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LEDER

 Fuld fart på forandringerne
Endelig sker der noget! Hjemmeværnet har siden som-
merferien taget hul på et omfattende arbejde med at 
beskrive opgaverne på alle niveauer og ikke mindst 
med at kridte banen op for fremtidens Hjemme-
værn. Vi har længe manglet en overordnet politisk 
tilbagemelding på rammerne for Hjemmeværnets frem-
tidige virke. Men nu er vi i gang.

Tilmed er vi kommet rigtig hurtigt ud af startblok-
ken. Hjemmeværnet er blevet bedt om at aflevere en 
plan for, hvordan vi kan spare 71 millioner kro-
ner og hvilke udviklingsinitiativer vi forestiller 
for fremtiden. Planen skal være færdig 1. oktober, så 
de seneste par måneder har der været travlt i arbejds-
grupper i hele landet. Sammen er frivillige og ansatte 
kommet med bud på spareforslag, der både tager ud-
gangspunkt til den rapport, der danner grundlaget for 
arbejdet, og de faktiske vilkår, som opleves i hverdagen 
i Hjemmeværnet.

Vi håber stadig, at Hjemmeværnet får lov til popu-
lært sagt at ”spare ind”, så det besparede beløb kan 
anvendes til at fremtidssikre Hjemmeværnet via 
nye udviklingsprojekter og spændende opgaver til 
gavn for Forsvaret og samfundet og som motivations-
faktor for vores medlemmer.

I Hjemmeværnsledelsen har vi i august og septem-
ber primært brugt vores tid på at holde møder med 
Hjemmeværnets samarbejdspartnere og med det po-
litiske niveau. Vi glæder os især over, at vi har haft 
lejlighed til at drøfte Hjemmeværnets generelle 
forhold med forsvarsministeren samt vores model for 
fremtidig opbevaring af våben med forligskredsen på 
Christiansborg.

På tværs af Folketingssalen er der bred opbakning 
til Hjemmeværnet og en stor respekt for og anerken-
delse af det store arbejde, som I frivillige udfø-
rer hver dag, året rundt. I er en uundværlig aflastning 
af og støtte til både Forsvaret, Politiet, beredskabet og 
samfundet som sådan.

Det afspejler sig blandt andet i, at Hjemmeværnet 

nu igen har en flyvende kapacitet. I skrivende stund 
er det sidste af de nye fly netop modtaget af Flyver-
hjemmeværnet. Resten af året skal de sidste detaljer 
pudses af, så vi kan tilbyde den mest optimale støtte 
til vores samarbejdspartnere. Mange piloter er al-
lerede omskolet og klar til at gå på vingerne, som du 
kan læse om i dette magasin.

Efter møderne med politikerne og vores samarbejds-
partnere tør vi godt erklære, at Hjemmeværnet fortsat 
er en væsentlig del af rygraden i det danske natio-
nale forsvar.

Det styrker vores fundament som en frivillig, mi-
litær organisation. For selv om støtten til civile opgaver 
er blevet markant større de senere år, så er I som 
medlemmer af Hjemmeværnet først og fremmest frivil-
lige soldater, når I stiller op for Danmark. Derfor er det 
også glædeligt, at vi nu kan komme videre med vores 
planer for at sikre Hjemmeværnets våben endnu mere.

Processen er lang, og vi må leve med midlerti-
dige foranstaltninger i op mod to år endnu. Men 
alternativet havde været, at vi måtte vinke farvel til 
muligheden for at have våben opbevaret i hjemmet – 
og dermed forringe vores muligheder for at træne til 
de opgaver, som Forsvaret og samfundet har brug for, 
at vi løser.

Tålmodighed er derfor påkrævet af alle medlemmer 
af Hjemmeværnet. Det samme er gode lokale løs-
ninger på de udfordringer, vi står med i denne over-
gangsfase, indtil vi har helt styr på vores fremtidige 
organisation, klarhed over opgaverne og en endnu 
mere sikker opbevaring af Hjemmeværnets våben. Så 
hvis alle frivillige og ansatte også denne gang hjælper 
hinanden gennem en frustrerende tid, er vi overbeviste 
om, at vi kommer ud på den anden side med et solidt 
hjemmeværn, der er klar til fremtiden.

Tak for jeres forståelse og jeres utrættelige en-
gagement.

Hjemmeværnsledelsen

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

”I er som 
medlemmer af 
Hjemmeværnet 
først og fremmest 
frivillige soldater, 
når I stiller op for 
Danmark”
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4 Kort Nyt

10  Rasmus er klar  
Pilot Rasmus Due er omskolet, så han er klar til at gå 
på vingerne i Hjemmeværnets nye fly.

14  Bramfri boss 
I 30 år har Peter Josiasen været frontfigur for Politikom-
pagni Middelfart. Mød manden, der har sine meningers 
mod.

16  Digital rekruttering 
Hjemmeværnet går i løbet af efteråret over til et nyt 
digital system kaldet E-rekruttering.

18  Seje soldater kører med sele 
Sikkerheden skal være i orden, når du kører i Hjemme-
værnets køretøjer.

20  Sammenhold sikrede sejr 
Mød gruppen, der til alles overraskelse vandt guld 
blandt 15 hold ved lokal konkurrence på Sydsjælland.

22  Rusland, radioer og vakse hunde 
Der var kurser for enhver smag på Hjemmeværnets 
mange sommerskoler.

25  Nyt hovedkvarter  
Hjemmeværnskommandoen er rykket fra København til 
moderne faciliteter på Vordingborg Kaserne.

26  Våbensikkerhed  
Hjemmeværnet er klar til at gå i gang med at sikre sine 
våben bedre. 

28  HJV på Danmarks største fest 
Hjemmeværnssoldater sørgede for sikkerheden på både 
bane og vej på årets Roskilde Festival. 

32   Opgaver for Politiet i kraftig vækst 
Marinehjemmeværnets ordrebog er med nyt materiel 
svulmet gevaldigt. 

35  Ø versus storby 
Lasse Hjulmand er frivillig chef på Samsø, mens Henrik 
Bruun bestyrer et politikompagni i hovedstaden.

38  Varm mission 
Det kræver sin mand at holde hovedet koldt i 50 gra-
ders varme. Mød fire HJV-soldater på mission i Irak.

39  Hele Hjemmeværnets skole 
Hjemmeværnsskolen er en institution med en særlig 
ånd. Mød kursister og lærere på den travle skole.

42  Skolechef med ambitioner 
Talentudvikling og flere uddannede førere er nogle af 
målene for den nye skolechef, oberst Jens Sund. 

44  Succesfuld bevogtningsopgave 
40 sønderjyske hjemmeværnssoldater har høstet store 
roser for deres indsats på international øvelse. 

48  Nu bliver geværerne rengjort 
HJV-soldaterne er blevet mere ferme til at vedligeholde 
deres våben.

52  Topatlet og HJV-soldat 
25-årige Sara Hjalager kombinerer tjenesten i Hjem-
meværnet med idræt på højt plan.
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Skydning med et tvist
Vejrguderne var særdeles positivt stemt over 
for Hjemmeværnets Enkeltmands Pokalskyd-
ning 2015 sidste weekend i august. Konkur-
rencen fandt sted på Stibjerg Skydebane i 
Oksbøl, og deltagerne kunne glæde sig over 
solrigt vejr, men ikke for varmt, og kun en 
let brise.

Dermed var rammerne optimale, og der 
blev leveret masser af god skydning af del-
tagerne, som kæmpede i klassiske discipli-
ner som geværskydning, men også i mere 
utraditionelle som skydning med selvbygget 
slangebøsse.

I selve skydekonkurrencen blev der skudt 
med M/95 og let støttevåben (LSV), mens 

holdkonkurrencen – hvor holdene var sam-
mensat på tværs af værnene – bød på blan-
dede bolsjer, heriblandt brobygning, håndgra-
natkast og samling af våben med bind for 
øjnene. 

”Det fungerede rigtigt godt, at vi havde 
blandet holdene på kryds og tværs. Så fik 
de 35 deltagere også mulighed for at knyt-
te bånd til andre frivillige fra et helt andet 
værn”, siger konkurrencelederen, senior-
sergent Finn Højland, der er ganske tilfreds 
med weekendens forløb, både hvad angår 
deltagernes engagement og de mange, som 
bidrog til afviklingen af arrangementet.

Vindere, enkeltmand:
• LSV med optik Axel Legend-Hansen,  

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland
• M/95 med optik, Robert Bertelsen,  

Virksomhedshjemmeværnsdistriktet
• M/95 uden optik, Henrik Neertoft,  

Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og  
Sønderjylland

Holdvindere: Hold 8:
• Michael Johansen, Hærhjemmeværnsdistrikt 

Fyn, Johan Wittenkamp,  Henrik Andersen 
og Frank Jespersen –  alle fra Hærhjemme-
værnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.

Eftersøgning med  
lykkelig udgang
Da en ældre, dement kvinde forsvandt fra 
sit plejehjem i Resenbro en weekend i slut-
ningen af august, blev 22 hjemmeværns-
soldater indsat.

”Søndag eftermiddag fortalte min de-
lingsfører, at en ældre, dement kvinde 
havde forladt sit hjem, et plejehjem i Re-
senbro, nordøst for Silkeborg, og nu var 
meldt savnet. Jeg kontaktede straks Poli-
tiets vagtcentral, og kort efter blev vores 
kompagni officielt anmodet om at stille 
personel til eftersøgningen,” fortæller kom-
pagnichef John Glerup om indsættelsen.

En time efter anmodningen mødte kom-
pagniet op med over 20 frivillige, som 
blev inddelt i to grupper med hvert deres 
ansvars område. Politiets indsatsleder koor-
dinerede indsatsen, som også involverede 

Politiets egne hundepatruljer, køretøjer 
og en båd til eftersøgning i Gudenåen fra 
Beredskabsstyrelsen og en helikopter fra 
Forsvaret.

Det lykkedes i første omgang ikke at 
finde kvinden, og Politiet valgte at indstille 
indsatsen omkring kl. 23 for at genoptage 
den med samme styrke næste morgen. 
Igen stillede Hjemmeværnet med cirka 20 
frivillige. Det var dog tre 9-årige piger, der 
blev dagens helte, da de fandt den ældre 
kvinde i live sidst på eftermiddagen. Kvin-
den var ved overraskende godt mod efter 
en ufrivillig nat under åben himmel.

”Denne indsættelse viser, at når der vir-
kelig er brug for vores hjælp, ja, så møder 
folk altså op,” lyder det fra kompagnichef 
John Glerup.

En weekend i 
hundens tegn
 Der var bjæf og gøen i stor stil i det sønder-
jyske i weekenden 14.-16. august. Her blev 
et pilotprojekt for en ny uddannelse som 
hundefører i Hjemmeværnet afprøvet. Selv 
om et kraftigt regnvejr forsøgte at drukne 
aktiviteterne i Finderup og Nymindegab, var 
kurset en succes. Både hundefører, hund og 
momentstyrken fra Hjemmeværnseskadrille 
277 fik et stort udbytte.

”Hundefører Taktisk Indsats”, som kurset 
hedder, skal give deltagerne nødvendig viden 
om taktisk forståelse og gøre dem bedre til at 
rådgive delingsføreren om hundens evner. På 
den måde sikres korrekt indsættelse til løs-
ning af bevogtnings-, sikrings- og eftersøg-
ningsopgaver.

Der blev i løbet af weekenden øvet blandt 
andet observation fra sikringsposter og sam-
arbejde mellem fører og hund på en felt-
forhindringsbane.

I holdkonkurrencen skulle deltagerne lave 
deres egne slangebøsser. Foto: Flyverhjemme-
værnsdistriktet

Hund og fører skulle begge over denne 
forhindring, da der blev øvet samarbejde. 
Foto: Fagcenter Hund

er der åbent hus på Vordingborg Kaserne, 
hvor Hjemmeværnskommandoen har holdt til 
siden august. Også det lokale distrikt, Hær-
hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster, er med, ligesom de plejer. Desuden 
kan alle besøgende muntre sig med blandt 
andet sminkebar med sløring til både små 
og store ansigter, fremvisning af soldaternes 
evner i kamp og en masse militært isenkram. 
Du kan læse mere om Hjemmeværnskom-
mandoens nye domicil i dette magasin.

26.  
september
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Støtte til historisk våbenfund
I en mørk træhytte på en tilgroet grund i 
Birkerød blev der i august gjort et fund, som 
Politiet betegner som historisk. Her fandt 
man over 1.000 våben, fra antikke model-
ler til moderne automatvåben. Desuden blev 
der fundet 1,5 ton ammunition.

”Der er tale om en klar dansk rekord. Ald-
rig tidligere er der fundet så mange våben 
på en privat adresse i Danmark, og jeg tror 
aldrig, det kommer til at ske igen,« sagde 
efterforsk ningsleder Henrik Gunst fra Nord-
sjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis i 
forbindelse med fundet.

Politiet var på adressen i anden anledning, 
men gjorde store øjne, da de kunne se, at 
huset rummede en lang række våben. 

Der blev tilkaldt forstærkning fra blandt 
andet teknisk afdeling i København og fra 
Politihjemmeværnet. Fem personer fra Politi-
hjemmeværnskompagni Hillerød-Helsingør 
mødte op for at klare bevogtningsopgaven.

 Udsigterne til en lang og travl weekend 

blev blødt lidt op af venlige naboer, der uop-
fordret kom med kaffe og muffins. Også ros 
fra den politikommissær, som ledede opera-
tionen, gav motivation og stolthed over en 

veludført opgave.
Ejeren af huset blev varetægtsfængslet 

for manglende tilladelse til en række af de 
mange våben.

Festlig  
FLAGDAG
Over hele landet blev Dan-
marks udsendte soldater hyl-
det 5. september. Både de 
faldne og de mange, som er 
kommet hjem igen. Hjemme-
værnet deltager også i den re-
lativt nye tradition, ikke mindst 
fordi der jævnligt udsendes 
”nye” soldater til støtte for 
Forsvaret i de internationale 
indsatser.

Som sædvanligt fandt en 
del af det officielle arrange-
ment sted i København, både 
på Kastellet ved Monumentet 
for Danmarks internationale 
indsats og på Christiansborg.

På HJV.DK kan du se, hvor-
dan Hjemmeværnet bidrog til 
årets hyldest i hovedstaden og 
i resten af landet. Se billeder, 
og læs mere om Flagdag for 
Danmarks udsendte på flag-
dagsportalen via dette link: 
kortlink.dk/epyn

På denne ejendom fandt Politiet mere end 1.000 våben. POHVK Hillerød-Helsingør støttede 
med bevogtning, mens Politiet fjernede de mange våben. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

På Køge Havn fik omtrent 4.700 besøgende 
lejlighed til at blive lidt klogere på, hvad 
Hjemmeværnet bidrager med til Forsvaret 
og samfundet. Foto: Anna E. Sand Larsen

Flere tusinde mennesker har i løbet af efter-
året fået et større indblik i, hvad totalforsva-
ret er for et begreb. Og hvilken rolle Hjem-
meværnet spiller.

I slutningen af august var knap 5.000 men-
nesker forbi Hjemmeværnets store udstilling 
i Køge Havn, hvor Totalforsvarsdagen blev 
afholdt. Hjemmeværnet var bredt repræsen-
teret med både marinehjemmeværnsfartøj, 
forskellige grønne køretøjer, Kvindelige Mari-
nerers Musikkorps, hundetjeneste og en bev-
ogtningscontainer.

En del af et større billede
”Vi gjorde virkelig en god figur og havde 

godt 100 hjemmeværnssoldater i sving på 
dagen. Vi har fået kontakt med 14 potentielt 
interesserede. Så det hele gik over al forvent-
ning,” siger kaptajn Jan Pedersen, ledende 
informationsofficer ved Hærhjemmeværns-
distrikt Midt- og Vestsjælland.

Det er anden gang, distriktet er involveret 
i Totalforsvarsdagen i Køge, og Jan Pedersen 
betegner det som ”en rigtig god dag”.

Hjemmeværnet fremviser også en lang 
række kapaciteter på den store Totalfor-
svarets Dag, som Totalforsvarsregion Sjælland 
afholder i Københavns Havn 26. september. 
Her deltager en lang række hjemmeværns-
soldater sammen med blandt andre Politiet, 
beredskabet og Forsvaret.
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Festlig markering af 
20 års jubilæum
I midten af august havde Hjemmeværnet over 200 frivillige 
soldater på opgaver i forbindelse med afviklingen af Roskilde 
Air Show, som i år fejrede 20 års jubilæum.

Der var tale om en bred vifte af opgaver, som skulle løses 
i løbet af de tre dage. Ud over trafikregulering stod eskadril-
lerne 200, 220, 230 og 223 blandt andet for at opbygge en 
indbydende infostand, hvor de 14.500 gæster blev præsente-
ret for Flyverhjemmeværnet fra den skarpe side. 

På standen var der tilmed blevet plads til et af Flyverhjem-
meværnets nye fly. Sammen med den skarpe udformning og 
de imødekommende frivillige tiltrak flyet mange gæster, der 
viste interesse for Flyverhjemmeværnet.

Du kan læse om den krævende uddannelse af piloterne på 
de nye fly i dette magasin på side 10-13.

 Ny forsvarsminister
Da statsminister Lars Løkke Ras-
mussen skulle have ministerkaba-
len til at gå op efter folketingsval-
get 18. juni, faldt valget på Carl 
Holst som forsvarsminister og 
minister for nordisk samarbejde. 
Dermed afløste han Nicolai Wam-
men (S), der nåede at sidde på 
posten i knap to år.

Carl Holst er 45 år og har 
politisk blod i årerne. Han er vok-
set op på Rødding Højskole som 
søn af højskolelærer, forhen-
værende borgmester og medlem 
af Folketinget, Peter Holst.

Til at begynde med valgte Carl 
Holst ”skolevejen” og blev uddan-
net lærer fra Haderslev Statssem-
inarium i 1996. Men efter fire år 
som lærer i Vojens har Carl Holst 
helliget sig politik. 

Carl Holst er gift og har tre 
børn i alderen 11 til 17 år. Famil-
ien bor fortsat i Rødding.

Carl Holsts politiske CV:
Formand for Venstres Ungdom 
1993 - 1995
Medlem af Sønderjyllands 
Amtsråd 1994 - 2006

Amtsborgmester i  
Sønderjyllands Amt 2004 - 2006

Formand for Team Danmark
20044 - 2012

Regionsrådsformand i Region
Syddanmark 2006 - 2015

Næstformand i Danske
Regioner 2010 - 2015

Medlem af Venstres hoved-
bestyrelse 1992 -

Medlem af Venstres
forretningsudvalg 2010 -

Forsvarsminister og minister
for nordisk samarbejde 2015 -

Dansk patrulje leverede  
flot resultat
Dette års udgave af patruljeøvelsen 
Admiral Pitka i Estland bød på høje 
temperaturer i det kuperede terræn. 
De barske forhold betød, at 10 af de 
24 deltagende hold udgik af konkur-
rencen. Det danske hold fra patrul-
jedelingen under Infanterihjemme-
værnskompagni København viste dog 
stærkt sammenhold gennem hele 
konkurrencen og gennemførte som 
det eneste nordiske hold.

Selve konkurrencen var opdelt 
i tre faser. Først en opgavemarch, 
hvor soldaterne skulle igennem en 
række af checkpoints på en rute, der 
var behersket af fjender. Ved hvert 
checkpoint skulle holdet løse en op-
gave, som kunne være skydning, mil-
itærhistorie, førstehjælp osv.

Næste fase var en rekognoscer-

ingsopgave, hvor holdet modtog en 
befaling omkring en modstander, der 
havde oprettet en kommandostation 
med stor fjendeaktivitet. Holdets op-
gave var her at rykke usete ned til 
området, gennemføre observation 
og ud fra dette lave en patruljerap-
port. Konkurrencen sluttede med en 
”final run” på 5,5 km, hvor soldaterne 
skulle igennem et moseområde og 
over nogle forskellige forhindringer, 
hvor tiden var vigtigste faktor.

Det danske hold bestod af fire 
mand, hvoraf en måtte udgå med 
en skade. Alligevel endte det danske 
hold på en flot fjerdeplads blandt de 
udenlandske hold.
Du kan se et stort billedgalleri fra Ad-
miral Pitka her:  kortlink.dk/h6nt

Forsvarsminister og minister for 
nordisk samarbejde, Carl Holst 
(V). Foto: Forsvarsministeriet

Inden indsættelsen kontrolleres alt materiel af øvelsesledelsen, som på 
denne kontrolpost var bemandet af danske kontrollanter fra Det Bornholm-
ske Hjemmeværn. Foto: Maret Kommer

Roskilde Airshow 
2015 gav Flyver-

hjemmeværnet en 
fornem platform for 

at præsentere sit nye 
fly, af typen Britten-
Normand Defender. 

Foto: Thomas Kjærgaard

6 HJV magasinet  | September 2015



To eftersøgninger  
ved Bornholm
Netop som en kajakroer var blevet fundet i 
live, blev Marinehjemmeværnet på Bornholm 
sendt videre til eftersøgning af en svømmer 
ved Allinge en mandag i midten af august. 
Først alarmerede Søværnet Flotille 471 Born-
holm.

En kajakroer på vej fra Bornholm til Tysk-
land var kæntret og havde slået alarm. Klok-
ken 16.20 hastede MHV 903 Hjortø ud af 
Rønne Havn med en besætning på otte mand 
m/k med fartøjsfører, premierløjtnant Erik 
Hansen i spidsen.

”Det var en dag med høj sol, en vind på 10 
til 12 sekundmeter og bølger på 2 til 3 meter i 
eftersøgningsområdet," fortæller Erik Hansen.

Eftersøgningen omfat-
tede alle lokale rednings-
fartøjer og en redningsheli-
kopter fra Flyvevåbnet og foregik 
i et meget stort område syd-vest for 
Bornholm. Tyskeren blev fundet af red-
ningshelikopteren ved 18.20-tiden i nedkølet 
tilstand, men i live.

Hjortø og øvrige deltagere i eftersøgnin-
gen blev stort set samtidig dirigeret videre til 
endnu en eftersøgning ved Allinge, hvor man 
var urolige for en svømmer.

En lille time senere blev Hjortø dog fritaget 
fra opgaven, da en person var blevet fundet 
i vandet.

 Fleksibelt bord til FIK
Nu er hjemmeværnets nye fleksible indsats-
køretøjer, også kendt som FIK, om muligt 
blevet endnu mere fleksible. Hjemmeværns-
kommandoen (HJK) har efter ønske fra bru-
gerne fået produceret et bord til FIK. Bordet 
kan monteres efter behov, og dermed kan 
FIK konfigureres i forhold til den specifikke 
opgave.

Bordet monteres nemt i de to midterste 
monteringsskinner i gulvet og låses fast på 
samme måde som sæderne. Forreste stole-
række kan enten være udtaget eller vendt 
med ryggen i kørselsretningen, hvorved der 

kan dannes en konferencegruppe til op til 
seks siddende personer.

Af yderligere kommende forbedringer af 
FIK kan nævnes, at hver FIK forsynes med 
almindeligt anhængertræk (kugletræk), såle-
des at en FIK med anhænger kan medbringe 
store mængder materiel. Anhængertrækket 
forventes monteret i efteråret, hvorefter kø-
retøjet skal synes inden ibrugtagning.

Sidste tillægsanskaffelse er snekæder, som 
blandt andet kan anvendes ved indsættelse 
i vinterberedskabet. Snekæderne forventes 
implementeret i dette efterår.

Informations-
forum funkler
Har du med information, rekruttering eller 
fastholdelse at gøre? Så kender du nok Infor-
mationsforum på HJV.DK. Her findes blandt 
andet:
• informationer om kampagneperioder
• oversigt over udstillingsmateriel
• viden om informationsuddannelser
• materialer til orienteringssamtale med nye 

medlemmer
• tips til effektiv kommunikation på nettet
• Hjemmeværnets designmanual
• vigtig information om pressehåndtering
• oversigt over foldere
• en liste over de trykkerier, der er god-

kendt af staten til tryk af plakater, foldere, 
postkort m.m. 
Så check ind med jævne mellemrum, og 

tilmeld dig også gerne nyhedsbrevet fra In-
formationsforum. Der ligger en vejledning til, 
hvordan du tilmelder dig.

Vidste du at…
Du kan finde en oversigt over museer med udstillinger om dansk forsvarshistorie på internet-
tet? Klik ind på Forsvarsmuseer.dk, og læs blandt andet en beskrivelse af Hjemmeværnsmu-
seet i Frøslev, Hjemmeværnets Historiske Samling i Holstebro og mere end 70 andre store og 
små museer i hele Danmark.

86.500 tilskuere 
fandt vej til golfturneringen ”Made in 
Denmark” i august. Dermed var den 
danske Europa Tour-turnering en af 
de helt store opgaver, som Politihjem-
meværnet i Nordjylland har stået 
over for i 2015. Menneskemængden 
skabte trængsel på vejene omkring 
Himmerland Golf & Spa Resort, hvor 
Danmarks bedste var samlet sammen 
med en række topspillere fra resten af 
Europa Touren.

Lørdag, som var en af de største 
tilskuerdage, var 10 hjemmeværns-
soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland mødt op for at sikre en 
rolig afvikling af trafikken. Tilskuerne 
ankom dog i en jævn strøm, og trafik-
ken gled derfor uden de store proble-
mer, og de indsatte HJV-soldater kun-
ne derfor nyde den gode stemning, 
som de mange tusinde golf entusiaster 
sørgede for, og som fik stor ros af 
spillere og arrangører. Politihjemme-
værnskompagni Himmerland, som 
havde ansvaret for aktiviteten, regner 
med at dukke op igen til næste år.

Det nye bord har været 
ønsket af Hjemmevær-

nets medlemmer og kan 
monteres efter behov i 

gulvskinnerne – på sam-
me måde som sæderne.
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KORT NYT

Tolke søges
Taler du fransk, arabisk, somali, 
farsi (iransk) eller kinesisk (man-
darin) – og kunne du tænke dig at 
virke som tolk til møder i Danmark 
og udlandet eller som tolk i mili-
tære operationer? Så vil Forsvarsa-
kademiet gerne i kontakt med dig. 

Baggrund
Internationale samarbejder og 
militære indsættelser stiller ofte 
krav om tolkning. Derfor udvider 
Forsvarsakademiet sin militære 
tolkekapacitet med personel, der 
taler fransk, arabisk, somali, farsi 
(iransk) eller kinesisk (mandarin).

Forsvarsakademiet vil derfor 
gerne i kontakt med både frivillige 
medlemmer af Hjemmeværnet 
samt nuværende og tidligere an-
satte i både Forsvaret og Hjemme-
værnet, inkl. reserven, der taler et 
af ovennævnte sprog.

Kravene til dig lige nu
Du skal allerede nu kunne tale spro-
get på et niveau, hvor du kan forstå 
og gengive indholdet af en lokal ny-
hedsudsendelse. Du skal endvidere 
kunne gennemføre en samtale på 
sproget. For eksempel om fordele 
og ulemper ved at besøge Danmark 
som turist – uden at du kun taler 
om vejret. Vi forventer ikke, at dit 
militære ordforråd på sproget er 
særligt stort. Det lærer du.

Forsvarsakademiet stiller heller 
ikke særlige krav til dine skrive-
færdigheder, men det er ønskeligt, 
at du kan læse en avis på sproget.

Det kan du forvente
Der gennemføres en sprogscree-
ning pr. telefon, via internettet 
eller ved en test på Svanemøl-
lens Kaserne i København. Dine 
kompetencer i sproget vil blive 
registreret, så du kan kontaktes 
med henblik på uddannelse og 
anvendelse af dig som tolk. Selve 
uddannelsen til tolk varer nor-
malt mellem tre og fem uger og 
gennemføres som udgangspunkt 
først, når der er behov. Bemærk, 
at uddannelsen kan ikke sammen-
lignes med den to-årige uddannel-
se til sprogofficer.

Forsvarsakademiet opfordrer 
særligt Hjemmeværnets frivil-
lige og personel af reserven til at 
bringe deres sproglige ressourcer 
i spil.

Hvad skal du gøre nu?
Skriv en mail eller brev til For-
svarsakademiets Institut for Sprog 
og Kultur, attention kaptajn Klavs 
Vedel. Angiv, hvilket sprog du taler, 
og hvordan du har lært det, f.eks. 
i gymnasiet, ved ophold i landet, 
i familien m.v. Skriv også kort om 
dine militære uddannelser og evt. 
udsendelser. Opgiv din grad, adres-
se, telefonnummer, e-mailadresse, 
enhed du tilhører, og hvem din 
nærmeste chef er.

Adressen er: fak-isk-op03@mil.
dk. Har du spørgsmål, kan du også 
ringe til Institut for Sprog og Kultur 
på telefon 7281 7671.

Frivillig 
fredag
Overalt i landet fejres frivillighe-
den 25. september. ”Frivillig fredag” 
kaldes dagen, som er en markering og 
anerkendelse af de tusindvis af danskere, 
der bruger en del af deres fritid på frivilligt arbejde. Siden 
2011 har der lydt en officiel opfodring til arbejdspladser, for-
eninger, organisationer, skoler og borgere om at bruge sidste 
fredag i september på at synliggøre frivillighed.

Det bakker Hjemmeværnet naturligvis op om som en af 
Danmarks helt store frivillige organisationer. Over alt i landet 
står Hjemmeværnets myndigheder og underafdelinger klar 
til at vise borgerne, hvorfor det er vigtigt at have en frivillig 
militær organisation.

Se mere på frivilligfredag.dk, i de lokale medier og ikke 
mindst på HJV.DK

Gang i gaderne i syd
110 hjemmeværnssoldater indtog i midten af august Aaben-
raa for at demonstrere deres materiel og deres kunnen for 
befolkningen ved ”Hjemmeværnsevent 2015”. Det meste af 
Aabenraas gågade var pyntet og fyldt med hjemmeværns-
soldater, der fremviste deres materiel og evner.

Borgerne havde stor spørgelyst, og mange blev klogere på, 
hvad Hjemmeværnet bidrager med til Forsvaret og samfun-
det, og hvordan livet som frivillig er i en militær organisation. 
Også De Blå Baretter, De Danske Forsvarsbrødre, Aaben-
raa Marineforening og Veteraner i Syd deltog. Under fest-
lighederne blev den nye fane for Veteraner i Syd indviet. Det 
var borgmester Thomas Andresen, Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Finn Winkler, og foreningens formand, Bo 
Højgaard, der stod for indvielsen.

Forsvarsakademiet har brug for 
flere tolke, som i forvejen har 

visse færdigheder. Måske er det 
noget for dig? Foto: FAK

Kompagnichef for HVK 
Aabenraa, kaptajn Karsten 
Riis Schmidt sammen med 
borgmester Thomas Andre-
sen (V) og Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor 
Finn Winkler. Foto: HVKAAB
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Nyt tilbud: 
Studievejledning
7. oktober går Hjemmeværnsskolen i luften med et nyt tiltag. 
Fra denne dato kan du benytte dig af skolens ”studievej-
ledning” og få gode råd om merit, fjernundervisning, ud-
dannelsestilbud, ”hvad-kan-jeg-blive”, ECTS, anvendelighed 
i forhold til civile uddannelser og meget mere.

Studievejledningen har åbent den første onsdag i hver må-
ned i tidsrummet kl. 15.30-21.00. Hjemmeværnsskolen vil 
løbende holde brugerne opdateret på Facebook og på skolens 
nyhedsside på HJV.DK. Der vil også blive udsendt breve og 
foldere direkte til nøglepersonel og til underafdelingerne med 
kontaktmuligheder og meget mere.

 Stor ros fra Politiet
Nordjyllands Politi har de store roser 
fremme i forbindelse med politihjem-
meværnskompagnierne fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands 
indsats ved det store Tall Ships Race 
i Aalborg i begyndelsen af august.

”De frivillige Hjemmeværnsfolk er 
Politiets ekstra mandskab, som får 
de samme beføjelser med hensyn til 
færdselsreguleringen som en færd-
selsbetjent. De frivillige har leveret 
et vigtigt og nødvendigt bidrag til 
løsningen af nogle af politiopgaverne.
Hjemmeværnet vil modtage en tak-
keskrivelse for den flotte indsats,” 
sagde indsatsleder, politikommissær 
Jesper Sørensen fra Nordjyllands Po-
liti umiddelbart efter afslutningen på 
den store maritime fest.

Men også Marinehjemmeværnet 
spillede en vigtig rolle. Fartøjerne 
MHV 816 Patrioten fra Aalborg og 

MHV 908 Brigaden fra Marinehjem-
meværnet i Aarhus deltog i brand- og 
redningsberedskabet, og deres gum-
mibåde var konstant i brug som plat-
form for Politiet til søs. Desuden del-
tog Marinehjemmeværnets Maritime 
Force Protection-flotille fra Randers 
med to gummibåde og kommando-
køretøj. Og der var nok at gøre med 
at sikre orden blandt de mange lyst-
sejlere, der gerne ville kigge på de 
flotte sejlskibe fra søsiden.

Det er ikke første gang, der er Tall 
Ships Races i Aalborg, og der ligger 
derfor en masse erfaring bag det 
dygtige team, der planlagde Marine-
hjemmeværnets indsats. Den mest 
komplicerede opgave var i forbin-
delse med et kæmpe fyrværkeri fra 
Limfjordsbroen, hvor alle fartøjer 
og gummibåde skulle i aktion for at 
undgå ulykker.

Igen i år var der masser af danske gængere i aktion 
i Nijmegenmarchen i Holland. Foto: Dansk Nijmegen 
Kontingent

Både til lands og 
til vands satte 
Hjemmeværnet 
et solidt aftryk 
på afviklingen af 
Tall Ships Race 
i Aalborg. Foto: 
Bjarne Kodal

70.000 kilometer skulle til-
bagelægges i alt for de 442 gængere, der i år stillede op 
for Danmark i årets udgave af Nijmegenmarchen. Eller 
sagt på en anden måde: De havde hver især udsigt til 
fire dage med hver omtrent 40 kilometers march i godt 
selskab. Hjemmeværnet stod for den største enhed i det 
danske kontingent med 220 gængere, som også talte 
stabsmedlemmer, cykelordonnanser og musikere.

Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen havde fået 
æren af at spille til både paraden forud for marchdagene 
og til starten meget tidligt onsdag morgen 

Blandt årets glade gængere var der både en med 40-
års jubilæum og to, der deltog for 25. gang. I den anden 
ende af skalaen var der 106, der var med for første gang.

Næste år har Nijmegenmarchen 100 års jubilæum. 
Oven i den særlige runde udgave af den store folkefest 
på de hollandske veje vil der i 2016 også gå et hold 
af sted på den lange vej fra København til Nijmegen 
forud for selve Nijmegenmarchen – som man naturligvis 
også går sammen med resten af det danske Nijmegen-
kontingent i dagene 19. til 22. juli.

Den cirka 800 km lange tur, kendt som Makoni, er for 
de særligt seje. Deltagerne skal have tilbagelagt om-
kring 1.500 kilometer træning inden afgang 2. juli samt 
leve op til en række øvrige krav.

Lyder det som noget for dig? Så find mere information 
på makoni.dk. Billeder fra årets Nijmegenmarch samt in-
formation om næste års jubilæum kan ses på nijmegen.
dk og 4daagse.nl.

Sikker 
færden på 
flyvestationen
Solen stod allerede højt på himlen, 
da de første kursister i begyndel-
sen af juli ankom til den gamle 
distriktsbygning på Flyvestation 
Aalborg. I alt 34 kursister – flest 
fra Flyverhjemmeværnet – var klar 
til at lære nye begreber og fag-
udtryk, som gør dem i stand til at 
færdes på en flyvestation eller i en 
lufthavn.

Uddannelsen er en blanding af 
teori og praktik. Teorien fortæller 

om de regler og bestemmelser, 
som alle i Flyverhjemmeværnet 
skal have kendskab til for at måtte 
færdes i de områder, hvor flyvema-
skinerne kører og flyver fra.

Besøget ved SAR Aalborg var 
yderst interessant, og det anskue-
liggjorde de kræfter, som flyvema-
skiner er udstyret med. Efter en 
tur rundt på flyvestationen for at 
lære trafik og skilte at kende, gik 
turen tilbage til klasseværelset for 
at tanke de sidste detaljer, så kursi-
sterne kunne få et Q som bevis for, 
at de nu har helt styr på, hvordan 
man færdes trygt og sikkert på en 
flyvestation.
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OMSKOLING 

 Klar til at gå i luften
Eskadrille 270 har knoklet for at lære Flyverhjemmeværnets to nye  
Britten-Norman Defenderfly at kende. Piloter og support-teamet har  
både trænet på jorden og i luften.

AF RIKKE KJÆR HAUKROGH
FOTO: LARS HORN/BAGHUSET

34-årige Rasmus Due lander et 14 centimeter 
tykt ringbind på det lyse træbord. 

”Det her er bare nogle af de sider, vi har 
læst,” siger han.

De mange papirer sidder knivskarpt i det 
blå ringbind. De er fyldt med instrukser over, 
hvordan man flyver i Flyverhjemmeværnets 
nye Britten-Norman Defenderfly, og hvordan 
udstyret i flyene virker.

Rasmus Due er pilot i Eskadrille 270, som 
har hovedsæde på Flyvestation Aalborg. 
Sammen med resten af eskadrillen – pilo-
ter, mission system operatører (MSO) og 

support-teamet – har han terpet manualer 
og fløjet træningsflyvninger i tre weekender 
i foråret 2015, så alle er klar til at blive indsat 
i skarpe operationer i foråret 2016. Eskadrille 
270 skal hjælpe eksempelvis SKAT, Politiet 
og Forsvaret med alt lige fra eftersøgning af 
savnede personer til redningsopgaver til søs 
samt overvågning af skovbrande og Dan-
marks kyster.

Flyene er blandt andet udstyret med avan-
ceret computerudstyr og kameraer, som kan 
sende livebilleder fra luften ned på landjor-
den.

”De fleste piloter kan sætte sig i flyet, 
starte det og flyve. Men hvis ikke vi har et 
grundigt indblik i, hvordan flyet fungerer,  
så kommer vi i problemer, hvis der eksem-
pelvis opstår en nødsituation. Vi skal kunne 
manualerne udenad,” understreger Rasmus 
Due.

Lange arbejdsdage
Eskadrillen har arbejdet fra tidlig morgen til 
sen aften alle tre weekender. Dagene er gået 
med teoriundervisning, briefinger, flyvninger 
og evalueringer. 

Motivation og viljestyrke 
er nogle af de vigtigste 

faktorer for at gennemføre 
omskolingen til de nye fly, 

vurderer pilot Rasmus Due.
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”Det er nogle lange dage, men det har væ-
ret fantastisk at mærke, at alle medlemmer 
af eskadrillen bare vil det her. Der har ikke 
været noget som helst brok. Alle har været 
dybt engagerede og meget opsatte på at 
lære alt det nye,” fastslår piloten.

De fleste har brugt langt mere tid på at 
læse op og forberede sig på omskolingen, 
end der var forventet af dem. 

”Vi kan ikke lade være med at suge til os. 
Vi VIL bare være 100 procent klar, når vi bli-
ver kaldt ud på operative flyvninger. Derfor 
udnytter vi tiden maksimalt til at blive dygti-
gere. Underviserne har haft træningsudstyr 
med, og vi har selv en flysimulator, som vi 
øver os på ind imellem undervisning og flyv-
ning. Det giver et godt supplement til den vir-
kelige flyvning. Her kan vi eksempelvis træne 
start og landing i dårligt vejr. På kortere tid 
kan vi øve flere instrumentprocedurer end i 
luften – til en væsentlig billigere pris,” vurde-
rer Rasmus Due. 

Tiden i luften har dog også været vigtig, og 
piloterne har fløjet rigtig mange timer for at 
teste systemerne. Det er blevet testet i både 

lav og høj højde, under forskellige sigtbarhe-
der som dis og regn; de har fløjet over havet 
og i skov og by.

”Selv om vi kan læse os til meget i manua-
lerne og øve os i simulatorerne, så er vi også 
nødt til selv at flyve for at få fornemmelsen af 
de nye instrumenter og kameraets præstatio-
ner,” siger Rasmus Due.

 Eskadrillen har også øvet sig på forskellige 
typer missioner – blandt andet SAR (Search 
And Rescue) og overvågninger. De forskellige 
missioner kræver forskellige søgemønstre – 
og dermed også forskellige måder at flyve på, 

afhængig af hvilken opgave eskadrillen bliver 
bedt om at støtte. 

Så dygtige som muligt
MSO’er Jens Binderup sidder foran en si-
mulator med et sort joystick i hånden. Han 
stirrer på simulatorens digitale skærm, mens 
han bevæger joysticket roligt rundt. Han vil 
gerne være god til det, han laver og træner 
derfor frivilligt ved simulatoren, når han ikke 
er i luften.

”Hvis én af os fejler, når vi er ude på ope-
rationer, så er det jo ikke godt. Derfor gælder 
det om, at vi bliver så dygtige som muligt. 
Det er ekstremt spændende at være med til,” 
fastslår den 50-årige Jens Binderup, der civilt 
er flyveleder i Kastrup og i øvrigt sølvvinder 
ved europamesterskaberne i militær svæve-
flyvning. 

Imponeret underviser
Flyene er leaset af firmaet CAE fra Luxem-
bourg, som har specialiseret sig i at lease 
mindre fly. Seks ansatte fra CAE har under-
vist eskadrillen i at flyve flyene. Chefen 

”Vi VIL bare være 100 
procent klar, når vi bliver 
sendt ud på operative 
flyvninger.”

Rasmus Due,  
Pilot i Eskadrille 270

Den 34-årige pilot Rasmus Due har i foråret  
gennemført omskoling til Hjemmeværnets  
nye fly Britten-Norman Defender.
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for den lille gruppe, som kun vil kaldes Luc, 
understreger, at træningen gik godt:

”Det har været en udfordrende opgave, 
fordi vi har skullet lære eskadrillen op i at 
flyve flyene helt fra bunden og så til operati-
onsniveau på kun tre weekender. Men det er 
gået rigtig fint, og jeg er tryg ved at overlade 
flyene til eskadrillen.”

Han er imponeret over eskadrillens entu-
siasme. 

”Eskadrillen har været gennem et hårdt 
program, hvor de har arbejdet fra tidlig mor-
gen til sen aften. Faktisk har mange brugt 
flere dage end de weekender, som oprindeligt 
var afsat til omskolingen. Det har været en 
meget positiv oplevelse, og jeg er meget im-
poneret over eskadrillen - det er jo folk, som 
arbejder frivilligt – og alligevel arbejder de så 
hårdt,” siger Luc.

Rasmus Due og de andre piloter i Eskadrille 270 har brugt mange timer også på 
teori på landjorden. 

Hele Eskadrille 270 og deres instruktører 
samlet til gruppefoto på Flyvestation  

Aalborg, hvor eskadrillen har base.

OMSKOLING 
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Motivationen er vigtigst
Netop motivation og viljestyrke er nogle af de 
vigtigste ting, der kræves for at gennemføre 
omskolingen og det videre arbejde i Eska-
drille 270, vurderer Rasmus Due. 

”Du skal være villig til at lægge ufatteligt 
mange timer i arbejdet, hvis du vil være en 
del af eskadrillen. Hvis ikke du er motiveret 
og har viljestyrke, så tror jeg, du går død i 
det,” siger han.

Eskadrillen skal være klar til at gå i luften 
med en times varsel døgnet rundt året rundt. 
Det indebærer 24-timers vagter, som man 
skal være villig til at indgå. Det skræmmer 
dog ikke Jens Binderup. 

”Jeg har det med at kaste mig over ting, 
der er krævende. Jeg kan godt lide en stejl 
indlæringskurve,” smiler han.

Rasmus Due supplerer:

”Du skal også have lyst til at være i et ope-
rativt miljø. Vi er her for at løse en opgave – 
ikke for at drikke kaffe. Og så skal man vide, 
at flyvningen egentlig er en lille del af det at 
være pilot her i eskadrillen. Vi bruger meget 
tid på at planlægge missioner og træne på 
landjorden i simulatorer. Hvis man kun er 
med her for at flyve, så bliver man skuffet.”

Digitale instrumenter
Eskadrille 270 har ventet tre år på de to nye 
fly, der er helt anderledes udstyret end eska-
drillens tidligere fly. Der sidder et helt nyt 
glascockpit. Der er touchskærme – ligesom 
en lille iPad – med alle informationer, og alle 
flyveinstrumenter er digitale. I de tidligere 
fly var der gammeldags målere med nåle, 
som man kender det fra eksempelvis gamle 
biler.

”Det kan godt være, flyene er 30-40 år 
gamle, men de er udstyret med det nyeste 
isenkram. Her er indbygget GPS, computer, et 
moderne kamera, afisningsudstyr på vinger, 
propeller og forrude og meget mere. De her 
fly er hightech,” konstaterer Rasmus Due.

Der er plads til otte personer i hvert fly. 
”Når vi skal flyve skarpe operationer for 

f.eks. SKAT og Politiet, er det ikke sikkert, 
flyet bliver fyldt op hver gang. Men her i træ-
ningsweekenderne har vi fyldt pladserne op, 
for at så mange som muligt får noget ud af 
flyvningerne,” siger Rasmus Due.

Eskadrillen planlægger at være fuldt ope-
rativ i foråret 2016. 

”Det meste af det, vi har lært her i om-
skolingen, sidder på rygraden nu. Jeg glæder 
mig rigtig meget til at få brugt alt det, vi har 
lært, i skarpe operationer,” siger Rasmus Due.
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PORTRÆT

En kompagnichef af en 
helt særlig kaliber

I 30 år har Peter Josiasen 
bestyret Politi hjem me-
værns kom pagni Middelfart. 

TEKST OG FOTO: FREELANCEFYN/BETH WERNER

Der er chefer og så er der chefer. Peter Jo-
siasen, kaptajn og chef for Politihjemme-
værnskompagni Middelfart, hører ubetinget 
til sidstnævnte.

Bare spørg Chefen for Hjemmeværnet, 
chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, 
Middelfarts borgmester eller byens politichef.  
Eller spørg de menige og befalingsmændene 
i Peter Josiasens kompagni. 

Peter Josiasen er i en klasse for sig. Som 
distriktschef, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, 
understregede i sin tale til Peter: ”30 år som 
chef i samme kompagni, det er unikt. Peter, 
du er noget helt specielt.” 

”Det er det, jeg har altid har sagt, med 
charme kommer man langt,” siger jubilaren 
selv. Blikket, der møder én over brillekanten 
er drilsk og alvorligt på samme tid. Kan han 
tåle al den ros, han høstede, da han fejrede 
sit 30-års jubilæum som kompagnichef?

”Ja da, jeg mister ikke jordforbindelsen af 
den grund,” lyder det bramfrit fra manden, 
der har været kompagnichef i næsten halv-
delen af Hjemmeværnets levetid.

Uddelegerer opgaverne 
Som chef handler det om at lave så lidt som 
muligt, forklarer Peter Josiasen. Og den er 
god nok. Lars Glans og Dennis Pennerup, 
henholdsvis næstkommanderende og kom-
mandobefalingsmand, sidder inden døre og 
sveder over det kommende års aktivitets- og 

Peter Josiasen stoler på,  
at hans folk kan forvalte det 
ansvar, som han uddelegerer.   

”Med charme  
og tillid kommer man 
langt”

Peter Josiasen,  
kompagnichef
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uddannelsesoversigt, mens chefen sidder på 
terrassen og nyder det gode vejr. Den årlige 
planlægning af aktivitetsoversigten (AKOS) er 
i år henlagt til en ferielejlighed på Nordfyn.

”Hvad skal jeg med 15 superskarpe befa-
lingsmænd og 72 ditto menige, hvis jeg ikke 
har tillid til, at de kan forvalte det ansvar, jeg 
uddelegerer? Hvis en kompagnichef eller an-
den chef for øvrigt tror, at han eller hun kan 
og skal klare alt selv, er der noget, vedkom-
mende helt har misforstået,” understreger 
chefen.

Op i det røde felt
Tillid til og tro på mennesker er nøgleord for 
Peter Joasiasen. Og han går langt.

”Alle kan naturligvis dumme sig og komme 
til at gøre noget forkert. Det kan tilgives, men 
obstruerer folk på den ene eller anden måde, 
ryger de altså ud inden for 10 minutter.”

Peter Josiasens næstkommanderende gen-
nem 19 år, Lars Glans, nikker:

”Det er ikke ofte, det sker, men når nogen 
svigter Peters tillid, kommer han helt op i det 

højrøde felt.” Peter Joasiasen kigger over bril-
lekanten og siger tørt: ”Men stresset bliver 
jeg aldrig.”

Tæt samarbejde med Politiet
Rock under Broen, Post Danmark Rundt, 
Jazzfestival, Tour de Vestfyn, Lillebælt Halv-
marathon eller kongelige besøg. Listen over 
kompagniets opgaver er ellers lang og omfat-
tende nok som stressudløser.

”Nej – sådan er det ikke. Vi siger aldrig ja 
til en opgave, vi ikke mener at kunne løse 
– også uden at få stress,” forklarer Peter Jo-
siasen og tilføjer, at kompagniets 87 aktive 
medlemmer sidste år lagde 7.000 timer alene 
hos Politiet, der behandler kompagniet godt.

Politiet i Middelfart har for øvrigt været Pe-
ter Josiasens daglige arbejdsplads gennem 
32 år. Han er i dag ansat i færdselspolitiet 
som køreprøvesagkynding.  

Politikarrieren startede i 1976 som urobe-
tjent i København, hvor Peter Josiasen var, 
indtil han i 1983 kom til Middelfart Politi. 1. 
maj næste år kan han fejre 40-års jubilæum 
ved Politiet, hvad der i lighed med 30-års ju-
bilæet i Hjemmeværnet garanteret heller ikke 
kommer til at gå stille af.  

Fortsætter på posten
64-års fødselsdagen er lige om hjørnet. Pe-
ter Josiasen sidder og funderer lidt over det 
med alder og siger: ”Det er underligt, som 
alle mennesker spørger, hvornår jeg går af, 
nu når jeg er blevet så gammel. Jeg føler 
mig overhovedet ikke gammel, jo måske lidt 
i forhold til, da jeg var 20 år, men ellers ikke.”

Et faktum er dog, at distriktschef Kent Mik-
kelsen kan afskedige Peter Josiasen næste år, 
når han fylder 65 år.

”Peter er slet ikke klar til at holde,” sky-
der næstkommanderende Lars Glans lynhur-
tigt ind, inden hans chef overhovedet når 
at udtale sig om, hvorvidt han har lyst til at 
fortsætte, hvis det skulle vise sig muligt. ”Så 
længe det er sjovt, fortsætter jeg gerne,” 
svarer Peter Josiasen.

Administrativt monster
At Peter Josiasens hjerte banker for Hjem-
meværnet, er der ingen tvivl om. Ikke desto 
mindre er han helt klar i sin kritik af områder, 
som efter hans mening har forandret sig til 
det groteske igennem hans 30 år som kom-
pagnichef.

”Hvad ligner det, at folk, der melder sig 
til et stykke frivilligt arbejde, skal bruge fire 
år på at uddanne sig til gruppefører? Det er 
hurtigere at tage en tømreruddannelse. Det 
er helt hen i skoven, at det i dag skal tage 
så lang tid.”

Peter Josiasen er også skeptisk over for ud-
viklingen i den administrative struktur.

”I gamle dage var det tilstrækkeligt at be-
mande vores distrikt med en major, to offi-
cerer og halvanden kontordame til at udføre 
stort set det samme stykke arbejde som i 
dag,” mener Peter Josiasen.

Også de mange digitale informationer, 
som tilflyder ham, er han ikke begejstret for. 
”Hvad ligner det, at distriktet tæppebomber 
os med mails og SMS'er med mere eller min-
dre ligegyldig information?,” siger manden, 
der få dage forinden er blevet rost til skyerne 
for at have sine meningers mod.

Det har Peter Josiasen. Og så er han også 
den eneste person i Hjemmeværnet, der har 
været chef for samme kompagni i 30 år. Må-
ske er der en sammenhæng.

SAGT OM  
PETER JOSIASEN

”Som kompagnichef leverer 
du varen, og du har dine 
meningers mod.”
Finn Winkler,  
Generalmajor og Chef for  
Hjemmeværnet

 ”Du holder sammen på folk, 
skaber fællesskab og yder et 
kæmpe bidrag til lokalsam-
fundet.” 
Steen Dahlstrøm, 
Borgmester i Middelfart

Jubilaren Peter Josiasen sammen  
med hjemmeværnschef,  

generalmajor Finn Winkler. 

”Hvis en kompagni-
chef tror, at han eller hun 
skal klare alt selv, er der 
noget vedkommende helt 
har misforstået.”

Peter Josiasen,  
kompagnichef
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E-REKRUTTERING

 Rekrutteringen  
 bliver digital 
 Hjemmeværnet overgår i løbet af efteråret til et nyt  
digitalt system kaldet E-rekruttering. Det nye system  
skal afløse skemaer og sagsbehandling på papir.

Fra 26. oktober 2015 overgår Forsvaret og 
Hjemmeværnet til et nyt ansøgningssystem. 
Det primære formål er at få al rekruttering i 
Forsvaret over på et fælles centralt, standar-
diseret system. Det vil forenkle arbejdsgan-
gen og frigøre ressourcer.

For Hjemmeværnet betyder det, at alle 
frivillige og ansatte, der arbejder med rekrut-
tering, skal vænne sig til at skifte de nuvæ-
rende manuelle ansøgningsskemaer på papir 
ud med en elektronisk udgave, som vil blive 
tilgængelig via HJV.DK. Systemet er dog ikke 
en integreret del af HJV.DK, men en selv-
stændig platform, som Forsvaret står for. Det 
er et gennemtestet og bredt anvendt system.

Sådan er den nye proces
”Egentlig er der ikke meget ændret i forhold 
til det nuværende system, når et potentielt 
nyt medlem skal søge om optagelse i Hjem-
meværnet – ud over at hele processen fore-
går digitalt. Selve ansøgningens vej er den 
samme,” siger John Nielsen, der er sagsbe-
handler i Hjemmeværnskommandoen. Han er 
med i en projektgruppe sammen med folk fra 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, som 
er ansvarlige for projektet.

Enkelte detaljer er dog lidt anderledes, på-
peger John Nielsen.

”Når vi overgår til E-rekruttering, skal det 
potentielle medlem selv logge på med sit 
NemID og udfylde ansøgningsskemaet elek-
tronisk. I dag er det den ansvarlige for ori-
enteringssamtalen, som udfylder skemaet i 
hånden. Orienteringssamtalelederen skal dog 
stadig løbe ansøgningsskemaet igennem med 
ansøgeren som hidtil.”

Når ansøgningsskemaet er udfyldt og sendt 
af sted elektronisk, står Forsvarsministeriets 

Personelstyrelse for den resterende del af an-
søgningsprocessen. 

Uddannelse på vej
Når skemaet skal udfyldes, er det oplagt at 
anvende ansøgerens egen computer eller 
tablet. Alternativt kan anvendes en af de nye 
underafdelingspc´er.

Hjemmeværnets frivillige orienterings-
samtaleledere bliver naturligvis uddannet i 
brugen af det nye system i den kommende 
tid, ligesom der vil blive informeret via kom-
mandovejen og på HJV.DK. Eksempelvis er 
der gennemført møder i midten af september, 
hvor nøglepersoner i rekrutteringsarbejdet 
har fået demonstreret systemet og haft lej-

Selv om selve sagsgangen bliver digital, er 
det stadig den fysiske kontakt, der er vig-
tigst, når Hjemmeværnet skal hverve nye 
medlemmer.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: SIMON KNUDSEN
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Projektgruppen bag den digitale ansøgningsproces har 
modtaget en række spørgsmål fra frivillige og ansatte i 
Hjemmeværnet ved diverse møder samt via telefon og 
mail. Her er et lille udpluk af spørgsmål og svar.

? ?
?

?
?
!

?
?
?

?

Hvornår træder E-rekruttering i 
kraft?
E-rekruttering kan benyttes fra den 26. ok-
tober 2015.

Kan der stadig bruges papir- 
ansøgningsskemaer?
Nej, kun papiransøgninger, der er sat i gang 
inden 26. oktober 2015, kan viderebehandles 
i papirform.

Hvordan får ansøger adgang til 
ansøgningsskemaet?
Ansøgeren får et link til ansøgningsskemaet 
af orienteringssamtalelederen, som også 
hjælper ansøgeren i gang med skemaet.

Hvordan skal orienteringssam-
talelederen sende sine bemærk-
ninger om ansøger?
Orienteringssamtalelederen udfylder sine be-
mærkninger om ansøgeren på en blanket og 
sender den til fps-ktp-hrhjk@mil.dk. Blanket-
ten kan findes på HJV.DK.

Hvad bliver distriktets rolle 
fremover i ansøgningsprocessen?
Efter kontrakten er underskrevet, er det 
fremover distriktets rolle at placere det nye 
medlem i en underafdeling.

Hvordan kan jeg få undervisning i 
det kommende E-rekrutterings-
system?
Dit distrikt gennemfører undervisning af ori-
enteringssamtalelederne i E-rekrutteringssy-
stemet. 

Hvor meget hurtigere vil ansøg-
ningsprocessen gå med E-rekrut-
tering?
I de fleste tilfælde vil næsten al postgang 
forsvinde, da ansøgningen nu ikke skal over 
distriktet først, og meget sagsbehandling vil 
foregå elektronisk. De tunge ansøgninger 
med lægeerklæringer og GAU-udtalelser vil 
ikke kunne gøres hurtigere. I første omgang 
er distriktsudvalget ikke koblet på elektronisk, 
så der vil det fortsat være brevpost, som an-
vendes.

Hvordan kan distrikt eller under-
afdeling få status på ansøgnin-
ger?
Distrikt eller underafdeling kan trække over-
sigter i systemet og får lister fra Personalesty-
relsens HR-folk i Hjemmeværnskommandoen.

Har E-rekruttering noget at gøre 
med ’Hvervesager’ i HJK.DK?
Nej, E-rekruttering er et selvstændigt pro-
gram.

OBS! Har du et spørgsmål, der mangler på 
Informationsforum på HJV.DK, så send det til 
hjk-kom-st7@mil.dk 

Q & A
lighed til at stille spørgsmål til Forsvarsmini-
steriets Personalstyrelse.

Det forventes at, hele Hjemmeværnet 
overgår til E-rekruttering 26. oktober i år. 
Det betyder, at der fra denne dato ikke læn-
gere kan afleveres manuelt udfyldte ansøg-
ningsskemaer på det lokale distrikt. Dog vil 
der i en periode sideløbende blive behandlet 
igangværende manuelle ansøgningsskemaer 
i det gamle system. 

Yderligere info
Du kan læse mere om E-rekruttering på 
Informationsforum på HJV.DK. Her kan du 
blandt andet finde en række svar på nogle 
af de mange spørgsmål, projektgruppen er 
blevet mødt med fra frivillige og ansatte un-
der arbejdet med digitaliseringen af proces-
sen. En række af disse kan du se på siderne 
her. Spørgsmål og svar vil løbende blive op-
dateret. Det er også på Informationsforum, 
du kan finde linket til det elektroniske an-
søgningsskema.
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 ”Alle skal med hjem igen”

SIKKERHEDSSELE

Måske synes du, at det ser knap så cool 
ud med sikkerhedssele på, når du og dine 
kammerater drøner rundt i en åben fire-
hjulstrækker i øvelsesterrænet. Det er må-
ske også en anelse bøvlet at tage basis, 
kampvest og hjelm af og på – for man skal 
jo helst kunne komme hurtigt ind og ud af 
køretøjet.

Men der er rigtig mange gode grunde til 
at vænne sig til at have selen på i de fleste 
situationer. Og at afmontere udstyret. Det 
er din egen førlighed, der står på spil.

”Det medfører en helt unødig høj risiko at 
anvende sikkerhedsselen uden på basis el-
ler kampvest,” siger major Jeppe Falk, som 
har været Hjemmeværnskommandoens 
sagsbehandler på området. Han får opbak-

ning fra Forsvarets køretøjsinspektør, major 
Peter König.

”Sikkerhedsseler er konstrueret, så de 
yder maksimal beskyttelse til føreren, når 
selen ligger forsvarligt mod kroppen. Derfor 
er det holdningen fra Forsvarsministeriets 
Materiel- og Indkøbsstyrelse, at ved kørsel 
inden for færdselslovens gyldighedsområde 
anvendes der ikke kampvest, basis eller an-
den beklædning, som hindrer sikkerhedsse-
len i at ligge forsvarligt mod kroppen,” siger 
Peter König.

Seje soldater med sele
HJV magasinet tog ud og fandt en motori-
seret overvågningsdeling (MOTOV) for at se 
og høre, hvordan det egentlig står til med 

sikkerheden ude i Hjemmeværnets enheder.
På Ny Motorgård tæt ved Høvelte Ka-

serne mødte vi MOTOV-delingen i Infan-
terikompagni Nordsjælland. Og her er der 
ingen slinger i valsen, understreger delings-
føreren, løjtnant Kenneth Køster.

”Jeg har et mantra, som hedder: ”Alle 
skal med hjem”. Derfor er sikkerhed noget, 
vi går meget op i i min deling,” siger Ken-
neth Køster, der konstant er efter sine folk, 
hvis de ikke er helt skarpe på sikkerhedsse-
ler, køre/hviletidsbestemmelser eller afmon-
tering af basis/kampvest og hjelm.

Mødet med et træ
Delingsføreren har selv prøvet at køre galt. 
Han kørte taktisk sammen med en gruppe-

Bruger du sele, når du kører i 
Hjemmeværnets køretøjer? 
Også når det går hektisk for sig?  
Hvis ja, husker du så også at tage basis, 
kampvest og hjelm af, inden afgang? 
Hvis ikke, så er der god grund til at  
kigge med her.

AF: KASPER BRØNDUM ANDERSEN 
FOTO: STEEN WREM

En svensk test viser tydeligt, hvor galt 

det kan gå, hvis man kører med basis og 

kampvest på. Det ekstra lag og flere kilo 

får sikkerhedsselen til at udløse alt for 

sent med katastrofale skader til følge. 

Skærmbillede fra demonstrationsvideo.

Det tager kun et par sekunder at få 

selen på og af igen. Så det gør medlem-

merne af den motoriserede overvåg-

ningsdeling i Nordsjælland gerne.
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 ”Alle skal med hjem igen”
Det er næsten ikke til at se det. Men selen er 
på, og dermed er soldaterne godt beskyttet, 
hvis uheldet skulle være ude.

fører. Begge var trætte, og det var mørkt. 
De kørte ind i et træ. Heldigvis var træet så 
lille, at det bøjede, så der kun skete mate-
riel skade – foruden den sårede stolthed.

Derfor ved Kenneth Køster også, hvor lidt 
der skal til, før en situation kan ende fatalt. 
Desuden kender han sikkerhedsniveauet 
generelt i Hjemmeværnet fra en længere 
periode som underviser på Hjemmeværns-
skolen.

”Min oplevelse er, at fokus på sikkerhed er 
meget forskelligt rundt omkring: De enhe-
der, der har tæt samarbejde med Forsvaret, 
er mere opmærksomme på at få selen på og 
tage hjelm og basis af,” siger Kenneth Køster.

En enkelt gang stod han så stejlt på sik-
kerheden, at det medførte en kontrovers 

med et distrikt, som mente, at reglerne godt 
kunne bøjes en anelse i den større sags tje-
neste. Det mente delingsføreren dog ikke.

”Jeg satte mig op mod folkene på distrik-
tet, som ville have mig ud at køre. Jeg sag-
de: ”Mine folk sover. De må ikke køre mere 
nu”. De blev de ikke glade for på distriktet. 
Men sådan blev det. Jeg kan ikke se mine 
drenge i øjnene, hvis jeg ikke overholder 
de sikkerhedsmæssige ting. Hvis drengene 
ved, at jeg er garant for deres sikkerhed, så 
lytter de også til mig og tager mig alvorligt,” 
siger Kenneth Køster.

Sikkerhed koster ikke tid
Han er derfor opmærksom på at skrive de 
sikkerhedsmæssige detaljer ind i sine befa-

linger. Også selv om hans eget kompagni 
rummer mange medlemmer, der er tidligere 
professionelle soldater, befalingsmænd og 
officerer fra Hæren, og som derfor har sik-
kerhed mere inde på rygraden end mange 
andre steder i Hjemmeværnet.

”Jeg har nogle grundlæggende ting, jeg 
holder fast i. I min deling skal vi for eksem-
pel alle have kørebriller og sikkerhedssele på, 
når vi kører over en bestemt hastighed. Og vi 
tager altid hjelmen af,” siger Kenneth Køster, 
som erkender, at det kan være et langt, sejt 
træk at få alle til at gå op i sikkerhed.

”Det med selerne har jeg skullet kæmpe 
for. Dér er jeg nødt til at være hård. Det er 
en mental ting, for det koster ikke noget i 
tid – det er bare at gøre det til en vane.”

Delingsførerens 
sikkerhedstips
• Skriv forhold vedrørende sikkerhed ind i 

befalingerne
• Sørg for at inddrage befalingsmændene, 

og giv dem ansvar for, at sikkerheden er 
i top

• Find andre gode ambassadører, eksem-
pelvis en erfaren kører, som kan bidrage 
til en generel holdningsændring på alle 
niveauer

Kilde: Delingsfører Kenneth Køster
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GRUPPEKONKURRENCE

Sammenhold  
sikrede sejren
Erfaring og rutine var de vigtigste våben, da fire hjemme-  
værnssoldater fra 1. Falsterske Hjemmeværnskompagni mod 
alle odds løb med guldet ved distriktets gruppekonkurrence.

 
AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Hverken kompagnichefen eller distriktet hav-
de set det komme. Ikke desto mindre blev 
det fire deltagere fra 1. Falsterske Hjemme-
værnskompagnis bevogtningsdeling, der – til 
alles forbløffelse inklusive gruppen selv – løb 
med guldet ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Falsters årlige grup-
pekonkurrence med 15 deltagende hold. 

De fik ellers skarp konkurrence fra især 
stærke hold fra Tyskland, der åndede dem 
i nakken og de seneste par år har bragt sig 
helt i front i konkurrencen, hvor holdene dy-
ster i otte militære discipliner.   

Sejren sikrede 4-mandsholdet, at vinder-
trofæet, en blankpudset stålhjelm, igen kom 
på danske hænder. Den står nu og skinner i 
kompagnilokalerne i Hjemmeværnscentret i 
Nykøbing Falster. 

”Jeg havde slet ikke forventet, at de ville 
klare det så godt. Men det var da virkelig 
fedt, at netop vores kompagni med et hold, 
hvor alle deltagerne er i starten af 40´erne, 
snuppede guldet. Dermed viste de, at de al-
dersmæssigt sagtens kan matche hold med 
yngre kræfter og hold med en skarpere mi-
litær profil end vores,” siger kompagnichef 
John Olsen. 

Også chef for distriktets operationer og 
uddannelse, major Kenneth Goos erkender, 
at han var overrasket. ”Vi havde tilrettelagt 
en fysisk meget krævende konkurrence. Men 
holdet stod distancen, ikke mindst på grund 
af deres rutine, sammenhold og et solidt mi-
litært basisniveau. Det er bare godt gået,” 
anfører Kenneth Goos.

Erfaring, sammenhold og rutine var afgø-
rende, da Danni Petersen, Heidi Tønnesen og 
Jan Piledal-Pedersen til alles overraskelse 
vandt den lokale distriktsgruppekonkurrence 
på Sydsjælland. Th. ses deres kompagnichef 
John Olsen. Foto: Henrik Elo Jørgensen
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Afslappet tone
HJV magasinet møder det undertippede vin-
derhold og deres kompagnichef et par må-
neder efter konkurrencen for at høre deres 
egen forklaring på succesen. 

Delingsfører og sergent Heidi Tønnesen, 
gruppefører og korporal Danni Petersen samt 
næstkommanderende i gruppen, korporal Jan 
Piledal-Pedersen er på øvelse i nærheden af 
Nykøbing Falster. Sidste mand, sygepasser 
og menig Søren Jacobsen, er forhindret på 
grund af sit arbejde. Ellers ville han stensik-
kert også have været til stede for at yde sin 
del i øvelsen, hvor de er momentstyrke for en 
af Forsvarets specialstyrker.    

For alle er dedikerede og erfarne hjemme-
værnssoldater, der tydeligvis nyder at gå til 
hjemmeværn nærmest hver weekend og altid 
er klar, når muligheden byder sig. Der går 
da heller ikke længe, før man fornemmer, at 
holdet er særdeles godt sammentømret på 
grund af mange års samvær og erfaring. To 
af dem nærmer sig 25-års jubilæet i Hjem-
meværnet.  

En sjov dag
Vinderattituden og de store armbevægelser 
er til gengæld svær at få øje på. Derimod 
oser de af humor, ro og et utrolig godt kam-
meratskab. Det er tydeligt, at de kender hin-
andens styrker og svagheder.

”Vi tænkte mest, at vi skulle op og have en 
sjov dag,” kommer det spontant fra delings-
fører Heidi Tønnesen. 

Heidi fortsætter: ”Vi planlægger ikke så 
meget på forhånd. Mest fordi vi ved af erfa-
ring, at planer har det med at blive ændret. 
Så vi tager tingene mere, som de kommer og 

er ret gode til at tackle de aktuelle opgaver, vi 
bliver stillet over for på grund af vores rutine.”

Men man skal ikke tage fejl. Selv om tonen 
er afslappet og jordbunden og smilene store, 
så går de fire hjemmeværnssoldater også til 
stålet. Det gælder både i konkurrencer og på 
øvelser. Nå, ja – så er de faktisk også ret 
skrappe til skydning. De opnåede i hvert fald 
maksimumpoint på flere af konkurrencens 
skydediscipliner, og kompagniet har tidligere 
udmærket sig ved en skydekonkurrence på 
Bornholm. Dertil kommer, at to af holdets 
medlemmer har en fortid i Forsvaret.  

”Når der skal præsteres, så er vi på og 
yder altid 100 procent. Vi er fokuserede og 
løser opgaven. Så kan vi slappe af bagefter 
og give den gas,” forklarer Heidi med et smil. 

Deres sammenhold betyder også, at de 
hjælper hinanden og er gode til at fordele op-
gaverne imellem sig. Det gjaldt eksempelvis 
på en af konkurrencens poster med skydning 
på en handlebane, hvor de skulle skyde efter 
mål og samtidig bære otte tunge tasker på i 
alt 80 kilo. Jan og Danni blev sat til at slæbe, 
mens Heidi og Søren koncentrerede sig om 
at skyde. Den fordeling gav pote. 

”Vi vinder på vores erfaring og rutine. Det 
kan godt være, vi ikke var de hurtigste hele 

vejen igennem, men til gengæld blev vi ikke 
stressede og havde bedre styr på, hvordan 
vi skulle disponere kræfterne,” mener Jan 
Piledal-Pedersen.

Følger med udviklingen
Gruppen jagter ikke umiddelbart nye pokaler. 
Tiden i Hjemmeværnet bruges derimod på at 
holde de militære færdigheder og kompeten-
cer ved lige.

”Som fører skal man naturligvis hele tiden 
være opdateret. Så vi følger med i udviklin-
gen på uddannelsesområdet, så vi er klædt 
på til nye opgaver for vores samarbejdspart-
nere,” fortæller Heidi, der er booket de næste 
syv weekender med hjemmeværnsaktiviteter.

Kompagnichef John Olsen supplerer: 
”Kompagniet satser meget på enhedsuddan-
nelse i gruppe- og delingsramme. Desuden 
har vi udvidet øvelsessamarbejdet med andre 
kompagnier i distriktet. Men det ville da ikke 
gøre noget, hvis vi igen bragte os helt frem 
i førerfeltet.” 

Det vil tiden vise. Med kompagniets motto 
”Når skoen trykker, er det 1. Falsterske, der 
rykker",  er grundlaget i hvert fald på plads!

Fakta
Vinderholdet fra 1. Falsterske Hjemme-
værnskompagni opnåede 460 point ved 
gruppekonkurrencens otte momenter:

• skydning på tid
• handlebane med FX-våben
• skydning med pistol
• fysisk bane med gummibådssejlads  

og løb
• førstehjælp
• observation
• kompasopgave
• samarbejdsøvelse

Gruppen har stor rutine i skydning, hvor de fik maksimumpoint under konkurrencen. 
Foto: Henrik Elo Jørgensen

Vindertrofæet, en blankpudset stål-
hjelm, står nu i kompagnilokalerne i 

Nykøbing Falster. Privatfoto

”Når vi er på, yder vi 
altid 100 procent og er 
fokuserede."

Heidi Tønnesen,  
delingsfører
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SOMMERSKOLE

Rusland, radioer  
og vakse hunde
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab myldrede af liv i sommerferien.  
HJV-soldater fra hele landet fik opdateret deres færdigheder, mens deres 
familiemedlemmer nød den friske natur.

 
AF CHALOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Hvilke stater grænser op til Rusland? Og 
hvordan er deres holdning til Rusland? 

I klasselokalerne i bygning 40 på Hjemme-
værnsskolen sidder en håndfuld HJV-soldater 
og sveder over en opgave med fokus på den 
aktuelle sikkerhedspolitiske udvikling mod Øst. 
Opgaven indgår som en del af et nyudviklet in-
formationskursus, der har fået mere tyngde på 
såvel sikkerhedspolitik som generel viden om 
Hjemmeværnet. Det er kursisterne glade for. 

”Det er utrolig nyttigt at få udvidet sin ho-
risont. Det gør os bedre rustet til at vare-
tage vores informationsarbejde og forklare 
vigtigheden af Hjemmeværnets rolle, når vi 
står over for nye potentielle medlemmer,” 
forklarer kontaktofficer Poul Monggaard fra 
Eskadrille 223 Jonstrup ved Ballerup.

Poul Monggaard er især overrasket over 
kursets foredrag om konfliktfladerne mellem 
Nato og Rusland. ”Det skærper da ens egen 
opmærksomhed, og man får øjnene op for, at 
vi som hjemmeværn ikke er her for sjov. Vi er 
her, fordi vi gerne vil gøre en forskel og også 
er parate til at forsvare vores land i en kritisk 
situation,” siger Poul Monggaard.

Sammen med godt 100 andre HJV-solda-
ter bruger Poul Mongaard sommerferien på 
at suge ny viden til sig. Det gælder også et 
hold instruktører, som HJV magasinet møder 
i et af naboklasselokalerne, hvor de er i gang 
med en overbygning på deres instruktørud-
dannelse. Kurset har fokus på pædagogik og 
forskellige læringsstile.

”Det er altid interessant at få en ny vinkel 
på sit felt og få udviklet sine kompetencer. 
Personligt tror jeg på, at det kan gøre mig 

til en endnu bedre instruktør,” mener sergent 
og gruppefører Sabrina Andersen-Jensen fra 
Politikompagni Slagelse.

Radioambassadører
Udenfor på området omkring skolens bygnin-
ger er et hold kursister i fuld gang med at 
blive fortrolige med Hjemmeværnets kommu-
nikationsudstyr, nemlig den lille nye Sepura-
radio, som er beregnet til kommunikation 
internt i grupperne. Radioen blev indført i 
Hjemmeværnet for et par år siden.

Under testen af Sepura-radioen lyder der 
en livlig opremsning af talkoder mellem de 
ivrige signalfolk, der er enige om, at den lille 
sag fortjener at blive mere anvendt i under-
afdelingerne.

”Det er ikke alle, der er lige fortrolige med 
radioen. Det er vores opgave at være en 

Kommandobefalingsmand 
Vivian Eriksen fra Vendsyssel  
demonstrerer brugen af 
Sepura-radioen.
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slags radioambassadører, der kan gå forrest 
og forklare fordelene ved Sepura-radioen 
hjemme i vores underafdelinger. Vi ved af 
erfaring, at det skal være sjovt at anvende 
den – ellers får den bare lov at ligge,” forkla-
rer kommandobefalingsmand Vivian Eriksen 
fra Hjemmeværnskompagni Vesthimmerland.        

Firbenede også på kursus
Og så er omkring en fjerdedel af Hjemme-
værnets hundeførere med i alt 49 vovser 
samlet for at træne deres elskede hunde, så 
de kan bestå en mønstringsprøve, når ugen 
er omme. Prøven er en forudsætning for, at 
hundene kan få lov til at virke som HJV-hund 
og blandt andet deltage i eftersøgninger. 
Derfor kan man også høre en livlig gøen fra 
hundene Hilda, Basco, Asla, Kazan, Ricco, 
Rex og Jensen, som HJV magasinet møder 
på sin vej. Alle får fuld opmærksomhed fra 
deres ejere. 

En af dem er hundefører Mia Overgaard 
fra Politikompagni Vendsyssel i Nordjylland, 
der bruger rigtig mange timer i selskab med 
rottweileren Basco, så den kan blive en dyg-
tig sporhund. 

”Det er simpelthen en livsstil for mig. Der-
for kommer jeg også gerne på Sommersko-
len for at træne Basco og møde de andre 
hundeførere. Det kræver rigtig meget at blive 
en god HJV-hund,” siger Mia, der har sine to 
drenge Marius og Marinus med på Sommer-

skolen, der gennemføres som et koncept, 
hvor familiemedlemmer også er mere end 
velkomne. For dem er der arrangeret selv-
stændige aktiviteter hele ugen. 

HJV magasinet møder en gruppe større 
børn ved en tom bygning, hvor der er dømt 
computer- og mobilfri zone. Ungerne har 
gang i en sjov leg, hvor de på to hold dyster 
om at finde og kapre hinandens flag. Det går 
livligt for sig, smilene er store, og børnene 
har det mindst lige så godt som deres foræl-
dre på skolebænken.

Løfter uddannelsesniveauet
Sommerskolen ledes på 3. år af major Sø-
ren Kristensen, Chef for Hjemmeværnssko-
lens Planlægningssektion. Sammen med en 
lille håndfuld ansatte og frivillige hjælpere 
står han for, at Sommerskolen fungerer opti-
malt. Skolen får desuden udstrakt støtte fra 
en række frivillige kræfter, der underviser på 
kurserne eller deltager som børnepassere.

Han understreger, at konceptet med ud-
dannelse og socialt samvær fastholdes, fordi 
det giver hjemmeværnssoldaterne mulighed 
for at vedligeholde deres færdigheder i som-
merferien.   

”Det virker godt for os, og vi kan konsta-
tere, at kursisterne er tilfredse. På den måde 
kan vi være med til at løfte uddannelsesni-
veauet i Hjemmeværnet,” siger Søren Kri-
stensen.

Chef for Hjemmeværnsskolens Planlæg-
ningsafdeling, major Søren Kristensen er 
ansvarlig for den populære Sommerskole.

Koncentrerede deltagere på pilotkurset 
for instruktører, hvor pædagogikken var i 
centrum.   

Deltagerne på informationskurset er i gang 
med at finde alle de stater, der grænser op 
til Rusland. 

Glade børn på Hjemmeværnets Sommer-
skole.

Mia Overgaard sammen 
med sin hund Basco, der 
bestod den afsluttende 
mønstringsprøve 
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AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Uddannelsesugen på Slipshavn hører til 
blandt en af de mest populære aktiviteter 
for medlemmerne af Marinehjemmeværnet. 
Ugen havde 16 kurser på programmet, deri-
blandt en ny befalingsmandsuddannelse for 
Maritime Force Protections-enhederne (MFP). 

”Vi skal klæde gruppeførerne på til at kun-
ne føre en MFP-gruppe, når de løser deres 
sikringsopgaver på vandet,” forklarer instruk-
tør, premierløjtnant Jacob Ølholm fra Flotille 
125 MFP Vest.  

Ansvarlig kursusleder på den 23. udgave af 
Uddannelsesugen var kaptajnløjtnant Robert 
Dølling, og der blev uddelt godt 133 kursus-
beviser.

Summer Camp for flyverne
Flyverhjemmeværnets Summer Camp havde 
valgt at målrette deres kurser mod opgaver 
på en feltflyveplads, idet styring af feltflyve-
pladser kan blive en aktuel opgave for vær-
nets eskadriller med Flyverhjemmeværnets 
nye flyvende kapacitet.   

Campen kulminerede med en stor øvelse 
på Rolfsted Flyveplads på Midtfyn, hvor der 
blev oprettet feltflyveplads med adgangskon-
trol og kommandostation. Deltagerne blev 
også sat til at forhindre demonstranters for-
søg på at trænge ind på feltflyvepladsen. Alt 
i alt blev også Summer Campen en succesrig 

uge for de 83 kursister og deres familier, og 
arrangørerne glæder sig allerede til næste år.

 Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland på 
Skive Kaserne kunne notere sig en voldsom 
interesse for at gennemføre Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse (LPU) i sommerperio-
den. 60 kursister snuppede hele grunduddan-
nelsen i det intensive forløb på Bootcamp, 
mens yderligere 30 kursister mødte frem for 
at gennemføre dele af uddannelsen. Også 
Uddannelsescenter Nordsjælland lagde ram-
mer til en Bootcamp i august. 

Indholdet i uddannelsen er naturligvis den 
samme som på tilsvarende kurser andre ste-
der i landet, men der er ingen tvivl om, at 
man i Skive nyder godt af de faciliteter, som 
kasernen og øvelsesterrænet stiller til rådig-
hed. 

Musik i sommervarmen 
Hjemmeværnets musikere fik lejlighed til at 
spille og øve i et inspirerende miljø på deres 
sommerskole, og musikerne sled i det for at 
være klar til højdepunktet, en traditionsrig 
koncert på Skaven Strand ved Ringkøbing 
Fjord. For musikerne giver samværet og 
musiktræningen ny inspiration til glæde for 
Hjemmeværnets 15 musik- og tamburkorps. 

Næste års sommerskole forventes gennem-
ført i Nymindegab i uge 31.

Der har igen i år været stor 
tilslutning til Hjemmeværnets 
populære sommerskoler.

 Effektive 
 uddannelser 
og socialt 
samvær

Der var noget for enhver 
smag på Hjemmeværnets 

mange sommerskoler.

SOMMERSKOLE
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VORDINGBORG

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN OG  
NIELS BRANDT

 Når ens arbejdsplads over en weekend rykker 
100 kilometer sydpå, kræver det naturligvis 
lidt tilvænning for størstedelen af medar-
bejderne. Til gengæld betyder flytningen af 
Hjemmeværnskommandoen, at alle ansatte 
nu tilbringer dagen i lokaler, som er mere 
rummelige og moderne, end det de kom fra.

På Vordingborg Kaserne råder Hjemme-
værnet over en del af Bygning 1 lige ved 
Hovedvagten, hele den gamle vinterkaserne 
Dannevirke samt hele Bustrup. De to først-
nævnte er over 100 år gamle, men også Bu-
strup trængte til en kærlig hånd. Så i løbet 
af sommeren er de tre bygninger blevet sat i 

stand, så kontorerne lever op til de krav, der 
gælder for moderne kontorfaciliteter.

Derudover kan medarbejderne glæde sig 
over, at Vordingborg Kaserne stadig er hjem-
sted for flere hundrede øvrige ansatte samt 
44 værnepligtige. Det betyder nemlig, at der 
holdes liv i blandt andet træningslokale, mes-
ser og cafeteria, så de fleste fornødenheder 
er lige ved hånden.

Nye omgivelser – og hilsepligt
Stabschefen i Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen, glæder 
sig over de gode kontorer og øvrige faciliteter 
i Hjemmeværnskommandoens nye domicil.

”Nu er vi landet og i gang. Og jeg er sikker 
på, at det nok skal blive rigtig godt,” sagde 

Gunner Arpe Nielsen, da han havde samlet 
sine medarbejdere i kasernes cafeteria første 
arbejdsdag.

Stabschefen mindede om, at bofællesska-
bet med øvrige myndigheder blandt andet 
betyder, at de militært ansatte altid skal bære 
hovedbeklædning udendørs, og at der er hil-
sepligt for værnepligtige og konstabelelever, 
når de møder officerer med rang af major 
eller højere. 

Medarbejderne i Hjemmeværnskomman-
doen er i fulde omdrejninger, så resten af 
organisationen burde ikke mærke noget til 
flytningen. Med mindre man skal på besøg.

Du kan læse mere om livet på kasernen 
på facebooksiden for Garnisonskommandant 
Vordingborg: facebook.com/GKVOR

DOMICIL

Nyt hovedkvarter
Mandag den 3. august var første arbejdsdag for størstedelen af 
medarbejderne i Hjemmeværnskommandoen. København er skiftet 
ud med Vordingborg, hvor moderne faciliteter på den traditionsrige 
kaserne danner rammen om det fremtidige arbejde.

Hjemmeværnskommandoens nye domicil på Vordingborg Kaserne. 
Fra venstre lidt af bygning Bustrup, dernæst hovedvagten og 

Bygning 1, hvor Hjemmeværnsledelsen holder til, og til højre Dan-
nevirke. I forgrunden en del af kunstneren Bjørn Nørgaards værk 

”Vagter i den nye verden”. Foto: Kasper Brøndum Andersen
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VÅBENSIKKERHED

Våbenløsning
– men der er lang vej endnu
Efter et møde med forsvarspolitikerne på Christiansborg er Hjemmeværnet nu klar 
til at gå i gang med at sikre sine våben bedre. De nye tiltag betyder blandt andet, at 
der også fremover vil blive mulighed for at opbevare våben i hjemmet.

AF HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

21. august orienterede Chefen for Hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler, kredsen 
bag det gældende forsvarsforlig om den 
løsning for øget sikring med opbevaring af 
Hjemmeværnets våben, som Hjemmevær-
nets Landsråd og frivillige underafdelingsche-
fer fik præsenteret i juni 2015. Modellen blev 
beskrevet i HJV magasinet nr. 2.

Planen fik fuld opbakning af forligskred-
sen, og Hjemmeværnskommandoen er der-

for gået i gang med det indledende arbejde i 
anskaffelsessprocessen.

Men der er brug for, at alle i Hjemmevær-
net fortsat udviser tålmodighed, for anskaffel-
sen kan tage op mod to år, ikke mindst fordi 
der forventeligt skal gennemføres EU-udbud, 
før det nødvendige materiel kan anskaffes.

Bundstykker fortsat centralt 
oplagt
En eventuel udlevering af bundstykkerne, 
som blev inddraget i marts 2015, vil først 
kunne ske, når de nye sikkerhedstiltag er im-

plementeret. Det betyder, at der i en længere 
periode forsat er store udfordringer i forbin-
delse med enhedernes skyde- og øvelsesak-
tiviteter.

Våben kan igen udleveres
Da bundstykkerne blev inddraget fra Hjem-
meværnets udleverede våben i marts 2015, 
standsede Hjemmeværnskommandoen sam-
tidig for udlevering af ”nye” våben i person-
ligt udlån. Dette midlertidige stop er nu op-
hævet. Dog er der en række forudsætninger, 
som skal være opfyldt.

Der skal findes lokale tiltag for, 
hvordan medlemmerne kan tage den 
nødvendige skydeuddannelse og gen-
nemføre øvelsesaktiviteter i over-
gangsfasen, indtil nye sikkerhedstil-
tag er implementeret. Foto: Lars Holm
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Chefen for Hjemmeværnet 
orienterer forligskreds

Afklaring af 
rammer og proces 
med Forsvarsmini-
steriets Materiel- 
og Indkøbsstyrel-
se (FMI)

Udarbejdelse af 
bruger- og kravsspeci-
fikation med videre til 
udbudsproces

Forsvarsministeriets Materiel- 
og Indkøbsstyrelse gennemfører 
udbudsprocessen

Test, valg og indkøb 
af materiel

Justering af
bestemmelsesgrundlaget

Implementering ved 
depoter og enkeltmand

Fra udbud til implementering af 
tiltag til at højne sikkerheden for 
Hjemmeværnets våben
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 På banen til 
 Danmarks største fest
Vi tog med Virksomhedshjemmeværnet på vagt en varm sommerdag langs 
baneterrænet, som går tværs igennem campingområdet på Roskilde Festival.  
Her sørgede 30 frivillige for, at togtrafik og kåde festivalgæster kunne fungere 
sikkert side om side.

TEKST: KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: KENNETH DRABÆK

Den grønne frisbee triller på højkant hen 
mod trappen ned til den lille festivalstation 
– lige inden endnu et tog fra Roskilde Sta-
tion skal ankomme. En hjemmeværnssoldat 
i uniform og orange refleksvest har allerede 
set situationen og når at fange den trillende 
plasticskive. Han kaster den tilbage til ejeren, 
som fordriver ventetiden sammen med et par 
venner. ”Tak for hjælpen,” lyder det fra eje-
ren, som straks kaster frisbee’en videre til en 
anden ung gut i bar mave og shorts.

Kort efter kommer dobbeltdækkertoget 
osende og brummende ind til stationen. 
Solen bager fra en skyfri himmel, og ter-
mometeret har passeret 25 grader. Det er 
onsdag eftermiddag, og om tre timer åbner 
festivalpladsen og de mange scener med 
musik. De fleste gæster har varmet op med  
massive mængder alkohol siden weeken-
den, og stemningen er på én gang doven 
og spændt.

Dørene til toget åbner, og en strøm af far-
vestrålende og svedige festivalgæster glider 
ud og op ad trappen. Tre frivillige fra Virk-
somhedshjemmeværnet – Rasmus, Magnus 
og Hans-Jørgen – er på vagt og stiller sig 

straks i den ene ende af perronen for at sikre 
sig, at ingen forvilder sig den gale vej. Det 
er varmt for de tre HJV-soldater at stå i so-
len i uniform, baret og vest. Men den festlige 
stemning blandt gæster smitter, så smilet er 
bredt og humøret i top på den lange vagt. 
Ikke mindst fordi gæsterne sætter pris på, at 
Hjemmeværnet er med til at sikre baneterræ-
net, som skærer sig ind igennem det enorme 
campingområde.

”Vi får mange positive tilråb, og en del 
spørger ind til, hvad Jernbanehjemmeværnet 
er. De ser vores pavillon og er rigtig interes-
serede,” siger Magnus, som er gruppefører i 
Virksomhedshjemmeværnskompagni Øst.

SIKKERHED PÅ FESTIVAL

Selv om en del af arbejdet 
går ud på at sikre, at der 

ikke forvilder sig gæster ud 
på jernbanen, er der også 

masser af kontakt med 
festivalgæsterne, som her 

hvor Rasmus holder øje 
med, at de ankomne med 
toget fra Roskilde Station 

går i den rigtige retning.
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Sikkerhed for 130.000 mennesker
Han er med for tredje år i træk. Dermed har 
han været med alle årene, siden VHV første 
gang løste opgaven på festivalen, hvor omkring 
130.000 mennesker i løbet af én uge pumper 
liv i den normalt så øde Dyrskueplads i udkan-
ten af Roskilde.

Virksomhedshjemmeværnet har til opgave at 
sørge for, at ingen gæster eller deres ejendele 
finder vej ud på skinnerne langs cirka én kilo-
meter banestrækning. En opgave, som kræver 
masser af opmærksomhed, men som for det 
meste er ganske udramatisk.

”Indtil videre har ingen forsøgt at snige sig 
ind på festivalen via banen. Men vi har da haft 
nogen, som syntes, at det var lettere at gå ind 
til Roskilde langs skinnerne end ude på vejen. 
Dem måtte vi så fortælle, at de skulle gå en 
anden vej,” fortæller kaptajn Frans Løper, kom-
pagnichef i Virksomhedshjemmeværnskom-
pagni Sjælland, som har ansvaret for at løse 
opgaven – med hjælp fra frivillige i hele landet.

En sludder over en tissetår
Mens HJV magasinet er med på vagt denne 
onsdag, spørger en festivalgæst om vej. Han 
råber ind gennem hegnet til Magnus, som har 
stillet sig i skyggen under den grønne pavillon 

på den smalle stribe bevoksning mellem skin-
nerne og hegnet ind til campingområdet.

”Det kan være svært at hjælpe folk, for vi 
har ikke meget med selve festivalen at gøre. 
Men det tager de ok. Generelt oplever vi kun 
masser af kærlighed,” siger Magnus, som dog 
har et enkelt kritikpunkt:

”Man kan godt blive lidt træt af, at så mange 
står og tisser op ad hegnet lige her ved siden 
af. Især når de står og snakker med os, mens 
de tisser.”

I den modsatte ende af den strækning, 
Hjemmeværnet bevogter, har to andre VHV-
soldater taget plads under motorvejsbroen. 
Her er mere svalt og et godt overblik over, 
hvornår der kommer tog fra enten Roskilde, 
fra Køge eller blot fra festivalstationen et par 
hundrede meter væk.

Den ene har rutine som få, den anden har 
ungdommens skarpe syn.

260 km og retur mellem vagterne
Møller – eller Hans Jørgen, om man vil – har 
været i Virksomhedshjemmeværnet siden 2010 
og er med på Roskilde Festival for andet år 
i træk. Denne gang har det dog krævet lidt 
gymnastiske kalenderøvelser for at få familie-
forpligtelser og frivilligt arbejde til at gå op.

Et vink til lokoføreren fortæller, at de 
frivillige fra Virksomhedshjemmevær-

net har set toget, der nærmer sig.
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SIKKERHED PÅ FESTIVAL

”Positivt, positivt, positivt”
Det lokale Politi er meget tilfreds med Hjemmeværnets indsats  
på Roskilde Festivalen.

”Der er stor tilfredshed fra vores side. Vi ville 
i hvert fald ikke være i stand til at løse opga-
ven alene. I år var trafikmønstret lidt ander-
ledes end sidste år, både fordi hele festivalen 
var flyttet en dag, men også fordi vi havde 

hovednavnet, Rolling Stones, på allerede om 
torsdagen sidste år,” siger politikommissær 
Dan Warming, der er leder af beredskabs-
planlægningsafdelingen i Midt- og Vestsjæl-
lands Politi.

Som bindeled mellem Politiet og Hjemme-
værnet i forbindelse med Roskilde Festival 
og andre store arrangementer oplever Dan 
Warming, at der bliver større og større pres 
for at få støtte til sikker afvikling af trafikken.

”Lige efter festivalen havde vi AC/DC-kon-
cert og en stor Novo Nordisk-firmafest, så 
der har været travlt. Vi er naturligvis ikke 
interesseret i at misbruge Hjemmeværnet. 
Så vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan 
fordele ressourcerne, så det giver bedst me-
ning. Og jeg synes, vi bliver dygtigere og 
dygtigere. Også på baneterrænet, hvor vi 

tidligere havde problemer med farlige situa-
tioner, fordi der var folk på banen. Det er der 
dæmmet op for, efter Virksomhedshjemme-
værnet er kommet med, så vi nu undgår de 
situationer, hvor der er fare for, at folk bliver 
kørt ihjel,” siger Dan Warming, som opsum-
merer samarbejdet med Hjemmeværnet på 

”Vi ville ikke være i 
stand til at løse opgaven 
alene”

Dan Warming,  
Midt- og Vestsjællands Politi 

Fo
to

: 
Ka

sp
er

 B
rø

nd
um

 A
nd

er
se

n

”Jeg skal til min brors 60 års fødselsdag i 
Skærbæk i Sønderjylland i morgen. Så jeg har 
lejet en bil. Jeg har nemlig ikke en selv. Men jeg 
har vagter både før og efter, og man skal jo have 
tingene til at hænge sammen,” siger Møller, som 
har en række internationale udsendelser bag sig 
som tidligere professionel soldat, men som nu 
fungerer som signalbefalingsmand i Virksom-
hedshjemmeværnskompagni Syd.

Andre havde måske valgt at melde fra til en 
tjans på en festival 260 kilometer fra Skærbæk. 
Men Møller vil ikke gå glip af den gode stemning.

”Jeg var på vagt oppe ved trinbrættet i går. 
Der stod nogle gæster og spillede bold lige uden 
for. Selvfølgelig fløj bolden over hegnet og lan-
dede inde i brændenælderne. Jeg fiskede den 
ud og fik smil og high-5’s som betaling. Det er 
sjovt,” siger han.

Hans makker under motorvejsbroen, Rasmus 
Holst fra Virksomhedshjemmeværnskompagni 
Øst, får pludselig øje på to personer, som duk-
ker op ved den fjerneste af bropillerne under 
motorvejen. Det viser sig at være et ungt svensk 
par, som straks bliver råbt an og får besked på 
at vende om.

Kompagnichef Frans Løper sammen med et 
par af sine mænd, Rasmus og Møller, på tur 
langs banelegemet mellem motorvejsbroen og 
festivalstationen.
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denne måde: ”Positivt, positivt, positivt.”
Politikommisær Dan Warming er yderst 

tilfreds med samarbejdet med Hjemmevær-
net – både under Roskilde Festival og ved de 
mange andre arrangementer i området.

Travl sommer på vejene
Ikke alt var, som det plejede at være på Ros-
kilde Festival i år. Hele festivalen var rykket 
en dag, så opvarmningen allerede begyndte 
lørdags mod normalt søndag. Den tidligere 

begyndelse påvirkede afviklingen af trafik-
ken omkring festivalen positivt, siger chefen 
for Politihjemmeværnskompagni Roskilde, 
Johnny Nielsen.

”Det er gået meget godt. Der var fantastisk 
stille, nok fordi man har ændret på dagene,” 
siger Johnny Nielsen.

Hektisk afslutning
Han og de mange andre frivillige soldater 
fra Politihjemmeværnskompagnier i hele 
Danmark fik dog travlt lørdag aften, da Paul 
McCartney havde spillet som et af festivalens 
sidste navne, og en stor del af gæsterne 
skulle hjem.

Og ikke nok med det, så var der koncert 
med AC/DC for 55.000 rockfans ugen efter 
festivalen samt en gigantisk firmafest senere 
på sommeren. Derudover er der hver sommer 
en lang række motionsløb i området, som be-
tyder, at de lokale kompagnier efterhånden 
har lidt svært ved at følge med i perioder, 
hvor medlemmerne samtidig holder ferie.

Når festivalgæsterne bliver taget i at fær-
des, hvor de ikke må, er det typisk i et forsøg 
på at skyde genvej. Enten for at slippe for at 
gå i en lille bue for at komme hen over broen 
ind mod festivalpladsen eller ved motorvejen, 
hvor nogle bliver sat af, så de kan tage den 
kortest mulige vej hen til campingområdet 
med al deres oppakning. Men den går ikke.

”Der står skilte for hver 10 meter med, at 
det koster 3.500 kroner, hvis man bliver taget 
i at forsøge at komme ind oppe fra motorve-
jen. Så de kan ikke undgå at se det,” siger 
Møller, som understreger, at de i de fleste 
tilfælde anviser en anden retning uden at 
melde det videre via radioen til festivalledel-
sen eller Politiet.

Travl hjemrejsedag venter
Få minutter efter forlader endnu et shuttle-
tog den lille festivaltrinbræt for at fragte flere 
kåde gæster fra Roskilde Station til Dyrskue-
pladsen. Der er ved at være fyldt op med 
ca. 85.000 betalende gæster samt flere end 
30.000 frivillige, der hjælper til med at skabe 
det enorme midlertidige samfund. Gæsterne 

er kommet i en lind strøm, men når festen 
slutter, forventes størstedelen af tage hjem 
inden for ganske få timer.

Derfor kan de mange frivillige fra Virk-
somhedshjemmeværnet og deres kolleger 
fra politihjemmeværnskompagnierne ude på 
vejene se frem til en travl lørdag aften, når 
hovednavnet Paul McCartney er færdig med 
at spille. Her er der sat ekstra bemanding på, 

så både bil- og togtrafikken kan blive afviklet 
så glidende som muligt.

Og selv om ugen er lang, og man som 
HJV-soldat på vagt ikke oplever så meget 
af festlighederne, så er Magnus, Rasmus,  
Møller og de fleste af de øvrige cirka 30 fri-
villige VHV-soldater ikke i tvivl: De kommer 
gerne tilbage til banen på Roskilde Festival 
i 2016.

Korporal Allan Madsen fra POHVK Roskilde guider en bilist på rette vej ved 
festivalens mest trafikerede kryds. Foto: Kenneth Bødker

Møller skal til sin brors fødselsdag 
midt i festivalen og har lejet en bil 

for at kunne komme hurtigt til Søn-
derjylland og tilbage igen.

HJV magasinet  |  September 2015 31



 AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT 

Det sker stadig oftere, at Marinehjemmevær-
nets mandskab trækker i arbejdstøjet for at 
støtte Politiet med opgaver til søs, og de se-
nere år er Politiets efterspørgsel efter maritim 
assistance vokset eksplosivt. Alene sidste år 
lagde Politiet beslag på mere end 150 ind-
sættelsesdage.

"Vi har de seneste år oplevet en stigning 
fra 18 indsættelsesdage årligt til mere end 
150 sidste år. Den store efterspørgsel har væ-
ret medvirkende til, at vi har fået suppleret 
vores sejlende kapacitet med to nye maritime 
indsatsfartøjer, MIF, som efterkommer politi-
ets ønsker og behov for en hurtig og fleksibel 
kapacitet til søs,” siger Chefen for Marine-
hjemmeværnet, kommandør Jens Walther.

Opgaverne for Politiet spænder fra kontrol-
opgaver, hvor Marinehjemmeværnet er en 
effektiv platform for Politiets kontrol af lyst-
sejlere især i sommerhalvåret, over eftersøg-
ninger med undervandsudstyr og til martime 
sikkerhedsopgaver i forbindelse med større 

kulturelle og sportslige begivenheder. Det 
gælder for eksempel ved musikkoncerter som 
Rock under Broen ved Lillebælt, hvor mange 
publikummer vælger at følge koncerten fra 
vandsiden, hvilket øger behovet for sikker-
hed - og dermed kalder på Marinehjemme-
værnets assistance. Også sidste års Melodi 
Grand Prix på Refshaleøen i København fik 
forstærkning fra Marinehjemmeværnet.

Droner til eftersøgninger  
Som noget nyt har Politiet flere steder i lan-
det fået øjnene op for en af værnets spe-
cielle kapaciteter, nemlig Maritime Force 
Protection-enhederne (MFP) og det særlige 
udstyr, de råder over. Det omfatter sonar og 
undervandsdrone, som kan anvendes fleksi-
belt i forbindelse med eftersøgninger af for-
svundne personer i åer, søer og havneom-
råder. Dronen med påmonterede kameraer 
kan sættes ind og tage billeder, hvis sonaren 
opdager ting, der skal undersøges nærmere. 
Billederne kan herefter aflæses på en skærm. 

De frivillige og særligt uddannede MFP-
kræfter har været indsat flere steder med 

Marinehjemmeværnets Maritime Force 
Protection-styrke har med deres særlige 
droneudstyr støttet Politiet ved eftersøg-
ninger af forsvundne personer flere steder 
i landet. Foto: Jesper Salling

STØTTE TIL POLITIET

Maritim assistance 
til Politiet i kraftig vækst
 
Marinehjemmeværnets opgaver for politiet er vokset 
markant de seneste år. I København har Politiet fået styrket 
sit beredskab, og samtidig har nyt undervandsudstyr kastet 
nye eftersøgningsopgaver af sig.
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udstyret, blandt andet i Mariager Fjord, hvor 
de til støtte for Nordjyllands Politi i juni ledte 
efter en forsvunden 68-årig kvinde. 

Indsatsfartøj i København
Udviklingen har samtidig betydet, at landets 
største politikreds, Københavns Politi, de næ-
ste to år har fået stillet det ene af de to nye 
maritime indsatsfartøjer til rådighed, MIF-02 
HOLMEN, som med kort varsel kan indsættes 
fleksibelt til politiopgaver i Københavns Havn. 
Det andet indsatsfartøj, MIF-03 BJØRNØ, sej-
ler primært i de sydfynske farvande, men kan 
også indsættes andre steder.

MIF-02 med basehavn i Holmen blev ta-
get i brug i foråret og er allerede blev flittigt 
indsat hen over sommeren til mere end 20 
opgaver. En af højdespringerne var Marine-
hjemmeværnets bidrag under faldskærmse-
venten Swoop Challenge, hvor faldskærms-
udspringere fra hele verden landede midt i 
hjertet af København. 

Ud over MIF-02 støttede Marinehjem-
meværnet politiet med syv gummibåde, to 
marinefartøjer og havde 71 frivillige i sving 

under arrangementet. Så det var et marine-
hjemmeværn i stor skala, der sørgede for at 
samle udspringerne op i landingsområdet og 
sikrede, at den livlige trafik af roerne, speed-
både og havnerundfart blev holdt på behørig 
afstand. Politiet sejlede med på en af gum-
mibådene, og indsættelsen er muligvis den 
største operative opgave i værnets historie.

Skarpe opgaver
Foreløbig har Marinehjemmeværnet 34 auto-
riserede MIF-besætningsmedlemmer, der er 
klar til at sejle de maritime indsatsfartøjer. 
Med sine 6,5 ton er MIF en stor krabat, der 
kan skyde 35 knob. 

”De interesserede skal være indstillede 
på at løfte skarpe myndighedsopgaver for 
Politiet og være klar til at sejle hurtigt og 
eksempelvis gå op på siden af større civile 
skibe. Det er også et krav, at de kan springe 
til med en halv times varsel til de uplanlagte 
opgaver,” forklarer orlogskaptajn Casper Max 
Larsen, der er projektofficer på MIF og er 
ansvarlig for uddannelse, kontrol og autori-
sation af MIF-besætningerne.

Glade for udviklingen
Kaptajnløjtnant Søren Vennits, der er chef for 
Marinehjemmeværnets flotille på Holmen, er 
positiv over for udviklingen og det øgede 
samarbejde med Københavns Politi, som er 
fulgt i kølvandet på MIF-02 - også selv om 
det lokalt har sat pres på uddannelsen af de 
frivillige MIF-besætningsmedlemmer. 

”Vi har et uddannelsesmæssigt efterslæb, 
men kan heldigvis trække på mandskab fra 
andre flotiller. Så vi er glade for opgaverne og 
rollen som Politiets forlængede arm til søs og 
kan sagtens se fremtidsperspektiverne i de 
hurtige fartøjer,” siger Søren Vennits.

Marinehjemmeværnet har haft 32 poli-
tibetjente fra Københavns Politi på en kort 
uddannelse, så de kan gebærde sig sikkert 
ombord på indsatsfartøjet. 

Fra Politiets top er man ikke i tvivl om 
fordelene ved det nye indsatsfartøj og sam-
arbejdet med Marinehjemmeværnet.  Som 
politidirektør Thorkild Fogde udtrykker det: 
”Der hvor københavnerne er, skal Politiet 
også være.”

Marinehjemmeværnets støtte til Politiet
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Grafikken viser udviklingen i antallet af Marinehjemmeværnets 
indsættelsesdage for Politiet siden 2008. Kilde: MHV
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LANDSØVELSE 2016

 HJV-soldater skal vise vejen 
 på kæmpe øvelse
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 3.-5. juni 2016, hvor Hjemmeværnet  
gennem fører en storstilet landsøvelse i området omkring Fredericia. Arrangørerne 
håber på mindst 5.000 deltagere.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Det bliver kæmpe stort, når hjemmeværns-
soldater fra hele landet til næste år i juni kal-
des af huse for at samles i Fredericia til en 
storstilet landsøvelse.

”Tanken er at samle minimum 5.000 aktive 
medlemmer, der skal på øvelse sammen, så 
vi kan vise vores store bredde og de mange 
frivillige kræfter, vi rummer. Vi håber selvføl-
gelig, deltagerne får en god oplevelse og ny 
gejst i fællesskabet,” siger Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler.

Hjemmeværnschefen fortsætter: ”Samtidig 
får vi mulighed for at demonstrere de styrker 
og kompetencer, Hjemmeværnet råder over i 
dag, samt hvilke opgaver vi som frivillig mili-
tær organisation kan løfte.” 

Det overordnede ansvar for projektet, der 
har fået titlen ”Hjemmeværnets Landsøvelse 

2016”, er lagt i hænderne på Totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Her samles 
trådene for de mange brikker og logistiske 
udfordringer, der skal falde på plads for det 
omfattende arrangement.

Bevogtning af objekt
De foreløbige udkast for øvelsen lægger op 
til, at de mange deltagere, afhængig af værn, 
skal løse en bevogtningsopgave omkring et 
udvalgt objekt, så HJV-soldaternes militære 
færdigheder kommer i spil, og de får øvet op-
gaver, som er relateret til deres funktion. Hå-
bet er, at både den enkelte HJV-soldat og en 
heden som helhed får vedligeholdt og for-
bedret deres kompetencer. Udover de danske 
HJV-soldater vil også udenlandske enheder 
blive inviteret til at deltage i aktiviteterne.

På programmet er også indlagt skydning, 
så der vil blive trukket på skydebanefaciliteter 
i et større geografisk område omkring Fre-

dericia og Trekantsområdet. Det planlægges 
desuden at krydre øvelsen med forskellige 
konkurrencemomenter for at skærpe motiva-
tionen. På tegnebrættet er desuden en sam-
let parade for deltagerne – det er dog endnu 
ikke fastlagt, hvornår den skal gennemføres. 

I forbindelse med øvelsen vil der blive op-
rettet et Presse- og Informationscenter med 
henblik på at synliggøre øvelsen – og heri-
gennem Hjemmeværnets styrker og potentia-
ler over for medierne. Det overvejes desuden 
at holde lokale Åbent-hus arrangementer ude 
ved underafdelingerne i tilknytning til lands-
øvelsen. 

Da øvelsen stadig er i planlægningsfasen, 
kendes det endelige program ikke endnu, 
men der vil løbende komme flere informatio-
ner via kommandostrukturen, HJV magasinet 
og øvrige kanaler.

Bevogtning vil indgå i 
Hjemmeværnets stor-

stilede Landsøvelse 2016, 
der løber af stabelen fra 

3.-5. juni 2016 i området 
omkring Fredericia. 

Foto: Frederik Johs
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MODSÆTNINGER

Modsætninger mødes
Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation 
I vores serie ”Modsætninger mødes” stiller vi to medlemmer op over for hinanden, som 
enten har vidt forskellig baggrund, fforskelligt syn på aktuelle sager, eller som repræsen-
terer hvert sit udgangspunkt for at være frivillig soldat i Hjemmeværnet. I løbet af serien 
når vi bredt rundt om værnsgrene, funktioner og geografi.

Denne gang kan du møde kompagnichef Lasse Hjulmand fra Samsø og kompagnichef Henrik 
Bruun fra Smørum. Lasse bestyrer et ø-kompagni, hvor rekrutteringen er en kæmpe udfordring, 
men glæden ved opgaverne er stor. Henrik står i spidsen for et storbykompagni på Amager, hvor 
medlemsskaren spænder vidt, og opgaverne for Politiet er mange.

Lasse
 versus
   Henrik

MANGFOLDIGHED

»

NY  
SERIE

Foto: Ole Bo Jensen
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NY ESKADRILLE

”Store opgaver  
hver weekend”

Hvorfor er du blevet kompagni-
chef i HJV?
Fordi den foregående chef måtte stoppe. Jeg 
var ellers glad for at være næstkommande-
rende, men det lå i kortene, at det skulle 
være mig. Hver eneste gang jeg møder op, 
har jeg med meget forskellige mennesker at 
gøre. Der er alt fra studerende til selvstæn-
dige mellem 18 til 70+. Det er sjovt at få 
det samspil til at fungere. Vore opgaver gør 
også livet i HJV spændende. Der skal være så 
meget aktivitet i kompagniet som overhove-
det muligt. Så jeg har bygget kompagniet op 
efter, at nogle af mine folk løber rigtig stærkt 
og andre løber mindre stærkt. Gennem årene 
er HJV blevet en del af mig, her er mange 
gode venner og oplevelser. Så har jeg jo lyst 
til at blive ved, og det hold, jeg har i dag, er 
super godt.

Hvor mange folk er der i dit 
kompagni?
I øjeblikket er der cirka 80 aktive. De dag-
lige opgaver er at støtte politiet ved ar-
rangementer. Fra begyndelsen af maj til 
slutningen af september er der opgaver for 
HJV i København hver eneste weekend, inkl. 
Copenhagen Marathon, Ironman, Post Dan-
mark Rundt og lignende. Samtidig er der 
altid et af Københavns tre politikompagnier, 
der har ”vagten”, dvs. det er dem, der først 
bliver ringet til ved brand eller andre store 
hændelser med afspærring. Den døgnvagt 
har jeg i hele september. Under ”vagten” 
stiller vi med folk inden for en time, uanset 
tidspunktet på døgnet. Hvis opgaven er for 
stor, kan vi trække på et støttekompagni. Af 
andre opgaver er der skybrud, Dronningens 
ture rundt i København. Dertil kommer de en-

keltstående som terrordrabene i februar, hvor 
mit kompagni stillede med 35 mand. Under 
klimakonferencen COP15 i december 2009 i 
København ydede vi 345 manddage. Vi var 
det kompagni i regionen, der leverede flest 
timer. Jeg vil tro, at kompagniet de seneste 
år har ydet 12-15.000 timer årligt. 3-4.000 
af dem har været støtte til politiet, resten er 
træning i militære færdigheder.

Hvad siger folk, når de ser jer på 
”arbejde”?
Som oftest er det positive reaktioner. De er 
glade for vores indsats, men der er da også 
tossehoveder imellem, som ikke forstår, at 
nogen vil hjælpe politiet. Politiet er vores pri-
mære samarbejdspartner, og vi har et godt 
forhold til dem. De seneste år har vi også 
deltaget i en del eftersøgninger. Nogle af dem 
er ikke så rare, når man finder vedkommende 
død. Du har været i nærheden af det, måske 
set de pårørende – der er mange ting, der 
skal holdes styr på. Ved brande må vi også 
holde folk tilbage, selv om vi godt forstår, 
at de vil ind og se, hvordan det brændende 
hjem ser ud. 

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
Til daglig er jeg produktchef i et stort svensk 
foretagende. HJV har givet mig værktøjer, 
som jeg bruger dagligt i mit civile arbejde. 
Derudover er det oplevelser og venskaber for 
livet.

Hvad er det vigtigste, du har givet 
HJV?
Jeg håber, jeg har givet HJV en lidt mere pro-
fessionel indstilling til at løse opgaver, end da 
jeg blev medlem for 24 år siden. Jeg ved, at 
jeg har været med til at påvirke udviklingen i 
retning af, at vi i HJV skal bruges aktivt. 

Kompagnichef Henrik Bruun er 
optaget af at få samspillet til 
at køre i sit kompagni, der de 
seneste år har ydet mellem 
12.-15.000 timer årligt til 
støtte for samfundet.

Henrik Bruun
• 48 år, produktchef og bor i Smørum 

ved Ballerup
• Kompagnichef og kaptajn
• Medlem af Politihjemmeværnet 

gennem 24 år 
• Bruger 4-600 timer på årsbasis
• Ambition: At vi som kompagni kan 

gøre en forskel og optræde så 
professionelt som muligt

• Mål: Et velfungerende kompagni, 
det vil sige flere folk

MANGFOLDIGHED

Kompagnichef i hovedstaden:

AF STEEN RAMSGAARD
FOTO: OLE BO JENSEN
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AF: STEEN RAMSGAARD
FOTO: ERIK SCHOU

Hvorfor er du blevet kompagni-
chef i HJV?
Fordi den forrige chef trak sig, og de tilba-
geværende pegede på mig. Jeg takkede ja 
til opgaven, vel vidende at det ville blive op 
ad bakke. Jeg vidste godt, at ikke alle po-
ster var fyldt op i vores lille kompagni, så 
jeg deltager i rigtig meget fodarbejde, selv 
om jeg på papiret er chef. Hvervegrundlaget 
bliver ikke bedre her på øen. En gang imel-
lem er vi heldige at få nogen med, men der 
er langt imellem. Herovre hverver vi gennem 
kammerathvervning og mund-til-mund. Vi bli-
ver nødt til at gøre det på en lidt anderledes 
måde, for rene hvervekampagner giver for 
lidt her. Gennemsnitsalderen stiger, kan jeg 
se, og den skal jeg forsøge at holde i ave 
gennem hvervning, som jeg er meget invol-
veret i. Det er lysten, der driver mig. Glæden 
ved at arrangere noget, som svendene bliver 
glade for, og som giver uddannelsesmæssig 
mening. Jeg vil gerne opnå, at kompagniet 
lever op til vore forpligtelser. Den dag, jeg 
ikke er chef mere, vil jeg aflevere et kom-
pagni i god orden. Jeg bliver ved, så længe 
jeg har noget nyt, noget gejst og motivation 
at komme med.

Hvor mange folk er der i dit 
kompagni?
Vi er 63. Vi er et områdekompagni, men i 
september sidste år fik vi den fulde politifunk-
tionsuddannelse, efter at instruktørerne var 
kommet her til Samsø. Så vi løser bevogt-
ningsopgaver, og dertil har vi tillægsfunk-
tionen med PO-opgaver, som vi også holder 
os opdateret på. Jeg har ingen ide om, hvor 
mange timer kompagniet bruger på årsbasis. 
I år har vi helt ekstraordinært haft besøg af 

Kronprinsparret og det hollandske kongepar. 
Vi er jo selvforsynende med energi her på 
Samsø, så der kommer alverdens gæster og 
kigger på. Desuden har vi en hollandsk borg-
mester. Derefter kom kronprinsessen sam-
men med prinsesse Isabella, som var på sin 
første officielle opgave – nemlig at døbe den 
nye færge ”Isabella”. Så det var en stor dag 
for både hende og Samsø, og det gav ekstra 
arbejde. Ellers har vi 3-4 faste politiopgaver 
med at dirigere trafik, bl.a. under Samsø Ma-
raton, der har 700 deltagere, og når der hvert 
andet år er revy herovre. Og så kommer der 
jo ad hoc-opgaver. Jeg ved faktisk ikke, hvor 
mange timer vi bruger.

Hvor forskellige opgaver har I?
Vi har et fint samarbejde med landbetjen-
ten, der også er med til vore mere festlige 
arrangementer, såsom tegn- og mærkedag i 
december. Om sommeren er her to betjente. 
Ud over PO-opgaverne har vi selvfølgelig 
de ”grønne” opgaver. Vi tager også over til 
Jylland og hjælper både i Århus og Hjem-
meværnsdistrikt Østjylland. Folk på Samsø 
er meget positive overfor HJV, og vi får en 
meget positiv behandling. Vi har også et tæt 
samarbejde med Samsø Redningskorps, som 
står for ambulancekørsel og al brandslukning. 
Vi deltager to gange årligt i deres øvelser.

Hvad er det vigtigste, HJV har 
givet dig?
Det har givet mig en rigtig bred baggrunds-
viden på mange områder. Når man lægger 
alle sine oplevelser sammen, så får man jo 
en bred baggrundsviden.

Hvad er det vigtigste, du har givet 
HJV?
Jeg håber og tror, jeg har været en god 
ambassadør. Derudover har jeg jo givet en 
masse fritid.

Lasse Hjulmand
• 50 år, disponent i vognmandsforretning 

og bor i Selsinggaarde, Samsø
• Løjtnant, kompagnichef siden 2. april 

2012. Har fået gennemført, at kompag-
niet er uddannet med politifunktion

• Medlem af Hærhjemmeværnet siden 
januar 1983. Ti år i Århus, resten af tiden 
på Samsø

• Bruger omkring 800 timer årligt på HJV
• Ambition: At kompagniet har det godt, 

og at svendene bliver opdateret på ud-
dannelserne

• Mål: At HVKSAM altid er klar til at løse 
opgaverne på Samsø

Kompagnichef Lasse Hjulmand 
fra Samsø holder styr på sine 
folk under Samsø Marathon.

”Gennemsnitsalderen 
stiger jo”

Kompagnichef på Samsø:
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INTERNATIONALT

Luften er varm og fuld af 
ørkenstøv. Vand er pludselig 
en knap ressource, og 
internetforbindelsen er sløj. 
Men de irakiske soldater 
er ivrige efter at lære. Og 
det er dem, det handler 
om for fire danske HJV-
soldater, som deltager i en 
international mission.

AF: KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER  
JEANETTE SERRITZLEV, CSI
FOTO: PRESSEOFFICER SIMONE,  
OIR HOLD 2

Der gik ikke lang tid, fra OIR hold 2 var landet 
i lejren på Al Asad Airbase i Irak, før trænin-
gen af de irakiske soldater gik i gang. Alle-
rede en måned inde i missionen havde holdet 
uddannet 126 soldater. En opgave, som de 
fire instruktører fra Hjemmeværnet har træ-
net til længe, og som nu er blevet hverdag. 
Dog en hverdag i alt andet end hverdagsag-
tige rammer: 

”Her er enormt varmt,” fortæller Brian. 
Han er leder for instruktørteamet fra Hjem-
meværnet, der indgår på Operation Inherent 
Resolve (OIR) hold 2.

”Det er 50 grader, hvilket gør det praktisk 
umuligt at lave noget fysisk fra kl. 11 til 16. 
Men længe leve aircondition.” 

OIR er navnet på den amerikansk ledede 
mission, hvor det 120 mand store kapaci-
tetsopbygningsbidrag indgår. Opgaven lyder 
på at træne de irakiske sikkerhedsstyrker i 
kampen mod ISIL. De irakiske soldater bliver 
blandt andet undervist i våbenuddannelse og 
førstehjælp. Ligeledes bliver de uddannet i 
at imødegå IED’er (improvised explosive de-
vices, red.), som er en af den irakiske hærs 
store udfordringer.

Værdien af et ’salaam aleikum’
Kontakten med omverdenen via internettet 
er også en udfordring, om end af den min-

dre farlige slags, som minder om de ”gamle” 
dage med et sløvt, hylende og blinkende 56k-
modem. Men selv om internettet nogle steder 
er så godt som ubrugeligt, lyder der ingen 
klagesang fra teamet.

”Vi har bestemt ikke grund til at brokke 
os. Vi har et sted at sove. Vi går ikke sultne 
i seng, og der er toiletter af hæderlig stan-
dard. Der er endda mulighed for et bad,” si-
ger Brian.

Langt vigtigere end internetforbindelsen 
er mødet med irakerne. Det er meget posi-
tivt: ”De er meget imødekommende, og de 
er nysgerrige efter at lære. Vi vandt mange 
point, fordi vi på forhånd havde øvet os lidt 
på irakiske gloser,” siger han.

Hold 2 har været i missionen siden slutnin-
gen af juli. Det betyder, at de er til rådighed 
24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

”Vi glæder os alle til at komme på leave 
(orlov, red.),” siger Gregers, der er en del af 
instruktørteamet.

”Vi har det rigtigt godt med resten af hol-
det, og instruktøropgaven er spændende og 
givende,” siger han. ”Det bliver bare rart med 
en fridag.” 

Hjemmeværnet bidrager med instruktø-
rer til den internationale mission Opera-

tion Inherent Resolve i Irak.

At holde hovedet koldt i 
50 graders varme

Om OIR og 
HJV
Hæren har anmodet Hjemmeværnet om 
at stille et instruktørbidrag til Operation 
Inherent Resolve. 
Hjemmeværnet har p.t. fire instruktører 
på OIR hold 2 i Irak og skal ligeledes 
stille til hold 3, der overtager opgaven 
omkring 1. februar 2016. Bruttotruppen 
er udpeget.
Du kan læse mere om Hjemmeværnets 
internationale opgaver på Center for 
Stabiliseringsindsatsers hjemmeside 
www.hjv.dk/oe/csi

Kampen mod 
ISIL
Danmarks bidrag til kampen mod ISIL 
består af kapacitetsopbygningsbidra-
get, hvor Hjemmeværnets instruktører 
indgår, Flyvevåbnets F16-bidrag samt et 
stabsbidrag.
Forsvaret anvender betegnelsen ISIL, 
som står for Den Islamiske Stat i Irak og 
Levanten, som var navnet på terroror-
ganisationen, før den udråbte sig selv til 
kalifat under navnet Islamisk Stat.
Du kan læse mere om dansk deltagelse i 
kampen mod ISIL på www.forsvaret.dk
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AF: MAJOR SØREN KRISTENSEN, HJEMMEVÆRNSSKOLEN
FOTO: HVS OG SØREN KRISTENSEN

Hele Hjemmeværnets 
skole

Hjemmeværnsskolen ligger i natur-
skønne omgivelser og byder på alle 
nødvendige faciliteter. 

ARTIKEL  
SERIE

Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren på den jyske 
vestkyst er en institution i Hjemmeværnet, som stort 
set alle medlemmer og ansatte lærer at kende indefra 
på et tidspunkt. Her kommer du med bag murene og 
møder kursister og ansatte i de travle røde bygninger 
bag klitterne ved Ringkøbing Fjord.

UDDANNELSESCENTER

»

Hjemmeværnets  
uddannelsescentre
I en serie artikler går HJV magasinet 
tæt på nogle af Hjemmeværnets ud-
dannelsescentre og taler med kursi-
sterne om, hvad der gør de enkelte 
steder særlige. Denne gang er vi taget 
til ”Moderskibet” – Hjemmeværnsskolen 
i Nymindegab.
Her ligger det overordnede ansvar for 
planlægning, tilrettelæggelse og gen-
nemførelse af Hjemmeværnets mange 
uddannelser, som kursisterne kan tage 
på uddannelsescentre forskellige steder 
i Danmark.
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Korporal Christoffer Wilson 
Trab er i Nymindegab for 
første gang for at gennem-
føre befalingsmands-boot-
campen.

Menig Anne-Sophie Frede-
gaard er tidligere værne-
pligtig. Hun glæder sig over 
instruktørernes smittende 
motivation på Hjemme-
værnsskolen.

For de fleste nye medlemmer af Hjemme-
værnet går der ikke længe, før de stifter 
bekendtskab med Nymindegablejren i Vest-
jylland. Her formes de overordnede rammer 
for alle uddannelser i Hjemmeværnet, hvoraf 
mange gennemføres i lokalerne og terrænet 
omkring de historiske bygninger i de natur-
skønne omgivelser.

Store dele af administrationen og skoleche-
fens kontor er også placeret i Nymindegab-
lejren, så man kan med rette kalde dette for 
omdrejningspunktet for uddannelse i Hjem-
meværnet.

Sammenhold og netværk
Vi skruer tiden tilbage til sommerferien, hvor 
19 kursister knoklede sig igennem alment 
befalingsmandskursus og videregående be-
falingsmandskursus i ét samlet forløb.

Her møder vi menig Anne-Sophie Fredega-
ard og korporal Christoffer Wilson Trab, som 

er i gang i hver sin gruppe.
Begge sætter pris på muligheden for at 

tage krævende uddannelse i ét hug, samtidig 
med at stemningen er i top.

”Jeg håber, at et længere forløb vil give et 
godt sammenhold og et netværk, som man 
kan trække på fremover,” siger Christoffer.

”Og så er det positivt, at holdet består af 
jævnaldrende, unge mennesker,” supplerer 
Anne-Sophie.

De er begge i Nymindegablejren for første 
gang og synes godt om faciliteterne. Især 
nævner de den korte afstand mellem de 
områder og bygninger, der bruges til deres 
uddannelse, og at indkvartering og kantine li-
geledes befinder sig i en overskuelig afstand.

Begge kursister er gruppefører i deres un-
derafdeling, og Anne-Sophie er sikker på, at 
hun vil kunne bruge de ting, hun lærer på 
kurset – både i hendes daglige virke som 
sygeplejerske og hjemme i underafdelingen.

”Og så er undervisningen rigtig godt tilret-
telagt. Selv om det er nogle lange dage, er 
der stor afveksling i undervisningen, som gør 
det nemt at være aktivt med i det hele,” siger 
Christoffer.

Nye FØL på plads
Anne-Sophie og Christoffer har begge væ-
ret værnepligtige i Hæren. Men selv om de 
derfor er vant til at være omgivet af profes-
sionelle soldater, har de følt sig i gode hæn-
der blandt de motiverede og motiverende 
instruktører på Hjemmeværnsskolen.

Netop de frivillige instruktører er helt cen-
trale i Hjemmeværnsskolens undervisning. 
Derfor er skolen også altid på udkig efter nye 
instruktørkræfter. I forbindelse med dette års 
befalingsmands-bootcamp er der to nye før-
stegangslærere, kaldet FØL, med på kurset. I 
en pause mellem to momenter sidder de nye 
FØL på græsset ved den store parkerings-

UDDANNELSESCENTER

 Meget af undervisnin-
gen foregår ude i den friske, 
salte vesterhavsluft.
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”Motivation og  
respekt er afgørende”
De ansatte på Hjemmeværnsskolen fremhæver 
motivation, ansvar og respekt som de væsentligste 
forudsætninger for at få glade kursister.

Uddannelsessektionen har ansvaret for 
en stor del af Hjemmeværnsskolens 
kurser, der blandt andet gennemføres 
i Nymindegablejren og de øvrige ud-
dannelsescentre. Derfor er det naturligt 
at begynde en rundtur på skolen her i 
Bygning 8, hvor vi finder major Thomas 
Blomberg, som er chef for Uddannelses-
sektionen. Thomas er meget glad for 
den store berøringsflade, jobbet med-
fører.

”Jeg møder rigtig mange frivillige og 
ansatte kolleger på kurserne, men der er 
også mange, jeg taler og skriver med via 
telefon og mail,” siger Thomas Blomberg, 
som også fremhæver en anden væsentlig 
del af det at have Hjemmeværnsskolen 
som arbejdsplads:

”Nymindegablejren er noget specielt og 
ikke ”bare” en lejr som alle andre. Der er 
en fornemmelse af historisk vingesus her.”

Kontant afregning
Lidt længere nede ad gangen sidder Tor-
ben Møller i Udviklingssektionen. Torben 
arbejder med generel udvikling af kurser, 
pædagogik, nye metoder og anvendelse 
af elektroniske muligheder i undervisnin-
gen.

Han glæder sig over de gode fysiske 
rammer i Nymindegab og sætter desuden 

pris på, at der ikke er langt fra tanke til 
handling, når først argumenterne er i 
orden.

”Du kommer ingen vegne, hvis ikke 
du kan motivere både kursister og in-
struktører. Der er kontant afregning, hvis 
du gør det skidt – men heldigvis også, 
når det går godt. Det gør det til et rigtig 
spændende sted at være,” siger Torben 
Nygaard.

Samarbejdet er centralt
Rundturen slutter i Bygning 5, hvor man-
ge frivillige og ansatte har været forbi 
med køresedler, instruktøraftaler, ansøg-
ning om tabt arbejdsfortjeneste og meget 
andet. Her holder Hjemmeværnsskolens 
regnskabskontor nemlig til. Vi møder 
overassistent Heidi Møller, som blandt an-
det kontrollerer instruktøraftaler og sam-
arbejder med de forskellige kursusledere.

”Jeg synes, der er et godt samarbej-
de på tværs af sektionerne og uddan-
nelsescentrene. Samtidig er det rart, at 
jeg kan møde personellet, så jeg ikke 
kun skal kommunikere via telefon eller 
e-mail,” siger Heidi, som også glæder 
sig over de gode muligheder for person-
lig udvikling og deltagelse i aktitviteter, 
som da hun deltog i rappelling på årets 
sommerkursus.

Nymindegab-
lejren
• Anvendes af Hjemmeværnet og  

mange enheder fra Forsvaret.
• Dækker ca. 300 hektar lejr og 

øvelsesområde
• Har gode skydefaciliteter, bl.a. 

 langdistanceskydebane, skydebane  
til pistol og feltskydeterræn på  
63 hektar

• Råder over øvelsesbyen Nr. Malling
• Har over 300.000 overnatninger  

om året

Udpluk af skolens kurser: 
• skydelærer og skydeleder
• officerskurser
• chefkurser
• DeMars-kurser
• patruljekurser
• sundheds- og træningsvejleder- 

uddannelsen
• informationskurser
• specialistkurser

Major Thomas Blom-
berg holder af hi-
storiens vingesus og 
den tætte kontakt til 
kursisterne.

plads. Den ene er sergent Emil Møller Han-
sen, som selv var på bootcamp sidste år. Det 
gav ham blod på tanden til at vende tilbage i 
rollen som instruktør i år. 

”Det er dejligt, at man fra starten får selv-
stændigt ansvar for nogle opgaver,” siger 
Emil, som er glad for den respekt og positive 
tilgang , han er blevet mødt med fra de an-
dre instruktører.

Ved siden af Emil sidder oversergent Klaus 
Jakobsen, der er blevet anbefalet at prøve in-
struktørrollen af blandt andre sin underafde-
lingschef. Han erklærer sig enig i, at det giver 
meget at være en aktiv del af kurset som 
instruktør frem for at kigge på fra sidelinjen.

”Jeg oplever et godt sammenhold blandt 
instruktørerne, og det er en meget dynamisk 
gruppe at være en del af – også selv om der 
er stor bredde blandt instruktørerne,” siger 
Klaus.
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 Her starter eventyret
Hjemmeværnsskolens nye chef, oberst Jens Sund, ser frem til  
at folde skolens mange potentialer ud, så uddannelsesniveauet i  
Hjemmeværnet løftes, og skolens profil bliver mere markant.

Hjemmeværnsskolen i Nymindegab ved den 
forblæste Vesterhavskyst er noget særligt. 
Det er centrum for Hjemmeværnets omfat-
tende uddannelsesvirksomhed og stedet, 
hvor tusindvis af frivillige hjemmeværnssol-
dater fra hele landet år efter år valfarter til 
for at blive dygtigere soldater og for at dyrke 

det sociale samvær med deres kammerater.
I maj fik skolen ny chef, den 52-årige 

oberst Jens Sund, der ikke tøver med at 
kalde skolen og omgivelserne for ”et even-
tyrland” og stillingen som skolechef for ”et 
drømmejob.”  

”Der hviler en særlig ånd i Nymindegab-
lejren, som er et fantastisk sted. Skolen er 
synonymt med Hjemmeværnet og den entu-
siasme, der driver de frivillige og deres lyst til 

at yde en indsats. Overalt møder du glade og 
motiverede kursister, som gerne tropper op 
for at sidde på skolebænken og udvikle nye 
kompetencer – også i sommervarmen. Den 
motivation og energi blandt både kursister og 
de mange frivillige instruktører kan mærkes 
og smitter af på en positiv måde. Så jeg er da 
umådelig glad for at få lov til at stå i spidsen 
for denne uddannelsesinstitution,” siger Jens 
Sund, der havde sin første arbejdsdag på den 

PORTRÆT

Skolechef og oberst Jens 
Sund holdt sin første tale på 
Hjemmeværnsskolens para-
deplads på befrielsesdagen 
4. maj, hvor han tog hul på 

sit nye drømmejob. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE
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”Frivillighed lever af 
lyst og dør af pligt.”   

historiske dato 4. maj, hvor man i år marke-
rede 70-året for Danmarks befrielse.

En runde på skolen en sommerdag i juni 
viser, at der er noget om snakken. I hvert 
fald er det kun smilende og imødekommende 
kursister, man møder. De bruger gerne ferien 
på at suge ny viden til sig.

Flere førere 
HJV magasinet satte den nye skolechef 
stævne under Sommerskolen til en snak om 
ambitioner og udvikling i en tid, hvor omstil-
linger og forandringer er hverdagskost både 
i Forsvaret og Hjemmeværnet. 

Hjemmeværnsskolen får årligt mere end 
5000 kursister gennem deres uddannelses-
system. I dag har skolen 78 medarbejdere, 
hvoraf halvdelen har deres daglige gang i 
Nymindegablejren, mens de øvrige fordeler 
sig på de seks decentrale uddannelsescentre.

”Jeg vil meget gerne bidrage til at styrke 
uddannelsesniveauet i Hjemmeværnet, som 
jo er fundamentet for Hjemmeværnets opga-
veløsning. Der er eksempelvis klart behov for 
at få uddannet flere førere, ikke mindst fordi 
vi får stadig flere opgaver for Hæren, Søvær-
net og Flyvevåbnet og skal samarbejde mere 
bredt med andre myndigheder og enheder,” 
siger oberst Jens Sund og nævner i den for-
bindelse Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og 
Hærens Sergentskole.

Lokal grunduddannelse
Jens Sund vil også gerne styrke mulighe-
derne for, at flere nye hjemmeværnsspirer 
får gennemført den Lovpligtige Grunduddan-
nelse (LPU), som er alfa og omega for den 
videre karriere i Hjemmeværnet. Det skal 
blandt andet ske ved at rykke uddannelsen 
tættere på de frivillige, så dele kan gennem-
føres lokalt i underafdelingerne. 

”Der er stadig for mange af de nye hjem-
meværnssoldater, som ikke kommer igennem 
den lovpligtige grunduddannelse på den nor-
merede tid. Jeg tror på, at nærhedsprincippet 
og uddannelse i underafdelingerne kan være 
en farbar vej til at få flere igennem grundud-
dannelsen,” siger Jens Sund. 

Jens Sund har et par andre esser i ærmet. 
Blandt andet vil han justere på start- og slut-
tidspunktet for kurserne. Og så har han en 
plan om at igangsætte et nyt talentudvik-
lingsprogram, så man i højere grad kan nurse 
de hjemmeværnssoldater, der har ”X-factor” 

og særlige kompetencer. Systemet kendes 
også fra andre uddannelsesområder. 

”Disse personer vil man f.eks. kunne til-
byde skræddersyede uddannelsesforløb. Det 
er min klare opfattelse, at talentudvikling kan 
være med til at højne det samlede uddannel-
sesniveau i Hjemmeværnet,” siger Jens Sund.

International profil vokser
Ud over uddannelserne i Danmark har sko-
len også et tæt samarbejde med det norske 
og svenske hjemmeværn under paraplyen 
SAMSKANDIA, der blandt andet giver danske 
hjemmeværnssoldater mulighed for at ud-
danne sig i Norge og Sverige. Desuden har 
skolen igennem flere år samarbejdet med de 
baltiske lande. Senest er USA og National 
Guard føjet til listen over internationale kon-
takter – der er f.eks. gennemført kurser med 
deltagelse af instruktører fra National Guard. 
Og så har Hjemmeværnsskolen bevist, at 
deres instruktøruddannelse er af en så høj 
kvalitet, at instruktørerne fra Hjemmevær-
net er efterspurgte også uden for Danmarks 
grænser. Det gælder f.eks. i Georgien, hvor 
Hjemmeværnet har sat deres tydelige finger-
aftryk på Den georgiske Nationalgardes ud-
dannelsessystem.

”Også internationalt har vi meget at byde 
på, og det internationale samarbejde er i 
vækst. Så skolen – og de mange positive 
tilbagemeldinger vi får fra vores kursister – 
fortjener simpelthen, at vi bliver bedre til at 
fortælle de mange gode historier herfra og 
bliver mere synlige,” siger Jens Sund.

Så eventyret for Jens Sund er bare lige be-
gyndt. Han ser frem til at folde det ud både 
nationalt og internationalt de kommende år. 

BLÅ BOG 
Militær karriere:
2015: Udnævnt til oberst og chef 
for Hjemmeværnsskolen 
2013: Distriktschef i Midt- og  
Vestjylland 
2010: Chefposter i Hjemmeværns-
kommandoen
2009: Udsendt på NATO-mission i 
Afghistan 
2005: Distriktschef i Østjylland  
2001: Udsendt til Baltic Defence 
College i Estland
2000: Udviklingschef på Hjemme-
værnsskolen
1994: Tjeneste ved Hjemmeværns-
kommandoen
1989: Uddannelsesofficer i Hjem-
meværnet i Holstebro
1983: Soldat og uddannelse ved 
Jydske Dragonregiment.

Privat: 
Jens Sund er 52 år og gift med  
Charlotte på 24. år, der er selvstæn-
dig erhvervsdrivende. Parret bor i 
Thyholm og har to børn, Lærke og 
Mads på 18 og 22 år

Jens Sunds 
ambitioner
• Få rykket gennemførelsen af dele 

af den Lovpligtige Grunduddannelse 
(LPU) tættere på de nye medlemmer 

• Indføre en mere fleksibel start på 
kurser, så weekenderne inddrages i 
videre omfang

• Få flere hjemmeværnssoldater til at 
gennemføre fører- og specialuddan-
nelser

• Øget brug af fjernundervisning og 
simulation

• Øget samarbejde med enheder i 
Forsvaret

• Igangsætte et talentudviklingsprojekt 
for profiler med ”X-factor”

Jens Sunds motto:  
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HJV-soldater 
imponerede i Litauen

SABER KNIGHT

Bevogtningen af den litauiske kaserne 
foregik i tæt samarbejde med det litauiske 
militærpoliti, som hjemmeværnssoldat 
Udo Gosch th. her er i dialog med. 
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Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, kom under sit besøg på Saber Knight også 
forbi bidraget fra Hjemmeværnet, som han roste til skyerne.

Med en stor bevogtningsopgave under Saber 
Knight 2015 i Litauen tog 40 sønderjyske hjemme-
værnssoldater hul på et nyt udvidet samarbejde  
med Hæren, som blev lanceret sidste år. 

Buketten med roser er både stor og farve-
rig, når danske officerer beskriver den ind-
sats, som 40 udvalgte hjemmeværnssoldater 
gennemførte i Litauen under øvelsen Saber 
Knight 2015 i maj og juni. 

”Jeg er fuld af beundring over det engage-
ment og den motivation, I lægger for dagen 
for, at I kan være herovre for at hjælpe os. 
Det er ret unikt.”

Sådan lød det fra Chefen for Hærstaben, 
generalmajor Hans-Christian Mathiesen, da 
han besøgte øvelsen og den særligt sam-
mensatte bevogtningsdeling, der fra 31. maj 
– 12. juni stod for den indre sikkerhed på en 
kaserne i det sydøstlige Litauen, blot 18 kilo-
meter fra grænsen til Hviderusland. 

Generalmajoren fortsatte: ”Vi skal tage sik-
kerheden alvorligt, og der er en reel grund 
til, at I er her. For mig er der ingen forskel 
på den opgave, I løser her og den, jeres kol-
leger løste i Afghanistan og Kosovo. Den her 
opgave er ligeså vigtig, og I gør det på så ek-
semplarisk vis, at mine udenlandske kolleger, 
der er på besøg i dag, kipper med baretten.”

Ud over bevogtningsopgaven var to hjem-
meværnssoldater med særlige it-kompeten-

cer placeret i øvelsesledelsens operationscen-
ter. Tre andre hjemmeværnssoldater havde 
opgaver i Real Life Support, som løste prak-
tiske opgaver i relation til den omfattende 
logistik, sanitære forhold, forplejning og un-
derbringelse af de cirka 680 soldater fra fem 
forskellige nationer, der deltog i Saber Knight.

Et usædvanligt drive
”Det har været en fornøjelse at arbejde sam-
men med personellet fra Hjemmeværnet. De 
har haft et drive, som er helt usædvanligt, 
og de har alle taget stort ansvar for deres 
forskellige opgaver. Indsatsen har været top-
professionel, og det har været en gevinst at 
have dem med,” fastslog chefen for den otte 
mand store Real Life Support-sektion, kaptajn 
Torben Jepsen.

Han kommer fra Danske Division, som var 
ansvarlig for hele Saber Knight 2015. Øvelsen 
er en tilbagevendende stabs- og signaløvelse 
uden deltagelse af egentlige kampsoldater. Til 
gengæld er Danske Divisions fem tilknyttede 
brigader fra henholdsvis Estland, Letland, 
Litauen og Danmark til stede med brigade-

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND
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chefer og stabspersonel. Det samme var en 
brigadestab fra US National Guard.

Chefen for Danske Division, generalmajor 
Flemming Mathiasen, var øvelsesleder, og 
han holdt sig heller ikke tilbage med bidrag 
til buketten af roser. ”Danske Division har et 
fortrinligt samarbejde med Hjemmeværnet 
generelt og specifikt i Sønderjylland. Jeg er 
oprigtigt glad for, at de sønderjyske hjem-
meværnssoldater har mulighed for at rive 
12 dage ud af kalenderen og bistå divisionen 
med denne vigtige opgave,” understregede 
generalmajoren.

Relevant opgave
Med adskillige generaler og sensitivt materiel 
til stede var kravene til en skærpet og sikker 
bevogtning af kasernen en naturlig del un-
der Saber Knight. Hjemmeværnet tog sig da 
heller ikke lang betænkningstid, da Danske 
Division bad om assistance.

”Opgaven er yderst relevant, da netop 
bevogtning og vagttjeneste er nogle af de 
discipliner, vi træner rigtig meget i Hjemme-
værnet. Opgaven her i Litauen er desuden 
et af de første eksempler på, at Hæren og 
Hjemmeværnet har intentioner om et tæt-
tere samarbejde på en lang række områder,” 
påpeger kaptajn Henrik Hansen, der er leder 
af bevogtningsdelingen og operations- og ef-
terretningsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland.

Henrik Hansen hentyder til en aftale om et 
emnekatalog fra sidste år, der har til hensigt at 
styrke samarbejdet mellem Hæren og Hjem-

meværnet. Emnekataloget lægger blandt an-
det op til, at de aktuelle hjemmeværnsenhe-
der samarbejdsmæssigt bliver knyttet tættere 
til Hærens myndigheder, herunder brigader, 
regimenter og tjenestegrenscentre. Blandt de 
operative opgaver, der nævnes, er bidrag i 
form af sikrings- og eskortesektioner, bevogt-
ningsdelinger, opstilling af infanterienheder og 
enkeltpersoner til stabe.

Bevogtningsenheden i Litauen kom fra 
hjemmeværnskompagnier i Gram, Aabenraa, 
Sønderborg og Haderslev, hvor Danske Di-
vision har sit hovedsæde. Det er formentlig 
første gang, et så stort antal danske hjem-
meværnssoldater står for bevogtningen un-
der en udenlandsk militærøvelse.

VIP-kørere i aktion
Under Saber Knight 2015 arbejdede de dan-
ske hjemmeværnssoldater tæt sammen med 
militærpolitiet fra Litauen, og opgaverne 
spændte vidt: Fra rundringsvagter i lejren 
og langs hegnet til midlertidige standvag-
ter og adgangskontrol til højt klassificerede 
øvelseslokaler og stabshovedkvarteret, hvor 
hovedparten af øvelsen blev gennemført på 
store landkort og avancerede it-systemer. 
Bevogtningsdelingen havde også en ti mand 
stor permanent Quik Reaction Force klar, der 
kunne rykke ud med meget kort varsel. 

”Ud over de faste vagtopgaver kunne vi 
også stille op ved akutte behov for afspær-
ring eller adgangskontrol – eksempelvis i for-
bindelse med VIP-besøg. Nogle af vores ud-
dannede VIP-kørere fra klimatopmødet COP 

15 i 2009 løste desuden transportopgaver. En 
af de mere specielle opgaver var afspærring 
i forbindelse med et cykelløb tværs gennem 
lejren, hvor hovedvejen faktisk er offentlig 
vej,” fortæller kaptajn Henrik Hansen til HJV 
magasinet under øvelsen. 

Korrekt fremtræden
Hjemmeværnssoldaterne i bevogtningsen-
heden var de eneste, der bar våben under 
øvelsen. Og enheden gjorde en dyd ud af 
konstant at optræde militært korrekt. Blandt 
andet foregik transport til og fra vagtskifte al-
tid i ført marchkolonne. Det betød, at mange 
af soldaterne fra de øvrige deltagerlande tit 
spurgte ind til hjemmeværnssoldaternes op-
gaver og baggrund. 

”Vi kan godt mærke, at der hviler nogle 
ekstra øjne på os, når vi bevæger os rundt. 
Men det er kun sundt, så vi strammer os eks-
tra an i forhold til vores fremtræden. Der er 
styr på det hernede, og det er med til at ry-
ste noget af det dårlige image af, som vi har 

SABER KNIGHT

”Det er fedt og 
motiverende at 
gennemføre de ting, vi 
træner og øver i 
kompagniet i en skarp 
ramme."

Anders Kristensen,
Hjemmeværnskompagni Gram

De sønderjyske hjemmeværnssoldater sørgede 
for, at det kun var soldater med korrekt farve 
på ID-kortet, som fik adgang til øvelsens man-
ge klassificerede område- og hovedkvarterer. 

De danske hjemmeværnssoldater fik under den 12 

dage lange bevogtningsopgave i Litauen et godt kend-

skab til sikkerhedshegnet, der omkranser kasernen i 

Nemencine.   
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Hjemmeværnsfonden

Indtægter:  72.313
Administrationsomkostninger  -23.968
Resultat før uddeling/skat  48.344
Almennyttige uddelinger 34.000
Anvendt tidligere 
    års hensættelser - 26.752 
Hensat til senere uddeling 61.802 
Uddelinger i alt  -69.050
Resultat før skat  -20.705
Skat  -36
Nettoresultat  -20.668

Resultatets fordeling
Konsolidering  0
Overført til næste år  -20.668 
I alt  -20.668

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014

AKTIVER
Bundne aktiver  2.296.463
Frie aktiver  104.398

AKTIVER I ALT  2.400.861

PASSIVER
Egenkapital  2.236.034
Hensættelser  61.802
Gældsforpligtigelser  9.775

PASSIVER I ALT  2.400.861
 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2014

REVISIONSMEDDELSE

Hjemmeværnsfonden:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af 
resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger.

København, den 8 april 2015 
Danske Forvaltning

I bestyrelsen for Hjemmeværnsfonden sidder:
Bjarne Laustsen, formand, Dorte Larsen,  
Knud Sander, Christine Bruun Brandborg, Arne Slej 
Pedersen, Benny Sandsted  Jacobsen, Frantz Martin 
Dahl, Finn Henrik Bødtker

København, den 8. april 2015 
Danske Forvaltning

FONDSREGNSKAB

båret rundt på i mange år. Mange har 
bemærket, at vi gør et godt indtryk, 
og det betragter jeg da som et klap på 
skulderen,” siger Udo Gosch.

Han er 48 år gammel og erkender, at 
de mange runderingsvagter kræver sin 
mand. ”Det har været en stor oplevel-
se at være med. Men patruljerne langs 
hegnet og op ad skrænter er mere eg-
net for yngre kræfter. Også selv om 
jeg har trænet intensivt op til afrejsen 
og gennemført de fysiske tests, som 
var obligatoriske. Så hvis jeg skal med 
igen, bliver det kun i en stabsfunktion 
– det er noget af den erfaring, som 
jeg har med hjem i kufferten,” siger 
Udo Gosch. 

En skarp opgave
Henrik Neertoft fra kompagniet Ha-
derslev Nord er ikke i tvivl om, at de 
små 14 dage har været en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

”Personligt har det været en stor 
oplevelse, og det har også været en 
opgave, som kompagniet gerne ville 
løse. Opgavens karakter betyder, at 
vi får vedligeholdt vore   uddannelse 
og trænet sammen,” mener 30-årige 
Henrik Neetoft efter en vagtpatrulje 
langs hegnet. 

28-årige Anders Kristensen fra 
Hjemmeværnskompagniet i Gram 
supplerer: ”Det her er en skarp op-
gave, og det er fedt og motiverende 
at gennemføre de ting, vi træner og 
øver i kompagniet i en skarp ramme. 
Hovedkvarteret, som vi bevogter, er jo 
et reelt objekt med klassificeret ma-
teriel, ligesom VIP-personerne er vir-
kelige generaler og andre højtstående 
officerer, som vi er med til at beskytte. 
Så man kan sige, at vi er ude at lege 
med de store drenge.”

Saber 
Knight 2015
• Saber Knight er en tilbageven-

dende stabs- og signaløvelse. I 
2015 foregik øvelsen i Litauen 
med 650 deltagere fra fem 
nationer.

• Hjemmeværnet stillede med 
40 soldater fra Sønderjylland. 
Opgaven er et eksempel på 
det nye udvidede samarbejde 
med Hæren.

Den store stabs- og signaløvelse blev primært gennemført på 
store landkort og avancerede it-systemer.
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VEDLIGEHOLDELSE

En større indsats med fokus på vedligeholdelsen 
af Hjemmeværnets våben har båret frugt, og 
brugerne er blevet bedre til at rengøre våbnene. 
Nu gælder det om at fastholde niveauet.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Piben har fået en 
anden lyd

HJV-soldaterne er blevet flinkere 

til at holde deres våben vedlige og 

vedligeholdelsen giver sjovere dage 

på skydebanen.. Foto: Ole Friis
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Sådan renser 
du dit våben: 
• Brug nye børster til rengøringen, ikke 

kun wire og klud. De nye viskestokke, 
som er udleveret til alle underafde-
linger, letter arbejdet betragteligt. En 
vedligeholdelse, mindst én ny børste.

• Husk at bruge den rigtige størrelse 
klud. De gamle, som passede til 
gevær M/75, er for store til M/95-
familien.

• Der er også gode råd at hente i 
”Grundregler for anvendelse og vedli-
geholdelse af GC M/95-familien”, som 
er udgivet af Hærens Kampskole.

• Hærreglement, HRN 111-001, side 
A-62 til A-72 omhandler vedligehol-
delse af alle våben i denne familie, og 
især ”Skyttens top 20” er en nærlæs-
ning værd!

Værkstedsleder, seniorsergent Søren Moll 
Bødkergaard, opfordrer til, at vedlige-
holdelse af materiel generelt får større 
opmærksomhed. Foto: Charlotte Baun Senholt  

Adskillige hjemmeværnssoldater har god 
grund til at klappe sig selv på skuldrene. De 
er nemlig blevet flinkere og bedre til at ved-
ligeholde og rengøre deres våben med de 
rette remedier, efter de er kommet hjem fra 
en tur på skydebanen.  

Og det er positivt. For det betyder, at 
næste gang du låner et puljevåben, kan du 
være sikker på, at det er velfungerende og 
rammer mere præcist. I sidste ende er den 
bedre vedligeholdelse med til at højne sikker-
heden på skydebanen og forlænge levetiden 
for Hjemmeværnets våben.

Den positive udvikling er resultatet af en 
bred indsats med fokus på vedligeholdelse, 
som blev sat i gang for nogle år siden. Ind-
satsen var rettet mod såvel de decentralt pla-
cerede puljevåben som de udleverede våben.

”Vi kunne konstatere, at det var op ad 
bakke med vedligeholdelsen. Så vi bad Hjem-
meværnets tre værksteder sammen med for-
syningsbefalingsmændene om, at gå forrest 
med gode råd og vejledning og så frøene til 
en bedre vedligeholdelseskultur ude i under-
afdelingerne,” forklarer major Jeppe Falk, 
der tidligere var tilknyttet Hjemmeværns-
kommandoens Logistikafdeling og har været 
sagsbehandler på området.   

Hul på koksbelægningen 
Samtidig med er det lykkedes at få indført de 
såkaldte viskestokke med nye børster i alle 
underafdelinger, hvilket har bidraget kraftigt 
til den positive udvikling.

”Niveauet er væsentlig højere i dag. Popu-
lært kan du sige, at piben i geværet har fået 
en anden lyd forstået på den måde, at HJV-
soldaternes brug af olie, viskestok og børster 
har resulteret i en renere pibe, fordi de har 
fået hul på pibens koksbelægning,” forklarer 
våbenmekaniker og mangeårig underviser i 
våben på Hærens Logistikskole, seniorser-
gent Søren Moll Bødkergaard, der er leder 

af Hjemmeværnets Vedligeholdelsesstøtteele-
ment Nordjylland. 

Det er der grund til at glæde sig over. ”Pro-
blemet var, at koksbelægningen dækkede for 
eventuelle skader i piben. Koksbelægninger-
ne var så pænt polerede, at man næsten ikke 
kunne se forskel på den, og den fra fabrikken 
fremstillede krombelægning, som skal være 
hel indvendig i piben.”

Faren ved koksbelægninger er primært rin-
gere træfsikkerhed, men de giver også risiko 
for skader i piben, hvilket fører til unødige 
reparationer. Med viskestokkene og børster-
ne har brugerne fået bedre muligheder for 
at rengøre ordentligt, så det bliver lettere at 
konstatere, om der er skader.

Mere respekt
Den erfarne våbenmekaniker er i det hele ta-
get glad for, at så mange flere HJV-soldater 
har taget vedligeholdelsen af deres gevær til 
sig og tager området mere seriøst. 

”Det gælder om at få indarbejdet en god 
rutine, så vedligeholdelse og rengøring af vå-
ben bliver en automatisk del af al skydning 
- også i forbindelse med al skydeuddannelse. 
Det synes jeg er lykkedes forholdsvis godt. 
Men selvfølgelig er der plads til forbedring, 
og niveauet kan sagtens blive højere,” under-
streger Søren Moll Bødkergaard.

Generelt kunne han godt ønske sig, at 
vedligeholdelse fik mere opmærksomhed og 
respekt.

”Det handler jo om en indstilling til det at 
passe på tingene. Jo bedre forståelsen er for 
vigtigheden af at vedligeholde og rengøre 
Hjemmeværnets våben på alle niveauer, jo 
bedre bliver sikkerheden og våbnenes leve-
tid,” siger han. 

Han vil gerne benytte lejligheden til kraf-
tigt at indskærpe, at man ved skydning med 
løs patron skal være ekstra opmærksom på 
vedligeholdelsen.

”Ved skift direkte mellem skydning med 
løs patron og skarpskydning skal geværet 
rengøres fire gange i træk. Det skyldes, at 
vi har noget løs ammunition, der sviner ufor-
holdsmæssigt meget. Den eneste måde at få 
det væk er ved at gentage vedligeholdelsen,” 
understreger Søren Moll Bødkergaard.

Fra Hjemmeværnskommandoen er der ros 
til indsatsen og dens resultater. ”Vi har kun 
grund til at være tilfredse med værkstederne, 
der har grebet problematikken an på bedste 
pædagogiske vis. Men også forsyningsbefa-
lingsmændene og HJV-soldaterne har gjort 
det godt,” siger Jeppe Falk og giver indsatsen 
karakteren ”Well Done.”

HJV magasinet har tidligere bragt denne 
artikel, der satte fokus på vedligeholdelses-
problematikken.
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KUNSTPROJEKT

Maleriudstillingen 
havde fint besøg 
i Roskilde. Fra 
venstre ses bered-
skabsdirektør Lars 
Robetje, politi-
inspektør Jens 
Børsting, distrikts-
chef Ole Jørgen-
sen, borgmester 
Joy Mogensen og 
ledende informa-
tionsofficer Jan 
Pedersen. Foto: Tom 
Trædmark

10 vindere modtager hver et ek-
semplar af kunstbogen, som kun 
er trykt i et begrænset oplag og 
derfor ikke kan købes.

SE, OM DU VANDT EN 
KUNSTBOG
Vi har udtrukket de 10 vindere af 
konkurrencen i HJV magasinet nr. 2.

Connie Andersen
Hamisgårdvej 3 D
6500 Vojens

Karl A. Lomholt
Hulmosevej 7
Dyrvig, 
6880 Tarm

Peter Stenild Jensen
Kaj Munksvej 19
9600 Aars

Tom Roald Rasmussen 
Odinsvej 44 
7620  Lemvig

Jytte Christensen
Vestre Ringgade 54, 1. TH, 
8000 Aarhus C

Jens Arno Jensen 
Nygade 18,
9640 Farsø 

Tiny Olsen
Sværdborgvej 3
4750 Lundby

Aase Havemann Svanholm
Birkevej 4, 
Breum  
7870 Roslev

Birgitte Thulesen Dahl
Istedgade 41, 5. tv. 
1650 København V

Christian Thomas Jessen
Bygmarken 29
8560 Kolind

 Malerier på tur
Hjemmeværnets maleriudstilling turnerer rundt blandt  
myndighederne for tiden. I den seneste tid har den  
været i både Frøslev, Roskilde, Skive, Vordingborg og  
Nymindegab.

AF TOM TRÆDMARK JENSEN OG 
KASPER BRØNDUM ANDERSEN

14 malerier om det moderne hjemmeværn er 
i gang med en større Danmarksturne. Udstil-
lingen ”Danmarks Hjemmeværn – tradition og 
fornyelse” har allerede været rundt i store dele 
af Danmark, og dermed har flere tusinde dan-
skere haft lejlighed til at betragte malerierne, 
som kunstneren Mathilde Fenger har malet for 
Hjemmeværnet gennem de seneste par år.

Malerierne blev præsenteret for offentlig-
heden for første gang i marts i år, hvor der 
var fernisering på Københavns Rådhus med 
deltagelse af Kronprinsesse Mary. Siden har 
en række andre prominente gæster indviet 
lokale udstillinger rundt omkring i Danmark. 

Hektisk september
September har været særlig travl. Således 
har malerierne nået at være forbi Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-
Falster, Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 
og Skive Kaserne, hvor Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland har arrangeret udstillin-
gen sammen med Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland.

Tidligere på året var malerierne i Frøslev-
lejren en længere periode, inden turen gik 
videre til Roskilde. I Byens Hus sørgede Hær-
hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland 
for, at borgere og turister på Midtsjælland 
kunne nyde de 14 malerier og blive klogere 

på Hjemmeværnet i et par uger midt i juni.
Udstillingen var arrangeret af Hærhjem-

meværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, som 
havde henvendt sig til Roskilde Kommune. 
Opbakningen var stor fra kommunens side, 
og da udstillingen åbnede mandag den 8. 
juni, var borgmesteren og flere andre pro-
minente gæster fra lokalområdet med til en 
mindre reception.

Information og musik på torvet
Uden for Byens Hus sørgede Hjemmevær-
nets Musikkorps Roskilde for glade toner, 
mens frivillige hjemmeværnssoldater fra di-
striktet bemandede en informationsstand. 
Dermed blev der også mulighed for en snak 
om Hjemmeværnet med nogle af de mange 
handlende i byen, som ikke havde planer om 
at besøge udstillingen. Desuden var de frivil-
lige til stede inde i udstillingslokalet, hvor de 
fortalte om deres oplevelser og dagligdag i 
Hjemmeværnet.

Målet med maleriernes rundrejse er netop 
at skabe lokal opmærksomhed om Hjemme-
værnets mangfoldige indsats for Danmark. 
Klik ind på www.hjv.dk/kunst for at se alle 
malerierne. Her kan du også læse mere om 
baggrunden for malerierne og kunstneren 
samt se en opdateret liste over, hvor male-
rierne udstilles.
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DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1. Hvad mange år har Peter Josiasen været chef for  

Politikompagni Middelfart

2. I hvilket land foregik Øvelse Saber Knight?

3. Hvad hedder chefen for Hjemmeværnskompagni Samsø?

4. Hvor har Hjemmeværnskommandoen fået nyt domicil?

5. Hvor mange overnatninger har Hjemmeværnsskolen  
om året?

&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.

??

Følg også Hjem-
meværnet på 
Facebook. Siden 
har nu over
14.000 følgere

Eigil Pagter Møller
Laugøvej 4
3200 Helsinge

Ejvind Høyer Nielsen
Lindeparken 10
5550 Langeskov

HJV magasinet modtager gerne dine flotte, sjove eller underfundige billeder fra livet i 
din underafdeling. Det bedste billede vil blive bragt på Din Side. Indsend billederne på 
mailadressen: hjv-magasinet@hjv.dk. Skriv  gerne lidt om, hvad der er på billedet.

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

Hjemmeværns kommandoen,  
Vordingborg Kaserne 
Sankelmarksvej 26,  
4760 Vordingborg 

Senest 30. oktober 2015.

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

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 2/2015:

Læserbilledet er indsendt 
af Anders Jensen fra Poli-
tikompagni Kolding.  
På billedet ses en hånd-
fuld unge kursister i en 
pause på LPU3 i Søgård-
lejren i Sønderjylland.

Læsernes 
eget billede
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HVAD HAR VÆRET DIN STØRSTE 
OPLEVELSE? 
”Det har været deltagelsen i civile løb som ek-
sempelvis Marselisborg-løbet i Århus, hvor jeg 
løb sammen med andre fra Hjemmeværnet, 
der har samme interesse for eliteidræt som 
jeg. Ved arrangementet blev der slået telte 
op, hvor vi efter løbet stod klar til at fortæl-
le interesserede om de mange muligheder i 
Hjemmeværnet. Der er jo mange folk, der ikke 
aner, hvad Hjemmeværnet kan tilbyde – så jeg 
synes, det er fint at kunne være ambassadør 
for organisationen.”

HVAD FIK DIG TIL AT MELDE DIG 
IND I HJEMMEVÆRNET?
”Jeg har været værnepligtig ved Jydske Dra-
gonregiment i Holstebro. Her fik jeg smag for 
at være i uniform. Men da jeg ikke har valgt 
en karriere i Forsvaret, fortsatte jeg i Hjem-
meværnet. Det gav mig samtidig muligheden 
for at fortsætte som aktiv idrætsudøver på højt 
plan og dyrke militær femkamp, hvor jeg i dag 
er udtaget på landsholdet og deltager i mange 
konkurrencer, også internationalt. Det er en 
stor ære.”

HVILKEN FUNKTION HAR DU I DAG?
”Jeg er forsyningshjælper og kører ved Stabs-
kompagni Østjylland. Lige nu er mit aktivitets-
niveau i Hjemmeværnet ikke så højt, men jeg 
regner med at skrue op for blusset om nogle år.”
 
HVAD ER DET VIGTIGSTE, HJEMME-
VÆRNET HAR GIVET DIG?
”Det er som sagt de muligheder, jeg har fået 
for at repræsentere Hjemmeværnet på det mi-
litære landshold. Mit kompagni er utrolig for-
stående over for mit engagement i min idræt. 
Den opbakning betyder meget for mig.”

HAR DU ANDRE INTERESSER UD 
OVER HJEMMEVÆRNET?
”Der er ikke tid til så meget andet. Den daglige 
træning fylder meget. Dertil kommer konkur-
rencerne. Desuden skal jeg også passe mine 
idrætsstudier ved Århus Universitet. Så min 
kalender er fuld booket."

Topatlet og hjemmeværnssoldat

Muligheden for at dyrke idræt på højt plan har været afgørende for 25-årige  
Sara Hjalagers medlemskab af Hjemmeværnet.

Hjemmeværns kommandoen, Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Mød et 
medlem
HJV magasinet taler med et 
medlem, som fortæller om sin 
største oplevelse i Hjemme-
værnet, og hvad medlemskabet 
giver dem. Denne gang kan du 
møde menig Sara Hjalager fra 
Stabskompagni Østjylland.

Sara Hjalager repræsenterer 
Hjemmeværnet på Forsva-
rets Landshold for militær 

femkamp. Hun har allerede 
vundet mange medaljer 

og håber på at blive blandt 
de fem bedste, når hun til 

oktober stiller op til VM for 
militær femkamp i Sydkorea. 

AF: CHARLOTTE BAUN SENHOLT


