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Chef for hjemmeværnet

Fokus på 
hjemmeværnets værdier

Jens Hald
Kommitteret for 
hjemmeværnet

Foto: o
le Friis

”Man kan ikke spare så mange penge, uden at nogen 
opdager det.” Sådan lød det – med glimt i øjet – fra 
en forsvarsordfører på Christiansborg, da debatten 
om forsvarets besparelser og især de forventede 
nedlæggelser af kaserner og andre etablissementer 
var på sit højeste.

den umiddelbart banale analyse var resultatet af 
mange input fra alle dele af landet og fra store dele 
af forsvaret. debatten har været præget af mange 
følelser og megen usikkerhed om fremtiden. For 
danmark står over for en historisk besparelse på for-
svarsbudgettet. Besparelsen på 2,7 milliarder kroner 
vil få store konsekvenser for alle i forsvaret.

hjemmeværnet skal også bidrage. hvordan og hvor 
meget vi skal spare, vides i skrivende stund ikke. Men 
det vil få indfl ydelse på, hvordan hverdagen kommer 
til at se ud for frivillige og ansatte.

Vi har i hjemmeværnsledelsen afholdt os fra at del-
tage i den offentlige debat. Vi følger de demokratiske 
spilleregler. Men vi har gjort alt for at få hjemmevær-
nets synspunkter med i grundlaget for forhandlinger-
ne. når folketingspolitikerne har forhandlet færdigt og 
er blevet enige, så er tiden kommet, hvor vi sam-
men med jer frivillige og ansatte fi nder løsninger på 
grundlag af forligsteksten.

Vores mål er at fastholde hjemmeværnets værdier. 
Vi prioriterer altid vores frivillige medlemmer øverst. 
'Mursten' kommer først længere nede på listen.

Sammen med fl ot opbakning fra hele organisatio-
nen har vi allerede gjort meget de seneste 10 år for 
at forberede os på en ny tid med færre ressourcer. 
Vi har i fl ere omgange trimmet organisationen og 
ført den ajour med de krav, der stilles af politikere og 
samarbejdspartnere.

Så vi er i vid udstrækning allerede klar til at møde 
den nye hverdag, der byder sig med et nyt forlig. det, 
vi mangler, skal vi nok tackle. også hvis forsvarets 

etablissementer og struktur ser anderledes ud. For 
hjemmeværnet har gennem tiden vist, at vi er gode 
til at omstille os. Vi står sammen. Ikke mindst i hårde 
tider.

Uanset hvad der sker, så vil vi fortsat skulle arbejde 
tæt sammen med forsvaret. derfor vil vi opfordre 
til, at alle opfører sig loyalt over for alle vores kol-
leger – både internt og i forsvaret – og fokuserer på 
fremtidens opgaver.

Tak for den store indsats, I har ydet i et år, hvor 
der har været massivt pres på hele organisationen. 
I har kæmpet for at nå i mål med de nødvendige 
uddannelser og 24 timers tjeneste, samtidig med at 
I har gennemført nogle af de største indsættelser i 
hjemmeværnets historie. det er imponerende. og 
det viser vores samarbejdspartnere og politikerne, at 
hjemmeværnet er en stor, uundværlig 
ressource, som kan levere varen – 
også når presset bliver stort.

årsprogrammet for 2013 er 
sendt ud. Kan vi i fællesskab 
nå målene – selv i sparetider 
– forstærker vi hjem-
meværnets fundament 
og giver plads til 
spændende opgaver, 
relevant uddannelse 
og godt kammerat-
skab.

For sådan er 
hjemmeværnet nu. 
og sådan vil hjem-
meværnet også være 
i fremtiden.

Foto: o
le Friis
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Effektivt beredskab
Marinehjemmeværnets frivillige besætninger er klar til at rykke ud døgnet rundt inden for en time. I efter-
året deltog de i både redningsaktion og miljøbekæmpelse, da en 33 ton stor sandsuger pludselig kæntrede 
ud for Fyns Hoved, så sandsugerens besætning måtte springe i en redningsflåde. 

Stærk kommunikation
Alle dele af det 
danske beredskab 
er koblet op på 

radiosystemet SInE. Se, hvor-
dan SInE fungerer med afsæt 
i en virkelig hændelse.

Aktiv igen
Mere luft i kalen-
deren har fået 
Jacob Mogensen 

fra hjemmeværnskompagni 
Maribo tilbage i de aktives 
rækker.
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Britiske styrker i Danmark
 Både veje og terræn var fuld-
stændig mudrede, da flere 
hundrede britiske soldater fra 
Territorial Army med egne kø-
retøjer var på en større øvelse 
i Søgårdlejren i Sønderjylland. 
De fik god støtte fra 125 hjem-
meværnssoldater, der stillede op 
som momentstyrke. 

24
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da de sidste ord blev skrevet til dette magasin, 
var der stadig ikke vedtaget et nyt forsvarsforlig. 
Politikerne forhandlede på livet løs, og forventnin-
gen ved redaktionens slutning var, at et nyt forlig 
sandsynligvis allerede er præsenteret, inden disse 
linjer læses.

Men du bliver naturligvis grundigt informeret, 
selv om politikerne ikke blev enige, inden hJV ma-
gasinet gik i trykken. hjemmeværnskommandoen 
har en detaljeret plan for orientering af frivillige 
og ansatte. Kommandovejen vil blive benyttet i 
form af møder, mails og nyhedsbreve, og du kan 
følge med løbende på hJV.dK, www.fmn.dk og på 
www.forsvaret.dk. Glæd dig også til første udgave 
af hJV magasinet i 2013. her vil vi – hvis et forlig 
bliver vedtaget inden jul – dykke grundigt ned i 
detaljerne, så du ved, hvilken betydning det får 
for dig.

Første weekend i oktober var sær-
deles travl for fl yverhjemmeværnets 
eskadriller. Hele fi re øvelser blev 
det til.

I det hele taget har aktivitetsni-
veauet været meget højt i fl yver-
hjemmeværnet i efteråret med 
fl ere store øvelser. Men det afholdt 
ikke de mange aktive fl yverhjem-
meværnssoldater i de sjællandske 
eskadriller fra at give den fuld gas 
under øvelse Flyvsk Kriger på Syd-
sjælland, hvor der blandt andet blev 
øvet samarbejde med fl yvevåbnets 
E101 Merlin-helikopter.

også i Jylland var energini-
veauet højt. de midtjyske eskadril-
ler afholdt øvelse i Vestjyllands 
lufthavn i Stauning, samtidig med 
at hjemmeværnseskadrille 284 var 
travlt optaget af en lokal øvelse på 
Flyvestation Skrydstrup.

og som om det ikke var nok, så 
deltog fl ere af fl yverhjemmeværnets 
fl y og jordpersonel i øvelse Night 

hawk. den årlige øvelse, som afhol-
des af Jægerkorpset, har aktiviteter 
spredt ud over store dele af Jylland. 
der er deltagelse af mange kapaci-
teter fra ind- og udland, heriblandt 
hjemmeværnets Særlig Støtte og 
Rekognoseringskompagni (SSR) og 
mange andre frivillige soldater fra 
forskellige enheder under hærhjem-
meværnet.

Sløring var en vigtig del af kamp-
handlingerne under øvelse Flyvsk 
Kriger. Foto: FHV

HVAD MED 
FORSVARSFORLIGET…?

Tre i én 
for fl yverne

Deltagelsen af helikoptere var med til at understrege formatet af 
øvelsen Night Hawk, som også i år blev støttet i stort omfang af mange 
frivillige fra både hær- og fl yverhjemmeværnet. Foto: FHV

BoG: 
Den trofaste forræder
hjemmeværnets mange tusinde medlemmer spænder 
over en bred vifte af kompetencer og interesser. Blandt 
de kreative kræfter er Mikal Rode, som er medlem af 
signalgruppen i Stabsdelingen i hjemmeværnskompagni 
hjortespring. han er oprindeligt uddannet smed og har 
siden uddannet sig til og arbejdet som pædagog. nu 
har Mikal Rode så netop udsendt sin første roman, ”den 
trofaste forræder”.

det er en ambitiøs bog, som handler om Alexander, en 
ung mand fra den europæiske politiske elite, der er en 
oprører uden mål. Alexander bliver håbløst forelsket og 
lokkes til at begå en forbrydelse – og pludselig ser han 
en mening med livet. desværre indser han for sent, at 
forbrydelsen kun er en brik i et større spil. Kyniske bag-
mænd har lagt en dristig plan for Europa, og Alexander 

bliver medskyldig i bombe-
sprængninger, sabotage og 
mord, der fører politiet på 
sporet af en sammensvær-
gelse, der kan få storpoliti-
ske konsekvenser. Moralske 
dilemmaer får grænserne 
for anstændighed og lo-
yalitet til at smuldre – på 
begge sider af loven.

Den trofaste forræder
Forfatter: Mikal Rode
300 sider, 249 kroner.
Forlaget Siesta

bliver medskyldig i bombe-
sprængninger, sabotage og 
mord, der fører politiet på 
sporet af en sammensvær-
gelse, der kan få storpoliti-
ske konsekvenser. Moralske 
dilemmaer får grænserne 
for anstændighed og lo-
yalitet til at smuldre – på 
begge sider af loven.
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Kom bare an, sne!
Vinteren er en uforudsigelig størrelse. om den 
bliver hård eller mild, kan ingen sige med sik-
kerhed. Men sikkert er det, at hjemmeværnets 
sneberedskab er klar til at støtte danskerne, 
hvis der drysser store mængder sne ned fra 
oven i de kommende måneder.

Med 24 timers varsel kan sneberedskabet 
indsætte op til 27 pansrede mandskabsvogne i 
det såkaldte ambulanceberedskab overalt i lan-
det. Køretøjerne stilles til rådighed af hærens 

enheder og bemandes med hjemmeværnsper-
sonel, der er særligt uddannet til opgaven.

Sneberedskabet kan desuden støtte med 
andre former for terrængående køretøjer til 
samfundsvigtige opgaver, for eksempel trans-
port af livsvigtig medicin.

også marinehjemmeværnet har forberedt sig 
godt og har blandt andet planer for flytning af 
en række af de 30 fartøjer til isfrie havne, hvis 
vinteren bliver særligt hård.

Priser og ros til kampagne
”Sådan holdt vi op med at grine af hjemme-
værnet”, lyder overskriften på en artikel, som 
i efteråret blev bragt på Kommunikationen.dk, 
som er et site af og for professionelle kommu-
nikationsfolk. I artiklen roser kommunikations-
ekspert Kresten Schultz Jørgensen hjemmevær-
nets kampagne ”Stiller du op, når det gælder”.

”den er fremragende. Simpelthen. hjem-

meværnet har tidligere haft et støvet, anakro-
nistisk image, men alene filmene repositionerer 
hjemmeværnet fuldstændigt,” siger Kresten 
Schultz Jørgensen til Kommunikationen.dk.

Kampagnen ”Stiller du op, når det gælder” 
har ikke kun resulteret i flere hjemmeværns-
medlemmer og flere aktive unge frivillige i 
alderen 18-29 år i 2011. 

Reklamerne, som er lavet i et samarbejde 
med bureauet Advice, vandt også tre priser ved 
den internationale Creative Circle Awards foran 
gigantfirmaer som Hewlett-Packard og Deloitte.

Også i år er hjemmeværnet en helt 
central aktør i beredskabet, hvis sneen 

dækker Danmark. Arkivfoto

En reklamefilm, som både har kørt i biografer 
og på tv, er en del af den seneste – prisvin-
dende – kampagne for hjemmeværnet.

Sommer 
på vej
det kan synes meget langt 
væk, men du kan godt alle-
rede sætte kryds i kalende-
ren og begynde at glæde 
dig til hjemmeværnssko-
lens sommerkursus 2013. 
Den finder sted i uge 27, og 
som altid vil der være en 
unik mulighed for at koble 
koncentreret uddannelse 
sammen med familieferie i 
det smukke Vestjylland.

”Sommerkursus er helt 
specielt i forhold til vore 
andre kurser, idet medlem-
merne har mulighed for at 
medbringe familien. der er 
et bredt program for både 
børn og voksne med mas-
ser af plads til hygge og 
samvær ud over kurserne,” 
fortæller kursusleder fra 
hjemmeværnsskolen major 
Søren Kristensen.

Planlægningen er i fuld 
gang, og informationer vil 
blive offentliggjort løbende 
på hJV.dK under hjemme-
værnsskolen.

Informations-
forum
… er stadig stedet, hvor 
du løbende finder nyt om 
kampagneperioder, udstil-
lingsmateriel, rekrutte-
rings-app, webshoppen, 
status på digitalt ansøg-
ningsskema og meget 
andet. Så er du i en funk-
tion, hvor du beskæftiger 
dig med kommunikation 
og rekruttering, er In-
formationsforum svært 
at komme uden om. du 
finder informationsforum 
i menuen i venstre side af 
hJV.dK – bag login.
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HJV.DK  
skifter udseende
Alle hjemmesider inden for Forsvarsministeriets område skal 
overgå til koncernfælles design inden udgangen af 2012. 
derfor vil hjemmeværnskommandoens (hJK) sider på hJV.dK 
omkring årsskiftet overgå til den koncernfælles internetplat-
form (KIP).

Alle myndigheder under Forsvarsministeriet har deres egen 
hjemmeside på KIP med identisk opbygning af siderne blot 
med egne farver og logoer. Se eksempelvis Beredskabssty-
relsens hjemmeside www.brs.dk eller forsvarets hjemmeside 
www.forsvaret.dk.

det er kun hjemmeværnskommandoens sider på hJV.
dK, der ændrer design nu. Resten af hJV.dK overgår til nyt 
design i forbindelse med udrulningen af hJV.dK version 2 

primo 2014. Således vil alt 
indtil videre være ved det 
gamle, når du for eksempel 
skal tilmelde dig aktiviteter, 
booke køretøjer eller finde 
nyheder fra din værnsgren 
eller dit distrikt.

På bare et par måneder har flere 
end 150.000 danskere downloadet 
en ny trænings-app til smartphones 
kaldet ”Træn med forsvaret”. det 
fikse lille program er udviklet til 
forsvarets medarbejdere og ikke 
mindst til unge mennesker, der vil i 
uniform. derfor er den også oplagt 
til alle, der enten er medlemmer af 
hjemmeværnet, eller som satser på 
at blive det.

”Træn med forsvaret” giver 
mulighed for at teste sig selv både konditions- og styrkemæs-
sigt, og øvelserne kan anvendes, uanset om man er i god eller 
dårlig form. Sammen med hjemmeværnets eget sundheds- og 
træningsprogram, Sundt hJV, er der altså gode muligheder for 
at komme i gang med en sundere og sjov- 
ere hverdag som aktiv i hjemmeværnet.

Du kan hente appen ved 
at scanne koden her.

Politiet på kontrol  
med marinehjemmeværnet

Sommeren 2012 var måske ikke sådan 
en, der vil blive husket for sindsopriven-
de godt vejr. Men efteråret havde sine 
øjeblikke, blandt andet med en rekord-
varm weekend i oktober, hvor mange 
sejlere drog til søs. En del af dem fik et 
minde med hjem, da de fik et over-
raskende besøg af politiet, som var på 
patrulje med flotille 136 Sønderborg.

Flotillens fartøj MhV 814 sejlede ud 
med lovens lange arm, som i alt kon-
trollerede 31 fartøjer. I ni tilfælde måtte 
bødeblokken frem. Blandt overtrædel-
serne var 'klassikeren' med manglende 
speedbådscertifikat og manglende red-
ningsveste, men fordi havjagten også 
lige var startet, var dagens patruljehold 
suppleret med jagtkyndige fra politiet. 
Derfor blev der også registreret flere 
overskridelser af jagtloven.

Sønderborgflotillen havde i øvrigt en 
travl weekend med assistance både til 
en mindre olieforurening og en såkaldt 
SAR-alarmering, altså en redningsaktion, 
som dog hurtigt blev afblæst.

Flere gange årligt tager politiet på kontrol 
med marinehjemmeværnet. 

I form med forsvaret  
– på din mobil
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Ung  
tendens 
fortsætter
To ud af tre nye hjemmeværnsmedlemmer 
i 2012 er under 30 år. dermed fortsætter 
tendensen med flere unge frivillige hjem-
meværnssoldater, som har været i frem-
march siden 2007. også interessen blandt 
kvinder har bidt sig fast, idet 20 procent 
af de nye medlemmer er kvinder. Tallene 
overrasker positivt i hjemmeværnskom-
mandoen.

”hjemmeværnet har de senere år fået en 
skarpere militær profil, der tilsyneladende 
appellerer til unge,” siger den Kommit-
terede for hjemmeværnet, Jens hald. han 
fortsætter:

”det er rart, at så mange unge har fået 
lyst til at gøre en indsats for det danske 
samfund som frivillige hjemmeværnssol-
dater.”  

Pr. 30. oktober 2012 havde 1.336 nye 
medlemmer skrevet kontrakt med hjemme-
værnet, og det ser ud til, at rekrutteringen 
til hjemmeværnet når op på samme høje 
niveau som i 2011. 
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har du husket 
brillerne?
Som soldat er du afhængig af dit syn. 
Uanset om du er frivillig eller ansat. derfor 
indførte forsvaret fra februar i år krav om 
brug af beskyttelsesbriller ved al skydning.

I hjemmeværnet anvendes tre 
typer beskyttelsesbriller, hvoraf 
beskyttelsesbrille M/96 og den 
såkaldte oTG-brille er standard-
briller for alle.

M/96 'standardbrillen', som 
anvendes af de fleste, er en 
vaskeægte klassiker, som også er 
standardbrille til alle værneplig-
tige i forsvaret.

oTG-brillen er en ny type be-
skyttelsesbrille. oTG står for over 
The Glasses, og den bruges af 
brillebærende personel, som ikke 
kan anvende beskyttelsesbrille 
M/96.

Beskyttelsesbrillen udleveres 
som personlig ejendom fra dit 
områdedepot. de to modeller er 
indkøbt i rigeligt antal. dog er 
oTG-brillen først tilgængelig i 
begyndelsen af 2013. Fragmenta-
tionsbrille M/09 er også godkendt 
til brug i hjemmeværnet. denne 
type udleveres dog kun til perso-
nel i international tjeneste samt 
til rydningsassistenter.

Alle andre typer beskyttelses-
briller er forbudt under tjeneste i 
hjemmeværnet.

du overholder naturligvis selv 
reglerne. Men mind gerne dine 
kammerater om brillerne, hvis 
hukommelsen svigter.

På med sikkerhedsbrillen. Dine 
øjne fortjener det (og det er 
i øvrigt et krav)! Foto: Simon 
Knudsen

En hjælpende hånd til udlandet
hvordan kan hjemmeværnet bidrage i 
krise- og konfliktramte stater i fremtiden? 
det var temaet for en workshop om 
kapacitetsopbygning, som blev gennemført 
af Kapacitetsopbygningscenteret (KAPC) i 
september. deltagerne var primært udvalgt 
personel i den Regionale Føringsstruktur 
(REFØ). 
Formålet var at nyttiggøre deltagernes vi-
den og at involvere dem i hjemmeværnets 
opgave med at afdække muligheder inden 
for de to begreber militær kapacitetsop-
bygning og militær støtte til civil genopbyg-

ning. desuden blev der drøftet humanitære 
indsatser, og fokusområderne for alle sce-
narierne var krise- og konfliktramte stater i 
Afrika samt en Balkanstat.

Kapacitetsopbygningscenteret har eva-
lueret workshoppen. En af konklusionerne 
er, at inddragelse af officerer af reserven 
er et aktiv i det fremadrettede arbejde. 
det vurderes ligeledes, at workshoppen 
har tilført den enkelte deltager viden og 
indsigt, hvilket har skabt øget motivation 
for den enkelte.

Støt dit museum
hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren er en guldgrube 
af viden og gode historier om hjemmeværnet – fra 
begyndelsen i 1949, over årene med den kolde krig og 
helt frem til nyere tid. Museet er en selvejende insti-
tution, og den har brug for støtte for fortsat at kunne 
vise verden, hvorfor hjemmeværnet som organisation 
er så spændende og ikke mindst vigtig for det danske 
samfund.

Museet, som holder til i Frøslevlejrens Barak h 2, 
byder på rundvisninger stort set hver dag. derudover er 
de dedikerede ildsjæle, der arbejder for museet, også 
behjælpelige med tilrettelæggelse af ture i området, 
formidling af brochurer og meget andet.
du kan støtte hjemmeværnsmuseet og dermed hjælpe 
med at bevare dette unikke stykke historie på flere måder:
•  ved at kigge forbi, hvis du er i området
•  ved at være ambassadør og omtale museet for ven-

ner, familie og kolleger
•  ved at deltage i frivilligt, ulønnet arbejde for museet
•  ved at donere historiske effekter
•  ved at give en økonomisk håndsrækning eksempelvis 

gennem medlemskab af støtteforeningen hjemme-
værnsmuseets Venner.

læs mere på www.hjemmevaernsmuseet.dk.

Kig forbi Barak H 2 (midten til højre), hvis du er i Pad-
borg og omegn. Her kan du fordybe dig i hjemmevær-
nets spændende historie. Foto: Bentler, Panoramio

Fakkelvagt om  
smuk tradition
Juleaftensdag, den 24. december, ærer 
frivillige fra hjemmeværnet frihedskampens 

ofre under besættelsen ved 
en stemningsfuld ceremoni i 
Mindelunden i Ryvangen.
Juletalen bliver holdt af 
kunstneren Per Arnoldi, og 
Studentersangerne synger. 
Alle er velkomne til arran-
gementet, der starter kl. 
15.30, hvor der tændes 
lys ved gravene. 
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GME-
konceptet 
holder
Grundlæggende militær efteruddannelse 
(GME) har været i fokus hele 2012. Især 
for alle frivillige hjemmeværnssoldater, 
men også for en stor del af de ansatte. 
de militære færdigheder skal slibes kniv-
skarpe over hele linjen. derfor var de mili-
tært ansatte ved hjemmeværnskomman-
doen gennem to hårde dage med GME i 
oktober. På programmet var nærkamps-
skydning, gennemgang og tilberedning 
af de nye feltrationer og vedligeholdende 
førstehjælp. deltagerne viste, at de stadig 
mestrer det militære håndværk. 

”det er heldigvis gået op for det meste 
af organisationen, at grundlæggende mi-
litær efteruddannelse er en effektiv måde 
at sikre sig både sine 24 timers funkti-
onsrelateret tjeneste og en opdatering af 

de kompetencer, som er afgørende for, at 
hjemmeværnet er en troværdig militær 
organisation. Det fi k alle ansatte i Hjem-
meværnskommandoen selv at mærke,” 
siger stabschef, brigadegeneral Torben 
dixen Møller, som tilføjer: ”Konceptet 
holder!”

noget tyder på, at han har ret. hele 
året har underafdelinger og distrikter 
gjort et fl ot stykke arbejde for at få alle 
aktive medlemmer til at deltage. har du 
af forskellige årsager endnu ikke gennem-
ført GME-F, som konceptet hedder for fri-
villige, så skal du skynde dig at kontakte 
din uddannelsesoffi cer for at høre om mu-
lighederne for en sidste chance. For ved 
årsskiftet skal alle, der ikke har registreret 
Q for GME-F, fl yttes i reserven.

KLAR, 
PARAT, 
HJæLP!
Kort efter udsejling fra Københavns havn 
måtte MhV 906 Fænø i slutningen af ok-
tober haste til en motorbåd, som lå ud for 
Tårbæk havn med motorproblemer.

Fænø lagde straks kursen mod positio-
nen, og kommunikationsgasten fi k hurtigt 
kontakt med den havarerede motorbåd via 
mobiltelefon. Gummibåden fra Fænø blev 
sat i vandet og sejlede i forvejen ud til mo-
torbåden, hvor to mænd havde motorstop.

Gummibåden var fremme i løbet af knap 
en halv time, og besætningsmedlemmerne 
fra marinehjemmeværnet bugserede motor-
båden til Margretheholm havn, hvor de to 
uheldige sejlere kunne få fast grund under 
fødderne igen.

Rokade i kommandoen
Forsvarsministeriet har 
med kort varsel bestemt, at 
hjemmeværnskommandoens 
stabschef, brigadegeneral Tor-
ben dixen Møller, beordres til 
varig tjeneste som director of 
Management ved Joint Force 
Command headquarters i hol-
land fra 1. december 2012.

oberst Peer Sander Rouff, 
som hidtil har været chef for 
hjemmeværnets Kapacitetsop-
bygningscenter, bliver ny chef 
for hjemmeværnsstaben og 

er derfor udnævnt til briga-
degeneral 1. december. læs 
portræt af Peer Sander Rouff 
på side 34 her i magasinet.

Samtidig skal oberst Kurt 
Koch, der er chef for hjemme-
værnskommandoens Planlæg-
ningsdivision samt chef for 
virksomhedshjemmeværnet, 
udsendes til Afghanistan fra 
januar til november 2013. 
denne udfordring løses ved at 
lade oberstløjtnant Jens Sund 
fungere som chef for Planlæg-

ningsdivisionen ved siden af 
havende tjeneste fra 1. januar 
2013. hvervet som fungeren-
de chef for virksomhedshjem-
meværnet vil blive varetaget 
af oberstløjtnant John Flarup 
ved siden af havende tjeneste 
fra 1. januar 2013.

Hjemmeværnskommandoen i 
arbejdstøjet som rollemodeller på 
efteruddannelse. Også frivillige har 
i stor stil bakket op om konceptet 
grundlæggende militær efteruddan-
nelse. Foto: Alice Schultz

Gummibåd fra MHV 906 Fænø med en 
uheldig motorbåd på slæb i morgensolen. 
Foto: Bjarne Olsen

Brigadegeneral Torben Dixen Møller 
skifter jobbet som stabschef ud med 
en international stilling i Holland. 
Foto: Alice Schultz
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Velkommen 
hjem, Hold 9
- og god tur, hold 10
I begyndelsen af november var der vagtskifte 
i lejren novo Selo nord for Pristina i Kosovo. 
Efter 10 ugers sikker og professionel bevogt-
ning af lejren drog de 28 soldater i hold 9 
hjem og lod sig erstatte af en deling, hold 
10, fra hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland.

Chef for Totalforsvarsregion Sjælland 
oberst Frank lissner takkede de hjemvendte 
soldater og roste blandt andet delingen for at 
have været gode ambassadører, ikke blot for 
hjemmeværnet, men for danmark.

Soldaterne er alle frivillige medlemmer af 
hjemmeværnet, som udsendes som en del af 
den internationale stabiliseringsstyrke Kosovo 
Force (KFoR).

En halv million seere fulgte hver uge 
med, da reportageprogrammet Aspi-
ranterne rullede over skærmen på TV 
2 i løbet af efteråret. Serien handlede 
om hjemmeværnets specialenhed 
SSR, og det har haft stor effekt at få 
hjemmeværnet direkte ind i dansker-
nes stuer, lyder det fra SSR.

”Vi har fået cirka 200 nye henven-
delser. det er en tidobling i forhold til 
det normale,” siger rekrutteringsof-
ficer Nikolaj Grøn.

Tv-serien fulgte 45 almindelige 
mænds vej gennem et hårdt opta-
gelsesforløb til SSR. Fire klarede sig 
hele vejen igennem, blandt andet 

Andreas Mortensen, som du kan læse 
mere om på side 43 i dette magasin. 
henvendelserne til SSR kommer fra 
folk med meget forskellige bag-
grunde. Mange er dog ikke medlem af 
hjemmeværnet, hvilket er et krav for 
optagelse i SSR, så de sendes videre 
til andre kompagnier.

”nogle skal først igennem hjem-
meværnets grunduddannelse, så dem 
går der noget tid, inden vi ser igen, 
mens andre har militær grunduddan-
nelse med sig fra forsvaret,” siger 
nikolaj Grøn.

Goddag til delingsfører kaptajn Anders  
Givskud Kristensen og resten af Hold 9 … 
… og på gensyn til Hold 10, som nu bevogter 
Novo Selo-lejren i Kosovo frem til midten af 
januar. Foto: Claus Piper og Robert Ottosen

Reportageserien Aspiranterne har givet hele hjemmeværnet stor synlighed på 
landsdækkende tv i løbet af efteråret.

Rygsække  
til alle
hjemmeværnskommandoen har an-
skaffet rygsæksæt til samtlige aktive 
frivillige i hjemmeværnet, der ikke 
har rygsækken udleveret i forvejen. 
Sættet består af en rygsæk (lang 
eller kort model), to sidelommer med 
tilhørende remme, et inderposesæt 
og et bærestykke til sidelommerne.

Rygsækken kan anvendes med 
eller uden de to sidelommer, men en 
fiks detalje er, at de to sidelommer 
kan samles og anvendes som en min-
dre rygsæk uden at være monteret 
på rygsækken.

det er den enkeltes højde, der er 
afgørende for om, der skal udleveres 
en lang eller kort model af rygsæk-
ken. hvis man er under 170 cm høj, 
skal man have en kort model (med 
fem rygpuder). hvis man er over 170 
cm høj, skal man have en lang model 
(med seks rygpuder).

du bedes aftale tid med dit ser-
vicerende områdedepot inden afhent-
ning, således du kan være sikker på, 
at materiellet er klar, når du kommer.

SSR mærker TV 2-effekt
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døgnet rundt er frivillige besætninger 
fra marinehjemmeværnet klar til at yde 
assistance. I efteråret var de blandt andet med 
til at lægge fl ydespærringer ud, da en kæmpe 
sandsuger pludselig kæntrede og lækkede olie 
ved Fyns hoved.

Et af marinehjemmeværnets fartøjer, MhV 910 
Ringen, med basehavn i Aabenraa, spillede en aktiv 
rolle i både redningsaktionen og miljøbekæmpelsen, 
da en 33 ton stor sandsuger, B.G. Stone, i efteråret 
kæntrede ud for Fyns hoved. 

Af ukendte årsager begyndte sandsugeren 
pludselig at synke ud for Tørresø Strand, og dens 
fi re besætningsmedlemmer måtte springe op i en 
redningsfl åde for at redde deres liv.

Besætningen på MhV 910 Ringen under ledelse af 
fartøjsfører Torben Thomsen blev bedt om assistance 
så hurtigt som muligt. de var fremme ved ulykkesste-
det cirka tre kvarter efter alarmeringen. da de ankom, 
var besætningsmedlemmerne på sandsugeren kommet 
i sikkerhed i en redningshelikopter, og marinehjemme-
værnet sørgede for at bjerge redningsfl åden. 

Akut miljøopgave
da der lækkede dieselolie fra den kæntrede sandsu-
ger, fi k marinehjemmeværnet hurtigt endnu en akut 
miljøopgave. Ringen fi k således besked på at lægge 
en 360 meter lang fl ydespærring omkring oliepølen 
for at holde den i skak, indtil den blev samlet op af 
søværnets miljøskib Marie Miljø.

Redningsaktionen ved Fyns hoved skete, mens den 

sønderjyske besætning var i fuld gang med at gen-
nemføre en farvandsovervågning for søværnet. 

Et vågent øje
50 weekender om året tager to fartøjer fra marine-
hjemmeværnet på skift på havet for at holde øje med 
skibstrafi kken og sikkerheden i de danske farvande. 
MhV 910 Ringen befandt sig syd for Samsø, da alar-
meringen tikkede ind. 

det sker faktisk ofte, at de fastlagte planer under 
marinehjemmeværnets farvandsovervågninger for 
søværnet må afviges, fordi de frivillige besætninger 
pludselig bliver tilkaldt til redningsaktioner eller miljø-
opgaver, sådan som det skete ved Fyns hoved. 

Fremme efter 20 minutter
Allerede ugen efter var det en besætning fra fl otille 
134 Fredericia, der i forbindelse med deres far-
vandsovervågning blev alarmeret for at komme to 
nødstedte lystsejlere til undsætning. de var gået på 
grund i en motorbåd ved Avernakø ved Sydfyn.

heldigvis lå besætningen i deres fartøj, MhV 909 
Speditøren, kun fi re sømil fra den grundstødte båd, så 
de var fremme 20 minutter efter alarmeringen. Med 
deres gummibåd fi k de trukket motorbåden fri, og de A
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MARInEhJEMMEVæRnETS 

INDSATS VED 
FYNS HOVED 
TRIN FOR TRIN

TRIN 1

MhV 910 Ringen fra Aabenraa 
er på farvandsovervågning syd 
for Samsø, da besætningen 
pludselig bliver tilkaldt for at 
indgå i en i redningsopera-
tion ved Fyns hoved, hvor en 
sandsuger er kæntret.

Travlt efterår for 
frivillige besætninger

10 HJV magasinet  |  december 2012



Foto: henning Pedersen

TRIN 2

den 33 tons store 
sandsuger synker på 
lavt vand ud for Tørresø 
Strand. Den fi re mand 
store besætning må 
springe i en rednings-
fl åde for at redde livet.

TRIN 3 
da MhV 910 Ringen 
når frem, er besæt-
ningen kommet i sik-
kerhed i en rednings-
helikopter. Fra deres 
gummibåd får de 
sikret redningsfl åden.

TRIN 4

Bagefter lægger ma-
rinehjemmeværnets 
besætning en 360 meter 
lang fl ydespærring for at 
inddæmme dieselolie, som 
er lækket fra den kæntrede 
sandsuger.

Fartøjernes 
placering
Marinehjemmeværnet har 
30 fartøjer fordelt på havne 
rundtom i landet. Fartøjernes 
frivillige besætninger er parate 
til at rykke ud døgnet rundt 
inden for en time, og de kaldes 
ofte ud til eftersøgninger og 
søredningsopgaver. 
Besætningerne opererer fra 
moderne fartøjer udrustet med 
hurtigtgående gummibåde, 
professionelt navigations- 
og kommunikationsudstyr 
samt udstyr til rednings- og 
havmiljø opgaver. 

to våde og temmelig forkomne lystsejlere kunne takke 
marinehjemmeværnet for, at de kom i land igen.

Effektivt beredskab
de to episoder er eksempler på det effektive 
beredskab, som marinehjemmeværnet i dag er 
en aktiv og professionel aktør i.

Chefen for Søværnets operative Kommando, kontread-
miral Finn hansen, har tidligere over for hJV magasinet 
fastslået, at marinehjemmeværnet i den forbindelse yder 
en forbilledlig indsats.

”Marinehjemmeværnet har oparbejdet stor kompe-
tence inden for søredning. Ud over den gode geografi ske 
dækning har de frivillige besætninger et indgående kend-
skab til deres lokale farvandsafsnit, som netop i efter-
søgnings- og redningsoperationer kan have afgørende 
betydning for operationens gennemførelse,” fastslog Finn 
hansen.
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Husker du  
hjemmeværnet i

På billedet ses 
personel fra Hjem-
meværnsdistrikt IX 
Jonstrup under en 
øvelse ved Søndersø i 
1957.  Fotoet er udlånt 
af Totalforsvarsregion 
Sjællands Historiske 
Udvalg

Avisudklip fra 1957 viser, at det var en tid 
med stor tilgang til hjemmeværnet. Foto: 
Charlotte Baun Senholt

1957?
Er du er blandt de hjemme-
værnssoldater, der var aktive 
og deltog i operative opgaver 
i 1957 – eller kender du 
nogen, der var? Så hører 
hjemmeværnet meget gerne 
fra dig.

hjemmeværnskommandoen har beslut-
tet at indsamle materiale om hjemme-
værnets historie for at kunne dokumen-
tere værnets indsats og kapacitet. det 
skal ske med baggrund i tre udvalgte 
årstal, nemlig årene 1957 og 1987 un-
der den kolde krig samt år 2007. 

Især den tidlige periode i 1957 giver 
dog visse udfordringer.

”Sagen er, at vi ikke er i besiddelse af 
særligt meget skriftlig dokumentation 
fra hjemmeværnet fra 1957. det er 
enten brændt eller makuleret, hvilket 
gør det sværere for os at fortælle og 
dokumentere hjemmeværnets indsats 
fra dette år,” fortæller hans Raahauge, 
der er formand for hjemmeværnets 
historiske Kommission.

derfor efterlyser formanden hjem-

meværnssoldater, der har været aktive i 
1957 og måske har kendskab til bered-
skabsplaner eller kan huske og fortælle 
om opgaver, de var med til at løse.

”Vi har i den grad brug for de gamle 
kæmper, der kan hjælpe os med at 
kaste lys over hjemmeværnets historie 
fra 1957,” siger hans Raahauge. 

Avisklip fra året viser, at det var en pe-
riode med stor tilgang til hjemmeværnet, 
der i 1957 havde 69.213 medlemmer.

AF ChARloTTE BAUn SEnholT

EFTERlySnInG

Har du oplevet hjemmeværnet 
i 1957, kan du kontakte Gunnar 
Bergman på e-mail:  
kgb@smorumnet.dk  
du er også velkommen til at skrive 
om dine oplevelser til: 
hans Raahauge 
Østerby Alle 9, 1. th 
2630 Taastrup
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Sagnet fortæller, at "når danmark 
stander i våde, så vil holger danske 
vågne op til dåd og hjælpe." om hol-
ger danske blev vækket, vides ikke, 
men givet er det, at Sjælland var i 
nød, da Totalforsvarsregion Sjælland i 
oktober rullede deres store feltøvelse 
holger danske ud. 

Med et alvorligt terroranslag som 
optakt, som ifølge oplægget havde 
trukket en stor del af beredskabet 
til hovedstadsområdet, fi k øvelsens 

omkring 700 hjemmeværnssolda-
ter nok at se til på Sydsjælland og 
lolland-Falster. her skulle de støtte 
politiet med talrige relevante opgaver 
med klar tyngde i træningen af 
bevogtning, som er hjemmeværnets 
kernekompetence.

I aktion 18 timer i døgnet
Under øvelsen var hjemmeværnssol-
daterne fordelt i tre beredskabsom-
råder, hvor de blev indsat i delings-

ramme. og med op til 18 timers 
opgaveløsning i døgnet var der var 
nok at tage sig til for delingerne, der 
hver havde tilknyttet en kontroloffi cer, 
som både var sparringspartner og 
også havde til opgave at observere 
deres øvelsesindsats.

Beredskabsområderne skulle 
bevogtes og bemandes med vagter, 
huse skulle renses og sikres, og 
depotområder skulle afsøges. Politiet 
havde også brug for hjælp til efter-

ØVElSE

AF nInA VIllAdSEn   
FOTO: olE Bo JEnSEn

Gang i 
Holger 
Danske
Sjælland var i den grad i nød, da omkring 700 hjemmeværnssoldater i 
efteråret fi k fi npudset deres bevogtningskompetencer under regionsøvelsen 
holger danske.
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søgningen af savnede personer.
da hJV magasinet besøgte holger 

Danske, fi k de lejlighed til at se, hvor-
dan hjemmeværnssoldaterne indtog det 
gamle Masnedøfort, som blev bygget som 
et fæstningsanlæg for at sikre forbindelse 
mellem Sjælland og Masnedø. Fortet blev 
meldt kampklart i 1915 og indgik i det 
militære beredskab frem til 1973. 

Efter at have sikret fortet udvendigt 
med FX-våben – våben med  farvepatro-
ner – trængte hjemmeværnssoldaterne 
indenfor i fortets mange dunkle og mørke 
gange, som skulle renses for modstan-
dere. 

”det er ikke så tit, vores hjemme-
værnsdelinger har mulighed for at øve 
den slags opgaver, hvor fl ere grupper skal 
koordinere deres indsats. nogle delinger 
arbejdede perfekt – andre skulle have lidt 
hjælp,” fortæller momentleder, senior-
sergent Søren olesen fra hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

Voldsom trafi kulykke  
da delingerne senere var på vej for at 
hjælpe politiet med at afspærre Vording-
borg Banegård, fi k de sig noget af en 
overraskelse. Pludselig blev de vidner til 
et voldsomt trafi kuheld med brændende 
biler i rabatten og 14 tilskadekomne pas-
sagerer, heraf fl ere børn. 

Ulykken satte hjemmeværnssoldaterne 
under gevaldigt pres – de skulle hurtigt 

tage bestik af den noget kaotiske situa-
tion, få afspærret vejen og yde livred-
dende førstehjælp, alt imens der blev 
råbt og skreget. Midt i det hele ankom en 
journalist, der hele tiden stillede spørgs-
mål og gik i vejen, så hun fl ere gange 
måtte bortvises.

For at stresse hjemmeværnssoldaterne 
yderligere var der 20 meter fra ulykkes-
stedet placeret en bombe i en bil, hvor 
der sad en mand. noget eksploderede, så 
nu skulle alle de tilskadekomne væk fra 
ulykkesstedet, og soldaterne skulle sikre, 
at der ikke var mere, der kunne eks-
plodere. De skulle også hurtigt fi nde et 
egnet sted at placere de tilskadekomne.

”det er vigtigt at teste hjemmeværns-
soldaterne i sådanne kritiske ulykkessce-
narier, hvor der skal handles hurtigt i en 
stresset situation. Mandskabet i enhe-
derne var blevet blandet, hvilket gav et 
ekstra pres, da de ikke kendte hinanden 
på forhånd,” fortæller kommunikations- 
og rekrutteringsrådgiver fra Totalfor-
svarsregion Sjælland hans Arne niclasen. 
Under hele øvelsen havde han en stor 
stab af frivillige informationsoffi cerer, der 
rapporterede fra øvelsen.

Under øvelsen boede de godt smin-
kede tilskadekomne i øvrigt i en gammel 
kostald, der var fyldt op af feltsenge. 
Selv om der ikke var specielt varmt, var 
humøret højt blandt fi guranterne. Stalden 
fungerede også som sminkecenter, hvor 

Den tidligere sergent fra 
forsvaret Tina Hansen er i 

dag aktiv i hjemmeværnet på 
Amager. Hun er godt tilfreds 

med det frivillige soldater-
liv. ”Folk er professionelle 
og tager opgaverne meget 

seriøst,” mener hun.

Samarbejdet mellem hjem-
meværnet og det profes-

sionelle redningsmandskab 
fungerede perfekt.

ØVElSE
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FAKTA
Regionsøvelsen holger 
danske blev afviklet i starten 
af oktober med deltagelse af 
omkring 700 hjemmeværns-
soldater fra hele Sjælland, 
lolland-Falster og Bornholm. 
desuden deltog omkring 250 
civile og militære hjælpere. 
Øvelsen blev udspillet på 
Sydsjælland og lolland-
Falster.

dygtige folk sørgede for at give fi guran-
terne livagtige skader. 

Attentatforsøg afvist
Øvelsen blev undervejs optrappet med 
fl ere alvorlige scenarier, blandt andet et 
attentatforsøg mod en lokal borgmester 
og hans frue. Men takket være hjemme-
værnssoldaternes indsats slap borgme-
sterparret dog uskadt fra attentatforsø-
get. 

det lykkedes også at holde ubudne 
personer væk, da øvelsesdeltagerne 
skulle bevogte forsvarets installation i 
Kalbyris ved næstved, hvor en vagt var 
blevet overfaldet. Et andet sted blev 
øvelsesdeltagerne sat til at håndtere en 
stor fl ok råbende demonstranter ved en 
militær installation, hvor de forsøgte at 
komme ind. 

Hjem med mere erfaring
Fra hjemmeværnets og forsvarets top 
blev øvelsen fulgt med stor interesse. 
Chefen for hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, og Chefen for hærens ope-
rative Kommando, generalmajor Agner 
Rokos, var således meget tilfreds med 
den indsats, som de så, da de besøgte 
øvelsen. også chefen for Totalforsvarsre-
gion Sjælland, oberst Frank lissner, var 
tilfreds med sine soldaters professionelle 
optræden under øvelsen og deres gode 
løsninger af opgaverne.

For de deltagende hjemmeværnssolda-
ter betød øvelsens store spændvidde, at 

En gruppe hjemme-
værnssoldater i fuld 
gang med at sikre områ-
det omkring Masnedø-
fortet.

Hjemmeværnssoldaterne 
ydede livreddende førstehjælp 
til de tilskadekomne efter det 
dramatiske trafi kuheld.

de kom hjem med både nye venskaber og 
masser af erfaring og træning i bagagen. 

”holger danske bød på realistiske opga-
ver i forhold til den eller de modstandere, 
som hjemmeværnet kan møde, når de støt-
ter enten forsvaret eller politiet i dag. Vores 
fokus har været på det mere komplekse 
og udfordrende i at kunne gennemføre 
militære operationer og støtte i et scenarie, 
hvor danmark fortsat skal kunne fungere 
normalt. Vi har fået værdifulde erfaringer, 
som vil blive brugt og videreudviklet 
ved regionen,” fastslår oberst Frank 
lissner.

næste gang, holger danske bli-
ver vakt til live, bliver efter planen 
om to år, i 2014.
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Nu taler alle sammen
Med radiosystemet SInE har danmarks beredskab fået et stærkt værktøj til at 
koordinere indsatsen på tværs af myndighederne. For hjemmeværnet betyder 
det bedre kommunikation med samarbejdspartnerne. her kan du se, hvordan 
systemet fungerer – med afsæt i en virkelig indsættelse.

KoMMUnIKATIon

Sikkerhedsafstanden på 
en fem tommers luftbom-
be er 100 meter.

AIndsatslederen (fra 
politiet) tildeler et 

skadestedssæt på SInE, 
som kommunikationen 
mellem aktørerne skal 
foregå på. denne er forbe-
holdt den aktuelle indsæt-
telse, så kun autoriserede 
kan lytte med.

BRydASS får politiet til 
at tage kontakt til alle 

borgere inden for fareom-
rådet og får igangsat bort-
kørsel af alle biler. Resten 
bliver fjernet af Falck (som 
også kan kommunikere via 
SInE).

CVia SInE kommuni-
kerer RydASS 1 og 

2 med hinanden og med 
politiet. der gives meldin-
ger relateret til arbejdet 
mellem RydASS 1 og 2 
samt omkring beboere og 
andre i fareområdet.

DRydASS anmoder 
indsatslederen om 

ambulance og lægebil 
som sikkerhed, hvis noget 
går galt. de kobler sig 
med egne terminaler på 
SInE skadestedssæt. det 
samme gør brandvæsnet, 
som er på kald på brand-
stationen.

ERydASS 1 klargør til 
skud på luftbomben 

med en særlig vandkanon. 
når alt er klart, udveksles 
der korte meldinger, om 
der er klar til skud.

2 Politiet tilkaldes først. 
de afspærrer gaden og 
ringer til vagthavende 

hos hærens Ammunitionsryd-
ningstjeneste (Eod).

3 Eod vurderer, at opga-
ven kan løses af hjem-
meværnets rydnings-

assistenter (RydASS). derfor 
ringer Eod til vagthavende 
RydASS. han ringer videre og 
kalder RydASS 2 på vagt. de 
haster til vagtkøretøjet.

1 Alarmcentralen alarmeres 
efter fundet af noget, der 
ligner en såkaldt luftbom-

be (krysantemumbombe) i en 
gade i en stor by i danmark.

4 Ved ankomst til 
fi ndestedet tager 
RydASS kontakt til politiet og 

får anvist den formodede luftbombe. 
Efter en kort briefi ng af vagthavende 
ammunitionsrydder ved Eod besluttes 
det, at RydASS-vagtholdet skal uska-
deliggøre luftbomben på stedet.

SINE skaber sammenhæng

ILLUSTRATION: GERT K. nIElSEn
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Sådan virker 
SINE-terminalen
Der fi ndes en lang række forskellige 
SInE-terminaler – altså de hånd-
holdte enheder, som anvendes af 
de enkelte aktører i en indsættelse. 
hjemmeværnet benytter sig af ter-
minaler af mærket Sepura. her kan 
du se de væsentligste funktioner.
  Sepura-terminalen STP8000 
kan klare daglig brug i selv de 
hårdeste miljøer og ekstremt vejr 
og er derfor velegnet til hjemme-
værnet og forsvaret og det civile 
beredskab. 
  SINE-nettet dækker hele dan-
mark med omkring 500 master. Alle 
opkald er krypterede.
  Såkaldte duplex-højttalere 
sørger for tovejskommunikation. 
duplex gør det muligt at tale og 
lytte samtidig, ligesom med en 
mobiltelefon.
  Robuste tilslutningskontakter på siden og i bunden af ter-
minalen giver mulighed for at tilslutte ekstra tilbehør såsom ekstern 
mikrofon med integreret antenne.
  Stort farvedisplay i høj opløsning og stor farvedybde. Al tekst kan 
vises i større formater for at give en bedre læsbarhed, hvis terminalen 
sidder i bæltet eller er placeret i en bilholder.
  STP8000 er specialdesignet til at minimere antallet af knaptryk, 
når brugeren skal fi nde vigtige funktioner i terminalen. Her er den 
særlige 'navi-Knob' central.
  Terminalen har en fi ntfølende gps-modtager til at opfange eks-
tremt lave gps-signaler, hvor signalerne fra satellitterne har svært ved 
at nå helt ned til jordoverfl aden.
  Stor 'tryk og tal'-knap.
  Nød-/alarmknap.

Fakta om SINE
• Alle dele af det danske beredskab er koblet på ét fælles, selvstæn-

digt radionet kaldet Sikkerhedsnettet, i daglig tale blot SInE.
• Eksempelvis kan SInE anvendes af motorcykelbetjente, som eskorte-

rer en ambulance ind til et hospital, så betjentene kan tale med 
chaufføren undervejs. Eller de kan kommunikere med hjemmevær-
net, som er indsat ved en afspærring eller bevogtning.

• nettet er landsdækkende, og det er designet, så der både er kapaci-
tet til hverdagshændelser og til store ulykker eller terrorangreb.

• Alle samtaler er krypterede og kan ikke afl yttes.
• SInE er bygget efter standarden Tetra, som er specielt udviklet til 

beredskabers kommunikation.
• det ventes, at der vil være over 20.000 terminaler på SInE, når 

systemet er fuldt implementeret.
• der arbejdes også på en løsning, så sygehusene via såkaldte passive 

antenner kan anvende SInE inde i bygningerne, hvor radiosignalerne 
ellers kan være svære at modtage.

Luftbomben er fem tommer i diameter. Den er 
sodskadet på den ene side og ligger mellem to 
biler - lige ud for en befærdet trappeopgang. 

RYDASS lægger to bildæk omkring luftbomben 
for at minimere eventuelle skader ved en ukon-

trolleret sprængning.

FRydASS 1 trækker sig 
ind i en baggård for at 

beskytte sig under skuddet. 
RydASS 2 holder skarpt øje 
med fareområdet. RydASS 
2 melder, at skuddet kan 
gå, og luftbomben deles, 
hvorefter krudtet brændes 
af.

Gder meldes af på SInE 
til indsatsleder. Ambu-

lance og lægebil kører igen. 
Politiet afslutter afspærrin-
gen, og dagligdagen vender 
tilbage i gaden. Indsatsen 
har varet fem timer.
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ChEFSAMlInG

ny tradition  
fortsætter i 2013
hjemmeværnets frivillige chefer tog i starten af året godt imod et nyt initiativ, 
hvor alle de frivillige chefer var samlet i Kolding. Så nu bliver arrangementet 
gentaget i 2013.

hjemmeværnets første chefsamling i begyn-
delsen af 2012 fik en virkelig varm velkomst 
blandt de godt 270 frivillige chefer, der var 
mødt talstærkt op til premieren.

”Med de mange omstillinger er det en 
god lejlighed for os frivillige chefer til at få 
nogle klare udmeldinger uden filter fra den 
øverste ledelse. Chefsamlingen er i allerhø-
jeste grad et godt initiativ, der er værd at 
gentage,” sagde kompagnichef Finn Bødtker 

fra hjemmeværnskompagni hvidsten ved 
Randers til hJV magasinet.

En evaluering af arrangementet har vist, 
at mange af deltagerne ligesom kompag-
nichef Finn Bødtker synes, at den nye 
chefsamling er en rigtig god ide. derfor 
fortsætter hjemmeværnet den succesfulde 
tradition og inviterer til chefsamling 2013, 
der gennemføres 12.-13. januar samme sted 
som sidst. 

Arrangørerne vil så vidt muligt forsøge at 
tilpasse programmet, så det tager højde for 
nogle af de gode forslag, der blev fremsat 
efter den første samling. højt på listen står 
blandt andet mere tid til dialog og mere 
fokus på korpsånd.

Forsvarsforlig bliver centralt
Både Chefen for hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, og den Kommitterede 
for hjemmeværnet, Jens hald, er glade 
for at kunne indlede året med at se alle de 
frivillige chefer i øjnene. 

”det er et privilegium for mig en gang om 
året at have alle mine chefer samlet. det 
giver os alle en mulighed for at få et godt 
og solidt udgangspunkt for det følgende år 
til gavn for hele hjemmeværnet,” påpeger 
Finn Winkler og fortsætter:

”denne gang ved vi alle, at der ligger et 
nyt forsvarsforlig og venter lige om hjørnet. 
hjemmeværnet skal, som alle andre, bi-
drage til, at både forsvaret og hjemmevær-
net kommer bedst muligt ind i fremtiden, 
og det er givet, at forliget vil få indflydelse 
på vores virke. derfor forventer jeg også, 
at forliget bliver et helt centralt emne på 
chefsamlingen.”

hJV magasinet vil følge op med reportage 
fra chefsamlingen 2013 i det første nummer 
i det nye år.

AF ChARloTTE BAUn SEnholT
FOTO: olE FRIIS

Der var fuldt hus, da hjemmeværnet inviterede til den første chefsamling i 2012. Nu genta-
ges succesen 12.-13. januar 2013. 

Gruppefoto fra 
chefsamlingen i 

Kolding. 

18 HJV magasinet  |  december 2012



Med ukuelig optimisme og jernvilje lykkedes en særdeles svær manøvre for 
rekrutteringsofficer Barbara Friis, der har fået 21 reservister tilbage til aktiv tjeneste 
i Hjemmeværnskompagni Maribo. Få her Barbaras gode råd, fif og erfaringer.

der skulle ske noget i hjemmeværnskom-
pagni Maribo på lolland-Falster. Med 79 ak-
tive, 180 i reserven og en bevogtningsdeling 
på kun otte mand var situationen kritisk.

Kompagniets rekrutteringsofficer, Barbara 
Friis, tog i foråret udfordringen op. I dag, 
et halvt års tid senere, fortæller hun med 
smittende glæde og stolthed, at manøvren 

er lykkedes. Bevogtningsdelingen er nu en 
deling med de obligatoriske tre grupper på 
hver ni mand. Sådan! 

Men hvordan? Få her Barbaras svar.

AF BETh WERnER
FOTO: olE FRIIS

GEnAKTIVERInG

3tips til 
aktivering  
af reserven

1
Lav en køreplan og følg 
den

Udgangspunktet for genakti-
veringen har været en projekt-

beskrivelse med en detaljeret handleplan, 
som hjemmeværnskompagni Maribo har 
udarbejdet.  

”Første skridt i vores plan var udsendelse 
af et generelt brev til de 180 reservister, der 
bliver opmuntret til at komme tilbage i aktiv 
tjeneste. To reservister reagerer på henven-
delsen,” forklarer Barbara Friis.

næste skridt er en opfølgende telefonsam-
tale, hvor reservisterne igen får at vide, at 
kompagniet har brug for dem. de indbydes 
samtidig til en fælles informationsaften. 49 
takker ja til invitationen. der dukker tre op til 
infomødet.

Tredje indsatspunkt overfor de 49 per-
soner, der har udtrykt interesse for aktiv 
tjeneste, er personlig kontakt over telefo-
nen. Efter mange, mange telefonsamtaler 
ændrer 21 af kompagniets medlemmer 
status fra reservister til aktive.

2
Tro på projektet,  
vær positiv og klar med 
modargumenter

”du skal tro på og brænde 
for projekt genaktivering. hvis du ikke er 
helhjertet og også giver udtryk for det, bliver 
det utroligt svært at overbevise folk om, at 
kompagniet virkelig har brug for dem,” slår 
Barbara Friis fast.

Ifølge Barbara handler det ikke om at 
overtale, men derimod give udtryk for, at 
det vil være en klar gevinst for kompagniet 
igen at kunne trække på de kvalifikationer, 
som vedkommende besidder.

Tre typiske og gennemgående grunde til, 
at reservister ikke straks siger ja-tak til op-
fordringen om at vende tiltage i de aktives 
rækker, lyder:
• Jeg er for gammel 
• Min uniform er ældgammel 
•  Min uddannelse og færdigheder er langt 

fra up to date.
”her er det vigtigt at være klar med gode 
modargumenter, som for eksempel: 51 år, 
det er der mange, der er. du får naturligvis 
ny kompagnibeklædning og opdateret dine 
kompetencer og din uddannelse. En positiv  
indstilling, en oprigtig interesse, en stor 
portion vedholdenhed kombineret med en 
række gode modargumenter er nyttige og 
helt nødvendige redskaber,” siger Barbara 
Friis.

3
Indfri hurtigt løfter og  
forventninger

når genaktiveringen af reser-
visterne er lykkedes, skal der 

handles hurtigt efterfølgende. den lovede 
nye kompagniklædning skal udleveres 
indenfor uger, ikke måneder.

der skal også lægges en uddannelsesplan 
for hver enkelt indenfor relativ kort tid. 

derfor er det ikke bare en god ide, men 
også helt nødvendigt, at kompagniet tidligt 
i genaktiveringsprojektet får udpeget en 
delingsfører med ansvar for reservisternes 
uddannelse. I samme øjeblik reservisterne 
er trådt ind, skal den uddannelsesansvarlige 
i aktion.

Rekrutteringsofficer Barbara Friis har grund 
til at være glad. Her ses hun sammen med 
nogle af de tidligere reservister, der nu er 
aktive i Hjemmeværnskompagni Maribo.
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GEnAKTIVERInG

Derfor blev vi 
aktive igen
hJV Magasinet har spurgt 5 genaktiverede fra 
hjemmeværnskompagni Maribo: hvorfor sagde du ja til at blive 
aktiv igen og hvad har det betydet for dig?

AF BETh WERnER
FOTO: olE FRIIS

De fem tidligere reservister 
sammen med rekrutterings-
offi cer Barbara Friis.

KAMMERAT SKABET 
TRAK
Ken Christiansen, menig i 
bevogtningsdelingen:
”Jeg havde lyst til igen at opleve 
kammeratskabet. I takt med, at 
ungerne er blevet store, har jeg 
også den fornødne tid og over-
skud til en ny tørn i hjemmevær-
net. Jeg meldte mig ind som 18 
årig, var aktiv i fem-seks år, og 
siden da jeg har stået i reserven. 

Jeg vil ikke sige, jeg har savnet 
det, for i de 20 år, jeg har været 
ude, har mit liv været optaget 
af mange andre gøremål. det er 
dejligt at være tilbage igen, og 
jeg også blevet rigtig godt mod-
taget. Men nu giver jeg det ét 
år, og så må vi se, om jeg stadig 
synes det er sjovt.”

TAVLEN ER VASKET REN
René Petersen, geværskytte i 
bevogtningsdelingen:
”da Barbara ringede og spurgte om jeg ikke havde lyst 
til at komme ud af reservemølposen, mærkede jeg lige 
efter en gang, og jo, det havde jeg faktisk, måtte jeg 
indrømme. 

Jeg meldte mig ind i hjemmeværnet, da jeg var 18 år 
og har haft rigtig mange gode og givende år. Men da de 
mange kompagnisammenlægninger begyndte at tage 
fart, opstod der en hel masse kævl og spild. det var ikke 
særligt sjovt og også grunden til, jeg valgte at gå over i 
reserven. nu er tavlen vasket ren, og jeg trives med at 
være tilbage. Kan jeg blive holdfører for en af grupperne, 
vil det glæde mig.”

BARBARAS INDSATS 
GJORDE UDSLAGET
Bruno Petersen, korporal og grup-
pefører for 3. gruppe i bevogt-
ningsdelingen:
”Barbaras prik på skulderen gjorde 
udslaget. hun var meget insisterende, 
men på en rar og positiv måde. Jeg 
sagde nu ikke ja på stående fod, men 
efter en tænkepause traf jeg min 
beslutning.

Som fl ere af mine kammerater var 
kompagnisammenlægningerne årsagen 
til at jeg valgte at trække mig fra aktiv 
tjeneste. de medførte så meget turbu-
lens og forvirring, ja nærmest kampe, 
at det ikke var spor sjovt eller behage-
ligt at være aktiv i hjemmeværnet. det 
er heldigvis et overstået kapitel, så jo, 
jeg er glad for at være tilbage.”
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Summercamp og sort bælte
En tvillingsøster, der i årtier har talt varmt for hjem-
meværnet, en summercamp og det sorte bælte i 
karate var udslagsgivende for den snart kommende 
løjtnant Barbara Friis' underskrift på kontrakten med 
hjemmeværnet i januar 2010. 

”Min søster, der er læge i forsvaret, har været 
medlem, siden hun var 18 år. For fi re år siden lyk-
kedes det hende endelig at lokke mig med på en 
summercamp. den oplevelse satte noget i gang i 
mig, og jeg blev faktisk meget bidt af det frivillige 
arbejde, som hjemmeværnet udfører,” siger Barbara 
Friis.

det sorte bælte i karate skulle dog først 
i hus, før hun med stort engagement gik i 

lag med en aktiv karriere i hjemmeværnet. 
hendes smil slår over i en smittende latter. 
Sådan er det også med hendes glødende 
engagement. det smitter. Så meget, at 21 
reservister fra hendes kompagni nu er tilbage 
i aktiv tjeneste. 

Kæresten, henrik Anker Vej Sørensen, 
der er delingsfører for kompagniets bevogt-
ningsdeling, har fra sidelinjen støttet projekt 
genaktivering. 

”han har taget sin del af slæbet med de 
mange telefonopringninger til reservisterne, 
hvis uddannelse han i dag er ansvarlig for,” 
siger Barbara.

Rekrutteringsoffi cer Bar-
bara Friis er i besiddelse 
af en smittende energi og 
gode overtalelsesevner.

GLAD FOR AT 
VæRE TILBAGE
Henrik Anker Vej Sørensen, delings-
fører, skydelærer og uddannelses-
ansvarlig for reservisterne i bevogt-
ningsdelingen:
”Faktisk sagde jeg nej, men Barbara har en 
utrolig evne til at overbevise folk, så mit nej 
holdt ikke så længe. Jeg har været i reser-
ven et par år efter næsten 20 år som aktiv i 
hjemmeværnet og senest i Stabskompagniet 
i Esbjerg. På grund af forskellige omstæn-
digheder blev jeg reservist, men Barbara og 
hjemmeværnskompagni Maribo, som jeg 
opfatter som et af landets bedste kompag-
nier, gav mig lysten til aktiv tjeneste tilbage. 

hjemmeværnet har fyldt meget i mit liv 
i næsten to årtier, så jeg er ganske enkelt 
bare glad for at være tilbage i uniform og 
yde mit bidrag til de samfundsnødvendige 
opgaver, som hjemmeværnet løser i dag.”

KOMPAGNIET LYTTER TIL FOLK
Jacob Mogensen, geværskytte i bevogtningsdelingen:
”På grund af min civile uddannelse og manglende tid har jeg 
stået i reserven et års tid. I foråret fi k jeg mere luft i dagligda-
gen og havde faktisk besluttet mig for at melde mig som aktiv 
igen, da jeg blev kontaktet og opfordret til at genindtræde. 
Svaret var derfor et bestemt og hurtigt ja.

Jeg vil gerne rose kompagniet for både modtagelse og den 
interesse, de viser deres folk. her er ikke noget med at skulle 
vente og vente og vente på at få sin uniform og andet udstyr, 
som jeg har oplevet i andre kompagnier.”  
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Internationalt fokus 
i hjemmeværnet
2012 har budt på mange internationale relationer for 
hjemmeværnet. Samarbejdet om uddannelser med norge og 
Sverige vokser sig stadig stærkere, bevogtningsindsatsen i 
Kosovo fortsætter, ligesom både frivillige og ansatte løbende 
deler viden i en række opgaver med militær kapacitetsopbygning.  
her får du overblik over de væsentligste indsættelser, øvelser og 
samarbejder i de seneste seks måneder.

AF KASPER BRØndUM AndERSEn

InTERnATIonAlT

ØVELSE I USA
Hvem: 40 frivillige hjemme-
værnssoldater på øvelse med US 
national Guard.
Hvad: Øvelsen Golden Coyote 
2012.
Hvor: South dakota, USA.
Hvornår: 14 dage i juli.
Hvorfor: For at øve bevogtning, 
førstehjælp m.m. sammen med 
South dakota national Guard i et 
terræn og i en ramme, som kan 
bidrage til at styrke hjemmevær-
nets opgaveløsning. hjemmevær-
net var inviteret på baggrund af 
den gode relation, der blev skabt, 
da der var hjemmeværnssoldater 
i Afghanistan. der arbejdes på et 
endnu tættere samarbejde.

ØVELSE MED ENGELSK DELTAGELSE
Hvem: 125 frivillige fra hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland og cirka 220 soldater fra 
britiske Territorial Army (TA).
Hvad: Øvelsesrække for britiske reserveoffi cerer.
Hvor: Søgårdlejren og Brikby i Sønderjylland.
Hvornår: To gange 14 dage i september og 
oktober.
Hvorfor: Støtten til TA's øvelser i danmark har 
givet de deltagende hjemmeværnssoldater et ind-
blik i en stor nations måde at afholde øvelser på. 
På sigt mulighed for øget samarbejde med TA. 
læs reportage fra en af øvelserne på side 24-27.

UDDANNELSE AF INSTRUKTØRER
Hvem: Frivillige instruktører 
fra hjemmeværnet.
Hvad: Uddannelse af skyde-
lærere og opbygning af 
skydebane.
Hvor: Georgien.
Hvornår: løbende.
Hvorfor: hjemmeværnet  
har været en vigtig allieret i 
opbygningen af nationalgar-
den i Georgien. Væsentlige 
bidrag er udsendelse af 

danske instruktører, som 
gennemfører instruktør- og 
lærerkurser. Georgierne 
overtager gradvist uddan-
nelserne med rådgivning fra 
hjemmeværnet. dertil har 
hjemmeværnet donoret
skivemateriel til en skyde-
bane. næste skridt er
uddannelse af georgiske 
skydeinstruktører.

FæLLES UDDANNELSE
Hvem: Alle hjemmeværnssoldater i 
norge, Sverige og danmark.
Hvad: SAMSKAndIA – uddannelses-
samarbejde på tværs af landegræn-
serne i de nordiske lande.
Hvor: heimevernets skole- og 
kompetansesenter i dombås, norge, 
hemvärnets stridsskola i Vällinge, 
Sverige, og hjemmeværnsskolen i 
nymindegab, danmark.
Hvornår: løbende. Eksempelvis 
efteruddannelse for frivillige chefer i 
december.
Hvorfor: For at styrke samarbejdet, 
skabe relationer og udveksle erfa-
ringer mellem deltagerne fra de tre 
lande. læs mere på side 31.
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ØVELSE I GRØNLAND
Hvem: Tre frivillige hjemmeværnssoldater 
fra marinehjemmeværnet med ekspertise i 
søredning (SAR) samt en ansat offi cer.
Hvad: Øvelsen Sarex Greenland 2012.
Hvor: Ved Grønlands østkyst – i Kong oscars 
Fjord ved Ella Ø. 

Hvornår: Fem dage i september.
Hvorfor: otte nationer – heriblandt danmark 
– har indgået en SAR-aftale (search and re-
scue) for det arktiske område. den indebærer 
blandt andet fælles øvelser i et scenarie, hvor 
et civilt krydstogtskib forulykker, og passa-

gerer skal reddes i det iskolde hav. Populært 
sagt er det en 'Costa Concordia-ulykke' under 
vanskelige forhold. Marinehjemmeværnet kan  
bidrage med redningserfaringer – og lære. 
læs mere om øvelsen på side 28-30.

BEVOGTNING AF NATO-LEJR
Hvem: Skiftende bevogtningsde-
linger (cirka 30 mand) bestående 
af frivillige hjemmeværnssoldater 
samt enkelte ansatte.
Hvad: Adgangskontrol og vagt 
ved den fransk ledede nATo-
lejr novo Selo udført af frivillige 
hjemmeværnssoldater. Dertil fi re 
ansatte stabsoffi cerer i KFOR-
hovedkvarteret.

Hvor: den nordlige del af Ko-
sovo samt hovedstaden, Pristina.
Hvornår: løbende siden begyn-
delsen af 2011 og foreløbig frem 
til udgangen af 2013.
Hvorfor: For at afl aste de 
professionelle soldater, som skal 
kunne sove trygt i lejren. I Koso-
vo får hjemmeværnet mulighed 
for at træne sin kernekompe-

tence i bevogtning i en ramme, 
som det ikke er muligt at skabe 
i øvelser på dansk grund. de 
10 ugers udsendelse giver også 
mange erfaringer, som er et aktiv 
for underafdelingerne i danmark. 
Endelig giver opgaven synlighed, 
opbakning og gode relationer for 
hjemmeværnet.

BIDRAG TIL NY AFGHANISTANPLAN
Hvem: Ansat stabspersonel.
Hvad: Eventuel opstilling 
af bidrag til udvikling af 
landbrugsprojekt i løbet af 
2013, et såkaldt Agribusiness 
development Team (AdT).
Hvor: Afghanistan.
Hvornår: løbende udsen-
delse af ansat personel og 
bidrag til overordnede planer 
fra hjemmeværnsstaben. 
Hvorfor: hjemmeværnet 

kan potentielt yde et særligt 
bidrag til opbygning af krise-
ramte områder, idet en lang 
række af hjemmeværnets 
frivillige medlemmer besidder 
en unik kombination af mili-
tære og civile kompetencer.
Udviklingspotentiale: 
Mulighed for udsendelse af 
frivillige hJV-soldater til civil 
genopbygning og/eller mili-
tær kapacitetsopbygning.

VIDENDELING PÅ INFO-OMRÅDET
Hvem: Fastansatte samt 
frivillige fra hjemmeværnet.
Hvad: Information om hjem-
meværnets kommunikations- 
og rekrutteringsvirksomhed 
samt fortsat skolesamar-
bejde. dertil ledelseskursus 
(masterclass) for danske 
distriktschefer i Estland.
Hvor: løbende, herunder 
estisk besøg ved hjemme-
værnskommandoen og under-

lagte myndigheder, inklusive 
marinehjemmeværnet.
Hvornår: november.
Hvorfor: det estiske hjem-
meværn og hjemmeværns-
skolen i Estland er opbygget 
efter danske principper. 
Samarbejdet fortsætter, 
specielt omkring uddannelse 
og videndeling om kom-
munikation, rekruttering og 
fastholdelse.

KAPACITETSOPBYGNING
Hvem: To eksperter fra marinehjemmeværnet.
Hvad: Støtte til kapacitetsopgave for søværnet.
Hvor: djibouti, Østafrika.
Hvornår: oktober.
Hvorfor: For at udbrede viden om eftersøgning 
og redning til søs til navigatører fra fl ere øst-
afrikanske landes fl åder, blandt andre Rwanda, 
Kenya, djibouti, Uganda og Somalia, så de 
lokale styrker bliver i stand til at tage ansvar for 
løsning af sikkerhedsopgaver.

MILJØØVELSE
Hvem: Besætninger på de to fartøjer MhV 
903 hjortø og MhV 905 Askø.
Hvad: Miljøøvelsen Baltex delta.
Hvor: Ud for helsinki, Finland.
Hvornår: August.
Hvorfor: For at træne et internationalt 
samarbejde om bekæmpelse af olieforure-
ning via en sammenslutning af ni Øster-
sølande. deltagerne har med specialskibe 
samt fl y øvet sig i kommunikation og opera-
tionelt samarbejde under realistiske forhold, 
herunder udsætning af fl ydespærringer.
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Britiske reservestyrker 
indtog Søgård

TERRIToRIAl ARMy

En hjemmegående husmor, direktøren for 
Sydenglands vel nok største bedemandsfor-
retning, en lastbilchauffør, en psykologi-
studerende og en marketingkonsulent med 
generalstjerner var blot nogle af de soldater, 
man kunne fi nde i Søgårdlejrens øvelsester-
ræn i september og oktober. 

de mange soldater med civil baggrund 
var en del af de godt 100 soldater fra den 
britiske reservestyrke, Territorial Army, TA, 
der havde gravet sig ned i et beredskabs-
område i den sønderjyske muld i forbindelse 
med øvelse Viking Star. 

Muld er måske så meget sagt. For efter 
dagevis med regn var terrænet omdannet 
til et mudderbad med et miskmask af dybe 
hjulspor omkranset af træer med tydeligt 
afbarkede ar af lyst træ skabt af nær-
kontakten mellem de store MAn-lastbiler, 
som hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland stillede til rådighed. 

”det er briterne selv, der har taget 
initiativ til Viking Star-øvelsen i danmark. 
hjemmeværnet støtter øvelserne, og det 
er selvfølgelig vigtigt, at briterne får nogle 
gode øvelser og rejser hjem med en ople-

velse af, at de har fået en god støtte og en 
god uddannelse. og så er det naturligt, at vi 
også drøfter, hvilke muligheder der er frem-
adrettet,” sagde Chefen for hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, da han besøgte 
øvelsen for at mødes med sin britiske kol-
lega, generalmajor Greg Smith.

Borris, Brikby og Søgård
Viking Star-øvelsen blev indledt med grup-
peskydninger i Borris og 
øvelse med FX-våben – 
våben med farvepatroner 
– i øvelsesbyen Brikby i 
oksbøllejren. 

hJV magasinets ud-
sendte møder de britiske 

TA-soldater, da de er rykket til Søgård i 
Sønderjylland. her bliver den 100 mand 
store styrke indsat i et beredskabsområde, 
hvor der indspilles forskellige momenter, 
som enhederne skal reagere på. 

”I eftermiddag kulminerer det med, at 
soldaterne fi nder et ammunitionsdepot med 
produkter til fremstilling af vejsidebomber. 
hele tiden sker der små nålestiksoperatio-
ner fra momentstyrken, der består af både 

AF MoRTEn FREdSlUnd
FOTO: KASPER KAMUK

den britiske reservestyrke, 
Territorial Army, står til at overtage 
fl ere opgaver fra de professionelle 
britiske hærstyrker. I efteråret 
gennemførte briterne to øvelser 
i Søgård med støtte fra lokale 
hjemmeværnssoldater. 

Chefen for Territorial 
Army, generalmajor Greg 
Smith, er selv reserveof-
fi cer og assistent for den 

britiske forsvarsstabschef 
med ansvar for reserveper-

sonel og kadetter.
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TA-soldater og hjemmeværnssoldater fra 
distriktet,” fortæller operationsoffi cer, major 
Thor helgesen fra hærhjemmeværnsdistrikt 
Syd- og Sønderjylland.

hjemmeværnssoldaterne indgår også som 
sikkerhedspersonel under de indledende 
skydninger. 

”Så ud over at støtte briterne får vores 
hjemmeværns personel også genopfrisket 
sikkerhedsprocedurer og trænet deres evner 
til at samaarbejde med fremmede enheder. 
og så får de selvfølgelig også øvet deres 
engelskkundskaber. det er en ren win-win 
situation,” siger Thor helgesen, mens vi 

springer zigzag over vandhuller hen mod et 
af de britiske beredskabsområder, der i dag 
får besøg af generalmajor Greg Smith. 

Han er selv reserveoffi cer og assistent for 
den britiske forsvarsstabschef med ansvar 
for reservepersonel og kadetter. 

Reserven får prioritet
danmark er blandt de første af en række 
lande, som den britiske reservestyrke 
afholder øvelser i. I Storbritannien er man i 
fuld gang med at omlægge hærens struktur, 
som i fremtiden skal have langt fl ere solda-
ter af reserven på bekostning af enheder i 

Viking Star
omkring 225 soldater fra Ter-
ritorial Army har på to hold været 
på øvelse i danmark i september 
og oktober.
 
Øvelserne, Viking Star 1 og 2, 
er sket på briternes initiativ, og 
briterne har været med til at lave 
drejebogen. I øvelsen er indgået 
skydninger i Borrislejren, bykamp 
i Brikby i oksbøllejren samt en 
øvelse i Søgårdlejren i Sønderjyl-
land. desuden har soldaterne 
besøgt København.

hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland stillede med cirka 
125 soldater, der blandt andet ind-
gik som momentstyrke.

Efter dagevis med regn var terrænet i Søgård omdannet til et mudderbad med et 
miskmask af dybe hjulspor.
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Territorial Army
Territorial Army har knap 36.000 frivillige 
soldater, hvoraf cirka 1.000 hvert år for-
retter tjeneste i udlandet. 

læs mere om Territorial Army på:
www.army.mod.uk/join/20080.aspx

den stående styrke. derfor er såvel budget 
som øvelsesaktiviteterne i UK Territorial 
Army blevet boostet gevaldigt, og reserve-
styrken ruster sig blandt andet til internati-
onale missioner ved at gennemføre øvelser 
i lande uden for Storbritannien.

”Vi er på vej ud af Afghanistan, og der 
kommer nye udfordringer. derfor er det 
vigtigt at vedligeholde træningen med 
andre nationer, og forhåbentlig kan begge 
nationer drage nytte af, at vi træner i 
danmark,” siger den britiske generalma-
jor, Greg Smith, der civilt er selvstændig 
marketingkonsulent.

Greg Smith understreger, at valget af 

danmark blandt andet skyldes, at solda-
terne i TA er frivillige ligesom soldaterne i 
hjemmeværnet. 

”Vores reserve er mere integreret i hæren 
end det danske hjemmeværn er i den dan-
ske hær. Men det er ingen hindring for et 
tæt samarbejde. Soldater fra begge enheder 
har de basale færdigheder som kampsol-
dater. Jeg tror, at netop den forskellighed, 
vi har i vores strukturer, er noget, vi begge 
kan lære af,” siger Greg Smith, da han besø-
ger et af de britiske beredskabsområder.

Psykologen vil være kriger
her har et kompagni med 78 soldater 
etableret sig i vagtstader og bivuaker under 
regnslag med det britiske camouflagemøn-
ster, som ligger meget op ad det multiter-
ræn camouflage, som snart holder sit indtog 
på danske uniformer og hjelmovertræk.

I beredskabsområdets østlige hjørne 
ligger menig Peter hemsley og skutter 
sig for regnen, der trommer lystigt på 
vagtstadets regnslagstag. I Storbritannien 
har universitets studerende mulighed for at 
melde sig til et University Officer Training 

TA-soldaten Peter Hemsley var ret begejstret for de danske våben. Han læser til psykolog i Oxford og har på længere sigt planer 
om en karriere som professionel soldat.
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Corps for at snuse til soldaterlivet. Peter er 
en af de 25 universitetsstuderende, som 
indgår i kompagniet i Søgård.

”Jeg læser psykologi. de er min plan 
at blive professionel soldat i UK Marines, 
samtidig med at jeg arbejder på deltid som 
psykolog. Så jeg er kun soldat i min fritid, 
men det er en fantastisk god måde at få 
kendskab til og forberede mig til militæret 
på, mens jeg læser,” fortæller den 20-årige 
Peter hemsley. 

han har haft vagten længe og bliver snart 
afl øst. Og måske er det en af grundene til, 
at han er åbenlyst glad for at få besøg af en 
nysgerrig journalist.

Nice guys og god mad
Peter hemsley synes generelt, øvelsen har 
budt på nogle spændende dage, som han 
afgjort har fået meget ud af. 

”Jeg er ret vild med jeres riffel, som 
er meget præcis og superlet at gøre ren. 
den er dog lidt lang, når man skal kæmpe 
bykamp, som forleden dag i oksbøl, hvor 
vi skød med laser. det og jeres FX-system 
er fantastiske systemer, som vi ikke har 
adgang til i UK. Kollegerne fra hjemmevær-
net er også virkelig nogle nice guys med 
godt humør og en god humor. Så det er en 
fornøjelse at være her,” siger Peter hamsley, 
der også roser den danske mad. 

det er Peter hemsleys første øvelse i ud-
landet, siden han meldte sig til det særlige 

Briterne havde medbragt 
deres egne køretøjer. 

University Offi cer Training Corps i TA for et 
år siden.

Det bedste fra to verdner
Det er en hel del fl ere års erfaring, delings-
føreren, major Charlie Field, kan bryste sig 
af. 12 år i TA er det blevet til, siden han 
forlod universitetet. Til daglig er han bede-
mand og direktør i en familievirksomhed, 
der omfatter 14 bedemandsforretninger i 
det sydlige England. Charlie Field bruger én 
aften om ugen på delingsførerjobbet i TA.

”Ud over konens accept kræver det også, 
at man får ekspederet sine e-mails, hvis job, 
familieliv og livet som reservist skal balan-
cere,” siger Charlie Field, der tidligere har 
været udsendt til Irak som delingsfører.

”Jeg kan godt lide at være soldat, men 
trives også i mit job. Som reservist får man 
ligesom det bedste fra begge verdner. Især 
når vi som her får mulighed for at besøge 
andre lande og træne i et fremmed miljø 
og se, hvordan I arbejder. det er vigtigt at 
lære sine allierede godt at kende, og jeg må 
sige, at hjemmeværnssoldaterne er meget 
professionelle – og da især når man tænker 
på, at organisationen består af frivillige,” 
siger Charlie Field, inden han må afbryde for 
at følge den besøgende generalmajor Greg 
Smith videre rundt i det drivvåde øvelsester-
ræn i Søgård.

TERRIToRIAl ARMy

Hjemmeværnssoldaten James Richardson, 
der selv er brite, lagde ikke skjul på, at det 
var godt at se ”the boys again”. 

Major Charlie Field var under øvelsen kom-
pagnichef for 78  soldater. Til daglig er han 
direktør i en familievirksomhed, der driver 
14 bedemandsforretninger i Sydengland.
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GRØnlAnd

Tre frivillige rednings-
eksperter fra marine-
hjemme værnet var 
inviteret sammen med 
forsvaret og rednings-
mandskab fra seks 
nationer til den første 
store redningsøvelse i 
Østgrønland.

nødhjælp i Grønland er en kompliceret sag. 
det viste den store internationale søred-
ningsøvelse i Østgrønlands smukke fjord, 
Kong oscars Fjord, som blev gennemført i 
september under ledelse af Grønlands Kom-
mando. 

For søgerområderne er enorme på disse 
breddegrader, vandet er hundekoldt, og så 
er der langt til den nærmeste ambulance og 
hospital, hvis uheldet er ude. På trods af det 
bliver nordatlanten i stigende grad besejlet 
af krydstogtskibe, blandt andet fordi fjorde 
som Kong oscars Fjord er blevet isfri, og 
antallet af krydstogtskibe omkring Grønland 
er nu oppe på omkring 40 om året. det 
har blandt andet fået Søfartsstyrelsen til 
at foreslå, at krydstogtskibene skal sejle i 
konvoj to og to, så de kan støtte hinanden i 
en kritisk situation.

På baggrund af dette fremtidsscenarie 
trænede de omkring 1.000 deltagere fra 
adskillige myndigheder og arktiske lande sø-
redning under vanskelige forhold. de skulle 
fi nde et forlist krydstogtskib – det fi ktive, 
grundstødte og brændende Artic Victory 
– i Grønlandshavet, slukke en skibsbrand, 
evakuere 160 passagerer fra et ubeboet 
område og kommunikere uden telefoner og 
med svigtende satellitforbindelser.

de nødstedte passagerer skulle fragtes 
til Ella Ø, som er sommerdepot for Sirius-

AF ChARloTTE BAUn SEnholT
FOTO: lARS BØGh VInThER

Iskolde udfordringer 
højt mod nord
Iskolde udfordringer 
højt mod nord

Det arktiske område bliver i stigende grad besejlet 
af krydstogtskibe. Under SAREX havde søværnets 
inspektionsskib Triton, der ses forrest, rollen som 
det forliste krydstogtskib.
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 ”Selv om jeg og mine kollegaer 
kommer fra et frivilligt system, så 
stod der i den grad respekt og 
anerkendelse omkring vores viden 
og erfaring. Der blev virkelig lyttet 
til vores råd og forslag.

John Strøbæk, kaptajnløjtnant

SAREX 
Greenland 
2012
• Grønlands Kommando stod bag 

den storstilede redningsøvelse i 
Østgrønland med omkring 1.000 
deltagere, fire inspektionsskibe 
og 10 fly og helikoptere fra de 
arktiske lande, herunder danmark, 
Grønland, Canada, USA, norge og 
Island.  

• Øvelsen er en konsekvens af, at 
danmark i foråret underskrev en 
SAR-aftale sammen med flere ark-
tiske lande, som indbyrdes vil yde 
assistance i tilfælde af en maritim 
ulykke i de arktiske farvande.

• de tilskadekomne blev bragt til 
Ella Ø, cirka 200 kilometer nord 
for nordkap. der er 1.500 km 
til nuuk ad søvejen, 1.600 km 
til Bodø i norge, 2.500 km til 
København og 3,700 km til halifax 
i Canada.

• Som en journalist konstaterede 
efter at have besøgt øvelsen: ”der 
er langt til den nærmeste am-
bulance, når uheldet er ude. det 
svarer nogenlunde til at brække 
benet på nørrebrogade og ringe 
efter en ambulance i sted i Syd-
frankrig. En ambulance, der ikke 
kan køre mere end 35 kilometer i 
timen.”

Marinehjemmevær-
nets tre deltagere, 

fra venstre Leo Bram, 
Bjarne Toft Madsen 

og John Strøbæk, er 
i besiddelse af store 

kompetencer inden for 
søredning. 
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GRØnlAnd

Hjemmeværn  
i Grønland?
Center for Militære Studier (CMS) 
arbejder aktuelt med en opgave, 
hvor de undersøger, hvordan 
man i højere grad kan inddrage 
civilbefolkningen i forsvarets op-
gaver i Grønland. det skriver For-
svarsavisen i sin oktoberudgave. 
Forsker Kristian Søby Kristensen fra 
CMS siger til avisen:

”det er nærliggende at tænke 
tanker om forskellige hjemme-
værnsinspirerede løsninger på 
Grønland. Et område, hvor der 
i forvejen er mange frivillige, er 
redning og der mangler noget 
her - det giver ikke meningefter-
søgning til havs. Stigende trafik 
er også et område, hvor man 
kan prøve nye initiativer. det 
samme gælder miljøovervågning, 
hvor man med en informations-
kampagne kan få almindelige 
mennesker til at indberette om 
forurening.”

patruljen, og derfra videre til nærmeste 
landingsplads i Mestervig og videre til nær-
meste hospital i Island.

Som et kuriosum kan nævnes, at Ella 
Ø bare en uge inden øvelsen fik besøg af 
en isbjørn, der holdt kæmpe ædegilde og 
blandt andet fortærede 35 glas nutella og 
enorme mængder konserves.

Kommunikationen drillede
Til at tjekke kommunikationen havde 
øvelsesledelsen fra Grønlands Kommando 
inviteret tre garvede frivillige redningseks-
perter, Bjarne Toft Madsen, John Strøbæk 
og leo Bram fra marinehjemmeværnet. de 
tre ildsjæle har mange års praktisk erfaring i 
SAR – Search and Rescue – og har desuden 
videreuddannet sig inden for redningstjene-
ste i både USA og England. 

Øvelsen viste hurtigt, at kommunikationen 
gav en del udfordringer. Især da de delta-
gende skibe i eftersøgningsfasen sejlede ind 
i Kong oscars Fjord.

”Selv normale solide satellitforbindelser 
forsvinder, når man lige pludselig ligger op 
ad et 2000 meter højt fjeldmassiv. Så kunne 
vi ikke kommunikere med satellitten og 
heller ikke på VhF. det betød, at vi havde 
svært ved at kommunikere med omverde-
nen – for eksempel kunne vi ikke modtage 
et udspil fra Grønlands Kommando om, hvor 
vi skulle eftersøge det havarerede skib. Så 
måtte vi selv tage affære og sætte gang 
i søgeberegningerne,” fortæller kaptajn-
løjtnant John Strøbæk, der under øvelsen 
opholdt sig om bord på inspektionsskibet 
Ejnar Mikkelsen. 

En måde at udbedre kommunikationen 
på kunne være at benytte en såkaldt mobil 
repeater-station til at opfange signaler, 
forklarer John Strøbæk. For øvelsesplanlæg-
gerne var det forudset, at redningsoperatio-
nen ikke uden videre ville gå glat igen-
nem. Til Forsvarsavisen sagde Chefen for 
Grønlands Kommando, kontreadmiral henrik 
Kudsk, efter øvelsen:

”Vi skulle helt til kanten af vore evner for 
at lære noget. og det kom vi. Kommunikati-

onen var den største udfordring. Vi har også 
lært, at hver enkelt lille enhed i Arktis skal 
kunne klare sig selv et stykke tid – der er 
ingen reservedepoter. den viden kan bruges 
ved næste års SAREX i nordøstgrønland.”

Optimalt samarbejde
På andre områder demonstrerede den 
arktiske redningsøvelse meget stor profes-
sionalisme og redningskompetence. John 

Strøbæk var yderst imponeret over indsat-
sen fra blandt andet de specielt trænede 
canadiske paramedicinere, der blev kastet 
ud med faldskærme fra luften for at komme 
de mange nødstedte på inspektionsskibet 
Triton til undersætning. Triton agerede 
under øvelsen det forliste krydstogtskib Artic 
Victory. han fremhæver også de islandske 
redningseksperter, der uden problemer 
fandt nogle af de ”sårede” figuranter, der 
var blevet gemt på Triton. 

I eftersøgningsfasen bidrog de frivil-
lige redningseksperter blandt andet aktivt 
med forslag til at forbedre beregningerne 
af søgeområder, der er alfa og omega i en 
søredningsoperation. og da deltagerne træ-
nede den meget vigtige rolle som 'on Scene 
Coordinator', der kræver overblik over 
situationen, kunne de frivillige eksperter øse 
af marinehjemmeværnets mangeårige erfa-
ringer i netop den rolle, som de ofte tildeles 

ved danske eftersøgningsopgaver. 
”der var simpelthen et fænomenalt 

samarbejde mellem de mange redningsfolk. 
Både til lands, til vands og i luften. og selv 
om jeg og mine kollegaer kommer fra et fri-
villigt system, så stod der i den grad respekt 
og anerkendelse omkring vores viden og 
erfaring. der blev virkelig lyttet til vores råd 
og forslag,” fortæller John Strøbæk.

De tilskadekomne blev bragt til Ella Ø, hvor 
Siriuspatruljen har sit sommerdepot. 

Fra Canada medvirkede et hold paramedici-
nere, der blev kastet ned med faldskærme 
for at komme de tilskadekomne passagerer 
på Triton til undsætning. 
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SAMSKAndIA

På skolebænken 
sammen med 
nordmænd 
og svenskere
hjemmeværnsskolen i Vestjylland har midt i december premiere 
på et nyt fælles efteruddannelseskursus for frivillige chefer fra 
dansk, norsk og svensk hjemmeværn.

der kommer instruktører fra både danmark, norge 
og Sverige, når hjemmeværnsskolen midt i decem-
ber gennemfører det første fælles efteruddannelses-
kursus for frivillige chefer fra de tre lande.

Uddannelsestilbuddet er nyt og er resultatet af 
et stadig tættere uddannelsessamarbejde mellem 
hjemmeværnet i de tre lande, som er formaliseret 
under navnet SAMSKAndIA. 

der er tilmeldt 60 kursister til det første kursus i 
danmark. Planen er, at det fælles efteruddannelses-
tilbud kun skal udbydes i ét land og skal afholdes på 
skift i norge, danmark og Sverige. det giver gode 
muligheder for at samtænke ressourcerne. Initia-
tivet følges da også med interesse fra de øverste 
militære hjemmeværnschefer, der vil besøge kurset 
ved premieren på hjemmeværnsskolen.

”Vi er naturligvis meget spændte og ser frem 
til kursusforløbet. Ud over det faglige indhold får 
deltagerne mulighed for at møde ligesindede chefer 
fra de andre lande og på den måde udbygge deres 
netværk til gavn for deres hjemmeværnsenhed,” 
siger oberst ole Baggesgaard, der er chef for hjem-
meværnsskolen.

Samarbejdet under SAMSKAndIA har allerede 
medført gode muligheder for, at danske, norske og 
svenske hjemmeværnssoldater kan suge ny lærdom 
til sig på tværs af landegrænserne på de forskel-
lige skolers uddannelsestilbud. Kompagnichef ole 
Andersen fra Fyn er blandt de frivillige chefer, der 
har været på efteruddannelse i norge, hvor han 

deltog i et opdateringskursus for områdechefer. han 
var yderst tilfreds.

”det var meget kompetencegivende og meget be-
rigende at få lov til at uddanne sig efter det norske 
koncept, der har større fokus på den skarpe mili-
tære profi l. Jeg kan kun anbefale andre at benytte 
sig af disse uddannelsesmuligheder,” siger han.   

Internationale perspektiver
Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn Wink-
ler, har tidligere påpeget over for hJV magasinet, at 
de mange ligheder mellem dansk, norsk og svensk 
hjemmeværn, både hvad angår opgaver og den 
folkelige forankring, gør det oplagt at samarbejde 
også på uddannelsesområdet. 

På længere sig vurderer Finn Winkler, at uddan-
nelses- og øvelsessamarbejdet også rummer inter-
nationale perspektiver, fordi det vil give de tre lande 
mulighed for i fællesskab at opstille kapaciteter, der 
eksempelvis kan bidrage til den civile genopbygning 
i lande, der har været ramt af konfl ikter.

norge bliver vært for det næste efteruddannel-
seskursus, der fi nder sted på den norske Hjemme-
værnsskole i dombås fra 18.-22. marts 2013. den 
11.-15. november 2013 afvikles kurset i Sverige. 

læs mere om uddannelsestilbuddene under SAM-
SKAndIA på: hJV.dK under menupuktet hjemme-
værnsskolen.

AF ChARloTTE BAUn SEnholT
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Fakta
• I godt ti år har forsvaret og støttevirk-

somheder tilknyttet InterForce arbejdet 
sammen for at optimere forholdene for 
medarbejdere i erhvervslivet, der ved 
siden af deres civile job har en tilknyt-
ning til forsvaret.

• omkring 1.700 virksomheder med 
tilsammen knap 950.000 arbejdspladser 
støtter i dag InterForce, som omfatter 
både soldater i reserven, hjemmeværn-
soldater og som noget nyt de frivillige i 
Kystredningsberedskabet. 

• På landsplan er InterForce i dag geo-
grafisk opdelt i seks regioner. Ved hver 
InterForce-region er der udpeget en 
lokal erhvervsleder som regional for-
mand samt en militær koordinator fra et 
militært tjenestested i området.

• Totalforsvarsregion Midt- og nordjyl-
land med oberst Mogens Bech som 
militærkoordinator overtog for nylig det 
administrative ansvar for InterForce 
Region Midtjylland. 

• To af de øvrige regioner, Region Syd-
danmark og Region hovedstaden, 
administreres af hhv. Totalforsvars-
region Fyn, Syd- og Sønderjylland og 
Totalforsvarsregion Sjælland. InterForce 
Region Bornholm administreres af det 
Bornholmske hjemmeværn. 

• InterForce-regionerne nordjylland og 
Sjælland administreres af henholdsvis 
Trænregimentet og Gardehusarregi-
mentet. 

Se mere på www.interforce.dk.

InterForce kan også kontaktes på  
interforce@interforce.dk eller på telefon:  
45 67 30 92.

InterForces fremmeste opgave er fortsat at 
sikre fleksibilitet på arbejdspladserne, når 
reserve- og hjemmeværnspersonel søger fri 
for at passe deres forpligtigelser i uniform. 
det skal være let at få fri og omkostningsfrit 
at vende tilbage til jobbet igen.

Men i fremtiden vil InterForce også blive 
en central spiller, når det handler om at gøre 
danskere mere bevidste om, hvad forsvaret 
generelt er for en størrelse.

hJV magasinet har sat den tidligere Chef 
for hjemmeværnet og nu sekretariatschef 
i InterForce, Jan norgaard, stævne for at 
høre om fremtidsvisionerne.

”InterForce skal være katalysator i alle 
henseender, der handler om samarbejde 
mellem forsvaret, andre myndigheder og 
samfundet generelt,” forklarer Jan norgaard.

Baggrunden er, at forsvaret og det øvrige 
samfund smelter mere og mere sammen og 
får flere og flere ligheder. Det gælder både 
inden for opgaver, uddannelser, som tilbydes 
i og uden for forsvaret, og de kompetencer, 
man efterspørger på henholdsvis civile og 
militære arbejdspladser. 

”de militære uddannelser får eksempelvis 
et stadig større islæt af civile kompetencer, 
så forsvarets ansatte på den måde blive 
mere og mere betydningsfulde for samfun-
det – og omvendt. Så der er tale om større 
integration,” forklarer Jan norgaard.

Målsætningen om en ny og bredere profil 
sker i høj grad på foranledning af forsvars-
chef, general Peter Bartram, der ønsker, at 
forsvaret i højere grad skal gøres til hele 
danmarks forsvar.

Åbenlyse fordele
Jan norgaard har været soldat hele sit liv og 
har blandt andet været chef for en mobilise-
ringsbrigade. den militære karriere sluttede 
i 2010, hvor han stoppede som generalma-
jor og Chef for hjemmeværnet.

For Jan norgaard er det åbenlyst, hvad en 

soldat, der er ansat i en virksomhed, får ud 
af en større fleksibilitet på arbejdspladsen. 
Men de fordele, som virksomhedslederne 
kan hente i InterForce, er også åbenlyse. 

”lederne støtter derigennem de med-
arbejdere, der er udsendt eller indsat i 
uniform. Medarbejderne lærer ledelse under 
ekstreme situationer med mange menne-
sker under helt særlige forhold. de lærer 
også at multitaske, at tænke kreativt og 
udvise handlekraft i et omfang, man skal 
lede længe efter andre steder,” siger Jan 
norgaard.

han fremhæver også, at selv helt unge 
udsendte soldater kommer hjem med et 
erfaringsgrundlag, som det før tog lang tid 
at erhverve sig. det, uanset om man er 
hjemmeværnssoldat i Kosovo eller infante-
rist i helmand. 

Opbakning har stor betydning
hjemmeværnet kom med i InterForce i 
2006. Ifølge Jan norgaard fordi der var et 
behov for at have en organisation, som 
satte fokus på det frivillige personel i virk-
somhederne. Behovet anser Jan norgaard 
for stigende, og i øjeblikket arbejdes der 
både i norge og Sverige på at få etableret 
lignende organisationer med den danske 
model som et af forbillederne. 

”det betyder rigtig meget for en hjemme-
værnssoldat, at han er ansat i en virksom-
hed, der bakker op om det, han bruger en 
meget stor del af sin fritid på,” fastslår Jan 
norgaard og fortsætter:

”Selv om der gennem InterForce kun er 
tale om en hensigtserklæring, giver det 
alligevel en form for tryghed, at der som ud-
gangspunkt stadig er en stol til dig i firmaet 
eller en plads bag rattet, når du vender 
hjem fra udsendelsen i udlandet, fra uddan-
nelse eller den operative indsættelse under 
eksempelvis stormflod eller miljøkatastrofe.”

hvordan det nye brede InterForcesam-

TEKST OG FOTO: MoRTEn FREdSlUndFokus på  
InterForce styrkes
Forsvaret og samfundet skal i højere grad integreres. Tidligere 
hjemmeværnschef Jan norgaard der står i spidsen for det såkaldte 
InterForce-samarbejde, skal hjælpe visionen på vej. 

InTERFoRCE
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Fakta
• I godt ti år har forsvaret og støttevirk-

somheder tilknyttet InterForce arbejdet 
sammen for at optimere forholdene for 
medarbejdere i erhvervslivet, der ved 
siden af deres civile job har en tilknyt-
ning til forsvaret.

• omkring 1.700 virksomheder med 
tilsammen knap 950.000 arbejdspladser 
støtter i dag InterForce, som omfatter 
både soldater i reserven, hjemmeværn-
soldater og som noget nyt de frivillige i 
Kystredningsberedskabet. 

• På landsplan er InterForce i dag geo-
grafisk opdelt i seks regioner. Ved hver 
InterForce-region er der udpeget en 
lokal erhvervsleder som regional for-
mand samt en militær koordinator fra et 
militært tjenestested i området.

• Totalforsvarsregion Midt- og nordjyl-
land med oberst Mogens Bech som 
militærkoordinator overtog for nylig det 
administrative ansvar for InterForce 
Region Midtjylland. 

• To af de øvrige regioner, Region Syd-
danmark og Region hovedstaden, 
administreres af hhv. Totalforsvars-
region Fyn, Syd- og Sønderjylland og 
Totalforsvarsregion Sjælland. InterForce 
Region Bornholm administreres af det 
Bornholmske hjemmeværn. 

• InterForce-regionerne nordjylland og 
Sjælland administreres af henholdsvis 
Trænregimentet og Gardehusarregi-
mentet. 

Se mere på www.interforce.dk.

InterForce kan også kontaktes på  
interforce@interforce.dk eller på telefon:  
45 67 30 92.

 ”Forsvaret og 
samfundet smelter 

mere og mere sammen, 
og der er mange 

ligheder.

Jan Norgaard,  
sekretariatschef i InterForce

Tidligere Chef for Hjemme-
værnet Jan Norgaard er i dag 
sekretariatschef i InterForce, 
som støttes af omkring 1.700 
virksomheder. 

arbejde skal gøres konkret, 
skal Jan norgaard nu i gang 
med at få visualiseret og 
omsat til handling. 

”Som udgangspunkt skal 
InterForce i højere grad 
end hidtil formidle viden 
og information. Mest for at 
nedbryde fordomme om, at 
militæret er en lille kasse, 
der kører det hele af og for 
sig selv,” siger Jan norgaard.

Ud over rampen
han erkender, at kendskabet 
til InterForce er alt for lille. 
Både internt i forsvaret, i 
hjemmeværnet, eksternt og 
i InterForce-virksomheder-
ne. derfor skal kendskabet 
til InterForce have et or-
dentligt boost blandt andet 
gennem attraktive aktivite-
ter, et redesign af magasinet 
InterForce news og med et 
nyt website på vej. 

organisationen er for 
eksempel allerede begyndt 
at sende InterForce news til 
alle underafdelinger i hjem-
meværnet. Sekretariats-
chefen opfordrer hjemme-
værnssoldaterne til at klikke 
ind på InterForce-

websitet og tjekke, hvor-
vidt deres arbejdsplads er 
med i InterForce.

”hvis ikke, er man 
velkommen til at rekvirere 
en informationspakke hos 
os, som kan gives videre til 
lederen af virksomheden. Jo 
flere vi er, jo bedre er det. 
For danmark, for virksom-
heden, for InterForce og 
ikke mindst for soldaten, 
hjemmeværnssoldaten og 
redningsmanden selv,” siger 
Jan norgaard. 
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”Først skal jeg 
rundt og lytte …”
hjemmeværnskommandoens nye stabschef går ydmygt til opgaven. Men man skal 
ikke lade sig lulle i søvn. For brigadegeneral Peer Sander Rouff er ikke bange for at 
sætte folk i sving eller for at tackle de vanskelige sager.

AF KASPER BRØndUM AndERSEn
FOTO: ChARloTTE BAUn SEnholT

PoRTRæT

Blå bog
Navn: Peer Sander Rouff.
Alder: 48 år.
Privat: Gift, har en søn på 18 år og en 
datter på 16 år med Anne Marie.
Karrieren i uddrag:
2012: Chef for hjemmeværnsstaben 
(brigadegeneral).
2011: Chef for hjemmeværnets Kapa-
citetsopbygningscenter (oberst).
2007: logistikbataljonschef ved det 
danske Internationale logistikcenter 
(oberstløjtnant).
2003: Operationsoffi cer i staben ved 
1 (UK) Armoured division/Multinational 
division South East in Iraq (major).
1996: Chef for forsyningskompagni i 
en logistikbataljon (kaptajn).
1992: EU-monitor i Bosnien herzego-
vina, hold 3 (premierløjtnant).
1984: Sergentuddannelse og tjeneste 
som sergent ved livgarden.
I alt seks udsendelser i interna-
tionale missioner i Kuwait, Irak og 
Bosnien-herzegovina.

det går pænt hurtigt med karrieren for 
Peer Sander Rouff. I en alder af 48 år har 
han gjort sig fortjent til en af de store gule 
stjerner af den slags, hvor ordet 'general' 
indgår i titlen. Brigadegeneral, for at være 
helt præcis. Med de nye distinktioner følger 
et stort ansvar i stillingen som ny chef for 
hjemmeværnsstaben. Men selv om det går 
hurtigt, har Peer Sander Rouff ikke mistet 
jordforbindelsen.

”Jeg er stolt af, at Chefen for hjemme-
værnet har vist mig den tillid at udpege 
mig som stabschef. Jeg er ydmyg over for 
opgaven, men er helt bevidst om, at der 
stilles forventninger og krav til funktionen 
fra første dag,” siger Peer Sander Rouff.

han har været oberst i bare halvandet år. 
I maj 2011 tiltrådte han som chef for hjem-
meværnets Kapacitetsopbygningscenter 
og har blandt andet har haft ansvar for at 
undersøge muligheder og udfordringer for 
hjemmeværnet internationalt. 

”hjemmeværnet bidrager til væsentlige 
formål i og uden for danmark, og det er 
en stor del af min drivkraft. Som chef for 
Kapacitetsopbygningscenteret har jeg været  
rundt til en række aktiviteter med frivillige 
og ansatte og afholdt workshopper for che-

fer og deltaget i landsrådsmøder. og jeg har 
fået meget stor respekt for indsatsen fra de 
frivillige hjemmeværnssoldater,” siger Peer 
Sander Rouff.

Synlig og kommunikerende chef
det er endnu ikke blevet til store tanker om, 
hvordan opgaven i hjemmeværnskomman-
doen skal løses, indrømmer brigadegenera-
len, som blev udnævnt 1. december.

”noget af det første, jeg kommer til at 
gøre, er at invitere mig selv på besøg i 
stabens divisioner og afdelinger for at lære 
ansatte og opgaver bedre at kende,” siger 
Peer Sander Rouff, der leder med kommuni-
kation og samarbejde som nøgleord.

”Jeg opfatter mig selv som en løsnings-
orienteret og ret synlig chef, der stiller krav 
til chefer og medarbejdere. omvendt vil 
de også mærke, at jeg udviser tillid til og 
respekt for kompetent faglig rådgivning og 
anbefalinger. og så går jeg op i at skabe en 
arbejdsplads med god trivsel,” siger Peer 
Sander Rouff.

Blandt værktøjerne, der har skudt Peer 
Sander Rouff helt op i generalklassen, er 
humor og optimisme, som gerne tages i 
brug for at løsne op i alvorlige sager. Men 

hvis der skal skæres igennem, så går han 
gerne direkte til sagen. For den nye stabs-
chef kan lide at træffe beslutninger – også 
hvis de hører til i den vanskelige afdeling.

Umiddelbart venter der dog ingen store 
revolutioner i hjemmeværnskommandoen, 
beroliger Peer Sander Rouff.

”Jeg har i sinde at løfte den tunge arv 
fra min forgænger, brigadegeneral Torben 
dixen Møller, ved at skabe kontinuitet i det 
arbejde, han har sat i gang. og så vil jeg 
dedikere både tid, kræfter og snilde til, at 
hjemmeværnsstaben fi nder nogle ordentlige 
løsninger på en række af hjemmeværnets 
udfordringer i en vanskelig periode, hvor 
der skal spares betydeligt på det samlede 
forsvarsbudget,” siger Peer Sander Rouff.
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Hjemmeværnsskolens kursuskalender
1. halvår 2013

Lovpligtig uddannelse
Kursusnavn Periode Sted

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 8. - 17. FEB Skive

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 8. - 17. FEB Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 13. - 17. FEB Skive

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 15. - 24. FEB Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse - inkl. LPU 4 BEV 15. - 24. FEB Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 20. - 24. FEB Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 6. - 10. MAR Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse - Del 1 8. - 10. MAR Søgård

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 15. - 24. MAR Stensved

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse - Del 2 22. - 24. MAR Søgård

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse - Del 1 5. - 7. APR Søgård

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 5. - 10. APR Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 10. - 14. APR Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 3 MHV, Skydning 12. - 14. APR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 12. - 17. APR Skive

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 12. - 21. APR Bornholm

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 17. - 19. APR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 17. - 21. APR Skive

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 17. - 21. APR Skive

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse - Del 2 19. - 21. APR Søgård

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 19. - 25. APR Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 1. - 5. MAJ Stensved

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse - Del 3 3. - 5. MAJ Søgård

Førstehjælp, LPU 1 23. - 26. MAJ Skive

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning - Del 1 24. - 26. MAJ Søgård

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 29. MAJ - 2. JUN Bornholm

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse - Intro 31. MAJ - 2. JUN Søgård

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 5. - 9. JUN Stensved

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Speedbådscertifikatkursus 7. - 9. JUN Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning - Del 2 7. - 9. JUN Søgård

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 9. - 12. JUN Stensved

Lovpligtig uddannelse 2 MHV, Dæksgastuddannelse 9. - 15. JUN Slipshavn

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 21. - 30. JUN Christiansminde

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 21. - 30. JUN Stensved

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 21. - 30. JUN Søgård

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse - inkl. LPU 2+3+4 21. JUN - 14. JUL Søgård

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse 28. JUN - 3. JUL Skive

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 28. JUN - 7. JUL Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 3, Feltuddannelse - inkl. LPU 4 BEV 28. JUN - 7. JUL Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 1, Grunduddannelse 28. JUN - 7. JUL Skive

Lovpligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse 3. - 7. JUL Vandstedgaard

Lovpligtig uddannelse 4, Bevogtning 3. - 7. JUL Skive

KURSUSKAlEndER
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Befalingsmandskurser
Kursusnavn Periode Sted

Kommandobefalingsmandskursus 25. - 27. JAN Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus 3. - 9. FEB Nymindegab

IT-befalingsmandskursus 22. - 24. FEB Stensved

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 24. FEB - 1. MAR Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - del 1 28. FEB - 3. MAR Tirstrup

IT-befalingsmandskursus 8. - 10. MAR Søgård

Alment Befalingsmandskursus - del 2 14. - 17. MAR Tirstrup

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 17. - 22. MAR Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTOV 7. - 12. APR Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus 11. - 17. MAJ Stensved

IT-befalingsmandskursus 24. - 26. MAJ Skive

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 1 26. - 31. MAJ Nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 2. - 7. JUN Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - inkl. Videregående Befalingsmandskursus, 2200 
(BOOTCAMP) - INTRO 7. - 9. JUN Nymindegab

Forsyningsbefalingsmandskursus 23. - 28. JUN Nymindegab

Videregående Befalingsmandskursus - Modul 2 23. - 28. JUN Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - inkl. Videregående Befalingsmandskursus, 2200 
(BOOTCAMP) 26. JUL - 18. AUG Nymindegab

Officerskurser
Kursusnavn Periode Sted

Alment Officerskursus 3. - 8. FEB Nymindegab

Chefkursus, MOTINF - Modul 1 17. - 22. FEB Nymindegab

Informationsofficerskursus 22. - 24. FEB Nymindegab

Kontaktofficerskursus 22. - 24. FEB Nymindegab

Videregående Officerskursus - Modul 1 24. FEB - 1. MAR Nymindegab

Videregående Officerskursus - Modul 2 17. - 22. MAR Nymindegab

Alment Officerskursus 7. - 12. APR Nymindegab

Chefkursus, MOTINF - Modul 2 7. - 12. APR Nymindegab

Videregående Officerskursus - Modul 1 12. - 17. MAJ Nymindegab

Videregående Officerskursus - Modul 2 2. - 7. JUN Nymindegab

Chefkursus, MOTINF - Modul 3 7. - 9. JUN Nymindegab

Hvis du ikke finder netop dét kursus, som du søger, i denne oversigt, kan det skyldes at kurset ikke tilbydes i dette 
halvår. 

Da kurser under tiden flyttes eller aflyses vil vi opfordre dig til, at du holder dig opdateret på 
www.hvs-info.dk. Klik på ”Kursuskalender 2013”.

Du kan også bruge din SmartPhone til at scanne QR-barcoden til højre og klikke på linket ”Kur-
suskalender 2013”.

KURSUSKAlEndER
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Marinehjemmeværnets kurser
Kursusnavn Periode Sted

Navigationskursus II - Modul 1 4. - 6. JAN Slipshavn

Short Range Certifikat, MHV 5. - 6. JAN Slipshavn

Sygdomsbehandler B i skibe 6. - 10. JAN Slipshavn

Kommunikationsgastkursus 6. - 11. JAN Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsudd. - Modul 1 17. - 20. JAN Slipshavn

Assisterende motorpasserkursus, MHV 20. - 25. JAN Slipshavn

Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelseskursus 27. - 30. JAN Fanø

SAR 1 1. - 3. FEB Slipshavn

Navigationskursus I - Modul 1 1. - 3. FEB Slipshavn

Navigationskursus II - Modul 2 8. - 10. FEB Slipshavn

Short Range Certifikat, MHV 11. - 12. FEB Slipshavn

Fartøjsførerkursus, vedligeholdelse 11. - 13. FEB Slipshavn

Fartøjsførerkursus, vedligeholdelse 1. - 3. MAR Slipshavn

Maritimt Engelsk - Modul 1 2. - 3. MAR Slipshavn

Radarbrugerkursus, MHV 3. - 5. MAR Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 2 7. - 10. MAR Slipshavn

Navigationskursus I - Modul 2 8. - 10. MAR Slipshavn

Maritimt Officerskursus 9. - 15. MAR Slipshavn

SAR 2 15. - 17. MAR Frederikshavn

Radarbrugerkursus, MHV 15. - 17. MAR Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 17. - 21. MAR Slipshavn

Sygdomsbehandler B i skibe 17. - 21. MAR Slipshavn

Autorisationsprøve for motorpassere MHV 800 kl. 2. - 4. APR Slipshavn

Autorisationsprøve for motorpassere MHV 900 kl. 4. - 6. APR Slipshavn

Hovmesterkursus 7. - 12. APR Slipshavn

Motorpasserkursus, MHV 7. - 12. APR Slipshavn

Operativ Gummibådsfører, MHV 7. - 14. APR Slipshavn

Maritimt Engelsk - Modul 2 13. - 14. APR Slipshavn

ECPINS Brugerkursus, MHV 19. - 21. APR Slipshavn

Maritimt Alment Befalingsmandskursus 2. - 8. MAJ Slipshavn

ECPINS Brugerkursus, MHV 3. - 5. MAJ Slipshavn

Short Range Certifikat, MHV 13. - 14. MAJ Slipshavn

Fartøjsførerkursus, vedligeholdelse 13. - 15. MAJ Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsuddannelse - Modul 3 23. - 26. MAJ Slipshavn

Navigationskursus II - Modul 3 26. MAJ - 2. JUN Slipshavn

Navigationskursus IV 2. - 7. JUN Slipshavn

Navigationskursus II - Modul 1 7. - 9. JUN Slipshavn

Navigationskursus III 16. - 21. JUN Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsuddannelse 16. - 23. JUN Slipshavn

Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelseskursus 23. - 26. JUN Fanø

Operativ Gummibådsfører, MHV 23. - 30. JUN Slipshavn
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Øvrige kurser
Kursusnavn Periode Sted

Informationsgrundkursus 18. - 20. JAN Nymindegab

Redaktørkursus 18. - 20. JAN Nymindegab

IT-befalingsmandskursus 18. - 20. JAN Christiansminde

Overgangsuddannelse Patrulje, modul 1 (MFT) 21. JAN Skive

Overgangsuddannelse Patrulje, modul 1 (MFT) 21. JAN Fredericia

Overgangsuddannelse Patrulje, modul 1 (MFT) 21. JAN Sjælsmark

Overgangsuddannelse Patrulje, modul 2 24. - 27. JAN Sjælsmark

Instruktørkursus 27. JAN - 1. FEB Nymindegab

Sundheds- og træningsvejlederkursus 15. - 24. FEB Nymindegab

Ledelseskursus 1 17. - 22. FEB Nymindegab

Skydelederkursus 2 22. - 24. FEB Nymindegab

Patruljespecialistkursus 28. FEB - 3. MAR endnu ukendt

Hundeførerfunktionskursus - del 1 1. - 3. MAR Tranum

Sygehjælperkursus i hjemmeværnet 1. - 10. MAR Skive

Grundlæggende Skydelærerkursus - Modul 1 5. - 8. MAR Nymindegab

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - Del 1 8. - 10. MAR Skive

Instruktørkursus 10. - 15. MAR Nymindegab

Videregående Skydelærerkursus 10. - 15. MAR Nymindegab

Grundlæggende Skydelærerkursus - Modul 2 14. - 20. APR Nymindegab

Grundlæggende patruljeuddannelse, modul 1 14. - 17. MAR Slagelse

Informationsledelseskursus 15. - 17. MAR Nymindegab

Udstillingskursus 15. - 17. MAR Nymindegab

Hundeførerfunktionskursus - del 2 15. - 17. MAR Tranum

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - Del 1 15. - 17. MAR Christiansminde

Grundlæggende patruljeuddannelse, modul 2 4. - 7. APR Fredericia

Instruktørkursus - del 1 5. - 7. APR Tirstrup

Hjemmeværnsskolens Lærerkursus 7. - 12. APR Nymindegab

Historikerkursus 12. - 14. APR Nymindegab

Informationsgrundkursus 12. - 14. APR Nymindegab

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - Del 2 12. - 14. APR Skive

Sundheds- og træningsvejlederkursus 12. - 21. APR Nymindegab

Ledelseskursus 2 14. - 19. APR Nymindegab

Grundlæggende Patruljeuddannelse, modul 3 18. - 21. APR Sjælsmark

Instruktørkursus - del 2 19. - 21. APR Tirstrup

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - Del 2 19. - 21. APR Christiansminde

Instruktørkursus 28. APR - 3. MAJ Nymindegab

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - del 1 3. - 5. MAJ Søgård

Skydelederkursus 1 14. - 17. MAJ Nymindegab

Grundlæggende Patruljeuddannelse, modul 4 16. - 19. MAJ Nymindegab

Hundeførerfunktionskursus 24. - 26. MAJ Christiansminde

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp - del 2 24. - 26. MAJ Søgård

Skydelederkursus til søs 24. - 26. MAJ Slipshavn

Sygehjælperkursus i hjemmeværnet 24. MAJ - 2. JUN Nymindegab

Recertificering af sygehjælperuddannelse 25. MAJ Nymindegab

Rappelleinstruktørkursus 16. - 21. JUN Bornholm

Sommerkursus - Specielt ansøgningsskema 30. JUN - 5. JUL Nymindegab

KURSUSKAlEndER
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Frivillighedens 
stærke stemme
det landsråd, som blev valgt ved landsrådsmødet i april, er stille og roligt ved at 
bevise, at det er slagkraftigt i forhold til rådgivningen af hjemmeværnsledelsen.

Ved årets første landsråd i april gik lands-
rådet fra én formand til tre. Samtidig blev 
en række unge, energiske kræfter valgt 
ind. Selv om det er for tidligt at evaluere 
endeligt på den nye struktur, er der allerede 
tegningen til, at landsrådet og hjemme-
værnet er blevet mere robust. En formand 
fra hvert værn bevirker, at der altid er en 
formand med konkret viden og indsigt til 
rådighed, og samtidig medfører udvidelsen 
af formænd, at landsrådet og formandska-
bet altid kan agere hurtigt med ansvarlighed 
og slagkraft med solide rødder i hele den 
frivillige struktur.

den nye model glæder Chefen for hjem-
meværnet, generalmajor Finn Winkler.

”Jeg er glad for den nye sammensætning 
af formandskabet. de frivillige formænd 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,” siger Finn Winkler.

også den Kommitterede for hjemmevær-
net, Jens hald, ser frem til ændringerne ved 
landsrådet, som han håber vil blive de frivil-
liges helt store samlede stemme i forhold til 
hjemmeværnsledelsen.

Fokus på værdier
”De frivillige får størst indfl ydelse og mest 
troværdighed, hvis de står frem med én 
stemme, i stedet for at tale som mange 
enkeltpersoner, og den stemme er det 
oplagt er landsrådet,” fortæller Jens hald, 
der fortsætter: 

”Jeg vil meget gerne have, at landsrådet 
bliver et organ, der har stor fokus på de 
større værdi- og moraldiskussioner i stedet 
for at bruge energien på mindre, praktiske 
sager. For landsrådet skal jo gerne have 
fi ngeren på pulsen i forhold til alle disse 

frivillige ildsjæle og dermed kunne rådgive 
hjemmeværnsledelsen bedst muligt.”

På de følgende sider kan du læse om 
Camilla og Sandra, som er to af de yngre 
kræfter, som blev valgt ind i landsrådet i 
foråret. de fortæller, hvorfor de har valgt at 
bruge energi på rådsarbejde, hvordan de 
vurderer den nye struktur, og hvilke mærke-
sager de vil kæmpe for.

AF RUnE KRonEnBERG oG
KASPER BRØndUM AndERSEn

lAndSRåd

Det nyvalgte landsråd ved årets første 
landsrådsmøde i april. Her var forsvars-
minister Nick Hækkerup (S) også 
forbi for at tale til – og rose 
– de frivillige. Rådet mødtes 
igen i november. 
Foto: Ole Friis

”Sammen-
hængen skal 
sikres”
landsrådet drøftede blandt andet 
hjemmeværnets fremtid efter et 
nyt forsvarsforlig, da de samledes 
til landsrådsmøde på hjemme-
værnsskolen i november. Forligs-
forhandlingerne på Christiansborg 
var stadig ikke afsluttet, men 
landsrådet nåede blandt andet 
frem til følgende udtalelse:
”Med udgangspunkt i forliget 
skal det sikres, at der fortsat er 
sammenhæng mellem opgaver, 
økonomi og de præmisser, som en 
frivillig militær organisation virker 
under. Forudsætningen for, at der 
også i fremtiden er et velfunge-
rende hjemmeværn, er, at der 
fortsat er relevante opgaver, der 
kan rekrutteres til.”
Medlemmer og ansatte kan læse 
hele udtalelsen på hJV.dK under 
'Rådsorganisationen' i menu-
punktet 'For medlemmer' (kræver 
login).
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Unge kvinder skaber 
balance i landsrådet
Efter valget til landsrådet i foråret er der 
kommet større balance i forhold til både køn, 
alder og værnsgrene. hJV magasinet har talt 
med to yngre medlemmer, som her fortæller, 
hvorfor de så gerne vil gøre en forskel via 
landsrådet.

AF SØREn KITAJ oG ChARloTTE BAUn SEnholT
FOTO: olE FRIIS

lAndSRåd

”Jeg skal ind og blande mig”
Kommandobefalingsmand i Hjemmeværnskompagni Bogense, sergent 
Camill a Mulvad, 34 år, valgt ind i foråret 2012. Er fodterapeut i det civile.

Hvordan er du kommet med i 
landsrådet?
”Jeg er blevet valgt fra distriktsrådet, hvor 
jeg har været med i to år. Vi var tre, der 
stillede op, og to, der blev valgt. Jeg havde 
lyst til at være med til at gøre en forskel og 
snakke de menige medlemmers sag – og 
så måske ændre nogle ting. de har gjort 
det godt, dem, der sidder i landsrådet, 
men jeg vil alligevel gerne være med til at 
være talerør for hele organisationen. At der 
bliver lyttet til de frivillige i landsrådet, er jo 
fantastisk. Samtidig giver det mig en masse 
erfaring og viden, som jeg sikkert vil kunne 
bruge i fremtiden.”

Hvorfor er du i hjemmeværnet?
”Jeg ville oprindelig gerne i hæren, men de 
ville ikke have mig. En kammerat anbefa-
lede mig hjemmeværnet, og siden 2004 har 
jeg været medlem. I dag er det en livsstil 
for mig, og jeg bruger 700-1.000 timer på 
årsbasis.”

Hvilken betydning kan det 
få med flere kvinder og 
flere yngre kræfter i 
landsrådet?
”Vi tænker måske lidt anderledes 
end den ældre generation og lader 
os – på den positive måde – ikke 
spise af. Vi er der jo for hjemme-
værnets skyld, og det skal man 
hele tiden huske.”

Skal du ind og gøre en forskel?
”Ja, jeg skal da ind og blande mig. Jeg har 
meninger om tingene, og jeg kommer til at 
have meninger fra de folk, der har valgt mig 
ind. det er vigtigt at lytte til dem og sørge 
for at bringe de aktuelle emner frem fra de 
forskellige råd. Men jeg er stadig helt ny. 
Ved sidste landsråd fik vi jo faktisk ændret 
hele strukturen, og rådet skal i fremtiden 
bruges mere og være mere rådgivende end 
tidligere, så der er allerede sket ændrin-
ger. det bliver spændende at følge rådet 
fremover.”

Som noget nyt er der nu tre 
ligestillede formænd. Hvad kan 
det betyde?
”det betyder vel, at vi får alle grene bedre 
med. Vi får et større perspektiv, da vi bliver 
hørt i bredden og sidder med bredere viden. 
det tror jeg helt klart er en fordel, for ellers 
vil der altid være nogle af grenene, der ikke 
er repræsenteret direkte i landsrådet – og 
dermed risikerer at blive overset.”

 ”At der bliver 
lyttet, er jo fantastisk.

Camilla Mulvad

Camilla Mulvad ser frem til at være talerør for de 
menige medlemmer i landsrådet. 
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”Bedre plads til bløde værdier” 
It-befalingsmand i Hjemmeværnseskadrille 283 Trekanten i Kolding, 
menig Sandra J. Holdsbjerg-Larsen, 24 år, valgt ind i foråret 2012. Ar-
bejder civilt som business intelligence trainee i en it-virksomhed.

Hvordan er du kommet med i 
landsrådet?
”Efter at have siddet et par år i det 
lokale eskadrilleråd, hvor jeg har været 
drivkraften, der stod for at løfte sager 
videre i rådsorganisationen, så fik jeg 
lyst til at følge sagerne helt til dørs. Så 
jeg stillede op i flyverhjemmeværns-
rådet som landsrådskandidat og blev 
valgt ind. Jeg synes også, det er fordel 
at få yngre kræfter i landsrådsarbej-
det.” 

Hvorfor er du i  
hjemmeværnet?
”det er jeg primært for at have en aty-
pisk, men meget aktiv fritidsinteresse, 
der giver mig mange positive oplevel-
ser. desuden er min bedre halvdel også 
soldat.”

Hvilken betydning kan det få 
med flere kvinder og flere 
yngre kræfter i landsrådet?
”det har en positiv effekt og vil gavne 
debatten, så der bliver bedre plads til 
bløde værdier. Kvinder tænker mere 
med følelser og er i højere grad fokuse-
ret på effekterne af for eksempel en ny 
struktur, mens mænd er tilbøjelige til 
at se strikt på regler og bestemmelser. 
desuden mener jeg, det er en fordel 
for rådsarbejdet, at man kombinerer 
de ældres erfaring med de unges mere 
friske øjne.”

Skal du ind og gøre en for-
skel?
”Generelt vil jeg gerne sikre, at sagerne 
i landsrådet får en fornuftig behandling. 
Jeg har to mærkesager, hvor jeg er 
optaget af at få ændret holdningerne: 
hjemmeværnssoldaterne skal efter 
min mening have en mere professionel 
fremtoning, så vi undgår fordommene. 
desuden skal nye medlemmer hurtigere 
fuldføre deres uddannelse. der er for 
mange, der udskyder uddannelsen, og 
det går ikke. hjemmeværnets eksi-
stensberettigelse er betinget af, at vi 
kan løfte opgaverne professionelt.”

Som noget nyt er der nu tre 
ligestillede formænd. Hvad 
kan det betyde?
”det er en fordel, fordi alle værn kom-
mer til deres ret. desuden sikrer trede-
lingen, at der altid er en repræsentant 
med faglig tyngde fra hvert værn, der 
kan udtale sig i 
konkrete sager.”

Sandra J. Holds-
bjerg-Larsen vil 

arbejde for, at nye 
medlemmer hurti-

gere får færdiggjort 
deres uddannelse. 

Uddannelse af  
rådsorganisationen 
da landsrådet mødtes til årets andet landsrådsmøde i november, var der ikke 
bare strategiske drøftelser på dagsordenen. Alle medlemmer af landsrådet kom 
også en tur på skolebænken. På baggrund af en arbejdsgruppe på hjemme-
værnsskolen med deltagelse af frivillige medlemmer fra landsrådet gennemfør-
tes en fire timers uddannelse med fokus på at styrke rådgiverrollen. Landsrådets 
erfaringer med uddannelsen vil føre til, at der igangsættes en tilsvarende uddan-
nelse af hele rådsorganisationen på alle niveauer. 

 ”Det er en fordel for 
rådsarbejdet, at man 

kombinerer de ældres erfaring 
med de unges mere friske øjne.

Sandra J. Holdsbjerg-Larsen

Fakta om  
rådsorganisationen
Alle frivillige hjemmeværnssoldater har mulighed 
for at påvirke, hvilken retning hjemmeværnet skal 
bevæge sig i. dels via kommandovejen, dels via 
den omfattende rådsorganisation.
Der findes råd på alle niveauer – fra underafde-
linger, over distrikter, regioner og værnsgrene til 
landsrådet, som er rådgivende organ for hjemme-
værnsledelsen.
landsrådet er sammensat af 28 frivillige hjem-
meværnssoldater, hjemmeværnsledelsen samt syv 
repræsentanter for det ansatte personel.
der er tre sidestillede formænd – en fra hver 
værnsgren – i landsrådets frivillige formandskab.
Møderne i rådsorganisationen kører i en fast cy-
klus. landsrådet mødes to gange om året.
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TV 2’s reportageserie 
Aspiranterne
•  Aspiranterne fulgte optagelsesprøven til SSR over ni reportage-

programmer. 
•  Reportageprogrammerne blev sendt hver mandag aften i efteråret 

kl. 22.30 på TV 2. Sidste afsnit blev sendt den 19. november.
•  Programmerne kan ses på internettet på adressen Play.tv2.dk.
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TV 2-dokumentaren Aspiranterne fulgte 
over ni reportageprogrammer i efteråret 
den krævende optagelsesprøve til hjem-
meværnets specialenhed, SSR. 45 almin-
delige mænd kæmpede for at være blandt 
de få, der stod tilbage som nye frivillige 
soldater i kompagniet. 

For 32-årige Andreas Mortensen var 
det jagten på udfordringer, der fik ham 
til at melde sig til det krævende optagel-
sesforløb.

”Jeg søgte ind på grund af de fysiske 
udfordringer, og fordi SSR er hjemmevær-
nets eneste specialenhed. I SSR får jeg 
adgang til en masse spændende uddan-
nelse, der vil kunne udfordre mig løbende 
i de næste mange år,” siger Andreas Mor-
tensen, der bor i København og til daglig 
er salgschef i en it-virksomhed.  

Tre år i hjemmeværnet
den nyudklækkede SSR-soldat har en 
baggrund som soldat i Infanterihjemme-
værnskompagni København i tre år. nogle 
år, der har givet masser af udfordringer og 
oplevelser, og hvor han blandt andet har 
gennemført hjemmeværnets lovpligtige 
grunduddannelse (lPU) og alment befa-
lingsmandskursus (ABK).

”Uddannelserne har stillet mig noget 
bedre, end jeg havde forventet, i forhold 
til militære færdigheder. Generelt har 
undervisere og instruktører overrasket mig 
meget positivt,” siger Andreas Mortensen.

En kilometer ad gangen
Alligevel stødte Andreas Mortensen 

undervejs i optagelsesforløbet til SSR på 
markante mentale og fysiske udfordrin-
ger, hvilket seerne af Aspiranterne vil 
være klar over. Blandt strabadserne er en 
20-kilometer-march med 20 kilo oppak-
ning (plus et gevær på fem kilo og tre 
liter vand). Men det er kun begyndelsen, 
for efter få timers hvile venter endnu en 
20-kilometer-march med 20 kilo 
oppakning.

”når man begynder på march 
nummer to, hvor man er stiv i 
benene, øm i fødderne og tænker, 
at man først er færdig om godt 19 
kilometer, så er der lang vej, men 
hvis man mentalt nedbryder turen 
i 20 gange en kilometer og aldrig 
tænker længere end en kilome-
ter frem, er det ikke så slemt,” 
beretter Andreas Mortensen om 
en af de metoder, han brugte til at 
tackle udfordringerne. 

Undgå og opnå
hjemmeværnssoldaten peger da 
også primært på nogle mentale 
værktøjer, når han skal beskrive, 
hvad han har taget med sig fra 
optagelsesforløbet.  

”Jeg har lært, at ens egen 
mentale tilstand og holdning til de 
fysiske og psykiske prøvelser er 
altafgørende for udfaldet. der er 
flere former for motivation: Noget, 
jeg gerne vil opnå, og andet, 
jeg gerne vil undgå. hvis den 
ene slags motivation er lidt slidt, 

bruger jeg den anden,” fortæller det nye 
medlem af SSR.

Ud over Andreas Mortensen klarede 
yderligere tre aspiranter sig igennem og 
er nu klar til at gøre tjeneste i hjemme-
værnets Særlig Støtte- og Rekognosce-
ringskompagni.

Andreas Mortensen klarede den krævende optagel-
sesprøve til hjemmeværnets specialenhed SSR og er 
nu parat til at operere under vanskelige forhold.

ASPIRAnTERnE

SSR
• SSR er hjemmeværnets specialen-

hed og står for Særlig Støtte- og 
Rekognosceringskompagni.

• optagelsesprøven til SSR er spredt 
ud over flere måneder. 

• SSR er en frivillig militær kapacitet.
• SSR er specialuddannet i indhent-

ning af informationer under van-
skelige taktiske forhold og støtter 
løsningen af forsvarets nationale og 
internationale opgaver. 

• SSR skal blandt andet kunne støtte 
Jægerkorpset og Frømandskorpset.

• SSR's soldater anvender udrustning, 
som afviger fra, hvad den alminde-
lige hjemmeværnssoldat har udleve-
ret. Udrustningen er specialindkøbt 
til SSR, fordi deres opgaver stiller 
særlige krav til deres udrustning.

Mere information
hJV.dK/SSR.

optagelsesprøven til hjemmeværnets specialenhed, SSR, stiller store krav 
til psyken og fysikken. den 32-årige salgschef Andreas Mortensen måtte 
grave dybt for at finde ressourcerne, men var blandt de få, der til sidst 
klarede skærene.  

”Ens mentale  
 tilstand er  
 altafgørende”

AF KRISTIAn hElMER
FOTO: STEEn WREM
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Politibetjente og fastansatte samt frivil-
lige hjemmeværnsoldater fyldte godt 
op i auditoriet på hjemmeværnsskolen 
i nymindegab, da årets politiseminar 
blev afviklet i september. På forreste 
række sad en tilfreds rigspolitichef, 
Jens henrik højbjerg, der havde mange 
roser med til den indsats, som hjemme-
værnet yder til politiet året rundt.

”hjemmeværnet er en kæmpe støtte 
for politiet, og I er altid parate til at 
stille op. Fra alle politikredse er der po-
sitive tilbagemeldinger. Som en af vores 
kredse har formuleret det, vil de gerne 
udtrykke en meget stor anerkendelse af 
det meget vigtige bidrag, den modtager 
til opgaveløsninger – uanset varsels-
frist, tid på døgnet, sted og vejrliget på 
det pågældende tidspunkt.”

Rigspolitichefen fremhævede blandt 
andet hjemmeværnets enorme indsats 
under forårets Giro d'Italia, hvor cirka 
1.000 hjemmeværnssoldater var i sving 
under den internationale sportsbegiven-
hed. han nævnte også den eksemplari-
ske indsats, da 80 hjemmeværnssolda-
ter fra Københavns Vestegn tidligere på 
året hjalp politiet med at gennemføre 
en sikker sprængning af to vakkelvorne 
højhuse i Rødovre.

Travlt år
det har i det hele taget været et travlt 
år for politikompagnierne, der med 
sin tilstedeværelse rundt omkring i 
lokalsamfundet udgør et meget synligt 
bidrag og aktiv støtte for befolkningen, 
som er med til at fastholde en stor 
opbakning til hjemmeværnet. 

Samarbejdet mellem politi og hjemme-
værn tog et stort skridt fremad, da man 
sidste år udrullede et nyt system for 
politiets rekvisition af støtte fra hjem-
meværnet – det såkaldte REEVAPol 
– der blev suppleret med nye samar-
bejdsaftaler samt et opgavekatalog 
med en klar og entydig beskrivelse af 
opgavetyper.

Temaet for seminaret havde i det lys 
fokus på, hvordan det tætte samarbej-
de mellem politi og hjemmeværn kan 
fastholdes og udvikles yderligere.

Spørgsmålet blev behandlet i tre 
grupper på seminaret, og svarene 
fremlagt i plenum. Erfaringerne med 
samarbejdet viser, at blandt andet flere 
øvelser mellem parterne, medinddra-
gelse i planlægningen, rettidige varsler 
af opgaver og udbredelse af opgave-
kataloget kan være med til at styrke 
samarbejdet.

"Vi har fået en rigtig god arbejdsde-
ling med REEVAPol. det er enkelt, og 
politiet skal kun ringe et sted hen, når 
de har behov for assistance – nemlig til 
den vagthavende officer ved hjemme-
værnets distrikter. Det fungerer fint,” 
påpegede Chefen for hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, og fortsatte:

”Men selvfølgelig ønsker vi fortsat 
at udvikle og optimere vores støtte til 
politiet. I den forbindelse har vi især 
fokus på uddannelsen af vore hjemme-
værnssoldater, så vi kan blive ved med 
at levere en professionel og kvalificeret 
støtte."  

AF ChARloTTE BAUn SEnholT

PolITISEMInAR

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg på tilhører-
pladserne under politiseminaret i Nymindegab. 
Foto: Charlotte Baun Senholt

”I er en  
KæMPE støtte  
for politiet”
Rigspolitichef Jens henrik højbjerg kom med 
et kæmpe skulderklap fra landets politikredse, 
da omkring 150 repræsentanter for politi og 
hjemmeværn var samlet til Politiseminar 2012  
i september.
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Best practice
her kan du se et udpluk af de best practice-erfaringer, der blev 
præsenteret på politiseminaret med henblik på yderligere at styrke 
samarbejdet mellem politi og hjemmeværn:  

• Medinddragelse i planlægningen og rettidig tildeling af opgaver 
sikrer et frugtbart samarbejde og succes i opgaveløsningen.

• Færdige pakker med materiel til operative indsættelser gør 
forberedelse og opgaveløsning lettere.

• Fælles øvelser giver kendskab til hinandens opgaver på tværs og 
styrker samarbejdet. 

• Navnelister kan med fordel sendes til hjemmeværnets distrikter 
forud for en opgave. det sikrer de rette kompetencer hos dem, der 
løser opgaven, og det rette antal personer til opgaveløsningen.

• Udbredelse af kendskabet til opgavekataloget vil sikre ens ud-
gangspunkt. 

• Lokale uddannelser med regionen som lead for at sikre politi-
mæssig faglighed i opgaveløsningen.

• Evalueringsmøder mellem distrikt og kreds fastholder erfaringer 
og udbygger samarbejdet.

hurtig  
indsats er  
altafgørende 
To repræsentanter fra norsk 
politi og hjemmeværn, der 
var tæt på den grufulde 
tragedie i oslo 22. juli sidste 
år, delte deres erfaringer fra 
redningsindsatsen.

det var en både personlig og detaljeret beretning, 
som de 150 danske deltagere fik fra deres norske 
kolleger, politioverbetjent Torstein J. Stephansen fra 
oslo politi og oberst Stein Erik lauglo, chef for hV-
02 oslo og Akershus. Begge spillede en aktiv rolle i 
beredskabet i kølvandet på tragedien 22. juli 2012, 
der kostede 77 mennesker livet i oslo og på Utøya.

Selv om den norske redningsindsats og særligt 
det norske politi har været genstand for kraftig kritik 
i en kommissionsrapport, der blev fremlagt i august 
i år, kan erfaringerne fra norge anvendes til inspira-
tion for udviklingen af det danske beredskab. 

”Både fra hjemmeværnets og politiets side er 
der et ønske om at trække på de norske erfaringer, 
i den udstrækning det kan bidrage til et endnu 
stærkere dansk beredskab,” siger oberstløjtnant 
Jens Sund, chef for hjemmeværnskommandoens 
Planlægnings- og operationsafdeling. 

de norske repræsentanter påpegede, at blandt 
andet en hurtig rekvirering og organisering af 
mandskabet er altafgørende i den meget kaotiske 
opstartsfase. 

”det er utrolig vigtigt at være opmærksom på, 
hvor hurtigt man kan få mobiliseret folk også i fe-
rieperioder,” påpegede oberst Stein Erik lauglo. han 
fremhævede også nødvendigheden af en mere klar 
rollefordeling mellem politi og forsvar.

”desuden kan vi konstatere, at der er behov for, 
at vi og politiet øver mere sammen, så vi kan få et 
bedre kendskab til hinandens kompetencer og kapa-
citeter,” sagde oberst Stein Erik lauglo. 

Under redningsindsatsen blev cirka 400 hjemme-
værnssoldater mobiliseret. Stein Erik lauglo under-
stregede, at forsvarets bidrag og indsats i norge er 
blevet opfattet som meget betryggende og ikke har 
afstedkommet en negativ reaktion i befolkningen. 

Politi og hjemmeværn har et fortrinligt samarbejde og arbejder tæt 
sammen ved talrige opgaver. Arkivfoto: Ole Bo Jensen
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det aktive hjemmeværnsliv folder sig ud 
i underafdelingerne. det er her, hjemme-
værnsoldater har deres faste holdepunkt 
og bindes sammen i det frivillige forsvars 
fællesskab, der er udgangspunktet for ud-
dannelse, aktiviteter, indsættelser og socialt 
samvær. 

I nogle underafdelinger blomstrer hjem-
meværnslivet mere end andre. Men hvad 
er det for holdninger og handlinger, der gør 
forskellen? 

Det har flyverhjemmeværnet sat sig 
for at undersøge. Så i november drog et 
rejsehold med flyverhjemmeværnets chef, 
oberst Søren M. Poulsen, i front på rundtur 
i danmark, hvor de besøgte fem dynamiske 
eskadriller. To i Jylland, to på Sjælland og 
en på Fyn. På hver sin måde viser de vejen 
og tilbyder en udfordrende og meningsfyldt 
frivillig hjemmeværnstjeneste med mange 
aktiviteter, uddannelse og indsættelser.

”Der findes ikke to eskadriller, der gør 
tingene på samme måde. Men vi vil gerne 
indsamle succeshistorierne, så vi kan udvikle 
flyverhjemmeværnet ved at lære af hinan-
dens erfaringer og viden. Fælles for de ud-
valgte eskadriller er, at medlemmerne trives, 
og at aktivitetsniveauet er i top. desuden 
er de dygtige til at hverve nye medlemmer. 
det er deres praksis og guldkorn, vi meget 
gerne vil give videre,” fastslår oberst Søren 
M. Poulsen. 

de fem udvalgte eskadriller er hjemme-
værnseskadrillerne 277 Karup, 283 Trekan-
ten i Kolding, 220 odense, 220 Slagelse og 

221 Arresø. Første stop på rundturen gik 
til hjemmeværnseskadrille Trekanten, der 
holder til i Staldgården i Kolding. her var 
eskadrillens nøglepersonel inviteret for at 
fortælle om deres uddannelses- og aktivi-
tetsniveau. Rejseholdet spurgte også ind til 
engagement, motivation, holdninger og 
kommunikation. 

Med på rejseholdet var 
desuden feltpræst Kim 
E. Fischer nielsen, som 
specifikt har koncentreret 
sig om at tage tempe-
raturen på eskadril-
lernes sociale liv, som 
har så afgørende 
betydning ikke mindst 
for fastholdelsen af 
medlemmer. 

På jagt efter  
guldkornene

Et rejsehold med flyverhjemmeværnets chef i 
spidsen har i november besøgt fem eskadriller 
for at indsamle deres succeshistorier til 
inspiration for andre eskadriller.

AF ChARloTTE BAUn SEnholT

 ”Vi kan alle 
drage fordel af 
videndeling i flyver-
hjemmeværnet.

Elise Christensen, Eska-
drillechef fra Karup
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Flyverhjemmeværnets chef, 
oberst Søren M. Poulsen, under 
briefingen på besøget hos Hjem-
meværnseskadrille Trekanten 
i Kolding. Foto: Tonny Bender 
Christensen   

Videndeling er essentiel
det nye initiativ har fået en varm velkomst 
blandt eskadrillecheferne. 

”For mig er det essentielt, at vi deler vores 
viden i flyverhjemmeværnet. Rundrejsen giver 
en fin mulighed for at samle erfaringerne op. 
det kan jeg kun bakke op,” lød det fra eskadril-
lechef i hVE 283 Trekanten, kaptajn donny 
holm efter besøget i Kolding. 

donny holm fremhæver, at der er mange 
udfordringer forbundet med at drive en aktiv 
hjemmeværnsenhed i dag. det gælder ikke 
mindst i forhold til at motivere de frivillige.  

”hjemmeværnsfolk motiveres meget for-
skelligt. For nogle er det forsvarsviljen, der 
driver værket, for andre er det muligheden for 
personlig udvikling, mens atter andre lægger 
vægt på teamwork. Så som chef skal du have 
en rummelig værktøjskasse og kunne mestre 
lidt af hvert, så alle i eskadrillen bliver enga-
gerede og oplever, at de får noget ud af deres 
tjeneste,” siger donny holm. 

han understreger i den forbindelse, at det er 
uhyre vigtigt at finde nogle ildsjæle til nøgle-
funktionerne og have nogle kompetente perso-
ner på posterne som delingsfører og fører. 

”og så skal man kunne hverve de rigtige 
soldater, der gerne vil være med til at støtte 
flyvevåbnet og totalforsvaret,” påpeger Donny 
holm.

også hans kollega, eskadrillechef kaptajn 
Elise Christensen fra hjemmeværnseskadrille 
277 Karup, ser positivt på ideen om vidende-
ling. 

”det kan vi alle drage fordel af, og vi er kun 
glade for, hvis vi kan hjælpe andre til succes,” 
påpegede Elise Christensen efter mødet hos 

hendes eskadrille, der udmærker sig ved blandt 
andet et højt uddannelsesniveau og mange 
opgaver for flyvevåbnet.  

Gode kommunikatører
Rekrutterings- og kommunikationsrådgiver i 
flyverhjemmeværnet Tonny Bender Christensen 
giver et bud på nogle af de nøgleord, som ka-
rakteriserer de fem eskadriller, som rejseholdet 
har været rundt hos.

”de er dynamiske, ansvarsbevidste, de 
fremstår som rollemodeller, de er dygtige til 
markedsføring, og så har de en stærk profil,” 
forklarer Tonny Bender Christensen. 

Kendetegnende er også, at de er gode til at 
engagere deres medlemmer. Flere har også 
etableret en følgeordning, hvor for eksem-
pel seniorerne har kontakten til kommende 
medlemmer, der venter på, at deres ansøgning 
bliver behandlet.

”Vi kan også konstatere, at de er rigtig gode 
til at informere hinanden om, hvad der rører 
sig. Vi kan desuden se, at de udnytter forskelli-
ge medier til at nå alle medlemmer – Facebook 
til de yngre og telefonopkald til eskadrillens 
seniorer, som ikke altid er så skrappe til 'det 
elektroniske'," siger Tonny Bender Christensen.

”Nu har vi fået identificeret det 'gode ar-
bejdsmiljø' og synliggjort de handlinger, der er 
medvirkende til eskadrillernes succes. Planen er 
nu at samle alle guldkornene op i en folder, der 
skal beskrive 'best practice', som andre kan lade 
sig inspirere af,” siger oberst Søren M. Poulsen.

VIdEndElInG
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VHD udvider 
samarbejdet

Kompagnichef Sten Lind Pe-
dersen fra Virksomhedshjem-
meværnskompagni København 
ved S-togsbanen i hovedstads-
området.  I forbindelse med 
observationsøvelserne anven-
des der dog ikke våben. Foto: 
Steen Wrem
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Virksomhedshjemmeværnets samarbejde med 
samfundsvigtige virksomheder er omfattende. 
det strækker sig fra kompetenceuddannelse af 
virksomhedernes beredskabsansvarlige over ud-
sendelse af egne sikkerheds- og beredskabsvej-
ledere til virksomhederne med henblik på støtte 
til virksomhedernes beredskabsplanlægning og 
øvelsesvirksomhed til ydelse af militær hjælp 
efter anmodning. der er alene tale om almindelig 
hjælp til opgaver af samme type som den støtte, 
hjemmeværnet yder til politiet.

den seneste tid har virksomhedshjemmevær-
net fået stadig flere henvendelser om støtte fra 
sine samarbejdspartnere. det har aktualiseret 
behovet for at udvide samarbejdet med resten af 
hjemmeværnet.

”Virksomhedshjemmeværnet har simpelthen 
ikke styrker nok. Så vi har indledt et samarbejde 

med en række hærhjemmeværnsdistrikter,” 
fortæller chefen for virksomhedshjemmeværnsdi-
striktet (Vhd), oberstløjtnant John Flarup. 

Øvelser skræmmer tyvene væk
Blandt samarbejdspartnerne er Banedanmark, 
der har store problemer med omfattende tyveri 
af kobberkabler på især hovedstadsområdets 
S-togs-net, hvilket har medført talrige og omfat-
tende forstyrrelser i driften. 

”For at dæmme op for disse tyverier lægger 
vi vores øvelser i områder, hvor Banedanmark 
forventer, der kan være problemer. den forøgede 
aktivitet omkring banelegemet har en klar præ-
ventiv effekt,” siger John Flarup og uddyber:

”Da togtrafikken kan være temmelig farlig, 
kræver det en særlig sikkerhedsmæssig uddan-
nelse at færdes på banelegemet. den uddan-

AF KASPER BRØndUM AndERSEn  
oG ChARloTTE BAUn SEnholT

Win-win-situation 
hvad får hærhjemme værnsdistrikt Københavns 
Vestegn ud af det nye sam arbejde med virksomheds-
hjemmeværnet?

Distriktschef, major Martin Krogh:
”Vi får generelt meget ud af samarbejde med andre dele af hjemme-
værnet. det gælder ikke mindst det nye samarbejde med virksomheds-
hjemmeværnet, hvis soldater har ekspertisen i at færdes på et virksom-

hedsområde. Samlet set betyder det, 
at vi som hjemmeværn får en bredere 
vifte af kompetencer, så vi kan løfte flere 
opgaver. 

Vi har støttet med eksempelvis 
patruljesoldater, der er specialister i 
netop observation og overvågning. de 
frivillige soldater synes, det har været 
interessant, så de er også mere moti-
verede. Jeg opfatter klart samarbejdet 
med virksomhedshjemmeværnet som en 
win-win-siutation både for os, for vores 
samarbejdspartnere og for de frivillige 
hjemmeværnssoldater.”     Distriktschef, major 

Martin Krogh. 

Relevante øvelser
hvad synes du som kompagnichef 
om det nye samarbejde med 
virksomhedshjemmeværnet?

Kompagnichef, kaptajn Niels Keil,  
Patruljekompagni Sjætte:
”Samarbejdet med virksomhedshjemmeværnet omkring 
observationsøvelser langs jernbanenettet har fungeret 

fint. Vi har haft en god 
kommunikation både før 
og efter øvelsen, hvor der 
var 16 patruljesoldater med 
fra kompagniet. det er jo 
positivt, at de er interes-
seret i vores kapaciteter 
og kompetencer inden for 
overvågning og observation. 
Mit personel synes også 
absolut, det er relevante 
øvelser, så jeg ser frem til 
det fortsatte samarbejde og 
vil meget gerne støtte igen.”Kompagnichef Niels Keil. 

VIRKSoMhEdShJEMMEVæRnET

Soldaterne i virksomhedshjemmeværnet er specialiseret i at sikre 
og beskytte danske virksomheder inden for især energi-, it- og tele- 
samt transportsektoren. de særlige kompetencer er efterspurgte, så 
nu udvides samarbejdet med hærhjemmeværnsdistrikterne.
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Medlemmerne af virksomhedshjemmeværnet ud-
dannes og trænes i at sikre og beskytte danmarks 
samfundsvigtige virksomheder – hovedsageligt i 
transport-, energi-, it- og kommunikationssektoren 
samt sundhedssektoren.

Værnet samarbejder med virksomheder som Trafik-
styrelsen, dSB, Banedanmark, Metroen, Regionstog, 
lokalbanen, Energistyrelsen, donG Energy, Vattenfall, 
Energinet.dk, EnergiMidt, Københavns Energi, TdC, 
Post danmark, dR og lEo Pharma.

Chef for Virksomhedshjem-
meværnsdistriktet, oberst-
løjtnant John Flarup. Foto: 
Charlotte Baun Senholt

nelse har medlemmerne af virksomhedshjem-
meværnet, så vore folk kan guide personel fra 
hærhjemmeværnet.” 

Assistance fra distrikter
I efteråret blev de tre hærhjemmeværnsdistrikter 
København, Københavns Vestegn og nordsjælland 
derfor bedt om at assistere ved observationsøvel-
ser i aften- og nattetimerne på S-banen. 

distrikterne meldte straks klar og deltog med 
såvel patrulje- som infanteriuddannet personel. 
hærhjemmeværnssoldaterne bidrog til den for-
udgående rekognoscering af opgaven og deltog i 
selve observationsøvelserne i slutningen af oktober 
og begyndelsen af november. Ved hjælp af sam-
arbejdet kunne Vhd udvide indsatsen betragteligt 
med op til omkring 65 hjemmeværnssoldater.

I planlægningen blev både Totalforsvarsregion 
Sjælland og operations- og Planlægningsafdelin-
gen (oPA) i Politikreds København og Politikreds 
Københavns Vestegn inddraget. Virksomhedshjem-
meværnsdistriktet oprettede og bemandede kom-
mandostation, klargjorde og indsatte enhederne i 
den operative struktur under totalforsvarsregionens 
kommando og efter koordination med politiet.

Under hele øvelsen var der indsat en lang række 
observationsposter på S-banen. Alle poster havde 
direkte kontakt til politiets vagtcentral, så de kunne 
melde, hvis der blev observeret kabeltyve. det blev 
dog ikke aktuelt.

Flere branderter end tyve
dramatikken udeblev dog ikke. Særligt i første 
weekend i november på den såkaldte J-dag med 
lanceringen af årets julebryg observerede solda-
terne to tilfælde af berusede personer, der gik på 
togskinnerne til fare for togtrafikken og ikke mindst 
dem selv. Informationen blev via kommandostatio-
nen viderebragt til dSB, så lokoførerne på stræk-
ningen blev advaret i tide.

Fra Banedanmark er der også stor tilfredshed med 
samarbejdet med virksomhedshjemmeværnet og ikke 
mindst de observationsøvelser, det har gennemført.

”observationsøvelserne giver os overordentlig 
nyttig viden om aktiviteter langs S-togs-nettet i 
aften- og nattetimerne. det har da været noget af 
en overraskelse for os at få at vide, at stræknin-
gen mellem hillerød og holte nærmest er et stort 
fortov, hvor det myldrer med mange unge langs 
jernbaneterrænet. det er meget vigtig viden, som 
vi kan give videre til vores personale,” fortæller 
ole løkkegaard, der er teamleder i Teknisk drift i 
Banedanmark og kontaktpersonen til virksomheds-
hjemmeværnet.

ole løkkegaard understreger, at efterretningerne 
fra øvelserne også er vigtig dokumentation for 
politiet i tilfælde af kriminalitet, samtidig med at 
øvelserne jo giver hjemmeværnssoldaterne mulig-
hed for at vedligeholde deres kompetencer.

”Så øvelserne har stor værdi, og jeg har den 
dybeste respekt for den indsats, hjemmeværnet 
udfører,” siger ole løkkegaard.

Virksomhedshjemmeværnet

 ”Virksomheds-
hjemmeværnet har 
ikke styrker nok. Så 
vi har indledt et 
samarbejde med en 
række hjemme-
værns distrikter.

VIRKSoMhEdShJEMMEVæRnET
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har du læst dette magasin grundigt? og har du i øvrigt fulgt 
godt med i årets gang i hjemmeværnet? Så burde det være 
en smal sag at svare rigtigt i denne quiz og være med i 
lodtrækningen om et af de fem cool hJV-ure.

1. Hvad var der på forsiden af 
HJV magasinet nr. 1, 2012?
 En pansret mandskabvogn
  Chefen for hjemmeværnet på 

besøg i Kosovo
 En rydningsassistent i aktion

2. Hvad kaldes det nye tilbud 
om sundheds- og træningstil-
tag i daglig tale?
 Sundt hJV
 Go’ motion
 Træn og spis

3. En gigantisk international 
sportsbegivenhed krævede 
indsættelse af op mod 1.000 
hjemmeværnssoldater over 
fi re dage i starten af maj. 
Hvilken?
 VM i skiskydning
 Giro d’Italia
 EM i fodbold

4. GME-F har været i fokus 
hele året i hjemmeværnet. 
Men hvad står GME-F for?
  Grundlæggende Militær Efter-

uddannelse for Frivillige
  Gode Moderne Evner i Forsvaret
 Generalers Mad Er Forrygende

5. En af de mest sete biograf-
fi lm i Danmark i 2012 handlede 
om en modstandsgruppe under 
2. verdenskrig. Et hjemme-
værnskompagni deler navn 
med gruppen, som hed …?
 hvidsten Gruppen
 Eshøj Gruppen
 Favrskov Gruppen

6. Hvad kaldes samarbejdet 
mellem hjemmeværnssko-
lerne i Norge, Sverige og 
Danmark?
  SVdC (School for Volunteers in 

three different Countries)
 Scandia School
 Samskandia

7. Det frivillige formandskab i 
landsrådet er nu organiseret 
på en ny måde, der skal sikre 
større indfl ydelse. Hvad 
består det nye i?
  Formanden dukker altid op i 

smoking og butterfl y
  der er nu tre ligestillede for-

mænd – en fra hver værnsgren
  Formandskabet sender alting 

til urafstemning blandt alle 
medlemmer af hjemmeværnet

8. Hjemmeværnet har fået 
ombygget 1.500 våben, så de 
bedre kan justeres efter de 
frivillige soldaters individu-
elle kropsbygning. Hvad 
hedder våbnet?
 Gevær M/77-12
 lMG M/02-10
 Gevær M/95-11

9. Hjemmeværnet fi k i løbet 
af året et nyt og frisk design, 
som gælder for hele organisa-
tionen. Hvordan blev design-
manual distribueret?
 Med brevdue
  Via depotstrukturen forklædt 

som feltration
  Med post direkte hjem i 

postkassen hos alle 
medlemmer og ansatte

10. Den populære uddannel-
sesuge i marinehjemmevær-
net fejrede rund fødselsdag i 
år. Hvor mange år har den 
været gennemført?
 20 år
 40 år
 80 år

10 skarpe om årets gang i hjemmeværnet

TIP!
husk, at du altid kan 

læse alle udgivelser af hJV 
magasinet online på hJV.dK. 
Find dem alle under ”Flere 

nyheder” i menuen i 
venstre side.

Send ind og vind!
Blandt de rigtige besvarelser trækker vi 
lod om i alt fem hJV-ure. hvert ur har en 
værdi af 486 kroner. du kan deltage på 
to måder:
•  Klip kuponen ud (eller tag en kopi), 

og send den ind til hjemmeværns-
kommandoen, Att. Charlotte Baun 
Senholt, Generalstok, Kastellet 82, 
2100 København Ø. Mærk konvolutten 
”nytårsquiz”

•  Send en mail med de 10 rigtige svar til 
hjv-magasinet@hjv.dk. Skriv ”nytårs-
quiz” i emnefeltet.

husk afsenderinformation – allerhelst 
med MA-nummer! Indsend din 
besvarelse senest 18. januar 2013.
du kan læse mere om uret og købe 
lækkert hJV-udstyr i hjemmeværnets 
webshop. Du fi nder butikken på 
hJVShoP.dK

Vinder af konkurrencen i 
HJV magasinet 3/2012 blev 
niels Asbjørn Borreschmidt
hornemanns Vænge 21 st. tv.
2500 Valby
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Vinderfotoet er indsendt af løjtnant Thomas Hansen fra Hjemmeværnskompagni Mariagerfjord. På billedet ses Dennis Brøndum 
en frostklar morgen i Borris Skydeterræn lige før, han skal til at skyde feltskyttemærket.

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


