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LEDER

Hjemmeværnet er en militær organisation. Uan-
set din funktion har du den militære uddannelse til 
fælles med alle andre frivillige. Og det er netop den 
militære struktur og kommandovej, der gør Hjem-
meværnet så velegnet til at støtte Forsvaret, 
Politiet, beredskabet og det øvrige samfund med 
et væld af opgaver.

Derfor er den lovpligtige uddannelse vigtig. Sam-
fundet betaler 250-300 timers uddannelse til alle 
frivillige, og medlemmerne supplerer efterfølgende 
med endnu flere kurser og længerevarende uddan-
nelser, som giver værdi for både samfundet og 
det enkelte medlem.

Også vedligeholdelsen af kompetencerne er cen-
trale for Hjemmeværnet. Hvis ikke færdighederne 
holdes ved lige, visner de som blade på træerne 
her i efteråret. Alle skal løbende være opdate-
rede på uddannelserne.

Blandt andet derfor indførte vi for to et halvt år 
siden Grundlæggende Militær Efteruddannelse for 
Frivillige, også kendt som GME-F. Hjemmeværnet 
skal altid være i stand til at levere et stabilt højt 
niveau i støtten til Forsvaret og vores øvrige sam-
arbejdspartnere.

Vi plejer at sammenligne kravene om 24 timers 
årlig funktionsrelateret tjeneste – og herunder 
GME-F – med det at dyrke idræt og gerne ville 
være med på holdet, når kammeraterne skal 
spille kamp i weekenden. De fleste klubber kræ-
ver, at man deltager i træningen for at få plads 
i truppen. Sådan er det også i Hjemmeværnet. I 
sidste ende drejer det sig om at kunne trække på 
en række færdigheder, som ligger på rygraden, 
når tingene spidser til, eller en kammerat kommer 
til skade.

I denne udgave af HJV magasinet kan du blandt 

andet læse et stort tema om uddannelse. Her står 
der ikke meget om GME-F. Det tager vi for givet, 
at alle får på plads inden nytår. Til gengæld er 
der masser af gode historier om, hvor meget du 
egentlig kan få ud af de uddannelser, som Hjem-
meværnet tilbyder. Mange af dem kan også løfte 
din civile karriere.

Vi har i de seneste måneder selv besøgt nogle 
af de traditionsrige sommerskoler og de nye boot-
camps og igen i år mødt motiverede og dygtige 
frivillige instruktører og kursister. Herfra skal lyde 
en opfordring til, at alle holder fast i engagementet 
og samler op på eventuelle efterslæb i uddannel-
serne.

I Hjemmeværnsledelsen og resten af Hjemme-
værnskommandoen arbejder vi ihærdigt på at få 
afsluttet budgetanalysen og på at få den politiske 
stillingtagen til implementering af forsvarsforliget. 
Hvis I  sideløbende sikrer jer de nødvendige ud-
dannelser, er vi sammen klar til at møde krav 
og forventninger til Hjemmeværnet fra borgere, 
samarbejdspartnere og politikere – uanset hvordan 
fremtiden end former sig.

For uddannelse er hele grundlaget for, at 
Hjemmeværnet kan virke effektivt som bered-
skabsorganisation.

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet

Din uddannelse  
– hele Hjemmeværnets fremtid

Hjemmeværnsledelsen
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Hjemmeværnet ydede massiv støtte til årets  
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13  De vandt historiedysten 
Nordsjællandsk kompagni leverede bedste fortælling 
om, hvordan de gjorde en forskel.

14  Dramatisk redningsaktion 
Hjemmeværnet var på rette sted, da en slæbebåd 
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Den militære traditionspleje i Syddanmark er  
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Hjemmeværnsskolen tilbyder en række digitale 
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30  Genvej til at gøre en forskel  
Koncentrationen var i top på Bootcamp, der tilbød 
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33  Pædagog stortrives i uniform 
Lars Christiansen fra Aabenraa lever sine militære 
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37  Charmeoffensiv på den jyske hede 
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Virksomhedshjemmeværnet har succes med nyt 
hvervekoncept. 

44  Hædersgave fra fond 
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var med til at lukke Camp Bastion.

46  Masser af opmærksomhed 
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Bog om  
400 års 
jubilæum

Sommer med mange 
søredninger
Lystsejlere, badegæster, windsurfere og andre vandhunde 
har haft forrygende forhold i den varme, solrige sommer. 
Derfor har Marinehjemmeværnet også haft travlt med at 
redde nødstedte sejlere og andre, som er kommet uheldigt 
af sted i sommerheden.

Blandt andet trak MHV 815 Kureren en gammel ombygget 
fiskekutter fri i Hjelm Bugt ved Møn og Falster i midten af 
august. Marinehjemmeværnsfartøjet var egentlig på vej på 
værft i Søby på Ærø, men kort efter måtte de igen træde 
til ved en grundstødning. En tysk båd sad fast ved Masnedø 
Kalv tæt på Storstrømsbroen mellem Sydsjælland og Falster.

Få dagen forinden var to hjemmeværnsfartøjer indsat i 
farvandet ved Lillebæltsbroen for at eftersøge en person, 
der var set hoppe fra broen. Mindre end et kvarter efter 
opkaldet fra Søværnets Operative Kommando afgik Hjortø 
fra Fredericia. Hjortø, som hører under Det Bornholmske 
Hjemmeværn, var på uddannelsestogt i området og blev 
bedt om at være såkaldt ”on scene coordinator”.

MHV 812 Herkules meldte sig også til at søge, og eftersom 
de stævnede ud fra Kolding, blev de sat til at søge i den 
nordlige del af området. Der gik ikke lang tid, før besætnin-
gen fandt den pågældende livløs i vandet.

Senere på måneden blev en kajakroer meldt savnet under 
et race for havkajakker ved Faaborg Outdoor Event. Marine-
hjemmeværnet i Faaborg rykkede ud med MHV 808 Lyra og 
fandt kajakroeren ved Lyø.

”Det er dejligt at have så effektivt et redningsmandskab 
som Marinehjemmeværnet, og især en tak til folkene om 
bord på Lyra  for den gode behandling,”  sagde kajakro-
eren Jonas Blomqvist, da han var kommet sikkert i havn i 
Faaborg.

Jernmænd  
fra Hjemmeværnet

Igen i år var der massiv deltagelse fra 
Hjemmeværnet ved KMD Ironman Co-
penhagen, og det blev bemærket. Rig-
tig mange tilskuere kom med positive 
tilkendegivelser, klap på skulderen og 
anerkendende ord til de jernmænd og 
-kvinder, som med stolthed bar Hjem-
meværnets logo synligt på brystet – og 
sloganet ”Vi stiller op” trykt i guld.

De 3,8 km svømning i køligt vand ved 
Amager Strandpark, en cykeltur på 180 
km i blæst og regn og et maratonløb 
til dessert var hård kost for de 11 del-
tagere.

En enkelt blev trukket ud af stæv-
nelægen på grund af efterveer fra en 
blodprop i ugerne op til løbet. Men for 
resten var de mange, lange og seje 
træningsdage det hele værd, og der 
var flotte placeringer til deltagerne og 
fortjente medaljer for gennemførelsen.

KORT NYT

Michael Burmester blev med tiden 
10:15:20 fjerdebedst blandt herrer 
mellem 50 og 54 år. Foto: Jakob 
Kjeldsen

 

En tysk familie var taknemme-
lig for Marinehjemmeværnets 
hjælp, da de blev trukket fri 
efter en grundstødning i Stor-
strømmen. Foto: Dorte Svane

 

En tilfreds Jonas Blomqvist på 
kajen foran LYRA. Kajakroeren 
lånte et af Marinehjemmevær-
nets joggingsæt, som ligger 
klar til forkomne og kolde per-
soner, som bliver reddet. Foto: 
Lars Christian Hostrup-Schultz

 

”Hæren – 400 års danmarkshistorie” 
koster 350 kroner.

 

Hæren har eksisteret i 400 år her i 2014, hvil-
ket er blevet markeret ved mange arrange-
menter i årets løb. Hele historien er beskrevet 
i en ny bog ”Hæren – 400 års danmarkshi-
storie” af forfatterne Jens Ole Christensen og 
Rune Holmeå Iversen. Begge er ansat ved 
Statens Forsvarshistoriske Museum, som 

har udgivet bogen i samarbejde med Gads 
Forlag. Jens Ole Christensen er ud over sit 
arbejde som museumsinspektør og seniorfor-
sker også konsulent på en række opgaver for 
Hjemmeværnet.

Den nye bog tager læseren med på en rej-
se fra Christians 4.’s oprettelse af en helt ny 
permanent statslig hær over skæbnesvangre 
krige og tiden med den kolde krig til nutidens 
nationale og internationale opgaver. De 338 
sider er rigt illustreret med kort og billeder, 
hvoraf mange aldrig har været vist før.
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Flyverhjemmeværnet 
fejrer ildsjæle
Lørdag 15. november 2014 trommer Fly-
verhjemmeværnet unge og gamle ildsjæle 
sammen for at fejre ”80-året for det frivillige 
bidrag til luftforsvaret” med en reception på 
Flyvestation Karup. 

”Med arrangementet vil vi hylde det frivil-
lige engagement og sige tak til mange ildsjæ-
le, der gennem årene har ydet en indsats for 

luftforsvaret af Danmark. Hvad enten det har 
været som medlemmer af organisationer som 
Luftmeldekorpset, Kvindeligt Flyverkorps, 
Tjenestestedskorpset og i dag Flyverhjem-
meværnet. Samtidig vil vi selvfølgelig også 
gerne benytte lejligheden til at løfte sløret for 
nogle af de kommende tiltag i Flyverhjem-
meværnet”, fortæller chefen for Flyverhjem-
meværnet, oberst Bernt B. Christiansen.

I 1934 underskrev daværende statsmini-
ster Thorvald Stauning loven om Den Frivil-
lige Luftmeldetjeneste. Denne ”Fødselsattest” 
skulle vise sig at blive startskuddet til mange 
års frivilligt arbejde for luftforsvaret af Dan-
mark, og som i dag lever i Flyverhjemme-
værnet. 

Arrangementet vil på festlig vis blive ak-
kompagneret af Flyverhjemmeværnets Mu-
sikkorps, og en historisk udstilling vil sætte 
ord, billeder og genstande på de mange år. 
Som talere er blandt andre indbudt chefen for 
Flyvertaktisk Kommando samt medlemmer af 
Flyverhjemmeværnet.

En dag med flag
Den 5. september var det of-
ficiel flagdag for Danmarks 
udsendte. Flagdagen blev 
højtideligholdt første gang i 

2009, og formålet med flag-
dagen er at hædre de personer, 

der er eller har været udsendt på en mission 
af Danmark. Dagen er således en anerken-
delse af den fremragende og professionelle 
indsats, som Danmarks udsendte yder og 
har ydet i en række af verdens konfliktområ-
der. Heriblandt også en lang række frivillige 
soldater fra Hjemmeværnet.

Hjemmeværnsledelsen deltog i ceremonien 
ved monumentet på Kastellet, og mange ste-
der i landet blev dagen markeret blandt andet 
med musik fra størstedelen af Hjemmevær-
nets tambourkorps.

Læs mere og se billeder fra årets flagdag på 
HJV.DK, på Forsvarets flagdagsportal via dette 
link: kortlink.dk/epyn eller på Forsvarsministe-
riets hjemmeside:
kortlink.dk/epyt

Dagen er også blevet markeret i Hjemme-
værnet, blandt andet i Aalborg. 

Nyt stof til pavillonerne
I midten af september ventes Hjemmevær-
nets myndigheder at have modtaget nyt stof 
til pavillonerne. Dermed lever Hjemmevær-
nets udstillingsmateriel op til designmanualen.

Der er sendt en skrivelse ud fra Hjemme-
værnskommandoen 20. august. Her fremgår 
det, at det nye stof, som er farvet i værns-
grenenes farver, skal ”parres” med taske 
og stativ fra de hidtidige sæt. Flyverhjem-
meværns-, marinehjemmeværns- og virk-

somhedshjemmeværnsdistrikterne bedes 
skifte deres pavillonstof ud med det samme, 
mens hærhjemmeværnsdistrikterne i en 
overgangsperiode fortsat kan anvende det 
nuværende kamuflagefarvede pavillonstof. 
Dog opfordres også hærhjemmeværnsdi-
strikterne til at udskifte pavillonstoffet med 
det samme. Myndighederne skal levere eksi-
sterende pavillonstof tilbage til depotet, der 
efterfølgende skal kassere det.

Luftmeldekorpset ydede i mange år et stort 
bidrag til det danske luftforsvar.

 

Pavilloner monteret med det nye stof.  
 

kroner har regeringen sat af til genopførelsen 
af Frihedsmuseet, der brændte ned søndag 
28. april 2012. De 64 millioner kroner er en 
del af det finanslovsforslag, som blev præ-
senteret i slutningen af august. Planen er, at 
Frihedsmuseet skal genopføres og åbne igen 

i 2018 i Churchillparken i København tæt på 
Amalienborg, Kastellet og Langelinie, hvor 
også det gamle museum lå. Frihedsmuseet er 
en del af Nationalmuseet og fortæller om be-
sættelsen og modstandskampen i Danmark i 
årene 1940-1945.
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Synlighed ved stafet
Flere hundrede løbere – både frivillige og 
ansatte – har vist Hjemmeværnet fra sin 
bedste side under den årlige DHL-stafet, 
som fandt sted i Danmarks fire største 
byer i slutningen af august.

Bland andet gav staben ved Total-
forsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjyl-
land den gas med to gå- og to løbehold 
i Odense. Der blev også løbet i Aalborg, 
Aarhus og København, og de mange hold 
har været med til at skabe både synlighed 
eksternt og sammenhold internt.

Svævende succes
Hjemmeværnet råder over mange dygtige piloter. Og en af 
dem, Jens Binderup, har også så store evner i at håndtere 
et svævefly, at han i år kom hjem med en sølvmedalje fra 
de årlige svæveflyvemesterskaber, som populært kaldes mi-
litærets VM. Danmark anerkender ikke officielt svæveflyvning 
som en militær sportsdisciplin, men ikke desto mindre er det 
gennem årene blevet til både guld- og sølvmedaljer til piloter 
fra Hjemmeværnet.

Jens Binderup var eneste danske deltager i år. Han tilbage-
lagde mange hundrede kilometer under konkurrencen, som 
var præget af ustabilt vejr omkring Romorantin, cirka 200 km 
sydvest for Paris.

Derfor måtte deltagerne flyve store omveje for at undgå 
byger og overskyede områder, der lukkede af for solindstrå-
lingen – og dermed den opdrift, der holder svævefly flyvende.

Det mestrede Jens Binderup bedre end de fleste, så da 
pointene var talt op, var der sølv til Danmark. Jens Binderup 
selv var tilfreds med resultatet under de svære forhold.

KORT NYT

Stort udbytte af øvelse i USA

For tredje år i træk var en deling fra Hjem-
meværnet inviteret med som deltager i øvel-
sen Golden Coyote i South Dakota, USA. Det 
er National Guard, der afholder øvelsen, hvor 
deltagere fra en række lande øver en bred vifte 

af færdigheder på enkeltmands- samt enheds-
niveau. I år var delingen opstillet af Totalfor-
svarsregion Nord- og Midtjylland (TRNM), og 
chefen, oberst Mogens Bech, kiggede naturlig-
vis forbi for at se nærmere på indsatsen.

Det blev blandt andet til et besøg på en 
handlebane, hvor de tre hjemmeværnsgrup-
per fik vist deres kreative, fysiske, mentale og 
ikke mindst soldatermæssige kvaliteter frem. 
Det imponerede både de amerikanske soldater 
og obersten.

”I har gjort en god figur overfor vores samar-
bejdspartnere og vist Hjemmeværnet frem på 
en god måde,” sagde Mogens Bech blandt an-
det til delingen, som også fik besøg af Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

Golden Coyote blev i øvrigt afsluttet med en 
konkurrence, hvor dommeren roste den dan-
ske deling med ordene: ”They did it very, very 
well”.

På Udenrigsministeriets website for den 
danske repræsentation i USA kan du læse en 
artikel – på engelsk – om samarbejdet mellem 
Hjemmeværnet og US National Guard. Find 
den via dette link: kortlink.dk/epz2

 Masser af gode ideer
Et nyt idékatalog er sendt rundt til alle underaf-
delinger. Her kan du finde inspiration til, hvordan 
I fastholder kammeraterne i den aktive styrke, 
og hvordan I kommer i mål med Grundlæggen-
de Militær Efteruddannelse for Frivillige, GME-
F. Idékataloget rummer input fra kompagnier, 
flotiller og eskadriller, som sammen med deres 
distrikt samlede erfaringer og gode ideer ved 
en rundrejse, som Hjemmeværnskomman-
doen drog ud på før sommerferien.

Har din underafdeling ikke modtaget Idé-
kataloget, så henvend dig til dit distrikt, som 
modtog det i begyndelsen af juli.

Gruppen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Midt- 
og Vestjylland fik både 
fysiske og mentale 
udfordringer på hand-
lebanen under Golden 
Coyote.

 

Fungerende stabschef ved 
TRFS, major Gert Knud-
sen, klar til at overlevere 
depechen til næste løber på 
Engen ved Fruens Bøge.  
Foto: TRFS
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Fuld fart på 
FIK
Hjemmeværnets nye fleksible indsatskøre-
tøj (FIK) nåede i midten af august tre mar-
kante milepæle. Følg den videre udvikling 
på HJV.DK og på Facebook.

1. Fleksibelt Indsatskøretøj blev officielt 
overdraget til Hjemmeværnet fra Forsva-
rets Materieltjeneste (FMT). På billedet 
ses brigadegeneral Peer Sander Rouff fra 
Hjemmeværnskommandoen (til højre) og 
brigadegeneral Henrik Raatræ Lundstein 
fra FMT.

2. Alle køreinstruktører blev færdiguddan-
nede, så kørerne ved de enkelte distrikter 
nu kan komme i gang med omskolingen. 
Her ses sidste hold instruktører og assi-
stenter, som kom fra hele landet til Aal-

Massiv støtte til regiment
Under en øvelse for konstabler ved Jydske 
Dragonregiment i august leverede Hjemme-
værnet ikke bare momenter og forplejning, 
men også fire deltagere til selve øvelsen.

Dragonregimentet holdt kursus i efterret-
ningsindhentning til fods med 32 kursister. 
Inden da havde ledelsen indhentet opbak-
ning fra Hjemmeværnet i form af moment-
spil, men opgaven blev pludselig udvidet.

Kampregimentet ville nemlig gerne flytte 
kurset til hjemmeværnslokalerne, Finderup 
Lade, og ønskede desuden forplejningsstøtte 
i et vist omfang. Og endelig blev Hjemme-
værnskompagni Kongenshus, for første gang 
nogensinde, tilbudt at besætte fire pladser 
på kurset.

Et særdeles attraktivt tilbud, som der blev 
taget godt imod blandt de frivillige.

Blandt andet fra Jørgen Glass Nielsen, der 
selv er tidligere konstabel, og som var en af 
de fire, der var med på lige fod i en patrulje.

”Første døgn var træls, der var meget rust, 
der skulle bankes af,” lød det efter øvelsen 

fra hjemmeværnssoldaten, som dog tilføje-
de: ”Det var rigtig godt at være med, og jeg 
har lært meget.”

Kurset varede tre døgn med indsættelse 
i øvelsesterrænet hver nat fra kl. 21 indtil 
04.30.

Hjemmeværnet 
med i efter- 
søgninger

borg, hvor uddannelsen er foregået, pri-
mært i prototypen af FIK.

3. De første af de i alt 
90 køretøjer blev leveret 
til en af Hjemmeværnets 
myndigheder, nemlig 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland. På billedet 
ses distriktschef oberst-
løjtnant Jan Johansen i 
færd med at inspicere 
FIK’en, som han fik et 

godt indtryk af og glædede sig over nu at 
kunne tage i brug.

Jørgen Glass Nielsen (nr. 2 fra venstre) var 
en af de fire, der var med på lige fod i en 
patrulje med Jydske Dragonregiment.  
Foto: Poul Vester.

  

Hen over sommeren har der været en del sa-
ger, hvor danskere er forsvundet, og politiet 
har bedt om assistance fra Hjemmeværnet.

Over 70 frivillige fra Hjemmeværnet deltog 
i en meget omtalt sag i midten af juli, hvor 
en ung enlig mor forsvandt og blev eftersøgt 
i Padborg-området. Flere hjemmeværskom-
pagnier stillede med folk, men et tip fra en 
borger fik politiet på sporet af et lig, som vi-
ste sig at være den forsvundne.

Tilbagemeldingerne fra politiet var meget 
positive trods den tragiske udgang på sagen, 
som endte med anholdelse og sigtelse af 
kvindens ekskæreste. Fundet af liget med-
førte i øvrigt en ekstra opgave til Hjemme-
værnet: Otte frivillige stod for bevogtningen 
af gerningsstedet, og yderligere to blev sat 
til at passe på politiets helikopter, som var 
indsat i eftersøgningen.

Længere nordpå i Jylland, ved Thyregod, 
endte en anden sag mere lykkeligt. En æl-
dre mand blev i midten af august fundet i en 
majsmark i området omkring det plejehjem 
i Thyregod, som han var forsvundet fra. En 
helikopter spottede ham fra luften, og man-
den blev genforenet med sin familie efter et 
lægeligt tilsyn.

Også på Sjælland forsvandt en ældre mand 
i august. Et stort opbud af politifolk, Hjem-
meværnssoldater, hundepatruljer og en po-
litihelikopter ledte efter den 77-årige i Fløng 
øst for Roskilde, hvor manden forsvandt fra. 
Manden var med stor sikkerhed set i Fløng, 
men han var endnu ikke fundet ved redaktio-
nens slutning i de første dage af september.
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KORT NYT

En ny tradition 
med motion
I begyndelsen af 2014 fik uddannelsesbe-
falingsmand Henrik Kaare Pedersen den 
gode idé at skabe en tradition for en år-
lig motionsdag for hjemmeværnssoldater, 
deres familier og øvrige interesserede. Det 
skulle samtidig være en markering af, at 
halvdelen af hjemmeværnsåret var nået og 
ferien var nær.

Søndag 22. juni fik Hærhjemmeværnsdi-
strikt Sydsjælland og Lolland-Falsters nye 
tiltag  ”Årets Motionsdag” debut. Der var 
mulighed for at gå 5, 10 og 15 km samt 
løbe 5, 10, 15 og 20 km på en 5 km lang 
rundstrækning på Kulsbjerg Øvelsester-
ræn.

Ambitionsniveauet var 75 deltagere, 
men på dagen var der tilmeldt 132 del-
tagere. Humøret var højt hos alle, og de 
første blev sendt ud på ruten kl. 0900. Ved 
12-tiden var de sidste i mål og fik udleveret 
et diplom og en medalje.

Arrangementet er allerede nu udnævnt 
til endnu en tradition ved distriktet, så det 
gennemføres igen i 2015, hvor man håber 
på 200 deltagere.

 Drama i Syddanmark
150-året for 2. Slesvigske Krig, som kostede 
Danmark mange menneskeliv, tabte landom-
råder og en knækket ære, har fyldt meget i 
Hjemmeværnet i år. Ikke mindst i Syd- og 
Sønderjylland, hvor store slag udspillede sig. 
Arbejdet med at holde traditionerne i hævd 
og mindes de faldne kan du læse mere om 
på side 16-18 i dette magasin.

2. Slesvigske Krig er også omdrejnings-
punktet for efterårets store dramasatsning på 
DR1. I serien ”1864” følger vi de to brødre 
Laust og Peter, som vokser op under fattige, 
men trygge kår langt ude på landet i Dan-
mark.

Gennem de to brødres historie beskriver 
serien, hvordan begejstringen efter sejrene 
i den 1. Slesvigske Krig fra 1848-50 afløses 
af en stigende uro som følge af beslutningen 
om at indlemme Slesvig i det danske rige, stik 
imod Englands og Ruslands ønsker. Danmark 

mødes af de to tyske stormagter Preussen og 
Østrig, og i Berlin er ministerpræsident Otto 
von Bismarck ivrig efter at kæmpe krigen på 
vegne af den tyske føderation.

Eftersom Peter og Lausts far døde efter 
de sår, han pådrag sig fra en tysk kugle i 
1850, er det oplagt, at de melder sig frivilligt 
til Hæren.

De ret ukendte skuespillere Jens Frederik 
Sætter-Lassen og Jakob Oftebro spiller Peter 
og Laust. Derudover er rollelisten en parade 
af store danske skuespillere. Blandt mange 
andre medvirker Søren Malling, Pilou Asbæk, 
Nicolas Bro, Bent Mejding, Sofie Gråbøl, Sidse 
Babett Knudsen, Waage Sandø og Rasmus 
Bjerg.

Ole Bornedal har instrueret ”1864”, som 
består af otte afsnit på hver knap en time. 
Første afsnit sendes på DR1 den 12. oktober 
kl. 20.00.

Pilou Asbæk er en af de mange kendte 
skuespillere i DR’s nye dramaserie ”1864”. 
Foto: Per Arnesen, DR

 

Sikring af 
brændende gård
En stor landejendom på Randersegnen brød midt i 
august i brand. Ilden spredte sig hurtigt, og Politi-
hjemmeværnskompagni Randers blev bedt om at 
støtte med bevogtning hele vejen rundt om ejendom-
men, så kun politiet fik adgang.

Indledningsvis blev afspærringsområdet omhygge-
ligt afmærket, og gruppen dannede sig et godt ind-
tryk af indsatsstedet, mens der stadig var dagslys. 
Bevogtningen fortsatte natten over, så brandtekni-
kerne kunne undersøge ejendommen næste dag.

Hjemmeværnet sørgede for effektiv 
bevogtning og hjalp blandt andet 
også med vand til hestene på går-
den. Foto: Bjarne Mølbæk

 

 Overblik over reglerne
Er det til tider lidt forvirrende med de mange krav 
og regler, man skal navigere i som medlem af en 
militær organisation? Så er der hjælp at hente i den 
nye udgave af folderen ”Rettigheder og Pligter”. 
Den er særligt rettet mod potentielle og nye med-
lemmer, som dermed kan få et indblik i de krav, der 
stilles, men også i de rettigheder man har som fri-
villigt medlem af Hjemmeværnet. Læs blandt andet 
om lovpligtig uddannelse, uniformering, tjeneste, 
våben  og meget mere.

Folderen kan rekvireres i trykt udgave ved Hjem-
meværnsskolen, eller du kan downloade den fra 
”Informationsforum” på HJV.DK (kræver login). Klik 
videre på ”Materialer” og dernæst ”Tryksager”.
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Stor interesse 
for totalforsvaret
Totalforsvarets Dag den 23. august 
2014 blev igen en succes med mas-
ser af besøgende på Nordre Toldbod 
i København, tæt på Langelinje og 
Den Lille Havfrue. Hjemmeværnet 
stod som altid i spidsen for afvik-

lingen, og det gode samarbejde 
mellem den ansvarlige myndighed, 
Totalforsvarsregion Sjælland og 
Beredskabet kunne igen ses i den 
brede vifte af kapaciteter, der blev 
fremvist for de mange besøgende.

Der var både mange kapaciteter og mange besøgende ved 
Totalforsvarets Dag 2014 i København. Foto: TRSJ

 

Ny reklamefilm

En scene fra den 
nye oplysnings-
film.

 

I midten af august fik Hjem-
meværnets nye reklamefilm 
premiere på tv og i biogra-
fer landet over. Den kørte i 
første omgang i en periode 
på tre uger, og de første re-
aktioner har været positive. 
Kampagnen har til formål at 
give befolkningen et bredere 
indblik i nogle af de mange 
opgaver, Hjemmeværnet ud-
fører for Forsvaret og sam-
fundet. Har du endnu ikke 
set den, kan du finde den på 
Hjemmeværnets YouTube-

kanal eller på forsiden af 
HJV.DK. Du vil også se den 
igen i reklameblokke på tv, 
når næste kampagneperiode 
kører fra 29. september til 
12. oktober.

Der er også lanceret et nyt 
rekrutteringssite, læs mere s. 
12 . For at skabe størst mulig 
sammenhæng mellem kam-
pagner og det udstillingsma-
teriel, befolkningen møder 
lokalt, er der nye bagvægge 
på vej ud til Hjemmeværnets 
myndigheder.

Dansk energi i Estland
I løbet af sommeren var der masser 
af HJV-soldater i aktion i Estland. Ma-
rinehjemmeværnet fremviste nogle 
af sine mange kapaciteter for det 
estiske hjemmeværn, Estonian De-
fence League, mens Totalforsvarsre-
gion Sjælland havde tre hold med i 
patruljekonkurrencen Admiral Pitka.

Hver patrulje tilbagelagde omkring 
135 km med fuld oppakning på tre 
et halvt døgn. Under hele konkurren-
cen opholdt de tre patruljer fra Nord-
sjælland og Københavns Vestegn sig 
i svært fremkommeligt terræn med 
sumpe og tæt skov – tilmed i eks-
trem varme.

Danmark fik en anden- og en tred-
jeplads blandt de udenlandske hold, 
kun overgået af Finland og Litauen. 
Det sidste danske hold måtte des-
værre udgå på grund af skader.

Sideløbende med patruljekonkur-
rencen stillede Marinehjemmeværnet 
med to grå fartøjer og 17 Maritime 
Force Protection-soldater (MFP) med 
kommandokøretøj og to gummibåde. 
Og MFP-konceptet fangede de esti-
ske værters opmærksomhed.

”De var meget interesserede, og vi 

fik diskuteret vores opgaver og mate-
riel med en stribe repræsentanter fra 
det estiske hjemmeværn og det esti-
ske politi,” fortæller premierløjtnant 
Morten Schebye fra Hjemmeværns-
flotille 200 MFP Øst.

Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler, besøgte de fri-
villige danske hjemmeværnssoldater 

under besøget i Estland, som foregik 
i rammen af landeprogrammet mel-
lem Hjemmeværnet og Estonian De-
fence League.

Nogle af de danske HJV-soldater i 
aktion i Estland. Foto Morten Rask

 

Årets bedste skytter  
i Hjemmeværnet 

GV M/95 med optisk 
sigte: Michael B. Bragt fra 
HD Sydsjælland og Lolland-
Falster med 185 point.
LSV M/04: Lars M. Larsen 
fra HD Sydsjælland og Lol-
land-Falster med 189 point.
Derudover vandt følgende 
soldater deres disciplin, men 
uden at få pokal, da poin-
tene ikke var nok til et guld-
mærke:

30. august afholdt Hjemmeværnet sin nye enkeltmands-
pokalskydning i Oksbøl for at finde landets bedste skytter. 
Distrikterne havde indstillet, hvilke skytter der skulle deltage 
og kæmpe om at blive årets bedste skytte i hele Hjemmevær-
net. 67 skytter fra 12 distrikter deltog i konkurrencen, som 
blev planlagt og afviklet af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland.

GV M/95 uden optisk 
sigte: Hans J. Ø. Madsen 
fra HD Midt- og Vestjylland 
med 174 point.
LMG M/62: Klaus Bred-
gaard fra HD Fyn med 90 
point.

Bedste kvindelig skytte 
(HHV/VHV): Sys E. Han-
sen fra HD København med 
171 point.

Vinderne blev:
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STØTTE TIL POLITIET

Over 5.000 frivillige 
festivaltimer
Frivillige fra store dele af Hjemmeværnet sørgede for sikker  
afvikling af trafikken ved årets Roskilde Festival. Både på vejene  
og langs jernbanen. 

Mens de fleste andre fokuserer på julefroko-
ster, grantræer, risalamande, gaver og lidt 
for meget gråvejr, har en håndfuld medlem-
mer af Hjemmeværnet i Roskilde og Køge 
tankerne et helt andet sted. Et sted, hvor det 
sociale er koblet op på lyse nætter, musik, 
fest og dage uden særlig meget søvn. Med 
andre ord: De begynder at tænke på den 
kommende sommers Roskilde Festival.

For at få hele det store logistikpuslespil til 
at gå op, er det nemlig nødvendigt at begyn-
de forberedelserne allerede et halvt år inden 
startskuddet til en uges organiseret kaos på 
Dyrskuepladsen i udkanten af domkirkebyen.

Således var første færdselsmøde allerede 
lagt i kalenderen 1. november sidste år. 
Fra Hjemmeværnets side er det primært en 
håndfuld nøglepersoner med et par kompag-
nichefer i spidsen, der deltager i planlæg-
ningen sammen med blandt andre Politiet, 
Roskilde Kommune, Vejdirektoratet og Ros-
kilde Festivals trafikgruppe. Opgaven ligger 
forankret i Politihjemmeværnskompagni Ros-
kilde, og dermed er kompagnichef Johnny 
Nielsen en af de mest centrale figurer i 
arbejdet.

”Frem til selve festivalen er der 
mest tale om møder, telefonsamtaler 
og mails. Vi kender efterhånden både 
området, rammerne og hinanden så 
godt, at det bliver bedre og lettere for 
hvert år,” siger Johnny Nielsen.

20 underafdelinger med
Han får god hjælp fra andre 
underafdelinger for at kunne 
levere den forventede og 
nødvendige støtte til Midt-  

og Vestsjællands Politi i forbindelse med Ros-
kilde Festival. Faktisk var der i år indsat folk 
fra 20 forskellige kompagnier, og de leverede 
i alt mere end 3.700 timers støtte til Politiet.

Dertil skal lægges støtte fra Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestsjælland og ikke 
mindst de cirka 1.700 timer, som Virksom-
hedshjemmeværnet bidrog med i løbet af 
festivalen. De frivillige soldater bevogtede fe-
stivalstationen på campingområdet samt en 
to en halv kilometer lang stækning på jern-
banen. Dermed bidrog de også til en sikker 
afvikling af den massive trafik frem og tilbage 
til festivalens område, som husede omtrent 
100.000 betalende gæster og 31.000 frivil-
lige.

Friske kræfter i perfekte rammer
Selv om enkelte af de frivillige kombinerede 
tjansen på festivalen med muligheden for at 
høre lidt god musik, når de havde fri, var de 

fleste udelukkende med for at give en hånd 
og for at nyde nogle gode timer i selskab 
med ligesindede i den velfungerende kom-
mandostation. Rammerne var i år en land-
brugsejendom, som tilhører Roskilde Tekni-
ske Skole, hvilket viste sig at være en stor 
succes.

Her var plads, humør og forplejning i top. 
Så ofte smuttede politifolk forbi for at hygge 
med deres frivillige ”kolleger”.

”Rammerne var perfekte. Her var hyggeligt 
og fred og ro, så frivagterne kunne virkelig 
slappe af. Det var med til at løfte stemningen 
og give overskud til at give den en ekstra 
skalle,” siger kompagnichef Johnny Nielsen.

Politiet: En rigtig stor hjælp
Hjemmeværnet har en fast koordinator i for-
hold til Midt- og Vestsjællands Politi, og de 
faste roller og rutinen har stor værdi både for 
Hjemmeværnet og Politiet.

TEKST OG FOTO: KASPER BRØNDUM ANDERSEN

Børge Ditzel fra Politihjem-
meværnskompagni Køge 
var en af de mange frivillige 
på vagt, som fik lejlighed til 
at tale med forsvarsmini-
ster Nicolai Wammen under 
festivalen.

 

10 HJV magasinet  |  September 2014



”Vi er rigtig glade for den hjælp, vi får. Det giver også 
rigtig god mening, at Jernbanehjemmeværnet er til stede, 
for de kender procedurerne i forhold til Banedanmark og 
DSB,” sagde politiets koordinator, politikommissær Dan 
Warming, lørdag under festivalen, da han var på besøg i 
kommandostationen.

Årets udgave af den store fest forløb igen på meget 
tilfredsstillende måde, hvis man spørger kompagnichef 
Johnny Nielsen. Og selv om festivalen lægger beslag på 
hans fritid hen over halvdelen af året, så ser kompagni-
chefen frem til endnu en omgang.

”Jeg er godt tilfreds. Mange kommer igen år efter år. 
Og jeg er stolt over, at jeg og mit kompagni kan få lov at 
stå i spidsen for dette arrangement.”

En afslappet forsvarsminister i 
sommertøj bidrog til en ekstra op-
levelse og ikke mindst en stor an-
erkendelse af Hjemmeværnets ind-
sats under Roskilde Festival 2014. 
Nicolai Wammen tilbragte mere 
end to timer i selskab med Hjem-
meværnets frivillige og fik et godt 
indblik i den store opgave med at 
støtte Politiet med trafikregulering 
og bevogtning af baneterrænet.

”1.000 tak for indsatsen. Ikke 
bare her på festivalen, men også 
i det hele taget,” sagde Nicolai 
Wammen blandt andet indled-
ningsvist, inden han fik en officiel 
briefing om indsatsen fra både de 
tilstedeværende kompagnichefer 
og fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ministeren takkede også person-
ligt de indsatte soldater fra både 
Politihjemmeværnet og Jernbane-
hjemmeværnet, som han nåede at 
tale med undervejs. Og det blev 
der sat pris på blandt dem, der var 
på vagt lørdag eftermiddag.

”En stor oplevelse”
”Det er sympatisk, at ministeren 
kommer herud og gerne vil høre, 
hvad vi kan. Det er en stor oplevel-
se og en rigtig god anerkendelse,” 
sagde Børge Ditzel fra Politihjem-
meværnskompagni Køge umiddel-
bart efter, han havde haft en læn-
gere snak med ministeren ved et 

af festivalens mest travle lyskryds.
Bagefter gik turen videre til den 

station, som hvert år åbner på fe-
stivalens område. Her fik Nicolai 
Wammen sig en god snak med de 
frivillige fra Virksomhedshjemme-
værnet. De fortalte om opgaverne 
med at bevogte både trinbrættet 
og mere end to kilometer bane-
strækning langs campingpladsen. 
Et arbejde, som måske blev gjort 
en anelse lettere af et rygte blandt 
publikum.

”Der er tilsyneladende mange, 
som har hørt, at hvis vi napper 
nogen ude på skinnerne, så koster 
det 5.000 kroner. Det har lagt en 
dæmper på gemytterne,” fortalte 
chefen for Virksomhedshjemme-
værnskompagni Sjælland, kaptajn 
Frans Løper, med et smil.

Kompagnichefen understregede 
dog, at Hjemmeværnet ikke har 
bemyndigelse til at uddele bøder, 
og at rygtet i øvrigt ikke havde no-
get på sig.

Umiddelbart efter afslutnin-
gen på Roskilde Festival modtog 
Hjemmeværnskommandoen et 
brev fra Forsvarsministeriet, hvor 
forsvarsminister Nicolai Wammen 
takkede alle frivillige og ansatte, 
der var med til at sikre endnu en 
succesfuld Roskilde Festival. ”I gør 
det fremragende,” lød det fra en 
tilfreds minister.

Kompagnicheferne fra henholdsvis Køge og Roskilde, 
Tabita Hansen og Johnny Nielsen, på Hjemmeværnets 
kommandostation under forsvarsministerens besøg.

 

Ved den midlertidige station på 
Roskilde Festival fik forsvarsminister 

Nicolai Wammen sig en snak med 
mange af de udstationerede soldater 

fra Virksomhedshjemmeværnet.

Tak fra ministeren



»Læs mere om  
VHV på side 41-43

 Foto: VHD.
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KAMPAGNE

 En digital 
opstrammer
Hjemmeværnet har fået nyt rekrutteringssite med helt nyt indhold, nyt navn og et 
design, som automatisk tilpasser sig mobiltelefoner, tablets og computerskærme.

I forbindelse med den nye oplysningskam-
pagne for Hjemmeværnet, der havde premi-
ere i august, har Hjemmeværnet også fået et 
nyt website til rekruttering. Det nye site fin-
der du på adressen vistillerop.dk – som altså 
har afløst det nu lukkede blivmedlem.nu.

Men hvorfor nu et måske lidt forvirrende 
navneskifte? Det spørgsmål sendte vi videre 
til lederen af Rekruttering og Fastholdelse i 
Hjemmeværnskommandoen, Tuf Krenchel.

”Det nye website har skiftet navn af to 
grunde. Dels for at være i tråd med det kam-
pagneslogan, Hjemmeværnet nu har anvendt 
i en årrække – Vi stiller op, når det gælder 
– dels fordi undersøgelser har vist, at mange 
på grund af navnet ”blivmedlem.nu” troede, 

at optagelse i Hjemmeværnet var gjort blot 
med udfyldelse af en kontaktformular på in-
ternettet,” forklarer Tuf Krenchel.

Han tilføjer, at en del af de potentielt nye 
medlemmer blev skuffede, når det gik op for 
dem, at ansøgningsprocessen indebar langt 
flere trin og tog minimum to måneder. An-
dre har haft behov for flere informationer og 
er blevet afskrækket af udsigten til at blive 
medlem med det samme.

Men hvad kan det nye rekrutte-
ringssite så?
”Udover at se godt ud og være designet ef-
ter tidssvarende visuelle principper, skulle det 
gerne i langt højere grad end vores hidtidige 
rekrutteringssite give det potentielle medlem 
nem adgang til relevant information. Indhol-
det er lavet på baggrund af brugerundersø-
gelser, der har vist, at der var behov for bed-
re information om for eksempel uddannelse 
og ansøgningsprocessen,” siger Tuf Krenchel.

Tilpasser udseendet automatisk
Han peger desuden på endnu en væsentlig 
detalje i forhold til det gamle rekrutterings-
site.

”Det nye system er responsivt, det vil 
sige, at udseendet tilpasser sig den skærm, 
brugeren anvender. Eksempelvis ser det 
forskelligt ud på iPhone og en større Sam-
sung smartphone, ligesom siderne har et 
helt tredje udtryk, hvis man drejer sin tele-
fon eller tablet eller anvender en computer. 
Det kender de fleste efterhånden fra en lang 
række andre typer hjemmesider, og det giver 
en rigtig god oplevelse for brugeren,” siger 

Tuf Krenchel.
Forventningen er, at det nye vistillerop.dk 

dermed vil give en øget trafik fra mobilte-
lefoner. Især unge mennesker går primært 
på nettet fra deres mobiltelefoner, så Tuf 
Krenchel håber og tror på, at det responsive 
design vil være et stort plus for Hjemmevær-
nets fremtidige rekruttering.

Fem flotte film lokker
”Jeg vil klart opfordre til at gå ind på vistil-
lerop.dk – og gerne fra mobilen. Et lille tip er 
at gå ind under menupunktet ”Vores frivilli-
ge” og vælge undersiden ”Livet som frivillig”, 
hvor du kan se fem helt nye film med perso-
ner fra forskellige dele af Hjemmeværnet. De 
korte film viser forskellige bevæggrunde til at 
være medlem af Hjemmeværnet, og de fem 
medlemmer fortæller også om, hvordan livet 
som frivillig spiller sammen med det civile 
liv,” siger Tuf Krenchel.

Fakta
• Hjemmeværnets nye oplysningskam-

pagne havde premiere 18. august.
• En helt ny film er blevet vist på tv og 

i 42 biografer over hele landet i tre 
uger.

• Den næste periode, hvor filmen vises, 
er 29. september til 12. oktober.

• Du kan også se filmen på YouTube via 
dette link: kortlink.dk/eqx9

• Samtidig med kampagnen blev der 
også lanceret et helt nyt rekrutterings-
site, vistillerop.dk

• Se mere om kampagnen på Informati-
onsforum under ”For medlemmer” på 
HJV.DK (kræver login).

Hjemmeværnets nye rekrutteringssite 
vistillerop.dk tilpasser sig  den enhed, man 
bruger, og den retning, man vender eksem-
pelvis sin smartphone.

 

TEKST OG FOTO: KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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HISTORIEDYST

Sådan gjorde vi en forskel
Hjemmeværnets underafdelinger har været med til at præge den nye 
oplysningskampagne og ikke mindst hjemmesiden for potentielle medlemmer, 
vistillerop.dk. Forslagene er samlet ind via Historiedysten, og de bedste  
forslag er blevet præmieret. Læs om vinderen her.

Vinderen af ”Historiedysten” i 
forbindelse med Hjemmeværnets 
oplysningskampagne 2014: HVK 
Gribskov

Indsatsområde
Tilbage i 2009, hvor særligt Nordsjælland 
blev grundigt ramt af vand efter flere sky-
brud, blev kompagniet indsat til støtte mod 
oversvømmelse i Nødebo by.

Hvem var indsatsen til gavn for
Kompagniet var den 12. juni 2009 på øvel-
se, hvor der blev uddannet i kamp fra stil-
ling. Midt på formiddagen blev kompagniet 
kontaktet af vagthavende ved Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordsjælland, der spurgte 
ind til, hvor mange og hvor hurtigt vi kunne 
stille til støtte for redningsberedskabet, der 
var indsat mod vandmasserne. Svaret kom 
prompte: Kompagniet kan stille 25 soldater 
om 20 minutter. Indsatsen var rettet mod 
flere villakvarterer i byen. Særligt den sydlige 
del af byen var hårdt ramt af vandmasserne, 
og indsatsen var rettet mod borgerne i om-
rådet. Borgerne viste deres taknemmelighed 
ved at komme med kaffe, sodavand og kage 
til os. De kunne godt se, vores indsats var 
noget, der virkede, og at det var til deres 
gavn.

Hvorfor var indsatsen unik
Kompagniet stillede med meget kort varsel 
25 medlemmer nede ved indsatslederen i Nø-
debo. Vi fik besked på at lægge sandsække 
ved flere huse for at begrænse skaderne på 
husene. Vi konstaterede hurtigt, at sandsæk-
kene ikke kunne hjælpe borgerne. Vi lavede 
en kort rekognoscering i området sammen 
med en skovarbejder, der er frivillig i kom-

pagniet, og fandt hurtigt ud af, at vandmas-
serne fossede ud af Gribskovs mange søer 
nord for byen. Indsatslederen gav kompag-
niet frie hænder til at forsøge at begrænse 
vandstrømmen fra skoven. Inden for kort tid 
fik kompagniet ved hjælp af lokalbefolknin-
gen fremskaffet plader og pæle og gik i gang 
med at regulere vandstrømmen med interimi-
stiske dæmninger, indtil beredskabet kunne 
skaffe sandsække til disse dæmninger.

Tillige kørte vi ud til de forskellige søer, 
der var forbundet til vandstrømmen, og fik-
sede tilstoppede stigborde. Vi kunne hurtigt 
se, at dette ville tage mange timer og fik 
åbnet en spejderhytte og hentede en stor 
grill. Der blev arrangeret mad, og vi fik lang-
somt vandmasserne under kontrol, alt imens 
beredskabet brugte alle deres ressourcer på 
at pumpe resten af vandet væk fra kvarteret. 
Vi kunne kun løse opgaven, fordi vi har rig-
tig mange civile kompetencer sammenholdt 
med, at vi hurtigt kan sætte opgaveløsnin-
gen i højsædet ved hjælp af vores militære 
kompetencer.

Hvor mange frivillige og hvor  
lang tid
Vi var i løbet af 20 minutter 25 frivillige på 
stedet, og vi var indsat i 49 timer.

Fakta
• Historiedysten er en konkurrence, som 

blev skudt i gang i forsommeren 2014.
• 27 kompagnier, flotiller og eskadriller 

valgte at fortælle om engang, de for 
alvor gjorde en forskel.

• Vinderen blev Hjemmeværnskompagni 
Gribskov, som får en grillaften med 
Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler.

• På andenpladsen kom Infanterihjem-
meværnskompagni Østjylland, mens 
tredjepladsen gik til Hjemmeværns-
kompagni Thy. Historierne kan læses 
på HJV.DK via disse links: kortlink.dk/
eqct og kortlink.dk/eqcu

• En del af de 27 historier anvendes på 
Hjemmeværnets nye rekrutteringssite.
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Marinehjemmeværnet og Politiet fik 
hurtigt reddet de tre besætningsmed-
lemmer fra slæbebåden Dive Master, 
inden den sank under Tall Ship Race 
i Esbjerg.

 

SØREDNING

Dramatik da 
slæbebåd kæntrede 
Hjemmeværnet var på rette sted på rette tid, da en slæbebåd sank 
under Tall Ship Race i Esbjerg i begyndelsen af august. Et stort publikum  
fulgte med i den dramatiske aktion, hvor Marinehjemmeværnet på  
fornem vis demonstrerede evner og samfundsnytte.

Dramatik da  
slæbebåd kæntrede
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Fakta
• Tall Ship Race er en langdistance- 

kapsejlads for sejlskibe. Danmark 
stiller altid en havn til rådighed.

• Ruten gik i år fra Harlingen i Holland 
3. juli over Norge, inden sejladsen 
sluttede i Esbjerg.

• 56 skibe var tilmeldt kapsejladsen, 
heriblandt et af verdens største sejl-
skibe, det russiske Kruzenshtern.

• Hjemmeværnet bidrog til årets Tall 
Ship Race i Esbjerg med blandt an-
det regulering af trafik og beredskab 
til søs.

”Det er en super  
flot indsats af de tre på 
gummibåden. Vi overvejer  
at indstille dem til en  
dusør"

Erik Lindholdt, 
Syd- og Sønderjyllands Politi 

AF NINNA FALCK OG SUSANNE GULDHAMMER
FOTO: CHRISTER HOLTE

Op mod en halv million gæster lagde vejen 
forbi Esbjerg for at se de mange sejlskibe, 
der i år deltog i det traditionelle Tall Ship 
Race. Hele weekenden var gået efter planen 
med masser af glade mennesker i det gode 
vejr, og mange tusinde besøgende og delta-
gere så frem til endnu en dag med gang i den 
på både vandet og kajen.

Men de tidlige aftentimer bød på uventet 
dramatik, da en slæbebåd skulle hjælpe det 
113 meter lange og 51 meter høje russiske 
skib Kruzenshtern ud af Trafikhavnen. Under-
vejs satte et trossespil sig fast, hvilket betød, 
at slæbebåden kæntrede.

Politiet og Hjemmeværnet var på opgave 
i en af Marinehjemmeværnets gummibåde, 
da de spottede, at noget var galt. Da gum-
mibåden kom hen til slæbebåden, lå den al-

lerede på siden, og de tre personer om bord 
– to mænd og en kvinde – kravlede rundt på 
ydersiden af skroget.

Slæbebåden sank hurtigt, men det lykke-
des de tre at komme om bord i gummibåden 
– den sidste i næsten samme øjeblik, som 

slæbebådens stævn hævede sig lodret op i 
luften, og den lille båd sank helt.

Ros fra Politiet
Efter redningsaktionen var vagtchef ved 
Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt 
imponeret over indsatsen fra sine egne og 
Marinehjemmeværnets folk:

”Det er en super flot indsats af de tre på 
gummibåden. Der er tale om en politimand 
og to fra Marinehjemmeværnet. Vi overvejer 
at indstille dem til en dusør,” sagde han til 
Ekstra Bladet kort efter redningsaktionen.

På Marinehjemmeværnets sider på HJV.DK 
kan du læse, hvordan gummibådsføreren, 
korporal Søren Sandholm, oplevede red-
ningsaktionen. Brug evt. dette link til at gå 
direkte til artiklen: kortlink.dk/engv

Dramatik da  
slæbebåd kæntrede
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Hjemmeværnet står 
vagt om traditionerne
Hjemmeværnet har overtaget den lokale militære traditionspleje i  
Sønderborg-området, hvor man i august mindedes de 5.270 unge  
sønderjyder, der faldt i tysk tjeneste under 1. Verdenskrig.

29. januar ved  
Broballe på Als:  
Kranselægning for faldne 
allierede flyvere

22. februar ved Bøffelkob-
belhuset ved Sønderborg:  
Mindehøjtidelighed for faldne 
soldater ved forpostkampe 
i 1864

9. april ved  
Helgolandsgade:  
Markeringen af 2. Verdenskrigs 
start i Danmark

18. april på  
Dybbøl Banke:  
Mindehøjtidelighed for de 
faldne i Slaget i 1864   

ÅRETS MILITÆRE TRADITIONER: 

TRADITIONSPLEJE
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Tidligere distriktschef i  
Hjemmeværnet, premierløjtnant 
Jens Peter Rasmussen, står nu i 
spidsen for den militære traditi-
onspleje i Sønderborg-området. 
Foto: Christer Holte.

 

 AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Historien bliver husket i Sønderjylland. I 
hvert et lille sogn ligger gravsteder over fald-
ne soldater, som den dag i dag bliver mindet 
med friske buketter og kranse, selv om det er 
mange år siden, de betalte den højeste pris 
for deres militære indsats.

For i Sønderjylland led Danmark en sær-
lig hård skæbne efter slagene ved Dybbøl 
og preussernes overgang til Als i 1864, hvor 

knap 5.000 danske soldater mistede livet el-
ler blev såret. Danmark blev reduceret med 
2/5 af sit landareal, og først 56 år efter kom 
den nordlige del af Slesvig tilbage på danske 
hænder efter folkeafstemningen i 1920.  

Nederlaget satte uvilkårligt sine spor i den 
del af Danmark. Da 1. Verdenskrig brød ud 
50 år senere i august 1914, medførte den 
nye grænsedragning efter nederlaget i 1864, 
at tusindvis af unge sønderjyder blev indrul-
leret i tysk krigstjeneste. Blandt dem faldt 
5.270 unge mænd og familiefædre langt fra 
hjemmet blandt andet på den franske slag-
mark.  

Sønderjyske soldater mindet
Netop i år er det 100 år siden, at 1. Verdens-
krig brød ud. Det blev markeret i Sønderjyl-
land søndag 3. august, hvor Hjemmeværnet 
stod i spidsen for en række arrangementer 
med kranselægning ved Broager Kirke og i 
Sønderborg til ære for de faldne sønderjyske 
soldater.   

Kransene blev lagt af premierløjtnant i 
Hjemmeværnet Jens Peter Rasmussen, der 
indtil i foråret var oberstløjtnant og chef for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjyl-
land. Efter sin pensionering er han gået aktivt 
ind i bevarelsen af den militære traditions-
pleje i området, der tidligere blev varetaget 
af det lokale forsvar på Hærens Sergentskole 
i Sønderborg.

Sådan er det ikke længere. Efter beslut-

ningen om at flytte Sergentskolen til Varde 
er traditionsplejen fra i år overdraget til Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. 
Jens Peter Rasmussen er blevet formand for 
et nyoprettet Kontaktudvalg med repræsen-
tanter for egnens 18 forsvarsvenlige forenin-
ger og har i den forbindelse fået ansvaret for 
at ære de faldne soldater fra både 1864, 1. 
og 2. Verdenskrig.

”Hjemmeværnet har igennem hele sin ek-
sistens stået vagt om vigtige historiske mær-
kedage. Så det var helt naturligt for os at 
byde ind på opgaven og på den måde aflaste 
Hæren. For de lokale militære traditioner har 
fortsat stor betydning for sønderjyderne,” 
forklarer Jens Peter Rasmussen. Han har i 
øvrigt selv været chef for Hærens Sergent-
skole i seks år, så fastholdelsen af traditio-
nerne har været en del af de faste opgaver, 
som han fortsat brænder for. 

Overvældede interesse
At interessen for de militære traditioner er 
stor i Sønderjylland var tydelig ved arrange-
menterne 3. august, og Jens Peter Rasmus-
sen er helt overvældet over den fantastiske 
opbakning. Flere hundrede sønderjyder mød-
te op for at vise deres respekt for de afdøde 
familiemedlemmer, der blev mindet med 
kranse ved en stor mindehøj ved Broager 
Kirke, hvor der ligger 165 sten med navne på 
190 faldne. Også Sct. Marie Kirken i Sønder-
borg, hvor der blev gennemført gudstjeneste 

Ved Broager Kirke er der rejst en mindesten til ære for de mange sønderjyder, der faldt i 1. 
Verdenskrig. Foto: Christer Holte. 

 

23. april ved  
Traneodde på Als:  
Kranselægning for faldne 
allierede flyvere

5. maj:  
Markering af 
Danmarks 
befrielse

24. maj ved  
Skærtoft på Als:  
Kranselægning for faldne 
allierede flyvere

29. juni på Ulkebøl Kirkegaard:  
Kranselægning til minde om de 
faldne ved den preussiske over-
gang over Alssund og de afslut-
tende kampe i 1864

6. juli på  
Dybbøl Kirkegaard:  
Kranselægning til minde om 
general Bülow og de faldne i 
1. Slesvigske krig i 1848
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TRADITIONSPLEJE

Hjemmeværnet på vej ind i Sct. Marie 
Kirke i Sønderborg, hvor der blev holdt 
gudstjeneste, da 100-året for starten 
på 1. Verdenskrig blev markeret.  
Foto: Christer Holte

 

Hjemmeværnet sørger også for friske  
buketter ved de mange flyvergrave på Als. 
Foto: Løjtnant Leif Larsen

 

med prædiken af biskop Marianne Christian-
sen, var stuvende fyldt. Da arrangementet 
sluttede med foredrag på Sønderborg Slot, 
var det ikke til at få en siddeplads.   

”Det viser jo, at historien ikke er glemt. 
Men for vore bedsteforældres generation var 
krigen også et stort tab. På en af stenene 
ved mindehøjen i Broager står der navne på 
fire sønner, som familien mistede. Det var 
en forfærdelig tragedie, som gør indtryk den 
dag i dag,” fortæller Jens Peter Rasmussen.

Han understregede i sin tale til de frem-
mødte, at Hjemmeværnet vil stå som garant 
for, at de militære traditioner vil fortsætte. 
Den tråd tog Sønderborg Kommunes borg-
mester Erik Lauritzen (S) op, og kommunen 
har ligeledes lovet fortsat at støtte arrange-
menter, der værner om den lokale traditions-
pleje. 

Kalenderen er booket
Selv om opgaven med traditionsplejen of-
ficielt overgik til Hjemmeværnet i foråret, 

har udvalget været på stikkerne siden årets 
begyndelse efter aftale med Sergentskolen. 
Hver måned er booket op med arrangemen-
ter. Blandt de mindre begivenheder hører 
kranselægningerne ved en række flyvergrave 
på Als, hvor allierede flyvere styrtede ned un-
der 2. Verdenskrig.  

Årets største arrangement er dog sta-
dig knyttet til slaget 18. april i 1864, hvil-
ket også var tydeligt i år, hvor Kongehuset, 
statsminister Helle Thorning-Schmidt og en 
lang række notabiliteter fra ind- og udland 
var samlet for at højtideligholde 150-året 
for 1864. TV-seere vil her i efteråret få rig 
lejlighed til at følge slaget, når DR blænder 
op for instruktør Ole Bornedals stort anlagte 
dramaserie ”1864”.  

Senest har Hjemmeværnet sammen med 
repræsentanter for ”Folk og Sikkerhed” og 
Sønderborg Kommune stået for gennemfø-
relsen af den nationale flagdag 5. september 
til ære for de danske veteraner. Efter min-
degudstjenesten var der også en social sam-

menkomst, hvor den nuværende distrikts-
chef, oberstløjtnant Kent B. Jensen holdt tale. 

Til efteråret tager den historisk passione-
rede Jens Peter Rasmussen til Frankrig, hvor 
han den 11. november kl. 11 – tidspunktet 
for fredsaftalens indgåelse efter 1. Verdens-
krigs afslutning i 1918 – skal besøge en kirke-
gård i Braine. Her ligger en del af de danske 
soldater fra 1. Verdenskrig begravet, og nav-
nene på samtlige 5.270 døde er indgraveret 
i en mindemur. 

”Det ligger i blodet. Som soldat kan jeg 
simpelthen ikke lade være med at mindes 
dem, der betalte den højeste pris”, siger Jens 
Peter Rasmussen.

Interesserede kan følge Kontakt-
udvalgets arbejde på Facebook, 
hvor de har oprettet gruppen 
”Bevar de militære traditioner i 
Sønderborg området”

25. juli i  
Arnkilsmaj på Als:  
Kranselægning for 
faldne allierede 
flyvere

3. august ved  
Broager Kirke:  
Kranselægning til minde om 
100-årsdagen for starten på  
1. Verdenskrig (holdes kun i år)

5. september:  
Flagdag i Sønder-
borg for de danske 
veteraner

16. september i  
Nørreskoven på Als:  
Kranselægning til minde om 
faldne allierede flyvere 

11. november i  
Sønderborg på Kirketorvet:  
Markeringen af 1. Verdenskrigs 
afslutning

ÅRETS MILITÆRE TRADITIONER: 
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Frugtbart læringsmiljø giver   
kompetente HJV-soldater
Året rundt tilbyder Hjemmeværnet sine medlemmer at få nye kompetencer,  
der gør dem endnu bedre til deres funktion og øger de personlige 
karrieremuligheder.

På de følgende 16 sider sætter HJV magasinet fokus på nogle af de  
mange uddannelser. Vi har talt med en række medlemmer, der fortæller  
om deres motiver for at dygtiggøre sig i deres fritid.

Hjemmeværnets mange uddanelsestilbud 
er med til at udvikle kompetente hjem-
meværnssoldater. Her er Yana Berntsen 
i gang med at træne sine førstehjælps-
færdigheder som et led i den lovpligtige 
uddannelse. Foto: Steen Wrem

 

TEMA: UDDANNELSE
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UDDANNELSE

Som det allersidste sætter 26-årige Josefine 
Studsgård fra HVE 277 Karup skumpropper i 
ørerne, inden hun og hendes fire kammera-
ter bevæger sig ind bag fjendens linjer. Be-
vægelserne er afmålte og beherskede,  og 
koncentrationen står malet i ansigterne på 
gruppen. De er klar til at møde hvad som 
helst og hvem som helst.

Det kommer de også til, for de to instruk-
tører, Johnny Henriksen og Emil Brundin fra 
HVE 283 Trekanten i Kolding har lagt nogle 
lumske overraskelser ind under det 15 minut-
ter lange ophold i fjendeland. 

Vi er på Flyverhjemmeværnets årlige Sum-
mercamp, den 12. af slagsen, og fjenden er 

heldigvis imaginær. Og så holder den for øv-
rigt også fyraften kl. 17 – som kursisterne. 

”Det er lige netop det koncept, jeg kan 
lide ved Summercampen. Vi knokler på og 
bliver dygtigere i løbet af dagen. Når klokken 
så er 17, kan vi smide uniformen og hygge 
os sammen under mere afslappede former,” 
forklarer Josefine Studsgård, der er på sin 
anden Summercamp.

I modsætning til sidste år, hvor hun gen-
nemførte seks kortere kurser, har hun i år 
valgt Bykampkurset, der strækker sig over 
hele ugen. En af Josefines medkursister 
fremhæver det geniale i, at man på Sum-
mercampen kan erhverve et kursusbevis på 

Sjov og lærdom går  
hånd i hånd AF BETH WERNER

FOTOS: OLE FRIIS

Josefine Studsgård fra Hjem-
meværnseskadrille 277 Karup 

gør sig mentalt og udstyrsmæs-
sigt klar til kamp.

 

Tilfredshedsbarometeret 
var helt i top på Flyver-
hjemmeværnets årlige 
Summercamp, hvor 
deltagerne kommer igen 
år efter år for at blive 
klogere og nyde det 
sociale samvær.

TEMA: UDDANNELSE
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Civilister kan være både 
påtrængende og gøre det 
stik modsatte af, hvad man 
beder dem om. Det satte 
bevogtningspersonellet på 
noget af en prøve under en 
stor fællesøvelse.

Kursisterne på bevogtnings-
kurset er i gang med prakti-
ske visitationsøvelser. 

tre-fire dage. Et bevis, som det hjemme i 
eskadrillen ville tage op til seks uger at få 
i hånden.

En perfekt opgave 
Rammerne for Flyverhjemmeværnets Sum-
mercamp 2014 er som vanligt Hjemme-
værnsskolens uddannelsescenter Slipshavn i 
Nyborg. Den udsædvanligt naturskønt belig-
gende skole er med dens lave barakbygnin-
ger og den store flyvebådshangar fra 1916 
oplagt som Summercamp. Lægges høj blå 
himmel og 24 graders varme oveni, kan det 
næsten ikke blive bedre. Det skulle da lige 
være et par fly eller tre.

”Det ville selvfølgelig være helt optimalt 
at have vores eget uddannelsescenter,” for-
klarer kaptajn Pia Clemmensen, der er logi-
stikofficer ved Flyverhjemmeværnsdistriktet. 
For syvende år i træk er hun projektansvar-
lig for Summercampen. Et ansvar, hun ny-
der at have. 

”Det er en opgave, der passer perfekt til 
et strukturmenneske som mig, der tillige el-
sker at have med mennesker at gøre,” siger 
Pia Clemmensen, der har følgeskab af sine 
to døtre Louise, 14 år, og Camilla, 17 år. 

Det er blevet en fast tradition, at pigerne er 
med. Faren i familien lader de blive hjemme. 

Med tiden har Pia Clemmesen fået både 
rutine og erfaring, så planlægning og afvik-
ling af Summercampen glider ret ubesvæ-
ret. 

”Men ingen Camp uden det store enga-
gement og bidrag fra mine dygtige og en-
gagerede kolleger,” siger hun og kigger sig 
rundt i sekretariatet, hvor sekretariatsleder 
Mona Hammer, kursusleder Dan Eiby og in-
struktøransvarlig Aage Drewsen sidder og 
svarer på alt mellem himmel jord fra kursi-
ster, instruktører, frivillige hjælpere og civile 
pårørende. Og de er rigtig gode til at sende 
tilfredse ”kunder ud af butikken”. 

Kommer igen næste år
Blandt dem er Lene Birch Baden, der er ak-
tiv i HVE 232 Sydsjælland-Møn. Det er fjerde 
gang, hun er på Summercamp. 

”Her kan jeg videreuddanne og dygtiggøre 
mig i selskab med både nye og gamle kam-
merater, jeg er sammen med min mand og 
vores tre børn i rammer, der både er trygge 
og sprængfuldt med oplevelser for os alle, 
og jeg behøver ikke tænke på madlavning 

og opvask. Hvis ikke er det sagen, så ved 
jeg ikke hvad. Uge 29 næste år er allerede 
reserveret til Summercamp,” siger hun med 
et smil.

Lenes ægtemand, Christian Birch Baden, 
er enig i, at konceptet er fint. Familiens un-
ger stortrives også på Summercampen, hvor 
Christian Birch Baden i år mest agerer ba-
bysitter for familiens yngste, lille Sofie på 
halvandet år.    

Knokler for mærkerne
I alt 14 kurser bliver afviklet under Summer-
campen. Udover Bykampkurset, som foregår 
på Civilforsvarets øvelsesområde i Kauslunde 

”Vi knokler på og 
bliver dygtigere i løbet af 
dagen. Når klokken så er 
17, kan vi smide uniformen 
og hygge os sammen.”

Josefine Studsgård
HVE 277 Karup

Kaptajn Pia Clemmensen, projektansvarlig for Flyverhjemme-
værnets Summercamp, med sine to døtre, Louise og Camilla, 
som ikke kan undvære at deltage i Summercampen
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Summercampen giver også 
mulighed for at træne skyde-
færdighederne.

Lene Birch Baden, til højre, er begej-
stret for Summercampen, fordi hun 
får mulighed for at uddanne sig og 
samtidig have sin familie i nærheden.

”Det er skønt at kunne ud-
dele det ene guldmærke ef-
ter det andet,” understreger 
Naja Iversen, faglærer og 
instruktør på førstehjælps-
kursus.

ved Middelfart, var blandt andet Bevogtning, 
Grundlæggende Militær Efteruddannelse for 
Frivillige (GME-F)og Førstehjælp med mulig-
hed for mærkeprøve på programmet.

Lene Birch Baden er kursist på sidstnævn-
te og en af de 11 deltagere, der hentede et 
guldmærke hjem. Lenes pointscore var endog 
særdeles flot med 99 ud af 100 mulige. Efter 
guldmærket er i hus først på ugen, drager 
hun dagen efter på skydeøvelser som led i 
GME-F.

Naja Iversen, faglærer og instruktør på 
førstehjælpskurset er med god grund stolt af 
sine elever. ”De har ved gud også knoklet, 
så deres guld- og sølvmærker er absolut for-
tjente,” fastslår Naja Iversen.

Campen er også gået i blodet på hende. 
Det eneste, der generer hende lidt er, at det 
næsten er umuligt at få kritik fra kursisterne.

”Det er selvfølgelig fedt med deres positive 
tilbagemeldinger på undervisningen. Men der 
må da være noget, vi kan forbedre,” funderer 
Naja Iversen.

Som noget nyt har hun i år medbragt et 
svinehjerte til kurset, fordi hun lægger meget 
vægt på en praktisk funderet undervisning. 
Dissektion af et svinehjerte giver en anden til-
gang til at forstå opbygning og funktion af et 

hjerte, end man kan læse sig til, mener Naja.

Den gemte pistol
”Simoni, gem den her i bukserne.”

Knud Rasmussen, politibetjent, kriminolog, 
MP i Søværnet og instruktør på bevogtnings-
kurset kigger sig omkring. Ingen af de andre 
kursister på græsplænen ser overdragelsen 
af den lille plasticpistol til deres medkursist.

De lovmæssige regler og beføjelser for 
magtanvendelse i forbindelse med visitation 
ved adgangskontrol er netop blevet gennem-
gået i klasseværelset på 1. sal, og nu skal 
teorien omsættes i praktiske øvelser. Simoni 
bliver visiteret, men ingen opdager pistolen, 
før det er for sent, og han trækker den, så det 
hele bliver lidt tumultagtigt.

Også Knud Rasmussen er fast instruktør på 
Summercampen.

”Det er sjovt og inspirerende at undervise 
folk, der er så motiverede som kursisterne 
her. Desuden er det hyggeligt at kunne veksle 
et par ord med kursisterne over morgen- eller 
aftensmaden. Stemningen er helt i top, man 
kan bare mærke, at alle nyder at være her. 
Så det er med glæde, jeg siger ja til instruk-
tørjobbet,” forklarer han.

Roserne går også den anden vej. Kursist 

Brian Nonbo fra HVE 284 Skrydstrup siger om 
undervisningen og instruktørerne: ”De er fan-
tastisk gode til at bruge humor for at få det 
ret tørre lovstof til at glide ned. Undervisnin-
gen bliver aldrig kedelig.”

Det er da også en tilfreds major Brian Roth, 
næstkommanderende i Flyverhjemmeværns-
distriktet, som er rundt og tagetemperaturen.

”Det er selvfølgelig vigtig både for mig og 
Flyverhjemmeværnet, at alle de 180 kursi-
ster, familiemedlemmer, instruktører, frivil-
lige hjælpere og stabspersonalet er glade og 
tilfredse med deres ophold. ”

Kim Fisher Nielsen, flyver-præst gennem 10 år, holdt gudstjeneste under åben himmel.

TEMA: UDDANNELSE

Ungerne har det sjovt under testen af deres selvbyggede 
tømmerflåde.
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Hjemmeværnssko-
len genlød af liflige 
toner, da musi-
kerne fra Hjemme-
værnets musik- og 
tamburkorps var på 
sommerskole.

 

Marinehjemmevær-
net tilbød blandt 

andet undervisning i 
skydning til søs. 
Foto: Ninna Falck

 

Hjemmeværnsskolen 
i Nymindegab tilbød 

som noget nyt i år et 
amerikansk baseret 

instruktørkursus. Foto: 
Hjemmeværnsskolen

 

TEMA: UDDANNELSE

Sommerskoler  
med stort udbytte 
Igen i år brugte mange hjemmeværnssoldater deres ferie på at  
uddanne sig på en af de populære sommerskoler, der tilbyder både  
velkendte og nyudviklede kurser. 

 AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Faglighed og socialt samvær gik op i en hø-
jere enhed på Hjemmeværnets forskellige 
sommerskoler, der også i år bød på flere 
nyskabende kurser. Det gjaldt for eksempel 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab. Som et 
led i samarbejdet med National Guard gen-
nemførte man her et amerikansk baseret in-
struktørkursus, hvor al undervisning foregik 
på engelsk. Også de firbenede satte sit præg 
på skolen, der havde hundetræning efter nye 
principper på programmet.  

På Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge 
på Slipshavn i Nyborg var der gang i uddan-
nelsesproduktionen med ikke mindre end 26 
udbudte kurser og uddeling af knap 250 kur-
susbeviser. Favoritten er fortsat det sejlende 
dæksgastkursus, men også her satser man 
på at udvikle nye kurser og nye undervis-
ningsmetoder. Succesen er til at tage at føle 
på, idet Uddannelsesugen, der stort set bliver 
kørt af frivillige kræfter, næsten har nået lof-
tet for antallet af deltagere.

Musikere på skolebænken
Også Hjemmeværnets musikere mødes for 
at dygtiggøre sig på deres egen Sommer-
skole i Nymindegab. Her var der tilrettelagt 
et intensivt program med assistance fra 
professionelle instruktører og dirigenter for 
de omkring 100 deltagere. De gav desuden 
koncert i Skaven ved Ringkøbing Fjord, hvor 
tilhørerne fik mulighed for at møde Hjemme-
værnets alsidige musikalske virksomhed. 

”Det er dejligt at se så mange frivillige 
bruge en uge af deres sommerferie på Hjem-
meværnet,” understreger Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, der be-
søgte flere af sommerskolerne. 

HJV magasinet  |  September 2014 23



      

TEMA: UDDANNELSE

FOTO: CHRISTER HOLTE

46 hjemmeværnssoldater 
gik i februar efter at få det 
eftertragtede patruljemærke. 
Tre måneder senere stod 19 
stolte patruljesoldater tilbage 
på målstregen med store smil.   
HJV magasinet bringer her 
personlige beretninger fra to  
 af soldaterne.

 ”Pludselig 
virker 
hverdagens 
udfordringer  
nemmere”
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"Det startede med en (skør?) idé. 
Og tanker og savn. Alt sammen 
akkompagneret af forventninger 
om anderledes udfordringer samt 
ønsket om at blive dygtigere og 
kunne gennemføre på lige fod 
med andre patruljesoldater."

”Vi lagde ud med at skulle gen-
nemføre Forsvarets fysiske test, 
niveau 1, og løbe 2.400 meter på 
under 12 minutter. Med en blot 
nogenlunde hæderlig fysisk form 
er kravene absolut overskuelige, 
og jeg klarede løbetesten i tiden 
11.03 minut. Jeg var ikke util-
freds, men fik alligevel besked på 
at gå hjem og træne.”

”Allerede fra start gøres det helt 
klart, at der er forskel på ’need to 
have’ og ’nice to have’. Jeg lærte, 
at Jetboil går under kategorien 
’nice to have’, men savnede den 
ved flere lejligheder. Den er nu 
engang væsentligt hurtigere end 
enkeltmandsbrænderen, men ve-
jer selvfølgelig også noget mere!”

”På den obligatoriske opgave-

march var det sin sag at huske de 
10 poster i hovedet, for man no-
terer ingenting på kortet, i fald det 
skulle falde i fjendens hænder. 
Der kunne jeg godt fornemme ud-
fordringen. Jo hurtigere man fandt 
posterne, jo hurtigere kunne man 
komme i posen og få noget søvn.” 

Orienteringen smuttede
”På 4. og sidste modul løb jeg de 
2.400 meter på under 12 minut-
ter, og kom i mål på 9.58 - væ-
sentlig bedre end første gang! Til 
gengæld begik jeg en dum fejl på 
O-marchen, hvor vi skulle klare 
otte ud af 10 poster på max. 4 
timer. Jeg mistede orienteringen 

efter femte post, fordi jeg ikke 
brugte mit kompas. Så jeg rendte 
rundt i det meste af en time. Det 
betød, at jeg kom i mål med kun 
syv ud af de 10 poster – dog på 
de normerede fire timer. Så jeg 
bestod ikke O-marchen. Men jeg 
klarede skærene, da jeg gik ind 
i funktionen som spejder 1 – pa-
truljens forreste mand med kortet 
og fandt vej med god opbakning 
fra patruljen. Så jeg var urimeligt 
glad, da jeg dagen efter fik at 
vide, at jeg nu havde bestået O!”

Vokset med opgaverne
”Jeg tog af sted for at få udfor-
dring. Det fik jeg – i den grad! På 
uddannelsen blev man konstant 
mindet om, at der en konsekvens 
i alt, hvad man foretager sig - på 
godt og ondt. Men jeg oplevede 
samtidig nogle fantastiske men-
nesker med en kampgejst, en 
vilje, en imødekommenhed og et 
gå-på-mod som jeg ikke havde 
forestillet mig.” 

”På GPU bliver der stillet krav. 
Måske også store krav. Men hånd 
i hånd med disse krav er der en 
forståelse og en hjælpsomhed fra 
instruktørerne, som hele vejen 
igennem har motiveret og opmun-
tret til at klemme på og blive ved.”

”Jeg er helt sikkert vokset med 
opgaverne. Det har givet mig en 
ro i forhold til nogle færdigheder, 
som betyder, at jeg nu er blevet 
lidt bedre til at håndtere nye op-
gaver og funktioner i fremtiden.”

”Ære er et begreb, som med ti-
den er blevet lidt slidt. Det samme 
gælder respekt i almindelighed. 
Men begge disse begreber er i 
den grad blevet ridset op i deres 
allermest grundlæggende betyd-
ning. Ikke mindst derfor har det 
været en ovenud fantastisk ople-
velse at være på – og ikke mindst 
gennemføre – denne uddannelse! 
Det giver stolthed. Og det bliver 
med den stolthed, at jeg frem-
over bærer patruljemærket på 
min skulder.”

Fakta 
• Hjemmeværnets Patruljeuddannelse 

(GPU) udbydes en gang om året og 
består af fire moduler. På HJV.DK kan 
du læse mere om GPU under Hjem-
meværnsskolen. 

• Det er muligt at fortsætte på Hjem-
meværnets Videregående Patruljeud-
dannelse. For flere oplysninger kan du 
kontakte kursusleder, premierløjtnant 
René Lenskjold på mail:  
hvs-udd6@mil.dk

Patruljesoldaternes svømmefærdigheder 
bliver testet undervejs i patruljeuddan-
nelsen. Her rykker Claus Arlø frem med alt 
sit udstyr.

  

Claus Arlø 
45 år, patruljesoldat og gruppefører i Politikompagni Køge Bugt. Har været  
medlem af Hjemmeværnet siden 2000 og har desuden været udsendt med 
Hæren i Afghanistan. Meldte sig til patruljeuddannelsen for at udfordre sig selv 
og blive en dygtigere soldat.  

”Jeg tog af sted 
for at få en udfor-
dring. Det fik jeg –  
i den grad!”

Claus Arlø, 
patruljesoldat
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”Antallet af kursister, der står til-
bage sidste dag på modul 4, er 
væsentlig lavere, end antallet der 
startede. For nogle har det været 
en kamp, for andre har det været 
let at komme igennem. Men en 
ting har vi alle tilfælles: I det øje-
blik man modtager diplomet og 
et håndtryk, kan man ikke undgå 
at føle sig en smule stolt. Man 
er trods alt en af dem, der står 
tilbage. Det giver sig udtryk i et 
kæmpe smil på alle de beskidte 
ansigter. GPU er for fedt!”

Klogere på sig selv
”Jeg er selv helt ny i faget. Jeg 
har været i Hjemmeværnet i un-
der et år og aldrig aftjent værne-
pligt. Hjemmeværnets patrulje-
uddannelse er en god start, hvis 
man søger udfordringer. For GPU 
giver en lang række soldaterfær-
digheder, som langt flere end 
bare patruljefolk kan drage nytte 
af. Man bliver klogere på sig selv 
og en masse oplevelser rigere. 

For mit eget vedkommende slut-
ter det helt sikkert ikke her.”

”Især op til første modul havde 
jeg en del sommerfugle i maven, 
for hvad var det jeg havde til-
meldt mig? Men da det hele først 
gik i gang, forsvandt al nervøsi-
teten. Den skulle bare have gas. 
På mange måder minder de tre 
efterfølgende moduler om det før-
ste. Der er selvfølgelig andre ting 
på programmet, men rytmen er 
meget den samme."

”Orientering er alfa og omega, 
men man behøver ikke være ver-
densmester. Kan du finde nord på 
et kort og i skoven, så er du godt 
på vej. Kurset skal nok klæde dig 

på til resten, hvis man ellers gør 
en indsats. Der er selvfølgelig et 
par nat O-marcher på hvert mo-
dul, men der er også en efterføl-
gende evaluering og tilbagemel-
ding dagen efter. Det virker godt, 
og fejl bliver rigtig lærerige. Så 
man behøver bestemt ikke være 
elitesoldat. Har man styr på sit 
kompas, våben, en smule fysik 
og er villig til at yde, så skal det 
nok gå.”

Afvekslende program
”Der er en god rotation i under-
visningsprogrammet, på den 
måde bliver det aldrig kedeligt. 
Første dag på modul 4 startede 
for eksempel med træning af 
vandpassage. Både det praktiske, 
som pakning af karamellen, og 
det taktiske blev tørtrænet, inden 
det blev alvor. Det foregår uden 
stress og jag. Da vi var klar, blev 
vi kørt ned til vandet, hvor vi to 
og to fik lov til at svømme en lille 
tur. Det er utrolig lærerigt at prø-

ve det af under sådanne forhold.” 

Fantastisk stemning
”Kursisterne deltager frivilligt, 
og det gør stemningen helt fan-
tastisk. Vi nyder at være her, og 
jeg tror det samme gælder for 
instruktørerne. Det betyder ikke, 
man render rundt med et smil 
hele tiden, for alle bliver presset 
på et eller andet tidspunkt. Men 
der altid en med lidt overskud, 
der er klar til at hjælpe. Indstil-
lingen er, at alle skal med, fordi 
gruppen skal fungere for at kunne 
løse opgaven.

Så jeg kan kun varmt anbefale 
Hjemmeværnets Patruljeuddan-
nelse. Det er langt mere end stra-
badser og soldaterfærdigheder. 
Der er god chance for at komme 
hjem med et par nye venskaber, 
gode oplevelser og et nyt syn på, 
hvad man selv er i stand til. Ens 
grænse bliver rykket, og nogle af 
hverdagens udfordringer virker 
pludselig nemmere.” 

Poul Brix er i gang med 
at pakke ”karamellen” – 
altså rygsækken – under 
tørtræningen. Der bliver 

også tid til et hvil.

 

Poul Brix 
25 år, patruljesoldat og medlem af Infanterihjemmeværnskompagni  
Østjylland. Har været medlem af Hjemmeværnet Østjylland i knap et år.  
Meldte sig til patruljeuddannelsen for at få udfordringer.

TEMA: UDDANNELSE

”Kursisterne 
deltager frivilligt. 
Det gør stemningen 
helt fantastisk.”

Poul Brix, 
patruljesoldat
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Nyttige digitale værktøjer  
fra Hjemmeværnsskolen
AF HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Som kursist i Hjemmeværnet har du mulig-
hed for at benytte dig af en række digitale 
muligheder. Hjemmeværnsskolen har samlet 
alle tilbuddene på hvs-info.dk. Her følger en 
kort beskrivelse af de forskellige værktøjer. 

Hjemmeværnets 
uddannelses database

Hjemmeværnets uddannelsesdatabase 
er et præsentationsværktøj for data fra 
Forsvarets store database DeMars. Her 
kan man se status på uddannelsen for 
en enhed eller person, man kan holde 
styr på de enkelte dele af Grundlæggen-
de Militær Efteruddannelse for Frivillige 
(GME-F), og man kan udsøge personer 
med én eller flere valgte kvalifikationer. 
Det er også muligt at simulere en ud-
dannelsesstatus i forhold til en anden 
funktion end den, man pt. sidder i.

HVSLABS
HVSLABS fremgår på hvs-info.dk og er 
en samling af små værktøjer. Her finder 
man f.eks. GUARDLOG – et værktøj man 
kan bruge i forbindelse med en bevogt-
ningsopgave til at holde styr på personer 
og køretøjer, der bevæger sig ind og ud 
af objektet.

ICEcore
ICEcore er Hjemmeværnets primære 
fjernundervisningsplatform, hvor der er 
et samarbejde mellem kursist og lærer. 
Her kan kursisten læse undervisnings-
materialet og aflevere opgaver. Læreren 
har mulighed for at vejlede kursisten og 
rette opgaverne.

FELS.DK
Forsvarets elektroniske skole, FELS, er 
primært beregnet til fjernundervisning, 
hvor kursisten selv kan gennemgå kur-
set, uden at en lærer er tilknyttet. Her 
finder man blandt andet ”føringsværk-
tøjet”, der kan være en hjælp til af få 
genopfrisket begreberne inden for fø-
ringsvirksomhed. Værktøjet kan bruges 
som forberedelse til førerkurserne eller 
til vedligeholdelse for førere og kan ta-
ges som enkelte dele, når man har tid 
og lyst. 

På FELS finder man også ”Dæksgast” 
som opslagsværk. Der findes også en 
lang række kurser til hele Forsvaret, 
som Hjemmeværnets frivillige også kan 
benytte, eksempelvis kurser i Microsoft 
Office-pakken.

HVStube.dk
HVStube er Hjemmeværnsskolens me-
dietjeneste. Her finder man en lang 
række videoer, vejledninger og selv-
studier, grupperet efter emne – f.eks. 
førstehjælp eller signaltjeneste. 

Her finder man også HVSopen. Tan-
ken bag HVSopen er, at man som in-
struktør kan indsende undervisnings-
materiale, som så lægges åbent ud til 
glæde for andre instruktører, der skal 
undervise i samme emne. Så slipper øv-
rige for at ”opfinde den dybe tallerken”. 
Er man instruktør og ønsker at udgive 
undervisningsmateriale til gavn for an-
dre, kan man sende det til fjern@hjv.dk

På HVStube.dk er der også samlet 
en række værktøjer, man kan bruge i 
undervisningen. Værktøjerne er gratis. 
F.eks. kan man finde et værktøj til nemt 
at udarbejde og udgive interaktive bille-
der, quizværktøjer og meget mere. 

Værktøjer til støtte for ordblinde 
kan også tilgås via HVStube.dk. Under 
menupunktet HOP (Hjemmeværnssko-
lens Ordblinde Program) kan man tilgå 
disse værktøjer og se, hvordan man kan 
få støtte som kursist på Hjemmeværns-
skolens kurser.

Apps
Hjemmeværnsskolen har udgivet tre 
små programmer (apps) til Android-
styresystemet: Taktik, HVS-INFO og 
HVStube De kan også køres fra andre 
styresystemer som applikationer fra en 
web-browser. Alle apps kan tilgås via 
hvs-info.dk.

Taktik: Download denne app til mobil-
telefonen og hav blandt andet altid ord 
fra Førerens huskebog lige ved hånden. 
Den findes på Google Play til Android 
– søg efter Hjemmeværnsskolen. Til 
øvrige smartphones kan du benytte en 
web-app, som du finder via hvs-info.dk 
eller ved at scanne denne barcode.

HVSinfo: Indeholder en række genveje 
til primært hvs-info.dk. Find en uddan-
nelse, eller se Hjemmeværnsskolens 
kursuskalender m.m.

HVStube: Indeholder en række gen-
veje til HVStube.dk, opdelt i fagområ-
der som eksempelvis signaltjeneste og 
førstehjælp.

Hjemmeværnets  
strukturdatabase

Strukturdatabasen viser bemandingen i 
en enhed jævnfør DeMars. Det er mu-
ligt at ”flytte” folk i stillinger og dermed 
tilpasse sin organisation. Efter tilpas-
ningen kan databasen sende en mail 
til distriktet for at få gjort ændringerne 
synlige i DeMars.
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Ung chef 
med ambitioner 
35-årige Brian Sonne Stender har på rekordtid  
uddannet sig til at stå i spidsen for Infanterihjemme-
værnskompagni Køge Bugt. HJV magasinet mødte  
den unge chef, der er fyldt med gå-på-mod og har  
sat barren højt for sit kompagni.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
 FOTO: STEEN WREM

Væggene overalt i kompagnilokalerne på før-
ste sal er holdt i blåt. Farven står i skærende 
kontrast til Brian Sonne Stenders store en-
gagement i sit grønne militære univers som 
allestedsnærværende kompagnichef for det 
skarpe Infanterihjemmeværnskompagni Køge 
Bugt, som han har været en del af i mere 
end 10 år.

Godt et år har han fyldt pladsen ud i chef-
stolen, hvor han tilbringer mange frivillige ti-
mer med at planlægger øvelser, indsættelser, 
uddannelser og i øvrigt passer de administra-
tive forpligtelser, der følger med chefrollen. 

Det er et drømmejob for den garderhøje 
kompagnichef, der stortrives i sit grønne fri-
rum, hvor han nu kan kombinere passionen 
for ledelsesudfordringen med det praktiske 
militære håndværk. Så han er vældig tilfreds 
med karriereskiftet, som bød sig til, da han 
som gruppefører i efteråret 2012 fik chancen 
for at indlede først en officerskarriere og siden 

blev opfordret kraftigt til at gå chefvejen fra 
kompagniets tidligere garvede chefer, Morten 
Kronholm og Michael Schaffalitzky.  

De – og også distriktschef, major Ole Jør-
gensen – troede på Brian. Den tillidserklæring 
kunne han ikke sidde overhørig. Så han smø-
gede ærmerne op og gik så ellers i gang med 
at uddanne sig i et særdeles raskt tempo. På 
et år gennemførte han fem uddannelser på 
Hjemmeværnsskolen svarende til 47 uddan-
nelsesdage.

”Det var ret vildt og et stort brød at slå op. 
Men jeg befandt mig i en situation, hvor jeg 
var single og havde tiden og mulighederne 
for det. Desuden fik jeg rigtig god opbakning 
og sparring fra mine to mentorer, der ken-
der systemet, samt fra folkene i kompagniet, 
der også støttede mig,” fortæller Brian Sonne 
Stender, da HJV magasinet møder ham en 
sommerdag ved hjemmeværnsgården i Ros-
kilde. Den gamle rødmalede bygning helt til-

bage fra 1853 husede oprindeligt et spinderi, 
men har siden 1959 været hjemsted for det 
lokale hjemmeværn. 

Fantastisk uddannelse 
Den forholdsvis nyslåede og i hjemmeværns-
sammenhæng meget unge kompagnichef – 
gennemsnitsalderen for den funktion er i dag 
over 50 – har kun ros til overs for Hjemme-
værnets uddannelser for vordende kompagni-
chefer og ikke mindst de instruktører, der var 
med til at klæde ham på til opgaven. Forløbet 
var hele vejen igennem meget tilfredsstil-
lende, men især et kursus får topkarakterer. 
Det drejer sig om infanteridelingsførerkurset.

”Det var simpelthen så udfordrende og ka-
non godt. Her fik jeg virkelig testet mine ev-
ner til at føre en hel deling hen over stepper-
ne i flere veltilrettelagte øvelser,” siger Brian. 

Også personligt var kurset med til at rykke 
Brians selvopfattelse af ledelsesopgaven. 

 BLÅ BOG
Brian Sonne Stender 

•	 Værnepligtig	ved	Gardehusarregi-
mentet	i	1999.

•	 Udsendt	til	Bosnien	fra	2001-2002.
•	 Medlem	af	Infanterihjemmeværns-

kompagni	Køge	Bugt	siden	2002.	
Gruppefører	samme	sted	siden	2004.

•	 Udlånt	i	seks	måneder	som	gruppefø-
rer	ved	Gardehusarregimentet	i	2008.

•	 Kompagnichef	siden	1.	april	2013	
•	 Civilt	har	Brian	Sonne	Stender	en	

bachelor	i	jura,	engelsk	og	markeds-
føring.

”Min opgave består i at 
skabe de bedste rammer for 
den samlede opgaveløsning"

Brian Sonne Stender, 
kompagnichef
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Kompagnichef Brian Sonne Stender 
stortrives i sin nye rolle og tilbringer 
mange timer i kompagnilokalerne. 

”Jeg havde nok i starten en attitude om, 
at jeg som erfaren gruppefører havde styr 
på tingene, og at de (skolen) ikke havde så 
meget at lære mig. Men på kurset fik jeg for 
alvor øjnene op for, hvor mange detaljer man 
som fører skal have øje for i sin befaling, når 
styrken tæller en hel deling. Jeg måtte er-
kende, at mine lærere på officerskurserne nok 
havde ret. Specielt omkring kravene til fører-
virket i delingsramme, hvor det er nødvendigt 
at anlægge et mere overordnet helikopterper-
spektiv,” siger Brian med et glimt i øjet. 

God til at lytte
Nu er det så Brians tur at at styre tropperne 
og til at give sine erfaringer og viden videre til 
sine hjemmeværnssoldater. Han har sin unge 
alder til trods en del i bagagen at øse ud af 
både fra karrieren i Hjemmeværnet, fra sin 
internationale udsendelse i Bosnien i starten 
af 00'erne, og fra da han i 2008 var udlånt 
som gruppefører ved Gardehusarregimentet. 
Det er en rolle, han sætter stor pris på. 

Omvendt er han også parat til at lytte og 
lade specialisterne i kompagniet komme til 
orde, når der skal træffes beslutninger.  

”Min opgave består i at skabe de bedste 
rammer for den samlede opgaveløsning. Men 
jeg har stor tillid til mine befalingsmænd og 

er parat til at justere og gå på kompromis, 
hvis specialisterne kommer med oplagte for-
slag til alternative løsninger. Min styrke hviler 
i sidste ende på deres respekt,” siger Brian 
Sonne Stender. 

Mål: Attraktiv partner
Allerede nu har Brian Sonne Stender en klar 
opfattelse af målene og imaget for sit kom-
pagni, der tæller en kommandodeling og tre 
infanteridelinger. På den korte bane har han 
stor fokus på udviklingen af nye potentielle 
førere og sekundært på etableringen af et 
bredere tværfagligt samarbejde med andre 
hjemmeværnsenheder. På den lange bane er 
målet at fremstå som en attraktiv og kvalifi-
ceret samarbejdspartner, når der skal løses 
opgaver.  

”Dygtige førere skaber bedre resultater. 
Det er grundlaget for et velfungerende kom-
pagni. Mit drive er ambitionen om, at vi som 
kompagni får et image som det mest inno-
vative og kompetente i distriktet, fordi vi har 
styr på tingene,” siger Brian Sonne Stender. 
Og hvad drømmer han ellers om?”

”I det civile stræber jeg efter at blive po-
litibetjent. Militært vil jeg vildt gerne opleve 
en dag at stå i spidsen for et helt kompagnis 
kamp hen over stepperne i Oksbøl.” 

HJV magasinet spurgte tre hjem-
meværnssoldater om deres syn på 
deres kompagnichef Brian Sonne 
Stender.

Delingsfører Bjarke Rønde 
Jakobsen: 
”Brian er rigtig god til at sparre med 
sine folk i forhold til konkrete opgaver, 
og så er han opdateret på uddannel-
sesområdet.”

Menig Christopher Vennervald:
”Brian er simpelthen den bedste chef, 
jeg har haft nogensinde. Han lytter til 
sine folk og er dygtig til at motivere os. 
Og så er han large.”

Gruppefører Martin Abergt: 
”Brians ledelsesstil er meget inspireren-
de og personligt udviklende. For mig er 
han en oplagt rollemodel for, hvordan 
man skal agere som fører.”

POSITIVE SKUDSMÅL
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UDDANNELSETEMA: UDDANNELSE

Koncentrationen lyser ud af ansigterne på 
de unge rekrutter, alt imens kommandoerne 
gjalder fra sidelinjen. Det er tidlig morgen, 
og hjemmeværnsrekrutterne skal i gang 
med morgenens eksercits, måske for første 
gang, så det gælder om at holde tungen lige 
i munden.

Vi er på besøg på Hjemmeværnsskolens 
Uddannelsescenter Nordsjælland lidt uden 
for Jægerspris, hvor forventningsfulde hjem-
meværnssoldater fra hele landet frejdigt har 
kastet sig ud i gennemførelsen af 250 timers 
lovpligtig uddannelse. Forude venter tre in-

Fuld 
koncentration  
på Bootcamp 
Hjemmeværnssoldater fra hele landet skød  
i august genvej og snuppede hele Hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse på den intensive  
Bootcamp i Nordsjælland.  
HJV magasinet fulgte premieren.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 
FOTO: STEEN WREM

Der er dyb koncentration, da 
de unge "Bootcampere" skal 
marchere i takt.
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tensive uger på Bootcamp med med fuldt 
knald på fra morgen til aften.  

”Jeg har virkelig set frem til at deltage i 
Bootcampen. Det militære miljø er lige mig, 
og jeg er vild med udfordringer,” kommer 
det fra den 19-årige Yana Berntsen, der er 
nyt medlem i Hjemmeværnseskadrille 261 
Skive, og som har en drøm om at blive 
sprogofficer i Forsvaret. Oprindelig kommer 
hun fra Ukraine, men har boet i Danmark 
i ti år. 

Udfordringer og aktiviteter er der masser 
af på Bootcampen. Trods sine kun 1,58 m 

går Yana til stålet og kaster sig energisk ud 
i dagens første program, hvor deltagerne 
skal igennem tre førstehjælpssituationer 
med kyndige instruktørers øjne hvilende på 
sig. Det samme gør 22-årige Søren Kofoed 
fra Hjemmeværnskompagni Kongens Lyng-
by, der er dybt fokuseret, da han skal give 
livreddende førstehjælp til en såret kamme-
rat, som har fået en alvorlig lungelæsion.  

”Det giver da lidt af et adrenalinkick, og 
jeg levede mig fuldstændig ind i situatio-
nen. Det er jo nu, jeg skal bevise mine ev-
ner til at yde førstehjælp til en kammerat 

i nød på baggrund af den undervisning, vi 
har modtaget,” fortæller Søren Kofoed. 

Hjemmeværnet gør mig stolt
Som Yana er han superglad for at være 
trukket i hjemmeværnsuniformen. 

”Det kan varmt anbefales. Jeg er stolt 
over, at jeg som hjemmeværnssoldat kan 
være med til at gøre en forskel for mit land,” 

Deltagerne på Bootcamp er 
her tydeligvis for at lære. 
Det gælder også kunsten at 
bære sit våben korrekt.

 

19-årige Yana Berntsen fra Hjemme-
værnseskadrille 261 Skive har glædet  
sig til Bootcampen.

Søren Kofoed fra Hjemmeværnskompagni 
Kongens Lyngby gør sig stor umage, da 
han skal yde livreddende førstehjælp til en 
såret kammerat. 
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TEMA: UDDANNELSE

Så er der udleveret skydevåben, som 
nøje bliver set efter inden afgangen 
til skydebanen.

 

”Skååål,” gjalder det højlydt, hver gang 
klasseformanden synes, det er tid til at få 
en tår vand.

 

Også på skydebanen 
hersker der stor koncen-
tration, inden der bliver 
skudt med skarpt.

 

siger Søren, inden dagens travle program 
fortsætter på skydebanen.

Bootcampen byder dog ikke kun på de 
mange uddannelsesaktiviteter. Der er også 
plads til smil, latter og socialt samvær, og 
som ugerne går, vokser sammenholdet sig 
stærkt blandt ”Bootcamperne”, som delta-
gerne populært bliver kaldt. 

”Det har været et supergodt hold, der vir-
kelig har taget hånd om hinanden,” fortæller 
oversergent Ole Teglman, der er kursusleder 
på Bootcampens første uge. Fra Uddannel-
sescenter Nordsjællands chef, major Lars 
Baggesen, er der også stor tilfredshed med 

holdet og desuden ros til de mange frivillige 
instruktører, som yder deres væsentlige bi-
drag til, at Hjemmeværnets Bootcamp kører 
som smurt. 

TEMA: UDDANNELSE
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Lars stortrives når han
trækker i uniform
Den 36-årige pædagog og patruljesoldat Lars Christiansen fra  
Aabenraa har i Hjemmeværnet fundet en fritidsinteresse, hvor  
han kan få opfyldt behovet for militære udfordringer.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

TEMA: UDDANNELSE
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Egentlig havde sønderjyske Lars Christian-
sen appetit på mere forsvar i den grønne 
uniform, da han som ung aftjente værnepligt 
i otte måneder ved det nu nedlagte Slesvig-
ske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Men 
fremtidsudsigterne i Forsvaret var på det 
tidspunkt ikke så lovende, at han følte trang 
til at udleve drengedrømmen om en militær 
karriere.

I stedet gik han en helt anden vej og ud-
dannede sig til pædagog. Så i dag arbejder 
Lars Christiansen i en naturbørnehave i til-
knytning til Aabenraa Friskole, hvor han ud-
folder sine bløde sider og er med til at skabe 
trygge rammer for 25 børn. 

Men ønsket om militære udfordringer har 
hele tiden rullet i hans årer, ikke mindst fordi 
Lars er rundet af en familie, hvor bedstefaren 
var modstandsmand. Så da han for nogle år 
siden så en annonce for Hjemmeværnet på 
nettet med lovning om at få en foldekop, hvis 
de måtte kontakte ham, sprang han til. Det 
endte med et medlemskab i det lokale Hjem-
meværnskompagni Aabenraa, hvor han blev 
tilknyttet en bevogtningsdeling. 

”Jeg er superglad for mit job i børneha-
ven og har altid godt kunnet lide at arbejde 
med mennesker. Men jeg savnede virkelig 
kommandostrukturen i Forsvaret og mulig-
hederne for at blive dygtigere til det militære 
håndværk,” fortæller Lars Christiansen, der 
også er far til fire dejlige piger. 

Årets soldat
Det har været en god tid i Hjemmeværns-
kompagni Aabenraa, hvor han har lagt hund-
redvis af timer og undervejs har taget rigtig 
mange kurser og uddannelser, der i den grad 
har levet op til hans forventninger med dyg-
tige instruktører og et højt fagligt niveau. Se-

nest har han omskolet sig til at køre pansret 
mandskabsvogn, så han er klar til at yde en 
indsats også i vinterberedskabet. 

Som kronen på værket blev Lars Christi-
ansen ved kompagniets seneste nytårsparole 
hædret af sine kammerater som ”Årets hjem-
meværnssoldat”. 

”Det var da dejligt at få anerkendelse, fordi 
man har lavet et godt stykke arbejde,” siger 
Lars Christiansen, der på det tidspunkt var 
en dygtig og løsningsorienteret gruppefører 
med blik for, at motivationen af folk glider 
nemmere, når man som fører formår at tage 
hensyn også til medlemmernes sociale øn-
sker. Det med at styre og stå i spidsen for 
en flok er i øvrigt en rolle, han er vant til fra 
en mangeårig karriere som leder af Aabenraa 
Rollespilsklub, som han nu har lagt bag sig.

Nyt kapitel
I foråret tog Lars Christiansen så hul på et 
nyt kapitel i sit hjemmeværnsliv, da han tog 
springet og rykkede videre til en patruljede-
ling under Hjemmeværnskompagni Fredericia 
cirka 60 kilometer fra privatbopælen i Løjt 
nord for Aabenraa. Her møder han op hver 
tirsdag for at dygtiggøre sig som soldat sam-
men med delingens øvrige medlemmer. 

For at forberede sig gik han allerede sidste 

år i gang med Hjemmeværnets patruljeud-
dannelse, som har ry for at være krævende. 
Karriereskiftet matcher på mange måder 
hans ønsker om mere træning og flere græn-
seoverskridende udfordringer.

”Jeg trives bedst, hvis der bliver stillet fy-
siske krav til mig. Og det må gerne gøre lidt 
ondt at nå i mål,” siger Lars, der er typen, 
som hellere vil marchere med 20 kilo på ryg-
gen end at gå en stille og rolig slentretur. 
Han trodsede da også smerterne, da han for 
nylig forstuvede sin ene fod under patruljeud-
dannelsens afsluttende modul i Nymindegab.

”Jamen, det var da træls. Vi fik i øvrigt hel-
ler ikke meget mere end otte timers søvn i 
løbet af de fire dage, modulet varede,” hu-
sker Lars, der stod strabadserne igennem og 
bestod uddannelsen. 

Med bind for øjnene
Som patruljesoldat skal man være forberedt 
ned til mindste detalje, så man kan agere 
bag fjendens linjer. Derfor træner delingen 
alle rutiner og procedurer omhyggeligt. Det 
gælder også, når de skal krydse en sø eller å 

Lars Christiansen skiftede i foråret 
til en patruljedeling i Fredericia, der 
træner hver tirsdag.

  

 BLÅ BOG
Lars Christiansen
• 1999-2000: Værnepligtig ved Slesvig-

ske Fodregiment på Haderslev Kaserne
• 2007: Uddannet pædagog
• 2011: Medlem af Hjemmeværnskom-

pagni Aabenraa. Her sluttede han som 
gruppefører. 

• 2014: Medlem af en patruljedeling un-
der Hjemmeværnskompagni Fredericia

• Privat er Lars gift med Maibritt. Sam-
men har de 4 piger. 

”Jeg har altid godt kunnet 
lide at arbejde med mennesker. 
Men jeg savnede virkelig 
kommandostrukturen og de 
militære udfordringer.”

Lars Christiansen,  
patruljesoldat.

TEMA: UDDANNELSE
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med fuld udrustning.
”Pakningen af udstyr og vores omklædning 

til regntøj skal ske efter helt faste procedurer 
og i en bestemt rækkefølge. Det skal sim-
pelthen bare sidde på rygmarven,” forklarer 
Lars Christiansen i forbindelse med en tirs-
dagstræning ved en sø i nærheden af Almind 
ved Kolding, hvor HJV magasinets fotograf 
møder Lars.  

Patruljesoldaterne bliver testet i procedu-
rerne, også med bind for øjnene, så de også 
i mørke kan være klar og kampberedte. Hel-
digvis er vandet ikke specielt koldt, og da de 
har krydset søen, slår de lejr og får tørt tøj 
på igen. Heller ikke det skift er overladt til 
tilfældighederne.

Drømmen er at blive udsendt
Hele træningen er en del af forberedelserne 
til en større øvelse i efteråret. Det er lige 
vand på Lars’ mølle, fordi den er seriøs og 
fokuseret, og delingens frivillige soldater er 
engagerede. 

”Jeg vil gerne bidrage til et professionelt 
Hjemmeværn, der er veluddannet og klar, 
hvis der en dag skulle opstå en kritisk situa-
tion i Danmark. Så vil jeg selvfølgelig yde min 
del i det frivillige forsvar af fædrelandet.” 

Så Lars er tilsyneladende landet på den 
rette hylde. Lysten og motivationen til mi-
litære udfordringer får i hvert fald frit løb i 
fritiden, og han er godt tilfreds med de nye 
uddannelsesmuligheder, han kan se frem til 

som patruljesoldat. Han håber blandt andet 
på at fortsætte på det videregående patrul-
jekursus, som Hjemmeværnsskolen udbyder. 
Her og nu er det drømmen at blive instruktør-
uddannet. Og så vil han rigtig gerne udsen-
des på en skarp opgave internationalt.

”Et sted ville jeg da gerne have været sol-
dat. I stedet har jeg fået en tilværelse, hvor 
jeg både kan udvikle de bløde sider som pæ-
dagog og samtidig i min fritid kan indgå i et 
militært fællesskab. Det er fedt.”

Patruljesoldaterne træner procedurerne for 
pakningen af deres udstyr også med bind 
for øjnene, så de altid er kampberedte også 
om natten.
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Se, hvornår du får  

ny uniform
Omklædningen til nye uniformer begynder primo 2015  
og løber over tre år.

Fra 2015 begynder omklædningen af Hjem-
meværnets medlemmer til uniformer i det 
nye multiterrænmønster (MTS). Derfor mod-
tager Hjemmeværnets myndigheder i den 
kommende måned en implementeringsskri-
velse fra Hjemmeværnskommandoen. Den 
beskriver en overordnet køreplan for udrul-
ningen af de nye uniformer, som også kaldes 
uniformssystem M/11, til frivillige i Hjemme-
værnet. 

Alle praktiske forhold vedrørende omklæd-
ningen aftales mellem hjemmeværnsdistrik-
terne og områdedepoterne. Udgangspunktet 
er dog, at den enkelte underafdeling forsøges 
omklædt på samme tid, så alle frivillige i din 
enhed i videst mulig omfang har samme ydre 
påklædning.

Ved modtagelsen af den nye uniform skal 
du aflevere tilsvarende uniformsgenstande 
fra M/84- og M/01-uniformssystemet. Har du 
eventuelt ekstra M/84- og M/01-uniformer, 
skal du også aflevere disse, idet de skal an-
vendes til bl.a. Forsvarets værnepligtige, 
ved Forsvarets funktionelle tjenester, og de 
af Hjemmeværnets frivillige, som omklædes 
sidst i omklædningsperioden.

Nye medlemmer i M/84 og M/01
Iklædning af de cirka 1.600 nye frivillige, 
som årligt forventes optaget i Hjemmevær-
net i omklædningsperioden, skal iklædes 

uniformssystem M/84 og M/01. Først efter 
gennemført LPU, og når MTS-uniformer er til 
rådighed, omklædes dette personel til MTS-
uniformssystem. De må således ikke omklæ-
des til MTS, hverken midlertidigt eller som 
kort udlån. Dette sker primært af hensyn til 
dem, der allerede er i Hjemmeværnet.

Som tidligere udmeldt skal du fortsat an-
vende den nuværende udrustning M/96 og 
hjelm M/96. Sidstnævnte er netop blevet 
skudtestet og lever fortsat op til de ballisti-
ske krav. Forsvarets Materieltjeneste skal nu 
skaffe nyt remsystem og puder til inderhjel-
men samt nyt hjelmovertræk i MTS-farver og 
-mønster, men overtrækket i MTS vil du først 
kunne modtage fra 2016.

Usikkerhed om MHV
Hjemmeværnskommandoen har endnu ikke 
besluttet, om Marinehjemmeværnet – ud 
over Maritime Force Protection – skal om-
klædes til MTS-uniform som en konsekvens 
af, at Søværnet omklædes i 2014 og 2015. 
Beslutningen træffes på et senere tidspunkt, 
og en eventuel omklædning vil tidligst kunne 
ske i 2018.

Der udleveres følgende MTS-uniforms-
genstande til dig (antal i parentes):

Jakke Let M/11 MTS (1)
Bukser Let M/11 MTS (1)
Jakke ALM M/11 MTS (1)
Bukser ALM M/11 MTS (1)
Jakke regn M/11 MTS (1)
Bukser regn M/11 MTS (1)
Hætte M/11 MTS (2)
Felthue M/11 MTS (1)

MTS-uniform

Af hensyn til den praktiske koordination 
mellem værnsgrene skal omklædningen ske 
koncentreret i tid for personel ved Særlig 
Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR), 
Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH), 
Virksomhedshjemmeværnet (VHV), Flyver-
hjemmeværnet (FHV) og Maritime Force 
Protection (MFP).

  

SSR + VHV + DBH

HHV i øvrigt
FHV

2015 2016 2017 2018

MFP MHV i øvrigt?

AF CHEFSERGENT MICHAEL SVANE
FOTO: OLE BO JENSEN

MTS-UNIFORM

TIDSPLAN FOR OMKLÆDNING TIL MTS-UNFORM (M/11) 
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På charmeoffensiv på 
den jyske hede
Hjemmeværnssoldater fra nær og fjern mødtes i juni til Danish Air Show 2014  
på den jyske hede. Trods drøn fra F-16-fly og bulder fra Merlin-helikoptere lykkedes 
det at skabe kontakter til potentielle nye medlemmer og styrke netværket. »

AF RIKKE KJÆR HAUKROGH
FOTO: LARS HOLM

AIRSHOW

Iført missionsuniform stod 
bevogtningsassistent  Maria 
Thomsen klar til at fortælle om 
den forskel, Hjemmeværnet 
bidrager til internationalt. Hun 
har selv været udsendt tre 
gange på international mission.
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AIRSHOW

Pheeeeew! Den sønderdrønende larm fra 
luften får samtlige hænder på Flyvestation 
Karup op til ejermændenes ører – hvis der 
da ikke sidder et høreværn klistret fast. Og 
det gør der ved mange. For Danish Air Show 
er kendt for at give drøn over himlen. 

”Det var vist et F-16, var det ikke,” spørger 
31-årige Linnea Høyer fra Hjemmeværnses-
kadrille 225 i Roskilde. Trods medlemskabet 
af Flyverhjemmeværnet er hun ikke så kyn-
dig, når det gælder flytyper.

Normalt er det kun Flyverhjemmeværnet, 
der plejer at deltage i Flyvevåbnets Air Shows, 
hvor fly og helikoptere kæmper om publikums 
opmærksomhed både i luften og på jorden. 
Men som noget nyt var hele Totalforsvaret i år 
repræsenteret lige fra Politi og Brandvæsen 
over Beredskabet til Hjemmeværnet for at 
vise, hvordan de forskellige parter hver især 
bidrager til beskyttelse af befolkningen.

”Vi deltager for at vise bredden i Hjemme-
værnet. Den er efter min vurdering ukendt 
for mange folk. Derfor er det så vigtigt for os, 
at vi deltager i en begivenhed som Danish Air 

Show for netop at synliggøre Hjemmevær-
nets mangfoldighed og mange kompetencer,” 
forklarer chef for Flyverhjemmeværnet og 
chef for Hjemmeværnskommandoens Drifts-
støttedivision, oberst Bernt B. Christiansen. 

Han uddyber: ”Vi bidrager eksempelvis 
både til kampen mod terror, ved eftersøgnin-
ger eller storme, ligesom vi hjælper til med 
at bevogte jernbaner, offentlige og private 
bygninger, flyvestationer og lignende. Vi har 
også hjemmeværnssoldater i verdens brænd-
punkter eksempelvis som landbrugsrådgive-
re, der har støttet den civile genopbygning i 
Afghanistan.”   

De mere end 100.000 gæster til Danish Air 
Show søndag den 22. juni fik rig lejlighed til 
at møde Hjemmeværnet på de mange udstil-
linger på den store flyveplads. Men Hjemme-
værnet løftede også en række skarpe opga-
ver på dagen og bidrog dermed til afviklingen 
af det store folkelige show. Frivillige fra politi-
kompagnier var med til at dirigere den mas-
sive trafik i området, mens Flyverhjemme-
værnet passede på, at publikum ikke løb ind 

på start- og landingsbanerne. Desuden stod 
Flyverhjemmeværnet også for at bevogte fly 
og helikoptere på udstillingsområdet, og i alt 
var cirka 200 hjemmeværnssoldater i sving 
både før og under arrangementet.  

”Det er bestemt nogle meget vigtige opga-
ver, Hjemmeværnet udfører til gavn og støtte 
for både Flyvestation Karup og mere bredt for 
samfundet,” understreger Bernt Christiansen. 

Viser virkeligheden
Mens Linnea Høyer måske ikke kan skelne 
en F-16 fra en F-18, så ved hun til gengæld, 
hvordan man kommunikerer med folk om 
Hjemmeværnet.

”Jeg brænder for at fortælle om Flyver-
hjemmeværnet. I mange år var jeg også 
frivillig i en vikingelandsby, og det er min er-
faring, at det især er vigtigt, at der er noget 
spændende at kigge på og røre ved for at 
skabe dialog med folk,” siger Linnea Høyer, 
mens hun viser rundt i Flyverhjemmeværnets 
stand på Air Show 2014.

En ordentlig samling grantræer og to duk-

Flyverhjemmeværnets 
stand på Air Showet trak 
mange publikummer til.

 

24-årige Michael Løvgreen 
Boisen forsøger at overdøve 
larmen fra toppen sammen 
med resten af Flyverhjem-
meværnets Musikkorps. 
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31-årige Linnea 
Høyer fra HVE 225 i 
Roskilde brænder for 
at fortælle om Hjem-
meværnet. Det var 
der heldigvis mange, 
der gerne ville høre 
om.

 

ker iført kamuflageuniformer fungerer sam-
men med feltrationer og geværer som træk-
plaster. Og det er vigtige remedier, vurderer 
Linnea Høyer.

”Mange vil for eksempel gerne tale om og 
røre ved geværerne, mens grantræerne og 
uniformerne viser vores virkelighed som sol-
dater. Så sætter man gang i mange samta-
ler,” fortæller Linnea Høyer. 

Til gengæld duer det ikke at have et F16-
fly stående på standen. 

”Frivillige soldater i Flyverhjemmevær-
net flyver altså ikke i F-16 fly. Vi skal derfor 
kun vise de ting, som Flyverhjemmeværnet 
beskæftiger sig med,” understreger Linnea 
Høyer.

Hjælpen er nær
Foran de grønne grantræer har 24 flyverblå 
uniformer taget plads. Det er medlemmer af 
Flyverhjemmeværnets Musikkorps, der spiller 
flyene på vej op i himlen.

”Vi elsker at optræde, og folk plejer at kom-
me i godt humør, når vi spiller. Vi kommer 

meget rundt i landet og viser på den måde 
også den musikalske del af Hjemmeværnet,” 
smiler 24-årige Michael Løvgreen Boisen, 
mens han løfter sit euphonie – et saxofon-
lignende blæserinstrument – op til munden 
og blæser for at overdøve larmen fra toppen.

Lidt længere væk sidder John Mynchau fra 
Hjemmeværnseskadrille 228 og David Mose-
holt fra 232 Sydsjælland og Møn i en sani-
tetstrailer. Hvis uheldet er ude, kan gæsterne 
til Danish Air Show få hjælp. 

”Men vi går også rundt på pladsen og for-
tæller, at vi er her for at hjælpe. Indtil videre 
har vi hjulpet med en øjenskylning, men vi 
har lige hørt, at en gæst har fået en flænge 
i hovedet. Der kan jo ske uheld, og så er det 
vigtigt, vi er her,” siger David Moseholt.

Udsendt for Hjemmeværnet
Under et ordentligt drøn fra endnu et fly i 
luften prøver bevogtningsassistent fra Hjem-
meværnseskadrille 261 Skive Maria Thomsen 
at forklare, hvad hun lavede, da hun i fem 
måneder var udsendt for Hjemmeværnets 

Kapacitetsopbygningscenter i Afghanistan.
”Jeg tog af sted, fordi jeg simpelthen ikke 

kunne lade være. Det er jo en drøm at kom-
binere landbruget, som er mit erhverv, med 
min fritidsinteresse i Hjemmeværnet. Jeg 
har hjulpet til med at genetablere landbru-
get i Helmand-provinsen,” forklarer Maria 
Thomsen, som er uddannet landmand og 
jordbrugsteknolog og returnerede fra den in-
ternationale tjeneste i Afghanistan i februar 
tidligere på året.

Maria Thomsen vurderer, at de fleste gæ-
ster til Danish Air Show godt er klar over, at 
man kan blive udsendt for Hjemmeværnet, 
men mange ved ikke, hvilke typer opgaver 
Hjemmeværnet støtter med. 

”Vi gør meget ud af at forklare om vores 
opgaver, og at Hjemmeværnet rent faktisk 
også bidrager til at gøre en forskel interna-
tionalt. Det er det væsentligste budskab fra 
os,” understreger Maria Thomsen. 

På et stort verdenskort kan gæsterne se 
alle de steder i verden, hvor Hjemmeværnet 
har ydet støtte. Gitte Kvist fra Hjemmeværns-

Hjemmeværnet bidrog 
på Air Show også med 
konkrete opgaver og 
var med til at passe på 
de mange fly og heli-
koptere.

 

Alexander Kehrenberg 
fra Slagelse drømmer om 
at blive jagerpilot. For at 
komme et skridt nærmere 
drømmen melder han sig 
nu ind i Flyverhjemme-
værnet.
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UDDANNELSE

kompagni Kjellerup har været i Georgien 
hele 14 gange for at hjælpe med blandt an-
det uddannelse af georgiske hjemmeværns-
folk. Under Danish Air Show 2014 fortalte 
hun om de mange udsendelser til både civile 
og andre hjemmeværnsfolk.

”Det har været en rigtig god oplevelse. 
Det er første gang, at vi har sådan en stand, 
og vi har talt med mange. Folk vil gerne se 

billeder og høre om vores oplevelser, så vi 
føler virkelig, vi har fået noget ud af vores 
deltagelse,” smiler Gitte Kvist. 

I standen lige ved siden af holder de hår-
de hunde til – nemlig soldaterne fra Hjem-
meværnets Særlig Støtte og Rekognosce-
ringskompagni – også bare kaldet SSR.

”Vi er glade for også at demonstrere 
Hjemmeværnets skarpe militære kompeten-
cer, som også bliver brugt internationalt. Vi 
er med til at udfordre de gamle myter om, 
hvordan en hjemmeværnssoldat er – nemlig 
at Hjemmeværnet er andet end trafikregule-
ring,” fastslår Nikolaj Grøn.

Men Hjemmeværnets mange frivillige fik 
ikke kun vist civilbefolkningen, hvad de kan. 
Mange fik også hilst på nye samarbejdspart-
nere indenfor Hjemmeværnet og udvidet de-
res netværk. ”Vi er jo hver især specialister 
på forskellige felter. Den viden kan vi dele 
med hinanden, så alle bliver styrket,” me-
ner Nadia Goldfeldt fra Virksomhedshjem-
meværnet.

Drømmer om forsvaret
Ved Flyverhjemmeværnets stand virker de 

mange lokkende remedier til at have virket. 
I hvert fald har over 35 besøgende skrevet 
sig op til at blive kontaktet med henblik på 
indmeldelse. En af dem er 18-årige Alexan-
der Kehrenberg fra Slagelse. Lige nu går han 
i 2.g på Slagelse Gymnasium, men han har 
drømme, der rækker langt op i skyerne.

”Jeg vil gerne være jagerpilot i Forsva-
ret. Jeg melder mig ind i Flyverhjemme-
værnet for at komme et skridt tættere på 
drømmen. Jeg har altid interesseret mig for 
Flyvevåbnet, lige siden jeg som 12-årig kig-
gede op i himlen og så jagerflyene. Lyden 
af et fly gennem luften tænder mig bare. 
Jeg har faktisk kun været ude at flyve én 
gang – det var til Grækenland. Men det var 
verdens fedeste oplevelse,” siger Alexander 
Kehrenberg.

Det glæder Linnea Høyer, at så mange 
har vist særlig interesse for Hjemmevær-
net. ”Det viser, at det nytter noget at være 
aktivt til stede ved den slags store folkelige 
begivenheder. Vi er taknemmelige over, at 
så mange danskere tilsyneladende ønsker 
at blive en del af holdet i Hjemmeværnet,” 
fastslår Linnea Høyer.

Også Marinehjemmevær-
nets gummibåd lokkede 
nysgerrige til. 

  

Fakta
• Danish Air Show holdes hvert andet år 

på skift mellem de tre flyvestationer 
i Danmark for at vise befolkningen, 
hvad der foregår bag hegnene og øge 
deres forståelse for Forsvaret.

• Normalt er kun Flyverhjemmeværnet 
repræsenteret, men i år var konceptet 
udvidet med bred deltagelse af hele 
Totalforsvaret. 

• Fra Hjemmeværnet deltog Hærhjem-
meværnet, Flyverhjemmeværnet, 
Virksomhedshjemmeværnet, Hjem-
meværnets Kapacitetsopbygningscen-
ter, SSR, diverse politikompagnier, 
Hjemmeværnsmuseet og Flyverhjem-
meværnets Musikkorps.

• Det vurderes, at over 100.000 besø-
gende fandt vej til Danish Air Show 
2014. Godt 200 hjemmeværnssoldater 
var indsat både før og under selve 
arrangementet og ydede i alt cirka 
3.000 mandtimer.

”Hjemmeværnets inter-
nationale engagement 
har været stigende de 
senere år,” forklarer 
Gitte Kvist de interes-
serede publikummer.

 

AIRSHOW
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Nyt hvervekoncept 
har givet pote
Virksomhedshjemmeværnet har succes med at motivere seriøse  
yngre aaspiranter gennem tilbuddet ”Soldat i et døgn”.

I 2013 lancerede Virksomhedshjemmeværnet 
et nyt hvervekoncept, ”Soldat for et døgn”, 
hvor interesserede aspiranter har fået mu-
lighed for at få en mere intensiv oplevelse af 
mulighederne i Virksomhedshjemmeværnet. 

Det nye hvervearrangement er koblet op 
på Virksomhedshjemmeværnets årlige fælles 
uddannelsesweekend i Slagelse, hvor aspi-
ranterne iklædt en grøn kedeldragt har prø-
vet at skyde i simulator, træne førstehjælp, 
tilberede mad af feltrationer og bygge en bi-
vuak i skoven. Desuden har de fået en grun-
dig orientering om Hjemmeværnet og især 
om Virksomhedshjemmeværnet. Hele vejen 
igennem har der været en positiv stemning 
på arrangementerne, hvor deltagerne ved af-
slutningen kunne skrive en ansøgning. 

Konceptet har nu kørt i to år med i alt 32 
deltagere, og frem til nu har Virksomheds-
hjemmeværnet fået 21 nye ansøgninger, og 
yderligere fem er på vej. Så der er grund til 
optimisme.

”Vi har forsøgt at give de interesserede 
aspiranter en lækker, men også realistisk, 
oplevelse af Virksomhedshjemmeværnet 
samtidig med, at de har kunnet møde vo-
res aktive medlemmer i øjenhøjde og høre, 
hvordan det er at være hjemmeværnssoldat. 
Den kombination har tilsyneladende virket og 
givet dem tryghed,” siger chef for Virksom-
hedshjemmeværnsdistriktet, oberstløjtnant 
Lars Fog. 

Udviklingen er vendt
Konceptet blev udviklet, fordi det var op ad 
bakke med rekrutteringen. 

”Det skyldes blandt andet, at de sam-
fundsvigtige virksomheder, som vores kom-
pagnier støtter, har fået en anden struktur, 
som har ændret vores vilkår.  Så har vi for-
søgt at hverve på kræmmermarkeder og an-
dre steder i gadebilledet, hvor man dog ikke 
har så lang tid sammen med de potentielle 
aspiranter. Så vi trængte til at gå nye veje,” 
forklarer Lars Fog.

Derfor bad man værnets frivillige under-

afdelingschefer om at skaffe nogle seriøse 
aspiranter. Til gengæld har distriktet stået 
for at sammensætte hvervepakkens forskel-
lige elementer. Desuden er der lagt energi 
i udbredelsen af Facebook, og så har en af 
distriktets dygtige frivillige, kontaktofficer 
Kenneth H. Ophus, skruet en flot hvervevi-
deo sammen. 

"Til sammen har de nye initiativer været 

en succes. For lige nu går det i hvert fald 
den rigtige vej, og vi har i år øget antallet af 
aktive soldater i Virksomhedshjemmeværnet 
med 25.  Men selvfølgelig er der stadig plads 
til forbedringer,” siger Lars Fog.

 På de næste sider kan du møde  aspiran-
terne Kennie, Nicolai og Kim, der har taget 
hul på en ny karriere som hjemmeværns-
soldater.

HVERVNING

De fleste af deltagerne på Virksomhedshjemmeværnets hvervearrangement ”Soldat i et 
døgn” har sagt ja til medlemskab af Hjemmeværnet. Foto: Virksomhedshjemmeværnsdistriktet

 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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Et naturligt valg
For den 26-årige postoperatør hos Post Dan-
mark, Kennie K. Andersen, blev Virksomheds-
hjemmeværnets nye hvervekoncept startskud-
det på en frivillig hjemmeværnskarriere, som 
han længe har taget tilløb til.  

”Jeg har egentlig aldrig været friluftsmenne-
ske, men jeg var virkelig tændt, da jeg i 2013 
meldte mig til hvervearrangementet. Det var 
nogle super aktiviteter.”

Sådan fortæller Kennie K. Andersen, der i 
dag er aktiv i Virksomhedshjemmeværnskom-
pagni Sjælland. Han mødte derfor op med 
åbent sind, da han gik i gang med den lovplig-
tige uddannelse, som han afsluttede i foråret. 
Herfra fremhæver han især førstehjælpen, 
fordi momenterne var så realistiske.

”Kendskabet til førstehjælp er guld værd. 
Kort efter jeg kom hjem fra LPU 1, fik jeg brug 
for min nyerhvervede førstehjælpsuddannelse, 

da jeg blev vidne til en ulykke, hvor en dreng 
var kommet slemt til skade på sin cykel og 
havde mistet noget af en tå. Jeg kunne med 
det samme yde en indsats og desuden bero-
lige hans mor. Det var en god fornemmelse,” 
husker Kennie K. Andersen.

Tilhørsforholdet til netop Virksomhedshjem-
meværnet – og i særlig grad uddannelsen til 
at bevogte jernbanestrækninger – falder ham 
helt naturligt. For Kennie K. Andersen har på 
det nærmeste fået interessen for jernbanen 
ind med modermælken, da hans mor er togfø-
rer ved DSB og hans farfar også arbejdede for 
banen. At det er et farligt område at færdes 
i er en del af familiens historie, idet farfaren 
pådrog sig en alvorlig arbejdsskade og fik 
smadret sin ene hånd. 

På længere sigt er det Kennie K. Andersens 
mål at blive kører i Hjemmeværnet. Han er 
dog ikke helt sikker på, hvor omfattende hjem-
meværnskarrieren bliver her i starten, da det 
også trækker meget i ham at følge i familiens 
spor og uddanne sig til lokofører, hvilket kræ-
ver en del. 

Det er helt naturligt for Kennie K. 
Andersen at blive uddannet til at 
bevogte jernbanestrækningerne 
i Danmark.

  

På med JA-hatten
Flere års opfordringer fik til sidst Nicolai Bro-
der Nissen til at sige ”JA” til at prøve Hjem-
meværnet. Det har han ikke fortrudt.

Sammen med 16 andre interesserede 
sprang Nicolai Broder Nissen til, da Virksom-
hedshjemmeværnet i foråret 2013 havde pre-
miere på deres nye hvervearrangement i Sla-
gelse ”Soldat i et døgn”. Selv om den 24-årige 
klejnsmed inden arrangementet havde haft 
sine fordomme om Hjemmeværnets medlem-
mer, som han mest kendte som ”nogle, der 
går og dirigerer trafik”, så havde han faktisk 
besluttet sig for at søge om medlemskab.

”Jeg trængte på det tidspunkt virkelig til 
at finde en fornuftig fritidsinteresse,” fortæl-
ler Nicolai Broder Nissen. Så hvervearrange-
mentet faldt i god jord, og især skydning på 
simulator var sjovt.

HJV magasinet fanger Nicolai Broder Nis-
sen over mobilen på den forgangne sommers 
Roskilde Festival 2014, hvor han er indsat for 
at sikre, at de mange festivaldeltagere holder 

sig langt væk fra skinnerne. Hans fordom-
me og attitude til Hjemmeværnet er vendt 
180 grader, efter at han selv er blevet del af 
Virksomhedshjemmeværnskompagni Hoved-
staden og har taget hul på den lovpligtige 
uddannelse.

”Mit billede af Hjemmeværnet er langt 
mere nuanceret. Jeg kan jo se, hvor vigtigt 
det er, at man uddanner specialister som os, 
der kan bevogte samfundsvigtige installatio-
ner i en kritisk situation,” siger Nicolai Broder 
Nissen.  

Opgaven ved Roskilde Festivalen giver 
ifølge Nicolai Broder Nissen også rigtig god 
mening. 

”Jeg er med til at skabe tryghed for de 
mange festivaldeltagere, så de kommer hel-
skindet hjem og ikke kommer til skade ved 
baneterrænet, fordi vi holder øje med områ-
det,” siger han, der nu i den grad har taget 
Ja-hatten på og taler varmt om Hjemmevær-
net.

Nicolai Broder Nissens 
billede af Hjemme-
værnet er blevet langt 
mere nuanceret.

  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: STEEN WREM

HVERVNING
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En drengedrøm

Kim Rørbæk Petersen 
var super spændt, da han 
i starten af august gik i 
gang med Hjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse.

  

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: STEEN WREM

32-årige Kim Rørbæk Petersen var blandt 
deltagerne på Virksomhedshjemmeværnets 
hvervearrangement 2014, som var blevet 
udvidet med overnatning i bivuak i skoven.  

”Arrangørerne tog virkelig hånd om os, og 
det var sjovt at prøve skydesimulatoren. Men 
jeg havde foretrukket, at det havde smagt 
mere af ”rigtig soldat”, så vi var blevet pres-
set noget mere,” siger Kim Rørbæk Petersen, 
der ikke selv har været værnepligtig. 

Det har han fortrudt mange gange siden 
hen. Motivationen til at melde sig under fa-
nerne i Virksomhedshjemmeværnet er da 
også klart mulighederne for at prøve kræfter 
med det frivillige militære soldaterliv i Hjem-
meværnet. 

”Fascinationen af det militære univers 
kombineret med min personlige relation til 
en aktiv hjemmeværnssoldat i Virksomheds-
hjemmeværnet fik mig til at sende en ansøg-
ning af sted," fortæller Kim Rørbæk Petersen, 
der i starten af august skrev kontrakt med 
Hjemmeværnet. 

Hurtig ekspedition
Dagen efter blev han iklædt, og to dage efter 
stod han klar på Hjemmeværnsskolens Ud-
dannelsescenter Nordsjælland i Jægerspris 
for at starte på det første modul af den lov-
pligtige uddannelse.

”Det er gået rigtig stærkt, og jeg er me-
get spændt. Men jeg glæder mig også til at 
komme i gang med uddannelsen, så jeg kan 
blive hjemmeværnsoldat,” siger Kim Rørbæk 
Petersen.  

HJV magasinet  |  September 2014 43



Hjemmeværnsfonden

Indtægter:
Rente af obligationer  170
Udbytte fra investeringsforeninger 55.936
Rente af bankindestående 98
Realiseret kursgevinst/-tab på frie aktier - 102
Ordinære indtægter i alt 56.102

Administrationsomkostninger i alt 17.969

Resultat før uddeling/skat 38.132

Uddeling:
Almennyttige uddelinger 10.000
Anvendt tidligere års hensættelser - 10.000 
Hensat til senere uddeling 0
Uddelinger i alt 0

Resultat før skat 38.132
Skat  -11
Nettoresultat  38.143

Nettoresultatets fordeling
Konsolidering 3.174
Overført til næste år  34.969
I alt 38.143

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

AKTIVER

Bundne aktiver:
Danske investeringsforeninger 2.235.854
Bankindestående 3.179
Mellemregning med frie aktiver 0
Bundne aktiver i alt 2.236.034

Frie aktiver:
Danske obligationer 3.618
Bankindestående 82.900
Tilgodehavende skat  3.237
Mellemregning med bundne aktiver 0
Frie aktiver i alt  89.756

AKTIVER I ALT 2.325.790

PASSIVER
Bunden egenkapital 2.236.034
Fri egenkapital 26.752
Gældsforpligtigelser 9.500

PASSIVER I ALT 2.325.790

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2013

HJEMMEVÆRNSFONDEN

Regnskab for 2013

REVISIONSMEDDELSE

Hjemmeværnsfonden:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt 
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 – 31. 
december 2013 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

København, den 28. marts 2014 
Danske Forvaltning

Den Kommitterede 
overrakte hædersgave
Det var en overrasket Dan Eiby, der 
i sommer modtog en hædersgave 
fra Hjemmeværnsfonden.

AF CHRISTINE DAHL

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, 
havde en overraskelse med, da han i sommerferien besøgte 
Flyverhjemmeværnets populære Summercamp på Slipshavn i 
Nyborg. På vegne af Hjemmeværnsfonden, som Bjarne Laust-
sen er formand for, havde han medbragt en check på 8.000 
kroner til Summercampens frivillige kursusleder Dan Eiby fra 
Hjemmeværnseskadrille 228 Københavns Lufthavn.

”Jeg vidste overhovedet ikke noget om det. Så jeg blev 
virkelig dybt overrasket og både glad og taknemmelig, da jeg 
blev kaldt op på scenen for at modtage hæderen,” lød det 
fra Dan Eiby efter overrækkelsen, der forgik ved en festlig 
sammenkomst.

For seks år siden fik Dan Eiby ødelagt sin venstre skulder i 
tjenesten. Under en øvelse i Nymindegab faldt han så uhel-
digt ude i terrænet, at skulderen blev knust. Siden har han 
måttet gennemgå fire operationer og har for nylig fået indsat 
en skulderprotese. Men selvom den ødelagte skulder gennem 
årene har medført en del smerter, er Dan Eiby fortsat aktiv i 
Hjemmeværnet.

”Det er for mig en særlig stor fornøjelse at få lejlighed til 
at hylde Dan for sin ukuelige vilje til at holde fast i det, der 
betyder noget i livet: kammeraterne, Hjemmeværnet – og 
frem for alt viljen til at gøre noget for samfundet,” påpegede 
Bjarne Laustsen i sin tale til Dan Eiby. 

Ud over at støtte hjemmeværnssoldater, der er kommet til 
skade i tjenesten, hædrer Hjemmeværnsfonden også hjem-
meværnssoldater, der har ydet en særlig indsats.

Dan Eiby takker Hjemmeværnsfondens formand, kommitte-
ret Bjarne Laustsen, for gavechecken. Foto: Poul Hegelund

  

København, den 28. marts 2014 
Danske Forvaltning
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Solskinsfest  
på de hollandske landeveje
Den 98. udgave af Nijmegenmarchen i juli blev en fest 
i strålende sol for de tusindvis af gængere fra hele 
verden. Trods varmen kom næsten alle deltagere fra 
det danske militære kontingent i mål.

TEKST OG FOTO: RUNE KRONENBERG

At gennemføre de 160 kilometer march, som 
Nijmegen i Holland byder på, er ikke en sim-
pel opgave. Men hvis man giver sig i lag 
med den traditionsrige march, så får man 
til gengæld oplevelser smidt i hovedet fra 
alle hold og kanter. For Nijmegenmarchen 
er en helt unik begivenhed for både de cirka 
43.000 civile og militære gængere fra hele 
verden og for de mange, mange tusindvis 
af turister, der valfarter til byen i denne ma-
giske uge.

De mange små byer, som gængerne mar-

cherer igennem, er fyldt med musik, fest, 
underholdning og store tilskuermængder, 
der jubler og hepper. En af de store oplevel-
ser er tredjedagens march forbi den cana-
diske kirkegård, hvor 2.617 faldne soldater 
fra 2. Verdenskrig ligger begravet – de fleste 
canadiere. 

Mange gængere benytter lejligheden til 
et kort besøg på den stemningsfyldte plads, 
hvor de tre nordiske lande også holder en 
fælles ceremoni med faner, kranse og trom-
petstykket Last Post.

Dansk Nijmegen Kontingent bestod i år 
af 474 militære gængere og 28 cykelordon-
nanser og var dermed den tredjestørste mi-
litære nation kun overgået af værtsnationen 
Holland og England. I spidsen for kontingen-
tet stod regionschef, oberst Mogens Bech. 
Fra Hjemmeværnet stillede 215 gængere og 
cykelordonnanser, mens Hjemmeværnets 
Musikkorps Vestsjælland sørgede for musi-
kalsk underholdning under marchen. 

Kun to måtte udgå
Selv om sommeren viste sig fra sin varmeste 
side, kom de danske gængere rigtig godt 
igennem marchens fire dage. Kun to gæn-
gere måtte udgå. 

Blandt de første deltagere over målstre-
gen var faktisk Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.

Et af de danske marchhold på vej gennem 
en mindre by langs ruten, hvor det vrimlede 

med tilskuere.

   

NIJMEGEN
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Kampvognsmekaniker og 
hjemmeværnssoldat Oliver 
Eriksen fra Holstebro var 
blandt de aller sidste sol-
dater i Camp Bastion. Nu 
genoptager han sin aktive 
rolle i Hjemmeværnet. 

I august forlod de sidste danske soldater 
Camp Bastion i Afghanistan. Den danske del 
af det enorme Camp Bastion-kompleks er 
jævnet med jorden og overdraget til briterne 
som et stykke ”bar mark” – nøjagtig som da 
danskerne modtog det i 2006. 

Men inden det kom så vidt, besøgte HJV 
magasinet som det sidste danske medie 
Camp Bastion i juni. Mens nedrivningen stod 
på, og mens den legendariske lejr i bogsta-

veligste forstand forsvandt om ørerne på 
os, fik vi en snak med Oliver Eriksen, der er 
kampvognsmekaniker og har været profes-
sionel soldat i cirka 30 år. Men han er også 
frivillig soldat i Hjemmeværnet. Det har han 
været i 15 år.

”Selv om jeg har været professionel soldat 
i mange år, så giver Hjemmeværnet mig no-
get helt særligt. Der er et sammenhold, som 
man ikke oplever i Hæren, hvor alting går 

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

INTERNATIONALT

Overkonstabel Oliver Eriksen har været 
professionel soldat i 30 år og udsendt 
13 gange internationalt. Nu glæder han 
sig til at genoptage sit virke som frivillig 
hjemmeværnssoldat. 

  

kampvogns-
mekaniker

Sidste

i Camp Bastion
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meget stærkt i dag. I Hjemmeværnet er der 
tid til at snakke om, hvordan man løser tin-
gene mest optimalt, løsningerne er ikke givet 
på forhånd i samme grad,” fortæller Oliver 
Eriksen, mens vi drikker en kop kaffe på ”Kuf-
fen” i Camp Bastion. 

Lejr med 40.000 indbyggere
Vi er rykket indenfor, hvor den brummende 
aircondition gør temperaturen tålelig. Uden-
for er der 55 grader i skyggen, og en god 
håndfuld armygrønne rendegravere, gummi-
geder og læssevogne drøner rundt indhyllet 
i støv med ét formål for øje: At jævne Camp 
Bastion med jorden.

Lejren, der har været beboet af op til 
40.000 mennesker, er omkranset af 43 ki-
lometer hegn og har eget vandværk og 
lufthavn. Da HJV Magasinet besøger Camp 
Bastion, er der kun nogle få telte og ”Kuffen” 
tilbage i den 60.000 m2 store ”danskerlejr” 
Camp Viking.

Lejren har været logistisk hovedsæde for 
de cirka 17.000 danske soldater, der gennem 
tiden har været udsendt til ISAF-styrken. 
Heriblandt også de godt 210 hjemmeværns-
soldater, som har gjort tjeneste i bevogt-
ningsdelingerne i den nu nedlagte Camp 
Price og de fremskudte baser Armadillo – se-
nere Budwan, Bridzar og Khar Nikan. 

Senest var et team af hjemmeværnssol-
dater med landbrugsfaglige kompetencer 
udsendt til Laskah Gah. Og selv om kun få af 
de udsendte hjemmeværnssoldater har gjort 
tjeneste i Camp Bastion, har lejren fungeret 
som transitlejr for hovedparten.

En smule trist
”Det er faktisk lidt sørgeligt at se lejren blive 
revet ned stykke for stykke. Jeg kan blive helt 
nedtrykt – ja faktisk en smule ked af det. Lige 
pludselig forsvinder bygninger og velfærds-
ting, som man har taget som en selvfølge, 
og som man først får øjnene op for, når de er 
væk,” fortæller Oliver, der i Hæren har rang 
af overkonstabel-1.

Udbuddet af velfærden i lejren er således 
vokset gennem årene. På Hold 3 fik solda-
terne for eksempel maden fra et feltkøkken, 
og der var ingen velfærdstelefoner. 

”Sådan ender det nok også nu. Desuden er 
det snart slut med et brusebad. Det erstat-
tes af overrisling fra en pose med vand. Men 
det skal nok gå,” siger Oliver Eriksen, der har 
hele 13 udsendelser bag sig og har gjort tje-
neste i både Serbien, Bosnien, Irak, Kosovo 
og senest Afghanistan.

Som fastansat kampvognsmekaniker ved 
Jydske Dragonregiment i Holstebro har han 
været på adskillige såkaldte reparationshold 
til Afghanistan. Denne gang er han her som 

sidste tilbageværende kampvognsmand på 
ISAF Hold 17 med en helt konkret opgave: 

Han skal køre de tre 60-ton tunge Leopard 
2A5-kampvogne samt de to pansrede bjærg-
ningskøretøjer om bord på ét af de enorme 
chartrede transportfly, som fragter de mange 
ton materiel hjem til Danmark via Dubai.

”Lige nu er jeg i venteposition, og det er 
uklart, hvornår transporten kan finde sted,” 
siger Oliver, der er den eneste i hele lejren, 
som må sætte sig i kampvognenes førersæde.

Aktiv igen
Oliver Eriksen bor i Nørre Felding ved Hol-
stebro og har været tilknyttet en række for-
skellige hjemmeværnskompagnier i Midt- og 
Vestjylland, men har holdt en pause på halv-
andet års tid fra Hjemmeværnet.

”Det skyldes dels travlhed og dels ændrin-
gerne i den jyske hjemmeværnsstruktur, som 
betød, at min enhed blev splittet op. Men nu 

er jeg blevet kontaktet af en af mine gamle 
kammerater. Det ser ud til, at en tyve styk-
ker fra min gamle tid som frivillig soldat i 
de motoriserede infanterikompagnier 2103 
og 2107 i Skive nu samles i Infanterihjem-
meværnskompagni Klosterheden. Så jeg 
skal hjem og være aktiv hjemmeværns-
mand igen. Det glæder jeg mig rigtig me-
get til,” siger Oliver Eriksen.

Kammeratskabet i Hjemmeværnet er 
ifølge Oliver Eriksen noget helt særligt. Der 
er en anden form for gejst i forhold til den 
professionelle hær. 

”Som professionel soldat med mange 
udsendelser kan jeg bidrage med seneste 
nyt om materiel og udrustning samt Tak-
tisk Sanitetstjeneste, hvor jeg på egen krop 
har lært, hvordan man håndterer ekstrem 

varme og stress. Ens erfaringsbank vokser 
jo, uanset om man har været i kamp eller 
ej,” siger han.

I sit daglige job ved Kampvognseskadro-
nen på Holstebro Kaserne er Oliver også en 
slags forbindelsesofficer til det lokale hjem-
meværnskompagni.

”Af og til har vi brug for figuranter og an-
den hjælp i forbindelse med eskadronens 
øvelser, og så er det ingen skade til, at man 
trækker på sit netværk i Hjemmeværnet. Det 
gælder også omvendt, hvis Hjemmeværnet 
for eksempel har brug for lidt ekstra kryd-
deri i form af noget særligt materiel. På den 
måde har alle parter gavn af hinanden,” si-
ger Oliver, inden vi afbrydes af larmen fra et 
par soldater med slagboremaskiner, som går 
i gang med at skrue og regere ved nogle af 
”Kuffens” vinduer. 

Om lidt er det hele væk, og Camp Bastion 
er en saga blot. 

Oliver Eriksen bag rattet i en Leopard 
bjærgningsvogn. Som kampvognene 
kræver den også specialuddannede chauf-
fører.

  

 BLÅ BOG
Oliver Eriksen
51 år, med rang af overkonstabel-1 er 
fastansat ved Jydske Dragonregiment i 
Holstebro, hvor han er kampvognsmeka-
niker.
I 15 år har han desuden været hjem-
meværnssoldat ved forskellige midt- og 
vestjyske kompagnier. Nu er han aktiv 
i Infanterihjemmeværnskompagni Klos-
terheden, der holder til i Klosterheden 
mellem Struer og Lemvig.
Som professionel soldat har Oliver Eriksen 
13 internationale udsendelser bag sig. I 
1994 deltog han i Operation Bøllebank i 
Tuzla i Bosnien, han har været udsendt til 
Krejna i Serbien i et år, været i Kosovo på 
Hold 1 med KFOR, i Irak på Hold 2-6 samt 
med ISAF i Helmand på Hold 3, 7, 8, 12 – 
og nu også det sidste Hold 17.
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FOLKEMØDE

Sikkerhed og synlighed 
på klippeøen

De fleste besøgende på Folkemødet 2014 har 
sandsynligvis lagt mærke til Hjemmeværnet 
på den ene eller anden måde. Dels har de 
trofaste frivillige fra øens politikompagni 
bidraget til at undgå kaos på de små veje 
i og omkring Allinge, dels har Marinehjem-
meværnets fartøj Hjortø været et centralt 
samlingspunkt i havnen. MHV 815 Kureren 
fra Køge var indsat i søredningsberedskabet, 
idet Hjortø populært sagt var ”optaget” på 
grund af de mange events.

Fredagens lunefulde junivejr gav desuden 

en helt unik mulighed for at eksponere Dan-
marks frivillige militære organisation. Dagen 
var præget af perioder med kraftig regn, så 
Hjemmeværnets 3.500 regnslag blev hurtigt 
afsat, og HJV-logoet prægede derfor bybille-
det i Allinge og satte kolorit på en grå dag. Så 
spørger man Hjemmeværnsledelsen – som 
selv var til stede i Allinge Havn – er indsatsen 
mere end godkendt.

”Hjemmeværnets deltagelse på Folkemø-
det på Bornholm 2014 har først og fremmest 
givet os en unik mulighed for at præsentere 

Over 90.000 besøgende 
skabte stemning og 
nok at se til for Hjem-
meværnet. På vandet 
i baggrunden ligger 
Marinehjemmeværnets 
fartøj MHV 815 Kureren. 
Foto: Per Lynge

  

AF CARSTEN ENGEDAL 

Hjemmeværnet fik positiv 
opmærksomhed ud af 
indsatsen, da man for 
anden gang lagde skib til 
debatter, rundvisninger 
og meget mere under 
Folkemødet på Bornholm.
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Hans Chr. Thoning (V), 
Nikolaj Willumsen (EL) 
og Den kommitterede i 
Hjemmeværnet, Bjarne 
Laustsen (S) debatterede 
”Hvad skal vi med Hjem-
meværnet?” iført de 
populære regnslag. Foto: 
Carsten Engedal

  

Topmøde på MHV 903 
Hjortø. Fra venstre ses Den 
Kommitterede for Hjem-
meværnet, Bjarne Laustsen, 
forsvarsminister Nikolai 
Wammen og Chefen for 
Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler. Foto: 
Carsten Engedal

  

Hjemmeværnet for en lang række beslut-
ningstagere, organisationer og et meget stort 
antal tilrejsende gæster og bornholmere,” si-
ger Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler.

Flere tilbud til gæsterne
Generalmajoren peger på, at sidste års debut 
på Folkemødet gav mange erfaringer. Derfor 
har der i år været kræfter til at byde flere ak-
tører indenfor og dermed give de besøgende 
flere oplevelser. Blandt andre var Forsvars-
ministeriet, Forsvarsakademiet, Interforce og 
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekogno-
sceringskompagni (SSR) med til at gøre da-
gene om bord på Hjortø værdifulde.

”Fra Hjemmeværnsledelsen vil vi gerne 
sende en kæmpe stor tak til de frivillige og 

ansatte for deres indsats. Her tænker jeg 
både på de mange medlemmer fra Det Born-
holmske Hjemmeværn, herunder selvfølge-
ligt særligt politihjemmeværnskompagniet, 
og alle tilrejsende fra de forskellige dele af 
Hjemmeværnet, der har lavet utallige rund-
visninger på Marinehjemmeværnsfartøjet 
MHV 903 Hjortø,” siger Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen.

De mange positive oplevelser på årets Fol-
kemøde har givet appetit på at deltage igen 
til næste år.

”Jeg forventer bestemt, at vi vil være 
mindst lige så godt repræsenteret til næste 
års Folkemøde, for jeg synes faktisk, at ud-
byttet har været endnu bedre end sidste år, 
hvor vi deltog for første gang,” siger general-
major Finn Winkler.

frivillige stemmer:  
Derfor er Folkemødet  
en stor oplevelse

Ulrich, SSR

”Jeg synes, det er rigtig fint, at vi er 
genstand for politisk debat. Vi vil gerne 
bidrage til debatten om Hjemmevær-
net med fakta og vores syn på tingene. 
For det er jo relevant, at vi løbende 
diskuterer, om vi bruger ressourcerne 
rigtigt i et omskifteligt samfund.”

Katrine Margrete Haslebo, HVE 220

”Mange ved ikke, hvad Hjemmeværnet 
laver, og mange af de besøgende her 
på Folkemødet får sig en øjenåbner 
omkring de forskellige værn. Derfor er 
det fint at befinde sig om bord på et 
marinehjemmeværnsfartøj, så der er 
noget konkret at vise frem.”

Anders Spur Hansen, HVF 368 

”Jeg er virkelig overrasket over, hvor 
god stemningen er her på folkemø-
det. Folk er simpelthen så positive, 
åbne og nysgerrige, og derfor bliver 
de mange besøgende også meget 
klogere på, hvad Hjemmeværnet er 
for en størrelse.”

3
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Da Hjemmeværnet løb med  
”Løvernes fane”
Det lykkedes en frisk og vovemodig hjemmeværnssoldat 
at erobre felthærens fane under en storstilet NATO- 
øvelse på Sjælland for 30 år siden. Det traditionsrige 
symbol blev dog hurtigt afleveret tilbage.

At miste sin fane er vel nok en af de største 
nedværdigelser, et kompagni kan komme ud 
for. Ikke desto mindre var det, hvad der ske-
te for Hærens bornholmske ”Løvekompagni” 
under en kæmpe NATO-øvelse, ”Bold Gan-
net”, for 30 år siden. 

Den stort anlagte efterårsøvelse med tu-
sindvis af soldater fra ind- og udland fandt 
sted på både Sjælland og Møn, hvor Hærens 
soldater agerede fjenden, som Hjemmevær-
nets frivillige soldater blev sat til at overvåge, 
så de kunne træne sig i at melde deres vær-
difulde observationer tilbage. 

Under en patrulje på øvelsen kom en snar-
rådig hjemmeværnssoldat fra Hjemmeværns-
kompagni Skælskør tæt på Hærens 2. kom-
pagnis kommandostation ved Tystofte ved 
Skælskør. Da han så, at kompagniets fane 

stod plantet i en grusbunke uden for kom-
mandostationen, fik han den idé at erobre 
”fjendens” fane. Kompagniet var også bedre 
kendt som ”Løvekompagniet”.

En af ”løverne” opdagede straks tyveriet 
og satte efter hjemmeværnssoldaten, men 
"løven" blev stoppet af en veltilrettet salve. 
Hjemmeværnssoldaten tog flugten hen over 
mark og sten med fane, våben, udrustning 
og radioen på ryggen og nåede helskindet 
tilbage til sit hovedkvarter. 

”Erobringen af fanen var ikke helt efter 
reglerne. Så vi iværksatte en tilbagelevering 
af krigsbyttet,” fortæller Hans Raahauge, der 
er formand for Hjemmeværnets Historiske 
Kommission og dengang var ung kaptajn og 
fungerende distriktschef for Hjemmeværnet i 
det pågældende område.  

Den nu pensionerede distriktschef beslut-
tede, at tilbageleveringen skulle ske på ”neu-
tral” grund. Valget faldt på en fodboldbane i 
Skælskør. Men inden da fik Hjemmeværnet 
en guldsmed til at gravere en sølvplade til 
fanen med inskriptionen ”Erobret af Hjem-
meværnet, Skælskør, Bold Gannet 1984”.

”Det var min idé, og der var ingen sure 
miner, da en delegation fra kompagniet re-
turnerede fanen til ”Løverne” på den neutrale 
grund under overværelse af øvelsens kamp-
dommer. Tværtimod udtrykte de beundring 
over Hjemmeværnets indsats, som de fak-
tisk også endte med at takke i en hilsen, der 
blev læst højt i radioens program Giro 413,” 
fortæller Hans Raahauge om den morsomme 
episode for 30 år siden. 

Den aktuelle artikel  
om Hjemmeværnets 
faneerobring blev  
bragt i Hjemmeværns-
bladet nr. 10/84. 

 

Historietimen
HJV magasinet dykker ned i arkiverne i 
magasinets forløbere. Vi finder skæve el-
ler tankevækkende artikler fra ”Hjemme-
værnsbladet” – Tidsskrift for Det Danske 
Hjemmeværn og det senere Hjemme-
værnsbladet, der udkom indtil 2007.

HISTORIETIMEN



DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1.  Hjemmeværnet har fået nyt rekrutteringssite  
– hvad er webadressen? 

2.  Hvem fik i sommer overrakt en hædersgave fra Hjemmeværns-
fonden på Flyverhjemmeværnets Summercamp??

3.  Hvad hedder chefen for Infanterihjemmeværnskompagni  
Køge Bugt?

4.  Hvilken civil uddannelse har patruljesoldaten Lars Christiansen?

5.  Hvor foregik Danish Air Show 2014?

&Quiz      vind
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar 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 29. oktober 2014. 
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”  
og husk at opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 2/2014 er:

??

Følg også 
Hjemmeværnet 
på Facebook
Likes: 11.922

Ny serie:  
Min største oplevelse 
i Hjemmeværnet
HJV magasinet går fra 
det næste nummer 
tæt på nogle af de 
sjove, spændende eller 
udfordrende oplevelser, 
som hjemmeværnssoldater 
får, når de er på øvelse, 
under uddannelse, eller  
når de er på indsats.

Serie går i luften til december, når 
årets sidste HJV magasin kommer 
på gaden. Glæd dig til at møde et 
medlem, der fortæller om sin største 
oplevelse, som du kan læse om på 
bagsiden af HJV magasinet. 

Lanceringen af serien betyder, at 
vi indstiller HJV magasinets fotokon-
kurrence blandt læserne. Vi mod-
tager dog stadig gerne dine flotte, 
sjove eller underfundige billeder fra 
livet i din underafdeling. De vil bare 
ikke længere blive præmieret og 
blive bragt på bagsiden.   

 
Billederne kan indsendes på mailad-
ressen: hjv-magasinet@hjv.dk

Ruben D. Sørensen

Nordvej 1

3400 Hillerød

Jørgen Grove

Pile Alle 15, 2. tv.

2000 Frederiksberg
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Vinderfotoet er taget af navigatør Mette Thybring fra Flotille 124 Aarhus på en sejltur med MHV 851 Sabotøren, hvor en redningssvømmer fra Flyve-
våbnets Eskadrille 723 fik hjælp fra et af besætningens medlemmer, da han skulle have sine svømmefødder af. 

SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND

Har du et flot, sjovt eller underfundigt billede fra livet i din underafde-
ling? Så send det ind til HJV magasinet på mailadressen: hjv-magasi-
net@hjv.dk. Billedet skal være fra de  seneste tre måneder, af rimelig 
god teknisk kvalitet og i høj opløsning. 
 

Du må gerne fortælle lidt om billedets historie. Vi lover til gengæld at 
bringe et udvalg blandt de indsendte billeder i magasinet. Men ikke her 
på bagsiden, hvor vi fra næste nummer starter en ny serie, der går tæt 
på læsernes største oplevelser i Hjemmeværnet.

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


