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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Spred det glade budskab

Jens Hald
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Foto: O
le Friis

Hvilket herligt, hektisk forår! Når disse linjer 
læses, har hjemmeværnet netop overstået en rigtig 
travl og god periode. Vores erfarne og specialtrænede 
chauffører har sørget for sikker transport af toppo-
litikere og deres følge under EU-formandskabet, og 
cirka 1.000 hjemmeværnssoldater har brugt fridage 
og helligdage på at assistere politiet under en af de 
største sportsbegivenheder nogensinde på dansk 
grund: Giro d'italia.

De tre første dage af dette gigantiske cykelløb 
satte Jylland på verdenskortet. Og den professionelle 
afvikling af løbet var kun mulig, fordi mange frivillige 
hjemmeværnssoldater hjalp politi og samfund med at 
få både cykelløb og hverdagsliv til at spille sammen. 
Vel var fokus ikke på hjemmeværnet, men det er 
netop vores virkelighed: Vores tusindvis af frivillige 
medlemmer er med til at binde mange ender sam-
men, men en del af hjemmeværnets opgaver udføres 
paradoksalt nok så godt, at kun få lægger mærke 
til, hvor stort et arbejde der er tale om. Men vi er 
naturligvis glade for, at vores frivillige soldater udfører 
opgaverne med så høj kvalitet, at det er naturligt 
for politiet og andre myndigheder at henvende sig til 
hjemmeværnet for at få assistance.

Den type indsættelser gør nemlig hver enkelt 
frivillige og ansatte endnu skarpere og løfter niveauet 
af vores opgaveløsning. Dermed bliver hjemme-
værnet en stadig større gevinst for samfundet. Og 
erfaringerne gør os i stand til at tackle komplekse 
situationer, så vi er klar, hvis der en dag bliver brug 
for hjemmeværnet i en stor krisesituation.

i hjemmeværnsledelsen er vi stolte over at 
stå i spidsen for en organisation, som imponerer i 
løsningen af de opgaver, vi bliver stillet af politikere 
og samarbejdspartnere. Vi er overbeviste om, at hele 
hjemmeværnet er så integreret i det danske samfund 
og i danskernes bevidsthed, at vi bliver en væsentlig 
del af fremtidens forsvar.

Vi har allerede budt den nye forsvarschef, general 
Peter Bartram, velkommen og glæder os til samarbej-
det. Hjemmeværnskommandoen har i løbet af foråret 
knoklet for at skabe overblik over, hvilke opgaver 
hjemmeværnets mange tusinde engagerede frivillige 
medlemmer kan bidrage til at løse i det forsvar, som 
står over for store omvæltninger i den kommende tid. 

en række nye undersøgelser viser, at opbak-
ningen og kendskabet til hjemmeværnet er stigende. 
Faktisk skal vi alle være stolte af de nyeste tal. Men 
der er fortsat brug for at fortælle venner, familie, 
kolleger og andre, vi møder på vores vej, hvor stor 
en gevinst hjemmeværnet er for Danmark. Derfor 
opfordrer vi alle frivillige og ansatte – uanset rang, 
værnsgren og funktion – til at sprede det relevante 
budskab om, at hjemmeværnet er en succes.

Med dette energiske forår er der taget hul 
på sæsonen for store øvelser og 
indsættelser. Hjemmeværns-
kommandoen har udsendt et 
nyt øvelsesdirektiv, der skal 
sikre, at alle bliver endnu 
bedre til at løse de opgaver, 
som vi stilles over 
for. Vi glæder os til 
at komme ud at 
hilse på jer og se 
de brede smil på 
sommerskoler, 
øvelser og øvrig 
uddannelse i be-
vogtning, skyd-
ning, førstehjælp 
og meget mere.

Hjemmeværns-
ledelsen

Foto: O
le Friis

Med dette energiske forår er der taget hul Med dette energiske forår er der taget hul Med dette energiske forår
på sæsonen for store øvelser og 
indsættelser. Hjemmeværns-
kommandoen har udsendt et 
nyt øvelsesdirektiv, der skal 
sikre, at alle bliver endnu 
bedre til at løse de opgaver, 
som vi stilles over 
for. Vi glæder os til 

hilse på jer og se 

ning, førstehjælp 

Hjemmeværns-



iNDHOlD

4  Kort nyt
12  Seks unge soldater
16  En særlig feltration
18   reportage fra 

bevogtningsøvelse
23  Kursusoversigt
26  Forsvarsministeren til 

landsrådsmøde
31  Nyt udstillingsmateriel
38  Frivilligpriser 2011
40  Uddannelse i udlandet
43  Fælles fodslag med 

fl yvevåbnet
48  Fasthold medlemmerne
51  Din side

Giro-opgave høstede stor ros
Giro-starten på dansk jord i starten af maj blev en forrygende succes. Omkring 1.000 
hjemmeværnssoldater fra hele landet bidrog til en sikker og tryg afvikling af løbet. 
”Hjemmeværnet løste opgaven til ug,” lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Unik organisation
Hjemmeværnets 
frivillige fundament 
fascinerer og er 

helt unikt, fastslår Pernille 
Nygaard fra marinehjemme-
værnet.

nyt gevær imponerer
1.500 ombyggede 
gevær M/95 er på 
vej ud til hjem-

meværnets enheder. Geværet 
imponerer med mange indstil-
lingsmuligheder.

9

32

24

Fo
to

: 
K
as

pe
r 

K
am

uk

Fo
to

: 
O

le
 B

o 
Je

ns
en

Fo
to

: 
la

rs
 H

or
n/

B
ag

hu
se

t

Fo
to

: 
K
as

pe
r 

K
am

uk

De viser 
sundhedsvejen

De træner, løber og 
marcherer sammen i 
Hærhjemmeværns-
distrikt Syd- og 
Sønderjylland, 
der støtter 
aktivt op om 

hjemmeværnssoldaternes sunde vej. ”Det 
styrker vores troværdighed,” lyder det fra 
de motionsglade soldater, 
som HJV magasinet 
mødte.
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HJV magasinet  |  Juni 2012 3



KOrT NyT

Forsvarsudvalg 
besøgte hjemmeværnet 
Folketingets medlemmer af Forsvarsudvalget besøgte 
onsdag den 9. maj 2012 hjemmeværnet. Her stillede et 
stort antal frivillige op for at præsentere et bredt udsnit 
af hjemmeværnet, hvilket gjorde stort indtryk på fl ere 
af udvalgets medlemmer.

”Jeg er imponeret og lidt overrasket over den brede 
vifte af højt specialiserede kompetencer, som fl ere af 
de frivillige medlemmer af hjemmeværnet besidder. 
For hvis det, vi har set i dag, er repræsentativt, så er 
niveauet imponerende,” siger Zenia Stampe (r).

Forsvarsudvalgets formand, Karsten Nonbo (V), har 
besøgt hjemmeværnet ved en række lejligheder.

”En ting, som altid imponerer mig ved hjemmevær-
nets soldater, er det helt enorme frivillige engagement, 
som ikke kun omfatter hjemmeværnet. For det er ret 
ofte de samme mennesker, som man også møder i den 
lokale sportsklub eller i forældrebestyrelsen i børneha-
ven,” siger Karsten Nonbo.

travle tider
Hjemmeværnet udfører hver dag, året rundt, et 
stort antal opgaver af høj kvalitet. Faktisk blev 
det til hele 5.321 indsættelser i 2011. Det frem-
går af Hjemmeværnets årsrapport 2011.

Samtidig med de i alt cirka 480.000 timer, 
som de frivillige medlemmer af hjemmeværnet 
har bidraget med til det danske samfund, har 
organisationen tilpasset sine kapaciteter til for-
svarets og det samlede beredskabs behov. 

Blandt de helt store opgaver sidste år var 
sneberedskabet i den strenge vinter, indsat-
sen efter voldsomme sommerregnskyl og VM i 
landevejscykling.

Parallelt med den nationale opgaveløsning 
har et rekordstort antal frivillige hjemme-
værnssoldater i 2011 deltaget i internationale 
operationer.

tramp, tramp, 
tramp, tramp ...
Deltagerne ved sommerens marcher går 
for tiden millioner af skridt. Træning og 
kontrolmarcher til Nijmegenmarchen 
17.-20. juli skrider planmæssigt fremad, 
og det samme gør forberedelserne for 
de ekstra seje, som skal marchere hele 
vejen ned til Nijmegen inden deltagelsen 
i de fi re gange 40 kilometer i Holland.

Makoni, som den ekstra gåtur kaldes 
(march København-Nijmegen), begynder 
29. juni på Kastellet i København, og 
den er knap 650 kilometer lang. Cirka 30 
danske soldater er tilmeldt. Følg begge 
marcher på HJV.DK i den kommende tid.

Zenia Stampe (r) og en række andre medlemmer af 
Forsvarsudvalget mærkede på egen krop, hvordan de 
frivillige arbejder i praksis. Foto: Mikkel Østergaard.

Hjemmeværnets 
Årsrapport 2011 
er udgivet både 

i printudgave og 
digitalt.

Det 
kØrte 
eFter 
PLAnen
De har kørt en lang række 
prominente politikere og 
deres følge rundt i adskillige 
dage i både København og 
en række jyske byer. Men 
nu er det ved at være slut 
for denne gang for hjemme-
værnets særligt uddannede 
chauffører, som har leveret 
et væsentligt bidrag til 
Danmarks EU-formandskab 
i første halvår af 2012. Med 
stor ekspertise, køligt over-
blik og ikke mindst sublime 
køreevner har hjemme-
værnssoldaterne været 
med til at sikre politikerne 
ro til at koncentrere sig om 
politik frem for transport. Og 
hjemmeværnet har fået en 
række erfaringer, som der 
kan trækkes på ved fremti-
dige indsættelser.

kontrolmarch omkring Viborg i 
april for en række af deltagerne ved 
Makoni-marchen. Foto: Thorbjørn Hein
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Flyverhjemmeværnet  

i røg og damp 
Der blev gået til makronerne i flyverhjemmeværnets gruppekonkurrence i 
Karup i april. Disciplinerne var blandt andet feltskydning, gennemsøgning af 
bygning i mørke, førstehjælp og afstandsbedømmelse. Det var således de 
grundlæggende færdigheder, de deltagende grupper fra flyverhjemmeværnet 
blev prøvet i.

En gruppe er ikke bedre end sin fører, så fokus var på førervirksomheden. 
Grupperne var velforberedte, og gruppeførerne fik god lejlighed til at vise, at 
de magtede at holde hovedet koldt i stressede situationer. Grupperne virkede 
som velsmurte maskiner, der tydeligt havde øvet sig, inden de troppede op 
på Flyvestation Karup. Bedst var gruppen fra Hjemmeværnseskadrille 272 
Vestjylland, som vandt den årlige konkurrence.

6.600 
fans 
Så mange var hjemmeværnets facebookside nået 
op på i midten af maj efter en målrettet indsats 
for at skabe mere liv i løbet af foråret. Det er en 
stigning på mere end 50 procent på kort tid. Klik 
selv ind, del med andre, og deltag i debatten på 
www.facebook.com/hjemmevaernet.

Flyvestation Karup lignede en slagmark, da flyverhjemmeværnet 
afholdt gruppekonkurrence i april. Foto: Ulrich Erhardtsen

Også i Odense markerede hjemmeværnet Danmarks befrielse 
med flotte faner i Ansgars Anlæg. Foto: Nina Villadsen

Hjemmeværnet med  
på øvelse i USA
Det er ikke kun danskerne, der har respekt for 
hjemmeværnets kompetente opgaveløsning. Også 
amerikanerne har opdaget, at der er krummer i 
hjemmeværnssoldaterne. Derfor rejser en deling 
fra hjemmeværnet til sommer tre uger til USA for at 
træne sammen med US National Guard. Det sker, 
efter at hjemmeværnet i de seneste år har deltaget 
i flere missioner i Afghanistan og Kosovo – og det er 
blandt de tidligere udsendte, at den nye deling på 
omkring 30 soldater sammensættes. 

Delingen, der skal til USA, sammensættes af hjem-
meværnsoldater fra alle distrikter, og de udvalgte kan 
regne med at få store oplevelser og værdifulde erfa-
ringer med hjem fra øvelsen 'Golden Coyote', som de 
skal deltage i. Øvelsen finder sted i South Dakota.

Traditionen tro markerede hjemme-
værnet Danmarks befrielse 4. maj 
1945 ved en lang række smukke 
arrangementer og ceremonier rundt 
om i hele landet. Det skete blandt 
andet med faner, kransenedlæggelse, 
taler og sang. 

Hjemmeværnet er som bekendt barn 
af Modstandsbevægelsen. Derfor har 
befrielsesarrangementerne stor be-
tydning for hjemmeværnet, der igen i 
år benyttede lejligheden til at mindes 
de modstandsfolk, der kæmpede for 
fred og frihed i Danmark.

BEFriElSEN HOlDT i HæVD

HJV magasinet  |  Juni 2012 5



KOrT NyT

i løbet af foråret har stor-
filmen Hvidsten Gruppen 
skabt stor opmærksomhed 
om modstandsbevægelsen, 
og vi har her i HJV maga-
sinet fortalt historien om 
den kobling, der stadig er 
mellem hjemmeværnet og 
datidens helte fra randers-
egnen.

Modstandskampen 
skildres oftest gennem 
historier om rigtige mænd, 
som tog kampen op mod 
besættelsesmagten. Men 
der var også kvinder med i 
modstandskampen. Og det 
er dem, journalisten Anne 
Dorthe Holm beskriver i 
bogen 'Kvindernes mod-
standskamp'. Her hører 
vi naturligvis om Gudrun 
Fiil og døtrene Kirstine og 
Gerda fra Hvidsten Kro, 
men der er også mange 
andre spændende historier, 
som foldes ud.

Bogen er opdelt i ti 
tematiserede kapitler 
samt en epilog om børn af 
modstandsfolkene, og alle 
kapitler er illustreret med 
mange interessante og 
visse steder barske billeder. Mærker

i forbindelse med den nye struktur er de 
sidste to myndighedsmærker nu skjoldlagt. 
Det drejer sig om mærkerne for Totalforsvars-
region Sjælland og Virksomhedshjemme-
værnsdistriktet. HJV magasinet har tidligere 
omtalt de øvrige mærker i nr. 3/2011.

VIRKSOMHEDS
HJEMMEVÆRNSDISTRIKTET

TOTALFORSVARS
REGION SJÆLLAND

klar til at rykke ind i Brikby. 
Foto: Nina Villadsen

'kvindernes modstands-
kamp – krigere, koner og 
mødre' Anne Dorthe Holm
300 kr. (256 sider), Gyldendal

Fynboer rykkede ind i Brikby
200 hjemmeværnssoldater var i år med i Hær-
hjemmeværnsdistrikt Fyns øvelse 'Cold Water' i 
midten af april. i år blev øvelse 'Cold Water' holdt 
i Oksbøl, hvor øvelsesbyen Brikby blandt andet 
var taget i brug og omdannet til en sydlandsk 
landsby med boder, borgmester, borgere og hus-
dyr af mange slags.

”Det er ikke tit, at enhederne er fyldt helt op, 
og det giver nogle ekstra ledelsesmæssige ud-
fordringer, så alle er ret pressede. Mange af dem 

har ikke fået sovet ret meget, og nu begynder de 
at være trætte. Her lørdag eftermiddag har de 
været i gang i mere end 24 timer, og det træk-
ker tænder,” sagde major Thomas Pedersen fra 
distriktet til HJV.DK under øvelsen.

i øvelsen deltog hjemmeværnssoldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Midt- og Vestsjæl-
land, Midt- og Vestjylland, Sydøstjylland og Hjem-
meværnseskadrille 240 fra Odense.

Årets  
lands skytter  
2011
Gevær med optisk sigte: Korporal Jacob 
Wulff Hoekstein med 186 point fra VTE Øst. 
Maskingevær: Oversergent Claus Jann 
larsen med 224 point fra Stabskompagni 
Fyn. 
Gevær: løjtnant Henrik lyngsøe med 188 
point fra Hjemmeværnskompagni Kjellerup.
Let støttevåben: Menig Flemming Krej-
bjerg med 190 point fra Hjemmeværnskom-
pagni Skjern.

JO, DEr VAr 
SKAM OGSå 
KViNDEr MED
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Hjemme-
værnsmuseet 

i nyt  
samarbejde
Da FN Museet for nylig slog 
dørene op til en ny sæson, 
indledte man samtidig et nyt 
og stærkt samarbejde med 
den selvejende institution 
Hjemmeværnsmuseet, der 
ligeledes har hjemme i 
Frøslevlejren. 

FN Museets nye satel-
litudstilling 'Forsvaret i Dag' 
har hjemme i et af Hjem-
meværnsmuseets lokaler. 
Udstillingen fortæller om pe-
rioden, hvor Danmark havde 
soldater i irak og i Afghani-
stans Helmand-provins. 

Desuden er planen at 
udbygge udstillingen med 
de missioner, som forsvaret 
og hjemmeværnet har til 
fælles, nemlig bevogtnings-
enhederne i Afghanistan og 
Kosovo. 

”Visionen er, at vi skal 
hænge mere sammen, både 
hvad angår lokaler og udstil-
linger,” siger Per Amnitzbøl 
rasmussen, der er formand 
for FN Museet.

Vidste  
du, at ...
... hjemmeværnet har en enhed, 
som støtter blandt andre Jæger-
korpset og Frømandskorpset? 
SSr hedder enheden i daglig 
tale. Det står for Særlig Støtte- 
og rekognoscerings kompagni. 
i løbet af optagelsesforløbet, 
som strakte sig over 14 uger i 
løbet af foråret, slap kun fire ud 
af 45 ansøgere gennem nåle-
øjet. 

3, 2, 1 … BAnG!
Da de to Danmarkskendte højhuse Agerkær 
og ruskær i rødovre vest for København blev 
jævnet med jorden i midten af maj, var hjem-
meværnet massivt til stede.

På grund af den store interesse fra både me-
dier og borgere fra nær og fjern, hjalp frivillige 
hjemmeværnssoldater politiet med at sikre, at 
ingen kom i fare ved sprængningerne.

Blandt andet hjalp de 90 frivillige soldater 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vest-
egn med gennemgang af de evakuerede ejen-

domme for at være helt sikre på, at alle var 
kommet ud af området. Efterfølgende sørgede 
hjemmeværnet for, at ingen kom inden for den 
sikkerhedszone, der var etableret rundt om de 
skrøbelige højhuse fra 1954 og 1956.

Sprængningen forløb helt efter planen, og 
det kommende halve år arbejdes der med at 
fjerne resterne fra de to beboelsesejendomme, 
som i alt havde 312 lejemål fordelt på hen-
holdsvis 13 til 15 etager.

90 hjemmeværnssoldater hjalp politiet med en sikker 
sprængning af to vakkelvorne højhuse i rødovre 13. maj. 
Foto: Kristian Djurhuus/metroXpress

ny tradition i 
hjemmeværnet
Hjemmeværnet har taget hul på en ny 
tradition. For at mindes Modstandsbevæ-
gelsen og danske soldater, der er faldet i 
international tjeneste, vil hjemmeværns-
ledelsen hvert år på hjemmeværnets 
fødselsdag 1. april lægge kranse ned i 
Mindelunden ved ryvangen og på Kastel-
let ved det nye monument.

Den nye tradition skal være med til at 
binde hjemmeværnets historie, nutid og 
fremtid sammen. 

Hjemmeværnschef, generalmajor Finn Winkler og kommitteret Jens Hald lagde en krans 
ved det nye monument for de danske soldater, der er faldet i international tjeneste. 
Foto: Steen Wrem

HJV magasinet  |  Juni 2012 7



KOrT NyT

Smuk ceremoni 29. august
Totalforsvarsregion Sjælland bistår også i år 
Frednings- og Mindefonden med at afholde 
en smuk og højtidelig ceremoni i Mindelun-
den ved ryvangen på den historiske dato 29. 
august. Datoen blev i 1943 skelsættende, idet 
det var dagen, hvor Danmark brød samarbej-
det med den tyske besættelsesmagt, og tyske 
enheder angreb det danske militær.

i mange år stod Frihedskampens Veteraner 
i spidsen for ceremonien, men i 2008, i 65-
året for den symbolske dato, trak Friheds-

kampens Veteraner sig tilbage som arrangør 
på grund den høje gennemsnitsalder blandt 
foreningens medlemmer.

Efter frihedsveteranernes farvel overtog 
Frednings- og Mindefonden opgaven med at 
gennemføre arrangementet i samarbejde med 
Totalforsvarsregion Sjælland. 

Det er fondens håb, at også den unge ge-
neration vil støtte op om det stemningsfulde 
arrangement i august. 

totalforsvarsregion Sjælland er også i år med til at gennemføre en smuk ceremoni 
i Mindelunden på den historiske dato 29. august. Arkivfoto: Charlotte Baun Senholt

Hjemmeværnskompagni Stevns og Politihjem-
meværnskompagni Køge afholdt i samarbejde 
med Koldkrigsmuseum Stevnsfort fælles 
informationsdag på Stevnsfortet søndag den 
22. april. Arrangementet blev afviklet sidelø-
bende med den normale guidede rundtur på 
Stevnsfortet.

Alle besøgende kom som en del af den gui-
dede rundvisning på besøg på hjemmevær-

nets infostand, hvor den lokale kompagnichef 
gav en orientering om hjemmeværnet, dets 
relationer til Stevnsfortet og om uddannelse 
og udsendelser til internationale opgaver.

Ud over Hjemmeværnskomapgni Stevns 
var også Politihjemmeværnskompagni Køge 
og Musikkorps roskilde med til at gøre dagen 
til en stor oplevelse for de mange besøgende.

nAVnenyt

General Peter Bartram er 
Danmarks nye 
forsvarschef. 
Peter Bartram 
havde rang af 
brigadegeneral, 
da han blev 
hentet hjem fra 
en stilling som 
assisterende 

stabschef ved NATO-hovedkvar-
teret Supreme Allied Commander 
Transformation (SACT) i USA. Den 
nye general er 50 år og har været 
i forsvaret siden 1981.

Oberstløjtnant Jens Peter 
rasmussen er tiltrådt som chef 
for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- 
og Sønderjylland og kommandant 
i Søgårdlejren.

Oberstløjtnant kent Mikkelsen 
er tiltrådt som 
ny chef for Hær-
hjemmeværns-
distrikt Fyn.

Løjtnant Lasse Hjulmand er ny 
chef for Hjemmeværnskompagni 
Samsø.

kaptajn Ulla Staugaard Chri-
stensen er ny chef for Hjemme-
værnskompagni Middelfart. Hun 
har netop fejret 25-års-jubilæum 
og afløste Lennart Bech Nielsen, 
som samtidig kunne fejre 40-års-
jubilæum.

Den kommitterede for Hjem-
meværnet, Jens Hald, og en 
række andre ansatte ved Hjemme-
værnskommandoen har modtaget 
Hjemmeværnets Fortjensttegn ved 
en højtidelighed på Kastellet.

Og ikke mindst har mange frivil-
lige modtaget fortjensttegnet for 
ekstraordinære indsatser ved cere-
monier rundt omkring i landet.

Foto: Sara Skytte, FK
O

Foto: K
im

 Slott N
ielsen

Der var både mange hjemmeværnssoldater og mange besøgende, da der var 
informationsdag på Stevnsfortet. Foto: Hans A. Hansen

Festlig dag på fortet
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Arrangørerne bag Giro d’italia var ovenud tilfredse 
med den danske indsats under Giro-starten.

Der var stor ros fra politiet, da hjemmeværnet med 
støtte fra cirka 1.000 frivillige soldater var med til 
at afvikle Giro d’italia 2012 på dansk grund.

AF rUNE KrONENBErG
FOtO: KASPEr KAMUK

Giro-opgave 
løst til ug

Det blev den mest vellykkede Giro-start 
nogensinde, lød de rosende ord fra de ita-
lienske arrangører, da Danmark i starten af 
maj for første gang nogensinde lagde jord til 
startskuddet på Giro d’italia med op mod en 
halv million tilskuere.  

Også hjemmeværnet har fået ros for sin 
støtte til politiet primært til trafikregulering og 
afspærring. Omkring 1.000 hjemmeværns-
soldater fra hele landet var indsat til at løse 
den logistisk set omfattende opgave i løbet 
af de fire dage, som Giro d’Italia-løbet var 
i Danmark. De mange frivillige magtede at 
løse den store opgave med både et smil, godt 
humør og en professionel arbejdsindsats.

Hjemmeværnet var med til at sikre en succesfuld afvikling 
af Danmarks største sports begivenhed i starten af maj.

har med mennesker at gøre, der er vant til 
at løse problemer, ikke skabe dem. Så alle 
de frivillige hjemmeværnssoldater ude på 
ruten fortjener ros. Men også den planlæg-
gende enhed og den ledelse, der har styret 
det hele fra Totalforsvarsregion Nord- og 
Midtjylland, fortjener et stort cadeau for 
deres flotte arbejde.”

Hele indsatsen blev styret fra et ope-
rationscenter oprettet på politigården i 
Horsens, hvorfra Totalforsvarsregion Nord- 
og Midtjylland koordinerede den samlede 
indsats for hjemmeværnssoldater fra hele 
landet. Fra operationscentret styrede 
regionens folk alt fra bemanding på ruten 
og eventuel omfordeling af mandskab 
undervejs til udlevering af madpakker og 
lignende. ingen opgave var for lille eller for 
stor til at blive løst her.

Soldatersmil til tilskuerne
Også fra de mange tilskuere var der store 
smil og roser til hjemmeværnssoldaternes 
evne til at trafikregulere og afspærre om-
kring Giro d’italia på en sikker og imøde-
kommende måde. 

Næsten uanset hvor man faldt i snak med 
løbets tilskuere, så var de meget tilfredse 
med den store indsats, som hjemmeværnets 
frivillige soldater ydede for at hjælpe politiet 
og sikre, at Giro d’italia på dansk grund blev 
en folkefest. 

Den professionelle og kompetente tilgang 
til opgaverne værdsættes i høj grad af po-
litiet, der ikke lagde skjul på, at disse store 
arrangementer kun er mulige takket være 
denne støtte.

”Vi har haft et fortrinligt samarbejde med 
alle vores samarbejdspartnere i forbindelse 
med Giro d’italia i Danmark. Herunder i 
særdeleshed med totalforsvaret. Det kommer 
dog ikke som den store overraskelse, da det 
er kendetegnende for vores samarbejde med 
hjemmeværnet i dagligdagen, uanset om det 
er på lands-, regions-, distrikts- eller under-
afdelingsniveau,” fastslår politiinspektør Kaj 
Stendorf fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortsætter:
”Opgaven er blevet løst til ug. Vi kan ty-

deligt mærke, at vi i hjemmeværnets rækker 

GirO D’iTAliA
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GirO D’iTAliA

Folkefest
på to hjul
HJV magasinet var med på landevejene for at fange stemningen 
under Giro d'italia, der trak tusindvis af tilskuere.

Hjemmeværnet stod klar til at afspærre langs ruten under Giro-starten. 
Det gjaldt også i Sønder nissum ved den jyske vestkyst under Giroens 
2. etape, der havde start og mål i Herning. Foto: Kasper Kamuk
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Både store og små tilskuere var troppet op for at 
heppe på cykelrytterne. Foto: Kasper Kamuk

En motionscyklist spurgte om vej og fik hurtigt hjælp af 
 brigadegeneral Peter Harry Lund, stabschef i Hærens Ope-
rative kommando. Bag ham står hjemmeværnschef,  
generalmajor Finn Winkler, der besøgte Giroen i Herning. 
Foto: Heri Hammer Niclasen, HOK

Foto: K
asper K

am
uk

Hjemmeværnet var med omkring 1.000 
indsatte soldater massivt til stede under 
Giro-starten i Danmark. Foto: Kasper Kamuk

Selv de 
firbenede 
blev iklædt 
Giroens  
lyserøde 
farver. 
Foto: Kasper 
Kamuk.
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De fleste kender Finderup ved Viborg som 
det sted, hvor kong Erik Klipping i 1286 blev 
myrdet af ikke mindre end 56 stik i kroppen. 
Det høje antal sår vidner om, at det formo-
dentlig var en større gruppe forrædere, der 
stod bag mordet.

i dag er byen samlingspunkt for mindre 
brutale gerninger – her holder Hjemme-
værnskompagni Kongenshus nemlig til. Og 
så passer de i dag lidt bedre på hinanden i 
Finderup end dengang for 700 år siden.

AF riKKE KJær HAUKrOGH
FOtO: lArS HOlM

De har kendt hinanden siden folkeskolen. Nu er seks gode kammerater 
fælles om de fede oplevelser i Hjemmeværnskompagni Kongenshus, 
hvor de blandt andet assisterer Frømandskorpset og Jægerkorpset.

Seks kammerater    i aktion
”Det gør vi bestemt,” griner 19-årige Ma-
thias Nørby Bertelsen. Sammen med fem 
af sine gode kammerater er han lige nu i 
gang med uddannelsen til sprængnings-
hjælper. De seks unge mænd meldte sig ind 
i hjemmeværnet på samme tid, da de havde 
rundet de 18 år.

”Vi har fået fortløbende numre. Det er lidt 
skægt,” uddyber han. 

Ud over Mathias Bertelsen tæller gruppen 
af kammerater også 19-årige Jesper Bæk 
laursen, Simon Jensen på 18 år, Benjamin 
Seerup, 19, Bjørn Vester og Mads Morten-
sen, begge 18 år. De er alle vokset op om-
kring Feldborg – en lille landsby i Herning 
Kommune, hvor de lærte hinanden at kende 
i folkeskolen. 

”Jeg kan huske, første gang jeg så Simon. 
Vi legede tagfat i skolegården. Senere 

UNGE i FrONT
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Seks kammerater    i aktion
skød vi med hardballs på legepladsen. Alle 
drenge i den alder synes vel, det er sjovt 
at skyde,” smiler Jesper Bæk laursen ved 
tanken.

Hjemmeværn i blodet
Bjørn Vester er næsten vokset op i en grøn 
hjemmeværnsuniform. Han forældre, Kir-
sten larsen og Poul Vester, har været med i 
hjemmeværnet så godt som 'altid'. Poul var 
chef for Kongenshus-kompagniet i 12 år ind-
til 2008, hvorefter Kirsten overtog tjansen. 

”Selv om mine forældre er aktive hjem-
meværnssoldater, har jeg egentlig aldrig 
troet, at jeg også skulle blive medlem. Jeg 
havde ligesom nok, fordi mine forældre var 
med,” siger Bjørn Vester.

Men så begyndte kammeraterne at vise 
interesse for hjemmeværnet. 

”Poul, Bjørns far, spurgte, om det ikke var 
noget for mig at komme med i hjemmevær-
net. Det, han fortalte, syntes jeg lød spæn-
dende. Vi dyrker ikke rigtigt noget sport, og 
så er hjemmeværnet et godt alternativ. Vi 
har prøvet badminton og fodbold. Det bliver 

kongenshus
• Hjemmeværnskompagni Kongenshus 

holder til i Finderup lade ved Viborg 
og er et af 25 kompagnier under 
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestjylland.

• Kompagniet dækker Fjends, Karup 
samt den vestlige del af Viborg Kom-
mune op til Hjarbæk Fjord. inden for 
området ligger også Flyvestation Karup 
samt Kongenshus Hede. Heraf navnet 
på kompagniet.

• Kompagniet assisterer specielt forsva-
rets specialenheder: Frømandskorpset, 
Jægerkorpset og Politiets Aktionsstyr-
ke. i 2011 løb støtten til forsvaret op i 
11.000 timer. læs mere om kompag-
niet på HJV.DK.

styrker og svagheder. Vores arbejde bliver 
bedre, når vi kender hinanden så godt,” 
understreger Jesper Bæk laursen.

Bjørn Vester supplerer: ”Vi har altid kendt 
hinanden. Det betyder, at vi er trygge og tør 
springe ud i flere ting. Det er jo vigtigt, for 
så oplever man mere af livet.” 

De seks vurderer, at der bliver gjort lidt 
mere ud af opgaverne, når de er så mange 
venner samlet:

”Der er jo nok lidt konkurrence mellem 
os, som i sidste ende kommer kompagniet 
til gode, fordi vi anstrenger os mere for at 

en af de unge soldater med  
en tændingsanordning, der 

bruges til at antænde en 
sprængning.

lidt kedeligt i længden. Hjemmeværnet 
giver lidt flere udfordringer,” fortæller Jesper 
Bæk laursen.

Fordomme fyldte i starten
Mads Mortensen var lidt mere forbeholden 
over for de grønne styrker.

”Jeg havde som mange andre den opfat-
telse, at hjemmeværnet bestod af folk, der 
kun hjælper med at lede trafik ved store 
koncerter og sådan nogle kedelige opgaver,” 
fortæller Mads Mortensen.

Men han fandt hurtigt ud af, at hjemme-
værnet er meget mere end det. 

”Der er meget spændende opgaver, du 
kan få lov at deltage i. Og som  frivillig 
soldat kan du virkelig gøre en forskel. 
Marinehjemmeværnet er eksempelvis med 
til at redde mennesker på havet, hvis de er 
drevet væk.” 

Så det endte med, at alle seks kammera-
ter meldte sig ind i Hjemmeværnskompagni 
Kongenshus. i dag har tre gennemført den 
lovpligtige uddannelse, mens tre mangler 
halvdelen.

Vigtigt venskab
De seks venner følges ad på kurser, til kom-
pagniaftener og øvelser, på skydebanen, og 
bagefter vedligeholder de våben sammen. 

”Det er hyggeligt. Det ville vi jo ikke gøre, 
hvis ikke vi kendte hinanden. Det er blandt 
andet derfor, det er så sjovt at være med i 
hjemmeværnet – fordi vi kender hinanden,” 
understreger Benjamin Seerup, mens Jesper 
Bæk laursen uddyber:

”Det betyder meget, at vi er så mange 
kammerater sammen. Vi kender hinandens 

De seks unge hjemmeværnssol-
dater fra Feldborg har fulgtes ad 
siden skoletiden og er i dag alle 
medlem af Hjemmeværnskompagni 
kongenshus.
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Jesper Bæk Laursen, 
19 år, bor i Feldborg og 
er i lære som murer. 
Jesper drømmer om at 
komme i forsvaret og 
muligvis blive udsendt 
til Afghanistan.

Simon Jensen, 18 
år, bor i Feldborg og 
er i lære som murer.  
Simon drømmer 
ligeledes om at komme 
i forsvaret og muligvis 
blive udsendt til Afgha-
nistan.

Benjamin Seerup, 19 
år, bor i Herning og er 
i lære som elektriker. 
Benjamin drømmer om 
at komme i forsvaret 
og muligvis blive ud-
sendt til Afghanistan.

Mads Mortensen, 18 
år, bor i Feldborg og er 
i lære som tømrer. 

Bjørn Vester, 18 år, 
bor i Haderup og arbej-
der som maskinfører 
på en maskinstation. 

Mathias Bertelsen, 
19 år, bor i Feldborg og 
er i lære som tømrer. 
Mathias drømmer om 
at komme i forsvaret og 
muligvis blive udsendt 
til Afghanistan.

Seks kammerater med militære drømme

blive bedre end de andre,” smiler Simon Jensen, og 
Benjamin Seerup fortsætter:

”Man vil jo helst være den bedste til skydeprøve 
og den hurtigste til at løbe orienteringsløb. Og så 
har man også lidt håneret over for de andre bagef-
ter,” griner Benjamin Seerup.

Øvelser giver bankende hjerter
De seks venner mærker især, at det er en stor for-
del at kende hinanden godt, når de er på øvelser, og 
når de assisterer Frømands- eller Jægerkorpset. 

”Vi skal ikke diskutere, hvem der gør hvad. Vi kan 
næsten bare kigge på hinanden. Så ved vi, hvad 
hinanden tænker, og hvem der springer på hvilke 
opgaver. Det er en stor fordel. Hvis vi ikke kendte 
hinanden, skulle vi først til at diskutere, hvem der 

er god til hvad, og hvem der gør hvad. Det kan jo 
koste menneskeliv i en kampsituation, hvis man ikke 
kan samarbejde, og hvis man ikke kender hinanden. 
Derfor er det så vigtigt,” forklarer Bjørn Vester.

Øvelserne i Finderup Øvelsesterræn og Klosterhe-
den giver bankende hjerter.

”Vi hjælper med at gøre 'frøernes' og 'jægernes' 
øvelser mere virkelige. De skal måske overtage en 
bygning, hvor vi spiller gidsler med våben. Det er 
spændende at sidde i mørket og vente, og pludselig 
kan man se lysglimt over hovedet, og så bliver man 
helt blændet. Så stormer de huset og nedkæmper 
os. Det er sjovt, og hjertet banker da lidt,” siger 
Jesper Bæk laursen.

Bjørn Vester indrømmer, at øvelserne kan være 
lidt barske:

De unge hjemme-
værnskammerater 

gennemførte for nylig 
et sprængningshjæl-

perkursus. Her er de i 
gang med at forbe-

rede en sprængning.

UNGE i FrONT
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Sprængningen bliver 
studeret på sikker 

afstand. Det er ikke hver dag, at en fl ok på 
hele seks unge mænd melder sig til 
 Hjemmeværnskompagni Kongenshus på 
samme tid. Faktisk kan kompagnichef 
Kirsten larsen ikke huske, det nogensinde 
er sket før.

”Jeg havde snakket med dem forinden 
om mulighederne i hjemmeværnet. Så jeg 
blev så glad, da de valgte at blive med-
lemmer. Det må betyde, at de har lyttet til 
mine ord,” understreger kompagnichefen 
og fortsætter:

”Det er nogle drenge med pondus og 
stort engagement. De har lyst til at lære 
noget. Jeg er jo en gammel kiks, som har 
været med i 30 år, så det er fi nt, at de 
holder mig til ilden, så jeg hele tiden skal 
tænke over, hvad vi nu kan tilbyde dem. 
De knægte giver mig så meget, og det 
er virkelig fedt, at de har lyst til at bære 
fanen videre,” fastslår Kirsten larsen.

Hun vurderer, at det er en stor styrke, 
at de unge mænd kender hinanden godt.

”De har det jo rigtig sjovt. Og det er 
vigtigt, at de får nogle fede oplevelser 
sammen. Men det er også vigtigt, at de 
har sammenhold. Det giver tryghed. Det 
betyder, at der også er plads til at fejle. 
Man kan meget nemmere rumme andres 
fejl, hvis man kender hinanden godt. Og 
det gør disse unge mænd jo,” understre-
ger kompagnichefen.

AF riKKE KJær HAUKrOGH

”Det er en stor 
styrke, at de har 
meldt sig ind samtidig,” 
lyder vurderingen 
fra kompagni chef 
Kirsten larsen.

Unge 
mænd 
med 
pondus

”Det er ikke for pivskide. Soldaterne kan godt 
være lidt barske, hvis vi skal lege fjender, der gør 
modstand. Så tager soldaterne altså lidt fat i dig. Så 
bliver man ræd,” siger han.

Fremtid i forsvaret
Flere af de seks drømmer om en plads i forsvaret.

”Jeg vil begynde med fi re måneders almindelig 
værnepligt. Men jeg synes, det kunne være spæn-
dende at blive udsendt til Afghanistan. Der er jo en 
risiko ved at tage derned. Man kan miste livet. Men 
den risiko er jeg villig til at tage,” vurderer Jesper 
Bæk laursen.

”Det handler jo om at hjælpe andre og gøre en 
forskel. Det er en anden slags rejse end en alminde-
lig ferietur, hvor det bare handler om at have det 
sjovt,” uddyber Simon Jensen.

Også Benjamin Seerup overvejer at blive soldat i 
forsvaret:

”Da jeg var lille, syntes jeg, at soldaterne var 
seje. i dag er jeg med i hjemmeværnet, men jeg 
vil gerne i forsvaret og måske udsendes til Afghani-
stan. Jeg ser det som en fordel, at vi i hjemmevær-
net er vant til at håndtere våben.”
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DESiGNMANUAl

Luk op for noget flot
Overraskelsen var stor, da hjemmeværnets nye 
designmanual blev fordelt i starten af april. 
Forklædt som feltration gemmer æsken på en 
række lækkerier til både øjne og den søde tand. 
Her får du en gennemgang af feltrationens indhold.

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN

FAktA
•  Hjemmeværnets nye design manual trådte i kraft i april 2012.
•  Designmanualen er udsendt som feltration til alle myndigheder. 

Der er to eksemplarer til hver underafdeling.
•  Den komplette designmanual findes på HJV.DK under menu-

punktet 'Presse og design'.
•  Har du spørgsmål vedrørende den nye designmanual, kan du 

kontakte Hjemmeværnskommandoen på designmanual@hjv.dk.

Foldekop
En kop kaffe skal der til, når du sid-
der ved computeren for at arbejde 
med at implementere den nye 
designmanual. Og koppen stimule-
rer desuden både hjerneceller og 
fingersnilde, idet den skal klippes 
ud af karton og foldes inden brug. 
Der hører også en ske til – lige-
ledes i karton – og så er der ingen 
opvask bagefter.

klistermærke
Sæt denne fikse grønne sag på computer-
skærmen. Så er du sikker på, at du altid 
husker at anvende det indbydende nye 
design, som gælder for alt fra foldere og 
visitkort til HJV.DK og brevpapir.

kvikguide
Feltrationen indeholder en handy kvikguide til de 
mest grundlæggende elementer i den nye design-
manual. Få styr på farver, skrifttyper, skabeloner 
til visitkort og PowerPoint-præsentationer og me-
get mere. Denne light-udgave af designmanualen 
kommer i plastfolie, så der er garanti for, at den 
ikke har taget skade under transporten.

kaffe og sukker
Når du tålmodigt har klippet og foldet 
koppen i karton, venter belønningen: 
Herlig pulverkaffe – med sukker til dem, 
der anvender den slags. Det varme 
vand må du dog selv skaffe.

tyggegummi
Der er nærmest ingen grænser 
for nydelsen i feltrationen: Du får 
også en lille pakke med sikkerhed 
for frisk ånde efter indtagelse af 
kaffen og chokoladen.

Chokolade
Den mørke chokolade 
er en oplagt makker til 
pulverkaffen. Nyd den, 
mens du nærstuderer 
og memorerer den flotte 
nye designmanual.

klistermærke
HJV-mærket er blevet frisket 
op. Nu fremstår det klassiske 
mærke mere moderne og 
'rent'. Sæt HJV-klistermærket 
på køleskabet i hjemme-
værnsgården, på din cykel el-
ler på kollegaens bærbare pc 
på din civile arbejdsplads. Kun 
fantasien sætter grænser.
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HOlDNiNGSUNDErSØGElSE

Fire ud af fem danskere har tillid til hjem-
meværnet. lige så mange synes, at hjem-
meværnets frivillige soldater bidrager til at 
løse samfundsrelevante opgaver. Det viser 
en ny undersøgelse fra SFi Survey. 

i 2004 havde 'blot' 63 procent af dan-
skerne tillid til hjemmeværnet. Den mar-
kante stigning skyldes, at de frivillige gang 
på gang yder en professionel indsats, når 
der er brug for dem. Det mener Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald.

”De frivillige hjælper med at skabe 
sikkerhed og tryghed ved snekaos og 
oversvømmelser. Desuden bliver hjemme-
værnets militære kompetencer tydeligere 
for flere, i takt med at soldaterne deltager 
i skarpe internationale operationer i både 
Kosovo og Afghanistan,” siger Jens Hald. 

ifølge undersøgelsen synes to ud af tre 
danskere, at de frivillige soldater bidrager 
til at skabe sikkerhed og tryghed i sam-
fundet. Desuden overvejer næsten fire pro-
cent af de adspurgte at søge medlemskab 
af hjemmeværnet, hvor andelen i 2009 var 
tre procent. 

”At flere og flere overvejer at søge med-
lemskab, bekræfter, at der er en øget 
positiv holdning til hjemmeværnet i befolk-
ningen,” siger Jens Hald. 

ro giver bedre image
Spørger man kommunikationsrådgiver 
Henrik Byager, hvad der ligger til grund 
for den høje tillid til hjemmeværnet, lyder 
svaret: ”ro.”

”Der var en trist periode i nullerne, hvor 
der var mange kedelige hjemmeværns-
historier. De senere år har der været ro 
på og ingen større uheldige sager. Når de 
kritiske sager lægger sig, så falder man til-
bage til en mere grundlæggende holdning, 
hvor man egentlig synes, at hjemmevær-
net er en vigtig del af samfundet. For mig 
at se er den stigende tillid et udtryk for, at 
man har fået mere styr på tropperne, og at 
man har passet sit arbejde,” siger Henrik 
Byager. 

Kommunikationsrådgiveren mener dog 
stadig, der er plads til forbedring, og at 
andelen af folk, der overvejer at søge 
medlemskab af hjemmeværnet, kunne 
være større. 

”At fire procent overvejer at søge opta-
gelse, er ikke imponerende. Det er nok et 
udtryk for, at den fremadrettede profilering 
endnu ikke er slået helt igennem,” mener 
Henrik Byager. 

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, mener nu, at tallet er ganske 
godt.

”Fire procent er ganske godt, når man 
tænker på, at hjemmeværnet er en militær 
organisation, som folk bidrager til frivilligt 
i deres sparsomme fritid. Selvfølgelig kan 
tallet godt blive større, men jeg synes, det 
er et udtryk for, at danskerne er ved at få 
en bredere og mere positiv opfattelse af 
hjemmeværnets opgaveløsning,” siger Jens 
Hald.

Fire ud af fem danskere 
har tillid til hjemmeværnet
Hjemmeværnet nyder udbredt tillid i befolkningen, viser en ny undersøgelse fra SFi 
Survey. Fire ud af fem danskere har tillid til, at hjemmeværnet kan løse sine 
opgaver, og tilliden er vokset siden 2004. 

AF KriSTiAN HElMEr JENSEN

kommunikationsrådgiver Henrik Byager for-
klarer den høje tillid til hjemmeværnet med, 
at der de senere år har været ro omkring 
hjemmeværnet. Foto: Pr

Fakta om  
undersøgelsen
• Hjemmeværnet har siden 2003 fået 

udarbejdet en årlig undersøgelse af 
danskernes holdninger til hjemme-
værnet.

• ”Holdninger til hjemmeværnet 2011” 
er udarbejdet af SFi Survey for 
hjemmeværnet. Den er gennemført 
som telefonundersøgelse, hvor SFi 
har interviewet et repræsentativt 
udsnit af den danske befolkning fra 
18 år og opefter.

 ”For mig at se er 
den stigende tillid et 
udtryk for, at man har 
fået mere styr på 
tropperne, og at man 
har passet sit arbejde.

Henrik Byager, kommunikations-
rådgiver
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”læg våbnet!”
Den lidt forhutlede mand, som netop er 

stået ud af bilen i passagersiden med et 
gevær i hånden, ser op ad vejen, hvor den 
uniformerede og bevæbnede soldat ved 
checkpointet 150 meter væk råber ned mod 
ham. Manden ser ikke ud til at forstå. Han 
hæver skuldrene og tager venstre hånd op 
til det ene øre for at vise, at han ikke kan 
høre beskeden, mens den anden hånd vifter 
rundt i luften og får geværet til at pege 
faretruende i alle retninger.

”læg våbnet!” gentager soldaten uden 
effekt. Manden ved bilen fægter stadig 
umotiveret med sit gevær.

Sekundet efter flænser et varselsskud den 
kølige, klare luft. Et kort øjeblik står tiden 
stille, og de ellers forårskåde fasaner og 
småfugle forstummer.

Så går alvoren op for manden ved bilen. 
Han lægger sit gevær i vejkanten og bliver 
beordret ned på knæ og videre ned på 
maven med hænderne bag nakken. Derefter 
går det hurtigt. Den kvindelige fører af bilen 

får besked på også at stige ud, og et hold 
bevæbnede soldater rykker frem og afsøger 
bilen.

realistiske scenarier
Det er kun en øvelse. Men reaktionerne 
efterfølgende viser, at deltagerne lever sig 
så meget ind i scenariet, at de faktisk glem-
mer, at det ikke er virkelighed. Soldaten 
ved checkpointet afslører ved evalueringen 
af dette korte moment, at han selv blev 
overrasket over, hvordan begge parter 

Alt under kontrol
HJV magasinet tog med virksomhedshjemmeværnet på uddannelsesweekend i 
Antvorskov ved Slagelse. Det kompakte program bød både på finpudsning af de 
militære færdigheder og på en regntung natteøvelse i bevogtning.

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN
FOtO: SiMON KNUDSEN
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reagerede. Og figuranten, som spillede 
forvirret, bevæbnet mand, har stadig let 
rystende hænder efter det chok, han fik, da 
varselsskuddet gjaldede gennem Antvorskov 
øvelsesterræn.

”Jeg blev overrasket over, hvor hurtigt der 
blev løsnet skud. Men det virkede,” siger 
figuranten.

Operations- og uddannelsesofficeren Lars 
Hove-Olesen samler op og deler ud af sine 
erfaringer og gode råd. Han forklarer, at 
den stærke magt anvendelse, der ligger i 
at affyre varselsskud, skal anvendes med 
omtanke. Og så gennemgår holdet endnu 
en af de planlagte øvelser.

Et par kilometer fra Østerby, i den anden 
ende af øvelsesterrænet, befinder resten af 
deltagerne på øvelsesweekenden sig. Her er 
der flere hold i gang på samme tid. Så mens 
nogle øver basal førstehjælp, får andre 
opfrisket våbenbetjening og færdigheder på 
skydebanen eller gennemgår SiNE-radiosy-
stemet og feltrationerne.

Stor aktivitet
Den hårde weekend giver deltagerne de 24 
timer, som er et årligt minimum for at være 
aktivt medlem af hjemmeværnet. Men for 
langt de fleste af deltagerne er de 24 timer 
blot en ubetydelig del af det samlede antal 
årlige timer i den grønne uniform. Blandt de 
meget aktive er flere unge medlemmer af 
VHK Sjælland.

De kan stort set alle berette om adskil-
lige hundrede timer allerede her i den første 
tredjedel af året.

”En weekend som den her giver god 
træning og ikke mindst et rigtig godt sam-
menhold. Det har vi heldigvis også meget af 
derhjemme, hvor vi har en meget aktiv og 
sammentømret deling. Det er bare altid fedt 
at hænge ud med rødderne,” siger næst-
kommanderende Kenni i en kort pause fra 
aktiviteterne.

Han og de andre fra delingen er enige i, 
at de justerede krav til indholdet af de 24 
timers årlig tjeneste er en fin idé.

”Vi kunne dog godt undvære gennemgan-
gen af feltrationerne. Dem har vi ædt i et 
år,” er der en, der siger, mens han griner.

en succesfuld formel
Og hele måden at afvikle en uddannelses-
weekend på som en kombination af generel 
militær efteruddannelse og en stor øvelse 
vil blive gentaget næste år. Det fortæller 
weekendens koordinator, kaptajn Martin 
Kristensen, der er operations- og uddannel-
sesofficer ved Virksomhedshjemmeværns-
distriktet, da HJV magasinet fanger ham et 
par dage efter.

”Det var en rigtig god weekend. Der var 
en god sammenhæng mellem det at øve 
de basale færdigheder om dagen og så an-
vende det hele i en stor øvelse umiddelbart 
efter. Så vi vil køre videre med den uddan-
nelsesplan,” siger Martin Kristensen.

Han fortæller, at deltagerne blev voldsomt 
pressede under øvelsen om aftenen og nat-
ten. Blandt andet fordi instruktørerne valgte 
at tage strømmen fra det hus, der skulle 
bevogtes, samt at gennemføre en 'drive by 
shooting' mod bevogtningsenheden.

Opbakning til GMe-F
Ugen efter var der uddannelsesweekend for 
seniorer i Søgårdlejren, og Martin Kristensen 
glæder sig over den store interesse for at 
opdatere det militære håndværk.

”På en weekend og en uge har vi haft 
cirka 25 procent af den aktive styrke på 
efteruddannelse. Det er vi stolte af,” siger 
operations- og uddannelsesofficeren.

i øvrigt blev hele øvelsen ikke bare ramt 
af instruktørernes lunefulde temperament. 
Også vejrguderne var i drillehumør. Et dund-
rende uvejr dækkede Østerby og resten af 
Antvorskov i et tykt tæppe af regn. Og først 
ved 2-tiden kunne de hårdt plagede delta-
gere på øvelsesweekenden få en fortjent lur 
inden nedpakning og hjemrejse søndag.

Det kræver god situationsfornemmelse at bemande en adgangskon-
trolpost. Ved distriktsøvelsen i Antvorskov øvelsesterræn i foråret 
gennemgik virksomhedshjemmeværnets frivillige soldater en lang 
række momenter, der alle bidrog til at skærpe kompetencerne.

FAktA
• GMe-F er forkortelsen for 

Grundlæggende Militær  
Efteruddannelse for Frivillige.

• 24 timer er det antal, man 
som minimum forpligter sig til 
at yde for samfundet som aktivt 
medlem af hjemmeværnet.  
Det kaldes også 24 timers  
funktionsrelateret tjeneste.

• kravene til indholdet af de 
24 timer er i år indskærpet af 
Hjemmeværnskommandoen 
for at sikre, at alle mestrer de 
basale militære færdigheder.

• 8 timer ud af de 24 skal  
anvendes på skydning (to 
timer), førstehjælp (to timer) 
og bevogtnings- og funktions-
uddannelse (fire timer).

• et nyt øvelsesdirektiv,  
som er udsendt af Hjemme-
værnskommandoen i foråret 
2012, sætter mere fokus på 
hjemmeværnets kernekompe-
tence: bevogtning.

UDDANNElSE
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Tre unge mennesker – en fl irtende pige og 
to bøvede gutter – slingrer op til adgangs-
kontrolposten. De er sanseløst berusede 
og meget svære at kommunikere med for 
hjemmeværnssoldaterne.

”Er den god nok, den der id,” bøvser en 
ungersvend med smøg i fl aben, en fl aske i 
hånden og spøjs accent, mens han famlende 
fi sker et identifi kationskort op af lommen.

Hans veninde, en lyshåret kvinde med 
lige så høj promille, tøver ikke med at skrue 
op for charmen over for de uniformerede 
mænd ved kontrolposten.

”Ja, ja, hvis du giver en bajer,” fniser hun, 

da hun bliver spurgt om lov til at kigge på 
indholdet af hendes lommer.

Den tredje fulderik er allerede ført diskret 
væk, over til en parkeringsplads, hvor han 
straks er væltet om i græsset. Der bliver 
tilkaldt kvindelig assistance til at afsøge den 
lyshårede kvindes lommer, mens hendes 
ven ligeledes bliver visiteret.

En fi n balance
Det kunne være en hvilken som helst 
markedsplads en lørdag i sommer-Danmark. 
Men det er bare en øvelse. Og selv om de 
tre fulde mennesker er temmelig tunge at 

danse med, sørger soldaterne for at holde 
en rolig tone over for 'civilisterne' uden at 
miste autoriteten. Ud over et par småfejl 
klares opgaven ved checkpointet på glim-
rende vis.

”Vi skal altid overveje, hvilke former for 
magtudøvelse vi anvender,” opsummerer 
operations- og uddannelsesoffi ceren Lars 
Hove-Olesen. Han giver et eksempel: ”Ofte 
er det bedre at have ”den bløde” på hovedet 
end hjelmen, alene fordi hjelmen udsender 
et hårdere signal end baretten. Dermed 
kan man måske bedre snakke sammen og 
undgå en konfrontation.”

Hjemmeværnets kernekompetence er bevogtning. Derfor skal alle aktive medlemmer 
af hjemmeværnet gennemgå mindst fi re timers bevogtnings- og funktionsøvelse som 
led i Grundlæggende Militær Efteruddannelse for Frivillige, GME-F.

FØrSteHJæLP
Førstehjælp er en af de kompetencer, 
som enhver hjemmeværnssoldat skal 
besidde. Og alle skal fremadrettet 
deltage i minimum to timers vedlige-
holdende førstehjælp årligt.

En kvinde er kommet til skade med sin 
arm. Hun ligger i udkanten af skoven med 
store smerter. Skovbunden er fugtig efter 
morgenens regn. Men det ænser de to 
hjemmeværnssoldater ikke. De iler til for at 
hjælpe og bliver undervejs presset af ufor-
udsete reaktioner fra den tilskadekomne.

Men det er tydeligt, at de har fået under-
visning i førstehjælp. ikke alle rutiner sidder 

helt fast, men i det store hele har de styr 
på, hvordan de skal hjælpe. Der forbindes, 
løftes og støttes, mens faglæreren Jan Mohr 
betragter aktionen.

”Vi har ikke brugt energi på sminke og 
store scenarier med førstehjælp i felten. Det 
er de små ting som folk, der besvimer eller 
brækker et ben, man oftest møder,” fortæl-
ler Jan Mohr.

Og selv om det ikke er top-dramatisk, 
er deltagerne positive over for den årlige 
opdatering af førstehjælpen.

”Selv om det er helt basal førstehjælp, er 
det faktisk godt at få det genopfrisket,” siger 
patruljefører 'Sonne' fra VHK Øst.

At skulle tackle fulde folk, 
der mener at have en ret 
til at færdes hvor som 
helst, kender mange hjem-
meværnssoldater til. Og 
momenterne under bevogt-
ningsuddannelsen viste, at 
deltagerne havde fi n situati-
onsfornemmelse.

Der blev gået til den under den vedlige-
holdende førstehjælp i Antvorskov. ”Alle 
deltagerne på førstehjælp havde et godt 
bundniveau,” siger operations- og uddan-
nelsesoffi cer Martin Kristensen.

Bevogtning
AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN
FOtO: SiMON KNUDSEN
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SkyDninG
Alle aktive medlemmer af hjemmevær-
net – med få undtagelser – skal hvert 
år på skydebanen i mindst to timer for 
at øve sig i våbenbetjening og skyd-
ning. Og alle med personligt udleveret 
våben skal bestå en kontrolprøve.

”Driller den nu igen?” spørger skydelederen, 
Morten Mosbæk.

Det elektroniske system, der styrer tav-
lerne nede i den anden ende af skydebanen, 
er lidt humørsygt. Men pausen fra de skarpe 
drøn fra de mange gevær M/95 og det enlige 
maskingevær M/62 giver en oplagt mulighed 
for at tage en snak med skydelederen, som 

også underviser på Hjemmeværnsskolen, om 
niveauet for weekendens deltagere.

Mere fokus på skydning
”Min vurdering er, at niveauet ligger væ-
sentligt over det, vi befandt os på for tre år 
siden. Der er kommet øget fokus på skyd-
ningen, også på kort afstand, blandt andet 
på grund af de mange, som har været 
udsendt i internationale operationer,” siger 
Morten Mosbæk.

Koncentrationen lyser da også ud af 
deltagerne. Og alle består kontrolprøven og 
kan få registreret deres kvalifikation, Q’et, 
for endnu et år.

Gang i pigtråden
Da HJV magasinet vender tilbage til Østerby 
lidt senere på dagen, er empati og god for-
nemmelse for magtbalance erstattet med rå 
muskelkraft og fingersnilde. For nu skal der 
rulles pigtråd ud om et fiktivt TDC-depot.

Dagens første hold nåede cirka 50 
procent mere end målsætningen på 15 
meter hegn på 45 minutter, men det skinner 
igennem, at hold 2 har rutinerede kræfter 
med. lyden af metal mod metal skærer 
i øregangene, mens der bliver banket 
pigtrådspæle i jorden. lynhurtigt har holdet 
hamret pælene i, hentet pigtråd, rullet ud 

og bundet fast, så der er pigtrådshegn på to 
sider af den ramponerede bygning i Østerby. 
i alt i omegnen af 30-40 meter.

”Vi har ikke flere pæle,” råber en mandlig 
soldat efter en halv times tid, mens en 
kvinde bander, fordi hun har stukket sig på 
ståltråden, som bruges til at binde NATO-
pigtråden sammen. Hun sutter lidt blod væk 
fra tommelfingeren og kaster sig så ind i 
kampen igen.

Fare for at sidde fast
Andre har været heldige at erobre et par 
pigtrådshandsker – som ligner store, tykke 

havehandsker – og alle er fuldt koncentrere-
de. For kommer du for tæt på, skal du have 
hjælp til at få tøjet ud af de små skarpe 
'barberblade'.

Efter tre kvarters koncentreret arbejde 
afblæses aktionen, og de svedende hjem-
meværnssoldater søger over til jakker, 
hjelme, geværer og termokander, som er 
parkeret op ad en mur. Her tager de et kort 
hvil i sikkerhed bag pigtrådshegnet med 
de laminerede gule skilte, hvor der står: 
”Bevogtet område. Adgang ved henvendelse 
til vagten”.

nAtO-pigtråd bindes fast til stolper, som 
først skal hamres solidt i jorden. Det giver 
trætte arme og sved på panden.

Pigtråd er en effektiv metode til at sluse 
folk ind ad en bemandet kontrolpost. Så 
under bevogtningsuddannelsen i Slagelse 
får to hold hver til opgave at rulle mest 
mulig pigtråd ud på 45 minutter rundt om 
et fiktivt TDC-depot.

Alle deltagerne bestod kontrolprøven på sky-
debanen og fik således opdateret deres 'Q', 
som bevis på, at de kan betjene et gevær.

Deltagerne hviler efter færdiggørelse af 
pigtrådsspiralhegnet i Østerby.

UDDANNElSE
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HVAD MeD HiStOrikere OG MUSikere?
■ ? Skal musikere, B-medlemmer i virksomhedshjem-
meværnet og historikere gennemføre GME-F på lige 
fod med alle andre hjemmeværnssoldater?

■ SVAr: Nej, musikere skal ikke gennemføre GME-F. 
B-medlemmer i virksomhedshjemmeværnet skal ikke 
gennemføre GME-F. Deres aktive timer opgøres gen-
nem deltagelse i to gange to dages kompetencedage 
årligt samt gennem beredskabsrelevant tjeneste.
Historikere skal gennemføre GME-F, men i en model, 
som er tilpasset historikerne. Det betyder, at der ud-
vælges relevante dele. Eksempelvis våbenbetjening/
skydning, undervisning i hjertestarter og historikernes 
opgaver i forbindelse med et øget beredskab.

GMe-F OG 24 tiMer – eLLer reSerVen  
■ ?: Bliver man automatisk overfl yttet til reserven, 
hvis man ikke når at gennemføre grundlæggende mili-
tær efteruddannelse i år?

■ SVAr: Som udgangspunkt ja. Men der er dog en 
indkøringsperiode, som betyder, at der kan dispense-
res således, at der er mulighed for at udskyde gen-
nemførelsen til 2013, hvis der er særlige vilkår, der 
gør sig gældende. i så fald skal det dog aftales med 
nærmeste chef. Bliver GME-F hverken gennemført i 
2012 eller 2013, fl yttes man i reserven.

kOntrOLSkyDninG tiL VAnDS
■ ?: Kan man gennemføre kontrolskydning både på 
land og til vands i forbindelse med GME-F?

■ SVAr: Ja, det kan man sagtens. Det fremgår af
uddannelsesdirektivet, som du kan få hos din under-
afdelingschef.

6 facts
 om militær efteruddannelse
rigtigt mange hjemmeværnssoldater har allerede 
gennemført den grundlæggende militære efteruddannelse, 
kaldet GME-F. Du får her svarene på en række spørgsmål 
om uddannelsen.

AF HJEMMEVærNSKOMMANDOENS 
PlANlæGNiNGSDiViSiON

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FOr FÅ inStrUktØrer tiL
UnDerViSninG i FØrSteHJæLP
■ ?: Hvorfor skal det være en særligt uddannet 
førstehjælpsinstruktør (FSU-160), der skal forestå 
undervisningen i førstehjælp i forbindelse med GME-
F? Der er jo ikke ret mange i MHDV, der har denne 
uddannelse.

■ SVAr: Det skal ikke nødvendigvis være FSU-160- 
uddannede førstehjælpsinstruktører, som gennem-
fører førstehjælpsundervisningen på GME-F. Dette 
fremgår af GME-F-uddannelsesdirektivet. 

kAn UDSenDeLSe erStAtte GMe-F?
■ ?: Jeg har været udsendt i en bevogtningsdeling i 
Kosovo og er netop kommet hjem til Danmark. Kan 
jeg godskrives for GME-F for i år?

■ SVAr: Ja, du kan godskrives for GME-F samme år, 
som du har været udsendt.

HVAD MeD De æLDre AktiVe?
■ ?: Jeg har en lang aktiv karriere bag mig i hjem-
meværnet. Og jeg har stadig meget at bidrage med 
som forsyningsmand i kompagniet og vicevært på 
hjemmeværnsgården. Men jeg har passeret de 65 år 
og føler derfor, at jeg har svært ved at følge med i 
efteruddannelsen i samme tempo som de unge solda-
ter. Kan der dispenseres på grund af alder?

■ SVAr: Nej, der kan ikke dispenseres for gennem-
førelse af GME-F. Dette henset til, at hjemmeværnet 
er en frivillig militær organisation, hvor medlemmerne 
skal kunne agere som soldater, om nødvendigt be-
væbnet. Distrikterne og underafdelingerne er pålagt 
at skabe fl eksible rammer for gennemførelse, så æl-
dre medlemmer også kan gennemføre GME-F jævnfør 
uddannelsesdirektivet.

UDDANNElSE
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KUrSUSKATAlOG

kursus-
katalog i 
køleskabs-
venlig 
udgave
Med denne udgave af HJV 
magasinet får du også oversigten 
over Hjemmeværns skolens 
uddannelsestilbud i andet  
halvår. lige til at hænge på 
opslagstavlen eller køleskabet.

Du kan altid hente en opdateret udgave af Hjemme-
værnsskolens Kursuskalender på skolens hjemmeside,  
www.hvs-info.dk. Men det er nu meget rart at have en 
oversigt hængende synligt som en påmindelse om alle 
de gode uddannelser, der er mulighed for at deltage i på 
 Hjemmeværnsskolen i Nymindegab eller på uddannelses-
centrene rundt omkring i landet.

Derfor har du med denne udgave af HJV magasinet fået 
kursuskalenderen, som gælder for andet halvår 2012.

Så’ det ud!
Blandt de nye tiltag i efterårets tilbud er en række juste-
rede uddannelser. Blandt andet er der nu mere fokus på 
uddannelse i marken frem for i klasselokalet på en række af 
uddannelserne.

Eksempelvis anvendes der nu flere timer i de militære fag 
på Alment Befalingsmandskursus (ABK) og Videregående 
Befalingsmandskursus.

Helt konkret betyder det, at der i den nye uddannelse er 
flere timer, hvor man er ’grøn i hovedet’ end tidligere. Det 
vil sige, at klasseundervisning er udskiftet med uddannelse 
i marken.

Også bevogtningsuddannelserne er justeret. Her ligger 
fokus nu i endnu højere grad på det militære ’håndværk’  
på alle niveauer. Dermed svarer uddannelserne i højere  

grad til det  operative 
fokus, der er i hjem-
meværnet for tiden.

i forhold til tidligere 
er der ikke tale om en 
uddannelsesmæssig 
revolution, men om en 
justering mod det op-
gavesæt og det fokus, 
som hjemmeværnet 
har i dag.

Mere projekt-
ledelse
På Næstkommande-
rende- og Chefkurserne arbejdes der nu mere målrettet 
med projektledelse, da næstkommanderende ofte vareta-
ger både øvelsesplanlægning, uddannelsesplanlægning og 
planlægning af øvrige aktiviteter.

En større del af undervisningen er nu lagt an på forsva-
rets ledelsesprincipper i ledelsesundervisningen.

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN OG KiM WArNiCH
FOtO: HVS OG SHUTTErSTOCK

Du kan 
se frem 
til mere 
aktivitet ude 
i den friske 
luft frem for 
at sidde og 
lumre i klas-
selokalet. 
Se alle ud-
dannelserne 
i vedlagte 
kursuska-
lender eller 
på nettet. 

Med en computer eller en smartphone 
kan du følge løbende med og læse 
mere om de enkelte uddannelser.  
klik ind på www.hvs-info.dk, eller 
skyd genvej med din smartphone ved 
at skanne QR-koden her.

Dagbog fra 
patrulje-
uddannelsen
”Morgenen efter en nat på betongulv har 
man bare brug for at røre sig. Så efter 
en introduktion til, hvordan og hvorfor en 
patrulje er sat sammen, stod den på lidt 
kilometer i benene i form af en handle-
bane i lys.”

læs resten af beretningen fra en kursist 
på patruljeuddannelsen på HJV.DK under 
menupunktet 'Hjemmeværnsskolen'.
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GrEJ

1.500 eksemplarer af gevær 
M/95 er nu ombygget og på 
vej ud til hjemmeværnets 
enheder. især marine-
hjemme værnet kan glæde 
sig over det handy gevær 
M/95-11, som imponerer 
med god balance, stor 
træfsikkerhed og mange 
indstillingsmuligheder.

Pibe

Modsat M/96 karabin er der ikke ændret på 
længden af piben på gevær M/95-11 i forhold 
til M/95. Dermed er både balancen i våbnet 
samt den hastighed, projektilet kan opnå, den 
samme. Gevær M/95 og det modifi cerede gevær 
M/95-11 har mulighed for umiddelbar montering 
af 40 mm granatkaster, hvorimod gevær M/96 
karabin skal forberedes af våbenmekaniker, 
inden granatkasteren kan monteres.

et unikt gevær 
til hjemmeværnet

tre geværer, én familie

Hjemmeværnets mange tusinde medlem-
mer er langtfra ens bygget. Og især den 
varierende længde på hjemmeværns-
soldaternes arme har vist sig at være en 
udfordring. Det klassiske gevær M/95 er et 
godt og populært våben. Men mulighederne 
for indstilling til lige præcis den enkeltes 
personlige armlængde er begrænset.

Desuden har gevær M/95 vist sig at være 
sværere at komme rundt med, når forhol-
dene er trange. Det gælder eksempelvis på 
marinehjemmeværnets fartøjer, i køretøjer 
og ved uddannelse i bykamp.

Eneste alternativ til gevær M/95 har hidtil 
været gevær M/96 karabin. Men dette ge-
vær har aldrig fået den helt store fanskare, 

primært fordi balancen og hastighe-
den af projektilet er ringere end for 
det længere gevær M/95.

Med det modifi cerede gevær M/95-11 er 
der endelig et effektivt våben til alle dem, 
som ikke har ”standard-arme”, eller som har 
en funktion, som gør det klassiske gevær 
M/95 uhensigtmæssigt.

Gevær M/95
Det klassiske gevær. Driftsikkert og 
let at betjene. 'Moderen' til M/96 
karabin og M/95-11. Har fast kolbe 
uden indstillingsmuligheder.
Samlet længde: 100 cm
Løbslængde: 44,5 cm
Vægt: 3,2 kilo (uden ammunition, 
magasiner, rem og sigtemidler)
Mundingshastighed: 945 m/s

Med det nye gevær M/95-11 råder hjemmeværnet over en 
række automatrifl er fra samme familie. Her får du en gen-
nemgang af de tre væsentligste, som alle kan afgive 700-900 
skud pr. minut. Ud over de viste geværer har hjemmeværnets 
indsatsstyrke et let støttevåben lSV M/04, som også tager afsæt 
i M/95. Alle fi re våben anvender samme ammunition.

tre geværer, én familie

Gevær M/95
Det klassiske gevær. Driftsikkert og 
let at betjene. 'Moderen' til M/96 
karabin og M/95-11. Har fast kolbe 

Gevær M/96 (karabin)
En kortere og lettere riffel, som 
primært er udviklet til enheder med 
behov for et våben, der er let at 
manøvrere med. Teleskopkolbe med 
tre indstillingsmuligheder.
Samlet længde: 84 cm
Løbslængde: 31,5 cm
Vægt: 2,98 kilo (uden ammunition, 
magasiner, rem og sigtemidler)
Mundingshastighed: 868 m/s

Gevær M/95-11
En ombygget gevær, som er udvik-
let specielt til hjemmeværnet ved at 
ombygge et klassisk gevær M/95. 
Teleskopkolbe med seks indstillings-
muligheder.
Samlet længde: 92-100 cm
Løbslængde: 44,5 cm
Vægt: 3,2 kilo (uden ammunition, 
magasiner rem og sigtemidler)
Mundingshastighed: 945 m/s

M/96

M/95-11

M/95

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN
FOtO: OlE BO JENSEN
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Skydelærer ved Hjemmeværns-
skolen og Hærens kampskole 
kaptajn niels Poulsen:

et rigtig, rigtig 
godt gevær
”Gevær M/95-11 er operativt særdeles 
velegnet til for eksempel marinehjem-
meværnet, hvor der er behov for et 
kortere våben end gevær M/95. Og 
skydeteknisk er der ingen tvivl om, at 
det er et rigtig, rigtig godt gevær. Ba-
lancen i våbnet er meget fi n – bedre 
end i det klassiske gevær M/95 – og 
med den forskydelige kolbe er der tale 
om et ret genialt koncept. Men skal 
bare ikke forvente en helt ny type ge-

vær, men derimod 
et modifi ceret og 
moderniseret ge-
vær, som man ikke 
behøver omskoling 
for at anvende.”

Fakta om 
M/95-11
•  1.500 eksemplarer af hjemme-

værnets gevær M/95 er ombyg-
get til det modifi cerede gevær 
M/95-11. Ombygning er foretaget 
på forsvarets egne våbenværk-
steder.

•  Resultatet er et våben, som er 
unikt for hjemmeværnet.

•  Omtrent halvdelen af de modifi -
cerede geværer fordeles til mari-
nehjemmeværnet, og den anden 
halvdel til øvrige myndigheder.

•  Ombytning sker én til én, det 
vil sige, at der skal afl everes et 
personligt udleveret gevær, før 
man kan modtage et nyt.

•  Der kræves ingen omskoling fra 
gevær M/95 til gevær M/95-11.

kolbe

Det er i kolben, man fi nder den helt afgørende 
forskel på M/95-11 og 'modergeværet', M/95. 
For hvor den klassiske model er udstyret med 
en fast kolbe uden indstillingsmuligheder, så 
har gevær M/95-11 en moderne teleskopkolbe, 
som imponerer med hele seks variable trin. 
Dermed kan geværet tilpasses individuelt til 
brugeren, uanset kropsbygning. Med kolben 
skubbet ud i sin fulde længde er gevær M/95-
11 lige så langt som M/95, mens det i sin 
korteste konfi guration er otte cm kortere.

Buffer (ikke synlig)

Bufferen er en integreret del af 
kolben. På gevær M/95-11 er den 
afkortet en anelse for at bidrage 
til et kortere våben, som er let-

tere at manøvrere med på blandt 
andet fartøjer og køretøjer. 

Afkortningen er ikke gået ud over 
balancen i våbnet i forhold til 

gevær M/95.

endestykke

Et endestykke fremstillet 
i skridsikker gummi kan 

monteres på kolben. Dermed 
bliver den yderligere forlæn-
get en smule, men først og 

fremmest ligger kolben mere 
stabilt mod uniformen, når 

det går hektisk for sig.

Mundingshastighed

Når projektilet forlader piben, 
sker det med op til 945 meter 
pr. sekund. Det er væsentligt 

mere end gevær M/96 karabin, 
som på grund af det afkortede 
løb kun kan præstere en mak-
simal hastighed på 865 meter 

pr. sekund. Det sikrer gennem-
snitligt 19 procent mere energi 

i projektilet. Mere energi 
betyder større sandsynlighed 

for, at projektilet fragmenterer 
med deraf følgende større 

skader på målet. 
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lANDSråD

Fra én formand til tre. Sådan blev facit efter 
et hektisk landsrådsmøde, hvor der blev dis-
kuteret, voteret og konstitueret fra fredag 
aften til søndag middag i slutningen af april.

Det var et helt nyvalgt landsråd, der 
trådte sammen. 28 frivillige medlemmer var 
valgt efter en lang række valg i de underlig-
gende råd – fra underafdelinger og op til 
værnsgrenenes egne råd. De 28 frivillige 
skulle sammen med hjemmeværnsledelsen 
og syv medlemmer fra den ansatte struk-
tur fi nde en tidssvarende måde at arbejde 
på. ”Hjemmeværnsledelsens strategiske 
og principielle beslutninger hviler tungt på 
rådgivning fra rådsorganisationens frivil-
lige medlemmer. Derfor er det nødvendigt 
at styrke og skærpe landsrådets evne til at 
kunne rådgive på både kort og lang sigt og 
med kortere eller længere varsel.”

Sådan lød en del af oplægget til weeken-
dens drøftelser. Og målet om at skabe en 
mere smidig og dynamisk rådgivning blev 
nået. Fremover skal et styrket formandskab 
med et medlem fra hver af de tre værns-
grene – hærhjemmeværnet, marinehjem-
meværnet og fl yverhjemmeværnet – kunne 
indkaldes til strategiske, eventuelt temaba-
serede drøftelser med hjemmeværnsledel-
sen med kort varsel. Dermed behøver man 
ikke altid at indkalde samtlige landsrådets 
medlemmer til drøftelserne.

Stadig et stærkt landsråd
Men før man kom frem til den nye 
model med et ligestillet formand-
skab bestående af tre 

Landsråd 2012

Beslutningerne tages stadig hurtigere inden for hele 
forsvarsområdet. Derfor vedtog hjemmeværnets landsråd i 
slutningen af april en ny model for, hvordan medlemmerne 
skal rådgive hjemmeværnsledelsen.

Forsvarsminister nick 
Hækkerup (S) brugte et 
par timer i selskab med 
hjemmeværnets landsråd i 
slutningen af april. Læs, hvad 
han sagde, på de følgende sider.

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN
FOtO: OlE FriiS

med et medlem fra hver af de tre værns-
grene – hærhjemmeværnet, marinehjem-
meværnet og fl yverhjemmeværnet – kunne 
indkaldes til strategiske, eventuelt temaba-
serede drøftelser med hjemmeværnsledel-
sen med kort varsel. Dermed behøver man 
ikke altid at indkalde samtlige landsrådets 
medlemmer til drøftelserne.

Stadig et stærkt landsråd
Men før man kom frem til den nye 
model med et ligestillet formand-

hjemmeværnets landsråd i 
slutningen af april. Læs, hvad 
han sagde, på de følgende sider.

grene – hærhjemmeværnet, marinehjem-
meværnet og fl yverhjemmeværnet – kunne 
indkaldes til strategiske, eventuelt temaba-
serede drøftelser med hjemmeværnsledel-
sen med kort varsel. Dermed behøver man 
ikke altid at indkalde samtlige landsrådets 
medlemmer til drøftelserne.

Stadig et stærkt landsråd
Men før man kom frem til den nye 
model med et ligestillet formand-

hjemmeværnets landsråd i 
slutningen af april. Læs, hvad 
han sagde, på de følgende sider.

formænd frem for en formand og en næst-
formand, var der ét spørgsmål, der skulle 
afklares – og som Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Finn Winkler, allerede selv 
svarede på lørdag morgen:

”Har vi med det nye forslag så trukket for-
mandskabet ud af landsrådet? Nej! Et styr-
ket formandskab er ikke lig med et svækket 
landsråd,” understregede Finn Winkler over 
for landsrådet.

For Den Kommitterede for Hjemmevær-
net, Jens Hald, var det vigtigt at få styrket 
landsrådet, så det blev mere robust:

”De kommende politiske forhandlinger vil 
kræve meget af både formandskabet og af 
resten af landsrådet. Hele rådsorganisatio-
nen skal sikre, at formandskabet kan agere 
hurtigt med ansvarlighed og slagkraft,” 
sagde Jens Hald.

repræsentanter fra alle lag
Sent lørdag eftermiddag var det nye frivillige 
formandskab med Claus lemming, Per Tom-
merup og Geert Hansen på plads, og de nye 

råd og udvalg konstitueret. Og de nyvalgte 
formænd var trætte men tilfredse efter de 
til tider hårde valghandlinger, hvor der var 
kampvalg til mange af posterne.

Geert Hansen har været formand i otte 
år og har nydt bred opbakning fra alle tre 
værnsgrene. Han fortsætter som repræ-
sentant for fl yverhjemmeværnet i det nye 
formandskab og er glad for nu at have to 
formænd mere i det daglige arbejde.

Alle er repræsenteret
”i starten havde jeg ikke nogen næstfor-
mand. Så jeg var ret alene og havde meget 
travlt, indtil vi for tre år siden vedtog, at 
der skulle være en suppleant,” siger Geert 
Hansen, der ser frem til at få mere ro til at 
fokusere på temadrøftelser med sine med-
formænd og med hjemmeværnsledelsen.

”Jeg tror, det bliver rigtig godt. ikke 
mindst fordi formanden ikke længere auto-
matisk er valgt ind i alle råd og udvalg, og 
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dermed mere frit kan deltage, når der er 
behov og tid,” siger Geert Hansen.

Den tidligere suppleant, Claus lemming, 
ser også frem til den nye periode, hvor 
både landsrådet og den øvrige rådsorgani-
sation skal arbejde sig frem til en optimal 
måde at spille sammen på.

”Det landsråd, der er samlet nu, ser 
rigtig stærkt ud. Vi har repræsentanter for 
alle lag – både hvad angår alder, køn og 
enhedstyper. Men vi mangler at se, hvordan 
samspillet bliver mellem de forskellige råd. 
Blandt andet skal vi se på, hvordan vi kan 
bruge det nye hærhjemmeværnsråd aktivt. 
Så der bliver noget at arbejde med den 
kommende tid,” siger Claus lemming.

Husk kommandovejen
”landsrådet er et sted, hvor de frivillige 
kan og vil blive hørt. Det er ikke et 
beslutningsorgan. Men vi har i hjem-
meværnsledelsen aldrig modtaget et 
dårligt råd fra de frivillige i landsrådet.”

Sådan siger Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Finn Winkler, oven 
på udsigten til endnu bedre muligheder 
for at tage hjemmeværnets rygrad – de 
frivillige medlemmer – med på råd.

Finn Winkler understreger, at lands-
rådet arbejder mest hensigtsmæssigt, 

hvis der gives luft til at tænke stra-
tegisk og langsigtet, hvilket er målet 
med det nye styrkede formandskab. 
Hele tanken bag de mange niveauer i 
rådsorganisationen er netop, at alting 
løses på lavest mulige niveau.

”ikke alt skal løftes op til landsrådet. 
Forslag til materiel og andre praktiske 
og handlingsorienterede emner hører 
til i basisorganisationen – og skal der-
for sendes opad via kommandovejen,” 
siger generalmajoren.

28 frivillige medlemmer er valgt ind i landsrådet. De er fordelt på 20 fra hærhjemmeværnet (inklusive politi- og virksomhedshjemmeværn) og 
fi re fra henholdsvis marinehjemmeværnet og fl yverhjemmeværnet. Pilene symboliserer kommunikationen mellem lagene i rådsorganisationen.

Hærhjemmeværnsrådet

regionsråd

Distriktsråd

28 frivillige medlemmer er valgt ind i landsrådet. De er fordelt på 20 fra hærhjemmeværnet (inklusive politi- og virksomhedshjemmeværn) og 

Underafdelingsråd (kompagnier, fl otiller og eskadriller)

Marinehjemmeværnsrådet Flyverhjemmeværnsrådet

Sådan ser 
landsrådets nye 
formandskab ud
Tre ligestillede frivillige 
formænd – en fra hver 
værnsgren – udgør sammen 
med de to medlemmer af 
hjemmeværnsledelsen det 
faste formandskab i 
hjemmeværnets landsråd.

”Vi har et stærkt landsråd. Og med det 
styrkede formandskab, som skal arbejde 
mere tematiseret, er der en større fl ek-
sibilitet i, hvordan formandskabet kan 
arbejde i det daglige med rådgivning af 
hjemmeværnsledelsen.”

Frivillig formand fra 
hærhjemmeværnet, 
løjtnant 
Claus Lemming

”Det er godt, at vi har fået udvidet for-
mandskabet. Per og Claus og jeg kender 
hinanden godt, og vi plejer at fi nde 
pragmatiske løsninger på alt. Vi har 
fundet en ny rytme, som jeg tror, alle 
er tilfredse med. Så mine forventninger 
er store.”

Frivillig formand fra 
fl yverhjemmeværnet, 
menig 
Geert Hansen

”Det at være frivilligt medlem af 
hjemmeværnet er et adelsmærke. Og 
interaktionen mellem de frivillige og 
hjemmeværnsledelsen skaber et styrket 
hjemmeværn til gavn for os alle. Vi skal 
bare også være dygtige til at kommuni-
kere nedad i organisationen.”

Frivillig formand fra 
marinehjemmeværnet, 
kaptajnløjtnant 
Per tommerup

”Jeg er glad for den nye sammensæt-
ning af formandskabet. De frivillige for-
mænd er i stand til at se ting i helheder. 
Men hele rådsorganisationen er vigtig, 
fordi det er afgørende for os i den 
ansatte struktur at modtage den gode 
rådgivning, vi får fra de frivillige.”

Chefen for 
Hjemmeværnet, 
generalmajor 
Finn Winkler

”Det, vi ønsker med det nye landsråd, 
er at give det større handlekraft og ind-
fl ydelse. Ledelsen har brug for ansvarlig 
rådgivning om, hvor hjemmeværnet 
skal bevæge sig hen. landsrådet kan få 
enorm indfl ydelse. Det handler om de 
rammer, vi skaber for de frivillige.”

Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, 
Jens Hald

nyt

Læs mere om rådsorganisationen, og se medlem-
merne af de faste udvalg på HJV.Dk (bag login)
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lANDSråD

Allerede inden ankomsten til landsrådsmø-
det stod det klart, at Danmarks forsvarsmi-
nister har et varmt forhold til hjemmevær-
net. Ved fl ere lejligheder har Nick Hækkerup 
udtrykt dyb respekt for hjemmeværnssolda-
ternes indsats. Alligevel var de meget klare 
udmeldinger fra ministeren til landsrådet en 
overraskende positiv oplevelse for de fl este 
tilhørere.

”i har en overordentlig vigtig funktion. i 
skal rådgive og bidrage til et endnu stær-
kere hjemmeværn end det, vi har i øjeblik-
ket,” lagde Nick Hækkerup ud med at sige 
til det nyvalgte landsråd.

Han pegede på, at hjemmeværnet som 
frivillig organisation har været god til at 
justere sine kapaciteter, så de svarer til de 
behov, forsvaret og det øvrige samfund har:

”i har en række interessante kompeten-
cer, som kan anvendes i det øvrige forsvar. 
Et eksempel er rydningsassistenterne, som 

har været indsat hele 94 gange i løbet 
af det første år, hvilket er med til at 

afl aste hærens ammunitionsryd-
dere. Dermed har de bedre tid 

til at uddanne sig til at hjælpe 
internationalt, hvor der er stor 
efterspørgsel på ammuniti-
onsrydning.”

Hjemmeværnet 
i det helt store billede

landsrådet kom med ministeren på en 
mental tur til udlandet. Nick Hækkerup 
pegede på internationale opgaver som et af 

de områder, hvor hjemmeværnets medlem-
mer kan gøre en forskel, for eksempel i kraft 
af bidrag til militær kapacitetsopbygning og 
civil genopbygning. Det ledte over i et par 
minutter, hvor forsamlingen fi k et indblik i 
det komplekse arbejde med at koordinere 
forsvarspolitikken på den helt store skala via 
multinationalt samarbejde i NATO og EU.

”Vi skal sikre, at vi i Europa stadig kan 
det, vi skal kunne militært, selv om alle 
lande skal spare. Og måske kan vi i Dan-
mark sikre det ved en bedre anvendelse 
af hjemmeværnet,” sagde Nick Hækkerup 
blandt andet.

Vigtigt at være attraktiv
Herefter sprang han tilbage over grænsen 
til Danmark og til de helt nære opgaver, der 
venter for hjemmeværnets mange tusinde 
frivillige medlemmer.

”Det er vigtigt, at hjemmeværnet også i 
fremtiden er attraktivt for den enkelte frivil-
lige. Der skal være mulighed for at styrke 
sine faglige kompetencer – både inden for 
forsvaret og i det øvrige samfund.”

Inden landsrådets medlemmer fi k lov 
at stille spørgsmål, rundede ministeren af 
med en dybfølt og ærlig tak rettet mod alle 
hjemmeværnets medlemmer:

”Når vi andre fl ader ud på sofaen og 
zapper på tv’et, så er det jer, der rejser 
jer og trækker i uniformen. Så er i der for 
os andre. Og i gør det uden at forvente 
andet end tak til gengæld. Så tak for jeres 
indsats.”

Veloplagt forsvarsminister til landsrådet:

”Hjemmeværnet er og bliver
en militær organisation”
Forsvarsminister Nick 
Hækkerup brugte en 
lørdag formiddag i selskab 
med hjemmeværnets 
landsråd. Det blev til god 
debat og gode svar på 
gode spørgsmål fra de 
frivillige 'landsrødder'.

”Der ligger et paradoks i, at hjemmeværnet som organisation er 
meget respekteret, men at i som individer fortsat bliver udsat for 
mange fordomme,” sagde forsvarsminister nick Hækkerup blandt 
andet til hjemmeværnets landsråd i slutningen af april.

Forsvarsminister Nick Hækkerup gav en række 
kontante og positive svar på spørgsmål fra 
landsrådets frivillige medlemmer. Her er et lille 
udpluk.

Hvordan ser du på de fremadrettede op-
gaver for hjemmeværnet internationalt?
”Jeg tror, at vi vil anvende hjemmeværnet i 
højere grad, end vi hidtil har gjort. Hjemme-

værnssoldaterne har en anden aldersprofi l og 
livserfaring, end vi har i det øvrige forsvar. Det 
giver en mulighed for at være til stede interna-
tionalt på en anden måde.”

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN
FOtO: OlE FriiS

klare svar fra ministeren
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Dele af den regering, du er en del af, er 
kritisk over for hjemmeværnet og taler 
blandt andet om afvæbning. Hvordan for-
holder du dig til det?
”Hjemmeværnet er en militær organisation, og 

hjemmeværnet skal blive ved med at være en 
militær organisation. Punktum!”
nogle politikere vil også lægge hjemme-
værnet sammen med Beredskabsforbun-
det. Hvordan ser du på det forslag?

”Min erfaring er, at det ikke er en god ide at 
lægge frivillige organisationer sammen. Det 
skal ske, hvis i selv synes, at det er en god 
ide. Jeg vil ikke risikere at ødelægge det frivil-
lige engagement.”

HJV magasinets fotograf fi k lov at være fl uen på væggen under 
landsrådsmødet – både under den åbne del af programmet, hvor hele 
landsrådet var samlet, og under de lukkede debatter og afstemninger 
blandt de frivillige medlemmer.

Snapshot 
fra landsrådsmødet

FOtOS: OlE FriiS

Lørdag formiddag kastede 
forsvarsministeren glans over 

landsrådsmdøet. Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 

Finn Winkler, bød velkommen til 
en veloplagt nick Hækkerup (S).

Der var livlig debat om de frivilliges fremti-
dige rådgivning af hjemmeværnsledelsen.

Det nye landsråd er en god blanding af rutinerede og unge kræfter fra 
et bredt udsnit af hjemmeværnet. 10 af 28 frivillige er nye som faste 
medlemmer af landsrådet.

kaptajnløjtnant Per tommerup blev valgt 
som marinehjemmeværnets repræsentant 
i den frivillige del af det nye styrkede for-
mandskab.

Der var kampvalg til mange poster i løbet af 
lørdagens valg til råd og udvalg.
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lANDSråD

lørdag 3. marts 2012 trådte det nye 
hærhjemmeværnsråd sammen for 
første gang. Hærhjemmeværnsrå-
det er et rådgivende organ omkring 
hærhjemmeværnets overordnede ud-
vikling og planlægning og er opstået 
i forbindelse med de seneste justerin-
ger af bestemmelserne for rådsorgani-
sationen i hjemmeværnet.

”Det har været vigtigt for os at 
skabe et fælles råd for det grønne 
hjemmeværn,” siger løjtnant Claus 
lemming, der blev valgt til formand 
for det nye råd på mødet 3. marts.

Claus lemming har selv været 
med i arbejdsgruppen, der har kig-
get på mulighederne for at justere 
bestemmelserne, og han ser frem til 
arbejdet.

”Jeg har været med i rådsorganisationen i et stykke 
tid, og jeg har fl ere gange set værdien af, at marinehjem-
meværnet og fl yverhjemmeværnet har haft deres egne 
samlende råd. rådsorganisationen er de frivilliges mulighed 
for at få indfl ydelse på hjemmeværnets udvikling, og vi er 
rådgivende for ledelsen på forskellige niveauer. i landsrådet 
rådgiver vi hjemmeværnsledelsen, og det gør vi altså bedst, 
hvis vi er enige om de råd, vi giver,” siger Claus lemming, 
som knap to måneder senere også blev valgt som hærhjem-
meværnets repræsentant i det nye styrkede formandskab i 
landsrådet.

Hærhjemmeværnsrådet er sammensat af frivillige 
repræsentanter valgt i hærhjemmeværnets distrikts- og 
regionsråd, som både rummer virksomhedshjemmeværnet 
og politihjemmeværnet. Underafdelingscheferne er ligeledes 
repræsenteret.

Solidt forankret i kommandoen
Selv om alle råd i hjemmeværnets rådsorganisation som 
udgangspunkt er de frivillige medlemmers kanal til hjem-
meværnsledelsen i strategiske anliggender, er der repræ-
sentanter fra den ansatte struktur med i de øverste lag. 
Da der i hjemmeværnets organisation ikke fi ndes én chef 

for hærhjemmeværnet, skulle den fastansatte formand for 
hærhjemmeværnsrådet fi ndes blandt cheferne for de tre 
totalforsvarsregioner eller i virksomhedshjemmeværnet. 
Valget faldt på oberst Kurt Koch, chef for Hjemmeværns-
kommandoens planlægningsdivision og chef for virksom-
hedshjemmeværnet.

Og den frivillige del af formandskabet er godt tilfreds med 
det valg.

”Det var vigtigt for os at få et formandskab i rådet, der er 
solidt forankret i Hjemmeværnskommandoen,” siger Claus 
lemming, som ser frem til at udnytte de muligheder, der lig-
ger i at have ét samlende råd for alle regionerne lige under 
landsrådet.

”Nu skal vi i gang med arbejdet, og det er nu, at vi skal 
bevise vores værd. Vi er ikke en kaffeklub, og vi vil vise, at 
et stærkt hærhjemmeværnsråd kan skabe værdi i hjemme-
værnet,” fastslår Claus lemming.

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN

endelig råd 
til 'de grønne'
Marinehjemmeværnet har længe haft et. Det samme har fl yver-
hjemmeværnet. Men først nu har hærhjemmeværnet fået et samlende råd 
lige under landsrådet. Og forventningerne er store.

"De grønne" i hærhjemmeværnet har fået opfyldt ønsket 
om et egentligt hærhjemmeværnsråd. Foto: Kasper Kamuk
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Hjemmeværnets nye udstillingsmateriel 
har været længe undervejs. Vi beklager, at 
ventetiden har været lang, men vi kan nu 
glæde os over, at materiellet er på trap-
perne og klar til at blive taget i brug.

Alle underafdelinger får et ståbord, et 
A-skilt og et windbanner. Desuden får alle 
distrikter en bagvæg til større arrangementer. 

Det nye udstillingsmateriel vil gøre det let 
for underafdelinger at transportere og sætte 
en lille informationsstand hurtigt op. 

Samtidig med lanceringen af det nye 
udstillingsmateriel kan hjemmeværnets 
medlemmer se frem til, at de nu også snart 
kan shoppe reklameartikler online på hjem-
meværnets nye webshop.

Nyt udstillingsmateriel på vej
Efter en lang proces med EU-udbud har hjemmeværnet 
nu indgået kontrakt med en leverandør omkring nyt 
udstillingsmateriel, der er klar til brug i juni.

ny webshop
Fra 1. juli kan såvel hjemmeværnets myndigheder 
som hjemmeværnets medlemmer købe det fulde 
sortiment af hjemmeværnets reklameartikler på 
hjemmeværnets nye webshop, HJVSHOP.DK.

informationsforum på HJV.Dk
Vil du vide mere om hjemmeværnets kampagner, få idéer til, 
hvordan man fastholder, læse nyt om HJV.DK version 2 og alt muligt 
andet inden for informationstjenesten – så gå ind på informations-
forum på HJV.DK bag login.

AF TUF KrENCHEl

Alle underafdelinger får wind-
banner, ståbord og A-skilt til 
udstillingsbrug. 

Alle distrikter får en bagvæg til 
større arrangementer. Den er nem 
at samle og opbevares i en solid 
kasse under transport.
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Hjemmeværnets mangfoldighed og frivillige militære fundament 
er unik og gør organisationen til en stærk spiller i det nationale 
forsvar, mener Pernille Nygaard fra fl otille 115 i Vendsyssel.

AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT
FOtO: lArS HOrN/BAGHUSET

Den 30-årige rekrutteringsoffi cer, sergent Pernille Nygaard, 
har trådt sine barnesko i søværnet, hvor hun har sejlet 
som dæksgast på inspektionsskib i Nordatlanten. Da hun 
for nogle år siden lagde søværnet bag sig, var valget af en 
aktiv fritid i marinehjemmeværnet hos fl otille 115 Vendsys-
sel derfor oplagt.

i anledning af marinehjemmeværnets 60-års-jubilæum 
spurgte HJV magasinet Pernille, hvad marinehjemmeværnet 
betyder for hende, og hvilke værdier den frivillige organisa-
tion repræsenterer for hende.

”Det fascinerer mig meget, at man kan samle vidt forskel-
lige mennesker, der siger o.k. – jeg bruger en lørdag på 
det her – fordi de brænder for den samme sag og derfor 
er parate til at udføre en indsats til gavn for samfundet og 
forsvaret. Oven i købet helt ulønnet. Det er da ret eneståen-
de,” siger Pernille Nygaard, der er alene om at repræsentere 
det feminine køn i den nordjyske fl otille.

Pernille hæfter sig især ved den militære organisations 
frivillige aspekt, som gør marinehjemmeværnet – og hjem-
meværnet i det hele taget – til noget ganske særligt. Men 
også organisationens mangfoldighed og folkelige forankring 
er en rigdom.

”Det er unikt, at man ad frivillighedens vej kan få folk 
til at løfte relevante opgaver på trods af et meget forskel-
ligt udgangspunkt blandt besætningsmedlemmerne,” siger 
Pernille og fortsætter:

”Det er en spændende udfordring, men også skidesjovt at 
få folk til at arbejde sammen på tværs af køn, alder og bag-
grund. Med organisationens militære opbygning som rygrad 
har vi et godt fundament for at mobilisere indsatsen og få 
opgaverne løst.”

Brænder for formidling
Selv har Pernille kastet sig over informationsarbejdet og er 
dybt engageret i rollen som formidler af, hvad marinehjem-
meværnet kan tilbyde og står for i hendes lokalområde i 
Nordjylland. Så hendes primære opgaver foregår hovedsa-
geligt til lands. For at holde sig ajour med fl otillens sejlende 
opgaver deltager hun dog jævnligt i øvelsessejladser.

”Jeg vil gerne gøre mit til at fortælle andre om marine-
hjemmeværnet, så vi kan få rekrutteret endnu fl ere. Der må 
MEGET gerne komme lidt fl ere unge kvinder på min egen 
alder,” siger Pernille, der er overbevist om, at den mørkeblå 
60-års-jubilar er en særdeles levedygtig spiller, der vil bestå 
mange år endnu, så længe ”vi fortsat følger med tiden og 
er omstillingsparate”. 

 "Det er da unikt, at man 
ad frivillighedens vej kan 
få folk med vidt forskellig 
baggrund til at løse rele-
vante opgaver sammen," 

mener rekrutteringsoffi cer 
Pernille nygaard.

”Frivilligheden 
fascinerer mig”

JUBilæUM

60-års-jubilæum 
Marinehjemmeværnet har 60-års-jubilæum i år. i den forbindel-
se er der lavet en jubilæumsudstilling, der kan ses i Frøslevlej-
ren i Sønderjylland. Til august bliver udstillingen splittet op, så 
dele af den kan ses på Søfartsmuseet i Aalborg og Koldkrigs-
museet på langeland.
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"Vi er fortsat en 
relevant partner" 

”Når du først har været medlem af marinehjemmeværnet i 
mere end fem år, så bliver du hængende.” 

Ordene siges med et glimt i øjet af den tidligere fartøjsfører 
Vagn Damgaard, der bag sig har en over 40 år lang og trofast 
karriere i det frivillige forsvar. Dengang i starten af 1970'erne i 
den kolde krigs tid var motivationen for medlemskabet af mari-
nehjemmeværnet klart et ønske om at være militært forberedt 
på, hvis truslen fra øst for alvor blev en realitet. 

”De militære discipliner og skydeuddannelsen spillede også 
en stor rolle dengang. Den vigtigste opgave var at støtte sø-
værnet med at overvåge vores farvande – for sæt nu, russerne 
lå på lur et sted,” fortæller Vagn Damgaard, der fi k sit tilhørs-
sted i fl otille 363 Skovshoved.

Igennem mere end fi re årtier har han sejlet Øresund og de 
øvrige danske farvande tyndt om bord på de stålgrå marine-
fartøjer til støtte for det militære beredskab. De fl este af årene 
med ansvar for sejladserne og med den samme besætning 
under sine vinger. Det er de samme gutter, han fortsat stikker 
til søs med i dag, nu som navigatør. 

Selv om lederfunktionerne har fyldt meget, fi k han også 
tidligt smag for det historiske felt. Det er vidnesbyrd som mø-
dereferatet fra en hjemmeværnsforening 1946, der fænger. 

”Her kan du læse, at alle medlemmer skulle have ekstra am-
munition for at være forberedte på et eventuelt kommunistisk 
kup,” fortæller Vagn Damgaard, der i dag beklæder posten 
som formand for Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg. 
i den egenskab har han været hovedarkitekten bag værnets 
jubilæumsudstilling. 

nye tider, nye opgaver 
ifølge Vagn Damgaard blev murens fald i 1989 et afgørende 
vendepunkt i marinehjemmeværnets udvikling. ”Vi var gode til 
at omstille os til de nye tider. i dag er vi fortsat en relevant og 
værdifuld partner, men opgaverne er bare anderledes,” siger 
Vagn Damgaard. 

Hans største bekymring for fremtiden er, at frivillighedens 
øvre grænse er ved at være nået, fordi kravene i dag er blevet 
væsentlig større i forhold til hans debut, ”hvor vi måske nok 
var nogle glade amatører.”

”Vi er blevet langt mere professionelle, men det tager også 
længere tid at uddanne for eksempel en fartøjsfører. De nye 
regler for 24-timers tjeneste kan også blive vanskelige at hono-
rere for historikerne, der ofte har beklædt ledende poster og er 
over folkepensionsalderen,” siger Vagn Damgaard. På trods af 
bekymringerne har han dog ikke tænkt sig at slippe tøjlerne.

”Jeg skal bæres væk herfra.”

AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT
FOtO: STEEN WrEM

"Marinehjemmeværnet 
var gode til at omstille sig 
til de nye tider efter mu-
rens fald," siger tidligere 
fartøjsfører Vagn Dam-
gaard, der har sejlet de 
danske farvande tynde.

Tidligere fartøjsfører Vagn Damgaard har fulgt 
marinehjemmeværnet tæt gennem mere end 
fi re årtier.

JUBilæUM

60-års-jubilæum 
Marinehjemmeværnet tæller knap 5.000 frivillige medlemmer 
fordelt på 39 fl otiller. Værnet råder over en fl åde på 42 gummi-
både og 30 fartøjer, der er udrustet med moderne navigations-, 
kommunikations-, miljø- og redningsmateriel.
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nogle af sundhedsforkæmperne op. Blandt 
dem er rekrutteringsoffi cer Karin Storbank 
fra Hjemmeværnskompagni Frøslev tæt ved 
grænsen. Nu kan hun også kalde sig sund-
heds- og træningsvejleder, en uddannelse, 
hun blev færdig med i starten af maj.

Troværdighed = sund profi l
”Vi er på mange måder blevet meget mere 
professionelle. i forsvaret har en sund livs-
stil længe været en fast del af tjenesten. 
Derfor skal vi selvfølgelig også have en 
sundhedsprofi l, for det appellerer også til de 
unge,” mener Karin Storbank og fortsætter:

”Hvis vi skal være en troværdig militær 
samarbejdspartner, er det da vigtigt, at vi 

SUNDHED

Sjov, svømning 
og sundhed 
i Sønderjylland

i hjemmeværnets jyske distrikt helt mod 
syd er sundhed blevet mere end blot et 
modelune, og mange aktive hjemmeværns-
soldater støtter op om den sunde vej.

AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT
FOtO: KASPEr KAMUK

”En del af vore kompagnier arrangerer fæl-
les løbetræning eller andre fysiske aktivite-
ter. Senest havde vi 35 soldater med til Mo-
torvejsløbet mellem Kliplev og Sønderborg. 
Vi regner også med snart at kunne sætte 
skub i et tværfagligt samarbejde mellem de 
nye sundheds- og træningsvejledere, der 
bliver omdrejningspunktet for den sunde 
profi l i kompagnierne – vi skal dog lige have 
lidt fl ere gennem uddannelsessystemet,” 
forklarer oversergent Per Jørgensen, der er 
idrætsansvarlig i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland.

i Vejen idrætscenter, som er et nyt gigan-
tisk sportspalads med både svømmehal, mo-
tionscenter og konferencefaciliteter, tropper 

Formen og fi guren er trimmet, og humøret 
er steget gevaldigt. Jo, sundhedsbølgen 
ruller også hen over hjemmeværnet. Nye 
sundheds- og træningsvejledere er på vej 
i underafdelingerne, og mange distrikter 
understøtter aktiviteter med en sund profi l. 
lokalt løber, marcherer eller svømmer de 
frivillige soldater sammen. Eller de mødes 
i kompagnilokalerne, hvor de løfter jern og 
sandsække, alt imens sveden hagler af dem.

HJV magasinet satte sig for at tage tem-
peraturen på det nye 'sunde hjemmeværn'. 
Vi mødte en lang række aktive frontløbere 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Søn-
derjylland, der på mange måder understøt-
ter idrætsaktiviteter og den sunde profi l.
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 ”Det skal være 
sjovt at være sund.

Hugo Olesen, Hjemmeværns-
kompagni Haderslev Nord

Både ebbe Horsted og ida Villo Friis nilsson er blevet bidt af 
marchtræningen, efter at de begge besluttede at deltage i den 
legendariske nijmegenmarchs 160 kilometer i Holland. 

karin Storbank er netop blevet 
færdig som sundheds- og 

træningsvejleder og brænder 
for den sunde livsstil.
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SUNDHED

også har soldater med et fornuftigt kondital, 
så de kan udholde fysiske strabadser. Så jeg 
ser gerne, at den sunde livsstil får endnu 
bedre tag i vores organisation.” 

Selv har Karin Storbank efter sygdom 
lagt sit liv om, og motion er en fast del af 
hendes tilværelse med det positive resul-
tat, at hun er blevet ti kilo lettere. Hun har 
store forventninger til uddannelsen som 
sundheds- og træningsvejleder og håber, 
den kan give hende en større indsigt i kost 
og motions betydning for bevægeappara-
tet. Med afsæt i uddannelsen ser hun frem 
til at kunne motivere sine kammerater fra 
kompagniet til en sundere livsstil.

Alder ingen hindring
Fra samme kompagni møder HJV magasinet 
den 70-årige menige Ebbe Hornsted, tidli-
gere reserveofficer, der i dag er blevet bidt 
af marchtræning, efter at han for to år siden 
besluttede sig for at gennemføre Nijmegen-
marchen i Holland. 

i starten var det 'lidt hårdt' at følge med 
i marchtempoet, som svinger mellem 6-6,5 
kilometer i timen. i dag ser han med stor 
fornøjelse frem til den ugentlige træning 
som en del af Marchteam Sønderjylland, der 
lægger ud med forberedelserne i januar, så 

alle gængerne har mindst 500 kilometer i 
benene, inden turen går sydover mod de 
hollandske landeveje.

”For det første er det en KæMPE op-
levelse at gå Nijmegenmarchen. Det kan 
næsten ikke beskrives. For det andet har vi 
et fantastisk kammeratskab på vores hold. 
Jeg nyder den friske luft på vores ture,” 
siger Ebbe, der har planer om at fortsætte, 
også når marchen om fire år har 100-års-
jubilæum.

Ingen løftede pegefingre
For dysekanonskytten Hugo Olesen fra 
Hjemmeværnskompagni Haderslev Nord 
er det afgørende, at sundheden går hånd i 
hånd med humoren. Han løber fast sammen 
med andre hjemmeværnskolleger. Desuden 
er han en ivrig cykelrytter – 10 gange har 
han kæmpet sig til toppen af det legendari-
ske Mont Ventoux i Frankrig, der er velkendt 
fra Tour de France.

”Det skal være sjovt at være med i 
aktiviteterne. Jeg går ikke ind for løftede 
pegefingre, men opfordrer gerne andre til at 
deltage i de fysiske aktiviteter på det niveau, 
de kan magte. For det giver også så meget 
glæde og et godt socialt sammenhold. 
Desuden skal man da ikke glemme, at det er 

en kæmpe fordel også som frivillig soldat at 
være i god fysisk form,” siger Hugo Olesen.

Hooked på udfordringer  
Selv om ida Villo Friis Nilsson, også fra 
Haderslev Nord-kompagniet, kun har to 
års medlemskab bag sig, har hun allerede 
prøvet mere end de fleste. 

På den korte tid har hun marcheret i 
Nijmegen to gange, hun har været udsendt 
til bevogtningsopgaver i Kosovo, i vinter var 
hun på øvelse i Norge, og nu kandiderer 
hun til at blive en del af hjemmeværnets 
særlige bevogtningsdeling, der i juni skal til 
USA for at deltage i øvelsen Golden Coyote 
i South Dakota. Nå ja, og så har hun også 
uddannet sig til sundheds- og træningsvej-
leder.

”Jamen, jeg kan altså ikke holde mig i ro. 
Jeg er typen, der hele tiden skal udfordres 
og have gang i nogle nye aktiviteter,” siger 
ida, der altid har en skridttæller i lommen 
og både spiller fodbold og går til mavedans 
– blandt andet. 

At være i gang og røre sig er simpelthen 
en livsstil for hende.

Patruljesoldaterne under en øvelse, der styrker mave- og 
rygmuskler.

Fysik og viljestyrke
Som led i den grundlæggende patruljeuddannelse træner en 
håndfuld soldater, inklusive aspiranter, fra patruljedelingen 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland jævnligt 
sammen i Vejen idrætscenter. De skal blandt andet kunne 
gennemføre en række af forsvarets fysiske test og bestå 
bronzemærkeprøven, hvor de skal svømme 50 meter i uniform 
inklusive udrustning samt redde et legeme/ting op fra vandet.
Det kræver en god fysik. Men mindst lige så vigtigt er det at 
have viljestyrke for at komme igennem uddannelsen.
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luften er tæt af sved i det lille kompagnilo-
kale. På tavlen står med rød tusch en hånd-
fuld militære idrætsøvelser, og på gulvet er 
fire hjemmeværnssoldater i fuld gang med 
at gennemføre aftenens program. Blikkene 
bliver hurtigt koncentrerede, læberne pres-
ses sammen, og der løftes jern og sand-
sække, så sveden springer af panden.

HJV magasinet er på besøg hos Hjem-
meværnskompagni Kongeåen, der holder til 
i Gredstedbro, cirka 10 kilometer fra ribe. 
Her mødes det lille hold fast en gang om 
ugen til en omgang seriøs styrketræning. 
Der er langt fra større byers veludstyrede 
idrætspaladser med smarte fitnessmaskiner 
og personlige trænere ved hånden. Men 
viljen til at dyrke den sunde livsstil fejler 
ikke noget. Tværtimod.

trænede kun et kvarter
”Jamen, vi vil gerne vise andre kompagnier, 
at det sagtens kan lade sig gøre at komme i 
gang med fysisk træning, selv om man ikke 
har en masse dyrt udstyr til rådighed. Vores 

kongeåens soldater 
trimmer formen

Hver uge bliver bordene i Hjemmeværns-
kompagni Kongeåens lokaler i Gredstedbro 
nær ribe skubbet til side for at gøre plads til 
en omgang seriøs styrketræning. 

AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT
FOtO: KASPEr KAMUK

første håndvægte bestod for eksempel af 
tre sportsflasker bundet sammen med gaf-
fatape, som vi fyldte med vand,” fortæller 
Kim ladelund Jensen, der er idrætsansvar-
lig i kompagniet og står for at udvælge 
øvelserne.

Da holdet gik i gang for nogle år siden, 
var formen mildest talt ikke i top. 

”i starten trænede vi maksimum et kvar-
ter – så var vi helt færdige. i dag er motion 
en helt fast del af vores aktive hjemme-
værnsliv. Det har resulteret i mange person-
lige sejre og en langt bedre form,” siger Kim 
ladelund Jensen, der selv er blevet 20 kilo 
slankere og i september sidste år gennem-
førte et maratonløb, inden han fyldte 50.

Mærkbart flere kræfter
Både han og de andre gutter er kun glade 
for, at sundheden er kommet i front i hjem-
meværnet. 

”Vi er blevet stærkere og har fået 
flere kræfter i benene. Det kan vi tydeligt 
mærke, når vi er på skydebanen. Så det er 
bare med at hoppe i træningsdragten og 
komme i gang,” lyder opfordringen fra Kim 
ladelund Jensen.

Der er styrketræning på program-
met hver torsdag i kompagniloka-
lerne hos Hjemmeværnskompagni 

kongeåen. Forrest ses idrætsansvar-
lig kim Ladelund Jensen.

nyo Win slukker tørsten efter 
træningen.
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”Når vi andre har brug for hjælp, trækker 
i i uniformen. i dag siger vi tak.” Sådan 
lød forsvarsminister Nick Hækkerups korte 
opsummering, da han i foråret uddelte årets 
Frivilligpriser 2011 til repræsentanter for 
hjemmeværnet og redningsberedskabet.

Fra hjemmeværnet løb rekrutteringsof-
fi cer Bjarne Nielsen fra Hjemmeværnskom-

FriVilliGPriSEr

trække i uniformen
AF AF CHriSTiNE DAHl OG 
CHArlOTTE BAUN SENHOlT
FOtOS: OlE BO JENSEN

Bjarne Nielsen fra Hasle Hjemmeværnskompagni 
på Bornholm og Hjemmeværnskompagni 
Vestlolland blev hædret, da forsvarsminister 
Nick Hækkerup uddelte årets Frivilligpriser 2011.

”i er mine helte – helt almindelige 
mennesker, der altid er parate til 
at trække i uniformen og yde en 
indsats,” sagde forsvarsminister 
nick Hækkerup, da han uddelte 
Frivilligpriser 2011.    

De er altid parat til at

pagni Hasle på Bornholm og Hjemmeværns-
kompagni Vestlolland med prisen, som gives 
både individuelt og til en enhed som en 
påskønnelse for den ekstraordinære indsats. 
Fra redningsberedskabet blev Frederick von 
Baden fra Beredskabsstyrelsen Sjælland og 
Fanø redningsberedskab hædret.

Uvurderlige indsatser i sneberedskabet og 

i forbindelse med oversvømmelserne sidste 
sommer var blandt nogle af hovedårsagerne 
til, at det netop blev Bjarne Nielsen og 
Hjemmeværnskompagni Vestlolland, der fi k 
Frivilligprisen 2011.

Bjarne Nielsen blev særlig rost for de 
mere end 600 timer, han har lagt i sne-
beredskabet på Bornholm. Øen oplevede 
som bekendt en historisk hård vinter i 
2010/2011. Her sørgede Bjarne Nielsen 
for, at personer, der havde akut brug for 
lægehjælp, heriblandt hjertepatienter og en 
fødende kvinde, blev bragt til hospitalet i 
en pansret mandskabsvogn. Desuden læg-
ger han mange hundrede timer om året i 
funktionen som dels rydningsassistent, dels 
som rekrutteringsoffi cer.

”Bjarne er en rigtig ildsjæl og altid parat 
til at løfte opgaver. Vi nyder også godt 

Prismodtager Bjarne 
nielsen fra Hjem-
meværnskompagni 
Hasle havde taget 
datteren Signe med 
til københavn.
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af hans håndværksmæssige uddannelse 
og hans initiativrigdom. Han har blandt 
andet designet en opbevaringsmulighed til 
rydningsassistenters udstyr. Den har han 
indbygget i deres køretøjer, så udstyret 
ikke ligger og roder. Jo, han er virkelig en 
rollemodel, der klart har fortjent prisen,” for-
tæller fungerende chef for Det Bornholmske 
Hjemmeværn major Torben Petersen.

Hverdagens helte
Hjemmeværnskompagni Vestlolland fik 
ikke blot ros for deres store indsats med at 
dæmme op for de voldsomme oversvøm-
melser, der sidste sommer ramte Falster, 
hvor de sendte 15 mand til hjælp i 2.000 
timer. De fik også ros for de mange timer, 
de har lagt i at bistå forsvaret med uddan-
nelsen af både specialstyrker og værneplig-
tige. 

”Jeres indsats rækker ud over jer selv 
og repræsenterer nogle vigtige værdier i 
samfundet. i er hverdagens sande helte, der 
inspirerer os andre ved altid at finde kræfter 
og være parate til at hjælpe andre, der har 
behov for det. Det er jeg dybt taknemmelig 
for,” understregede Nick Hækkerup i sin tale 
til de både glade og stolte prismodtagere.

et kæmpe skulderklap 
Kompagnichef Niels Fogh Johansson kvitte-
rede med glæde og stolthed. ”Det er virkelig 
en anerkendelse af, at vi gør det rigtige,” 
kommer det fra chefen, der har været med i 
den frivillige militære organisation i nu 23 år 
og har prøvet noget nær det hele.

Også et af kompagniets yngre medlem-

mer, Chano Petersen, var synligt rørt over 
skulderklappet fra forsvarsministeren.

”Det betyder da meget, at man bliver 
værdsat for det, man gør,” siger Chano, der 
er signalofficer i kompagniet. Hjemmevær-
net er et helt afgørende ståsted for ham, 
og han lægger mange timer i tjenesten som 
frivillig soldat. På spørgsmålet om, hvad der 
kendetegner et velfungerende kompagni, 
svarer han:

”Du skal gå til opgaven med krum hals, 
og det er vigtigt, at du både er engageret 
og professionel. Det skal samtidig være en 
oplevelse, og der skal være et godt kam-
meratskab i kompagniet. Og så skal man 
lade være med at gå og være utilfreds,” 
siger han.

Flittigt kompagni
Et højt aktivitetsniveau er kendetegnende 
for det flittige lollandske kompagni, der i 
2011 var indsat 10.869 timer, hvilket svarer 
til 189 timer per aktivt medlem. Kompagniet 
deltager jævnligt i øvelser med søværnets 
militærpoliti, der skal udsendes til Afghani-
stan. De er også med som figuranter, når 
politiet i Vordingborg træner indsats mod 

fodbold-hooligans. Og to gange om året 
holder søværnets frømandskorps øvelser fra 
kompagniets hjemmeværnsgård i Nakskov.

”Vi har et stærkt socialt sammenhold 
i kompagniet. Når vi kan yde så stor en 
indsats, hænger det også sammen med 
den triste kendsgerning, at nogle af med-
lemmerne er uden job,” siger Niels Fogh 
Johansson, der kender sit kompagni som sin 
egen bukselomme.

Hjemmeværnets første indsats med at 
fjerne farligt fyrværkeri blev rent faktisk 
udført af Niels Fogh Johansson, der også 
er uddannet rydningsassistent. Det skete 
i julen 2010, bare få dage efter at han var 
færdig med sin nye uddannelse. Der var 
også rygende travlt i den seneste periode 
mellem jul og nytår, som traditionelt er 
sæson for fyrværkeri. 

Ud over de mange indsatser deltager 
kompagniet også i militære konkurrencer 
både i Tyskland og herhjemme. De seneste 
år med fine placeringer i top-3. Til septem-
ber foregår konkurrencen på lolland, og 
der skal både skydes, løbes og løses andre 
opgaver.

Hjemmeværnskompagni 
Vestlolland var repræ-
senteret af fra venstre 
delingsfører Jørgen 
eggertsen, menig Brian 
Hartmeyer, signalofficer 
Chano Petersen, rekrut-
teringsofficer Hans Ole 
Jørgensen og kompagni-
chef niels Fogh Johans-
son. 

Årets Frivilligpriser 2011
Frivilligpriserne bliver uddelt hvert år af forsvarsministeren til repræsentanter fra hjemme-
værnet og rednings beredskabet, der har ydet en ekstraordinær indsats.
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AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT

Hjemmeværnet i Danmark, Norge og Sve-
rige har de seneste år udbygget og formali-
seret det fælles skandinaviske uddannelses-
samarbejde under navnet SAMSKANDiA. 

Så i dag er der fine muligheder for danske 
befalingsmænd og chefer for at gennemføre 
kurser på enten den norske hjemmeværns-
skole i Dombås i det sydlige Norge eller på 
den svenske hjemmeværnskole i Vällinge 
sydvest for Stockholm. ligeledes kan hjem-
meværnssoldater fra de to lande uddanne 
sig på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Det er et tilbud, som en del danske hjem-
meværnssoldater allerede har taget imod, 

og Hjemmeværnsskolen har i 2011 også 
noteret en markant stigning i antallet af 
danske udvekslingskursister. Alligevel kom-
mer der en klar opfordring fra Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

”Jeg håber og ser gerne, at endnu flere 
hjemmeværnssoldater vil benytte sig af 
denne oplagte chance til at få udvidet deres 
militære kompetencer. Både personligt og 
fagligt er det meget berigende at uddanne 
sig i nye omgivelser. Det kan hjemme-
værnsenheden også få gavn af,” siger Finn 
Winkler til HJV magasinet.

Ole Andersen, chef for Stabskompagni 

Fyn, er rørende enig med hjemmeværnschef 
Finn Winkler. i marts 2011 var han på et 
opdateringskursus for områdechefer på den 
norske hjemmeværnsskole med udsigt til de 
norske fjelde. Kurset er hvert 5. år obligato-
risk for de frivillige norske chefer.

Fokus på det operative
”i min karriere er det uden sammenligning 
det kursus, der har været mest kompeten-
cegivende næst efter et dansk delingsfører-
kursus,” siger Ole Andersen.

Under uddannelsen fik han som chef i den 
grad mulighed for at få afprøvet især den 

Tag på uddannelse
i Sverige eller norge

nu kan du uddanne dig i Sverige eller norge 
og træne med hjemmeværnssoldater fra 

vores broderlande. På billedet ses en norsk 
indsatsstyrke under øvelse 'Oslofjord'.

 Foto: Forsvarets Mediesenter/Anton ligaarden

Næste gang du skal uddanne dig, kan du med fordel overveje at supplere 
dine kompetencer enten hos det svenske eller norske hjemmeværn.

SAMSKANDiA
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militære og taktiske planlægningsproces i 
forhold til en skarp militær opgave.

”Generelt arbejder norske hjemmeværns-
kompagnier mere selvstændigt i forhold til 
de danske, og de er i højere grad involveret 
i den operative planlægning. Så det var 
meget berigende at få lov til at uddanne sig 
efter deres koncept med større fokus på den 
skarpe militære profil. Den type uddannelse 
savner vi i Danmark,” mener Ole Andersen, 
der sagtens kunne finde på at gentage 
kurset.

tag og kom af sted
Susanne Gundal, der er blevet tilknyttet 
flyverhjemmeværnets centrale kommuni-
kationselement, er som Ole Andersen også 
begejstret for de skandinaviske uddannel-
sesmuligheder. Hun har selv deltaget i et 
kursus i rekruttering og fastholdelse på den 
svenske hjemmeværnsskole under ledelse 
af et hold 'superdygtige' instruktører med 
stor faglig ballast. 

”Tag og pak rygsækken og kom af sted,” 
lyder hendes kontante opfordring. ”Det er 
meget inspirerende at blive uddannet under 
andre himmelstrøg og i selskab med andre 
kursister, der ligesom dig selv ønsker at gøre 
en forskel. Det giver dine ideer perspektiv,” 
siger Susanne Gundal, der efter kurset føler 
sig bedre rustet til opgaver inden for sit felt. 

Om baggrunden for det skandinaviske 
samarbejde forklarer hjemmeværnschef 
Finn Winkler:

”Der er mange ligheder mellem dansk, 
norsk og svensk hjemmeværn. Vi har bag-
grund i Modstandsbevægelsen og er alle 
folkeligt forankret. Vi har på mange måder 
også de samme opgaver, så der er meget, 

der binder os sammen,” siger Finn Winkler.
Selv om der er nuanceforskelle mellem 

de tre landes sprog, er sprogbarriererne til 
at overkomme. Hverken Ole Andersen eller 
Susanne Gundal havde i hvert fald proble-
mer med at følge undervisningen, og også 
socialt set følte de sig godt tilpas.

Første fælles kursus
Samarbejdet på skoleplan har resulteret 
i planlægningen af et fælles efteruddan-
nelseskursus for de tre landes kompagni-
chefer. Kurset har premiere ultimo 2012 på 
Hjemmeværnsskolen i Nymindegab og varer 
en lille uges tid. Der er afsat 20 pladser til 
hvert land, og kurset vil herefter på skift 
blive gennemført i de tre lande. Skolechef 
på Hjemmeværnsskolen, oberst Ole Bagges-
gaard forklarer: 

”Der vil være lærere fra alle tre lande 
under uddannelsen, som vi ser meget frem 
til at afvikle. Som deltager får du mulighed 
for at møde ligesindede fra de andre lande, 
hvilket også giver god baggrund for udbyg-
ning af nye netværk.”  

 Hjemmeværns-
skolen har de seneste 
år markeret sig stærkt 
inden for især fjern-
undervisning, hvor 
skolen er førende. 

internationalt 
perspektiv
Også hjemmeværns-
chef Finn Winkler ser 
klare fordele i den 
fælles skandinaviske 
uddannelsesmodel.

”Frem for at vi hver især gennemfører 
egne vedligeholdelseskurser, giver det god 
mening at udvikle fælles kurser og på den 
måde nyttiggøre ressourcerne. Det skaber 
også platformen for et større øvelsessam-
arbejde,” fastslår Finn Winkler, der sagtens 
kan forestille sig andre fagområder, hvor de 
tre hjemmeværn kan samtænke ressour-
cerne til fælles bedste.

På længere sigt vurderer hjemmeværns-
chefen, at samarbejdet også rummer inter-
nationale perspektiver.

”Uddannelses- og øvelsessamarbejdet kan 
efter min opfattelse danne basis for, at vi i 
fremtiden i fællesskab kan opstille kapaci-
teter, der eksempelvis kan bidrage til den 
civile genopbygning i lande, der har været 
ramt af konflikter. Det vil alt andet lige give 
et større råderum, hvis vi kan trække på 
flere ressourcer,” siger Finn Winkler.

Susanne Gundal fik ny 
inspiration til rekruttering 
og fastholdelse på kurset i 
Sverige. Foto: Anders roos.

i norge var kompagnichef 
Ole Andersen på et super 
lærerigt og meget kompe-
tencegivende kursus. 

Uddannelses-
mulighederne:
Der findes i dag to muligheder for kursus. Den ene er som 
førstegangsuddannelse, hvor du får et Q for kurset. Den 
anden mulighed er som relevant efteruddannelse, kompeten-
ceudvikling og erfaringsudveksling. 

læs mere om kurserne i Norge og Sverige på HJV.DK under 
menupunktet 'Hjemmeværnsskolen'.

Skolerne:
norge
Heimevernets skole- og kompetansesenter ligger i Dombås 
i den sydlige del af Norge, cirka 400 km nord for Oslo.  
læs mere på: hv.forsvaret.no/organisasjon/hvsks

Sverige
Hemvärnets Stridsskola ligger i Vällinge, sydvest for  
Stockholm. læs mere på: www.hvss.hemvarnet.se 
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tekSt OG FOtO: iNFOrMATiONSOFFiCEr, 
KAPTAJN HANNE M K HUEG,

Det var i mere end en henseende stort, da 
bornholmske hjemmeværnssoldater var i 
Skåne før påske. ikke alene var der 350 
deltagere på uddannelsen. Den foregik 
også i skydeterrænet ravlunda Skjutfält, 
der dækker et areal på omtrent 20 km2.

Kontakten til de svenske kolleger er sket 
i forbindelse med hjemmeværnets nordiske 
samarbejde, hvor bornholmerne er blevet 
tilknyttet 49. bataljon, 'Gøngerne', hjemme-
hørende i det nordøstlige Skåne.

Lærerigt
Uddannelsen på 
svensk jord var 
på alle måder en 
positiv og lærerig 
oplevelse.

”For os dan-
skere var det 
specielt, at alle 
momenterne 
under uddan-
nelsen foregik 
med skarpladte, 

sikrede våben. Det har givet os en mere 
naturlig omgang med et ladt våben,” siger 
Ole r. Hjort, der er tidligere videregående 
skydelærer og i dag har funktion som let 
maskingeværskytte i en bevogtningsgruppe 
i Hjemmeværnskompagni rønne.

Ole er lidt misundelig på svenskernes 
materiel, især deres lysudstyr – en art 'lys-
morter' og en lidt speciel signalpatron. 

”Men svenskerne har også lært af os 
bornholmere. især var de imponerede 
over vores positive humør – og så natur-
ligvis vores solide færdigheder, hvad angår 
skydning og førstehjælp,” fortæller Ole. Han 
ser frem til mere uddannelse sammen med 
de svenske hjemmeværnssoldater, fordi det 
altid er udviklende at møde nye mennesker 
og kulturer.

ideer bliver sat i perspektiv
lars Vibert, der er fungerende gruppefører 
i en motoriseret overvågningsdeling under 
Hjemmeværnskompagni Hasle, var især 
glad for den intensive træning i basale vå-
ben- og infanterifærdigheder. Det var også 

interessant at se, hvordan svenskerne løser 
en opgave. 

”Det sætter ens egne ideer i perspektiv,” 
siger lars, der fulgte sin svenske grup-
pefører tæt under opholdet. Oftest fi k de 
talt opgaven igennem inden løsningen og 
efter udførelsen, og erfaringsudveksling 
og vidensdeling hjalp gruppen til et godt 
resultat.

”Socialt set var samarbejdet i top. Jeg 
havde aldrig troet, at vi bornholmere 
så hurtigt kunne integreres i en svensk 
gruppe,” fortæller lars.

På spørgsmålet om sprogproblemer griner 
han: ”Naturligvis var der fagudtryk, vi måtte 
spørge ind til, men ellers kørte det bare på 
en blanding af svensk-bornholmsk.” 

Både lars og Ole uddanner sig gerne i 
Sverige igen: ”For det er en fornøjelse at 
arbejde sammen med så professionelle 
hjemmeværnssoldater.”

i maj var de svenske hjemmeværnssol-
dater med under øvelse 'Sikker Solskin' på 
Bornholm.

UDDANNElSE

Bornholmske hjemmeværnssoldater har været på uddannelse 
i Skåne. Samarbejdet fungerede godt.

Med skarpladt våben 
i 'Gøngeland'

Gruppefører Lars Gruppefører Lars Gruppefører Lars Gruppefører Lars 
Vibert fra Bornholm Vibert fra Bornholm 
under uddannelsen under uddannelsen 
i Sverige.
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Flyverhjemmeværnet er kommet styrket 
ud af et vakuum efter afslutningen af 

den kolde krig. Potentialet er ikke udtømt, 
siger chefen for Flyverhjemmeværnsdistriktet, 

oberstløjtnant Jan Andersen. 

nyt fælles 
fodslag med 
fl yvevåbnet

AF BirTHE lAUriTSEN
FOtO: lArS HOrN/BAGHUSET

Ambitionsniveauet er højt, og viften af 
muligheder bred – faktorer, der på ny har 
ført fl yverhjemmeværnet og fl yvevåbnet 
sammen. lidt som i 'gamle dage' – dengang 
den kolde krig satte dagsordnen.

”For der opstod et vakuum i kølvandet på 
murens fald,” erkender chefen for Flyver-
hjemmeværnsdistriktet, oberstløjtnant Jan 
Andersen. 

”Men efter en lidt famlende periode har 
vi fundet en ny rolle, hvor vi på fl ere fronter 
kan yde støtte til fl yvevåbnet. Lige nu er vi 
ved at udarbejde et policy-papir, der formali-
serer samarbejdet med de enkelte wings, 
som fl yvevåbnet i dag er opdelt i. Man kan 
tale om en opdateret brug af fl yverhjemme-
værnet,” tilføjer han.

Jan Andersen nævner uddannelse og 
bevogtning som de primære områder, hvor 
fl yverhjemmeværnet støtter de fuldtids-
professionelle i forsvaret. To områder, hvor 
der er sket markante ændringer i forhold til 
'gamle dage'.

”Tidligere forsvarede vi fl yvestationerne 
uden for hegnet. i dag er det en politiop-
gave eller hærhjemmeværnets. i stedet er 
vi rykket indenfor, hvor vi blandt andet be-
vogter fl yene og dermed giver fl yvevåbnets 
personel arbejdsro.”

Jan Andersen fortæller om det øgede ud-
dannelsesniveau, der i dag stiller fl yvevåb-
nets og fl yverhjemmeværnets bevogtnings-
assistenter lige – et uddannelsesniveau, der 
skal styrkes endnu mere i de kommende år.

”Vi er en beredskabsorganisation, der kan 
hjælpe i kortere perioder. Om det skal være 
med enkeltpersoner, grupper eller delinger, 

Oberstløjtnant Jan Andersen, chef for Flyverhjemmeværnsdistriktet. 
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afhænger af opgavens karakter. Men i alle 
tilfælde skal vi kunne honorere de høje krav, 
flyvevåbnet stiller,” tilføjer han.

Aftalerne er på plads, og til efteråret 
skal man deltage med vagtpersonel plus 
eventuel støtte til flyvevåbnets brand- og 
redningspersonel i en integreret øvelse på 
Flyvestation Skrydstrup.

Sidste år blev en tilsvarende øvelse afvik-
let på Flyvestation Aalborg.

Frivilligt personel skal trænes i at finde 
rundt på de meget store områder. Det lyder 
måske enkelt, men det kræver træning og 
rutine at kunne orientere sig – både når det 
er lyst og mørkt.

”Og kan vi ikke det, vil vi bare være i 
vejen,” siger Jan Andersen, der vurderer 
samarbejdet som meget værdifuldt for de 
frivillige hjemmeværnssoldater.

"Når vi hjælper flyvevåbnet, får vi sam-
tidig uddannelse og træning i at løse vores 
operative opgaver,” understreger han.

Bevogtning af fly
Oberstløjtnant Jan Andersen oplever i denne 
tid en god tilgang til flyverhjemmeværnet. 
Han forbinder den øgede interesse med net-
op de praktiske opgaver, der skal udføres. 

”Det er en reel situation for eksempel at 
skulle bevogte et fly,” siger han.

Til gengæld er det en opgave, der ikke 
er så synlig i offentligheden – en synlighed, 
der formentlig kunne få endnu flere til at 
melde sig til værnet. 

”Mens det står på, skilter vi ikke med, 
hvad vi passer på – selv om der kunne være 
god Pr i at fortælle om det, da vi for ek-
sempel passede på Hillary Clintons fly under 
COP15-mødet. Den opgave lå hos os på 
Flyvestation Aalborg. Det kunne også være 
en redningshelikopter, der af den ene eller 
anden grund er landet uden for hegnet. At 
bruge det til Pr vil imidlertid trække tilsku-
ere til, og det ønsker vi ikke. Og så er det 

 ”Det kræver 
træning at blive dus 
med alle områderne 
på en flyvestation – og 
først derefter er man 
en effektiv hjælp.

Jan Andersen, oberstløjtnant

i øvrigt også flyvevåbnet, som bestemmer 
graden af offentliggørelse.”

Der er et fast samarbejde med helikopter-
eskadrillerne 722 og 724, og en ny opgave 
– etablering af feltflyvepladser i forbindelse 
med helikopteroperationer – blev i april 
afprøvet i Sindal i Nordjylland. 

”Vi støttede med bevogtning og løsning af 
generelle logistiske opgaver. Erfaringerne fra 
øvelsen er meget positive, og sammen med 
Helicopter Wing i Karup vil vi arbejde videre 
med mulighederne,” siger Jan Andersen.

Uddannelsesstøtte
På de indre linjer ydes støtte til flyvevåb-
nets uddannelsesenhed i Karup, Air Force 
Training Centre, som er ansvarlig for ”at 
udbyde og udvikle grund-, videre- og efter-
uddannelseskurser inden for Flyvertaktisk 
Kommandos myndighedsområde samt visse 
værnsfælles uddannelser”. 

Flyverhjemmeværnet har stillet en frivillig 
forbindelsesofficer til rådighed – en funk-
tion, der tidligere blev varetaget af to faste 
officerer. Og inden for selve uddannelses-
området støttes med instruktører, figuranter 
og momenthold. 

”Det handler også om, at vi skal uddanne 
egne instruktører bedre, så vi lægger os så 
tæt op til flyvevåbnet som muligt,” under-
streger Jan Andersen, der tror på, at man i 
fremtiden – med et endnu højere uddannel-
sesniveau – vil kunne løse flere opgaver for 
Flyvevåbnet. Men han vender tilbage til det 
frivillige værns væsen som et supplement i 
kortere perioder.

”Vi skal ikke overtage egentlige job i 
flyvevåbnet,” tilføjer han.

Det gamle samarbejde er ikke blot 
genoprettet – det er udbygget betydeligt, 
svarende til den nye verdensorden. Og 
spørger man Jan Andersen, hvor han ser 
flyverhjemmeværnet om fem år, er svaret 
hurtigt og kontant:

”Hvis vi kan følge den nuværende udvikling 
og dermed opnå en endnu højere grad af 
kvalitet – både når vi omgås fly, færdes på 
operative områder og med vores flyvende 
enheder – vil samarbejdet blive endnu tæt-
tere. Vi har fået en klar tilkendegivelse om, 
at vi er velkomne, hvis vi kan noget. Det 
gælder hele vejen rundt. Det vigtigste er, at 
vi har fundet hinanden igen.”

Jan Andersen understreger den brede vifte 
af opgaver, der ligger i samarbejdet. Det 
spænder fra den, der gerne vil være soldat, 
til den, der drømmer om at komme tæt på 
fly. Sideløbende er der hele den generelle 
uddannelse. Mange har endda en parallel 
civil interesse, hjemmeværnet kan trække 

SAMArBEJDE

I dag er flyverhjemmeværnet 
rykket indenfor på flyve-
stationerne, hvor de blandt 
andet støtter flyvevåbnet med 
bevogtning.
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på – som pilotuddannelse, videofotograf og 
så videre.

klar til udlandet
Taler man om et internationalt engagement, 
er Jan Andersen sikker på, at flyverhjemme-
værnet kan komme på omgangshøjde med 
de krav, der stilles for at kunne løse opgaver 
uden for landets grænser.

”Vi har medlemmer, som allerede har 
været med på internationale missioner. Af 
organisatoriske grunde har det dog været 
i Hærhjemmeværnets regi. Men i princip-
pet vil vi kunne stille med selvstændige 
enheder.”

At den nye dagsorden stiller nye krav til 
rekrutteringen, betragter han ikke negativt. 
Tværtimod kan det være med til at skærpe 
interessen for at være med. Ganske vist er 
billedet af den lidt overvægtige luftmelde-
mand endnu ikke forsvundet helt fra folks 
bevidsthed. Det kan hænge sammen med, at 
det er vanskeligt at lave Pr på det, der sker 
inden for hegnet.

Men flyvevåbnets blåstempling har skabt 
respekt – og dermed nye, høje forventninger 
til fremtiden.
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Menig 
Majken Daugaard

”Det er vildt 
sjovt og 
udfordrende”
At knokle på med fysiske udfordringer 
fra morgen til aften og både lære at 
slukke brande og yde førstehjælp 
til sårede personer var noget af en 
hård mavepuster for 22-årige Majken 
Daugaard fra Skive.

”Jeg er sådan meget piget og lidt 
tynd i det. Alligevel var mødet med 
hjemmeværnet vildt sjovt og 
udfordrende. Det gav mig bare 
så meget tilbage,” siger Majken 
Daugaard, der sidste efterår tog de 
første spæde skridt på hjemmevær-
nets grundskole sammen med sin 
søster.

Det frivillige militære univers repræ-
senterer en noget anden hverdag end 
den, hun ellers færdes i. Sædvanligvis 
har hun næsen dybt begravet i rap-
porter og tykke teoretiske bøger, idet 
hun studerer statskundskab på Aarhus 
Universitet.

”Jeg kan godt lide kontrasten mel-
lem den akademiske boglige verden 
og hjemmeværnet, hvor jeg virkelig 
får lov til at prøve grænser af,” siger 
Majken, der er tilknyttet et politikom-
pagni i Skive. 

Under et kursus blev hun sat til at 
dirigere trafi kken i et kæmpe lyskryds 
fyldt med biler. ”Det krævede virkelig 
autoritet og overblik at tackle situatio-
nen. Det er egenskaber, jeg kan drage 
nytte af også i min hverdag som 
studerende,” siger Majken.

Fire 
profi ler 

anno
2012

Medlemsundersøgelsen
Den nye medlemsundersøgelse viser et hjemmeværn med en yngre og mere 
internationalt orienteret profi l. Blandt de aktive medlemmer er der således 
sket en stor forøgelse af de unge medlemmer mellem 18 og 29 år. Andelen er 
steget fra syv procent i 2007 til 13 procent i 2011.

Hjemmeværnets medlemmer er desuden meget positive over for interna-
tional tjeneste. Det gælder især de unge. 70 procent af de aktive unge vil 
gerne bidrage med deres militære og civile kvalifi kationer i udlandet. Nyt er 
også, at hjemmeværnet har fået fl ere medlemmer med en lang videregående 
uddannelse. 

Undersøgelsen viser desuden, at hjemmeværnets frivillige deltager i langt 
mere frivilligt arbejde end resten af befolkningen – for eksempel i idrætslivet 
eller lokalsamfundet. Hjemmeværnets medlemmer er desuden meget trofaste 
– det gennemsnitlige medlemskab er 24,3 år. 

Undersøgelsen er udarbejdet af SFi – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd. Find hele rapporten på SFi.DK eller HJV.DK

AF CHArlOTTE BAUN SENHOlT

i foråret kom en ny 
undersøgelse, der tegner et 

positivt portræt af 
hjemmeværnets medlemmer. 

MEDlEMSUNDErSØGElSE

Den UnGe
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Tidligere fl otillechef 
Jørgen Falkenberg

”Vi må aldrig 
glemme mod-
standsfolkene”
Tidligere fl otillechef Jørgen Falkenberg 
fra fl otille 367 i Dragør har gennem sin 
nu 43-årige karriere i det frivillige for-
svar altid været bevidst om de værdier, 
som hjemmeværnet er rundet af.

”Vi kan aldrig takke modstands-
folkene nok. De kæmpede med 
livet som indsats under besættel-
sen, og jeg er dem dybt taknem-
melig,” siger Jørgen Falkenberg.

i snart 25 år har han været front-
fi gur i fl otillens venskabsbånd med 
tidligere modstandsfolk fra sabotage-
gruppen BOPA, som har lagt navn til 
fl otillens fartøj. De deltager også fast i 
fl otillens 4. maj-arrangement og invite-
res med på en årlig sejltur.

Selv om tiderne har skiftet meget fra 
Modstandsbevægelsens og den kolde 
krigs tid, hvor frygten fra øst fi k mobi-
liseret mange hjemmeværnssoldater til 
at holde de militære færdigheder ved 
lige, er hjemmeværnet stadig en orga-
nisation, det er værd at kæmpe for.

”Det har en enorm værdi for sam-
fundet, at vi frivilligt og ulønnet yder 
så stor en indsats. Hver dag året rundt 
står 30 fartøjer med besætninger 
til rådighed 24 timer i døgnet. Den 
forskel, vi gør, appellerer også til de 
unge,” mener Jørgen Falkenberg.

Informationsoffi cer 
Jens Martin Johansen

”Jeg kan 
ikke holde 
snitterne væk”
Informationsoffi cer Jens Martin Johan-
sen fra Nordjylland har livet igennem 
været en aktiv og engageret ildsjæl, 
der med sine egne ord simpelthen ikke 
'kan holde snitterne væk', når der er 
noget, han brænder for.

i hans unge dage turnerede han 
rundt som guitarist i et rockorkester. 
Men hjemmeværnet trak det længste 
strå, og til næste år kan han fejre 
40-års-jubilæum i det frivillige forsvar, 
hvor han i rollen som kompagnichef i 
Aalborg ad fl ere omgange har stået i 
spidsen for omfattende kompagnisam-
menlægninger. i dag er han leder af 
informationselementet i det nordjyske 
distrikt. 

”Det motiverer mig meget at 
være involveret i opgaver og pro-
cesser, hvor du skal få ting til at 
glide og mennesker til at fungere 
sammen i nye konstellationer,” 
siger Jens Martin Johansen.

Selv om informationsarbejdet i 
hjemmeværnet fylder, får han også tid 
til at være næstformand i en sports-
fi skerklub. Han er desuden altid at 
fi nde på det årlige Hjallerup Marked, 
hvor han langer et utal af grillpølser 
hen over disken i 'Torvegrillen'.

Det er mere et hyggejob, hvor han 
slapper af og samtidig støtter borger-
foreningen.

Geværskytte 
Benedikte karlsen

”internationale 
opgaver 
giver mening”
Benedikte Karlsen er netop vendt 
hjem fra Kosovo, hvor hun i to en halv 
måned var med til at bevogte Novo 
Selo-lejren. 

”Det var en kæmpe oplevelse, der 
har givet mig meget mere selvtillid. 
Desuden er det et plus på cv´et, der 
kan forbedre mine muligheder for 
et karriereskift til forsvaret, som er 
min helt store drøm,” siger Benedikte 
Karlsen. Hun er i dag i gang med at 
uddanne sig til bygningskonstruktør.

Med sig i bagagen har hun også 
fået nye kompetencer, som hun kan 
få brug for, når hun skal ud at lede en 
bygningsplads. 

Den 23-årige hjemmeværnssoldat 
fra det motoriserede infanterikompag-
ni Storstrømmen på Sjælland er fuld-
stændig på linje med hovedparten af 
hjemmeværnets unge soldater, der er 
meget positive over for at yde støtte 
til forsvarets internationale opgaver.

”Jamen, helt ærligt. Vi er bare 
rigtig dygtige til at bevogte og 
passe på ting. Så det giver me-
ning at bede os om at løfte den 
slags opgaver på de internatio-
nale missioner, så det professio-
nelle forsvar får tid til at udføre 
andre opgaver,” siger Benedikte 
Karlsen.

Siden 2011 har hjemmeværnet 
været det eneste danske styrkebidrag 
på KFOr-missionen i Kosovo.

Den internAtiOnALe iLDSJæLen VærDiBæreren
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Fastholdelse 
på dagsordenen

AF JESPEr SVENNiNGSEN
FOtO: KASPEr KAMUK

1.  Hold fast i den første interesse
Cirka en tredjedel af nye medlemmer får interesse 
for hjemmeværnet via de nationale rekrutterings-
kampagner. Men der kan være langt fra første 
interesse til orienteringssamtalen og det udfyldte 
ansøgningsskema. Derfor er det værd at overveje 
at:
•  Alle, der har vist interesse og udfyldt en kontakt-

formular, bliver kontaktet meget hurtigt. Der er 
en vis spildprocent på kontakter fra en kampag-
ne, men samlet set giver kampagnerne mange 
nye medlemmer. Det er derfor vigtigt at have en 
positiv tilgang til kontakterne. 

•  Alle hjemmeværnssoldater kan som ambassadø-
rer være med til at holde potentielt interesserede 
til ilden helt frem til, at der aftales en oriente-
ringssamtale i underafdelingen. interessen kan 
holdes i live, hvis man fortæller om aktiviteter, 
der foregår i underafdelingen.

interesse

Den aktive underafdeling fastholder sine medlemmer 
bedst. Og generelt er det relevant med en plan, hvis 
fastholdelsen af frivillige soldater skal lykkes. For hvem skal 
fastholde hvem, og hvad kan holde nye soldater til ilden? 
Her er nogle gode råd og idéer.

2.  Gør ventetiden spændende
Der er mange led i ansøgningsprocessen. Det kan be-
tyde, at ansøgeren føler det som en lang ventetid frem 
mod en kontraktunderskrivelse. Det er derfor vigtigt at:
•  Processen er blevet gjort klar for det potentielle nye 

medlem under orienteringssamtalen. Den grundige 
sagsbehandling er med til at sikre en høj kvalitet af 
de nye medlemmer, hvilket kommer hjemmeværnet til 
gode på den lange bane. 

•  Give kommende medlemmer en følelse af at være 
med i fællesskabet ved at tilbyde dem en form for 
indledende uddannelse, inden de har underskrevet 
kontrakten. Det kan være en gennemgang af hjem-
meværnets historie, idræt, indføring i uniformering, 
gradstegn, kort- og orienteringslære eller forkortelser. 
Man kan også lade erfarne HJV-soldater holde oplæg 
om deres oplevelser og erfaringer.

Ansøgnings-
proces
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Få mere inspiration på informationsforum på 
HJV.Dk bag login under: rekruttering-Fastholdelse

3. Hold snor i 
uddannelses forløbet 
(den lov pligtige ud-
dannelse)
For at nye medlemmers 
udannelsesforløb ikke skal gå 
i stå, er det vigtigt at:
•  Der udpeges en fører for de 

nye medlemmer, der ikke 
har afsluttet den lovpligtige 
uddannelse. Denne fører 
er typisk nærmeste leder. 
Uanset hvem i underaf-
delingen, der udpeges 
som fører, spiller vedkom-
mende en vigtig rolle i at 
få færdiguddannet det nye 
medlem.

4. Forbered det nye medlem på 
aktiv tjeneste
Når man har gennemført hele den lovplig-
tige grunduddannelse, er man klar til det, 
det hele drejer sig om: aktiv tjeneste.
•  Opgaverne til støtte for forsvaret og 

indsættelser, der har stor betydning for 
resten af samfundet, er med til at fast-
holde langt de fl este medlemmer. Den 
aktive underafdeling lægger et grundigt 
program for både videreuddannelse, 
træning og øvelser, som i høj grad er 
med til at styrke det sammenhold, som 
er væsentligt for fastholdelsen.

•  Husk, at der kan være mange ekstra ud-
dannelser og moduler, der vil interessere 
det enkelte medlem. Med denne udgave 
af HJV magasinet følger Hjemmeværns-
skolens uddannelseskatalog. Brug det 
aktivt, og følg løbende med i udbuddet 

af uddannelser på 
www.hvs-info.dk.

5.  Få reserven på banen
Mange aktive kan i perioder af deres 
liv ikke honorere kravet om 24 timers 
årlig funktionsrelateret tjeneste. De 
overgår derfor til reserven. Nogen af 
dem er måske klar til at yde en aktiv 
indsats igen, men mangler lige den 
sidste opmuntring. Opstarten til dette 
kan ske ved at:
•  Medlemmer af reserven ringes op 

af en kontaktoffi cer eller anden 
med ansvar for kontakt til reserven 
og taler med det enkelte medlem 
om mulighederne for at blive aktiv 
igen.

•  Yderligere personlig kontakt. En 
egentlig dialog frem for breve eller 
mails er altid et godt redskab til 
at afklare mulighederne og måske 
til at træffe konkrete aftaler om 

aktivering af reserven.

Lovpligtig
uddannelse

Aktiv
tjeneste

reserven

FASTHOlDElSE
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kosovo kalder
Hjemmeværnet har nu haft skiftende bevogtningsdelinger i 
Kosovo i mere end et år. Og flere er på vej, for der er stadig 
brug for de kompetente hjemmeværnssoldater internationalt.

i øjeblikket sørger særligt uddannede hjem-
meværnssoldater fra Københavns Vestegn 
for, at de professionelle soldater i Novo 
Selo-lejren i Kosovo kan sove og færdes 
trygt. Det er syvende bevogtningsdeling, 
hjemmeværnet bidrager med til Kosovo 
Force, også kendt som KFOr. Desuden bi-
drager hjemmeværnet med stabspersonale 
til Headquarter i byen Pristina.

indsatsen i Kosovo har indtil videre været 
en stor succes. Faktisk så stor, at hjem-
meværnet er blevet bedt om at opstille og 
uddanne nye delinger frem til juni 2013 – 
og med varsel om, at aftalen kan forlænges 
yderligere med godt et år.

”Vi kan glæde os over, at vi nu har pas-
seret en milesten, nemlig at vi har været til 
stede i Kosovo i over et år. Samtidig med at 
vores kompetencer stadig er efterspurgte 
internationalt, er det positivt at opleve, at 
der stadig er mange frivillige, der har lyst til 
at tage af sted,” siger Chefen for Hjemme-
værnet, generalmajor Finn Winkler.

Stor opbakning til indsatsen
Og opbakningen til hjemmeværnets inter-
nationale opgaver er stor – både i befolk-
ningen og blandt hjemmeværnets frivillige. 
i seneste nummer af HJV magasinet kunne 
man blandt andet læse, at hele 36 procent 

af alle aktive medlemmer har interesse i 
at blive udsendt. Blandt de 18-29-årige er 
tallet helt oppe på 69,5 procent. Og over 80 
procent af alle medlemmer mener, at det er 
godt, at hjemmeværnet engagerer sig i civil 
genopbygning i udlandet.

i oversigten her på siden kan du se, 
hvem der er blevet bedt om at opstille og 
uddanne de kommende bevogtningsdelinger 
til KFOr. Desuden kan du se, at en række 
hærhjemmeværnsdistrikter er blevet bedt 
om at forberede sig, så de er klar i kulissen, 
hvis Hærens Operative Kommando beder 
hjemmeværnet om assistance helt ind i 
2014.

Bevogtningsdelingen, op-
stillet af Det Bornholmske 
Hjemmeværn, får dansk 
grund under fødderne. 
Foto: Kenny Thøgersen

Hjemmeværnet i kosovo
• Danmark har bidraget til Kosovo Force (KFOr) siden 1999.
• De danske styrker er posteret i den nordlige del af Kosovo og indgår i Multi-

national Battle Group under fransk ledelse.
• Hjemmeværnet opstiller og uddanner kontinuerligt bevogtningsdelinger 

bestående af op til 30 soldater til KFOr.
• Delingerne bevogter den franske lejr Maréchal de Lattre de Tassigny i Novo 

Selo syd for Mitrovica.
• Frivilligt personel ansættes i tre måneder. Heraf er to uger missionsforbere-

dende uddannelse på hjemmeværnets uddannelsescentre, mens resten af 
tiden er udsendelse under Hærens Operative Kommando (HOK).

• interesse for udsendelse skal meddeles hærhjemmeværnsdistriktet via kom-
mandovejen.

Bevogtningsdelinger nu og i fremtiden

Vedtaget
Hold 7 apr. – jun. 2012 HD Københavns Vestegn
Hold 8 jun. – aug. 2012 HD Sydøstjylland
Hold 9 aug. – nov. 2012 HD Nordsjælland
Hold 10 nov. 2012 – jan. 2013 HD Midt- og Vestsjælland
Hold 11 jan. – mar. 2013 HD Østjylland
Hold 12 mar. – jun. 2013 HD Sydsjælland og lolland-Falster

Varslet
Hold 13 jun. – aug. 2013 HD Syd- og Sønderjylland
Hold 14  aug. – okt. 2013 HD Midt og Vestjylland
Hold 15 okt. 2013 – jan. 2014 HD København
Hold 16 dec. 2013 – mar. 2014 HD Fyn
Hold 17 mar. – maj 2014 HD Østjylland
Hold 18 maj – jul. 2014 HD Bornholm

AF KASPEr BrØNDUM ANDErSEN

iNTErNATiONAlT
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træningstip
DiN SiDE

Quiz 
og vind!
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne 
gang? Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem 
spørgsmål nedenfor. Og sender du dine svar ind 
til os, kan du være heldig at vinde en præmie, 
som nok skal vække opsigt, næste gang du er på 
øvelse.

Blandt de rigtige besvarelser trækker vi nemlig lod 
om en Heatstick – det revolutionerende og effektive 
system til opvarmning af feltrationer. Præmien har 
en værdi af 2.380 kr.
Se mere på www.heatgear.dk, eller scan koden 
med din mobiltelefon.

Spørgsmål:
1.  Hvilket kompagni er de seks unge kammerater 

fra Feldborg medlem af??
2.  Hvem er chef for Flyverhjemmeværnsdistriktet? 
3.  Hvor har virksomhedshjemmeværnet været på 

uddannelsesweekend?
4.  Hvad hedder Hjemmeværnskompagni Konge-

åens idrætsansvarlige?
5.  Hvornår går hjemmeværnets nye webshop i 

luften? 

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

Vinderen af konkurrencen i 
HJV magasinet 1/2012 blev:

Jan Kjærsgaard
Østervænget 17
8840 rødkærsbro

Mikrotræning er en effektiv måde at vedlige-
holde og styrke kroppen til at kunne udføre 
det til tider hårde arbejde i hjemmeværnet. 
Her er et bud på træning af arme og over-
krop, som kan gennemføres stort set alle 
steder. Sørg for at udføre både hævning og 
sænkning i en glidende, rolig bevægelse.

Svær (rød kategori)
Antal sæt: 1-3.
Belastning: Egen kropsvægt med ekstra 
belastning, for eksempel kampvest.
Gentagelser: 6-12.

Middel (gul kategori)
Antal sæt: 1-3.
Belastning: Egen kropsvægt (middel til høj 
vægt). Få gerne hjælp fra en makker.
Gentagelser: 8-12.

Let (grøn kategori)
Antal sæt: 1-3.
Belastning: Egen kropsvægt men med hjælp 
til udførelse fra en makker.
Gentagelser: 10-15.

Se hvordan du med få hjælpemidler kan 
gennemføre et komplet træningsprogram
på 30 minutter. Find Idékataloget under 
”Sundhed og træning” på www.hvs-info.dk.

KrOPSHæVNiNGEr

Del dine 
gode fi f
Har du et godt fi f, som du 
gerne vil dele med andre 
i hjemmeværnet? Så del 
det med læserne af HJV 
magasinet.
Måske har du nogle fi duser 
til, hvordan feltrationen kan 
blive til et festmåltid? Eller 
har du fundet en effektiv 
måde at lappe en utæt 
sovepose på ude i felten? 
Det kan også være, at du 
ved, hvordan man undgår 
søsyge?
Gør hjemmeværnslivet 
lidt lettere og sjovere for 
andre ved at sende dit tip i 
kort form – eventuelt med 
billede – til hjv-magasinet@
hjv.dk. Skriv 'læsertip' i 
emnefeltet, og skriv gerne 
navn, rang, funktion og 
tilhørsforhold. Så bringer 
vi de bedste fi f her i HJV 
magasinet.

Glæd dig
Næste nummer af HJV magasinet udkommer 19. september
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SenD Dit BeDSte BiLLeDe inD – OG VinD
Har du et fl ot, sjovt eller underfundigt billede fra livet i din underafdeling?
Så send det ind til HJV magasinet på mailadressen hjv-magasinet@hjv.dk.
Vi udvælger det bedste billede og bringer det her på bagsiden. 
Fotoet skal være fra de seneste tre måneder, af rimelig god 
teknisk kvalitet og i høj opløsning.
Vinderen modtager en leatherman-multikniv med holder og HJV-logo.

SenD Dit BeDSte BiLLeDe inD – OG VinD

Foto: Sim
on K

nudsen


