at indgå i kompagniet. Men der er 
brug for endnu flere – målet er cirka 100 
medlemmer, så kompagniet kan stille to 
delinger og en tamburdeling.  

”Vi er meget interesserede i at få kontakt 
med såvel civile, tidligere værnepligtige som 
hjemmeværnssoldater, der har lysten til at 
lære eksercits, er udadvendte og kan gå i 
takt til musik. Derudover skal de naturligvis 
være parate til hjemmeværnets militære 
profil,” siger Thomas Seloy, der opfordrer 
interesserede til at melde sig. 

Også tamburdelen har brug for forstærk-
ning og appellerer til personer, der gerne 
vil bringe tidligere indlærte musikalske fær-
digheder i spil. Det kan for eksempel være 
soldater, der har været i Livgarden eller folk 
med en fortid i en bygarde.    

Personligt mener Thomas Seloy, at hjem-
meværnets stigende fokus på det ceremoni-
elle hænger sammen med det internationale 
engagement. 

”Hjemmeværnet er blevet stolt efter del-
tagelse i de internationale militære opera-
tioner i Afghanistan og Kosovo, hvor vi har 
bevist vores værd. Den stolthed vil vi gerne 
vise frem ved ceremonielle lejligheder. ikke 
bare med nogle få soldater, men med en 
større kommando, som er dygtige og kan 
repræsentere os,” siger Thomas Seloy.  

Store ambitioner
Den kommende kompagnichef har bestemt 
ambitioner på det nye kompagnis vegne. 

”Vi sætter barren højt og vil gerne sætte 
nye standarder for hjemmeværnets militære 
fremtræden med vores uniformering, om-
gangsform og virke,” siger Thomas Seloy, 
hvis mål er, at kompagniet i fremtiden kan 
repræsentere hjemmeværnet også ved mili-
tære tattoos i udlandet. i Danmark deltager 
eksercitskommandoen i tattoos i Holbæk, 
Slagelse og Aabenraa. 

For distriktschef, oberstløjtnant jens 
jørgen Hansen, er der ingen tvivl om, at det 
nye kompagni vil blive et plus for distriktet. 

”For mig er det udtryk for den positive 
udvikling, vi oplever i hjemmeværnet med 
nye opgaver og stor opbakning fra befolk-
ningen og forsvarets side. jeg er sikker på, 
de vil levere et godt resultat, der vil smitte 
af på distriktet,” siger jens jørgen Hansen.

yderligere informationer om kompagniet 
kan fås ved henvendelse til Thomas Seloy 
på telefon: 3168 5600. Læs også mere på: 
www.hjv.dk/HHV/TrSj

Det nye kompagni bliver bygget op om Hjemmeværnets Tambourkorps  
København og Eksercitskommando Sjælland. I baggrunden ses Thomas Seloy, 
der er udpeget som chef for kompagniet.

”Hjemmeværnet er 
blevet stolt efter deltagelse 
i de internationale 
operationer. Den stolthed 
vil vi gerne vise frem ved 
ceremonielle lejligheder."

Thomas Seloy,
kaptajn
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unDErViSninG

4 tips til din 
 undervisning

En række digitale værktøjer gør det muligt at lave anderledes og 
spændende indslag i undervisningen eller i aktiviteter. 
Hjemmeværnsskolen har samlet nogle tips, som du måske kan 
benytte dig af.

1Få teksten læst op
På www.i-nigma.com kan 

du lave de såkaldte barcodes 
eller Qr-koder. Koderne kan 
for eksempel vise en valgt tekst 
eller kontaktoplysninger. De kan 
også bruges til at sende en sms 
med en forvalgt tekst. 

Ønsker du i stedet at få en 
tekst læst op, kan du bruge 
www.qrvoice.net   

Brug for eksempel værktøjet 
til et opgaveløb eller i brochurer. 
Det giver folk med eventuelle 
læsevanskeligheder mulig-
hed for at lytte til indholdet i 
teksten.

2Hurtige svar på 
spørgsmål

Tjenesten www.socrative.com 
tilbyder et gratis responspro-
gram, der giver instruktører 
mulighed for nemt og hurtigt at 
indtaste et antal spørgsmål på 
en hjemmeside. 

Deltagerne kan svare via 
smartphones, computere, tab-
lets eller lignende. For instruk-
tøren er det nemt at følge de 
indtastede svar. Man kan også 
se, hvor hurtigt den enkelte 
deltager har svaret, eller hvor 
mange korrekte svar der er. 
Brug værk tøjet, hvis du for ek-
sempel vil lave en konkurrence 
baseret på spørgsmål. 

3Få inspiration fra  
videoklip 

Du kan også få inspiration til din 
undervisning og instruktørvirke 
på videokanalen www.hvstube.
dk. Hjemmeværnsskolen har 
oprettet kanalen, hvor der lig-
ger mange videoklip om blandt 
andet befalingsudgivelse og 
førstehjælp.

4 Få 5-punkts-
befalingen på app

På Hjemmeværnsskolens tre 
mobile applikationer nedenfor 
kan du få adgang til uddan-
nelsesinformationer eller få 
tips og vejledning til, hvordan 
du skruer en 5-punktsbefaling 
sammen. Og har du glemt, 
hvad der gemmer sig bag 
førernes mange huskeord – 
som for eksempel VAMuK – så 
kan du få svarene her. Alle 
applikationer findes til Android 
mobiltelefoner i Google Play. 
Der er en webbaseret udgave 
til øvrige telefoner.

Find Hjemmeværnsskolens Android applikationer på adressen:  
http://www.hvs-info.dk/htc.asp

App til  
5-punktsbefaling.

App til  
uddannelsesinformationer.

App til  
førerens huskeord.

OBS!  
QR-koderne  

virker kun på tele-
foner med Android 

styresystem
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KALEnDEr

»

Tid til 
uddannelse
uddannelse er helt centralt for alle medlemmer af 
hjemmeværnet. Det er her, du får skarpere militære 
færdigheder, nye venner, sved på panden og smil på 
læben. På de følgende sider finder du en oversigt over 
Hjemmeværnsskolens kurser det kommende halve år.

Kursuskalender 2. halvår 2013

Fo
to

: 
K

as
pe

r 
K

am
uk

HJV magasinet  |  juni 2013 37



KurSuSKALEnDEr

LPU 1 GRUNDUDDANNELSE, VÆRNSFÆLLES
LPu 1, Grunduddannelse 21.–30. jun Christiansminde

LPu 1, Grunduddannelse 21.–30. jun el. 23. AuG–01. SEP Stensved

LPu 1, Grunduddannelse 21.–30. jun el. 11.–20. OKT Søgård

LPu 1, Grunduddannelse 28. jun–07. juL el. 11.–20. OKT Vandstedgaard

LPu 1, Grunduddannelse 28. jun–07. juL el. 16.–25. AuG el. 01.–10. nOV Skive

LPu 1, Førstehjælp 29. jun–01. juL el. 12.–14. OKT Vandstedgaard

LPu 1, Førstehjælp 19.–22. SEP el. 14.–17. nOV Skive

BOOTCAMP
LPu 1, Grunduddannelse (introduktion) 21.–22. jun Christiansminde

LPu 1+2+3+4 (Bootcamp) 21. jun–14. juL Søgård

LPu 1, Grunduddannelse (Bootcamp) 09.–18. AuG Christiansminde

LPu 2, Totalforsvarsuddannelse (Bootcamp) 18.–22. AuG Christiansminde

LPu 3, Feltuddannelse (Bootcamp) 22.–27. AuG Christiansminde

LPu 4, Bevogtning (Bootcamp) 27. AuG–1. SEP Christiansminde

LPU 2–4, HHV og FHV
LPu 2, Totalforsvarsuddannelse 03.–07. juL el. 16.–20. OKT Vandstedgaard

LPu 2, Totalforsvarsuddannelse 18.–22. SEP Stensved

LPu 2, Totalforsvarsuddannelse 18.–22. SEP Søgård

LPu 2, Totalforsvarsuddannelse 16.–20. OKT el. 06.–10. nOV Skive

LPu 2, Totalforsvarsuddannelse 06.–10. SEP Christiansminde

LPu 3, Feltuddannelse 05.–09. jun Stensved

LPu 3, Feltuddannelse 28. jun–03. juL el. 16.–21. AuG el. 01.–16. OKT Skive

LPu 3, Feltuddannelse 25.–29. SEP Bornholm

LPu 3, Feltuddannelse 11.–16. OKT Christiansminde

LPu 3, Feltuddannelse 11.–16. OKT Søgård

LPu 3, Feltuddannelse–inkl. LPu 4 BEV 28. jun–07. juL el. 11.–20. OKT Vandstedgaard

LPu 4, Bevogtning, del 2 07.–09. jun Søgård

LPu 4, Bevogtning 09.–12. jun Stensved

LPu 4, Bevogtning 03.–07. juL el. 21.–25. AuG el. 16.–20. OKT Skive

LPu 4, Bevogtning 29. SEP–02. OKT Bornholm

LPu 4, Bevogtning 16.–20. OKT Christiansminde

LPu 4, Bevogtning 16.–20. OKT Søgård

LPU 2–3, MHV
LPu 2 MHV, Dæksgastuddannelse 09.–15. jun el. 18.–24. AuG el. 29. SEP–5. OKT el.  10.–16. nOV Slipshavn

LPu 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 07.–09. jun el. 16.–18. AuG el. 27.–29. SEP el. 08.–10. nOV Slipshavn

LPu 3 MHV, Skydning 23.–25. AuG Slipshavn

Lovpligtig uddannelse

Hold dig opdateret på pc, tablet eller smartphone

Kan du ikke finde netop dét kursus, du søger, i denne oversigt?  
Så skyldes det muligvis, at kurset ikke tilbydes i andet halvår 2013.

Men tjek også kursuskalenderen på Hjemmeværnsskolens  
hjemmeside hvs-info.dk – under menupunktet ”Kursuskalender” 
finder du en altid opdateret oversigt. Her finder du også yderligere 
informationer om de enkelte kurser.

Det er også en god ide at kigge forbi, hvis du har udset dig et  

bestemt kursus i kalenderen her i ma-
gasinet. Det sker nemlig ind imellem, at 
kurser flyttes eller aflyses.

Har du en smartphone, kan du scanne 
Qr-koden til højre og derefter klikke på 
linket ”Kursuskalender 2013".
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NAVIGATION, KOMMUNIKATION M.V.
navigationskursus 1, modul 1 23.–25. AuG Slipshavn

navigationskursus 1, modul 2 25.–27. OKT Slipshavn

navigationskursus 1, modul 1+2 31. AuG–06. SEP Slipshavn

navigationskursus 2, modul 1 07.–09. jun Slipshavn

navigationskursus 2, modul 2 09.–11. AuG Slipshavn

navigationskursus 2, modul 3 20.–25. OKT Slipshavn

navigationskursus 2, yC3 eksamen 25.–26. OKT Slipshavn

navigationskursus 3 27. OKT–01. nOV Slipshavn

navigationskursus 4 02.–07. jun el. 17.–23. nOV Slipshavn

ECPinS Brugerkursus 04.–06. OKT el. 01.–13. OKT Slipshavn

radiooperatørcertifikatkursus 20.–24. OKT Slipshavn

radiooperatørcertifikatkursus 08.–12. DEC Slipshavn

radarbrugerkursus 06.–08. SEP el. 20.–22. SEP el. 22.–24. nOV Slipshavn

Kommunikationsgastkursus 11.–16. AuG el. 06.–11. OKT Slipshavn

GUMMIBÅD OG MFP
Operativ Gummibådsfører 23.–30. jun el. 04.–11. AuG el. 15.–22. SEP Slipshavn

Operativ Gummibådsfører 22.–29. nOV Slipshavn

MFP funktionsuddannelse, modul 1 15.–18. AuG Slipshavn

MFP funktionsuddannelse, modul 2 10.–13. OKT Slipshavn

MFP funktionsuddannelse, modul 3 12.–15. DEC Slipshavn

BEFALINGSMANDSKURSER
SAr 1 30. AuG–01. SEP Slipshavn

SAr 2 25.–27. OKT Frederikshavn

Maritimt ABM 20.–27. SEP Slipshavn

MFP befalingsmandskursus 14.–17. nOV Slipshavn

OFFICERSKURSER
Maritimt Officerskursus 05.–11. OKT Slipshavn

Operationsofficerskursus 15.–16. nOV Slipshavn

Planlægningsofficerskursus 15.–16. nOV Slipshavn

MFP officerskursus 06.–08. DEC Slipshavn

SANITET
Sygdomsbehandler B i skibe 23.–26. jun el. 25.–28. AuG Fanø

Sygdomsbehandler B i skibe 04.–08. AuG el. 24.–28. nOV Slipshavn

ØVRIGE MHV–KURSER
Short range Certifikat 07.–08. SEP Slipshavn

Skydelederkursus til søs 06.–07. SEP Slipshavn

Assisterende motorpasserkursus 22.–27. SEP Slipshavn

Motorpasserkursus 01.–06. DEC Slipshavn

Krankursus 14.–16. OKT Slipshavn

Fartøjsmesterskursus 27. OKT–01. nOV Slipshavn

Hovmesterkursus 01.–06. DEC Slipshavn

Fjernkendingskursus 01.–06. DEC Slipshavn

FORKORTELSER: ABM: Alment Befalingsmandskursus, BM: Befalingsmandskursus, BEV = Bevogtning, FHV = Flyverhjemmeværnet,  
HHV = Hærhjemmeværnet, MHV = Marinehjemmeværnet, MFP = Maritime Force Protection, LPu = Lovpligtig uddannelse,  
SAr = Search and rescue (søredning)
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KurSuSKALEnDEr

BEFALINGSMANDSKURSER
Alment BM-kursus + Videregående BM–kursus  (Bootcamp), intro 07.–09. jun nymindegab

Alment BM-kursus + Videregående BM–kursus  (Bootcamp) 26. juL–18. AuG nymindegab

Alment BM-kursus 28. SEP–04. OKT Søgård

Alment BM-kursus 09.–15. nOV Christiansminde

Alment BM-kursus, del 1 29. AuG–01. SEP Tirstrup

Alment BM-kursus, del 1 14. SEP Aalborg

Alment BM-kursus, del 2 12.–15. SEP Tirstrup

Alment BM-kursus, del 2 26.–29. SEP Tranum

Alment BM-kursus, del 3 07.–10. nOV Tranum

Alment BM-kursus, del 4 21.–24. nOV Aalborg

Videregående BM-kursus, modul 1 06.–11. OKT nymindegab

Videregående BM-kursus, modul 2 23.–28. jun el. 27. OKT–01. nOV nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTinF, modul 1 01.–08. SEP nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTinF, modul 2 04.–11. OKT nymindegab

redaktørkursus 16.–18. AuG Bornholm

informationsledelseskursus 13.–15. SEP nymindegab

udstillingskursus 13.–15. SEP nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 15.–20. SEP nymindegab

iT-befalingsmandskursus 20.–22. SEP Christiansminde

iT-befalingsmandskursus 08.–10. nOV Vandstedgaard

iT-befalingsmandskursus 15.–17. nOV Skive

Forsyningsbefalingsmandskursus 10.–15. nOV nymindegab

Patruljeføreruddannelse 23.–29. nOV nymindegab

OFFICERSKURSER
Alment Officerskursus 11.–16. AuG el. 09. SEP–04. OKT nymindegab

Videregående Officerskursus, modul 1 01.–06. SEP el. 20.–25. OKT nymindegab

Videregående Officerskursus, modul 2 02.–07. jun el. 02.–27. SEP el. 10.–15. nOV nymindegab

Delingsførerkursus, MOTinF, modul 1 16.–18. AuG nymindegab

Delingsførerkursus, MOTinF, modul 2 01.–08. SEP nymindegab

Delingsførerkursus, MOTinF, modul 3 04.–11. OKT nymindegab

næstkommanderendekursus, underafdeling, modul 1 og 2 08.–12. SEP nymindegab

informationsofficerskursus 27.–29. SEP nymindegab

Kontaktofficerskursus 27.–29. SEP nymindegab

Stabsofficerskursus 03.–10. nOV nymindegab

Chefkursus, modul 1 og 2 29. SEP–06. OKT el. 03.–10. nOV nymindegab

Fælles nordisk Efteruddannelse af Chefer 10.–15. nOV Sverige

uddannelsesstøtteofficerskursus 15.–17. nOV Slipshavn

Befalingsmand, officer, info, politi m.v.
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INFORMATION, LEDELSE OG SUNDHED
informationsgrundkursus 16.–18. AuG nymindegab

instruktørkursus 01.–06. SEP el. 27. OKT–01. nOV nymindegab

instruktørkursus, del 1 08.–10. nOV Tirstrup

instruktørkursus, del 2 22.–24. nOV Tirstrup

Ledelseskursus 1, del 1 23.–25. AuG el. 06.–08. SEP Tirstrup

Ledelseskursus 1 15.–20. SEP nymindegab

Ledelseskursus 2 03.–08. nOV nymindegab

Ledelseskursus 3 27.–29. SEP nymindegab

Lærerkursus 06.–11. OKT nymindegab

Sundheds– og træningsvejlederkursus 06.–15. SE el. 08.–27. OKT nymindegab

Sygehjælperkursus 01.–10. nOV Søgård

recertificering af sygehjælperuddannelse 02. nOV Søgård

SKYDELEDER OG SKYDELÆRER
Skydelærerkursus, modul 1 25.–28. AuG nymindegab

Skydelederkursus 1 12.–15. SEP nymindegab

Skydelærerkursus, modul 2 22.–29. SEP nymindegab

Skydelederkursus 2 11.–13. OKT nymindegab

BEVOGTNINGSASSISTENT (FHV)
Bevogtningsassistent, modul 1 30. SEP–05. OKT Karup

Bevogtningsassistent, modul 2 06.–13. OKT Karup

POLITI OG HUNDEFØRER
Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 04.–08. SEP Stensved

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, del 1 06.–08. SEP Christiansminde

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, del 1 20.–22. SEP Skive

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, del 2 27.–29. SEP Christiansminde

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, del 2 11.–13. OKT Skive

Hundeførerfunktionskursus, del 1 09.–11. AuG Tranum

Hundeførerfunktionskursus, del 2 23.–25. AuG Christiansminde

Hundeførerfunktionskursus, del 2 30. AuG–01. SEP Tranum

Hundeførerinstruktørkursus 08.–13. SEP Tirstrup

PATRULJE
Patrulje Specialistkursus 12.–15. SEP Sjælsmark

Videregående Patruljeuddannelse, modul 1.1/1.2/1.3 17. SEP Skive/Fredericia/Sjælsmark

Videregående Patruljeuddannelse, modul 1 19.–22. SEP Slagelse

Videregående Patruljeuddannelse, modul 2.1/2.2/2.3 15. OKT Skive/Fredericia/Sjælsmark

Videregående Patruljeuddannelse, modul 2 17.–20. OKT Slagelse

Videregående Patruljeuddannelse, modul 3.1/3.2/3.3 19. nOV Skive/Fredericia/Sjælsmark

Videregående Patruljeuddannelse, modul 3 23.–29. nOV nymindegab

FORKORTELSER: BM = Befalingsmand, FHV = Flyverhjemmeværnet, MOTinF = Motoriseret infanteri
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Klasselokaler udskiftet med 
undervisning
i naturen
jægersprislejen i nordsjælland summede af uddannelsesaktiviteter,  
da 200 fynske hjemmeværnssoldater brugte en forårsweekend på at  
dygtiggøre sig.

Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn valgte at 
rykke alle uddannelser ud i naturen, da de i 
foråret gennemførte et større uddannelses-
arrangement i jægerprislejren i nordsjæl-
land. Den traditionelle undervisning med 
powerpoints i lune klasselokaler var udskif-
tet med udendørs undervisning i en teltlejr, 

hvor kursisterne i ly for vinden kunne blive 
klogere på blandt andet anvendelsen af kort 
og kompas, befalingsmandsuddannelser på 
flere niveauer, førstehjælp og den grund-
læggende militære efteruddannelse for 
frivillige (GME-F).

”Vi vil gerne afprøve uddannelser i nye 

rammer med naturen som kulisse. Det er 
blevet rigtig positivt modtaget af både kursi-
ster og instruktører,” forklarer oberstløjtnant 
Kent Mikkelsen, der er chef for Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn.

Det kan den 26-årige instruktør og grup-
pefører Kathrine Held Daugaard fra Hjem-

Alle kurserne på den fynske multiweekend i Jægerspris var rykket udendørs. Her er nogle  
kursister i gang med en ordstafet som afslutning på kurset i brugen af kort og kompas.  

uDDAnnELSE

AF CHArLOTTE BAun SEnHOLT
FOTO: STEEn WrEM

42 HJV magasinet  |  juni 2013



Nye skytter som Nadine Lefevre Werner 
skal først og fremmest lære at føle sig 
trygge med et gevær i hånden. 

”Skydning og det at 
have et gevær i hånden er 
ret grænseoverskridende 
for mig. Derfor er det også 
så fantastisk, når jeg får 
bevist over for mig selv, at 
det kan jeg også klare."

Nadine Lefevre Werner,  
kursist

meværnskompagni Odense Havn skrive 
under på. Hun gennemførte kurset i kort og 
kompas, der foregik i teltlejren.

”Det var en fed måde at undervise på, 
fordi det gav gode muligheder for at veksle 
mellem teori og praksis,” fortæller Kathrine, 
der i den grad trives i rollen som instruktør, 
fordi man får lov til at ”videregive egne 
guldkorn.” Som undervisningsform havde 
hun valgt ”cooperative learning”, der er en 
metode, som i høj grad involverer kursi-
sterne. 

”jamen, det gik forrygende. Både jeg og 
kursisterne fik rigtig meget ud af det,” for-
tæller Kathrine, som i øvrigt altid glæder sig 
til at være med på distriktets multifunktions-
weekender, der gennemføres en gang årligt.

”jeg har endnu aldrig oplevet at blive 
skuffet. Folk er altid topmotiverede,” siger 
Kathrine, der benyttede lejligheden til selv 
at tage et nyt idrætskursus arrangeret af 
sundheds- og træningsvejleder Bent nor-
mann Andersen fra Odense.

Bedre skytter
uden for teltlejren blev der blandt andet 
udbudt håndgranatkast og forskellige 
skydeuddannelser. i alt var der 21 kurser på 
programmet, så der var nok at vælge imel-
lem for de mange fynske hjemmeværnssol-
dater, og de mange uddannelsestilbud faldt 
i god jord.

”Det er et super arrangement, hvor man 
selv har kunnet sammensætte sit eget 
forløb. Dels kan vi dygtiggøre os og få 
mere rutine i eksempelvis skydning, dels 
får vi mulighed for at mødes på tværs af 

underafdelingerne. Det giver et godt socialt 
sammenhold,” mener ingrid Vest fra Hjem-
meværnskompagni Odense-Dalum. 

Hun befinder sig på skydebanen, da HjV 
magasinet møder hende.  Det samme gør 
nadine Lefevre Werner fra Politikompagni 
Middelfart. Begge er meget ”grønne skyt-
ter” og har bare været nogle få gange på 
en skydebane før. Så en vis nervøsitet og 
spænding præger dem, og de lytter intenst 
til skydeinstruktør Søren Borups råd, som 
handler om både vejrtrækning, den rette 
kropsstilling og koncentration.

nadine Lefevre Werner er tydeligvis stolt, 
da det lykkes hende at få så meget ro i 
kroppen, at hun kan betjene skydevåbnet og 
ramme skiven flere hundrede meter væk.

”Skydning og det at have et gevær i 
hånden er ret grænseoverskridende for mig. 

Derfor er det også så fantastisk, når jeg får 
bevist over for mig selv, at det kan jeg også 
klare,” siger nadine med et smil på læben.

Lidt derfra står skydeinstruktør Poul 
ravnsbæk, der har stået for skydeuddannel-
sen af stort set samtlige de hjemmeværns-
delinger, som har været i Kosovo for at 
bevogte novo Selo-lejren. Han forklarer om 
skydetræningen:

”Vi lærer de nye hjemmeværnssoldater, 
hvordan de skal håndtere deres våben, 
så de føler sig trygge. De ældre og mere 
garvede hjemmeværnssoldater skal nogle 
gange havde pillet ”nogle uvaner” af. En 
lille bitte justering kan betyde meget for 
dit resultat. Den viden og rutine, du får 
på skydebanen, er i sidste ende din egen 
livsforsikring, den dag du står i en skarp 
situation.” 

Ubudne gæster
i et nærliggende plantageområde er en 
gruppe hjemmeværnssoldater i fuld gang 
med at øve sig i bevogtning og adgangs-
kontrol som en del af GME-F. To kursister 
står ved en fiktiv kontrol mellem træerne, 
alt imens en noget højtråbende instruktør 
nærmer sig.

”jamen, jeg skal ind og tale med røde 
johnny,” lyder det meget insisterende fra 
instruktøren, der ikke har noget id-kort på 
sig og bliver ved med at gentage, at han 
altså bare skal ind og tale med sin ven.  

De to hjemmeværnssoldater afviser reso-
lut den ubudne gæst. De beder ham også 
åbne sin hånd, som er knyttet. Efter kort 
tid viser det sig, at den ubudne gæst rent 
faktisk har en pistol i lommen, så han bliver 
lynhurtigt lagt ned, og der bliver tilkaldt 
assistance. Bagefter diskuterer instruktører 
og kursister livligt situationen. Hvornår op-
fattede de situationen som truende? Hvilke 
muligheder var der for at afværge konflik-
ten? Skulle de have handlet anderledes? 
Hvordan håndterer man i det hele taget 
situationer med optræk til ballade?

ikke langt derfra øver hjemmeværnssol-
daterne sig i at undersøge en bil for våben 
og sprængstof samt at foretage en kropsvi-
sitering. De har 15 minutter til at gennem-
rode bilen, men det lykkes ikke alle at finde 
det gemte sprængstof og våben. instruktø-
ren forklarer, at det primært handler om at 
lære principperne for ”carsearch”, som det 
også kaldes på engelsk.
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uDDAnnELSE

i lyset af de vagtopgaver, som hjemmeværnssoldater gennem de se-
neste år har været med til at udføre til støtte for forsvaret både i Afgha-
nistan i Camp Price og i nATO-lejren novo Selo i Kosovo, er øvelserne i 
bevogtning og adgangskontrol meget aktuelle og realistiske. Soldaterne er 
da også godt tilfredse med den træning, som de får.

Uddannelse har høj prioritet    
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, besøgte også 
multiweekenden og var rundt og se de forskellige uddannelser. Han deltog 
også i indvielse af distriktets nye fane, som foregik ved en højtidelighed 
forud for uddannelsesdelen. Også den fungerende regionschef, oberstløjt-
nant Keld Madsen, var forbi jægersprislejren.

Allerede nu har distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen planer om at 
udvide med yderligere en multifunktionsweekend, så der fra 2014 bliver to 
arrangementer af den type om året. 

”Generelt har uddannelse – ikke mindst af førerne – høj prioritet i 
distriktet. Vi oplever, at konceptet for multiweekenderne med mange 
uddannelsestilbud er en succes. Som chef ser jeg en klar fordel i at samle 
så mange deltagere som muligt over en weekend. ud over det faglige 
udbytte får deltagerne også gode muligheder for at danne netværk på 
tværs af underafdelingerne. Det er positivt og styrker korpsånden,” siger 
Kent Mikkelsen, der håber på endnu flere deltagere, næste gang distriktet 
er vært for en multiweekend.

Distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen 
har planer om at udvide med to årlige multi-
funktionsweekender fra 2014.

Kammeratskabet er en utrolig vigtig del af samværet i hjemmeværnet.   
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Værksteder  
tur-retur til 
hjemmeværnet
Hjemmeværnet får nu igen egne værksteder, der 
tilbyder brugerne støtte ved mindre reparationer af 
våben og køretøjer.

VÆrKSTEDEr

Mange opgaver kan løses ude ved kunderne, 
fordi værkstederne bliver udstyret med 
servicevogne. Foto: Ib Andersen

Det er gensynsglæde, der præger hjemme-
værnets modtagelse af tre værksteder, som 
nu bliver en del af hjemmeværnets vedlige-
holdelsesstruktur.

For værkstederne med speciale i reparati-
oner af våben og køretøjer var frem til 2005 
en del af hjemmeværnets værkstedsstruk-
tur. Så skiftede de tilhørsforhold og blev lagt 

ind under Forsvarets Hovedværksteder, hvor 
de har været placeret de seneste otte år. 
Men fra 1. april er værkstederne atter en del 
af hjemmeværnet. En beslutning, der blev 
effektueret i kølvandet på anbefalingerne af 
et større analysearbejde. 

Et af de hidtidige værksteder i Kalbyris ved 
næstved er dog blevet nedlagt ved flytnin-
gen som led i besparelserne i forsvaret, og 
hjemmeværnet har fået færre årsværk retur, 
end der blev leveret i 2005. Alligevel er stem-
ningen god på værkstederne, og de ansatte 
glæder sig til at tage hul på opgaverne.

”Vi er vældig godt tilfredse. Mange af os 
har været længe i systemet – også dengang 
vi hørte under hjemmeværnet. Så det er lidt 
som at komme hjem,” lyder det samstem-
mende fra værkstedets tre ledere seniorser-
genterne Søren Moll og Carsten van Hauen 
og overkonstabel Charles Kock. 

Flere fordele
De tre værksteder er placeret i Aalborg, 
Søgaard i Sønderjylland og i Brødeskov syd 
for Hillerød og får betegnelsen vedligehol-
delsesstøtteelementer (VSE). Kunderne er 
hjemmeværnets myndigheder, som værk-
stederne vil støtte med mindre reparationer 

og eftersyn af våben, køretøjer, optisk 
materiel og forskellig andet. Mange af opga-
verne vil blive løst ude ved myndighederne, 
idet værkstederne er udstyret med service-
vogne, så de kan køre ud til kunderne. 

Set med hjemmeværnets briller er over-
dragelsen et plus.

”Vi får erfarne mekanikere med en militær 
baggrund og med et indgående kendskab 
til hjemmeværnet, da de hele perioden ved 
Forsvarets Materieltjeneste har løst opgaver 
for hjemmeværnet. Vi vurderer samtidig, at 
vi får mulighed for at udnytte værkstederne 
mere effektivt,” forklarer major jeppe Falk 
fra Hjemmeværnskommandoens Logistikaf-
deling. 

Et andet plus er, at Hjemmeværnskom-
mandoen nu kan tilrettelægge og prioritere 
værkstedskapaciteter i forhold til forsvaret, 
som hjemmeværnet fortsat skal støtte. Om-
vendt vil hjemmeværnet også forsat være 
afhængige af støtte fra forsvaret til større 
vedligeholdelsesopgaver.

Startskuddet til samarbejdet mellem 
værkstederne og deres kunder i de nye 
rammer skete på et logistikseminar 12.-13. 
juni, hvor parterne mødtes til en frugtbar 
dialog. 

Hjemmeværnet har fra 1. april igen fået 
egen værkstedskapacitet, der primært skal 
servicere hjemmeværnets myndigheder 
med reparationer af våben og køretøjer. 
Foto: Jeppe Falk 

AF CHArLOTTE BAun SEnHOLT

Aalborg

*
Søgaard

*
Brødeskov
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MArCH

Knirkende sne under 
Nijmegenstøvlerne
16. juli vil hundredvis af 
danskere fra totalforsvaret 
tage de første skridt på 
årets nijmegenmarch. 
De mest passionerede 
gængere tog allerede 
hul på træningen, inden 
Danmark havde smidt 
vinterklæderne. Og HjV 
magasinet gik med.

Fordømt, det er koldt. Deres udsendte vip-
per på tæerne ved paraden i Tommerup 
Skoles gård, mens flaget stryger til tops 
denne morgen den 24. februar. Marcharran-
gør Lars B.u. Knudsen ønsker de 171 delta-
gere en god tur, og så brager et kanonslag, 
så det river i ørerne om kap med kulden.

Til en svag duft af bladkrudt bevæger 
skaren sig af sted, nogle i hold på kolonner, 
nogle i klumper af enkeltgængere. Langt de 
fleste er uniformerede fra alle tre værnsgre-
ne af hjemmeværnet, men også medlem-

mer af forsvaret samt civile er mødt op. Og 
hvad der bare ligner en gåtur, kræver en 
stor del planlægning:

”25 frivillige har været involveret i at 
sætte rute op, bemande rasteplads og gå 
prøveture,” fortæller marcharrangør Lars 
B.u. Knudsen.

Han forklarer, at der også skal søges 
tilladelser hos lodsejere, skaffes ekstraordi-
nær åbning af offentlige toiletter og mange 
andre detaljer. Selv at affyre et blålyn ved 
starten skal være koordineret med distriktet.

Koldt, men flot og hvidt
HjV magasinets udsendte går med på 
34-kilometerruten og taler med deltagerne 
undervejs. Der er skruet op for solen, så det 
går lige an, at temperaturen med wind chill-
faktor til tider er nede på -15 grader, mener 
44-årige Henrik nørgaard fra Politihjemme-
værnskompagni Silkeborg.

”Det er helt perfekt marchvejr,” siger han 
og fortæller, at han deltager i marchen for 
fjerde gang.

AF THOrBjØrn HEin

På ægte Nijmegenvis lod flere af de deltagende HJV-hold flaget flyve over kolonnerne. 
Foto: Thorbjørn Hein.

De mange træningstimer på de danske lan-
deveje kulminerer i Nijmegen, hvor hjem-
meværnssoldaterne med vajende faner stolt 
marcherer af sted på den legendariske hol-
landske march. Arkivfoto: Ninna Villadsen
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March-fakta
• Den 15. Fynske Hjemmeværnsmarch 2013 

blev afholdt søndag 24. marts
• Marchen var arrangeret af HVK Middelfart 
• 171 deltog, størstedelen uniformerede
• Der var ruter på 6, 10, 20 og 34 kilometer
• Over halvdelen gik 34 kilometer-ruten
• Tilsammen gik deltagerne 4.446 kilometer
• Årets nijmegenmarch afholdes i Holland 

16.-19. juli

Deres udsendte må give ham ret, for så 
længe stængerne er i gang, og sneen knir-
ker under fode, er det til at holde varmen. 
Men det er en udfordring at komme både op 
og ned ad rutens bogstavelige højdepunkt, 
det 131 meter høje Frøbjerg Bavnehøj. Sne 
og is gør især nedstigningen til en varsom 
affære. Men udsigten over de sneklædte 
vidder er det hele værd. 

Duften af savsmuld
Stemningen blandt deltagerne på ruten er 
glimrende, og pludselig har vandrestøvlerne 
bragt os i mål.

”jeg er lettet, alt gik glat,” siger arrangør 
Lars B.u. Knudsen. Han fortæller, at mange 
bruger turen som indledning på marchsæ-
sonen. Der er også dem, der ikke længere 
ønsker at deltage i nijmegenmarchen, men 
som kommer for at snuse lidt til savsmulden 
og erindre det glade lejrliv i Holland.

”jeg er træt, men på den gode måde,” 
fortæller Henrik nørgaard med medaljen 
i hånden, som med sin indsats bidrog til 
de i alt 4.446 kilometer, som deltagerne 
tilbagelagde under Den Fynske Hjemme-
værnsmarch.

Solbrilleføring og solcreme var et klogt træk 
på en dag, hvor det bølgende, fynske land-

skab lyste om kap med solen ovenfra.  
Foto: Thorbjørn Hein

Et var at komme op på toppen, noget andet ned: Gængere 
iagttager her rettidig forsigtighed under stejl forskydning 
nedad. Foto: Thorbjørn Hein
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SKyDETErrÆn

Naturen stortrives  
i vestjysk skydeterræns 
forblæste landskab

Havtornen har – sammen med markfirbenet – sikret fredning af  
skydeterrænet.

Det kan lyde som en rigtig dårlig idé at 
sætte penge i et stykke jord, der langsomt 
fortæres af hav og sand. Sådan så man 
imidlertid ikke på det i hjemmeværnets 
barndom – dengang vendelboerne stod sam-
men om at finde både husly og træningsmu-
ligheder for det nye, frivillige værn. 

Lige så frivillige midler i den selvejende 
fond Hjemmeværnsgården Vandstedgård i 
Hjørring blev derfor brugt til opkøb af den 
ene parcel efter den anden, derude, hvor 
blæst og havgus gjorde livet så nøjsomt, at 
det var svært for områdets husmænd at få 
enderne til at mødes. Alt sammen med hen-
blik på at etablere et terræn til den nødven-
dige skydetræning.

Formanden for Vandstedgård-fonden Ole 
Bonde Larsen fortæller om de små jordstyk-
ker, der lidt efter lidt blev samlet mellem 
rubjerg Knude Fyr og Mårup kirke. i 1964 
var det samlede areal så stort, at Forsvarets 
Bygningstjeneste kunne skrive kontrakt om 

For 50 år siden opkøbte driftige 
hjemmeværnsmænd i Hjørring mager 
landbrugsjord ved Vesterhavet for at få plads 
til deres øvelsesskydning. Siden tog naturens 
kræfter over, og i dag er Mårup Skydeterræn 
også en særdeles yndet turistattraktion.

AF BirTHE LAuriTSEn
FOTO: LArS HOrn / BAGHuSET
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leje af arealet til en årlig pris af 5000 kroner. 
i dag er det Slots- og Ejendomsstyrelsen, 

der på forsvarets vegne er den anden part 
i lejeaftalen. For selv om naturen siden har 
fået de godt 80 hektar til at skrumpe til om-
kring 60, bruges de fortsat til det oprindelige 
formål: Skydetræning med håndvåben og 
let maskingevær – alt sammen inden for en 
kaliber af ni millimeter. 

Fem årlige skydninger
ud over hjemmeværnet og forsvaret bruges 
skydeområdet også af jægere og skyttefor-
eninger. ifølge Fredningsnævnets seneste 
godkendelse, som foreløbig rækker frem til 
udgangen af 2017, må der gennemføres ca. 
fem årlige skydninger, typisk på søndage. 
Der må ikke skydes på helligdage og ”fra 
den første hverdag efter den 1. søndag i maj 
til den sidste hverdag før den sidste søndag 
i september”, som det hedder i tilladelsen. 
Kort sagt: i turistsæsonen.

”inden for disse givne rammer har alle 
berørte parter – fra Eu og fredningsmyn-
digheder til Hjørring Kommune, klitvæsen 
og turisme – lært at leve med hinanden,” 
understreger Bent Madsen, der er fondens 
daglige kontakt til myndighederne.

Han kommunikerer løbende med i alt 14 
instanser for at tilgodese diverse love og 
regler, som er taget til i antal i takt med 
områdets forvandling.

For med skydeterrænets tilstedeværelse 
er det lykkedes at skabe en så unik natur, 
at det i dag er en del af natur 2000 – et 
netværk af beskyttede naturområder i Eu. 
Hovedårsagen til den status er havtorn – en 
nordisk frugtbusk, der har fået så mar-
kant fodfæste, at den indgår i det største 
samlede område med denne c-vitaminrige 
plante.

”At der desuden findes markfirben, 
har givet øget bevågenhed. For trods sin 
udbredelse over det meste af landet, er 

Mårup Skydeterræn
Forretningsmanden Aage Holt (1902-1986) 
nåede aldrig ind i modstandskampen 1940-45, 
måske mest fordi ingen opfordrede ham. Han 
havde ord for at være så impulsiv, at det kunne 
blive et problem for det illegale arbejde. 
Til gengæld var han blandt de første, der 
meldte sig, da tanken om et hjemmeværn 
opstod, og arbejdet med at skaffe Hjørring en 
hjemmeværnsgård – Danmarks første  – blev 
nærmest et livsprojekt for ham. 
Det fortæller de tre kilder bag artiklen om Må-
rup Skydeterræn: Ole Bonde Larsen, formand 
for Vandstedgård-fonden, Bent Madsen og Jør-
gen Lind Thomsen, der alle er hjemmeværnspi-
onerer og fortsat aktive omkring Vandstedgård 
og dermed Mårup Skydeterræn, hvis indtægter 
er med til at finansiere driften og udbygningen 
af hjemmeværnsgården i Hjørring. 

Ole Bonde Larsen (i marineblå uniform) og 
Bent Madsen inspicerer skydeterrænnet i 
Mårup.
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markfirbenet så meget i tilbagegang, at 
et Eu-direktiv har fredet både det og dets 
levesteder. Det smitter af på naturplejen i 
skydeterrænet,” siger Ole Bonde Larsen.

Kvæg som naturplejere
Sådan var det ikke, da en af hjemmevær-
nets pionerer, Aage Holt, i 1960 købte det 
første stykke jord ved rubjerg Knude Fyr. 
Om end magert så var det dog landbrugs-
land. Det tætteste, som man i dag kommer 
på landbrug, er 75 stykker kvæg, som sør-
ger for den afgræsning, der er en forudsæt-
ning for arealtilskud fra Eu.

Kvæget, p.t. af arten Galloway, ejes af 
en lokal landmand og er valgt, fordi deres 
klove er skånsomme mod naturen. De slår 
ikke – som hestenes hove – hul på sandet 
og skaber øget sandflugt. Og så er kvæget 
lettere at holde inde end får, der kan være 
de rene udbrydere.

Et jagtkonsortium sørger for vildtplejen 
på de 60 hektar og skal som en del af lejen 
passe hegnet og sikre revirpleje i samar-

bejde med Hjørring Kommune. Blandt andet 
skal havtornen skæres ned i et omfang, 
der giver kvæget mulighed for at afgræsse 
området – hvilket i øvrigt også gavner det 
solelskende markfirben. 

Spildt investering
Oprindelig skulle skydeområdet anlægges 
lidt sydligere, ved rubjerg Knude. Med 
vanlig sans for en god handel havde Aage 
Holt fået et areal på hånden, og Vandsted-
gård-fonden havde bevilget de nødvendige 
12.000 kroner til købet. Men sælgeren løb 
fra handlen – og i stedet begyndte Holt at 
købe jord op ved Mårup. 

Måske var det ikke altid de helt fine meto-
der, der blev anvendt, når han sikrede sig et 
areal. Blandt andet gav han afslag på skyld 
til eget firma, mod at skyldnere solgte et 
stykke jord til Vandstedgård, vel at mærke 
til en fordelagtig pris.

Og visionerne rakte højt. i 1965 blev 
der således brugt 30.285 kroner til faste 
markørstillinger – en investering, der stort 

set var som smidt i havet. Der blev aldrig 
den skydeintensitet, som man havde regnet 
med, og under en vestenstorm i 1980’erne 
skred de sidste stillinger i havet. Siden er 
banerne rykket bagud, og der foretages 
manuel opstilling af elektroniske markør-
stillinger til de otte-ni standpladser, som 
etableres ved hver skydning. Bagefter slet-
tes alle spor.

Fyret blev opgivet
Den 5.000 kilometer lange nordsøsti pas-
serer i udkanten af Mårup Skydeterræn 
og forbinder således to seværdigheder: 
resterne af Mårup kirke og det tilsandede 
rubjerg Knude Fyr, som Vandstedgård-fon-
den omkring 1970 opgav at købe efter en 
omfattende korrespondance med Forsvars-
ministeriet.

Fyrdirektoratet støttede ganske vist 
nordjydernes plan om at eje det – på en 
række nærmere definerede betingelser. 
Blandt andet skulle fyret fortsat vedlige-
holdes, der skulle være udsalg til turister 
og opholdsmuligheder for ornitologer. Og 
så skulle vejen holdes. Det sidste blev 
tungen på vægtskålen. For sandet lagde sig 
uhjælpeligt, hver gang vinden havde leget 
i området. Den økonomiske belastning ville 
blive kvælende, mente de nordjyske hjem-
meværnsfolk og trak sig.

Vel godt det samme. For i mellemtiden er 
fyret og de tilhørende bygninger mere eller 
mindre blevet begravet i de enorme sand-
dyner, der har rejst sig, og som med vinden 
i ryggen er på stadig vandring. 

Den sydligste del af skydeterrænet indgår 
således i det kuperede sandlandskab – i dag 
en af landsdelens store turistattraktioner, 
erkender Ole Bonde Larsen. i forlængelse 
heraf stortrives naturen med rådyr, harer, 
ræve, fasaner, agerhøns og rovfugle. Dertil 
kommer en lige så alsidig og usædvanlig 
flora. Alt sammen et resultat af hjemme-
værnets indtog i det barske landskab.

Hjørring Kommunes kort over Vandstedgård-fondens skydeterræn i Mårup. I toppen ses 
det sydlige af Lønstrup. Sandvejen nederst i billedet fører ud til Rubjerg Knude Fyr.

En del af det oprindelige skydeterræn ligger  
begravet under sanddynen ved Rubjerg Knude Fyr.

SKyDETErrÆn
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SPØRGSMÅL:
1.  Hvor er marinehjemmeværnets 

otte nye simulatorer installeret?

2.  Hvornår besøgte Prins Joachim 
hjemmeværnets bevogtningsdeling 
i Kosovo?

3.  Hvilket hjemmeværnskompagni er 
X Factor-vinder Chresten medlem 
af?

4.  Hvor mange kursister deltog på 
marinehjemmeværnets dæksgast-
kursus? 

5.  Hvad hedder chefen for Hjemme-
værnseskadrille 282 Kongeåen?  

&Quiz     vind

KONKURRENCE
En god guide til turen

jesper Asmussen er ikke bare medlem af 
Hjemmeværnets Tamburkorps København, som 
har hjemme på Kastellet. Han er også forfatter og 
ophavsmand til den fine guidebog ”Vestvolden og 
nordfronten”, hvor han tager læseren i hånden på en 
tur langs de bygningsværker, der tilsammen udgjorde 
Københavns Befæstning. Så er du interesseret i 
forsvarshistorie, kultur og natur, så deltag i konkurrencen 
her på siden og vind et eksemplar.
Turen går fra Køge Bugt langs den 14 kilometer lange 

Vestvold gennem nordfronten med afslutning ved Øre-
sund nord for København, og den beskriver et af dan-
markshistoriens største anlægsarbejder fra sidste halvdel 
af 1800-tallet.

Bogen er opbygget i mange afsnit med masser af flotte 
illustrationer, så man nemt kan plukke områder ud og 
fordybe sig i de enkelte anlæg. Desuden er der kort med 
ruter, GPS-koordinater samt Qr-koder til scanning, så 
man kan finde flere oplysninger undervejs.

Hvor grundigt har du læst 
HjV magasinet denne 
gang? Er du rigtig skarp, 
kan du svare på de fem 
spørgsmål nedenfor. Og 
sender du dine svar til os, 
kan du være blandt de 
heldige vindere af et smart 
HjV-ur.

Send ind og vind!
Send dine svar på mail til:  
hjv-magasinet@hjv.dk eller  
med post til 

Hjemmeværns kommandoen,  
Overgaden oven Vandet 62B,  
1415 København K 

senest 1. august. Mærk mail eller 
brev ”Konkurrence” og husk at opgive 
navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets quiz 
1/2013 er:

Connie Andersen
Hamisgårdvej 3D
6500 Vojens

Allan Holmbæk
ryvej 29
8653 Them

??

Din SiDE

Den ukendte dansker, der afgjorde 2. verdenskrig

Bogen "Danskeren bag bomben" er en fantastisk 
fortælling om tømrerlærlingen Charles Christian Lauritsen 
fra Holstebro, der var med til at konstruere verdens 
første atombombe. Bogen er skrevet af journalist og 
hjemmeværnsmedlem siden 1967 Knud jacobsen: 
"noget af den viden, jeg har fået i hjemmeværnet, har 
jeg anvendt i arbejdet med at skrive bogen. Det gælder 
for eksempel viden om våben.” 

under 1. Verdenskrig stak Charles Christian Lauritsen 
af til uSA, hvor han endte som videnskabsmand. i 
midten af 1920’erne kom han i forbindelse med robert 
Oppenheimer, som i dag er kendt som atombombens 
fader. Lauritsen fik i første omgang sit eget forskerhold, 
som udforskede atomkernen og dens strukturer, og 
efter at have haft en afgørende rolle i udviklingen af 
uSA’s raketprogram blev han selv en del af det såkaldte 
Manhattanprojekt i 1944. under ledelse af sin gamle ven 
Oppenheimer fik han afgørende indflydelse på historiens 
gang, da han blandt andet var med til at udpege 
bombemålene over japan.

"Danskeren bag bomben" er udgivet af Berlingske 
Media.

Charles Christian 
Lauritsen som ung  
soldat. Foto: Fra  
Margaret Press'  
Samling.

 

Forlaget bag bogen, 
Lindhardt og Ringhof,  
udlodder i alt 5 bøger til 
en værdi af 299,95 kr.  
pr. stk.

 

VIND ET EKSEMPLAR!
Svar på dette spørgsmål i en mail til hjv-magasinet@hjv.dk 

Hvor lang er den københavnske Vestvold?

Husk at skrive ”Vestvolden” i emnefeltet. Skriv også dit navn og adresse efter  
quiz-svaret i mailen, som redaktionen skal have senest 1. august 2013.
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Vinderfotoet er indsendt af Mathias Grøning fra Politihjemmeværnskompagni Amager. Soldater fra kompagniets bevogtningsdeling ligger i vand-
kanten som en del af en amerikansk inspireret koldtvandstræning. Bagefter marcherede de ti kilometer i den våde uniform og med fuld oppakning.

SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND
Har du et flot, 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-multitool med holder og HjV-logo.

Hjemmeværnskommandoen, Overgaden oven Vandet 62B, DK-1415 København K


