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Klar til 
kulden
Den første sne er stadig ikke 
drysset ned over Danmark, når 
disse linjer skrives. Men vinter-
dækkene er på plads på min lille 
familiebil. Og der er indkøbt ny 
sneskovl, efter den anden blev 
slidt op på fi re måneder sidste 
vinter. Der er tilmed en rest dyrt 
indkøbt salt tilbage i garagen. Så 
jeg er klar til sne. Hvis der altså 
skulle komme noget.

Klar er også de mange 
frivillige i hjemmeværnet. Heldig-
vis. For selv om jeg bor i en stor 
by, hvor vi næppe sner totalt inde, 
glæder jeg mig over, at hjemme-
værnet i år står endnu stærkere 
i forhold til at hjælpe sneramte 
medborgere, hvis kong Vinter igen 
viser sit voldsomme temperament.

Men hjemmeværnets bered
skab dækker langt bredere. Og i 
denne udgave af HJV magasinet 
kan du læse om de mange opga-
ver, som hjemmeværnssoldaterne 
i alle værnsgrene konstant står 
klar til at udføre. Så tag med på 
adrenalinpumpende kørekursus, 
havnebevogtning med skumsprøjt 
om ørerne og sikring af blandt 
andet lufthavne og fl yvepladser.

God læselyst. Og glædelig jul.

Kasper Brøndum Andersen, 
redaktør

 Heidi blev grundigt udfordret  
Fordommene om hjemmeværnet fyldte meget, erkender sygeplejerske Heidi Hass fra Fyn. Men et spontant 
medlemskab af hjemmeværnet fi k hende på andre tanker, og i dag stortrives hun i den spættede uniform 
med udfordringerne i soldatermiljøets mudder og snavs. læs mere om Heidi Hass fra Fyn på side 22.
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 ny gummibåd
Med otte nye gum-
mibåde på trailer er 
marinehjemmeværnets 
samlede ”gummi-fl åde” 
nu oppe på 42 både. 
På side 26 får du et de-
taljeret indblik i bådens 
opsætning og marine-
hjemmeværnets nye 
muligheder.



deCeMBer 2011 magasinet

Indhold
04 leder

05 Kæmpe indsats i Andst

06 Ny aftale med DSB 

07 Sneberedskabet er aktiveret

08 topmøde-ræs i Karup

12 Enklere uddannelsesvej

14 Opslagstavlen

15 Ny struktur for støtte til politiet

20 På vej mod nyt HJV.DK

21 Kronprinsesse Mary i Kosovo

22 Fordomme blev udfordret

25 Nye opgaver til søens soldater

26 Den alsidige gummibåd

28 Derfor blev han fartøjsfører

30 Stram styring på Fyn

32 landet rundt

36 Et koncept, der virker

38 Fremgang på Bornholm

39 Internationale muligheder 

40 Værdifulde kompetencer

42 Fire hektiske dage i Sverige 

44 Forberedelse til kurser

45 Uddannelse på smartphone

46 Kompagni blev inspiceret

48 Julegaveideer

50 Den sjove side

 Snor i opgaverne
Hjemmeværnet og politiet er i fællesskab blevet enige om en ny struktur for hjemmeværnets støtte 
til politiet. Systemet medfører større klarhed over opgaverne og en enklere rekvisitionsvej fra politi til 
hjemmeværn. Få en grundig indføring i det nye system på side 15-19.   

 Han brænder for jobbet
Den kun 28-årige Andreas løvschal 
har altid ønsket at gå navigations-
vejen, og i dag er han fartøjsfører på 
MHV 808 lyrA i Fåborg. 
Han brænder så meget for jobbet, 
at han nu uddanner kommende kol-
leger. På side 28 kan du læse mere 
om, hvorfor Andreas gerne vil gøre 
en forskel.
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Et værn i bevægelse

Jens Hald
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Leder
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Hjemmeværnet har det seneste år været 
gennem en stor omstillingsproces på grund af ny 
struktur. Samtidig har vi haft fokus på at skære vores 
opgaver og uddannelser til, så vi kan fokusere endnu 
mere på kvalitet i stedet for at løse så mange opgaver 
som muligt for det danske samfund. Umiddelbart 
ligner det en uoverskuelig opgave at skulle få ny 
struktur og højere kvalitet til at mødes på så kort 
tid. Men sammen har frivillige og ansatte lagt ekstra 
energi i at få tingene til at lykkes.

Ændringerne i ansatte-strukturen har haft 
konsekvenser for antallet af aktiviteter i mange di-
strikter og underafdelinger. Men nu er de største kna-
ster høvlet ned. Derfor bør tiden også være moden til 
at få aktivitetsniveauet op igen. Så i det kommende år 
regner vi med igen at se det initiativ og det engage-
ment, som er to af hjemmeværnets største dyder.

Frivillighed er også blandt de værdier, som 
binder os sammen og skaber en stærk organisation. 
2011 har været europæisk år for frivilligt arbejde. 
Hjemmeværnet har markeret sig tydeligt. Vi har 
været synlige i medierne, ved flotte kampagner og 
ikke mindst ved at assistere vores samarbejdspart-
nere, når der har været brug for hjælp. Dermed har vi 
demonstreret over for både borgere og politikere, at 
vores effektive militære organisation er svær at und-
være. Det gælder også i opgaven med at beskytte 
både danske og allierede soldater i lejre i udlandet.

Derfor oplever vi for tiden stor opbak-
ning. En undersøgelse viste i løbet af sommeren 
markant fremgang i befolkningens støtte til hjemme-
værnet. Og den nye forsvarsminister, Nick Hækkerup, 
udtalte kort efter sin tiltrædelse til Berlingske, at 
han har dyb respekt for alle jer frivillige medlemmer 
af hjemmeværnet. Samtidig understregede han, at 
han er tilhænger af en fortsat frivillig tilknytning til 
forsvaret.

I hjemmeværnsledelsen er vi naturligvis 
glade for de udmeldinger. Og vi byder den nye mini-
ster velkommen og ønsker held og lykke med at sikre 
fremtidens forsvar – inklusive hjemmeværnet. For 
trods den flotte opbakning til vores frivillige organisa-
tion skal vi være opmærksomme på, at der forvente-
ligt skal spares et milliardbeløb på hele forsvarsområ-
det de kommende år.
Sammen med blandt andet Landsrådet vil 

vi i hjemmeværnsledelsen holde skarpt øje med den 
politiske udvikling. Vi vil gøre alt for at bidrage til, at 
det danske totalforsvar også i fremtiden har en folke-
lig forankring. Den, som alle I frivillige hjemmeværns-
soldater leverer – samtidig med, at I går professionelt 
og engageret til alle opgaver.

Nu hvor 2011 går på hæld, vil vi sige stort tak 
til både frivillige hjemmeværnssoldater og ansatte. I 
har endnu en gang vist, at I er omstillingsparate og 
klar til at bære hele Danmarks hjemmeværn fremad. 
Men det store klap på skulderen bør i lige så høj grad 
gå til jeres bagland. Uden forståelse fra familie og 
venner ville alle I frivillige ikke kunne investere så stor 
en del af jeres fritid i at løse opgaver for det danske 
samfund, som I gør.

Vi er overbeviste om, at selv om vi har været 
meget igennem, så vil vi fortsat være i stand til at 
synliggøre over for både politikere og befolkning, at 
hjemmeværnet i kraft af sin fleksibilitet og folkelige 
forankring har en stor nytteværdi for det danske sam-
fund. Det glæder vi os til også at bevise i 2012.

Hjemmeværnsledelsen
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Hjemmeværnet  
indsat i døgndrift efter 
eksplosionsulykke
246 hjemmeværnsfolk fra Syd- og Sønderjylland var på 
stikkerne og ydede en kæmpe indsats, da landsbyen Store 
Andst i Sydjylland blev ramt af en tragisk eksplosionsulykke.

AF CHArlOttE BAUN SENHOlt

L ørdag den 8. oktober har 
printet sig ind på net-
hinden blandt de mange 

fra såvel politiet, beredskabet, 
brandvæsenet og hjemmevær-
net, der var indsat i Store Andst i 
Sydjylland efter den voldsomme 
eksplosionsulykke, som fik 
tragiske konsekvenser for dem, 
der døde, og ikke mindst deres 
efterladte.

Hjemmeværnet var nogle af de 
første, der ankom efter eksplosio-
nen på en nedlagt kaserne, der 
blev brugt til udlejning.  

Blandt de fremmødte var 
næstkommanderende Niels Peter 
lorentsen fra Politikompagni 
Sydvestjylland. Han fungerede 
som taktisk leder for de indsatte 
hjemmeværnsfolk under indsæt-
telsens første hektiske timer. En 
opgave, der blev delt mellem hans 
kompagni og Politikompagni ribe.

”Det var bestemt en meget 
udfordrende opgave – især i 
startfasen, hvor hele arbejdet 
med at sætte afspærringer op 
blev sat i værk. Senere fik vi stor 
ros af politiet for vores befalinger. 
De har været meget tilfredse med 
den professionelle håndtering,” 

forklarer Niels Peter lorentsen, 
der har over 20 års erfaring fra 
hjemmeværnet at trække på. 

Omfattende indsættelse
Hjemmeværnets assistance blev 
meget omfattende med delta-
gelse af 246 hjemmeværnsfolk 
fra hær- og flyverhjemmeværnet. 
Den stod på i knap seks døgn og 
løb op i over 4.000 timer.

”Det er den største opgave, vi 
har haft i år,” siger operationsof-
ficer, major thor Helgesen fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- 
og Sønderjylland. Han koordine-
rede personel og materiel i løbet 
af indsættelsen.

Med afspærringerne hjalp 
hjemmeværnet med at holde 
nygerrige væk fra ulykkesstedet 
– og senere fra de ejendomme, 

der ikke kunne genhuses efter 
eksplosionen af lageret, som 
også indeholdt store mængder 
isoleringsmateriale. Også om nat-
ten patruljerede hjemmeværnet 
med hunde i området. Desuden 
var hjemmeværnets rydningsas-
sistenter til stede ved ulykkesste-
det. De nåede dog ikke at komme 
til en selvstændig indsats, da 
forsvarets ammunitionsryddere var 
fremme umiddelbart efter dem.
Afledt af ulykken blev distriktet 
nogle dage senere bedt om at 
stille med personel til en sik-
kerhedsafspærring af en bopæl i 
Brørup, hvor der var fundet mere 
fyrværkeri. Under hele indsatsen 
anvendte hjemmeværnet de nye 
SINE-terminaler til kommunikatio-
nen med politiet, og de virkede 
efter hensigten.

Niels Peter lorentsen hæfter 
sig især ved, at alt det, hjem-
meværnet uddanner og træner 
på øvelser, så de kan supplere 
beredskabet i tilfælde af ulykker, 
pludselig blev til virkelighed.

”Du tænker jo, at det sker nok 
aldrig. Men det gør det desværre. 
Så er det godt, vi har vores rutiner 
og faste procedurer fra vores 
uddannelse at trække på,” siger 
Niels Peter lorentsen.

Ida L. Petersen, Gerdi Bartelt og Niki 
Guldbrand fra Politikompagni Ribe 
deltog i indsatsen i Store Andst. På 
grund af faren for sodapartikler fra den 
kraftige røgudvikling efter ekplosions-
ulykken bar nogle af dem masker. 

BeredskaB
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Rydningsassistenter fra hjemmeværnet 
var indsat sammen med forsvarets 
ammunitionsryddere efter eksplosions-
ulykken, hvor en stor mængde 
isoleringsmateriale brændte. 
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Virksomhedshjemmeværnet 
har indgået

Båndene mellem DSB og virksomheds hjemmeværnet blev knyttet 
endnu tættere sammen, da de to parter i starten af november 
indgik en ny dynamisk samarbejdsaftale.

AF CHArlOttE BAUN SENHOlt
FOtO: SINE FI Ig

Et mangeårigt samarbejde mel-
lem DSB og virksomhedshjem-
meværnet er blevet formaliseret 
med en ny dynamisk udviklings-
aftale, som begge parter glæder 
sig over. Det skete i starten af 
november, hvor Chefen for Hjem-
meværnet, generalmajor Finn 
Winkler, Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald, og 
underdirektør i DSB Jeppe Juul 
lauridsen underskrev aftalen hos 
DSB.

Støtte i krisesituation 
Aftalen sikrer DSB mulighed for 
at få både sparring og kompe-
tenceudvikling fra hjemmeværnet 
på sikkerheds- og beredskabs-
området i et samarbejde med 
Beredskabsstyrelsen. Herudover 
vil hjemmeværnet også kunne yde 
støtte i form af mandskab og ma-
teriel i tilfælde af ekstraordinære 
krisesituationer.

”Vi har en relativt lille bered-
skabsorganisation hos DSB, så 
aftalen har stor værdi for os. Vores 
medarbejdere kan trække på 
kompetenceforløb, indgå i net-
værk og dele erfaringer og viden 
med virksomhedshjemmeværnet. 
Det er en optimal situation for os,” 

fastslår underdirektør Jeppe Juul 
lauridsen, der er chef for risk 
Management i DSB, som består 
af tre afdelinger - Jernbanesik-
kerhed, Undersøgelse og tilsyn 
samt Beredskab og Sikring. 

Jeppe Juul lauridsen påpeger, 
at aftalen også er et vigtigt signal 
over for de medarbejdere i DSB, 
som er aktive i hjemmeværnsen-
heder under jernbanehjemme-
værnet.   

”De får nu et fast ståsted, hvil-
ket er i fælles interesse for både 
DSB og virksomhedshjemmevær-
net,” siger Jeppe Juul lauridsen.

Antal aftaler seksdoblet
Den opfattelse deler Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler. Han glæder sig 
også over aftalens indbyggede 
dynamik og udviklingspotentiale, 
som er helt i tidens ånd. 

Det er ifølge hjemmeværns-
chefen også en af forklaringerne 
på, at virksomhedshjemmevær-
net i løbet af de seneste år har 
haft stor succes med at indgå 
lignende aftaler med andre sam-
fundsvigtige virksomheder. 

I løbet af tre år er antallet af 
aftaler mere end seksdoblet fra 

fire 4 i 2008 til 25 i 2011, og 
flere er på vej.

”Aftalerne bliver skræddersyet 
til de samfundsvigtige virksomhe-
ders behov på beredskabsområ-
det. Det er en win-win situation for 
begge parter,” siger Finn Winkler.

Hjemmeværnschefen benyt-
tede i øvrigt lejligheden til at over-
række beredskabsofficer i DSB 
Hardy Olsen virksomhedshjem-
meværnets skjold. til stor glæde 
for Hardy Olsen, der står bag 
DSB’s beredskabshåndbog og 

etableringen af beredskabsgrup-
per. Hardy Olsen bliver desuden 
bindeleddet mellem DSB og 
virksomhedshjemmeværnet. 

Virksomhedshjemmeværnet og DSB 
har fornyet deres samarbejde med en 

ny aftale. På billedet ses fra venstre: 
Underdirektør i DSB Jeppe Juul 

Lauridsen, Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, bered-
skabsofficer i DSB Hardy Olsen, 

major Henrik Lysholm fra Samtænk-
ningssektionen og Den Kommitterede 

for Hjemmeværnet, Jens Hald.  

BeredskaB

ny aftale 
med DSB
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Sneberedskabet

Siden 1. november har hjemmeværnet været klar til at hjælpe 
befolkningen og de civile myndigheder, hvis vinteren bliver lige  
så hård som de to foregående.

AF CHArlOttE BAUN SENHOlt
FOtO: MOrtEN NIKOlAJSEN

Der bliver holdt øje med vejrud-
sigten også i hjemmeværnet. 
For hvis prognoserne varsler sne 
i store mængder, som det har 
været tilfælde i de to foregående 
vintre, så er hjemmeværnet klar til 
at rykke ud døgnet rundt.

”Hvis der forventes stort sne-
fald, udsender vi et varsel til de 
frivillige i sneberedskabet og til 
garnisonerne om, at vi forventer 
et behov for køretøjerne. Erfa-
ringerne viser, at vi så ofte kan 
rykke ud hurtigere end de 24 
timer,” fortæller premierløjtnant 
Peter Sørensen, der har stået for 

planlægningen af sneberedska-
bet i totalforsvarsregion Sjælland. 
regionen var som bekendt hårdt 
ramt sidste vinter ikke mindst på 
lolland-Falster og Bornholm, der 
nærmest blev begravet i sne.

Sneberedskabet i Danmark 
fungerer på den måde, at det er 
politiet, der rekvirerer assistancen 
via hjemmeværnets tre totalfor-
svarsregioner, som koordinerer 
indsatsen. Siden 1. november 
har beredskabet døgnet rundt 
været klar til at assistere de civile 
myndigheder med cirka 28 bæl-
tekøretøjer og 139 terrængående 

lastbiler samt diverse VW-busser, 
kassevogne og personbiler. 
Beredskabet kan trække på 
cirka 360 frivillige, der indgår i en 
vagtliste. 

Omskolet til tunge  
køretøjer
For at imødekomme behovet for 
chauffører efter de hårde vintre er 
flere end 150 frivillige hjemme-
værnsfolk nu blevet omskolet til 
at kunne køre de tunge køretøjer, 
som kan sættes ind, når snemas-
serne kommer væltende og gør 
vejene ufremkommelige.  Køretø-

jerne skal kunne indsættes med 
24 timers varsel, men som regel 
kan det ske meget hurtigere. 

”Det kræver en hel del omsko-
ling at køre disse køretøjer. Man 
skal i forvejen have kørekort til 
lastbil, og så kræves der til den 
pansrede mandskabsvogn 70 
timers grunduddannelse samt er-
faring med terrænkørsel,” forklarer 
premierløjtnant Peter Sørensen.  

Sneberedskabet bruges pri-
mært til at få redningspersonale 
frem til nødstedte og tilskade-
komne, men kan også bruges til 
at bringe medicin og mad ud til 
de ældre. De forgangne vintre har 
vist, at der har været stort behov 
for den støtte mange steder i 
landet, hvor hjemmeværnet har 
været med til at hjælpe såvel 
ansatte i hjemmeplejen, ambulan-
cefolk som læger frem gennem 
snemasserne.

Fakta

Hjemmeværnets sne
beredskab træder i kraft 
1. november og varer til 31. 
marts med mulighed for for-
længelse, hvis det skønnes 
nødvendigt.

er aktiveret
De seneste hårde vintre har vist, at der har været stort behov for 

hjemmeværnets støtte som her, hvor to hjemmeværnsfolk 
hjælper hjemmeplejen med at bringe mad ud på Sydsjælland. 
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Endnu en gang stiller hjemmeværnet med flere hundrede 
chauffører til politisk topmøde. HJV magasinet var med, 
da et hold chauffører blev trænet i at tøjle de potente 
Audi A6’ere, der stilles til rådighed under  
Danmarks EU-formandskab.

tEKSt Og FOtO:
MOrtEN FrEDSlUND

Duften af læder, ny bil og luksus 
er markant. Og da motoren startes 
med et blidt tryk på en knap af bør-
stet stål i læderkabinens midterkon-
sol, og en info-skærm i A5-størrelse 
automatisk og blidt popper op i 
vognens forrude, er der ingen tvivl: 
Det her er en luksus-limousine af 
den fineste slags. 

Vi har taget plads på passager-
sædet for at få demonstreret en 
af de spritnye Audi A6, 3.0 TDI 
Quattro S tronic, som fra årsskiftet 
skal fragte toppolitikere og em-
bedsmænd rundt i forbindelse med 
Danmarks EU-formandskab. I alt stil-
ler Audi 100 Audi A6-, A7- og A8-
modeller til rådighed. Dertil kommer 
et ukendt antal pansrede limousiner 
samt et ukendt antal caraveller/kas-
sevogne. Langt hen ad vejen vil det 
være frivillige hjemmeværnssoldater, 
der sidder bag rattet, når mødedel-
tagerne skal fragtes fra A til B under 

EU-topmøderne, der oftest vil finde 
sted i København eller Horsens. 

Men inden man når så langt, skal 
alle chauffører bevise deres limousi-
nekøreegenskaber under to dages 
kursus på politiets køretekniske 
kursusanlæg på og ved Flyvestation 
Karup. 

243 kursister
”Vi gennemfører kurser for i alt 18 
hold,” siger oversergent Lasse N. 
Jensen, mens han gasser op for det 
sølvgrå uhyre, så man trykkes ned i 
sædet og mærker et rutsjebanesug i 
mave og mellemgulv.

Lasse N. Jensen er forbindelses-
befalingsmand på kurserne, som 
243 hjemmeværnssoldater skal 
igennem inden årsskiftet. Ved de 
fleste EU-møder i formandsperioden 
er der brug for 180 chauffører ud 
over de cirka 100, som politiet selv 
stiller til rådighed.

Karup

i Karup
Topmøde-ræs

8 HJV magasinet  |  December 2011



”Desværre har der været en del 
afbud i sidste øjeblik. Det er lidt 
ærgerligt, for det har ikke skortet 
på interessen for kurset og mulig-
heden for at blive chauffør under 
EU-møderne næste år,” siger Lasse 
N. Jensen.

Biler i millionklassen
Der er stillet godt 20 Audier til rå-
dighed for det køretekniske kursus. 
Blandt limousinerne er også en 
Audi A7 og en A8, hvor startprisen 
uden ekstraudstyr ligger på den 
forkerte side af halvanden million 
kroner. 

”Men de er her også mest for et 
syns skyld, så vi kan gå og blive 
lidt imponerede, når der er pause,” 
siger Lasse med et smil, inden vi 
sætter kurs mod det køretekniske 
anlæg, hvor dagens kursister alle-
rede er troppet op med hver deres 
Audi-limousine efter en kort teori-

lektion og gennemgang af dagens 
udfordringer på glat- og langbane. 

Øvelserne har indforståede be-
tegnelser som nr. 10, 6a og 2a, der 
dækker over katastrofeopbremsning 
på glat underlag, lysstyret reaktions-
øvelse og katastrofeopbremsning 
ved høj hastighed på op til 150 
km/t. 

Dagens 11 kursister er delt i to 
hold, der hver bliver fulgt af to politi-
assistenter fra Færdsel ved Køben-
havns Politi. 

Betjentene giver dessiner til chauf-
førerne via en walkie-talkie, og der 
gives gas på banen, hvor vandsøjler 
og orange og gule kegler konstant 
sørger for at udfordre chaufførernes 
evne til at reagere, bremse og und-
vige. Lyden af bilernes ABS-systemer 
er markant, når der bremses ned til 
0 km/t fra hastigheder, der ligger et 
godt stykke over det, som er lovligt 
på en normal dansk landevej. 

i Karup Pop up-overblik. Den nye Audi A6 er spækket med elektronik. Blandt andet 
glider en ”storskærm” med info-center og GPS lydløst på plads ved 
forruden, så snart Audien startes med et blidt tryk startknappen. 

Under kurset i Karup trænede deltagerne 
også kortegekørsel på landevejene. 
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Storskærm i forruden
”Det er ikke hver dag, man får brug 
for at klodse bremserne, mens man 
kører 110 km/t eller mere. Det prøver 
vi her, og det minder os i høj grad 
om, hvad reaktionstiden betyder. 
Bilerne er spækket med elektroniske 
systemer – ja der popper ligefrem en 
”storskærm” med alskens oplysnin-
ger op, så snart man starter. Alene 
det at få sig sat ind i alt det, bilen er i 
stand til, er en opgave for sig. Så det 
er godt, at vi lærer bilen at kende på 
et kursus, inden vi skal fungere som 
chauffører under møderne,” fortæller 
Claus S. Veng fra Politihjemme-
værnskompagniet i Silkeborg. 

Som de øvrige kursister på 
dagens kursus var han også med 
som chauffør under klimatopmødet 
COP15 i København i december 
2009.

”Men da kom jeg ikke ud at køre, 
så det håber jeg selvfølgelig vil ske 
denne gang,” siger Claus S. Veng. 
Han er installationstekniker i sit civile 
job og kører derfor en del kilometer i 
fi rmaets varevogn.

”Jeg har ikke kørt Audi før, men der 
er da ingen tvivl om, at det er en 
pålidelig bil, som også kan fl ytte sig. 
Og det er jo en stor fordel, hvis der 
pludselig sker noget, som betyder, 
at vi skal væk i en fart. Det er jo også 
biler, som de færreste almindelige 
mennesker har råd til. Men i bund 
og grund er det jo blot en bil,” siger 
Claus S. Veng, der ud over ople-
velserne under topmøderne også 
forventer at tage helt konkret viden 
med sig hjem – både i privat og i 
hjemmeværnsregi.

”I politihjemmeværnet kan vi 
godt blive bedt om at følge efter en 
politibil i høj fart. Det træner vi også 
her. Og selv om jeg kører mange 
kilometer i forbindelse med mit job, 
er det altid godt at få genopfrisket 
de procedurer, man skal bruge i glat 
føre og nødsituationer,” siger Claus 
S. Veng. 

Sikkert fra A til B
At der er mere fokus på det køretek-
niske end på det faktum, at kursi-
sterne sidder bag rattet i tonstunge 

A6 LIMOUSINE 3.0 TDI 
QUATTRO S TRONIC
Antal cylindre 6 
HK 245
0100 km/t 6,1 sek.
Tophastighed 250 km/t
Brændstofforbrug 16,9 km/l
Køreklar vægt 1.795 kg
Ejerafgift pr. halvår kr. 2.250
Dækstørrelse 245/45 r 18
Pris 830.006 kr.

Fakta

•	 	I alt har 243 hjemmeværnssoldater meldt 
sig til chaufføropgaverne. Mange af dem 
har prøvet det før og gennemfører derfor et 
vedligeholdende kursus. 

•	 	De 18 køretekniske kurser for hjemme-
værnssoldater varer hver to dage af otte 
eller ti timer afhængig af, om kursisterne 
har været chauffører tidligere eller om det 
er første gang. 

•	 	Chaufførerne bliver løbende vurderet på 
såvel fremtoning, køreegenskaber som 
modenhed. I gennemsnit bliver én chauffør 
på hvert kursus siet fra - eller han/hun 
vælger selv at stoppe. 

•	 	Det er planen, at hjemmeværnssoldaterne 
skal i aktion som chauffører under seks 
større møder i henholdsvis København og 
Horsens. 

Claus S. Veng forventer, at 
han skifter sine private 

Skoda Octavia Combi 1.9 
diesel fra 2002 ud med en 
245 hestes A6 Limousine 

3.0 TDI Quattro S tronic 
under EU-topmøderne i 

Horsens. 

Nikolaj Andersen sidder til 
daglig bag rattet i en Volvo 

V 70 fra ’97, når døtrenes 
heste skal fragtes rundt i 

Danmark. Under EU-topmø-
derne skiftes Volvoen 

forventeligt ud med en 
spritny Audi-limousine. 
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limousiner, der selv giver besked, hvis 
andre biler kommer for tæt på eller 
det ene dæk mangler luft, skinner 
også igennem hos Nikolaj Andersen. 
Han er netop vendt hjem fra Afgha-
nistan med hjemmeværnets bevogt-
ningsdeling 

”Bilen er spækket med elektronik 
og kører jo næsten sig selv – også 
selvom det er glat. Og selvfølgelig 
er det sjovt at give den fuld gas, når 
vi har gennemført en øvelse og skal 
tilbage til start. Der er jo en drengerøv 
gemt i os alle, og der er virkelig ryk i 
Audien. Men først og fremmest gæl-
der det jo om at komme sikkert fra A 
til B, og det lærer vi en masse om på 
de to dage, kurset varer,” siger Nikolaj 
Andersen. 

Han er også fra et politihjemme-
værnskompagni – dog fra Sjælland/

Holbæk i den anden ende af landet. 
Civilt er Nikolaj selvstændig skovhug-
ger, og privat kører han også en del, 
når hans døtre skal til ridestævner 
rundt om i landet. 

”Alt, hvad vi lærer her på kurset, 
kan man risikere at få brug for, hver 
gang man kører bil. Men det er for 
oplevelsens skyld, at jeg har meldt 
mig. Under COP15 kørte jeg med en 
delegation fra øgruppen Gomoerne i 
en BMW, der kørte på brint og derfor 
kostede 30 millioner kroner. Det var 
både sjovt og spændende, og det 
regner jeg også med, at det bliver 
den her gang,” siger Nikolaj, som efter 
turen på glatbanen brugte eftermid-
dagen på landevejs- og eskortekørsel 
sammen med politibiler med blå blink 
og kursets ti øvrige sølvgrå Audi-
limousiner. 

Lidt teori og mange praktiske køre-, 
undvige- og bremseøvelser kendeteg-
ner de todages kurser, som alle de 
frivillige chauffører fra hjemmeværnet 
skal gennemføre tilfredsstillende.

Hjemmeværnet stillede også chauffører 
til rådighed i forbindelse med FN-klimatop-
mødet COP15 i december 2009. Også da 
Danmark sidst havde EU-formandskabet 
tilbage i 2002, var der hjemmeværnssol-
dater bag rattet i limousiner og minibusser 
stillet til rådighed af Audi/SMC. 
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Uddannelsesvejen 
bliver mere 
enkel

Fra årsskiftet gøres der op med det uoverskuelige 
system med grunduddannelse og resterende 
lovpligtig uddannelse. Ud ryger et væld af Q’er, ind 
kommer fire enkle moduler.

AF KASPEr BrøNDUM ANDErSEN

Mange nye medlemmer gør glade og forventnings-
fulde deres entre i hjemmeværnet. Og mange ser 
frem til at begynde på det gode uddannelsesfor-
løb, der sikrer, at man som fuldt uddannet hjem-
meværnssoldat er i stand til at løse opgaverne for 
samfundet på en kompetent måde.

Desværre oplever mange at blive fanget i en vok-
sende forvirring over, hvor langt der egentlig er igen 
for at blive fuldgyldigt medlem. I sidste ende kan 
forvirringen føre til, at en potentielt dygtig hjemme-
værnssoldat mister interessen for at gå hele vejen.

Derfor har Hjemmeværnskommandoen besluttet 
at forenkle den lovpligtige uddannelse (lPU).

I stedet for at gennemgå en masse enkelte fag, 
som udløser en lang række registrerede kvalifikatio-
ner – også kendt som Q’er – skal man i fremtiden 
blot forholde sig til fire overskuelige moduler.

”Vi har ikke ændret på indholdet af uddannelsen, 
men vi har gjort det meget mere overskueligt,” siger 
chefen for Planlægnings- og Operationsafdelingen 
i Hjemmeværnskommandoen, oberstløjtnant Jette 
Albinus.

Effektiv proces
Siden sommerferien har Hjemmeværnskommando-
en og Hjemmeværnsskolen arbejdet intensivt med 
at gøre uddannelsesvejen mere enkel at overskue – 
både for den enkelte soldat og for distrikterne, som 
har ansvaret for, at alle lever op til de strenge krav.

Og allerede nu er det forenklede system klar til 

at blive taget i brug. Fra starten af vil det justerede 
uddannelsesforløb være let at gå til for alle.

”Den enkelte skal ikke tænke så meget over, hvad 
han eller hun allerede har været igennem, og hvor 
mange Q’er der er registreret,” siger projektleder 
ved Hjemmeværnsskolen oberstløjtnant Carsten 
Albrektsen og fortsætter:

”Vi kigger på de ”gamle” uddannelser og sørger 
for, at alle under uddannelse let får overblik over, 
om de mangler et eller flere hele moduler i det nye 
system. Alle de nuværende kvalifikationer overføres 
automatisk til det nye system, og der bliver intet 
”spild” for den enkelte.”

Let at administrere
Carsten Albrektsen understreger, at uddannelses-
databasen vil give et lettilgængeligt overblik over, 
hvor langt hver enkelt hjemmeværnssoldat er i 
sin grunduddannelse. For at gøre databasen til et 
endnu bedre værktøj for underafdelingerne bliver 
den justeret som en del af arbejdet med at gøre ud-
dannelsessystemet mere overskueligt.

I en overgangsfase vil Hjemmeværnsskolen 
stadig have de gamle Q’er registreret, men det er 
planen, at alle i løbet af et års tid kun skal forholde 
sig til de nye moduler. 

Fakta

Er du bagud i din  
uddannelse?
Er du klar over, at din 
kontrakt kan blive ophævet, 
såfremt du ikke har gen-
nemført den lovpligtige 
uddannelse inden for de 
første tre år som medlem 
af hjemmeværnet? Er du 
ved at nå tidsgrænsen, og 
mangler du stadig en del, så 
kontakt din underafdeling, 
og få udarbejdet en plan 
for gennemførelse af den 
manglende uddannelse.
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Bevogtning 
fred

Rednings-
uddannelseOrienterings-

lære

Fra mange 
fag og Q’er 

til 4 moduler
Den nye forenkling af den lovpligtige 

uddannelse betyder farvel til de mange 
fag og dertilhørende Q’er og til ét samlet 

begreb benævnt lovpligtig uddannelse 
modul 1-4. lPU 1 (grunduddannelse) 

skal være gennemført i løbet af det første 
år efter kontraktskrivning, mens samtlige 
fi re moduler skal være gennemført efter 

maksimalt tre år, men helst før.

Eksercits

Førstehjælp

Grund-
læggende 

våbenuddannelse

Idræt

Felt- og 
vagttjeneste

Almindelig 
hjælp til 
politiet

Brand 
og miljø

Skade-
stedslære

Småstyrkers 
kamp 1

Våben-
uddannelse

lPU 1
GrU

lPU 2

Totalforsvar
lPU 3

Felt
lPU 4

Bevogtning

lPU 2
Dæksgast

lPU 3
Skyd sø

lPU 4
Survex

CBRN

1 år 2 år

nU

2012

Kontraktskrivning Fuldgyldigt medlem

Simplomat

Førstehjælp 
på kamppladsen

Signal-
uddannelse
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Fra koMMandoens oPsLaGstavLe

JUB I LÆUM . . .
MHV har 60-års-jubilæum 

i 2012.
Følg med i de spændende 

aktiviteter på HJV.DK og i 

magasinet Martha.

JUB I LÆUM . . .

Sidste udkald for 
kontrolskydning og timer

Sørg for at gennemføre kontrolskydning 

i 2011, så du har et gældende Q inden 

årets udgang. Har du ikke gennemført 

kontrolskydning inden for det sidste år, 

så skynd dig at tjekke aktivitetsoversig-

ten på HJV.DK, og meld dig til. Er der 

ingen aktiviteter inden årsskiftet, skal du 

kontakte din underafdeling for at høre om 

mulighederne.

Husk også, at der kræves 24 timers funk-

tionsrelateret tjeneste hvert år for at være 

en del af den aktive styrke. Hvis du er lidt 

bagud eller er i tvivl om din timestatus, så 

kontakt din underafdeling.

Sidste udkald for 

NYT! Indsend dine køresedler via e-mail
Det er nu godkendt, at du kan anvende HJV.DK, MIL.DK eller andenpersonlig e-mail-adresse ved fremsen-delse af køresedler. Bare følg denne simple miniguide:

1. Udfyld den elektroniske køreseddel.2. Vedhæft den udfyldte elektroniske blanket til en e-mail fra din personlige e-mail-adresse.
3. Skriv følgende i teksten: Samlet antal km og afregningsperioden for kørslen (fra/til dato), som også fremgår af køresedlen. 

4. Send e-mailen til din kompagnichef (KC), næstkommanderende (NK) eller kommandobefalingsmand (KDOBM). KC/NK/KDOBM videresender din e-mail med blanketten til distriktet fra sin personlige e-mail-adresse. I e-mailen skrives, at kørslen er godkendt.

NYT! Indsend dine 

K-seminarer 2012
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, hvis du vil med på Kommunikationsse-minar i 2012. Seminarerne afholdes tre steder i landet på følgende datoer:4. februar: Randers Kaserne25. februar: Flyvestation Skalstrup29. februar: Fredericia KaserneDer vil løbende blive informeret om pro-gram og tilmelding på Informationsforum på HJV.DK.

Hvem er hjemmeværnets 
bedste skytter?
Så er det tid til at fi nde hjemmeværnets 
bedste skytter. Kandidater til Hjemme-
værnets Landsskytter 2011 og til Hendes 
Majestæt Dronningens vandrepræmie for 
bedste kvindelige skytter i hjemmeværnet 
2011 skal indsendes til Hjemmeværnskom-
mandoen (HJK), så de er i hænde senest 
15. december.
Indstillingerne med skydekort frem-
sendes elektronisk til HJK 
myndighedspostkasse. 
Læs mere i Hjemme-
værnsbestemmelse 
180-150.

Indstillingerne med skydekort frem-
sendes elektronisk til HJK 

Så er mærkerne helt på plads
I septemberudgaven af HJV magasinet viste vi en 
oversigt over de nye distriktsmærker – også kaldet 
våbenskjold. Der havde desværre sneget sig en 
fejl ind i teksten for mærket, der tilhører Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordjylland. Vi skrev i stedet HHD 
Vendsyssel. Dette distrikt eksisterer dog ikke 
længere, men er nu en del af HHD Nordjylland. Vi 
beklager forvirringen.
Desuden manglede mærket for Hærhjemmeværns-
distrikt Syd- og Sønderjylland, idet dette mærke 
endnu ikke var offi cielt godkendt. Det er det nu, 
og vi er glade for at kunne præsentere det her på 
opslagstavlen.
Endelig viste vi mærkerne for både Hjemmeværns-
kommandoen, fl yverhjemmeværnet, marinehjemme-
værnet og virksomhedshjemmeværnet markeret ved 
København. Her havde det været på sin plads også 
at plotte Hjemmeværnsskolen i Nymindegab ind. 
Hjemmeværnsskolen har dog ikke sit eget selvstæn-
dige mærke.

personlig e-mail-adresse ved fremsen-delse af køresedler. Bare følg denne simple miniguide:

HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 

SYD OG SØNDERJYLLAND
HÆRHJEMMEVÆRNS

DISTRIKT NORDJYLLAND

dige mærke.

værnsbestemmelse 
180-150.

Ledige legater
Har du fysiske eller psykiske eftervirkninger efter 

ulykker i forbindelse med dit arbejde for hjemmevær-

net? Så er der ledige legater at søge i Legatfonden 

ved Understøttelsesforeningen for hærens faste 

offi cerer og ligestillede.

Der uddeles legatportioner til offi cerer og stamper-

sonel af befalingsmandsgruppen (CSG, SSG og 

OSG) i hæren og hærhjemmeværnet. Der kan søges 

af værdigt trængende afskedigede offi cerer og 

befalingsmænd samt ubemidlede enker/enkemænd 

og børn efter de nævnte personer.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse 

til major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Bal-

lerup.
E-mail: jalars@larsen.mail.dk

Men det skal gå hurtigt. Deadline for ansøgninger til 

legatfonden er 15. december.

Ledige legater

DISTRIKT NORDJYLLANDDISTRIKT NORDJYLLAND

BRUG  INFORMATIONSFORUM
Du kan fi nde relevant information om 

kampagner, udstillingsmaterialer med 

mere og blive løbende opdateret om 

rekruttering og kommunikation i hjem-

meværnet på Informationsforum. Du 

fi nder det bag login på HJV.DK.
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Politi og hjemmeværn er blevet enige om at indføre en ny struktur 
med nye værktøjer for hjemmeværnets støtte til politiet. 
Systemet lægger op til en enklere rekvisitionsvej og mere veldefi nerede 
opgaver. Det har allerede været prøvekørt i to hærhjemmeværnsdistrikter 
og to politikredse og rulles nu ud som et pilotprojekt i hele hjemmeværnet.  
På de næste fi re sider får du en introduktion til den nye struktur.

PoLiti

støtte til politiet
Nyt værktøj for 
hjemmeværnets

Foto: M
ichael B

othag
er 
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Hjemmeværn  
og politi enige om 

ny struktur
Samarbejdet mellem politi og hjemmeværn professionaliseres 
yderligere med indførelsen af et nyt rekvisitions- og 
evalueringssystem, der får stor opbakning fra rigspolitichef Jens 
Henrik Højbjerg og hjemmeværnschef, generalmajor Finn Winkler.

Det var to glade og tilfredse top-
chefer fra politi og hjemmeværn, 
der tog ordet på sensommerens 
årlige Politiseminar i Nymindegab. 

På seminaret blev cheferne 
og de flere hundrede deltagere 
præsenteret for et nyt elektro-
nisk baseret system for politiets 
fremtidige rekvirering af støtte fra 
hjemmeværnet. Systemet rummer 
bedre muligheder for at effektivi-
sere og prioritere opgaverne og 
ikke mindst efterfølgende evaluere 
den omfattende indsats, hjem-
meværnet yder over for sin nære 
uniformerede samarbejdspartner.

Det er halvandet års udvalgsar-
bejde i Arbejdsgruppe Politi med 
repræsentanter for politi, hjemme-
værn og Forsvarskommandoen, 
der nu bærer frugt. Smilene var 
da også brede hos såvel rigspo-
litichef Jens Henrik Højbjerg og 
hjemmeværnschef, generalmajor 
Finn Winkler, der begge hilste 
initiativet velkomment. 

”Vi ser mange fordele i det 
nye system, der forstærker og 
professionaliserer samarbejdet 
mellem politiet og hjemmeværnet 
og samtidig lægger op til en mere 
ensartet og standardiseret for-
valtning af hjemmeværnets hjælp 
og assistance til politiet,” lød det 

samstemmende fra generalmajor 
Finn Winkler og rigspolitichef Jens 
Henrik Højbjerg.

Parterne i arbejdsgruppen er 
blevet enige om et system, der 
rækker ind i fremtiden og samtidig 
kvalitetssikrer støtte til politiet. 
Kernen i systemet er et nyt elek-
tronisk baseret rekvisitionssystem 
kaldet rEEVAPOl, der er baseret 
på et nyt opgavekatalog med 
veldefinerede opgaver. 

Indgangen til opgaveløsningen 
bliver hjemmeværnets distrikter, 
der får en nøglerolle som formidler 
af politiets støttebehov lige fra 
varslede opgaver til de uvarslede, 
som ved eksplosionsulykken i 
Store Andst i Sydjylland, hvor næ-
sten 250 hjemmeværnssoldater 
var indsat.

Vigtig fælles platform
For rigspolitichef Jens Henrik 
Højbjerg er det afgørende, at 
de nye opgavetyper er blevet 
præciseret så knivskarpt, så der er 
en fælles forståelse af opgavens 
indhold, hvad enten opgaven bliver 
rekvireret i Nordjylland eller på 
lolland-Falster.  

”Det skaber langt større klarhed 
og enkelhed i opgaveløsningen,” 
påpeger Jens Henrik Højbjerg. 

rigspolitichefen benyttede lejlig-
heden til at rose den store støtte, 
politiet får fra hjemmeværnet. ”Der 
står stor respekt om jeres indsats 
og samarbejde. Vi er jeres venner,” 
lød det fra Jens Henrik Højbjerg.     

Kvaliteten i højsædet
Også hjemmeværnschef, gene-
ralmajor Finn Winkler ser store 
perspektiver i det nye system, som 
knytter båndene mellem politi og 
hjemmeværn yderligere.

Evalueringen af hjemmevær-
nets indsats bliver nu langt mere 
systematisk. Hver gang en indsats 
er tilendebragt, skal den nemlig 
evalueres.

”Med det nye værktøj får vi en 
oplagt mulighed for at evaluere 
kvaliteten i den indsats, vi yder til 
politiet. På den måde kan vi langt 

bedre optimere vores støtte. Det 
er samtidig et signal om, at det 
ikke er kvantiteten i opgaverne, 
der er afgørende. Vi skal derimod 
have mere fokus på kvaliteten,” 
fastslår generalmajor Finn Winkler.

Systemet har været prøvekørt 
i to politikredse og hærhjemme-
værnsdistrikter i henholdsvis Midt- 
og Vestjylland og Sydsjælland og 
lolland-Falster. Fra 1. december 
2011 rulles det ud til hele landet 
som et pilotprojekt, der løbende vil 
blive evalueret og justeret.

PoLiti

tEKSt Og FOtO: CHArlOttE BAUN SENHOlt

To lyttende topchefer - Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn 

Winkler, og ved siden af rigspolitichef 
Jens Henrik Højbjerg.   

Rigspolitichef Jens 
Henrik Højbjerg 

takkede på Politisemi-
naret hjemmeværnet 

for den store støtte, de 
yder til politiet.
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Enkle og  
sikkert virkende 
rekvisitionsveje

Hjemmeværnets distrikter får bedre muligheder for at 
disponere sine enheder med nyt system for politiets 
rekvisition af støtte.

Hærhjemmeværnets distrikter 
bliver i fremtiden ”single point of 
contact”, når politiet har behov 
for assistance fra hjemmeværnet. 
Det gælder både ved varslede 
og uvarslede opgaver. For med 
indførelsen af det nye system 
rEEVAPOl får distrikterne en 
nøglerolle som koordinator og 
visiterende myndighed.

”Vi får nu et styringsværktøj, 
der giver os et bedre overblik over 
opgaverne fra politiet, som der 
bliver flere og flere af. Værktøjet 
giver os samtidig muligheder for 
at disponere vores enheder ud fra 
de ressourcer, vi har til rådighed, 
så vi stiller de rigtige folk til opga-
ven,” fastslår major Kenneth goos, 
der er chef for Operations- og Ud-
dannelsessektionen i Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland og 
lolland-Falster. 

Distriktet har sammen med 
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- 
og Vestjylland prøvekørt systemet 
i tre måneder. Distriktet har 17 
enheder, heraf tre politikom-
pagnier. I testperioden modtog 
distriktet omkring 50 varslede og 
10 uvarslede opgaver. 

Genialt værktøj
Kenneth goos fremhæver det nye 

værktøjs stringens:
”rekvisitionsvejen bliver meget 

mere præcis og klar, og opga-
verne i opgavekataloget er helt 
entydigt beskrevet. Systemet har 
også et indbygget kundeperspek-
tiv, så vi hele tiden kan holde øje 
med politiets tilfredshed med den 
ydelse, vi leverer.” 

Hans kollega, major Jørgen 
Blazejewicz, chef for Operation 
og Uddannelse ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestjylland, 
er enig. Distriktet strækker sig 
fra et område nord for thisted til 
syd for ringkøbing mod vest og 
Ikast/Brande mod øst og råder 
over 25 enheder, heraf syv politi-
kompagnier. 

”I et så stort distrikt er det af-
gørende, at vi bedre kan prioritere 
vores kræfter, så også uddannel-
sesniveauet bliver vedligeholdt,” 
siger Jørgen Blazejewicz.

Han fremhæver også syste-
mets evalueringsdel, der giver nye 
muligheder for at lave statistikker, 
så hjemmeværnet i fremtiden kan 
systematisere og kvalitetssikre 
indsatsen over for politiet.  Vigtigt 
for Jørgen Blazejewicz er det 
også, at systemet ikke pålægger 
de frivillige yderligere administra-
tion. 

”Når en indsats er slut, skal 
enheden besvare en lille håndfuld 
enkle spørgsmål,” siger Jørgen 
Blazejewicz.

Klart håndslag 
Også hos politiet er der store 
forventninger til det nye system. 

Vicepolitiinspektør Bo Samson, 
der i dag er leder af Operation, 
Planlægning og Analyse (OPA) 
hos Midt- og Vestsjællands Politi, 
var med til at teste systemet, 
da han i sommer bestred en 
tilsvarende stilling ved OPA hos 
Sydsjællands- og lolland-Fal-
sters Politi.

Han er ikke et sekund i tvivl om 
fordelene ved det nye system. 

”Med rEEVAPOl har politi 
og hjemmeværn givet hinanden 
håndslag på et enkelt, effektivt 

og standardiseret system baseret 
på skriftlige aftaler,” siger Bo 
Samson, der er utrolig glad for at 
have deltaget i udviklingsarbejdet.

Bo Samson fremhæver, at alle 
nye opgaver med behov for støtte 
fra hjemmeværnet i modsæt-
ning til tidligere bliver operativt 
vurderet. ”Det er en kvalitets-
stempling af opgaverne,” fastslår 
Bo Samson.

Det er tanken, at politi og hjem-
meværn skal mødes en gang i 
kvartalet for at evaluere samar-
bejdet og vurdere mulighederne 
for eventuelle forbedringer.

AF CHArlOttE BAUN SENHOlt
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”Vi får et styringsværk-
tøj, der giver os et bedre 
overblik over opgaverne 

fra politiet,” fastslår 
major Kenneth Goos, 

chef for Operations- og 
Uddannelsessektionen i 

Hærhjemmeværnsdi-
strikt Sydsjælland og 

Lolland-Falster. 

Under VM i Landevejscykling i 
september var cirka 400 hjemmeværns-

soldater indsat til støtte for politiet.
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PoLiti

rEEVApOL

•	 	REEVAPOL står for rekvisitions- og Evalueringssystem Politi og er 
et internetbaseret system, der i fremtiden danner grundlaget for po-
litiets rekvisition af støtte fra hjemmeværnet. Systemet er beregnet 
til at modtage politiets rekvisitioner og efterfølgende evalueringer af 
hjemmeværnets landbaserede indsættelser, til at kunne afrapportere 
alle indsættelser over for Hærens Operative Kommando og til at 
kunne imødekomme behovet for at kunne dokumentere hjemme-
værnets støtte. 

•	 	REEVAPOL tager udgangspunkt i, at den daglige kontakt mellem 
politi og hjemmeværn nu foregår mellem de respektive politikredse 
og de geografi sk sammenfaldende hærhjemmeværnsdistrikter. 
Overordnet koordination af assistance, uddannelses- og øvelses-
samarbejdet (samvirkeøvelser) samt indgåelse af aftaler varetages 
fortsat af totalforsvarsregionen, som på chefen for Hærens Opera-
tive Kommandos vegne koordinerer forsvarets og hjemmeværnets 

lokale støtte til politiet. Chefen for totalforsvarsregionen er tillige 
forsvarets repræsentant i de lokale beredskabsstabe.

•	 	REEVAPOL er baseret på et nyt opgavekatalog med veldefi nerede 
opgavetyper. Systemet baseres på dropdownmenuer, der præcist 
beskriver de enkelte opgavetyper.

SAMArBEJDSAFTALE

•	 	En ny samarbejdsaftale danner grundlaget for samarbejdet og 
assistancen mellem politi og hjemmeværn. Aftalen vedrører alene 
assistance i form af ”Almindelig hjælp”, hvorimod anmodninger om 
assistance til ”Særlig hjælp” skal fremsættes direkte via rigspolitiet.

•	 	Aftalen angiver retningslinjer for planlægning, gennemførelse, 
evaluering og udvikling af øvelses- og uddannelsesvirksomheden 
imellem politikredsen og de respektive myndigheder i hjemmeværnet. 

OpGAVEKATALOG

•	 	Opgavekataloget omfatter fi re opgavekategorier og 12 forskellige 
opgavetyper. Hver opgavetype er nøje beskrevet, og alle er kategori-
seret som almindelig hjælp. 

 Taktisk assistance:
	 •	 	Afspærring	og	adgangskontrol
	 •	 	Færdselsregulering
	 •	 	Varsling	og	evakuering

Et nyt system for politiets rekvisition af støtte 
fra hjemmeværnet er fra 1. december rullet 
ud til alle hjemmeværnsdistrikter og 
tilhørende politikredse. I første omgang som 
et pilotprojekt frem til maj 2012, hvorefter 
systemet skal evalueres. Læs mere om 
systemets forskellige elementer:    

Tættere 
parløb med 
politiet 
parløb med 
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	 •	 	Humanitær	eftersøgning/afsøgning	af	et	område	efter	effekter	
	 •	 	Observation
	 •	 	Sikkerhedsransagning	(opgaven	kan	dog	for	øjeblikket	ikke	rekvireres,	

da en godkendt uddannelse forudsættes)

 Logistisk assistance:
	 •	 Transport
	 •	 Platform	for	transport	
	 •	 Materiel	med	videre

 Administrativ assistance:
	 •	 	Håndtering	og	registrering	af	effekter
	 •	 	Registrering	af	personer	–	omfattende	hændelser	(opgaven	kan	for	

øjeblikket ikke rekvireres, da en godkendt uddannelse forudsættes)

 Tværgående myndighedssamarbejde:
	 •	 	Opgavevaretagelsen	sker	i	henhold	til	myndighedernes	sektoransvar

DEN ’NyE’ rEKVISITIONSVEJ  

•	 	Når politiet skal tage stilling til en ny varslet opgave, sker det i 
deres afdeling for Operativ Planlægning og Analyse, forkortet OPA. 

•	 	Hvis OPA skønner, at opgaven kræver assistance fra hjemmevær-
net, vil der via rEEVAPOl blive sendt en anmodning om støtte til det 
respektive hærhjemmeværnsdistrikt, som visiterer opgaven afhængig 
af opgavens karakter. 

•	 	Rekvisitionsvejen gælder både ved uvarslede opgaver som eksem-
pelvis assistance til afspærring ved gerningssteder, og ved varslede 

opgaver som, når cykelløbet giro d’Italia for første gang kommer til 
Danmark 5.-7. maj 2012. Der skønnes at blive behov for cirka 600 
hjemmeværnsfolk til assistance for politiet.

•	 	Vagthavende ved distriktet – eller chefen for Operationsafdelin-
gen – modtager rekvisitionen om assistancen og visiterer opgaven til 
enten egne enheder eller direkte videre til totalforsvarsregionen. Det 
sidste sker i tilfælde, hvor der en tale om assistance ved hændelser/
begivenheder, der krydser kredsgrænserne, eller når der er behov for 
personel eller særligt materiel fra forsvaret. 

•	 	Fra distriktet sendes rekvisitionen videre via e-mail til den enhed, 
der skal løfte opgaven.

•	 	Under selve indsættelsen leveres assistancen til indsatsleder 
politi (ISl-PO). Hjemmeværnets (forsvarets) enheder ledes af egen 
fører. Vagthavende offi cer ved distriktet udpeger en taktisk leder 
hjemmeværn (tl-HJV), der har det operative ansvar for hjemmevær-
nets enheder under indsættelsen.  

•	 	Når opgaven er slut, sikrer vagtchef operativ planlægning og 
indsatsleder politi i fællesskab, at der bliver udfyldt en evaluering af 
hjemmeværnets indsats. Hjemmeværnet skal typisk besvare 6-8 
spørgsmål, der primært går på, om de har været tilstrækkeligt infor-
meret af politiet.  

•	 	Indsatsevalueringen danner grundlag for politikredsenes afrap-
portering til rigspolitiet, herunder også rigspolitiets halvårlige 
evaluering med Hjemmeværnskommandoen.

•	 	Tofi re gange om året mødes repræsentanter for politi og hjemme-
værn for at evaluere det lokale samarbejde.
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Stort skridt på  
vejen mod et nyt 

HJV.DK
Hjemmeværnets hjemmeside er mere end bare en side med 
nyheder og information. Derfor er det en stor udfordring at 
opbygge fremtidens HJV.DK, og forude venter et 
kæmpemæssigt udviklings- og testarbejde.

AF StyrEgrUPPEN, HJV.DK VErSION 2

Både frivillige, ansatte og hjemmeværnsledelsen 
har bidraget til første fase i udviklingen af den 
nye version af HJV.DK. leverandøren – it-firmaet 
ProActive A/S – blev offentliggjort i oktober. Og 
der var brede smil ved underskrivelsen af kontrak-
ten.

”Projektet har været igennem et grundigt 
forarbejde, og nu skal løsningen udvikles og 
implementeres til gavn for vores mange frivillige. 
Med version 2 tager vi et kæmpespring, hvor 
den elektroniske service bliver endnu bedre og 
mere effektiv,” sagde Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, da kontrakten blev 
underskrevet på hans kontor.

De frivilliges input kommer med
Søren Pedersen, it-projektleder i Hjemmeværns-
kommandoen og projektleder på HJV.DK version 
2 har også været glad for den indledende proces, 
der førte frem til valget af ProActive A/S som 
leverandør.

”HJV.DK version 2, har været igennem mange 
forberedende øvelser. Blandt andet har de mange 
input, vi har modtaget fra de frivillige medlem-
mer, fået plads i vores kravspecifikationer. Vi er 
glade for, at så mange som muligt er blevet hørt 
i processen, for det afspejler sig i de krav, vi har 
til leverandøren. Samarbejdet med ProActive A/S 
begynder derfor med, at vi gennemgår kravene 

et for et for at sikre, at vi læser dem på samme 
måde,” forklarer Søren Pedersen.

Projektlederen pointerer, at hjemmeværnets be-
hov løses med anvendelse af så mange standard 
SharePoint-funktionaliteter som muligt. Derfor bli-
ver det ikke alle detaljer, der bliver specielt udviklet 
til brug for HJV.DK.

”Vi må gå på kompromis med nogle funktiona-
liteter. Det gør vi, dels fordi det bliver billigere, end 
hvis vi skulle have skræddersyede løsninger, dels 
fordi portalen herved bliver nem at ændre på og 
lettere at vedligeholde i fremtiden,” forklarer Søren 
Pedersen.

En spændende proces
Martin Sams, partner i ProActive A/S, fortæller, at 
firmaet ser frem til at levere HJV.DK version 2.

”Vi synes, det er en utrolig spændende udfor-
dring, og vi glæder os til at få lov til at gøre en 
forskel for de mange frivillige hjemmeværnssolda-
ter, der i fremtiden skal bruge vores produkt.”

ProActive A/S har tidligere arbejdet med 
udviklingen af større it-løsninger, herunder med 
implementeringen af forsvarets intranet.

Hjemmeværnskommandoens projektgruppe 
er nu flyttet til Holmen i København. Her har de 
sammen med ProActive A/S skabt en base, så 
det nye samarbejde kan foregå med tæt dialog i 
det daglige.

IT-firmaet ProActive A/S bliver leverandør på HJV.DK version 2.  På 
billedet fra kontraktunderskrivelsen ses bagest tv. hjemmeværnschef, 

generalmajor Finn Winkler, og Gorm Priem, ProActive A/S. Forrest ses 
chefen for Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste, Asger S. 

Olesen, samt Martin Sams, ProActive A/S.

Sådan kan 
du gøre det 
nye HJV.dK 
bedre
Det bliver en stor opgave at 
få den nye version af HJV.DK 
implementeret. Men allerede nu 
kan alle i hjemmeværnet – både 
Hjemmeværnskommandoen, to-
talforsvarsregioner, distrikter og 
underafdelinger – gøre meget 
for at hjælpe udrulningen af den 
nye portal på vej.

Derfor starter et opryd-
ningsprojekt hen over vinteren, 
forklarer webkoordinator i Hjem-
meværnskommandoen Nille Gry 
Klinge.

”Det betyder, at alle de 
mange tusinde sider, som HJV.
DK fylder i dag, skal ”strammes 
op” og redigeres. Vi skal kun 
sidde tilbage med det, vi gerne 
vil have med over på den nye 
portal. I mange tilfælde skal der 
begyndes forfra på opbygnin-
gen af informationen,” siger 
Nille Gry Klige.

Derfor kan alle med fordel be-
gynde oprydningsarbejdet, så 
den information, der skal flyttes 
over, er enkel og brugervenlig.
Fremadrettet vil projektgruppen 
informere om den videre udvik-
ling af HJV.DK version 2 på det 
nuværende nyhedsmodul på 
hjemmesiden.

HJV.DK version 2 forventes 
at blive udrullet i slutningen af 
2012.
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”Det kan nærmest 
ikke blive større”

Soldaterne i 
hjemmeværnets 
fjerde bevogtnings-
deling i Kosovo fik et 
minde af de helt 
store, da der 
pludselig en morgen 
blev varslet royalt 
besøg.

AF KASPEr BrøNDUM ANDErSEN
FOtO: CArStEN ENgEDAl

Erfaringer og minder står i kø for soldaterne 
fra hjemmeværnets fjerde bevogtningsdeling i 
Kosovo. Men en enkelt dag skiller sig alligevel 
ud: torsdag den 3. november. Dagen, hvor 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse 
Mary kiggede forbi Novo Selo-lejren.

Normalt vil det i sig selv være stort for en 
menig frivillig hjemmeværnssoldat at få besøg 
af Chefen for Hjemmeværnet, Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet og Chefen for 
Hærens Operative Kommando. På samme 
tid. Men selv om tilstedeværelsen af de tre 
topfolk fra forsvaret var imødeset i Novo Selo-

lejren, kom deres besøg trods alt til at stå i 
skyggen af det royale islæt.

”Vi havde fået at vide, at der ville komme 
nogle høje herrer fra forsvaret. Men det var 
først lige inden klokken 9, da min gruppe 
skulle til at gå på vagt, at vi blev briefet om, 
at kronprinsesse Mary også ville komme,” 
fortæller Martin Elgaard Jacobsen, der er kon-
stabel fra 3. Hjemmeværnskompagni Aalborg 
Nordvest.

Under besøget fik kronprinsessen, der selv 
er løjtnant i hjemmeværnet, et indblik i bevogt-
ningsdelingens opgaver og de vilkår, hvorun-
der de løses. I den formelle del af besøget fik 
kronprinsessen også en grundig orientering 
om situationen og vurderinger af udviklingen 
i Kosovo af såvel danske, tyske som franske 
militære chefer.

Helt nede på jorden
Men for hjemmeværnssoldaterne var det især 
det direkte møde med den danske kron-
prinsesse, der spredte glæde og stolthed. 
løjtnant Mary tog sig tid til at tale med alle 
de frivillige hjemmeværnssoldater. Martin El-
gaard Jacobsen, som i daglig tale blot kaldes 
”Arkil”, fik selv 10-15 minutters samtale med 
kronprinsessen i løbet af sin vagt. Og til at be-

gynde med gav mødet lidt fugtige håndflader.
””Det er første gang, jeg har haft fornøjelsen 

af at møde en fra kongehuset. Og jeg rystede 
da lidt af nervøsitet inden. Men hun var helt 
nede på jorden og meget behagelig at snakke 
med,” siger den 33-årige nordjyske konstabel, 
som var imponeret over kronprinsessens ind-
sigt og evne til at skabe en god stemning.

”Man kan godt mærke, at hun har viden om 
det militære. Hun er god til at stille dybdegå-
ende spørgsmål, og hun var dybt interesseret 
i, hvad vi går og laver,” siger ”Arkil”, da HJV 
magasinet fanger ham på telefon umiddelbart 
inden hjemsendelsen af fjerde bevogtnings-
deling efter cirka 10 minderige uger.

Et kick for alle
”Det er noget af det bedste, der er sket for 
os. Det gav et adrenalin-kick. Og smilet sad 
stadig på folks læber i mange dage efter,” 
siger Arkil, som sammen med resten af de 
udsendte hjemmeværnssoldater har taget 
rosen fra både Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, og Chefen for 
Hærens Operative Kommando, generalmajor 
Agner rokos, til sig.

Kronprinsesse Mary var også på rundvisning i 
KFOR-hovedkvarteret i Pristina. Her er hun omgivet 
af Chefen for HOK, generalmajor Agner Rokos, og 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald. 
Til højre ses Chefen for Hjemmeværnet, generalma-
jor Finn Winkler, og oberstløjtnant John Flarup. 

H.K.H. Kronprinsesse Mary 
overrakte NATOs Missions-

medaljer til nogle af de frivillige 
danske soldater, da hun besøgte 

hjemmeværnets udsendte i 
Kosovo. Kronprinsessen er

selv løjtnant i hjemmeværnet.
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AF BEtH WErNEr
FOtO: OlE FrI IS

Drengene har 15 minutter, og 
pigerne 19. Heidi Hass, 32 år, 
løb de tre kilometer på 17.  Ikke 
bare én gang, men morgen efter 
morgen under sommerens HJV 
Bootcamp på tre uger i Søgård-
lejren i Sønderjylland, hvor hun 
tog hjemmeværnets lovpligtige 
uddannelse i ét hug.

”Det var en fantastisk oplevelse. 
Det var sjovt. Der var masser af 
godt kammeratskab. Det var fy-
sisk og mentalt udfordrende. lige 
efter mit hoved,” understreger 
Heidi Hass, der i dag er gevær 
1/næstkommanderende ”in the 
making” i en motoriseret infanteri-
deling under Hjemmeværnskom-
pagni Kerteminde.  

åh nej, ikke dem
Vi skruer lige tiden lidt tilbage – 
til november 2009. 

Åh nej, ikke dem og ikke nu 
igen, tænker Heidi Hass lettere 
småirriteret, da et par hjemme-
værnsfolk venligt, men bestemt 
anviser hende en parkeringsplads 
i det trafi kkaos, der fulgte med 
åbningen af Ikea i Odense. lidt 

for bestemt og insisterende efter 
Heidis smag.

Et år tid senere står Heidi igen 
over for et par hjemmeværnsfolk. 
Denne gang har hun helt bevidst 
opsøgt dem. 

”Ja, jeg havde nogle fordomme 
om hjemmeværnet,” fortæller 
Heidi. En annonce i den lokale 
avis, hvor Hjemmeværnskom-
pagni Kerteminde inviterede til 
informationsmøde, bliver imidler-
tid trickeren. 

”Nu måtte jeg bare fi nde ud af, 
om hjemmeværnet var andet og 
mere, end mine fordomme tillod 
dem at være,” forklarer Heidi.

Var solgt efter en time
Heidi drog af sted til informati-
onsmøde.

”Det var lidt absurd, for jeg var 
den eneste, der mødte op. Det 
havde så den store fordel, at jeg 
kunne få svar på alle de spørgs-
mål, jeg havde.”

Og hun havde mange, både 
til kompagnichefen, næstkom-
manderende og de tre øvrige 
medlemmer. Efter en time havde 

blev grundigt udfordret
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Før havde Heidi Hass fra Fyn fordomme 
om hjemmeværnsfolk. I dag fylder og 
betyder hjemmeværnet rigtig meget i 
sygeplejerskens liv 

hun foretaget sit valg – hun ville 
være en del af infanteridelingen.

”Opgaverne og mulighederne 
her bød på en klar udfordring, 
ikke mindst fysisk,” understreger 
Heidi og tilføjer:

”Ja, det gik ret hurtigt, jeg 
trådte ind ad døren kl. 19 og 
skrev kontrakt kl. 20. Næste dag 
styrtede jeg så ud og købte løbe-
tøj, for nu skulle jeg i gang med 
at lære at løbe,” fortæller Heidi og 
kommer til at grine ved tanken. 

Makeup og mudder
Det er hverken en soldat på 
afveje eller med behov for akut 

hjælp, der et par tirsdage ved 
23.30-tiden er trådt ind ad 

døren på Svendborg 
Sygehus. Det er Heidi på 
vej på arbejde, direkte fra 
den ugentlige kompag-
niaften.

Arbejdspladsen er 
Fælles Akut Mod-
tagelse, Svendborg 

Sygehus, Odense 
Universitetshospital, 

hvor Heidi er sygeplejer-
ske i fast nattevagt. Et 

job, som hun er rigtig glad for på 
grund af den tætte patientkon-
takt.

Flere af Heidis kolleger kig-
gede for øvrigt en ekstra gang, 
da hun mødte på arbejde i sin 
grønne soldateruniform. 

”Jeg tror, de var lidt overra-
skede over kombinationen, mig, 
som godt kan lide feminint tøj, 
makeup, opsat hår og – så mud-
der. godt nok små driller de mig 
stadig, men jeg håber alligevel, 
at jeg ved at fortælle om mit 

arbejde i hjemmeværnet har fået 
afkræftet et par fordomme hos 
mine kolleger.”

Trives fi nt i fl ere miljøer
Hvor kvindelige kolleger er klart 
i fl ertal i Heidis civile erhverv, 
forholder det sig lige modsat i 
hendes hjemmeværnskompagni.

Heidi er nemlig den eneste 
aktive kvinde i den motoriserede 
infanterideling i Hjemmeværns-
kompagni Kerteminde.  

”Det tænker jeg ærligt talt 

Makeup og et 
feminint look kan 

sagtens forenes med 
at være soldat.

Der er ikke en verden til forskel på at 
være soldat og sygeplejerske. Heidi 
bruger nemlig mange af sine kompeten-
cer fra sundhedsvæsenet i hjemmevær-
net, for eksempel at tage et ansvar og 
handle hurtigt og korrekt i akutte og 
uforudsete situationer.  
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ikke så meget over. Jeg skal 
ikke behandles specielt, fordi jeg 
er kvinde. Jeg betragter mine 
delingskammerater som kam-
merater uanset køn, og det er 
min erfaring, at samme holdning 
går den anden vej,” understreger 
Heidi og tilføjer:

”Mit valg af deling er vel nok 
lidt usædvanligt, for langt de fle-
ste kvinder vælger marinehjem-
meværnet eller sanitet. Det sidste 
havde jo været meget oplagt med 
min sygeplejefaglige baggrund. 

Men udfordringerne ville jo slet 
ikke have været de samme.”

En vis tilknytning til sanitets-
gruppen er det alligevel blevet til, 
idet Heidi underviser i anatomi og 
fysiologi ved behov. Men hjertet 
banker altså ubetinget for de 
udfordringer, opgaver og mulighe-

der, der ligger i den motoriserede 
infanterideling.

Fandt sin soulmate
i kompagniet
Efterfølgende er Heidis hjerte 
også kommet til at banke for ras-
mus, der er gruppefører i samme 
kompagni.

”Det er jo lidt fantastisk. Først 
introducerer hjemmeværnet mig 
for en ny, lærerig og udfordrende 
verden, dernæst møder jeg mit livs 
kærlighed,” siger Heidi, mens hun 
forsigtigt stryger en af sine fem 
norske skovkatte over ryggen. 

Kattene er en lille historie for 
sig. De har fulgt hende gennem 
flere år som avlskatte.

”Og heldigvis trives kattene og 
ungerne glimrende,” siger Heidis 
med et bredt smil, mens hun kig-

ger hen på en række fotografier 
af to smilende drenge på fire og 
seks år – bonusbørnene Oliver og 
William. 

Næste skridt i Heidis – hvad 
man vel godt kan kalde lynkarri-
ere inden for hjemmeværnet – er 
et alment befalingsmandskursus. 

”Pudsigt at tænke på, hvordan 
nysgerrighed over for en fordom 
kan give livet en helt ny dimen-
sion,” ræsonnerer Heidi.

Fakta

•	  Ud over Heidi Hass 
skrev 75 fynboer i 2010 
kontrakt med Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn.

•	 	Tallet for årets første 
ni måneder er allerede 
oppe på 100, fordelt på 
19 kvinder og 81 mænd, 
oplyser kommunikations- 
og rekrutteringsrådgiver 
Preben Petersen ved 
totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjylland.

•	  På landsplan fik hjemme-
værnet 1.453 nye med-
lemmer i 2010 og 1.187 i 
de første 10 måneder af 
2011.

Heidi har fem norske 
skovkatte, der også er 

avlskatte.

24 HJV magasinet  |  December 2011



Hvem bevogter søværnets og 
marinehjemmeværnets fartøjer, 
når de ligger i havn? Og hvem 
rykker lynhurtigt ud i både aftener 
og weekender for at assistere ved 
eftersøgninger eller yde maritim 
bevogtning af kongeskibet?

Det gør marinehjemmeværnets 
bevogtningssoldater naturligvis. 
Og de mange dygtige soldater 
i de hidtidige Bevogtnings- og 
Nærforsvarsenheder (BON) bliver 
nu i endnu højere grad i stand til 
at levere kompetent assistance, 

når hjemmeværnets samarbejds-
partnere eller et af marinehjem-
meværnets 30 fartøjer tilkalder 
hjælp.

BON-enhederne har nemlig 
fået et nyt koncept og et nyt 
navn. Nu hedder de maritime 
bevogtningsenheder MFP, hvilket 
står for Maritime Force Protection.

Øget fokus på skibe
Navneskiftet er et klart signal 
om, at opgaverne er væsentligt 
justeret. tidligere var søværnets 

faciliteter på land og forsvar af 
hele havneområdet i fokus. I dag 
kigger MFP-soldaterne populært 
sagt ”udad” i stedet – mod det 
enkelte fartøj. Uanset hvor det 
befinder sig.

”Den helt afgørende forskel er, 
at marinehjemmeværnets bevogt-
ningsenheder har skiftet fokus 
– fra at været orienteret mod 
beskyttelse af trusler fra land 
til at have fokus på trusler mod 
skibe,” siger Chefen for Marine-
hjemmeværnet, kommandør Jens 
Walther, og fortsætter:

”Skibe har i dag kun i ringe ud-
strækning mandskab og materiel 
til en effektiv bevogtningsmæssig 
sikring, navnlig i havne og udsatte 
områder på havet. Så med ændrin-
gerne er der skabt en model, hvor 
MFP og de øvrige bevogtningsen-
heder i hjemmeværnet supplerer 
hinanden rigtig godt.”

NyE OpGAVEr  
TIL SØENS  
HårDE  
SOLDATEr
Marinehjemmeværnets BON-enheder har 
skiftet navn til MFP. Det skyldes et nyt 
skarpt koncept for de maritime 
bevogtningssoldater.

AF KASPEr BrøNDUM ANDErSEN

Frivillige har præget 
udviklingen
For at sikre succes for de nye 
MFP-enheder er det vigtigt, at 
alle støtter op om den markante 
justering af opgaverne. For både 
uddannelser og hverdagen for 
den enkelte frivillige soldat 
ændrer sig. Kommandør Jens 
Walther peger derfor på vigtig-
heden af, at de frivillige selv har 
været med til at forme det nye 
MFP-koncept.

”De frivillige i marinehjemme-
værnet har været dybt involveret i 
udarbejdelse af det nye kon-
cept. Ændringerne betyder, at 
de frivillige skal have lidt andre 
uddannelser, idet de fremover 
skal kunne anvende gummibåd 
og andet maritimt materiel. De 
skal også være gode til at kunne 
bevogte om bord på skibe og i 
havneområder. til gengæld bliver 
der ikke længere behov for at 
kunne kæmpe i større sammen-
hænge eller i skovområder,” siger 
Jens Walther.

Kommandøren forventer 
samtidig, at efterspørgslen på 
marinehjemmeværnets kompe-
tencer vil stige som følge af det 
nye, skarpe koncept for Maritime 
Force Protection.

Fakta

Maritime Force Protection
•	  De nye MFP-flotiller 

erstatter i begyndelsen af 
2012 de nuværende BON 
og MOtBON enheder, som 
har knap 250 medlemmer.

•	 	Med de otte nye gummi-
både på trailer til MFP råder 
marinehjemmeværnet over 
i alt 42 gummibåde. resten 
findes på de 30 fartøjer af 
800- og 900-klassen, som 
er placeret rundt omkring i 
hele Danmark og ved flotil-
ler, der ikke har eget fartøj.

Foto: M
ing

o Fotog
rafi
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Den alsidige   gummibåd
Alle hjemmeværnets 30 fartøjer har en. Og nu råder bevogtningsen-
hederne, MFP, også over i alt otte gummibåde, som kan transporteres 
på trailer. Det giver MFP-soldaterne helt nye muligheder.

KIlDE: FOrSVArEtS MAtErIEltJENEStE 
FOtO: MINgO FOtOgrAFI

Marinehjemmeværnets bevogtningsenheder, Maritime 
Force Protection (MFP), har fået otte nye gummibåde, 
som kan transporteres på trailer. Dermed er det i endnu 
højere grad muligt at levere kvalitet i løsningen af de op-
gaver, som ligger i det nye koncept for MFP-enhederne. 
Det indebærer blandt andet langt bedre muligheder for at 
løse maritime bevogtningsopgaver.

Derudover er det nu muligt at assistere de gummibåde, 
som i forvejen findes på de 30 marinehjemmeværnsfar-
tøjer, når der eksempelvis skal trækkes flydespærringer 
ud ved olieudslip, ligesom MFP kan hjælpe politiet ved 
eftersøgninger og ved kontrol af speedbådscertifikater 
både på åbent hav og i søer.

Her får du en detaljeret gennemgang 
af det fleksible orange transportmiddel.

påhængsmotor med skruebeskytter
Den kraftige Mariner benzinpåhængsmotor 
yder 100 HK og har elektronisk tænding og 
hydraulisk betjening. topfarten er på cirka 
30 knob (cirka 55 km/t). Påhængsmotoren 
kan udstyres med skruebeskytter samt en 
nødstopkontakt, der sikrer, at motoren stoppes, 
hvis føreren falder over bord.

pumpe og anker
Ved motorbrøndens 
styrbord side sidder en 
manuel pumpe, og på 
bagbord side findes et 
sammenklappeligt anker 
med ankerline.

Agterspejl med motorbrønd
I agterspejlet er der monteret slæbe-øjer 
til flydespærringer samt ’bailers’, der sikrer, 
at båden tømmes for vand under sejlads. 
Motorbrønden forhindrer, at vand trænger 
ind ved kraftige manøvrer, hårde opbrems-
ninger og andre bratte manøvrer.

Udrustning
gummibåden er udrustet med et 
redningsnet (Jasons Cradle), der 
bruges til bjærgning af nødstedte, 
en 2,5 kg ildslukker, øsekar, padler, 
en kniv, kasteline og kastering 
samt et ’bådsæt’, der indeholder 
forskellige former for pyroteknik, 
lommelygte, overlevelsestæpper, 
nødkompas mv.

Agtermast
I agterenden står den såkaldte 
A-mast. På den er monteret: 
radio- og gps-antenner, lED-lan-
terner og to projektører. Mastens 
tværgående gribehåndtag er 
beklædt med neopren.

Løftesøjle og gribehåndtag
I bådens tyngdepunkt er der monteret en løftesøjle 
med neoprenbelagte gribehåndtag samt ryg- og 
hovedstøtter til føreren. Søjlens sliparrangement 
består af en 3,5 ton SWl Henriksen-krog.
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Den alsidige   gummibåd

Kommandøren: 

Flere gummibåde giver 
fl ere muligheder
”At vi har fået otte nye gummibåde på trailer, betyder en 
uddannelsesmæssig og logistisk lettelse, da vi reelt nu 
kun har én fartøjstype. Dermed er kvaliteten i opgaveløs-
ningen den samme overalt i landet, hvor vores fartøjer er 
placeret.

Der er ikke kapacitet til, at marinehjemmeværnet påta-
ger sig fl ere opgaver med fartøjerne, men når vi har fået 
MFP-fl otillerne helt operative, 
forventer jeg en stigende 
efterspørgsel på disse kapa-
citeter. Både fra søværnet, fra 
politiet og fra SKAt – og også 
internationalt. Det mærker vi 
faktisk allerede,” siger Chefen 
for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Jens Walther.

Konsol og jockeysæde
Styrekonsol og jockeysæde er 
integrerede i en stærk konstruk-
tion. På konsollen er monteret en 
vindskærm af plexiglas, tåge-
horn og en søgeprojektør. Inde i 
konsollen findes elinstallationer, 
batteri, sikringer og lader til bat-
teriet. Nede i jockeysædet ligger 
bådens benzintank. tanken på 
70 liter giver en aktionsradius på 
ca. 100 sømil (cirka 185 km).

Skrog og pontoner
Den lidt over fem meter lange gummibåd består af et fast 
skrog og dæk i glasfiber og plywood. De oppustelige pon-
toner er udstyret med fortøjningsringe og ringe til surring af 
udstyr samt fittings for pagajer, kasteline mv. I dækket er der 
monteret fodstropper. Der er plads til i alt seks personer.

Gummibåden kort
• Længde: 5,20 m
• Bredde: 2,20 m
• Dybgang: 0,35 m
•  Vægt: ca. 750 kg (med motor, udrustning og fuld 

benzinbeholdning)
•  Besætning: minimum to, maksimum seks personer.
•	Tophastighed: cirka 30 knob (ca. 55 km/t)
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at gøre en 
forskel

Fartøjsfører Andreas Løvschal fra Fåborg brænder så meget 
for jobbet, at han nu også uddanner kommende kolleger.

AF BEtH WErNEr  /  FOtOS: OlE FrI IS

En opringning fra Søværnets 
Operative Kommando (SOK) for-
vandler på et splitsekund aftenen 
for befalingsmændene i HVF 243 
Faaborg, der er samlet til møde i 
flotillehuset.

En tysk sejlbåd er drevet i 
land vest for rødby. Besætnin-
gen – en ældre mand – er ikke 
om bord. Han skal eftersøges. 
Blot 12 minutter efter opkaldet 
er den 12 mand store besætning 
om bord på MHV 808 lyrA. 
Fortøjningerne går, og fartøjsfører 
Andreas løvschal sætter kurs 
mod rødby – og den forestående 
SAr-operation.

trods mange timers eftersøg-
ning fra de tre indsatte enheder 
fra marinehjemmeværnet samt fra 
mange andre enheder lykkedes 
det ikke at finde den tyske sejler.

”Kombinationen af mørke, 
kuling, seks meter høje bølger og 
en person i formodentligt mørkt 
regntøj uden redningsvest var 
og er svær,” forklarer Andreas 
løvschal, mens han går rundt i 
styrehuset på ”sit” skib.  

lyrA har basehavn i Faaborg 
Havn. I øvrigt en lidt usædvanlig 
af slagsen, idet man bogstaveligt 
talt går fra borde og direkte ind i 
flotillehuset.

Kæmpe tilfredsstillelse 
Andreas løvschal er med sine 28 
år en af de yngste fartøjsførere i 

marinehjemmeværnet. En funk-
tion, han i øvrigt helt bevidst har 
gået efter, siden han på opfor-
dring af en arbejdskollega meldte 
sig ind i marinehjemmeværnet i 
begyndelsen af 2004. I efteråret 
2009 fik han sin autorisation som 
fartøjsfører, et job, han virkelig 
brænder for.

”Jeg føler en utrolig stor 
tilfredsstillelse, når jeg har været 
med til at gøre en forskel, specielt 
når vi taler søredning. Og naturlig-
vis er glæden og tilfredsstillelsen 
helt i top, når en redningsaktion 
lykkes. Det var desværre ikke 
tilfældet med den tyske lystsejler, 
på trods af at vi gjorde alt, hvad 
vi kunne under meget svære 
omstændigheder.”

Stor berøringsflade
På Andreas’ positivliste tæller 
også den store berøringsflade, 
der er fulgt med jobbet, og ikke 
mindst en super uddannelse, som 
han kalder fartøjsføreruddan-
nelsen.

”Du får nogle civile, militære og 
menneskelige kompetencer, du 
kan anvende i mange forskel-
lige sammenhænge og hele livet 
igennem for den sags skyld,” 
understreger Andreas.

Andreas’ begejstring og glæde 
ved fartøjsførerjobbet har givet 
ham lyst til at uddanne kommen-
de kolleger. Instruktøruddannel-

sen var i hus i maj i år, og siden 
har han været instruktør på flere 
kurser på marinehjemmeværnets 
uddannelsescenter Slipshavn. 
Senest på modul II på Nav. II.

Kun plads til én sømand 
Der er en helt speciel grund til, 
at Andreas gik så målrettet efter 
fartøjsførerjobbet.

”Hvis min kone og jeg ikke 
havde fundet sammen, da vi 
begge læste HF-Søfart i Svend-
borg fra 2000 til 2003, havde vi 
sandsynligvis haft hvert vores job 
i handelsflåden i dag, forklarer 
Andreas og tilføjer:

”Men et forhold, hvor begge 
ville være hjemmefra op til halve 
år ad gangen, ville ikke have 
mange chancer, så vi blev enige 
om, at vores fremtidige jobliv 
skulle være på land. Jeg gik 
derfor i gang med en uddannelse 
som kommunikationselektriker, 
og min kone fik arbejde som 
pædagogmedhjælper.”

Det var, mens Andreas stod i 
lære i virksomheden Haarby El 
på Sydvestfyn, at en af hans kol-
leger opfordrede ham til at gå ind 
i marinehjemmeværnet.

”Jeg har altid villet navigations-
vejen, og derfor skulle det være 
den vej i marinehjemmeværnet,” 
forklarer Andreas. Han erkender, 
at uden sin kones forståelse for 
de mange timer, han lægger i ma-

Fantastisk 
følelse
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Flere 
fartøjsførere 
på vej
I øjeblikket er en arbejdsgruppe 
– AG MIMER – ved at plan-
lægge forskellige tiltag, der skal 
øge tilgangen af fartøjsførere til 
marinehjemmeværnet. Ud over 
ekstern reklame for fartøjsfører-
nes betydning for, at marine-
hjemmeværnet kan løse sine 
opgaver, vil der i særdeleshed 
blive arbejdet på de indre linjer.

Statistikker over fl otillernes 
fartøjsførere og besætnings-
medlemmernes uddannelser 
bliver analyseret for at få et 
klart billede af situationen i 
hver enkelt fl otille. Derefter vil 
der blive gjort en indsats for de 
fl otiller, der har behov for støtte i 
arbejdet med at fi nde potentielle 
nye fartøjsførere.

En enkelt arbejdsgruppes 
indsats er dog ikke i sig selv 
nogen mirakelkur. Det gælder 
for alle i marinehjemmeværnets 
basisorganisation, at potentielle 
fartøjsførere skal spottes tidligt 
under navigationskurserne, så 
der kan lægges en klar plan for 
det videre forløb.

Til inspiration for kursister 
på navigationskurserne er der 
blevet produceret en fi lm fra 
navigationskursus IV (NAV 
IV), der giver et indblik i nogle 
af fartøjsførernes opgaver og 
ansvar. Filmen ”Den ultimative 
udfordring” er tilgængelig på 
fi lm.hjv.dk.

En tilfældig opfordring fra en 
arbejdskollega til at melde sig 
i marinehjemmeværnet vendte 

i den grad op og ned på 
Andreas Løvschals liv. I dag 

er han, hvor han helst vil være, 
på broen af et skib.

rinehjemmeværnet, ville det være 
svært at få familielivet med to 
små børn til at hænge sammen.

Loyalitet og respekt 
Nok er Andreas løvschal både 
målbevidst og ambitiøs, men han 
er også ydmyg over for den leder-
rolle, han har som fartøjsfører.

”Vil du have besætningens 
loyalitet og respekt, kommer du 
ikke farende ind ad døren og 
begynder at herse rundt med folk. 
Derimod kommer en leder meget 
langt, hvis vedkommende forstår 
og evner at motivere en gruppe til 
at udfolde alle de kompetencer, 

de hver især og sammen har,” 
forklarer Andreas og tilføjer med 
et skævt smil: 

”Jeg tror - nej, jeg ved, min be-
sætning vil gøre hvad som helst, 
jeg beder dem om.”

HJV magasinet  |  December 2011     29



Stram styring 
på Fyn 

Uddannelse og skarp militær profil prioriteres højt af eskadrillechef 
Claus B. Quistdorff, der leder Hjemmeværnseskadrille 240 i 
Odense, hvor opgaverne er mange, og medlemmerne trives.

AF BEtH WErNEr  /  FOtOS: OlE FrI IS

”Ham med hans vink med en vognstang. Nu 
skal han få vognstang .....” 
Og det fik han så – af sin eskadrille. 

Chefen for Hjemmeværnseskadrille 240 
(HVE240) Odense, kaptajn Claus Bernstorff 
Quistdorff, skraldgriner, mens han tager den 
lille, fint forarbejdede og naturtro kopi af en 
gammeldags vognstang i træ i hånden.

”Ja, der fik de mig godt nok, mændene,” 
siger han og forklarer samtidig dét med vogn-
stangen: ”Når der opstår situationer, som jeg 
ikke er helt tilfreds med, plejer jeg gerne at 
indlede med ”opfat lige det, jeg siger nu, som 
et vink med en vognstang.”

Claus B. Quistdorff er hurtig og konsekvent, 
når der skal uddeles skideballer. Men pisken 
eller vognstangen, om man vil, er lige så ofte 
en gulerod. Han er nemlig også den, der står 
og griller pølser til mændene under hårde og 
udmattende øvelser og operationer. I det hele 
taget lægger eskadrillechefen stor vægt på 
at være mest muligt sammen med og sørge 
optimalt for soldaterne, når de er i marken.

”Kald det motivationsfaktor, kald det per-
sonelpleje. For mig er det en helt naturlig og 
selvfølgelig måde at praktisere ledelse på,” 
fastslår Claus B. Quistdorff. 

 

Uddannelse har stor prioritet
Hjemmeværnseskadrille 240 Odense består 
af 201 mand m/k, heraf 42 aktive, som er 
topmotiverede for at løse eskadrillens mange 
opgaver.  

Uddannelse står højt på 
eskadrillechef Claus B. 

Quistdorffs prioriteringsliste. 
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Poul Rasmussen, 68 år, 
menig og medlem af først 
Luftmeldekorpset og siden 
HVE240 i 42 år:
”Claus har formået at skabe 
en eskadrille, der forstår, at vi 
er en militær organisation. Vi 
kan både gå i takt og opføre 
os ordentligt og korrekt. Og 
det tror jeg knytter os sam-
men på en speciel måde.”

Michael Søholm Andersen, 
22 år, korporal og medlem af 
HVE 240 siden maj i år: 
”Jeg har meldt mig, fordi jeg 
brænder for fly, signaltjeneste 
og kommunikation. Samtidig 
er det rigtig tilfredsstillende 
at være en del af en lille 
eskadrille, hvor alle tager 
opgaveløsningen alvorligt.”

Odense

”Vi er en militær bevæbnet organisation med 
helt konkrete opgaver for en række samar-
bejdspartnere, blandt andre flyvevåbenet. Op-
gaverne fordrer militære kompetencer, hvilket 
kræver andet og mere end at være god til at 
lave kaffe, for nu at skære det helt firkantet 
ud. Det er mine folk gode til,” forklarer Claus 
B. Quistdorff.

Derfor står uddannelse også højt på eska-
drillechefens prioriteringsliste. Hver måned 
gennemfører eskadrillen en uddannelses-
dag, og desuden opfordrer eskadrillechefen 
jævnligt sine folk til at videreuddanne sig. 
Satsningen på uddannelse betød, at eskadril-
len i 2010 blev kåret som den eskadrille i fly-
verhjemmeværnet, hvor flest har gennemført 
hjemmeværnets lovpligtige uddannelse.

 
Hjælp til finsk helikopter
Eskadrillen er her og der og alle vegne. 
Bevogtningen af en finsk helikopter i Odense 
lufthavn er et godt eksempel på den type 
opgaver, der er indeholdt i en nyligt ind-
gået samarbejdsaftale mellem HVE240 og 
Odense lufthavn.

Den finske helikopterbataljon kvitterede for 
eskadrillens indsats med et takkebrev. Claus 
B. Quistdorff holder brevet op foran de 15 sol-
dater og piloter, der sidder bænket i auditoriet 
i HVE 240’s lokaliteter i det nordvestlige 
Odense en onsdag aften – den faste ugent-
lige mødedag.

Major Kari Pajunen takker i brevet meget 
taknemmelig for den hjælp og støtte, som 
HVE240 ydede i forbindelse med helikopte-
rens nødlanding og efterfølgende motorskift i 
Odense lufthavn for nogle uger siden.

Mange opgaver
Blot et par uger efter den finske helikopter var 
lettet, var HVE240 igen i Odense lufthavn. 

Denne gang gjaldt det weekendøvelsen ”Fast 
lane”, hvor blandt andet feltflyvepladskoncep-
tet skulle afprøves. Der deltog i alt ni enheder 
fra hær-, marine- og flyverhjemmeværn med 
HVE240 som omdrejningspunkt. 

øvelsen indeholdt olieudslip i Storebælt, et 
kapret marinefartøj og en modstander, som 
ville blokere de civile lufthavne. Med andre ord 
en weekend, hvor de udspillede begivenheder 
gav masser af muligheder for at få afprøvet 
viden om og kompetencer i alt fra førstehjælp 
til brandbekæmpelse over bevogtning, forsy-
ning og taktik.

I den helt modsatte grøft kan nævnes 
eskadrillens tilstedeværelse i forbindelse med 
markeringen af 65-års-dagen for Danmarks 
Befrielse ved flyvergraven på Assistens Kirke-
gård i Odense sidste år. Her deltog HVE240 
med fanekommando og ved kransenedlæg-
gelsen. 

HVE240 har skam også en flyvende deling, 
hvis nogen skulle være i tvivl.  Claus B. Quist-
dorff vil dog gerne have frem, at flyverhjem-
meværnet er meget andet og mere end de 
flyvende delinger.

 

Disciplin skaber korpsånd
Blandt de 15 fremmødte på eskadrilleafte-
nen er også piloterne lars Johansen, Kim 
thomsen og navigatøren John Sørensen fra 
eskadrillens ni mand store flyvende deling.

”Det er spændende og lærerigt at være 
med her. Vi løser nogle samfundsnyttige og 
nødvendige opgaver i en organisation, der 
virkelig er blevet struktureret gennem de 
seneste år,” er de tre enige om.

John fremhæver, at god ledelse har skær-
pet disciplinen, og med den er korpsånden 
virkelig blevet stærk.

Signaltjenesten overvejer taktik 
med den nyudnævnte korporal, 

Michael Søholm Andersen 
(med armen i vejret).
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En weekend  
med gang i den
Danmark ånder dyb fred. Men plud-
selig udbryder store demonstrationer, 
bilbomber springer, og mistænkelige 
personer bevæger sig rundt og sæt-
ter hjemmeværnssoldaterne på en 
hård prøve. 

Sådan så det ud for deltagere fra 
de tre distrikter under totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland samt 
de to lokalforsvarsafsnit i begyndel-
sen af oktober. De mange deltagere 
havde valgt at bruge en weekend på 
at blive trænet i en computersimule-
ret øvelse i Hærens taktiske træner 
ved Hærens Kampskole i Oksbøl.

JCAtS, som computerspillet 

hedder, kan træne førere på alle 
niveauer. Spillet er udviklet af den 
amerikanske hær, og deltagerne 
skal forholde sig til både simple og 
avancerede forhold. Det kan være 
relativt enkle ting som hastighed, 
skudkadence og sigtesystemer eller 
mere avancerede scenarier, hvor der 
bliver skudt efter en bil i bevægelse.

”Det var en stor mundfuld at gå 
i gang med,” fortæller fungerende 
stabschef ved totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland, major 
Ole Krogsgaard. ”Det er første gang, 
vi har samlet alle enheder i Oksbøl til 
en sådan øvelse.”

Deltagere fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn øver 
scenarier i simulationssystemet JCATS. 

Vejledere klar til at 
gøre sundhed sjovt

Sundt HJV hedder et nyt tiltag, som 
giver alle medlemmer af hjemmevær-
net mulighed for at få et venskabeligt 
skub i retning mod en sundere livsstil. 

Uddannelsen af første hold sundheds- og trænings-
vejledere i første uge af oktober var blot første skridt 
på vejen mod en hverdag, hvor motion og varieret kost 
bliver en naturlig del af hverdagen i underafdelingerne. 
Vejlederne, som er udvalgt af distrikterne, er allerede 
godt i gang med et væld af spændende aktiviteter. 
En del af aktiviteterne tages fra det idekatalog, som 
findes på hjemmesiden for Sundt HJV på www.hvs-info.
dk. Her kan du også læse om motivationsprogram-
met Din Sundheds- og træningspartner, som er en 
digital genvej til at skabe motivation og dermed nå sine 
personlige mål.

Første hold af de nye sundheds- og træningsvejledere har været 
gennem en grundig uddannelse på Hjemmeværnsskolen.

Nærkamp i Borris
Nærkampskydninger, handlebaner 
og gruppeskydninger i dagslys og 
mørke. Det var blot nogle af de tilbud 
til enhederne ved Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestjylland i 
forbindelse med to skydeweekender, 
som blev afholdt i Borris Skydeter-
ræn i oktober. Skydeperioden var 
denne gang opdelt i to, så der kunne 
blive plads til flest mulige deltagere. 
Det gav samtidig god tid til at gen-
nemføre skydningerne flere gange.

 lørdagen var afsat til nærkamp-
skydninger og handlebaner, og i løbet 
af formiddagen havde alle mulighed 
for at prøve en række spændende og 
anderledes skydninger. Efterhånden 
som lørdag eftermiddag så skred 

frem, blev gruppernes færdigheder 
på udvalgte gruppeskydninger af-
prøvet. En del af førerne blev endnu 
en gang gjort opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er med klar og tydelig 
kommandoføring, når man skal have 
lavet delt stillingsskifte, eller når ilden 
skal fordeles mod fjenden.

Senere blev gruppeskydningerne 
også gennemført i mørke, og det var 
nogle trætte – og tilfredse – skytter, 
der forlod Borris-lejren efter et par 
gode weekender.

Foto: N
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Borris-lejren blev flittigt brugt af Hær-
hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland
i oktober. Foto; Jan Kruse Hansen
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Styr på 16.685 løbere  
i dyrehaven
9. oktober var Politihjemmeværns-
kompagni gentofte-lyngby som 
sædvanlig på plads, da tusindvis af 
motionsløbere invaderede Dyrehaven 
nord for København. Anledningen var 
det traditionsrige Eremitageløb, og 
solen var med løbere og hjemme-
værnssoldater på den 13,3 km lange 

rute, som blandt andet fører hen 
over den smukke Eremitageslette. 
16.685 løbere gennemførte denne 
43. udgave af løbet. Vinderen blandt 
mændene blev i øvrigt Morten Munk-
holm for andet år i træk, mens norske 
Kirsten Marathon Melkevik tog sejren 
blandt kvinderne.

Midt under et kursus for skydeledere 
om skarpskydning til søs måtte be-
sætningen på MHV 912 Holger Dan-
ske pludselig droppe undervisningen, 
da de blev kaldt ud til søredning.

Det var 13. oktober om aftenen, 
da en 36 fods lystsejler pludselig fik 
brug for hjælp, fordi båden var uden 
motorkraft og strøm og drev rundt 
midt i sejlruten uden lanterne.

Søværnets sendte et skib fra Ka-
lundborg, som desværre kun havde 
en lille gummibåd med 40 heste-
kræfters motor. Det var ikke nok til 
at slæbe lystsejleren i havn, men da 
Holger Danskes gummibåd med 100 
hestekræfter kom til, lykkedes det.

Skarp søredning afløste skolesejlads

MHV 912 måtte afbryde en skolesejlads 
for at hjælpe en lystsejler i nød. 

Foto: S
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Tv-journalist  
på Hjemme-
værnsskolen
En journalist fra den regionale tV 2-station 
tV Syd har sat sig for at undersøge, hvordan 
livet er som frivillig. Derfor troppede hun op på 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab og var for 
en dag deltager i et kursus for nye befalings-
mænd. Det kom der et underholdende indslag 
ud af, som blev vist på tV Syd 25. oktober. Du 
kan se ”Anne som frivillig” på www.tvsyd.dk 
ved at søge ”Anne som frivillig” og så vælge 
udsendelse nummer 16.

”Anne som frivillig” er titlen på en serie 
indslag på TV Syd. Her ses journalist Anne 
Klysner i udsendelsen fra Hjemmeværns-
skolen 25. oktober.

A
rkivfoto

HJV magasinet  |  December 2011     33



Landet rundt

Bykamp og  
skydning i Brikby
Flere måneders planlægning skulle endelig klappe, da 130 
hjemmeværnssoldater gennemførte deres uddannelse i 
bykamp i Oksbøl 21.-23. oktober. Hærhjemmeværnsdistrikt 
østjylland rykkede ind i Brikby, og weekenden bød på 
blandt andet bevægemåder i by, fremtrængen til hus og 
rensning af bygninger.

Samtidig i Oksbøl var der resterende lovpligtig uddan-
nelse på gevær M/95. Efter forberedelse fredag mødte 
skytterne op på skydebanen lørdag morgen. Derefter stod 
den på utallige skydninger indtil søndag eftermiddag, hvor 
alle deltagere havde bestået samtlige kontrolskydninger og 
dermed opdateret deres skyde-Q’er.

Med godt vejr og højt humør blev det til en særdeles vel-
lykket weekend for alle i Oksbøl.

Knald på kulturnatten
Starten på efterårsferien stod 
som sædvanlig i kulturens tegn 
flere steder i Danmark. Kulturnat 
i København havde igen hjemme-
værnet med som deltager, og her 
kunne de mange, mange tusinde 
mennesker i hovedstadens gader 
blandt andet opleve 31 frivillige 
fra totalforsvarsregion Sjælland, 
som i  samarbejde med det øvrige 
beredskab havde lagt sig i selen 
for at gøre Kulturnatten til en stor 

oplevelse. Ved regionens stand var 
det blandt andet muligt at bese en 
sanitetstrailer, ligesom sminkning 
af børn og ”sluk en brændende 
computer” traditionen tro var store 
tilløbsstykker.

Men det var ikke kun fremvisning 
af øvelsesscenarier. Flere gange i 
løbet af aftenen måtte Politihjem-
meværnskompagni Amager hjælpe 
politiet med afspærringer, fordi en 
del bilister ikke ville holde tilbage. 

En god 
sminkning 
gør lykke. 

Førstehjælp  
under indsats
I efterårsferien i uge 42 blev der gen-
nemført et omfattende uddannelses-
forløb ved Det Bornholmske Hjem-
meværn. Forløbet blev afsluttet med 
kurset ”Førstehjælp under indsats”.

Her skal kursisten vise, at han 
eller hun kan udføre livreddende 
førstehjælp under hensyntagen til den 
taktiske situation.

Blandt andet skal man kunne med-
virke til at standse ulykken, melde til 
nærmeste foresatte om den tilskade-
komne og medvirke til nødflytning af 
den tilskadekomne fra fase 1 til fase 
2 under ild og bevægelse foruden at 
undersøge og behandle den tilskade-
komne.

Alle deltagere gik effektivt til værks for at redde 
figuranterne ved kurset ”Førstehjælp under indsats” i 
efterårsferien på Bornholm. Foto: Kenny Thøgersen
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Skydning, bykamp og teambuilding var i 
fokus i Oksbøl øvelsesterræn i 

slutningen af oktober.
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Historikerne 
samlet
Midt i oktober mødtes over 100 af 
hjemmeværnets historikere på Hjem-
meværnsskolen i Nymindegab. Hjem-
meværnets historiske fundament og 
den kolde krig var blandt temaerne til 
det historiske seminar, som blev indledt 
ved Den Kommitterede for Hjemme-
værnet, Jens Hald.

I sit indlæg talte Jens Hald om 
vigtigheden af at forstå det historiske 
fundament, som hjemmeværnet hviler 
på. Han understregede desuden, at 
den enkelte hjemmeværnssoldat har et 
ansvar for at holde fokus på værdig-
rundlaget og for at fungere som am-
bassadør, når man optræder i uniform.

Dette års øvelse fandt sted i store dele af 
Jylland og på Fyn og var den hidtil største 
øvelse af sin art. Foruden 550 elitesoldater 
fra både ind- og udland deltog cirka 150 
hjemmeværnssoldater fra fire forskellige 
distrikter. Alene fra Hærhjemmeværnsdi-
strikt Midt- og Vestjylland var cirka 80 mand 
involveret.

Et centralt omdrejningspunkt for den storsti-
lede øvelse var faren ved såkaldte Improvised 
Explosive Devices (IED), som oftest rammer 
vestlige styrker i form af vejsidebomber. I det 
fiktive scenarie styrede en fjendtlig bandit det 
hele, og enkelte steder var der taget gidsler.

De fleste af de mange hjemmeværnssol-
dater fungerede som figuranter, men Særlig 
Støtte og rekognosceringskompagni (SSr) 
havde en meget aktiv rolle. SSr-soldaterne 
bidrog til løsningen af specialoperations-
styrkernes opgaver under øvelsen. Enheden 
gennemførte blandt andet rekognoscering 
mod modstanderens hovedkvarter.

”Det er vigtigt, at SSr som enhed fra 
hjemmeværnet fortsætter med at levere et 

troværdigt bidrag inden for vores kompeten-
ceområder. tilsvarende vil jeg gerne give stor 
ros til de mange hjemmeværnssoldater, der 
har gennemført de nødvendige momentspil på 
objekterne. Uden deres indsats havde udbyt-
tet af øvelsen ikke været så stort,” fortalte 
fungerende chef for SSr premierløjtnant Aage 
Pinnerup til HJV.DK umiddelbart efter afslut-
ningen på øvelsen.

Hjemmeværnet og  
Jægerkorpset på øvelse

reddet ved et 
tilfælde – efter 
17 timer
Det var held i uheld, da en lystsejler en 
lørdag morgen i slutningen af oktober 
endelig fik hjælp efter at have været i 
nød i 17 timer. Marinehjemmeværnets 
fartøj MHV 816 Patrioten var ude på 
en træningssejlads for kommende 
fartøjsførere.

Lystbåden var på vej mod Køben-
havn, da den gik på grund i Limfjorden 
tre sømil vest for Aalborg. Den enlige 
mand om bord på båden havde siddet 
fast i 17 timer, da Patrioten ved et 
tilfælde sejlede forbi. Fritidssejleren 
havde intet kommunikationsudstyr med 
sig om bord, og derfor kunne han ikke 
kalde på hjælp eller komme i kontakt 
med nogen på land.

Det lykkedes for Patrioten at trække 
sejleren fri, hvorefter han fortsatte sit 
togt mod København på egen hånd.

”Jægere” og andre eliteenheder fra mange lande 
øvede deres færdigheder ved Night Hawk 2011. 
Hjemmeværnet leverede både figuranter og støtte 
fra SSR-enheden til den store øvelse. 

Hjemmeværnet stillede med et uvurderligt bidrag til årets 
udgave af den store Night Hawk-øvelse, som Jægerkorpset 
afholdt i de to første uger i oktober
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Et koncept, 

AF CHArlOttE BAUN SENHOlt  /  FOtO: OlE BO JENSEN

På et markant område skiller 
beredskabsfaglig koordinator 
Johnny g. larsen og vicepoliti-
inspektør Søren greve sig ud fra 
mange af deres øvrige kolleger 
i Hjemmeværnskommandoens 
hovedkvarter på Kastellet i 
København. De bærer ikke den 
karakteristiske grønne uniform. 

Den pensionerede kolonnechef 
fra Beredskabsstyrelsen, Johnny 
g. larsen, er til daglig i civilt an-
træk med skjorte, slips og jakke, 
mens hans kollega, Søren greve, 
ses i sort politiuniform. 

Begge indgår i Hjemmeværns-
kommandoens strategiske enhed, 
Samtænknings- og Aftalesektio-
nen (SAS), der for nogle år siden 
blev skabt ud fra et ønske om at gå 
nye veje og tilbyde danske sam-
fundsvigtige virksomheder hjælp 
inden for sikkerheds- og bered-

skabsområdet i et tæt samspil med 
de sektoransvarlige myndigheder.

Med en anderledes tværfaglig 
profi l – sektionen ledes af chef-
konsulent Claus Bjørnelund med 
en baggrund fra erhvervslivet og 
tæller også den militære rådgiver, 
major Henrik lysholm – er det 
enhedens vision at styrke det 
tværfaglige beredskabssamar-
bejde i respekt for de sektoran-
svarlige myndigheder og deres 
forskellige kulturer. 

”langt de fl este steder er det 
lokale tværfaglige samarbejde 
forbilledligt. Så det er en rigtig 
god ide at hæve tanken om 
det brede samarbejde op på 
samfundsplan. I sidste ende har 
vi jo alle en fælles opgave med 
at sikre, at de samfundsvigtige 
virksomheder kan fortsætte deres 
drift også ved kriser og ulykker,” 

siger beredskabsfaglig koordina-
tor Johnny g. larsen.

Det tværfaglige koncept 
var medvirkende årsag til, at 
han efter en lang karriere med 
ledelsesposter i beredskabet for 
nogle år siden sagde ja til jobbet i 
Hjemmeværnskommandoen.

Forskellige kulturer
Vicepolitiinspektør Søren greve 
er helt enig. Han er den sidst 
ankomne mand i sektionen og 
har en bred ledelseskarriere fra 
politiet – senest som afdelings-
leder for Operativ Planlægning 
og Analyse hos Nordsjællands 
Politi. Det militære univers er han 
også fortrolig med fra sin tid som 
reserveoffi cer og som medlem af 
det tidligere SEP – Specielle Ef-
terretningspatruljer ved Hærens 
Operative Kommando. 

”Det er meget spændende og 
udfordrende at være med til at 
bygge bro mellem de forskel-
lige kulturer i beredskabet. Selv 
om vi er forskellige, så kan vi 
jo godt arbejde sammen,” siger 
Søren greve. En af hans vigtige 
opgaver er at se på potentialerne 
i samarbejdet med politiets øjne, 
så det politimæssige aspekt bliver 
en del af samtænkningen. Han 
står desuden for koordination til 
rigspolitiet.

Seksdobling af aftaler
For Søren greve er det også en 
stor motivationsfaktor at opleve 
det store frivillige engagement, 
som medlemmerne i hjemme-
værnet er i besiddelse af. ”Det 
er jo drivkraften for den indsats, 
som hjemmeværnet kan tilbyde 
samfundet,” siger han.

Et koncept, Et koncept, 
der 
virker

Beredskabsfaglig koordinator Johnny G. Larsen og 
vicepoliti inspektør Søren Greve er begejstrede for 
tanken om at udbrede det tværfaglige samarbejde i 
det nationale beredskab.

Den tidligere chef i Beredskabsstyrelsen, Johnny 
G. Larsen og vicepolitiinspektør Søren Greve er i 
dag ansat i Hjemmeværnskommandoen, hvor de 

skal være med til at udbrede det tværfaglige 
samarbejde i beredskabet. 
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Meget tyder på, at det tværfaglige 
koncept er bæredygtigt. I løbet 
af få år er det lykkedes SAS at 
seksdoble antallet af aftaler med 
samfundsvigtige infrastruktur-
virksomheder fra fire i 2008 til 
25 i 2011. Aftalerne spænder 
fra offentlige virksomheder på 
styrelsesniveau til virksomheder 
og Københavns Universitet.

Seneste skud på stammen er 
fornyelsen af samarbejdet med 
DSB, der i starten af november 
indgik en ny kompetence- og 
samvirkeaftale med virksomheds-
hjemmeværnet. Den giver DSB 
med en forholdsvis lille bered-
skabsorganisation mulighed for 
at få sparring på beredskabs- og 
sikringsområdet og støtte fra 
hjemmeværnets enheder i eks-
traordinære situationer. Dermed 
bidrager hjemmeværnet, igennem 
det tværfaglige samarbejde, til, at 
DSB kan leve op til de lovmæs-
sige krav inden for beredskabs- 
og sikringsområdet

respekt
”Det er da lidt af en succeshisto-
rie. Den viser, at det tværfaglige 
koncept imødekommer behovene 
hos blandt andet de sam-
fundsvigtige infrastrukturvirksom-
heder, og at man sagtens kan 
udnytte de fælles ressourcer i be-
redskabet, når det sker i respekt 
for hinandens kompetencer,” siger 
Johnny g. larsen. Han skal først 
og fremmest sørge for at holde 
samarbejdet med Beredskabs-
styrelsen, Beredskabsforbundet 
og Foreningen af Kommunale 
Beredskabschefer ved lige og 
udbygge netværk.

Johnny g. larsen peger igen 
på det unikke i, at enheden netop 
bygger på en tværfaglig søjle, 
som betyder, at man kan skræd-

dersy aftaler til de samfundsvigti-
ge virksomheder, så ”de får noget 
fra alle verdener.”

De to rådgivere kan hurtigt 
komme i tanke om adskillige 
hændelser, der har krævet et 
meget omfattende samarbejde i 
beredskabet. 

Ud over sommerens vold-
somme skybrud, som har trukket 
lange spor efter sig og flere 
steder satte samfundets samlede 
beredskab på overarbejde, og se-
nest eksplosionsulykken i Andst 
i Sydjylland må også nævnes de 
seneste to års hårde vintre med 
snekaos mange steder – ikke 
mindst på Bornholm.  

Johnny g. larsen, der har væ-
ret chef for Beredskabsstyrelsen 
på Bornholm, hvor han i øvrigt 
også selv bor, siger: ”Her var det 
jo helt afgørende, at de forskel-
lige aktører samarbejdede om det 
ene fælles mål at få tingene til at 
køre igen og skabe tryghed for 
borgerne.”

Begge peger desuden på, at 
også hjemmeværnets medlem-
mer har gavn af de aftaler, som 
SAS har opnået. For aftalerne 
kaster opgaver af sig – som 
eksempelvis observationsopgaver 
i forbindelse med større nationale 
og internationale begivenheder.

Kan blive endnu dygtigere   
”Men selvfølgelig kan vi blive 
endnu dygtigere til at arbejde 
sammen og på tværs – til det, vi 
kalder for national samtænkning 
– så vi kan indgå flere aftaler til 
gavn for det samlede beredskab. 
Derfor fortsætter vi også med at 
udvikle det strategiske samar-
bejde, så vi kan løfte i fælles-
skab,” understreger de to faglige 
koordinatorer. 

Blå bog:

Søren Greve, 46 år

2011 Politifaglig koordinator i Samtænknings- 
og Aftalesektionen.

20082011 Tjeneste ved Nordsjællands Politi 
først som vagtchef, siden som kommunikati-
onsansvarlig og senest som afdelingsleder for 
Operativ Planlægning og Analyse (OPA).

20062008 Fungerende leder af ordenspoli-
tiet, Lyngby Politi, og herefter gennemførelse 
af Politiets Overordnede Lederuddannelse. 

19931996 Reserveofficer. Gennemgik i 1993 
den fulde optagelse til det tidligere SEP, 
Specielle Efterretningspatruljer ved Hærens 
Operative Kommando.

Blå bog:

Johnny Gudmund Larsen, 
63 år

2009 Beredskabsfaglig koordinator i Hjem-
meværnskommandoens Samtænknings- og 
Aftalesektion.

20032008 Chef for Beredskabsstyrelsen 
Bornholm og regionschef for Beredskabs-
region VII. 

19902003 Beredskab Storkøbenhavn,  
operativ chef.

19841990 Carlsberg-koncernen, uddan-
nelses- og personaleudviklingschef. 

19781984 Uddannelsesofficer ved  
Hjemmeværnsregion VI.

19661978 Forsvaret, Dronningens  
Livregiment og Jægerkorpset. 

”Det er meget 
udfordrende at være 
med til at bygge bro 
mellem de 
forskellige kulturer i 
beredskabet,” mener 
Søren Greve.    

”Man kan sagtens 
udnytte de fælles 
ressourcer i 
beredskabet, når det 
sker i respekt for 
hinanden,” fastslår 
Johnny G. Larsen.

“I sidste ende har vi  
alle en fælles opgave i  
beredskabet.“  Johnny G. Larsen,  

Beredskabsfaglig koordinator
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Strenge vintre  
har fået bornholmere til

at søge 
fællesskab
Rekordmange har i år vist interesse for at blive medlem 
af Det Bornholmske Hjemmeværn.

AF lENI SOStACK lArSEN
FOtO: KENNy tHøgErSEN

trods øens størrelse oplever Bornholm i år 
en historisk stor søgning til hjemmeværnet. 
Fra januar til udgangen af oktober tegnede 
48 nye medlemmer , heraf 36 mænd og 
12 kvinder,  kontrakt med Det Bornholm-
ske Hjemmeværn. Og flere er på vej. 

Chefen for Det Bornholmske Hjem-
meværn, oberstløjtnant Holger Fuglsang-
Damgaard, har ikke en entydig forklaring 
på det positive medlemsboom på øen.

”Vi kan blot konstatere, at der er tale 
om mere end en fordobling i forhold til de 
seneste mange år. Det er utrolig flot,” siger 
Holger Fuglsang-Damgaard.

Vi passer på vores ø
Informationsofficer Hanne Hueg fra Det 
Bornholmske Hjemmeværn peger på, at 
de to seneste snerige vintre har været en 
faktor, der har fået flere til at melde sig ind 
i hjemmeværnet. 

”På Bornholm har vi generelt en god 
pressekontakt og tradition for at passe på 
vores ø. gennem to strenge vintre med 
mange timers indsats har vi signaleret dyg-
tighed og kvalitet. Det er helt sikkert noget 
af forklaringen på vores fremgang.”

Denne betragtning deler major Bjarne 
Møller fra Det Bornholmske Hjemmeværn. 
Han mener også, at noget af fremgan-
gen skal ses i sammenhæng med en høj 
arbejdsløshed. Folk mangler pludselig 
det fællesskab, de har været vant til på 
arbejdspladsen, og så er hjemmeværnet en 
organisation, der signalerer sammenhold.

”Vi ser en sneboldeffekt lige i øjeblik-

ket, for med mange nye medlemmer får vi 
også mange nye gode ambassadører, der 
hverver videre ud i deres omgangskreds. 
Det er en positiv spiral, som vi selvfølgelig 
udnytter.”

Et puf i den rigtige retning
Politihjemmeværnskompagni Bornholm 
er en af de underafdelinger, der har haft 
størst tilgang af nye medlemmer. rekrut-
teringsofficer Annette romain mener, at 
en meget vigtig del af hvervningen foregår, 
lige efter at nye medlemmer er blevet 
optaget i hjemmeværnet. 

Selv gør hun meget for at holde tæt 
kontakt til de nye, så de ikke mister inte-
ressen igen. Annette hjælper gerne de nye 
medlemmer med at huske aftaler, men der 
skal også komme et initiativ fra deres side. 
Hun ser det ikke som sin opgave at bære 
de nye på hænder og fødder, men mere at 
give dem et puf i den rigtige retning.

”Vi gør meget ud af, at de nye bliver 
modtaget godt og bliver hjulpet i gang med 
deres uddannelse, så de hurtigt finder sig 
til rette i gruppen.”

På Bornholm er alle dele af hjemmevær-
net samlet i ét distrikt, hvilket resulterer i et 
frugtbart samarbejde på tværs.  Og udadtil 
opfattes hjemmeværnet som en enhed 
med forskellige spidskompetencer. 

”Vi er ikke bange for at hverve til hinan-
den. Det vigtigste er, at nye medlemmer 
føler sig godt tilpas,” siger Annette romain.

Sanitetstjeneste er et godt trækplaster, især når 
hjerte starterne findes frem. 
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Fokus på 
hjemmeværnets
internationale 
muligheder
Skal hjemmeværnet fortsat spille en rolle internationalt? Hvis ja, hvordan 
skal den rolle så defineres? Det har hjemmeværnets nye Kapacitetscenter 
fået til opgave at undersøge. Mulighederne er mange.

AF KASPEr BrøNDUM ANDErSEN

På søværnets område i den yderste ende af 
Holmen i København holder hjemmeværnets 
Kapacitetscenter til. Bygningerne byder på 
lyse og rummelige omgivelser for de seks an-
satte, som lige nu kortlægger hjemmeværnets 
kompetencer og undersøger, i hvilke rammer 
kompetencerne kan anvendes internationalt.

I spidsen for centret står oberst Peer Sander 
rouff, og han er ikke i tvivl om, at hjemme-
værnet kan gå en spændende fremtid i møde. 
Hvis politikerne altså beslutter sig for at gøre 
brug af hjemmeværnet i en bredere sammen-
hæng end i dag.

”Hjemmeværnet har et virkelig stort 
potentiale. For vi er mere end bare soldater. 
Vi er soldater med civile uddannelser, og i 
kraft af denne kombination kan vi løse vigtige 
opgaver i kriseramte nationer blandt andet 
sammen med forsvaret og Beredskabsstyrel-
sen,” siger Peer rouff.

”Vi er klar”
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, er enig i, at hjemmeværnssoldaternes 
miks af civile og militære kompetencer kan 
være nyttige internationalt.

”Der er ingen tvivl om, at hjemmeværnets 
frivillige soldater kan klare sig i det interna-
tionale miljø. Det har de allerede vist i den nu 
afsluttede opgave med bevogtningen af lejre i 
Afghanistan og i den igangværende bevogt-
ningsopgave i Kosovo. Så hvis vi får tid til at få 
overblik over opgaven og kan nå at uddanne 
vores dygtige soldater til de særlige forhold 
under en ny international mission, skal vi nok 
være klar,” siger Finn Winkler.

Kapacitetscentret kom for alvor op at køre i 
løbet af foråret, og i forsommeren blev et hold 

sendt af sted på en længere Fact Finding 
Mission til Afghanistan. turens formål var at 
undersøge, hvordan hjemmeværnets civile 
og militære kompetencer kan anvendes i civil 
genopbygning. Hensigten er, at erfaringerne 
skal anvendes bredt, hvad angår både opga-
vetyper og potentielle indsatsområder.

Siden hjemkomsten har holdet arbejdet på 
en rapport, som skal afleveres til Forsvarsmi-
nisteriet inden udgangen af 2011. Men inden 
det eventuelt kommer på tale at udsende 
frivillige til projekter, skal både de militære 
og civile kvalifikationer for hjemmeværns-
soldaterne kortlægges. Og så skal der politisk 
svar på, om hjemmeværnet i det hele taget 
skal opstille og udsende hele eller dele af de 
potentielle kapaciteter, påpeger Den Kommit-
terede for Hjemmeværnet, Jens Hald

”I forbindelse med militær tilbagetræk-
ning er der altid diskussion om, hvordan det 
internationale samfund kan og skal involvere 
sig i genopbygningsarbejdet. Her er Kapa-
citetscentret oplagt som en kandidat til at 
løse opgaver, som der er brug for i lande, hvor 
landbrug, uddannelsessystem, infrastruktur, 
militær og alt andet lider under krigens øde-
læggelser,” siger Jens Hald.

Kapacitetsopbygning i Georgien
I første omgang venter to meget konkrete op-
gaver for Kapacitetscentret: at skabe overblik 
over interessen for at blive udsendt og at dan-
ne sig et samlet overblik over, hvilke kvalifika-
tioner hjemmeværnssoldaterne har. Desuden 
går Kapacitetscentret allerede i slutningen af 
2011 i gang med også at undersøge interesse 
og kvalifikationer blandt forsvarets reserve og 
personel i Den regionale Føringsstruktur.

Fokus i det nye Kapacitetscenter er dog ikke 
kun rettet mod civile genopbygningsprojek-
ter. Allerede nu er hjemmeværnet involveret 
i et meget konkret projekt inden for militær 
kapacitetsopbygning. I løbet af 2011 har 
hjemmeværnet bidraget til opbygningen af 
nationalgarden i georgien. Denne indsats er 
nu forankret i Kapacitetscentret.

Hjemmeværnet har blandt andet været med 
til at løfte uddannelsessystemet via instruktør- 
og ledelseskurser, som er blevet varetaget af 
frivillige danske instruktører. Den praktiske del 
af indsatsen har været varetaget af Hjemme-
værnsskolen og fortsætter i 2012. 

Chefen for Hjemmevær-
nets Kapacitetscenter, 
oberst Peer Sander Rouff, 
har blikket rettet mod 
hjemmeværnets fremtidige 
internationale indsats. 

Fakta

Civil genopbygning
I Forsvarsforlig 2010-2014 står der 
blandt andet om hjemmeværnets 
opgaver:
”Hjemmeværnet skal dog fortsat og i 
muligt omfang øge bidraget til forsvarets 
internationale opgaveløsning, bl.a. be-
vogtning og andre relevante funktioner, 
ikke mindst indsatser i forbindelse med 
civil genopbygning …”
Hjemmeværnets Kapacitetscenter 
definerer begrebet civil genopbygning 
således:
”Civil genopbygning er støtte til en 
nation med henblik på at opbygge et 
funktionelt civilt samfund tilpasset de 
lokale forhold. Opgaven vil være styret 
af nationens, regionens eller lokalsam-
fundets behov.”

Foto: O
le B

o Jensen
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Hjemmeværnet har mange tusinde dygtige 
frivillige soldater. Men ud over at være solda-
ter har de fleste også en civil karriere. Netop 
den kombination er værdifuld både for hjem-
meværnet og for det enkelte frivillige medlem.

De militære færdigheder bruges ofte i 
løsningen af opgaver for det danske samfund. 
Og på sigt vil det måske også blive muligt 
at blive udsendt til spændende projekter i 
udlandet – hvis der også er de rette civile 
kompetencer på cv’et. Som en bonus kan de 
mange attraktive uddannelser i hjemmevær-
net booste en civil karriere.

Så der er mange gode grunde til at få helt 
styr på kompetencerne. Både de civile og 

de militærfaglige. Derfor har hjemmeværnet 
iværksat en registrering af alle de kvalifikatio-
ner, som de mange frivillige har.

Men hvordan skal registreringen foregå? Vi 
har spurgt major Henrik Hartvig Dyhrfjeld fra 
Hjemmeværnets Kapacitetscenter.

Hvorfor skal de civile kvalifikationer  
kortlægges?
”I det nuværende forsvarsforlig er der lagt op 
til, at hjemmeværnet skal kunne bidrage til 
for eksempel civile genopbygningsprojekter. 
Her tænkes især på muligheden for at kunne 
støtte med kapaciteter og arbejde i et krise- 
eller konfliktmiljø under anvendelse af den 

unikke kombination, der ligger i at besidde 
såvel militære som civile kompetencer. Så 
vi har brug for klarhed over personellets 
kvalifikationer og for at kende til de frivillige 
hjemmeværnssoldaters lyst til at deltage i 
internationale operationer og især inden for 
civil genopbygning.”

Hvordan kan mine civile kvalifikationer  
bruges i en international operation?
”En fagspecifik uddannelse kan eksempelvis 
være relevant i forbindelse med genopbyg-
ning af landbrug eller infrastruktur efter en 
katastrofe eller en konflikt – eksempelvis 
el, vand eller telefonnet. tilsvarende kan en 

Værdifulde civile 
kompetencer

Ved at registrere dine civile såvel som militære kvalifikationer kan du 
slå tre fluer med ét smæk: Du bidrager til et stærkere hjemmeværn, 
åbner mulighed for at få en oplevelse for livet i en international mission, 
og ikke mindst synliggør du dine militære og civile færdigheder, som 
kan give din karriere et løft.

AF KASPEr BrøNDUM ANDErSEN
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baggrund
•	 	Hjemmeværnskom-

mandoen iværksatte i 
maj 2010 projekt ”Task 
Force Stamkort”. Målet 
var primært at opdatere 
overblikket over de militære 
kvalifikationer for personel 
i hjemmeværnets struktur. 
Dertil kom, at cirka 3.000 
af de adspurgte gerne ville 
lade deres civile kompe-
tencer registrere.

•	 	I	begyndelsen	af	2011	blev	
Hjemmeværnets Kapaci
tetscenter oprettet som et 
led i implementeringen af 
det nuværende forsvarsfor-
lig. En af opgaverne er at 
etablere et kompetencere-
gister for alle, der ønsker at 
være med – frivillige med-
lemmer, ansat personel og 
personel i Den Regionale 
Føringsstruktur.

•	 	Både	de	allerede	registre-
rede kvalifikationer og de 
kommende vil blive koblet 
sammen med oplysningen 
om, hvorvidt den enkelte er 
interesseret i at anvende 
sine civile kompeten
cer til at støtte statens 
samlede indsats i krigs- og 
konfliktramte områder uden 
for Danmark. 

•	 	Du	kan få registreret dine 
kompetencer ved at ud-
fylde skemaet på HJV.DK. 
Bag login finder du ”For 
medlemmer” og dernæst 
”Civile kompetencer”. Her 
er både et kvalifikations-
katalog og en vejledning.

projektlederkarriere eller andre erfaringer og 
kvalifikationer fra det private erhvervsliv være 
væsentlige i opbygningen af et samfund efter 
en konflikt.”

Hvis jeg allerede har fået registreret min  
uddannelse og erhvervserfaring i forbindelse 
med Task Force Stamkort, skal jeg så  
registreres igen?
”Det vigtigste er, at dine data opdateres lø-
bende. Det kan jo være, at du gennemfører en 
ny uddannelse. Eller måske ændrer du mening 
i forhold til din interesse for at bidrage til hjem-
meværnets opgaveløsning internationalt. Men 
vores fokus er rettet mod at gøre det så enkelt 
og fleksibelt som muligt.”

Skal jeg finde alle mine gamle eksamenspapi-
rer og andre beviser frem?
”Nej, ikke i første omgang. Det skal være så 
nemt at administrere som muligt for både den 
enkelte og for distrikterne. Vi arbejder videre 
med task Force Stamkort, men vi har lyttet til 
tilbagemeldingerne om, at det har medført en 
del administration at fremskaffe, digitalisere og 
registrere eksempelvis eksamenspapirer. Så 
vi arbejder meget med at gøre det smidigt at 
registrere og vedligeholde alle data. Derfor er 
det i første omgang nok, at man får registreret 
sine kvalifikationer og sin interesse for at blive 
udsendt. Hvordan det foregår helt konkret, kan 
man læse i vejledningen på HJV.DK. Så skal vi 
nok følge op, hvis den enkelte soldat senere får 
tilbud om udsendelse og fortsat er interesseret.”

Hvor længe gælder registreringerne? Hvad nu, 
hvis jeg er uddannet glarmester i 1996, men 
ikke har brugt uddannelsen siden 1999?
”Der er som udgangspunkt ikke fastsat en 
bestemt forældelsesfrist.”

Skal jeg registreres, hvis jeg ikke er interes-
seret i at blive udsendt i international tjeneste?
”Ja, det vil vi fra Kapacitetscentrets side op-
fordre til. Men jeg vil gerne understrege, at der 
ikke er nogen binding ved at tilkendegive sin 
interesse for at deltage i international tjeneste. 
Og hvis man allerede har registreret sine civile 
kvalifikationer, så vil det være nemt at ændre sin 
registrering, hvis man ændrer mening.”

Hvad hvis jeg fortryder, at jeg har fået mine 
kompetencer registreret, og gerne vil have 
dem slettet?
”Du vil til hver en tid kunne få slettet dine 
registrerede civile kvalifikationer, hvis du ønsker 
det.”

Hjemmeværnet har i løbet af to år uddannet over 200 skydelærere og 
instruktører i den georgiske nationalgarde. Desuden har man hjulpet 
georgierne med opstillingen af en skydebane i en ny uddannelseslejr.
Her ses (fra venstre) materielmester Dennis Christensen, kaptajn Niels 
Poulsen, overkonstabel OKS Per Andersen og materielassistent Henrik 
Larsen.
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Danske hjemmeværnssoldater fi k pudset 
skydefærdighederne af og trænet bevogtning på en 
storstilet svensk efterårsøvelse forud for udsendelsen 
til Kosovo i starten af 2012.

AF MAJOr KENNEtH gOOS Og CHArlOttE BAUN SENHOlt
FOtO: CArStEN DyrKIlDE

Det varer ikke længe, før et nyt hold hjem-
meværnssoldater pakker rygsækken og siger 
farvel til venner og familie for at drage på 
international tjeneste i Kosovo. 

I februar 2012 afl øser den sjette bevogt-
ningsdeling fra hjemmeværnet – KFOR 
Hold 6 – den nuværende deling. Holdet 
er denne gang opstillet af soldater fra Det 
Bornholmske Hjemmeværn med støtte fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
Lolland-Falster.

En stor svensk øvelse i Sydsverige dannede i 
efteråret rammen for bruttoholdets første ud-
dannelse. 45 hjemmeværnssoldater mødtes 
med det svenske hjemmeværn ved Ravlunda 
øvelses- og skydeterræn cirka 45 kilometer 
nordøst for Ystad. Skydeterrænet glimrer ved 
at være meget stort på godt 20 kvadratki-
lometer med en blanding af skov og åbent 
terræn, hvor det svenske hjemmeværn også 
gennemførte en fi redages uddannelse for to 
af sine i alt fi re bataljoner og samlede cirka 

600 svenske hjemme-
værnssoldater.

De danske hjem-
meværnssoldater 
blev under opholdet 
indkvarteret i en teltlejr. 
For at holde varmen var 
teltene udstyret med 

kakkelovn, hvilket vakte en del morskab i 
den danske lejr. Selv om vejret bød på smuk 
sensommersol, var nætterne kolde, så der 
blev dog god brug for kakkelovnene.

Det blandede hold fra Bornholm og Syd-
sjælland havde ikke tidligere mødt hinanden, 
så enhedens samarbejde blev sat på sin 
første prøve i Sydsverige. Her bidrog de 
svenske værters glimrende program til at 
ryste de danske hjemmeværnssoldater godt 
og grundigt sammen. Grupperne blev såle-
des sammensat, så der i hver sektion var en 
bornholmsk og sydsjællandsk gruppe.

”Alle var meget åbne over for hinanden, og 
vi fi k hurtigt et godt forhold til hinanden. Efter 
en dag begyndte jeg selv at tale bornholmsk, 
selv om jeg aldrig før har været sammen med 
bornholmere,” fortæller den 25-årige sergent 
Henrik, der er næstkommanderende i en 
motoriseret infanterideling i Hjemmeværns-
kompagni Greve-Solrød.

Teknisk udfordrende skydninger
I skydeterrænet fi k hjemmeværnssoldaterne 
rig lejlighed til at teste deres skydefærdig-
heder. De indøvede blandt andet nærkamp-
skydninger både om dagen og om natten 

Fire hektiske 
dage i Sverige

Der blev også tid til at 
slappe af under øvelsen 
i Sydsverige, hvor de 
danske hjemmeværns-
soldater blev 
indkvarteret i store telte 
med kakkelovne.

En af de svenske gymnasieelever 
bliver kropsvisiteret. Når soldaterne 

kommer til Kosovo, skal de udføre 
adgangskontrol til og fra lejren. 
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samt enhedsskydning, og der blev skudt med 
løse og skarpe skud fra mange forskellige 
positioner. Desuden blev der tid til omskoling 
på pistol.

”Det var nogle fantastiske instruktører, 
og skydningerne var teknisk udfordrende. 
Instruktørernes høje uddannelse gjorde det 
muligt at gennemføre skydninger, som på en 
normal øvelse kun ville kunne gennemføres 
med løst krudt grundet sikkerhedskravene,” 
fortæller Henrik.

Svenske demonstranter
Anden del af programmet havde fokus på ud-
dannelsen i bevogtning på et militært objekt. 
En nedlagt stationsbygning i øvelsesterrænet 
blev udpeget til objektet, og så gjaldt det el-
lers om for de danske hjemmeværnssoldater 
at iværksætte en velfungerende adgangskon-
trol, så de kunne holde de ubudne gæster 
væk fra området.

Svenskerne havde allieret sig med cirka 
35 gymnasieelever, der stod for indspillet, 
som var af meget høj klasse. Rammen for 
bevogtningsøvelsen var et trusselbillede som 
i Kosovo, så de danske bevogtningssoldater 
blev ikke udsat for væbnet angreb, men i 

stedet fik de mange fredelige – og til tider 
svære ting – at forholde sig til. 

”Hele bevogtningsuddannelsen var både 
udfordrende og på et højere niveau tilpas-
set de skarpe opgaver, som vi kan løse. Det, 
at der blev kommunikeret på svensk, gjorde 
kun øvelsen endnu mere realistisk. Så forstår 
man pludselig, at det ikke er så let at få folk 
til at gøre, som man vil, hvis de ikke forstår 
det, man siger,” siger sergent Henrik, der har 
stor ros til de unge svenske gymnasieelevers 
præstation. 

”De gik virkelig til opgaven med krum hals,” 
fortæller Henrik.

 

Håber at komme af sted
Personligt håber Henrik meget på at blive 
blandt de udsendte hjemmeværnssoldater på 
KFOR Hold 6. Afgørelsen træffes i decem-
ber efter endnu et uddannelsesforløb på 
Bornholm. Det udvalgte nettohold starter den 
missionsorienterede uddannelse til januar i 
Søgårdlejren i Sønderjylland, hvorefter holdet 
sendes til Kosovo.

”Det vil være helt kanon at få lov til at vise, 
at den uddannelse jeg har taget i hjemme-
værnet og de mange øvelser i bevogtning 

også kan bruges på en skarp opgave,” fast-
slår Henrik, der i det civile er it-supporter i et 
firma i Tune. Firmaet har givet positivt tilsagn 
til den internationale tjeneste.

Delingsfører, kaptajn Svend fra Det Born-
holmske Hjemmeværn supplerer: ”Formålet 
med samlingen i Sverige var netop at styrke 
sammenholdet inden for delingen. Det synes 
jeg lykkedes, og alle drog hjem med en 
følelse af at ville lægge sig ekstra i selen, så 
de kan blive en del af nettoholdet.”

Fakta

•	 	Hjemmeværnet	har	siden	
midten af februar 2011 
stået for bevogtningen af 
Novo Selo-lejren i Kosovo. 
Fra februar til april 
2012 bliver den udført af 
hjemmeværnssoldater fra 
Bornholm og Sydsjælland. 

•	 	Kosovo-delingerne 
består primært af frivillige 
hjemmeværnssoldater, 
men er suppleret med tre 
ansatte fra hjemmeværnet 
– nemlig delingsføreren, 
kommandobefalingsman-
den og kontorhjælperen.

	•		Opgaverne	består	blandt	
andet af adgangs-
kontrol med tjek af biler 
og personer, hegnspatrul-
jer og vagt ved centrale 
installationer i lejren.

ravlunda
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I takt med at hjemmeværnet får 
nye opgaver, tilpasses uddan-
nelserne, så de matcher kra-
vene til de færdigheder, som er 
nødvendige for at løse opgaverne. 
Udviklingen giver nye udfordrin-
ger til Hjemmeværnsskolen, til de 
enkelte kursister og til de under-
afdelinger, som udvælger folk til 
fører- eller specialistuddannelser.

Nøgleordene er udvælgelse af 
de rigtige mennesker, information 
om krav og indhold og forberedel-
se af den enkelte deltager til de 

udfordringer, der venter ham eller 
hende i løbet af uddannelsen.

Det betyder i praksis, at kursi-
sten skal have færdiggjort den 
uddannelse, som er nødvendig 
for optagelse på kurset. Men 
det betyder også, at den enkelte 
hjemmeværnssoldat er forberedt 
på de udfordringer, der venter, 
så han eller hun ved, hvad der 
forventes på uddannelsen.

Frafald kan minimeres
to kursister har netop valgt at 

afgå fra et Alment Befalings-
mandskursus.

Den ene kursist siger: ”Jeg 
havde slet ikke forventet, at det 
var det, jeg havde meldt mig til. 
Jeg havde virkeligt ønsket, at 
min underafdeling havde gjort en 
større indsats for at forberede mig 
på, hvilke krav jeg ville blive stillet 
over for.”

En anden kursist er enig:
”Jeg savner også at have 

arbejdet lidt med de taktiske 
aspekter med en fører derhjemme 

– særligt fordi det er en del år 
siden, jeg har taget min uddan-
nelse i forsvaret.”

De to kursister er desværre 
ikke ”enlige svaler”.  En del 
kursister afgår af Hjemmeværns-
skolens forskellige kurser, fordi 
de ikke forud har været klar over 
de krav, som stilles. De har 
derfor ikke kunnet forberede sig 
tilstrækkeligt.

På Alment Befalingsmands-
kursus er frafaldet af kursister 
derfor mellem fem og ti procent, 
til trods for at skolen bruger 
mange instruktørkræfter på at 
følge alle kursister tæt igennem 
uddannelsen. Det betyder blandt 
andet, at instruktørerne forsøger 
at afdække de specifikke behov, 
som den enkelte kursist har.

Grundig forberedelse 
bærer frugt
Hvordan man kan forberede kur-
sisterne bedst muligt, har de et 
par gode bud på i Stabskompagni 
østjylland. Her har førerne i en 
længere periode haft fokus på at 
udvælge de rette personer til de 
forskellige fører- og specialistud-
dannelser og forberede disse til 
de udfordringer, de vil møde på 
deres uddannelser.

Ifølge delingsfører lotte 

God forberedelse 
giver skarpere soldater
Uddannelsen på Hjemmeværnsskolen bør begynde allerede hjemme i 
underafdelingen. Grundig forberedelse på de krav, der stilles, vil give større 
udbytte for alle. Læs her, hvad du kan gøre – uanset om du udvælger kursister 
eller selv står over for at skulle af sted til Nymindegab.

tEKSt Og FOtO: SørEN JOSEFSEN, KOMMUNIKAtIONS-
KONSUlENt,  HJEMMEVÆrNSSKOlEN

På de fleste uddannelser på Hjemmeværnsskolen stilles der krav til både grundlæggende militære 
færdigheder og fysik. Det er derfor vigtigt, at kursisterne er velforberedte på de udfordringer, der venter dem, 
som her på Alment Befalingsmandskursus i efteråret 2011.
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Hjemmeværnsskolen 
er med på koderne
Har du en smartphone, har du nu mulighed 
for altid at se det opdaterede uddannelses-
katalog fra Hjemmeværnsskolen. Det sker 
ved hjælp af såkaldte barcodes eller QR-
koder. Her får du en miniguide til koderne.

Hvad er en barcode?
En barcode er en stregkode. Brugen af moderne stregkoder i form 
af såkaldte Quick response-koder – eller blot Qr-koder – er ble-
vet almindelig i takt med udbredelsen af smartphones. Qr-koden 
bruges til hurtigt at dirigere brugeren ind på en bestemt side på 
internettet. Når du scanner koden ved hjælp af et webkamera 
eller mobiltelefonens kamera, åbnes et bestemt websted. Det 
kan være en youtube-video, en reklamekampagne for et bestemt 
produkt eller en hjemmeside med nyttig information.

Hvor anvendes koderne i hjemmeværnet?
Hjemmeværnsskolen anvender Qr-koder i det nye uddannelses-
katalog samt som supplement til bogen Førstehjælpens A-B-C. 
I Uddannelseskataloget er der koder, som linker til sider, hvor der 
er uddybende information i form af blandt andet tid og sted for 
aktuelle kurser. I Førstehjælpens A-B-C linker en række Qr-
koder til førstehjælpsvideoer, som uddyber de trykte illustrationer 
i bogen.

Hvordan læser man barcoder?
For at kunne læse indholdet i en Qr-kode skal du hente en gratis 
barcode-læser kaldet i-nigma. Herefter kan du scanne koden, 
der står ud for den side, du læser i uddannelseskataloget. Du kan 
også scanne koderne i Førstehjælpens A-B-C og via et filmklip 
på youtube se, hvad der konkret menes i den tekst, du er ved at 
læse.

Hvordan kommer jeg i gang?
På www.i-nigma.com kan du finde en gratis Qr barcode-læser, 
som du kan downloade til din smartphone. Herefter er det bare at 
gå ind på www.hvs-info.dk og finde den nye udgave af hjemme-
værnets uddannelseskatalog. Scan koderne, og læs om uddan-
nelserne.

Ved hjælp af en moderne 
stregkode, en såkaldt QR-kode, 
kan du komme direkte til den 
digitale udgave af Hjemmeværns-
skolens nye uddannelseskatalog. 
Kataloget udkommer i trykt form 
med QR-koder i løbet af foråret. 

Se kursuskalenderen online
Husk, at du altid kan se den opdaterede kursuskalender for alle 
uddannelsescentre på Hjemmeværnsskolens hjemmeside:

www.hvs-info.dk/kalender.asp

Klærke har en af de ting, som 
kompagniet har fokuseret på, væ-
ret en omhyggelig udvælgelse af 
frivillige medlemmer til kurserne. 
Dertil kommer løbende afprøv-
ning og udvikling af de kommen-
de kursister. Blandt andet får de 
opgaver som ”prøvefører”, ligesom 
de bliver testet i at opbygge befa-
linger for forskellige opgaver.

Som supplement har kompag-
niet holdt en række forberedel-
sesaftner for de medlemmer, som 
er på vej på føreruddannelse. I 
løbet af disse aftener undervises 
blandt andet i befalingsudgivelse 
og taktiske aspekter inden for be-
vogtning, og kompagniet hjælper 
de kommende kursister med at 
bestille publikationer med videre, 
så de kan forberede sig optimalt.

Fakta

6 tips til den kommende kursist
1.  Snak med din gruppefører eller næstkommanderende i din 

underafdeling om indholdet af uddannelsen.
2.  Sæt dig ind i indholdet, ved for eksempel at læse fagpla-

nerne for uddannelsen på Hjemmeværnsskolens hjemme-
side, www.hvs-info.dk.

3.  Hør om erfaringerne fra andre i din underafdeling, som har 
været på uddannelsen – så du har et billede af, hvad der 
venter dig.

4.  Spørg din fører, om I eventuelt kan lave et par forberedel-
sesaftner, hvor I snakker om det, du skal lære – og repetér 
noget af det, du tidligere har lært.

5.  Vedligehold og udbyg løbende dine militære færdigheder.
6.  Træn regelmæssigt i tiden op til kurset. De fleste kurser 

kurser indeholder nogen fysisk aktivitet, så gå eller løb 
nogle ture, hvis du ikke er fysisk aktiv til daglig. 

Stabskompagni Østjylland har succes 
med grundig forberedelse af de 
kursister, der skal af sted til Nyminde-
gab. Ifølge delingsfører Lotte Klærke er 
det vigtigt, at den enkelte underafdeling 
især er omhyggelig i udvælgelsen af 
kommende førere og specialister.
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Da Faxe-kompagniet 
blev kigget  
efter i sømmene

Stemningen var gemytlig, da 
Hærhjemmeværnskompagni Faxe på 
Sjælland var til prøveinspektion. Den 
viste, at uddannelsesplanlægningen 
skal trimmes.

tEKSt Og FOtO: CHArlOttE BAUN SENHOlt

Kuglepenne, bærbare computere 
og blokke til at notere ned på lig-
ger klar på alle borde i kompagni-
lokalerne, da Hærhjemmeværns-
kompagni Faxe sidst i oktober får 
besøg af chef og medarbejdere 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og lolland-Falster.

Kompagniets nøglepersonel 
bereder sig på aftenens inspek-
tion, der sker på baggrund af en 
række udsendte spørgeskemaer, 
så kompagniet har haft nogle 
uger til at forberede sig. 

Inspektionen sker efter et ny-
udviklet koncept, som i fremtiden 
danner grundlaget for kontrollen 
af alle hjemmeværnets myndig-
heder og enheder. tanken er, at 
konceptet også skal rulles ud til 
hjemmeværnets knap 300 under-
afdelinger. Så en række distrikter 
har i år sagt ja til at gennemføre 
prøveinspektioner ved deres 
underafdelinger.

En af dem af Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydsjælland og 

lolland-Falster med 16 enheder 
under sig. Fra Hjemmeværns-
kommandoen deltager også to 
repræsentanter for den centrale 
kontrolafdeling, som har det over-
ordnede ansvar for hjemmevær-
nets inspektioner. 

”Vi er her for tage temperaturen 
på underafdelingens tilstand. 
Målet er, at vi i samarbejde med 
kompagniet får sat fokus på de 
ømme punkter og knaster, så vi 
kan bistå kompagniet med at få 
styrket den samlede udvikling og 
uddannelsesproduktion,” forklarer 
distriktschef oberstløjtnant tonni 
Schumann, der tydeligvis er et 
velkendt ansigt hos kompagniets 
nøglepersonel. 

Gemytlig tone
Et stort vægmaleri med et brun-
malet stamtræ viser tydeligt, at 
det midtsjællandske kompagni 
med tilhørssted i Haslevs indu-
strikvarter har været igennem tal-
rige sammenlægninger gennem 

årene. Den seneste familiesam-
menføring fandt sted i 2006. 

Efter kompagnichef Bent Si-
monsens velkomst fordeler nøg-
lepersonellet og medarbejderne 
fra distriktet sig ud i forskellige 
grupper for at gennemgå inspek-
tionens forskellige områder. Det 
handler om ledelse og samar-
bejde, om uddannelse, økonomi, 
information og materiel.

Selv om kompagniet er til en 
slags eksamen, og spørgsmålene 
er direkte, er der overhovedet 
ingen panik at spore. tværtimod. 
tonen er gemytlig, og samtalerne 
mellem kompagniets nøgleperso-
nel og medarbejderne sker i en 
afslappet og tillidsfuld atmosfære. 
Det mærkes også tydeligt hos 
kompagniets mangeårige chef, 
Bent Simonsen, der har følgeskab 
af flere andre familiemedlemmer i 
kompagniet. Sønnen Jan Simon-
sen har således ansvaret for kom-
pagniets eksterne information.

”Det er da kun godt, at distrik-

Haslev
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tet kigger os efter i sømmene. 
Inspektionen er jo en god 
anledning til, at vi bliver op-
mærksomme på de ting, hvor 
vi er lidt svage, og hvor der er 
behov for justeringer,” siger 
Bent Simonsen, der gennem-
fører sin samtale i kompagni-
ets slyngelstue sammen med 
distriktschefen.  

Uddannelse skal  
strammes op
Inspektionen er samtidig en 
kærkommen lejlighed for 
kompagniets medlemmer til 
at få vendt nogle af de sten, 
som gnaver i skoene. Eller få 
luftet eventuelle frustrationer 
og få svar på spørgsmål, som 
man har tumlet med. Også 
alle kompagniets stumper 
og materiel bliver talt – en 
såkaldt totalmønstring, der 
gennemføres hver tredje år. 
Efter knap to timers samtaler 

er tiden kommet til at få en 
samlet vurdering. 

”lidt under tilfredsstillende” 
lyder karakteren til kompag-
niet. Det er primært behovet 
for en strammere uddan-
nelsesplanlægning og bedre 
registreringer af anvendte 
timer i HJV.DK, som trækker 
karakteren lidt ned. Ellers står 
det godt til, både hvad angår 
økonomi, materielforvaltning, 
ledelse og information.

”I har et rigtig godt socialt 
sammenhold, og de militære 
dyder er i højsædet. Men vo-
res inspektion viser også, at 
I har nogle huller på uddan-
nelsessiden, der skal fyldes 
ud. Produktion af uddannelse 
er jo en hjørnesten for et kom-
pagni,” understreger distrikts-
chef tonni Schumann under 
afslutningen på inspektionen.

Distriktet tilbyder blandt 
andet kompagniet støtte til at 

få gennemført uddannelser lo-
kalt. Kompagniet kan også få 
hjælp fra seniorsergent Allan 
Danekilde, der er kompagniets 
sagsbehandler (kompagniets 
såkaldte ”besøgsven”), med at 
få trimmet uddannelsesplan-
lægningen. 

Distriktets bedømmelse 
kommer ikke helt bag på 
hverken kompagnichef Bent 
Simonsen eller næstkomman-
derende Per rasmussen, der 
har ansvaret for kompagniets 
uddannelsesvirksomhed. 

”Vi er godt klar over, at vi 
har nogle udfordringer. Det 
kræver en mere stram styring 
og planlægning fra vores side. 
Det vil vi selvfølgelig følge op 
på,” lyder det samstemmende 
fra kompagniledelsen.

Fakta

Faxekompagniet tæller i dag 91 
aktive og 167 i reserven. 
Chef for kompagniet er Bent  
Simonsen. 
Kompagniet har tre delinger: en kom-
mandodeling, en infanterideling og en 
bevogtnings-/overvågnings deling.

Kompagnichef Bent Simonsen talte under inspektionen med distriktschef oberstløjtnant 
Tonny Schumann: ”Inspektionen er en god anledning til, at vi bliver opmærksomme på 
forhold, hvor der er behov for justeringer,” mener Bent Simonsen.

Peder Skrams gade 3 . 1054 København K
Tel. & fax: 33 12 82 53

e-mail: mwm@mwmorch.dk
www.ordensbaand.dk

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter
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Obamas ur
Hvis det er godt nok til den amerikanske præsident, er det 
vel godt nok til de fleste? Så hvis du ønsker dig et nyt ur, så 
prøv lige at se denne model fra Jorg gray. Denne særlige 
model, som hedder Jorg gray 6500, pryder ofte håndleddet 
på Barack Obama. Modellen er klassisk med elegant italiensk 
læderrem, men samtidig maskulin med stålkasse og grove 
træk. Det ridsefri glas sikrer, at det kan holde til det hårde liv 
for en hjemmeværnssoldat.

Set til 260 engelske pund (cirka 2.256 kroner)  
på www.jorggray.co.uk.

pas på øjnene
Et par gode skydebriller er uundværlige for enhver hjem-
meværnssoldat. Især hvis man også gerne vil imponere 
naboer, venner og familie med lidt flot fyrværkeri nytårsaften. 
Skydebrillen her er fra rothco og bærer det anerkendte 
amerikanske mærke Smith & Wesson. Brillen har skridsikker 
gummi, så den burde blive på plads under de fleste forhold, 
og de splintsikre linser findes i både sort og orange.

Set til 179 kroner på www.army-star.dk.

Hvor blev 
du af, knægt?

Selvfølgelig ser ungerne op til dig, når du skal af sted på 
øvelse eller med kort varsel rykker ud til en skarp ind-

sættelse. Så forkæl knægten – eller datteren – med en 
sej og praktisk kedeldragt med mange detaljer. Det skal 
nok afhjælpe lidt af afsavnet ved, at du en gang imellem 

prioriterer at hjælpe samfundet frem for at hygge med 
familien. Fås i størrelser fra 6 til 14 år.

Set på www.armyvarer.dk til 339 kroner.

Julegaveideer
Varm camouflage
Når kulden bider, og du skal på øvelse eller indsæt-
telse, er udrustningen ekstra vigtig. Som medlem 
af hjemmeværnet har du mulighed for at købe lune 
gaver til dig selv på Hjemmeværnets Munderingsud-
salg (HMU). For eksempel er både termobukser og 
fiberpelsjakke uundværlige i vintermånederne. Også 
hvis du bare skal ud at kælke med ungerne eller en 
tur i skoven med familien i juleferien. Begge dele 
koster 100 kroner pr. del.

Du finder netbutikken bag login på HJV.DK under 
”For medlemmer”/”Munderingsudsalg”/”Butik”.
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Besøg vores hjemmeside på
www.px-shop.dk 

Borgergade 16 • 1300 København K
Tel.:  +45 3314 3686 • E-mail: info@px-shop.dk

BFM™

Perfekt til håndtering af opgaver, 

der kræver ekstra greb i varmt, 

fugtige situationer eller klima.

Ekstra letvægts; en ideel skyde-

handske.

Vand Kapacitet: 3 L

Opbevaring Volume: 48 L

Total Volume: 51 L

Cordura 500D

Vejl. udsalgspris 1.750,- 

Vejl. udsalgspris 280,- 

Vent™

Elitesoldaten
Det danske jægerkorps består udeluk-
kende af drengerøve, som via lige dele 
dødsforagt og jernvilje er i stand til at 
operere i fjendtligt territorium under 
nærmest umulige vilkår. De kan lade 
være med at sove i flere uger og kun 
leve af mos, larver og beskidt flodvand.

Det er nogenlunde dette karikerede 
billede af en af de danske forsvars eli-

teenheder, som den nu tidligere jægersoldat lars Møller forsøger at 
gøre op med i bogen ”Jæger 200”. titlen refererer til Møllers nummer 
i rækken af elitesoldater i Jægerkorpset, og der er ingen tvivl om, at 
han er en kompetent og frygtløs soldat – som også har refleksioner 
om indsatser og holdninger til forsvaret.

lars Møller vil gerne fremstå som en eftertænksom soldat – hvilket 
bogens undertitel, ”Med hjertet som indsats”, vidner om – men stær-
kest står alligevel de kapitler, der beskriver helt konkrete missioner. 
resten bliver utilsigtet lidt glorificerende. Men kan man se gennem 
fingre med det selvforherligende lag, der ligger hen over en del af 
bogen, er ”Jæger 200” god julehyggelæsning.

Titel: Jæger 200 – Med hjertet som indsats
Forfatter: lars Møller
Pris: 300 kroner (gyldendal)

Skarpe bøger til juleferien

Den brede 
påvirkning
Krig har konsekvenser. Ikke 
mindst for lokalbefolkningen. Men 
også mange af dem, der indsættes 
for at hjælpe – militært såvel som 
civilt – får udfordret personlige 
holdninger, værdier og menneske-
syn. Og mange kommer hjem med 
skader på sjæl og krop.

I bogen ”Danmark i krig – Balkan og Irak” beskriver forfatteren 
Svend Arvid Birkeland Danmarks aktive indsats i krigene via in-
terview med en lang række udsendte soldater og deres familier.

Dertil kommer nogle centrale kapitler med korte opsumme-
ringer af baggrunden for krigene og interview med de politikere, 
der stod bag beslutningerne om at udsende danskere i krig.

Det er ikke en bog med en tydelig holdning. Her er det kon-
krete skæbner og episoder, der samlet set klæder læseren på til 
at danne sit eget indtryk af konflikterne og Danmarks bidrag. En 
god bog til at sætte tankerne i gang.

Titel: Danmark i krig – Balkan og Irak.
Forfatter: Svend Arvid Birkeland
Pris: 350 kroner (gyldendal)
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Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 3/2011 blev:

Konkurrence

Krydsord

Sudoku

den sjove side

Hvis du har brugt lidt tid på at læse HJV 
magasinet, skulle det ikke være 
vanskeligt for dig at svare på 
nedenstående spørgsmål.

Blandt de rigtige besvarelser trækker vi 
lod om to smarte Leatherman-knive med 
blandt andet tang, dåseåbner og 
stjerneskruetrækker samt tilhørende 
lækker holder til bæltet.

Spørgsmål:
1    Hvilket land kom helikopteren fra, som måtte nødlande i 

Odense Lufthavn og blev bevogtet af Hjemmeværnseska-
drille 240 Odense?

2   Hvor mange hjemmeværnssoldater var indsat ved eksplo-
sionsulykken i Andst?

3   Hvad hedder sygeplejersken fra Fyn, der nu er blevet 
medlem af hjemmeværnet?

4   Hvor mange nye medlemmer har skrevet kontrakt med Det 
Bornholmske Hjemmeværn i årets første ti måneder?

5   I hvilken flotille er Andreas Løvschal fartøjsfører?

6   Hvilken virksomhed har virksomhedshjemmeværnet ind-
gået en ny aftale med? 

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskommandoen, 
Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til  
hjv-magasinet@hjv.dk senest torsdag den 19. januar 2012.
Mærk mail eller brev ”Konkurrence”, og husk at opgive din 
adresse.

God fornøjelse

Aksel Kristian Nielsen
Nørregade 1 F, 1. tv.
3300 Frederiksværk

Hakon Møller 
Søkjær 5
7130 Juelsminde 
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Som læser af HJV magasinet får du disse specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.KØR-SELV-LÆSERREJSER

Åbent hverdage kl. 8.00-15.30
samt i weekenden 10.00-15.00

Bestil nu på: 

www.happydays.nu 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Børnerabatter ved to betalende voksne.

Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Ferie i grænselandet
3 dages ferie på hotel i Tarp, Nordtyskland

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	2	x	3-retters	middag
•	2	x	kaffe	og	kage
•	1	flaske	vin

Landgasthof Tarp
Schleswig-Holstein, der er spækket med spændende se-
værdigheder og masser af dansk historie, er et oplagt mål 
for et par afslappende feriedage på egen hånd. Ca. 20 km 
syd for den danske grænse ad E45 drejer man fra mod 
den lille by Tarp, der kommer til syne efter ca. 2 km med 
den gamle, hollandske vindmølle som vartegn. I centrum 
finder man her det lille landgasthof, der daterer sig helt 
tilbage til 1904, og her både bor og spiser man godt og 
solidt. Herfra har man desuden en oplagt base for at tage 
på opdagelse i nogle af østkystens berømte fjordbyer 
som Flensborg, Slesvig eller Kiel, hvor handlen igennem 
århundreder har skabt velstand og prægtige bygnings-
værker. Nyd f.eks. et glas i solen sammen med udsigten 
over træskibe på havnen i Flensborg, hvor de moderne 
mikrobryggerier fører gamle traditioner videre. Eller tag 
turen til det barske marskland langs vestkysten med besøg 
i Husum eller Friedrichstadt, der byder på skøn, maritim 
stemning mellem karakteristiske hollandske gavlhuse.

Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2011 samt i perioden 
14.1.-30.5.2012.

I hjertet af Kalmar
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Sverige

•	2	overnatninger
•	2	x	morgenbuffet
•	1	x	3-retters	middag
	 inkl.	kaffe	lørdag	aften

Ankomst: Fredage frem til 
16.12.2011 samt i perioden
6.1.-15.6.2012 og valgfri i helligdags-
ferierne.

Opholdet	inkluderer
kun	slutrengøring.

Best Western
Kalmarsund Hotell HHH 
Charmerende Kalmar ligger lige 
ud til Kalmarsund, og her finder 
man en hyggelig gammel middelal-
derbydel, domkirke og ikke mindst 
Kalmar Slot (1,7 km). Slottet er et 
af Nordens bedst bevarede renæs-
sanceslotte og er bl.a. kendt for 
at danne ramme om skabelsen af 
Kalmarunionen tilbage i 1397. I 
dag kan man opleve riddersal, vå-
bensamling, fangetårn, slotskirke 
og meget mere på stedet. Lige ved 
Kalmar ligger også den seks kilo-
meter lange bro til Øland, som 
virkelig har meget at byde på: Na-
turen her er noget ganske særligt, 
og her findes også et væld af natur-
reservater samt Store Alvaret.

I de østrigske bjerge
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Wagrain

Pristillæg 2.6.-24.8.2012: 200,-

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	6	x	smørselvpakker
	 fra	morgenbuffeten
•	6	x	eftermiddagssnack
•	7	x	3-retters	middag/buffet
•		Saft	til	børnene	hver	aften

Ankomst: 
Lørdage i perioden 12.5.-6.10.2012. 

OBS: Kurafgift på EUR 1,10 pr. person over 15 
år pr. døgn afregnes direkte med hotellet.

Wanderhotel Erika HHH
Hvis I ønsker en traditionel aktiv 
ferie i Østrig og alpelandskabets 
fantastiske rammer, er Wander-
hotel Erika det helt rigtige sted for 
jer. Fra det familieejede hotel har 
i afmærkede vandrestier, der fører 
jer rundt i nogle af Østrigs fineste 
vandringsområder, lige uden for 
hotellets hoveddør. Her velkom-
mes I varmt af personalet, som 
nok skal sørge for, at I kan få slap-
pet bedst muligt af inden de næste 
oplevelser i bjergene. Det klares 
bedst i hotellets relaxafdeling, hvor 
musklerne virkelig kan blive løsnet 
op. Desuden har hotellet en smuk 
have, hvor det store, dybgrønne 
græstæppe inviterer jer ud i som-
merens mange solskinstimer

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. person 
i dobbeltværelse fra

2.649,-
Normalpris fra kr. 2.949,-

Pris pr. person 
i dobbeltværelse

999,-
Normalpris kr. 1.149,-

Pris pr. person i 
dobbeltværelse

649,-
Normalpris kr. 799,-

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-12 år ½ pris
i forældres værelse. Max. 2

ekstraopredninger i alt pr. værelse. 

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 4-11 år 70 % rabat
i forældres værelse. Max. 2 børn 12 år 
½ pris i forældres værelse. Max. 2 børn

i alt pr. værelse uanset alder.

Landgasthof Tarp

Best Western Kalmarsund Hotell

Mulighed for
3 overnatninger

Kun 899,-

Ekstranat inkl. 
morgenbuffet.

Kun 349,-
Wanderhotel Erika



Redaktionen ønsker alle

Glædelig jul 
og godt nytår
På gensyn i 2012

HJV magasinet udkommer på 
følgende datoer:
14. marts
6. juni
19. september
5. december

Vinterstemning på Kastellet i 
København, hvor magasin-
redaktionen holder til. 
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