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LEDER

Gode råd er dyrebare
Hjemmeværnet er hele Danmarks organisation. 
Og det er de frivillige medlemmers organisation. 
De mange tusinde HJV-soldater stiller op uden at 
få særlig meget tilbage. Det bliver til en tak engang 
imellem. Fra samarbejdspartnere, borgere, politi-
kere og os i Hjemmeværnsledelsen. Med takken 
følger ofte en følelse af at gøre en forskel. Men el-
lers er det kammeratskab og godt humør, der bærer 
lønnen.

Alle ansatte er derfor afhængige af at vide, hvor-
dan medlemmerne tænker og føler. Vi skal natur-
ligvis tage hensyn til befolkningen og politikernes 
ønsker, men mest af alt har vi en forpligtelse til altid 
at have vores engagerede frivillige hjemmeværns-
soldater i fokus. Uden frivillige, intet hjemmeværn.

Derfor sætter vi i Hjemmeværnsledelsen også stor 
pris på den rådgivning, vi får fra alle dele af Hjem-
meværnet – både fra frivillige og fra de ansatte, 
som til daglig har til opgave at skabe rammerne for 
vores medlemmers indsats.

Vi får en masse brugbare input, når vi rejser 
rundt til uddannelser, øvelser og indsættelser, når 
vi afholder møder såsom den årlige samling for fri-
villige chefer samt til en masse andre aktiviteter i 
løbet af året. Desuden får vi i Hjemmeværnskom-
mandoen mange konstruktive forslag via komman-
dovejen.

Dertil har vi en fantastisk mulighed for at drøfte 
den langsigtede udvikling med Hjemmeværnets 
rådsorganisation. Vi har to årlige møder med hele 
Landsrådet, og derimellem har vi jævnlige drøftel-
ser med det frivillige formandskab, som har repræ-
sentanter fra alle tre værnsgrene i Hjemmeværnet.

I Hjemmeværnsledelsen værdsætter vi den 
store indsats, som mange medlemmer lægger i 
at søge indflydelse – fra underafdelingsråd og op 

til Landsrådet. Rådene er rådgivende vedrørende 
Hjemmeværnets udvikling og overordnede plan-
lægning. Vi får direkte rådgivning fra Landsrådet, 
men vi ser kun toppen af det enorme arbejde, der 
foregår. Et arbejde, der er med til at fastholde og 
udvikle de rammer, der gør det sjovt og attraktivt 
at være frivillig i Hjemmeværnet.

For at sikre, at rådsorganisationens rådgivning er 
så dækkende for hele Hjemmeværnet som muligt, 
og dermed af størst mulig værdi for os i Hjemme-
værnsledelsen, er det afgørende, at rådsmedlem-
merne er sammensat bredt og dækkende for samt-
lige medlemmer.

Valgene til underafdelingsråd og distriktsråd er 
netop afsluttet, og i begyndelsen af 2014 fortsæt-
ter valghandlingerne til regions- og værnsgrensråd. 
Det hele kulminerer med valget til Landsrådet, som 
første gang mødes i den nye sammensætning til 
maj.

Så vi har en bøn til alle jer medlemmer: 
Gå nu ud og sørg for, at de HJV-soldater, der væl-
ges ind i underafdelingsråd, distriktsråd, regions- 
og værnsgrensråd samt Landsrådet, rent faktisk 
også er repræsentanter for jeres holdninger og 
syn på, hvordan Hjemmeværnet skal se ud nu og 
i fremtiden.

På den måde kan I hver især selv bidrage til, at 
vi fortsat kan skabe de rammer og opgaver, som 
er grundpillerne for et meningsfuldt og givende 
hjemmeværn – for hvert enkelt medlem og for hele 
samfundet.

Hjemmeværnsledelsen

Læs mere om rådsorganisationen under  
”For medlemmer” bag login på HJV.DK

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet
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Sejlads for forskere
Et nyt samarbejde mellem Marinehjemmeværnet og danske havforskere har udviklet sig til en succes.  

De frivillige gaster får brugt deres uddannelse og rutine på vigtige missioner, som er nødvendige 
for gennemførelsen af forskningsprojekter i de danske farvande.

Teknologisk tigerspring
Hjemmeværnets 
radiokommunika-
tion løftes ind i en 

ny tidsalder med indførelsen 
af en ny bærbar og handy ra-
dio, der vejer bare 580 gram. 
Desuden får grupperne nu en 
radio til intern kommunikation.
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Rens dit gevær
En del af Hjemmeværnets 
våben savner mere omsorg. Vi 
har derfor bedt eksperterne på 
Hjemmeværnets værksteder 
dele deres tips til, hvordan du 
med enkle midler kan sikre dig 
et velfungerende og præcist 
gevær. 

34
Superskytterne

Mød René 
Kristiansen fra 
Hjemmeværns-

kompagni Middelfart. Han er 
passioneret skytte og militær 
verdensmester i hurtigskyd-
ning for hold.
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Farvel til 
Jens Hald
Efter fire år havde Jens Hald sidste arbejds-
dag som kommitteret for Hjemmeværnet 
med udgangen af oktober. Hans afløser 
hedder Bjarne Laustsen og er socialdemo-
kratisk medlem af Folketinget – et job, som 
han fortsat vil varetage sammen med den 
ansvarsfulde post som medlem af Hjemme-
værnsledelsen. Se Jens Halds afskedsvideo til 
Hjemmeværnets frivillige på Hjemmeværnets 
filmkanal på YouTube. 

Vil du være  
JERNMAND  
for Hjemme-
værnet?
I lighed med de seneste to år stiller To-
talforsvarsregion Sjælland igen i 2014 et 
hold til KMD Ironman Copenhagen, som 
afholdes 24. august.

Alle frivillige hjemmeværnssoldater fra 
regionens underafdelinger kan komme i 
betragtning. Dog skal man deltage i in-
formationsmødet torsdag den 9. januar 
klokken 18-21 på Flyvestation Skal-
strup samt leve op til en række krav, 
som du kan få på mødet eller ved at 
skrive til holdleder Tabita Hansen på: 
kc@pohvk-kge.dk.

En Ironman består af 3,8 km svøm-
ning, 180 km cykel og 42,195 km løb. 
Er du frisk på den udfordring, og er du 
indstillet på at træne 10-15 timer ugent-
ligt i store dele af foråret og sommeren? 
Så lover holdlederen til gengæld både 
unikt og motiverende kammeratskab og 
sammenhold.

Se Jens Halds afskedsvideo på  
Hjemmeværnets filmkanal på YouTube.

 

Del dine tips!

Husk, at du kan hjælpe hele Hjemmevær-
net til at blive endnu bedre, hvis du deler 
dine guldkorn med andre underafdelinger. 
Benyt kommandovejen, facebook, HJV.DK 
eller skriv en mail til redaktionen her på HJV 
magasinet, hvis du har gode historier, erfa-

ringer eller ideer, som kan være til glæde 
for andre i organisationen. 

Redaktionens mailadresse er: 
hjv-magasinet@hjv.dk

Hærens faste officerer og ligestilledes 
understøttelsesforening yder støtte 
til pensionerede officerer fra Hæren 
og Hærhjemmeværnet og til enker/
enkemænd eller børn efter disse.

Legater uddeles efter motiveret an-
søgning og kan for eksempel ydes som 
hjælp ved sociale forhold, posttraumati-
ske lidelser, hjælpemidler ved invaliditet, 
begravelseshjælp og uddannelse. 

Ansøgningsskema kan rekvireres ved 
henvendelse til foreningens sekretær: 

Major Jørgen Larsen
Digterparken 76, 2750 Ballerup
Email: jalars@larsen.mail.dk

Søg et legat 

HJV-soldater i frit fald på besøg hos Jæger-
korpset. Foto: Poul Vester

 

100 hjemmeværnssoldater 
på besøg hos Jægerkorpset 
I forbindelse med evaluering af den store 
øvelse Night Hawk 2012 var frivillige hjem-
meværnssoldater i begyndelsen af november 
inviteret på besøg hos Jægerkorpset. Invita-
tionen var Jægerkorpsets måde at synliggøre 
den store tilfredshed med samarbejdet i for-
bindelse med øvelsen, hvor Hjemmeværnet 
løste de stillede opgaver med stor energi og 
et meget højt fagligt niveau.

Fire distrikter og ni kompagnier fra Nord- og 
Midtjylland samt Midtsjælland var inviteret, og 
omkring 100 hjemmeværnssoldater mødte op 
på Flyvestation Aalborg, hvor Jægerkorpset 
holder til.

Dagen startede med en gennemgang af 
korpsets historie fra 1961 til nu, hvorefter Night 
Hawk 2012 blev evalueret. En øvelse, som hav-
de deltagelse af cirka 200 hjemmeværnssolda-
ter. Efter evalueringen kom der mere action på 
programmet. Våbenudstilling, kørsel i special-
køretøj og udspring fra tårnet fik gang i adre-
nalinen blandt deltagerne. Udspringet er en del 
af faldskærmsuddannelsen for alle i det danske 
forsvar og en selvtillidsprøve for de besøgende 
hjemmeværnssoldater. 

Knap halvdelen fik seletøj på og kravlede op 
i tårnet, hvorfra der er 16 meter ned. Enkelte 
kravlede ned igen, men mange tog turen ud til 
volden 70 meter væk flere gange. En tur, som 

begynder med et frit fald på cirka syv meter.
Under dagens program blev der også løftet 

en flig af planerne for Night Hawk 2014, som 
bliver en værnsfælles øvelse.

Se den på youtube.com/HJVfilmkanal
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Nyt maskingevær 

Under Marinehjemmeværnets skydning 
i Jægerspris i slutningen af oktober blev 
den første uddannelse på tungt maskin-
gevær (TMG) i Hjemmeværnets historie 
gennemført. Maritime Force Protection-
enheder (MFP) fra hele landet var til stede 
ved uddannelsen.

Det tunge maskingevær vil indgå i sik-
ringen af de danske havne. Med det til rå-
dighed kan selv større fartøjer med fjendt-
lige intentioner bringes til standsning. Med 
TMG-uddannelsen vil MFP-soldaterne også 
kunne anvendes på opgaver, hvor Marine-
hjemmeværnet skal sikre Søværnets skibe 
på reden.

Læs mere om TMG i den nye udgave 
af magasinet Martha. Find det online på 
HJV.DK

Hjemmeværns soldat fra Læsø 
hilste på Regentparret
Mange hjemmeværnssoldater kommer tæt 
på de kongelige, når regentparret er på tog-
ter rundt i Danmark. Men nogle får en større 
og mere personlig oplevelse end andre.

Således fik den lokale hjemmeværnssol-
dat Aksel Pedersen helt uden for program-
met lov at hilse på Dronning Margrethe og 
Prins Henrik, da regentparret var på efterårs-
togt til Skagen og Læsø. Under frokosten på 
Havnecafeen i Østerby fik chefen for Hjem-
meværnskompagni Læsø, Jens Andersen, 
arrangeret, at Aksel Pedersen kunne blive 
præsenteret for regentparret.

Den 83-årige frivillige soldat har været med-
lem af Hjemmeværnet på Læsø i 64 år og 
havde i samme weekend gennemført Grund-
læggende Militær Efteruddannelse for Frivillige 
(GME-F) samt hjulpet til under hele regentpar-
rets besøg. Efter sigende var Dronningen og 
Prinsgemalen meget imponerede over Aksel 
Pedersens bedrifter i Hjemmeværnet.

På alle besøgsstederne i Skagen og på 
Læsø havde politiet placeret politihjemme-
værnssoldater for at sikre, at der ikke kom 
biler i vejen for kortegen eller ind på besøgs-
stederne.

Aksel Pedersen, som har været medlem af 
Hjemmeværnet i 64 år, hilste på regent-
parret på Læsø. Foto: Informationsofficer Ulla 
Sørensen-Mølgaard

 

Især de yngre hjemmeværnsmedlemmer er glade for Bootcamp, hvor de 
også lærer at gennemføre en adgangskontrol. Foto: Kasper Kamuk.

 

Også Bootcamp i 2014
Hjemmeværnsskolen har de seneste år haft 
succes med at tilbyde nye medlemmer mulighe-
den for at deltage på en såkaldt Bootcamp. Her 
er det muligt at gennemføre hele den lovplig-
tige uddannelse (LPU) i et sammenhængende 
forløb på bare tre uger. I 2014 afholdes LPU-
bootcamp på henholdsvis Uddannelsescenter 
Nordsjælland og Uddannelsescenter Midtjylland.

Programmet under de tre ugers kursus sva-
rer stort set til det, der kendes fra de normale 
LPU-moduler. De tre uger i træk udfordrer de 
fleste deltagere psykisk og fysisk, men omvendt 
rummer det intense forløb også en række store 

fordele, ifølge kursisterne:
”Bootcamp er en fed måde at møde nye 

mennesker på, men også en rigtig god måde at 
lære sig selv at kende. Jeg kan varmt anbefale 
Bootcamp til andre, der er glade for udfordrin-
ger, og som godt kunne tænke sig at koble fra 
i tre uger og både have det hårdt og på samme 
tid sjovt,” siger Louise Villadsen fra Aalborg.

Se tidspunkterne for de to LPU-bootcamps og 
for de særlige bootcamps for befalingsmænd i 
Hjemmeværnsskolens kursuskalender her i ma-
gasinet. Du kan også læse mere på HJV.DK og 
på HVS-INFO.DK

Veteraner marcherer
Nu får veteraner fra Hjemmeværnet og 
Forsvaret chancen for i 2014 at udfordre 
sig selv og blive en del af et unikt kamme-
ratskab ved at deltage i Hærvejsmarchen 
og Nijmegenmarchen. Det er Kammerat-
støtteordningen (KSO), som blandt andet 
yder gratis og anonym hjælp til alle vete-
raner, der står bag initiativet til at deltage i 
de to marcher.

Nijmegenmarchen – også kaldet ”mar-
chens Tour de France” – er på 4x40 km 
omkring Nijmegen i Holland. Skal de fire 
dages strabadser gennemføres, kræver 
det, at deltagerne træner intensivt samt 
gennemfører en kontrolmarch.

Du skal påregne at holde fri i uge 29 
samt at deltage i kontrolmarchen på 2x40 
km i Aarhus 2.-4. maj. Det er planen, at 
Nijmegenholdet også deltager i Hærvejs-
marchen 27.-29. juni.

Kravene til at deltage kan du læse om 
på Kammeratstøtteordningens hjemmesi-
de www.80608030.dk. Her finder du også 
mere information om KSO.

Hvis du vil med og føler, at du er ”fit for 
fight”, skal du tilmelde dig senest 6. februar 
2014 ved at sende en e-mail med navn, 
adresse, telefonnummer, mailadresse og 
veterankortnummer til marchkoordinator 
Carl Åkerlund på aahuss@mail.dk.
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NYT KURSUS til befalingsmænd
Hjemmeværnsskolen kommer nu med nyt 
kursus til befalingsmænd i Politihjemmevær-
net.  Kurset erstatter de nuværende politi-
gruppefører og -delingsføreruddannelser og 
henvender sig til alle lige fra yngste befa-
lingsmand til ældste kompagnichef. Kort for-
talt indfører Hjemmeværnet nu en funktion 
kaldet ”Taktisk Leder Hjemmeværn”.

Førere i Politihjemmeværnet arbejder ofte 
tæt sammen med Politiet, og derfor er det 
nødvendigt at kende samarbejdspartnerens 

organisation, måder at operere på samt for-
ventningerne til den politihjemmeværnssol-
dat, der er leder i en indsættelse.

Kurset er udarbejdet i samarbejde med Po-
litiet og gennemføres af Hjemmeværnsskolen 
som et weekendkursus på 25 timer. Instruk-
tørerne er polititjenestemænd eller dertil ud-
dannede befalingsmænd eller officerer.

Se mere på nettet, og find datoerne for 
kurset i oversigten bagest i dette magasin.

Hjemmeværnet
stod fast i 
stormen
Mere end 300 frivillige solda-
ter fra Hjemmeværnet 
var i aktion landet 
over i forbindelse med 
stormen 29. oktober, 
der flere steder nåede 
orkanstyrke. På Fyn sørgede Hjemme-
værnet for nødindkvartering til strandede 
passagerer, ligesom hjemmeværnssolda-
ter blandt andet hjalp med at afspærre 
broerne over Storebælt og Vejle Fjord.

Hjemmeværnssoldaterne var indsat 
i alt 22 steder i landet, og opgaverne 
indebar afspærring, trafikregulering og 
nødindkvartering.

Det voldsomme blæsevejr trak i det 
hele taget store veksler på samfundets 
samlede beredskab. Dagen efter at stor-
men var drevet videre, fortsatte arbej-
det, blandt andet med fortsat afspærring 
og trafikregulering.

Kold Krig på 
skolen 
Den kolde krig var temaet, da Historisk 
Kommission i oktober afholdt seminar for 
122 indbudte historie-interesserede frivil-
lige på Hjemmeværnsskolen i Nyminde-
gab.

Under seminaret blev to vidt forskel-
lige tidspunkter i Hjemmeværnets historie 
berørt, nemlig 1957 og 1987. Den første 
periode under 2. Verdenskrig var stadig 
i frisk erindring, og historielektor Jens 
Vindekilde kunne på seminaret berette 
livligt om dengang, Hjemmeværnet sta-
dig arbejdede som autonome enheder. 
Efter Ungarnskrisen tog sin begyndelse i 
oktober 1956, strømmede nye medlem-
mer til Hjemmeværnet, så medlemstallet 
i perioden var helt oppe på 77.000.

30 år senere, i 1987, havde tiderne 
skiftet, og her var det atomfrygt og fod-
notepolitik, der var i fokus.

Historisk Kommission arrangerer se-
minar for særligt historie-interesserede i 
hele landet hvert andet år. De andre år 
arrangeres det lokalt og regionalt.

Kom bare an, 
Kong Vinter!
Hjemmeværnet er igen i år klar til at hjæl-
pe danskerne, hvis vinteren viser tænder 
de kommende måneder. Sneberedskabet 
indføres hvert år fra 1. november. Med 24 
timers varsel kan Forsvaret indsætte bæl-
tekøretøjer i det såkaldte ambulancebe-
redskab og andre terrængående køretøjer 
til andre samfundsvigtige opgaver som for 
eksempel transport af livsvigtig medicin.

Bæltekøretøjerne stilles til rådighed af 
Hæren og bemandes med frivillige hjem-
meværnssoldater, der er særligt uddannet 
til opgaven og har trænet ekstra op til vin-
tersæsonen.

En ny lederfunktion i Politihjemmeværnet skal styrke samarbejdet med Politiet ved  
indsættelser. Foto: Frederik Stampe

 

Hjemmeværnet er klar til at indgå i  
sneberedskabet.
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Klædt på til civil genopbygning
To frivillige hjemmeværnssoldater har i Eng-
land været på kursus i civil-militært samar-
bejde, så de er rustede til at støtte civil gen-
opbygning internationalt.

Det er Hjemmeværnets Kapacitetsopbyg-
ningscenter, der for tiden styrker Hjemme-
værnets parathed og evne til at rykke ud til 
internationale brændpunkter, når der er brug 
for det. De to frivillige soldater, der var af 
sted på kurset, Torvaldur Torbjörnsson og 
Frank Lassen, indgår i Kapacitetsopbygnings-
centrets kompetenceregister.

I løbet af det 14-dage lange kursus ved det 
britiske Military Stabilisation Support Group 
fik de to hjemmeværnssoldater blandt andet 

undervisning i forhandlingsteknik, hvordan 
man bedst bruger en tolk, og hvordan man 
analyserer det kulturelle landskab i et frem-
med miljø.

”Man bliver nødt til at tænke alle aktører 
ind i et stabiliseringsprogram. Når man ek-
sempelvis ved, at kvinder styrer hjemmet i 
Somalia, så er det vigtigt at tænke kvinderne 
ind i forhold til stabilisering og ikke kun tale 
med mændene,” siger Torvaldur Torbjörns-
son.

Læs mere om kompetenceregistret på HJV.
DK, og læs, hvordan det går for Hjemmevær-
nets udsendte landbrugshold i Afghanistan 
længere inde i dette magasin.

HJÆLP TIL 
brændende 
yacht
Marinehjemmeværnet i Kolding blev i 
efterårsferien tilkaldt til en usædvanlig 
opgave. En stor yacht var i brand inde i 
Kolding Havn, og flotillens fartøj, MHV 
813 Hercules, fik en central rolle.

Fartøjsfører løjtnant Thomas Søren-
sen og hans besætning på syv mand fik 
travlt, da de blev bedt om assistance 
af Søværnets Operative Kommando kl. 
07.30 fredag morgen.

Hercules blev sejlet helt op på siden 
af den brændende 85 fod store yacht 
og skulle bruges som platform for 
brandfolkene, der blandt andet skulle 
finde studsen til brændstoftanken. 
Lystyachten havde netop tanket 6.000 
liter brændstof.

Det blev en lang dag, hvor besæt-
ningen senere hjalp med at bugsere 
yachten hen til havnens kran, og med 
at lægge flydespærringer ud, fordi der 
var risiko for, at yachten ville lække 
brændstof. Blandt andet var Hercules’ 
gummibåd i vandet for at skubbe spær-
ringen helt på plads.

”Det har været en stor operation. 
Der har nok været 50 i fuld sving på 
havnen fra Beredskabet, Falck og dyk-
kere fra Vejle Brandvæsens dykkertje-
neste,” fortalte Thomas Sørensen til 
HJV.DK, da indsættelsen var ovre.

Hårde straffe for påkørsler af 
hjemmeværnssoldater
Selv de mest smilende og venlige medlem-
mer af Politihjemmeværnet oplever engang 
imellem at blive overfuset af vrede bilister. 
I nogle – heldigvis få – tilfælde ender kon-
frontationen i en påkørsel. To af den slags 
sager er endt i retten i løbet af efteråret. Og 
i begge tilfælde har dommeren slået fast, at 
en påkørsel af en frivillig hjemmeværnssoldat 
i aktion rent juridisk bliver sidestillet med at 
køre en politimand ned.

Altså tages paragraf 119 i straffeloven i 
anvendelse. Det er den, som omhandler vold 
mod tjenestemand i funktion.

Således blev en 66-årig mand fra Thisted i 
oktober idømt en uges betinget fængsel for 
at påkøre en frivillig under et cykelløb i for-
året. Tidligere på måneden blev en 70-årig 
bilist fra Lejre ved Roskilde idømt 60 dages 

betinget fængsel 
for at påkøre to 
hjemmeværnssoldater 
ved en koncert på Ledre-
borg Slot i august.

Begge har ”gode per-
sonlige forhold”, og der-
for gøres fængselsstraf-
fen betinget. Den 70-årige er tillige ubetinget 
fradømt kørekortet i 6 måneder.

Dommene vækker tilfredshed hos Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Wink-
ler:

”Det er vigtigt for mig, at alle, som vælger 
at bruge deres fritid på at støtte samfundet 
ved en lang række begivenheder, kan udføre 
deres funktion uden fare for liv og lemmer,” 
siger generalmajoren.

Med et kursus i civil-militært samarbejde er Torvaldur Torbjörnsson og Frank Lassen nu 
bedre rustet til at hjælpe i konflikt- eller kriseområder uden for Danmark. Foto: KAPC
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Nye uniformer  
– men først fra 2015
Hvis du deltager i øvelser eller uddannelser med Forsvaret i lø-

bet af vinteren, vil du muligvis støde ind i soldater i helt nye 
uniformer. Tilmed i et anderledes mønster og i andre farver 
end de go’e, gamle, grønne nuancer. Forsvaret begynder 
nemlig udskiftning af uniform M/84 til M/11 i det såkaldte 
multiterrænsløringssystem (MTS).

Også Hjemmeværnet skal overgå til M/11-systemet. Der 
går dog endnu lidt tid, før de første hjemmeværnssoldater 

kan trække i den nye uniform. Først fra 2015 vil uniformerne 
blive rullet ud til Hjemmeværnets myndigheder.

Udleveringsperioden vil forventeligt strække sig over cirka 
tre år frem til 2017. De enkelte dele af uniformen vil ikke blive 
tilgængelige på samme tid. Der vil således i en overgangs-
periode fra 2015 kunne opleves en sammenblanding af den 
nye yderbeklædning i MTS og den ældre mellembeklædning.

Hjemmeværnskommandoen vil senere udarbejde en plan 
for, hvornår Hjemmeværnets forskellige enheder skal omklæ-
des til den nye uniform. I den plan vil også indgå overvejelser 
om, hvorvidt dele af Marinehjemmeværnets uniformer skal 
udskiftes til uniformssystem M/11. Det kan komme på tale, 
hvis Søværnet beslutter at udskifte dele af uniform M/04 med 

den nye MTS-uniform.
Læs mere i næste udgave af HJV magasinet, som udkommer 

i foråret 2014.

Forsvarsministeren på besøg 
i Hjemmeværnskommandoen 
”Jeg er meget stolt over den store indsats, som de frivillige gør 
for landet. Danmark er faktisk dybt afhængig af Hjemmevær-
net,” sagde den nytiltrådte forsvarsminister Nicolai Wammen, 
da han i oktober besøgte Hjemmeværnskommandoen.

Forsvarsministeren betegnede de frivilliges opgaveløsning 
som af en ”utrolig høj kvalitet” og sagde ligefrem, at Hjemme-
værnet ”sikrer rammerne, både i Danmark og internationalt.”

”Som Europaminister var jeg i Kosovo og benyttede lej-
ligheden til at besøge bevogtningsdelingerne. Her sikrede 
Hjemmeværnet rammerne for fredsprocessen,” sagde Nicolai 
Wammen og fortsatte:

”Men i Danmark sikrer Hjemmeværnet også rammerne, fx 
når politikompagnierne forestår trafikregulering og bevogt-
ning. På den måde får politiet frie hænder til at kaste sig over 
noget andet.”

Forsvarsministeren understregede, at der i fremtiden også 
vil være opgaver at løse for Hjemmeværnet, både i Danmark 
og uden for landets grænser. ”Måske endda flere end tidli-
gere.”

Forsvarsminister Nicolai Wammen under 
sit besøg i Hjemmeværnskommandoen. 
Foto: Steen Wrem

 

Sådan ser den nye uniform M/11 ud. Den bliver dog først 
indført i Hjemmeværnet fra 2015. Foto: Ole Bo Jensen

 

Efterårs-  
øvelse i  
Vestsjælland 
Området omkring Holbæk og Kalundborg 
var på den anden ende, da Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og Vestsjælland afholdt 
stor efterårsøvelse.

Over 200 hjemmeværnssoldater deltog 
i weekendøvelsen, der blev afviklet som 
en ”cirkel-øvelse”, hvor alle deltagere kom 
igennem øvelse, uddannelse og skarp-
skydning. Alle hjemmeværnssoldaterne 
fik dermed lejlighed til at genopfriske fær-
digheder på nogle områder og afprøve og 
indlære nye færdigheder.

Øvelsen indeholdt momenter af bevogt-
ning flere steder, skarpskydning, skydning 
med F/X våben (paintball), patruljetjeneste 
samt ikke mindst rappelling. Det hele blev 
også dækket af de lokale og regionale me-
dier. Blandt andet var TV2 Øst ude med 
et tv-hold på skydeterrænet i Bredetved.

Læs om en række af efterårets andre 
store øvelser på side 11-21 her i maga-
sinet.
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Rydningsassistenter klar
Vi nærmer os højtiden for indsættelser af 
Hjemmeværnets rydningsassistenter. De 
hjælper Politiet og Forsvaret med at fjerne 
krysantemumbomber og andet fyrværkeri, 

som er til fare for borgerne. Følg rydningsas-
sistenternes arbejde på HJV.DK og på face-
book.

Nu’ det JUL 
igen
Juleaftensdag afholdes den traditionsrige og 
smukke mindehøjtidelighed for frihedskæm-
pere dræbt af tyskerne under besættelsen. 
Det foregår i Mindelunden i Ryvangen nord 
for København.

Arrangementet starter kl. 16.00, hvor 
hjemmeværnssoldater tænder lys og lægger 
blomster på gravene for de faldne friheds-
kæmpere. Ved mindemuren står Hjemme-
værnet æresvagt med fakler.

Årets taler er Mogens Henrik Nielsen, der 
som 17-årig blev taget til fange af Gestapo 
og indsat i Frøslevlejren. I november 1944 
blev han sendt til Neuengamme, hvor han 
sad, indtil han vendte hjem med ”De hvide 
Busser” i april 1945.

Yderligere oplysninger fås ved henvendel-
se til Ryvangens kontaktperson premierløjt-
nant Allan M. Kjær på tlf.: 23 84 02 34 eller 
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns 
Vestegn på tlf.: 44 89 59 00, seniorsergent 
Martin Ottesen. Klik også ind på 
www.mindelunden-juleaften.dk

På vej mod et 
endnu bedre 
magasin?

Her på redaktionen er vi 
stolte af fire gange om 
året at få lov at skrive 
og redigere HJV maga-
sinet og vise masser af 
billeder fra interessante 
aktiviteter. Men hvad sy-
nes vores mange tusinde 

læsere egentlig?
Det spørgsmål er vi heldigvis ved at kom-

me lidt tættere på at få svar på.
I løbet af efteråret har vi nemlig fået en 

masse gode svar fra næsten 1.000 modtage-
re af magasinet, som har sagt ja til at deltage 
i en omfattende analyse af HJV magasinet. 
Den viden vil vi i den kommende tid bruge 
til at give jer et endnu mere målrettet, ved-
kommende og oplysende magasin – på den 
måde, som I læsere foretrækker. For HJV 
magasinet skal også fremover være de frivil-
liges medlemsblad.

Foreløbig skal lyde en stor tak til alle delta-
gerne i analyse- og fokusgrupper.

Hjemmeværnets 
rydningsassistenter er 
særligt uddannet til at 
fjerne farligt fyrvær-
keri og andet spræng-
stof. Foto: Tony Wedige 
Brøchner

 

Dan
mar

k

Libyen
Uddannelse

Inf
an

ter
ist

er2000

Hjemmeværnet

Libyen

Kom
pa

gn
ier

Tolke

LibyenSold
ate

rfæ
rd

igh
ed

er
Støtte

Soldater

Samarbejde

Opgave

International

Hæ
re

nStø
tte

20
00

So
ld

at
er

Danske soldater skal uddanne  
libyere – i Storbritannien
Danske soldater skal hjælpe med at uddanne 
2.000 libyere i grundlæggende infanterifær-
digheder. Hjemmeværnet stiller med otte 
mand.

Situationen i Libyen efter Gaddafis fald 
er præget af ustabilitet og stærke militser. 
Derfor har den libyske regering anmodet om 
hjælp til at uddanne godt 2.000 libyske in-
fanterister i grundlæggende soldaterfærdig-
heder, så de kan styrke den libyske hær. 

Hjemmeværnet er i den forbindelse blevet 
bedt om at støtte med omkring otte mand, 
der sammen med Hæren skal uddanne liby-
erne, primært i skydefærdigheder. Denne nye 
internationale opgave vækker glæde hos Che-
fen for Hjemmeværnet: 

”Jeg ser frem til, at Hjemmeværnet skal 
støtte Hæren med uddannelse af libyske sol-
dater i Storbritannien. Det er en helt naturlig 
fortsættelse af vores tidligere støtte til Hæren 
i Kosovo og Afghanistan,” siger generalmajor 
Finn Winkler.

Hjemmeværnet skal, sammen med cirka 50 
mand fra Hæren, virke som instruktører i 2014. 

Derudover skal danske sprogofficerer fungere 
som tolke i Storbritannien. Libyerne deles op i 
kompagnier på cirka 120 mand, som hver skal 
have flere ugers uddannelse på en britisk base. 
”Det er i min optik et glimrende eksem pel på, 
hvordan Hjemmeværnet i frem tiden kan samar - 
bejde med Forsvaret om kapacitetsopbygnings-
opgaver,” siger generalmajor Finn Winkler.
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NY CHEF

Ny Kommitteret 
for Hjemmeværnet 

Hjemmeværnets nye kommitterede, Bjarne Laustsen (tv.) hilste på sin forgænger,  
Jens Hald, da han holdt afskedsreception. 

 

LÆS MERE
• I HJV magasinet nr. 1, 2014, 

bringer vi et interview med den 
nye kommitterede for Hjemme-
værnet.

• Læs om Bjarne Laustsen på 
Folketingets hjemmeside:  
www.ft.dk

• Følg ham også på facebook: 
www.facebook.com/b.laustsen

Den 59-årige Bjarne 
Laustsen (S) er udpeget til 
posten som Kommitteret 
for Hjemmeværnet. Han 
skal de næste fire år 
være den civile del af 
Hjemmeværnsledelsen 
samtidig med sit virke som 
folketingsmedlem.

AF CHRISTINE DAHL OG  
KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

1. november 2013 tiltrådte Bjarne Laustsen 
som den civile del af Hjemmeværnsledelsen 
og skal dermed være med til at tegne den 
fortsatte udvikling for Hjemmeværnets cirka 
48.000 medlemmer og 600 ansatte sammen 
med chefen for Hjemmeværnet.

Den nye kommitterede kommer fra Støv-
ring, Nordjylland, og er oprindeligt uddannet 
maskinarbejder. Men siden har han været 
politiker og har i perioden 1992-94 samt kon-
tinuerligt siden 1998 været valgt til Folketin-
get for Socialdemokraterne.

Bjarne Laustsen har et godt indblik i for-
svarsområdet, idet han har været både for-
svarsordfører og medlem af Forsvarsudval-
get. Gennem årene har han desuden haft 
en lang række tillidshverv, blandt andet som 
præsident for Beredskabsforbundet. Dermed 
har han opnået stor indsigt i det samlede 
danske beredskab og den nytteværdi, Dan-
marks mange tusinde frivillige har for sam-
fundet.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, ser frem til et godt samarbejde 
i de kommende år.

”Jeg glæder mig til at samarbejde med 
Bjarne Laustsen og til at fortsætte den po-
sitive udvikling, Hjemmeværnet har gen-
nemgået i de seneste år,” lyder det fra Finn 
Winkler.

Ansvar for ”det folkelige arbejde”
Hovedopgaven for Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet er ifølge Hjemmeværnslo-
ven at sikre tilgangen af frivillige til Hjem-
meværnet gennem det folkelige arbejde og 
markedsføringen af Hjemmeværnet. Det skal 
blandt andet ske gennem synliggørelsen af 
Hjemmeværnets støtte til samfundet, Forsva-
ret, Politiet og andre myndigheder.

Bjarne Laustsen – som agter at fortsætte 
som medlem af Folketinget – afløser Jens 
Hald (V), der bestred posten i fire år.
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Kronprinsesse Mary  
deltog i øvelsen  
Sikker Solskin på  
Bornholm. 
Foto: Kasper Kamuk

 

Hele Danmark 
på øvelse
Hjemmeværnssoldater fra alle værnsgrene og alle afkroge af 
Danmark har sat solide aftryk på øvelsesterræner, farvande, 
flyvestationer og byområder i de seneste måneder. Tilmed 
havde en af øvelserne royalt islæt. På de kommende sider får du 
reportager og masser af gode billeder.

»

Udpluk af efterårets  
største øvelser
• Feltøvelse i Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland med delta-

gelse af alle værnsgrene
• Feltøvelse i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland blandt 

andet med deltagelse af engelske soldater
• Flyvevåbnets SERE-øvelse med deltagelse af Flyverhjemmeværnet
• Distriktsøvelse ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland
• Distriktsøvelse på Bornholm med deltagelse af Det Bornholmske 

Hjemmeværn – inkl. alle værnsgrene – og Hærhjemmeværnsdi-
strikt Sydsjælland og Lolland-Falster

• Marinehjemmeværnets nye øvelse Coastex på Fyn

Læs mere om tre af  
øvelserne på side 12-21

TEMA: ØVELSER
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En hel region
i aktion
Udfordringer og aha-oplevelser var der mange af, da 
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland gennemførte  
deres første store feltøvelse med godt 1.100 hjemmeværns- 
soldater, der fik flyttet grænser.  

AF RUNE KRONENBERG
FOTO: INFORMATIONSTJENESTEN VED TRNM 

Frem for at samle alle regionens frivillige 
hjemmeværnssoldater ét sted på et geogra-
fisk lille område valgte Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland en decentral model, da 
de den sidste septemberweekend fyrede den 
første store regionsøvelse af.  

I næsten hele regionens ansvarsområde, 
der strækker sig fra det nordlige Jylland til 
Ringkøbing mod syd, udspandt sig et væld af 
øvelsesaktiviteter. 

Det resulterede i en imponerende feltø-
velse med unikke uddannelsesmuligheder for 
de omkring 1.100 soldater, der var i aktion 
i løbet af weekenden. Og der blev virkelig 
spillet på alle tangenterne. Fra bevogtningen 
af Hjørring kaserne i Nordjylland og uddan-
nelseskontrol af to delinger i Oksbøl i syd (og 
rent faktisk udenfor regionens ansvarsom-
råde) til træning og katastrofeindsættelse 
under en større politihjemmeværnsøvelse 

ved Hanstholm ved Vesterhavet, mens der 
mod øst ved Hevringlejren på Djursland blev 
gennemført grundlæggende militær efterud-
dannelse.

”Det var en weekend, hvor jeg virkelig fik 
flyttet nogle grænser,” lød det fra en af de 
mange tilfredse deltagere, delingsfører Søren 
Christensen fra Randers.

Også Hjemmeværnsledelsen besøgte øvel-
sen. De havde sammen med tolv observatø-
rer fra US National Guard en travl weekend, 
hvor de var rundt og hilse på flest mulige 
hjemmeværnssoldater. Trods det tæt pakke-
de program var der stor tilfredshed at spore 
blandt de amerikanske observatører, der var 
imponerede over de danske hjemmeværns-
soldaters indsats.

På kortet på den modsatte side kan du se 
billeder fra nogle af de mange aktiviteter. 

Fakta
Træning og uddannelse
• De omkring 1.100 hjemme-

værnssoldater var indsat i alt 
13 forskellige steder under 
Totalforsvarsregion Nord- og 
Midtjyllands store feltøvelse, 
hvor de fik trænet en række 
færdigheder, herunder:

• Samarbejde med andre aktører 
i totalforsvaret, såsom f.eks. 
politi og redningsberedskab

• Militære færdigheder som for 
eksempel skydning, første-
hjælp og overlevelsesforan-
staltninger

• Bevogtning af objekter som 
kaserner, hovedkvarterer og 
kraftværker

• Samarbejde med Hæren, 
Søværnet og Flyvevåbnet

• Samarbejde mellem hjem-
meværnssoldater på tværs af 
værnsgrene

• Oprettelse af et pressecenter

Observatører fra US National  
Guard besøgte feltøvelsen, 
som imponerede dem. 

 

TEMA: ØVELSER
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DRÅBY
ÅRHUS

HEVRING

FINDERUP

HJØRRING

MARIAGER 
FJORD

HERNINGVÆRKET

Hjemmeværns soldater 
oppe på taget af  

Hjørring Kaserne,  
som de bevogtede  

under øvelsen.

I Finderup Øvelses terræn blev der 
blandt andet trænet kørsel i pans-
rede mandskabsvogne som forbe-
redelse til indsættelse i vinterens 
sneberedskab

I Herning agerede figuranter demon-
stranter, som skulle holdes væk fra 
Herningværket.  

I Hevringlejren på Djurs-
land blev der gennemført 

grundlæggende militær 
efteruddannelse, der også 

omfatter skydning.

Bevogtningsplanerne  
for Søværnets Operative  
Kommandos bygninger  
i Århus blev også afprøvet 
under øvelsen.

I Ebeltoft  
blev depotet  
i Dråby bevogtet.

Også TV2 besøgte 
regionsøvelsen 
blandt andet i  
Finderup.

I Mariager Fjord blev der 
gennemført en større 
øvelse sammen med 

Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet.

På de næste fire sider kan du læse 
en længere reportage fra politihjem-
meværnsøvelsen i Hanstholm. »

I Hanstholm trænede 
Politihjemmeværnet 
indsættese i et kata-
strofescenarie.

HANSTHOLM
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TEMA: ØVELSER

Da katastrofen 
ramte Hanstholm

AF MORTEN FREDSLUND
FOTO: LARS HORN/BAGHUSET

14 HJV magasinet  |  December 2013



Uddannelsen gik lige til kanten, da omkring 130 
politihjemmeværnssoldater fra Nord- og Midtjylland 
trænede indsættelse i dramatisk terrorscenarie i 
Hanstholm.

”Hvor er min håndtaske. Jeg skal ha’ fat i 
min håndtaske. Jeg skal til Åbent Hus, og min 
taske ligger dér henne et sted.”  

Den tydeligt forvirrede kvinde tåger rundt 
midt på vejen og lægger beslag på to po-
litihjemmeværnssoldater i gule veste, som 
ihærdigt forsøger at berolige kvinden, mens 
de hver har et fast greb i hendes arme. Den 
samme vej i Hanstholms industrikvarter ind-
hylles i røg fra adskillige brændende Big-
halmballer, og midt ude på vejen sidder en 
halvt afklædt mand og stirrer ud i den blå 
luft. Han er kraftig forbrændt, men sidder 
blot og iagttager det kaos og sammensurium 
af blå blink, sirener, bål, røg, skrig og skrål, 
som udspiller sig omkring ham. 

Et kaos, som er forårsaget af en væltet bus 
og involverer adskillige sminkede civilister fra 
Thy Rollespilsforening, det lokale brandvæ-
sen, ambulancer fra Falck, politifolk og ikke 
mindst de tilkaldte politihjemmeværnssolda-
ter, som er involveret i Moment nr. 12 under 
en stor øvelse, der fandt sted i Hanstholm i 
slutningen af september. 

”Det er et stort set-up, som det selvfølgelig 
har taget tid at forberede. Vi har været her-

oppe i seks hele weekender i forbindelse med 
planlægningen, så det er rart, at vi kan kon-
statere, at alle planlagte 31 momenter i dre-
jebogen kan gennemføres uden aflysninger.”

Det fortæller én af øvelsens planlæggere, 
fungerende kompagnichef for Politihjemme-
værnskompagni Skive-Krabbesholm Else Sø-
gaard, kaldet Søster, mens vi ser Moment nr. 
12 folde sig ud.

Blandt andet har Falck nu sat det tunge 
skyts ind. Ved brug af kæder og hydraulik 
flår man bogstavelig talt taget af en smadret 
personbil, hvor to smerteskrigende passage-
rer sidder fastklemt.

Øremærket Politihjemmeværnet
Øvelsen blev afviklet som en del af Total-
forsvarsregion Nord- og Midtjyllands første 
store feltøvelse, der involverede omkring 
1.100 hjemmeværnssoldater i slutningen af 
september.

I Hanstholm var der dog udelukkende fo-
kus på at øve scenarier, der var øremærket 
de frivillige ved politihjemmeværnskompag-
nierne i de tre hærhjemmeværnsdistrikter i 
Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland. 

Øvelsen i Hanstholm var øremærket 
politihjemmeværnet. En voldsom tra-
fikulykke med væltet bus og adskillige 
hårdt sårede passagerer var blot ét af 
de 31 momenter, som deltagerne skulle 
igennem. 

 

Den forbrændte mand spillet af et medlem fra 
en lokal rollespilsforening sad midt i infernoet 
og stirrede ud i kaos, da industrikvarteret i 
Hanstholm blev omdannet til katastrofeområde.

Marinehjemmeværnet deltog også i øvelsen. Fra far tøjet 

Jupiter blev politihjemmeværnssoldater land sat med to 

hurtigtgående 100 hk gummibåde for at ned kæmpe  

terrorister på Søndergård Strand. 
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Daniel Pullen fra Politi-
hjemme værnskompagni 
Aalborg Syd har netop 
pågrebet en  mistænkelig 
faldskærmsudspringer. I 
baggrunden ses vicepoliti-
kommissær Jørgen Jensen, 
en af øvelsens 20 kamp-
dommere fra Politiet.

 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor  

Finn Winkler, besøgte øvelsen i Hanstholm. 

Ud over den brutale trafikulykke med ad-
skillige døde og hårdt sårede buspassagerer 
omfattede drejebogen blandt andet mo-
menter som ”Eftersøgning og anholdelse af 
luftlandsatte terrorister”, ”landsætning med 
gummibåd under beskydning”, ”transport af 
farlig, anholdt person”. 

Øvelsen var bygget op over et scenarie, 
hvor terror var den røde tråd, og både ”al-
mindelig hjælp” og ”særlig hjælp” til politiet 
blev trænet.

Et ekstra krydderi 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, besøgte øvelsen. Han mener, 
det er vigtigt, at man under store øvelser går 
lige til kanten i øvelses-set-up'et.

”Ud over fællesskabet, som er en vigtig 
del, skal øvelser som den her have momen-
ter, der giver et særligt krydderi i form af op-
levelser og materiel, som er nyt og som går 
lige til kanten, og stadig er sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt. Der er mange, som bruger 
mange år af deres liv på Hjemmeværnet, og 
derfor er det nødvendigt med lidt ekstra og 
mere variation i øvelserne, når man bruger 
en weekend på at uddanne sig," siger Finn 
Winkler.

Den holdning finder opbakning blandt øvel-
sens deltagere, hvor såvel action-niveauet 
som det tætte kammeratskab har en høj 
stjerne.

”Det sociale samvær betyder meget. Det 
betyder også meget, når man kan se, der er 

brugt nogle ressourcer, for at vi kan få nogle 
oplevelser ud over det sædvanlige. Samtidig 
får vi også pudset vores færdigheder af, så 
det giver rigtig god mening at være med,” 
siger Daniel Pullen fra Politihjemmeværns-
kompagni Aalborg Syd.

Faldskærmsudspringere i krattet
Sammen med sin gruppe er han i gang med 
at finkæmme et tæt krat, hvor en lille hånd-
fuld faldskærmsudspringere landede for få 
minutter siden. De kulørte fritfaldsskærme er 
fundet. På foranledning af politiet er gruppen 
nu indsat i eftersøgningen af tre-fire mulige 
farlige personer i krattet ved Hesseldal Bjerg.

”At der blev kastet folk ud med faldskærm, 
havde vi ikke lige set komme. Det minder os 
om, at man også skal huske at kigge op. Men 
det er også et tydeligt tegn på, at man har 
gjort sig umage for at give os nogle ople-
velser ud over det sædvanlige,” siger Daniel 
Pullen, inden han igen bliver beordret ind på 
lige linje af sin gruppefører i jagten på fald-
skærmsudspringerne. 

De var i øvrigt frivillige fra den lokale fald-
skærmsklub og blev én efter én spottet, tilba-
geholdt og overgivet til politiet under hjem-
meværnsgruppens fremrykning gennem det 
tætte krat. 

En tak fra politiet
Selv om momentet med faldskærmsudsprin-
gende farlige personer var spektakulært, 
giver det god mening at træne et scenarie, 

der ikke ses udspillet hver dag. Det mener 
vicepolitikommissær Jørgen Jensen fra Silke-
borg. Sammen med 19 kolleger fra de jyske 
politikredse stod han for evalueringen, efter 
politihjemmeværnssoldaterne havde været 
indsat i et moment.

”Begreber som kommunikation og person-
lige relationer er nøgleord, når politiet og 
Hjemmeværnet skal arbejde sammen. Derfor 
er øvelser som den her også guld værd. Især 
fordi der bruges nogle ressourcer, så man 
får øvet hele sammenspillet mellem Hjem-
meværnet, brandvæsen, Falck, læger og po-
litifolk fra forskellige politikredse. Ingen kan 
jo forudsige, hvilke opgaver vi pludselig kan 
blive stillet overfor i dagligdagen. Så det er 

”De frivillige 
stiller altid op. 
Om man så ringer 
klokken 3 om 
natten.”

Jørgen Jensen,  
vicepolitikommissær  
i Silkeborg

TEMA: ØVELSER
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Nedkastning af mistænkelige personer med faldskærm 
var blot ét af flere momenter, som gjorde øvelsen til en 
oplevelse ud over det sædvanlige. 

fint, man træner gruppen i at stille skarpt på 
opgaven, når adrenalinet kører,” siger Jørgen 
Jensen.

Han har ikke det fjerneste imod at hive en 
weekend ud af kalenderen for at give feed-
back til de frivillige hjemmeværnssoldater.

”I Silkeborg bruger vi Hjemmeværnet 
til rigtig meget. Vi har Regatta, Tour-de- 
Gudenå, cykelløb og meget mere. Og de fri-
villige hjemmeværnsfolk stiller altid op – om 
vi så ringer kl. tre om natten. Så betragt bare 
det her som en slags tak-for-sidst,” siger Jør-
gen Jensen, kort inden han sammen med en 
kollega skal evaluere hjemmeværnsgruppens 
indsættelse og jagt efter faldskærmsfolk i 
krattet bag os. 
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967 soldater stod på vagt
Bombetrusler og terroranslag fyldte godt op i drejebogen på Totalforsvars- 
region Fyn, Syd- og Sønderjyllands store feltøvelse Golden Griffin, der gav et 
stort udbytte. 

AF NINA VILLADSEN
FOTO: FREDERIK JOHS

 
Alvorlige trusler i et terrorscenarie var ud-
gangspunktet for Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjyllands feltøvelse Golden 
Griffin i starten af oktober, hvor 967 soldater 
øvede sig i at bevogte omkring 20 forskellige 
samfundsvigtige civile og militære anlæg i 
regionens område.

Øvelsens momenter var tilrettelagt, så op-
gaverne svarede til den type opgaver, som 
det norske hjemmeværn blev indsat til at 
løse i kølvandet på Anders Breiviks forfærde-
lige og tragiske terrorangreb i Oslo den 22. 
juli 2011. Øvelsen var tilrettelagt i et samar-
bejde mellem regionen og de tre hærhjem-
meværnsdistrikter. 

Langt hovedparten af deltagerne kom fra 
Hær-, Flyver- og Virksomhedshjemmevær-
net. Desuden deltog 115 britiske reservesol-
dater fra Territorial Army, 7 Rifles, som et led 
i en tougers uddannelsesperiode i Danmark. 

En bombe i bilen
HJV magasinet overværede samarbejdet 
mellem de danske og britiske soldater ved 
en bevogtningsopgave ved et depotområde 
i nærheden af Fredericia. 

 ”Vi har et super godt samarbejde med 
briterne, og det er spændende at se, hvilket 
udstyr de har. Vi kan helt sikkert lære no-
get af den måde, de britiske reservesoldater 
håndterer en bevogtningsopgave på,” påpe-
ger delingsfører Søren Hedensted.   

Det kan man roligt sige bliver tilfældet 
under et af de momenter, som HJV maga-
sinet observerer. For pludselig holder en 
bil ved adgangskontrollen ind til depotom-

rådet. Ud hopper en mand i uniform med 
gyldigt id-kort.

”Jeg har en bombe i bilen,” siger man-
den. Udtalelsen medfører straks forvir-
ring. For må manden komme ind? Må bilen 
komme ind? ”Det er bare for sjov,” siger 
manden så.

Hjemmeværnssoldaterne kontakter straks 
deres delingsfører. Bilen bliver uden for 
hegnet, og manden lukkes ind. Der er sta-
dig lidt forvirring. Så kommer en britisk 
soldat fra Territorial Army hen for at hjælpe. 

Da det går op for ham, at manden har 
sagt, han har en bombe i bilen, går det virke-
lig stærkt. Den britiske soldat kommanderer 
manden ned på jorden og råber: ”Get back, 
get back he has a bomb” til alle i nærheden 
af manden.

På god afstand bliver manden nu bedt om 
at tømme lommer, tage jakken af og vise, at 
han ikke har noget på maven, herefter visite-
res han. Undersøgelserne viste, at mandens 
udtalelser bare var en joke. 

 For de danske hjemmeværnssoldater er 
det tydeligt, at briterne har et andet forhold 
til bombetrusler på baggrund af de alvorlige 
terroranslag, de har oplevet blandt andet 
den 7. juli 2005 mod undergrundsbanen i 
London. Så for hjemmeværnssoldaterne gav 
momentet med den alvorlige bombetrussel 
god træning. 

Ballade ved hegnet
Det skulle vise sig, at der kom yderligere al-
vorlige trusler ved depotet. Flere gange blev 
der slået alarm, da såvel civile som uniforme-
rede personer kom for tæt på hegnet. Under-
vejs blev bevogtningsgraden desuden hævet, 
hvilket betød, at soldaterne skulle bære hjelm 
og beskyttelsesbriller. 

Pludselig sprang der så en bombe lige uden 
for hegnet, og en kvinde lå såret tilbage. En 
civil mand, der ville hjælpe damen, fik be-
sked på at stå helt stille, da man ikke vidste, 
om der var flere bomber. Soldaterne fik dog 
straks tilkaldt forstærkning og bestilt en am-
bulance. 

Alt i alt gav de mange øvelsesindslag stor 
travlhed under bevogtningsopgaven, og de-
lingsfører Søren Hedensted havde ikke mange 
minutter at slappe af i.

   En indtrængende soldat bliver komman-
deret til at tage hænderne over hovedet, 
inden han senere bliver visiteret.

 Hjemmeværnssoldater var under øvel-
sen indsat til at bevogte et depot i nærhe-
den af Fredericia.

 De danske hjemmeværnssoldater samar-
bejdede med britiske soldater fra Territorial 
Army.
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Golden Griffin fik også besøg af flere fol-
ketingsmedlemmer samt repræsentanter for 
Interforce. 

På Fyn var det lokale folketingsmedlem Tri-
ne Bramsen (S), der er medlem af Forsvars-
udvalget, på visit ved Hærhjemmeværnsdi-
strikt Fyn i Odense. Hun blev hentet fra et 
folkemøde på Fyns Stiftstidende med fuld 
militær VIP-sikring og eskorteret til Højstrup 
øvelsesplads. 

Evakuering af politiker
Efter iklædningen til den mere praktiske sol-
dateruniform blev Trine Bramsen kørt rundt 
i en terrængående pansret mandskabsvogn 
(PMV) i distriktets øvelsesterræn. Hun besøg-
te blandt andet et hjemmeværnskompagni i 
deres kompagnilokaler og fik en briefing om, 
hvordan man gennemfører en adgangskon-
trol. 

For at give Trine Bramsen en fornemmelse 
af, hvilke hændelser der kan opstå i et al-
vorligt terrorscenarie, prøvede hun på egen 
krop selv at blive evakueret lynhurtigt efter et 
fjendtligt angreb. 

Efter mødet med de frivillige hjemmeværns-
soldater udtalte Trine Bramsen: ”Jeg er fanta-
stisk imponeret over den entusiasme og den 
professionalisme, som jeg har mødt. Jeg har 

lært utroligt meget i løbet af dagen.” 
Øvelsen fik desuden besøg af Chefen for 

Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, 
der glædede sig over uddannelsesniveauet, 
den gode soldatermæssige optræden og det 
høje humør. 

Også fungerende chef for Totalfor-
svarsregion Syn, Syd- og Sønderjylland, 
oberstløjtnant Keld Madsen, nåede i 
løbet af weekenden at komme rundt 
til langt de fleste enheder.

 ”Der har generelt været en me-
get positiv stemning, og det har 
set rigtigt godt ud. Det er mit 
indtryk, at der har været et godt 
uddannelsesmæssigt udbytte af 
øvelsen. Der er al mulig grund 
til at sige en stor tak for en 
god indsats til alle de invol-
verede," understregede Keld 
Madsen.” 

Folketingsmedlem og med-
lem af forsvarsudvalget Trine 
Bramsen (S) var trukket i 
soldateruniformen, da hun 
besøgte feltøvelsen på Fyn. 

 

Hjemmeværnssoldaterne var i alarmberedskab efter adskillige trusler mod depotet. 
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HJV magasinet har samlet en buket billeder fra den store feltøvelse ”Sikker Solskin”, hvor 
Kronprinsesse Mary og 500 øvrige hjemmeværnssoldater trak i soldateruniformen. 

AF CHRISTINE DAHL OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Kronprinsesse Mary klarede alle øvelser i fin stil, 
da hun som led i den vedligeholdende uddan-
nelse i Hjemmeværnet deltog i øvelsen ”Sikker 
Solskin” på Bornholm. 

Kronprinsessen gennemførte blandt andet 
en vedligeholdende skydeøvelse og deltog i be-

vogtning og sikring af et havneområde ved Nexø 
Havn. Som afslutning rappellede Kronprinsessen 
ved Vang Stenbrud.

”Vi er glade og stolte over, at Kronprinsessen 
med sin deltagelse viser sin anerkendelse af de 
mange frivillige i Hjemmeværnet,” understre-
gede fungerende chef for Totalforsvarsregion 
Sjælland oberstløjtnant Tonni Schumann, efter 
øvelsen.

Ud over Kronprinsesse Mary, der har været 
medlem af Hjemmeværnet siden 2008, var 
500 hjemmeværnssoldater i skarp træning på 
øvelsen. Fokus lå på at indøve bevogtning af 
militære objekter samt grundlæggende militær 
efteruddannelse. For første gang deltog også 
soldater fra USA, Tyskland, Norge og Sverige. 

I Raghammer Skydeterræn gen-
nemførte Kronprinsesse Mary en 
vedligeholdende skydeøvelse.
Foto: Kasper Kamuk

 

Også soldater fra US 
National Guard var med 
på Hjemmeværnets felt-
øvelse ”Sikker Solskin på 
Bornholm. 
Foto: Kenny Thøgersen

 

Skarp militær  
træning på Bornholm

TEMA: ØVELSER
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For hundeførerne var der  
arrangeret et særligt mo-
ment, hvor de fik mulighed 
for at rapelle ned ad klipper-
ne med deres egen hund.  
Foto: Majlilja Kofod

 

Soldaterne øvede sig i at åbne ild under 
fremrykning på Raghammer Skyde terræn. 
Foto: Kenny Thøgersen

 

Øvelsens fjendestyrke gør 
sig klar til at rekognoscere 
på det sydlige Bornholm. 
Foto: Kenny Thøgersen

 

Kronprinsesse Mary deltog i  
Marinehjemmeværnets bevogtning og 
sikring af Nexø Havn.
Foto: Kasper Kamuk
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CIVIL GENOPBYGNING

Afghansk jord 
under neglene
Et lille håndplukket hold hjemmeværnssoldater med 
landsbrugsfaglig ekspertise er i Afghanistan for at lære 
landmænd i Helmand-provinsen nye ideer til et mere 
effektivt landbrug.

Tre danske hjemmeværnssoldater med hver 
deres landbrugsfaglige ballast opholder sig 
for øjeblikket i Helmand-provinsens hoved-
stad, Lashkar Gah, hvor de skal støtte gen-
opbygningen af landbruget som en del af et 
amerikansk Agribusiness Development Team 
(ADT) fra US National Guard Nebraska. 

De tre er menig Jimmi og menig Maria fra 
Flyverhjemmeværnet og kompagnichef Ib 
fra Hærhjemmeværnet. Det er første gang, 
Hjemmeværnet udsender en enhed, hvor 
det grundlæggende er medlemmernes civile 
kompetencer, der er efterspurgte. Status på 

projektet efter de første måneder i Afghani-
stan er yderst positiv.

”Vi har fået en fantastisk modtagelse. Det 
gælder både i de danske lejre i Bastion og i 
Lashkar Gah, men også folkene fra US Natio-
nal Guard Nebraska er rigtig flinke og hjælp-
somme. Det gør bare dagligdagen så meget 
lettere,” fortæller Ib.

 Samme holdning har lederen af det land-
brugsfaglige team, major Christian fra Hjem-
meværnets Kapacitetsopbygningscenter. 

”Det har været overraskende nemt at blive 
integreret i den amerikanske stab, som har 

været meget imødekommende. Allerede da-
gen efter vores ankomst til lejren i Lashkar 
Gah havde vi det første møde med to lokale 
afghanske samarbejdspartnere. Så vi har 
hurtigt kunnet melde klar til opgaven, som vi 
har forberedt os meget omhyggeligt på igen-
nem lang tid,” fortæller Christian. 

Et skridt ad gangen
Indgangsvinklen er, at holdets tre erfarne 
landbrugseksperter skal rådgive afghanerne 
og give dem nogle redskaber til, hvordan de 
selv kan drive deres landbrug mere effektivt. 
Set med danske øjne er landbruget meget 
gammeldags, og for bare få år siden fore-
gik såningen af markerne for eksempel med 
håndkraft. 

Så der er i den grad behov for, at de tre 
rådgivere får plantet nogle ideer til udviklin-
gen og eksempelvis hjælper med at uddanne 
landmændene til mere moderne dyrknings-

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
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metoder. Heldigvis møder rådgiverne stor 
velvilje fra de afghanske embedsmænd, og 
der er allerede indgået samarbejde om gen-
nemførelse af uddannelsesaktiviteter på lo-
kale uddannelsesinstitutioner.

 ”Det er små skridt ad gangen. Vi kommer 
ikke med penge, men vi kan bidrage med en 
masse viden, som er gået tabt på grund af 
krigen. Serveret på den rigtige måde – ikke 
for kompliceret og gerne gentaget flere gan-
ge – skal det nok lykkes at få de lokale em-
bedsmænd til at tænke i planlægning, bud-
gettering, kommunikation og uddannelse,” 
fastslår Ib, der bidrager med mange års erfa-
ring i landbrugsplanlægning og budgettering 
fra Fødevareministeriet.

For både Ib og Jimmi er det første gang, de 
er på en international mission, mens Maria er 
mere erfaren med to tidligere udsendelser til 
Kosovo og Afghanistan i rygsækken.  

”Det er en fed fornemmelse at være i et så 

totalt fremmed land, som på en og samme 
tid er utrolig gæstfrit og samtidig fjendt-
ligt. Jeg tror dog virkelig på, vi kan støtte 
Helmands landmænd til at blive bedre til at 
organisere sig, så de kan promovere deres 
forretning og opnå bare lidt bedre levevilkår,” 
siger Jimmi, der er faldet godt i hak med de 
amerikanske soldater. Det sværeste er faktisk 
savnet af familien hjemme i Danmark. Så en 
del af fritiden går med at pleje kontakten til 
hjemmefronten. 

Tryg base
Også kollegaen Maria er fortrøstningsfuld og 
tror på, at Helmand har potentialet til igen at 
blive et frodigt og produktivt sted. Men det 
kommer til at tage tid.

”Grundlæggende er afghanerne dygtige 
landbrugere, men krige har unægtelig sat 
udviklingen på standby. Vi kan hjælpe med 
at skabe nogle vedvarende systemer, der kan 

fungere, når vi er taget hjem,” siger Maria. 
Selv om holdet bor midt i en krigszone, 

er stemningen i den forholdsvis lille lejr i 
Lashkar Gah forbavsende afslappet. Holdets 
mandlige deltagere er indkvarteret i en gam-
mel russisk belægningsstue med et kæm-
pestort orientalsk tæppe på gulvet. Der er 
også blevet plads til en ældgammel sofa til 
besøgende. Maden, de får serveret, er britisk, 
men indisk inspireret.  

”Vi betragter klart lejren som en tryg base, 
hvor vi ikke hele tiden behøver at bekymre 
os om farer. Men vi er også soldater, så vi er 
altid bevæbnet. Det gælder også, når vi skal 
i bad eller skal motionere i vores trænings-
center,” fortæller Ib.

”Hjemmeværnet er 
simpelthen som skabt til 
denne type opgave i et 
land som Afghanistan, der 
befinder sig i en fase, hvor 
trusselsniveauet stadig er 
højt.”

Ib,  
udsendt hjemmeværnssoldat  
i Helmand

AFGHANISTAN

*
Lashkar Gah

Det udsendte danske hold er 
faldet godt til i lejren i Lashkar 
Gah, der hører til blandt de 
mindre lejre i Afghanistan. 
Bagerst ses fra venstre Ib og 
Jimmi. Forrest ses fra venstre 
Marie, der er tolk, Maria og 
lederen af holdet, Christian.
Privat foto

Helmand-provinsen set fra luften. 
Området er faktisk frugtbart og rum-
mer gode potentialer for igen at blive 
et frodigt område. Privat foto
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Sikkerheden har høj prioritet, og holdets 
medlemmer bevæger sig kun uden for lejren, 
hvis det er afgørende for deres arbejde, og 
når deres arbejde bliver sikret af koalitions-
styrker. Maria har sammen med holdets tolk 
overværet, hvordan en amerikansk dyrlæge 
trænede lokale afghanske dyrlæger. Holdet 
har også gennemført undervisning et sted i 
byen, hvor de og afghanerne følte sig sikre.

”Det er fedt at opleve menneskemylderet 
og se de mange børn klædt i tøj i kraftige 
farver,”  fortæller Maria.

Ideel HJV-opgave
Hjemmeværnssoldaternes unikke kombina-
tion af militære færdigheder og civile kom-
petencer har vist sig at være en stor fordel.

”Hjemmeværnet er simpelthen som skabt 
til denne type opgave i et land som Afgha-
nistan, der befinder sig i en fase, hvor trus-
selsniveauet stadig er højt,” fastslår Ib og 
fortsætter: 

”Vi har både de nødvendige militære fær-
digheder gennem vores hjemmeværnsud-
dannelse og er samtidig i besiddelse af civile 
kompetencer inden for landbrugsområdet. Så 
vi kan forsvare os selv og yde den faglige 
støtte om landbrugsforhold. Det er en rigtig 
god kombination.” 

Projektleder Christian er meget enig. Det er 
hans klare vurdering, at Hjemmeværnet med 
netop den type enhed, som er udvalgt og ud-
dannet til opgaven i Afghanistan, er i stand til 
at bidrage til mere komplicerede genopbyg-
ningsopgaver i krise- og/eller krigsområder.

Han mener sågar, at danske hjemme-
værnssoldater med de rette civile kompeten-
cer er særligt velegnede. 

”Deres menneskelige kompetencer kom-
bineret med den danske tilgang gør dem i 
stand til hurtigt at skabe tillid, som er grund-
lag for et samarbejde,” fastslår Christian, der 
ser gode muligheder for fremtiden.

 ADT’et og distriktsguvernører spiser fro-
kost på basen Lashkar Gah efter stormøde 
om landbrug i Helmand. 

 Landbrugsrådgiver Ib og tolken Marie 
taler med lederen for landbrugsrådgivning 
i Helmand.

Agribusiness Development Team
Et Agribusiness Development Team (ADT) 
er et amerikansk begreb. Enheden kan i 
kraft af kombinationen af militær og civil 
uddannelse samt udrustning indsættes i 
konfliktområder, idet den kan transportere 
og sikre sig selv. 

Uddannelsen af det danske bidrag
Hjemmeværnssoldaterne i ADT-enheden 
har gennemført i alt fem ugers intensiv 
uddannelse forud for udsendelsen:  
• én uges landbrugsfaglig uddannelse 

ved Dalum Landbrugsskole.
• to ugers militærfaglig uddannelse på 

Uddannelsescenter Christiansminde i 
Nordsjælland og to ugers militærfaglig 
uddannelse ved Det Danske Internatio-
nale Logistik Center i Vordingborg.

CIVIL GENOPBYGNING
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Hvilke værdier har en 
god hjemmeværnssoldat?
I begyndelsen af november kom et nyt etisk grundlag for fremtidens hjemme-
værn til verden. Det er blevet til via et grundigt arbejde fra bund til top i hele 
Hjemmeværnets rådsorganisation.

Er det muligt at skabe et fælles etisk regel-
sæt, som gælder alle medlemmer og an-
satte? Og i så fald, hvad er det så for nogle 
værdier, alle frivillige i Hjemmeværnet bør 
have med i bagagen? 

Svaret på første spørgsmål må være ja. 
I hvert fald har hele rådsorganisationen i 
Hjemmeværnet – fra underafdelingsråd og 
hele vejen op til Landsrådet – arbejdet med 
at forme et etisk grundlag, som skal være 
fundamentet for alle frivillige.

Ved landsrådsmødet på Hjemmeværnssko-
len i Nymindegab i første weekend i novem-
ber blev alle input fra de underliggende råd 
samlet og finpudset. Resultatet kan du læse 
her på siden.

Arbejdet med det etiske grundlag for frem-
tidens hjemmeværn har understreget styrken 
i den vidt forgrenede rådsorganisation. Her 
har alle haft mulighed for at få indflydelse på 
det endelige resultat.

Frivilligt input til forligsarbejde
Blandt de øvrige strategiske emner på lands-
rådsmødet var status for økonomien og en 
drøftelse af uddannelserne i Hjemmeværnet.
I Landsrådets udtalelse efter mødet hedder 
det blandt andet under punktet ”Den gode 
hjemmeværnsweekend”:

”Med udgangspunkt i et forslag om ud-
dannelse, benævnt ”den gode hjemme-
værnsweekend”, drøftede Landsrådet Hjem-
meværnets nuværende lokale uddannelse, 
indsættelse og livet i underafdelingen. I 
drøftelserne indgik blandt andet, hvilke ele-
menter der bør indgå for at sikre den årlige 
uddannelse af alle frivillige. Chefen for Hjem-
meværnet ønskede input til, om man i hø-
jere grad kan samle dele af uddannelsen på 
underafdelingsniveau. De modtagne input vil 
nu indgå i forligsarbejdet. I samme forbindelse 
blev der drøftet status for GME-F og erfaringer 
hermed fra hele landet.”

Det var sidste møde med den nuværende 
sammensætning af Landsrådet, idet valg-

handlingerne er i gang i hele rådsstrukturen 
med henblik på at finde medlemmerne til rå-
dene for de kommende to år.

Læs mere om rådsarbejdet på HJV.DK un-

der ”For medlemmer” (kræver login). Her kan 
du også finde Powerpoint-præsentationer fra 
landsrådsmøderne og udtalelserne fra Lands-
rådet.

ETISKE REGLER 
FOR HJEMMEVÆRNET

Generelt

Personel i Hjemmeværnet skal 
både i og uden for tjenesten 
være værdig til den agtelse og 
tillid, som et medlemskab af 
en frivillig, militær organisation 
kræver, og således være en 
værdig repræsentant for Hjem-
meværnet og Totalforsvaret.

Troværdighed 

Jeg er troværdig i ord og hand-
ling, fordi jeg holder, hvad jeg 
lover og siger fra, når opgaven 
ikke kan løses.

I Hjemmeværnet sætter vi en 
ære i at løse pålagte opgaver 
med udgangspunkt i vores ud-
dannelse og militære færdighe-
der. Alle viser respekt for vores 
uniformer ved at bære og an-
vende dem præsentabelt og 
korrekt. 

Loyalitet

Hjemmeværnets personel er loy-
ale over for trufne beslutninger 
og over for hinanden. 

Ansvar 

Vi tager ansvar for egen uddan-
nelse og støtter andres. 

Jeg holder mig i fysisk form i 
forhold til min funktion. 

Vi anvender Hjemmeværnets 
ressourcer ansvarligt. 

Respekt

Hjemmeværnets personel griber 
aktivt ind over for diskrimina-
tion, mobning og anden kræn-
kende adfærd. 

Vi anerkender behovet for for-
skellige typer af enheder i Hjem-
meværnet og vigtigheden af at 
samarbejde under uddannelser, 
øvelser og indsættelser. 

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

LANDSRÅD
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I havforskningens 
tjeneste
Et nyt samarbejde mellem Marinehjemmeværnet og danske havforskere har udviklet 
sig til en succes for begge parter. Marinehjemmeværnets gaster får brugt deres 
uddannelse og rutine på vigtige missioner, som er nødvendige for gennemførelsen 
af forskningsprojekter i de danske farvande.

AF BETH WERNER
FOTO: OLE FRIIS

Fartøjsfører og koordinator på Marinehjem-
meværnets havforskersejladser Henning 
Bach fra Korsør lader 40 meter ankerkæde 
gå. Kort efter ligge MHV 805 GEMINI stille på 
en position syd for Sprogø. 

Det er sidst på formiddagen en oktober-
dag med 10 m/s fra V-SV. Dagens havfor-
skersejlads er den 18. af slagsen på bare fem 
måneder i år. Sejladserne er resultatet af et 
nyt succesfuldt samarbejde mellem Marine-
hjemmeværnet og Dansk Center for Hav-

forskning, hvor Marinehjemmeværnet stiller 
sine fartøjer og besætninger til rådighed for 
havforskerne.   

Ud over besætningen på otte mand er der 
tre forskere ombord. Forskerteamet består 
af Lotte Kindt-Larsen, havbiolog og ph.d. 
stud., Mads O. Christoffersen, havbiolog og 
erhvervsdykker og Stine Kjærulff, miljøtek-
niker og dykkerlinefører, alle fra Danmarks 
Tekniske Universitet/Aqua.

Opgaven for teamet består i at udskifte 
en vandmikrofon, en såkaldt hydrofon, der 
er placeret på otte meter vand. Hydrofonen 
optager de lyde, som marsvin udsender, når 

de hører en akustisk alarm, en såkaldt pin-
ger. Lotte Kindt-Larsen forsker i bifangst af 
marsvin, og hendes projekt går ud på at mo-
nitorere marsvins adfærd i forhold til pingere 
og på at kortlægge garnfiskeriet i Storebælt. 
Det er undersøgelser, der kræver adgang til 
et større skib med professionel besætning og 
diverse udstyr.

Virkelighed overgår forventninger
De tre forskere er tilbage på MHV 805 GEMI-
NI efter turen i gummibåden ud til afmærk-
ningsbøjen med hydrofonen. Udskiftningen 
forløb dog ikke som planlagt. Det viste sig 

Havbiologen Mads O. Christoffersen fra Danmarks Tekniske Universitet/Aqua bliver skyllet af efter gummibådssejladsen.
 

SAMARBEJDE
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nemlig, at den tidligere udlagte hydrofon – og 
pinger – havde revet sig løs og var forsvun-
det. Selv om stemningen er lidt mat og trist 
blandt de tre forskere, tager begejstringen 
over på spørgsmålet om, hvad det betyder 
for dem at have adgang til Marinehjemme-
værnets fartøjer, besætning og udstyr.

”Det er helt uvurderligt, ja, faktisk overgår 
virkeligheden langt mine forventninger,” siger 
Mads O. Christoffersen og tilføjer:

 ”Jeg kan huske, at Lotte efter en sejlads 
tidligere i år kom tilbage og var helt oppe 
og ringe over forholdene ombord, adgang 
til gummibåd og ikke mindst den meget en-
gagerede hjælp og støtte fra besætningen. 
Jeg tænkte, kan det virkelig passe. Nu har 
jeg selv i forbindelse med mit eget forsk-
ningsprojekt omkring reetablering af sten og 
hulerevet Læsø Trindel været ude med et af 
marinehjemmeværnsfartøjerne. Jeg må give 
Lotte ret. Med aftalen mellem Marinehjem-
meværnet og Dansk Center for Havforskning 
har vi fået adgang til både nogle formidable 
faciliteter og en professionel og engageret 
besætning.”

Udbyttet går også den anden vej
Fartøjsfører Henning Bach er glad for påskøn-
nelsen af den indsats, som Marinehjemme-
værnets fartøjer og besætninger yder i for-
bindelse med havforskersejladserne.

”Udbyttet af samarbejdet går bestemt også 
den anden vej. Vores besætninger får med 
forskersejladserne lejlighed til at bruge deres 
uddannelse, viden og færdigheder på virke-
lige missioner, hvor gasterne bruger al deres 
uddannelse og træning fra Marinehjemme-
værnet,” understreger Henning Bach. Han 
fortsætter:

”Desuden er det altid spændende og in-
spirerende at møde nye mennesker og få et 
indblik i deres faglige verden. Forskerne er 
nemlig meget flinke til at fortælle om deres 
projekter. Og vi lærer lidt hver gang. Bare 
spørg besætningen, hvad makroalger er, jeg 
tror ikke, der er en eneste, som ikke ved det 
i dag.” 

Samarbejde dækker stort behov
Bo Barker Jørgensen, professor og formand 
for Dansk Center for Havforskning, hvis op-
gave er at hjælpe danske forskere med skibs-
charter, siger om samarbejdet:

”Det er fremragende og dækker et stort 
behov blandt danske havforskere. Vi er tak-
nemmelige for hjælpen og samarbejdet, for 
det er notorisk vanskeligt at skaffe offentlige 
forskningsmidler til sejlads.”

Formanden fremhæver også den positive 
og ukomplicerede måde, samarbejdet er 
kommet i stand på. Hjemmeværnet har ef-

10 m/s var ikke noget problem for Marinehjemmeværnets rutinerede besætning og det sø-
stærke forskerteam. Desværre måtte forskerne opgive den planlagte hydrofonudskiftning, 
fordi udstyret på havbunden havde revet sig løs.

 

Havbiologen Mads O. Christoffersen fra 
Danmarks Teknisk Universitet/Aqua forkla-
rer hovmester Erik Olsen om deres projekt.

   

Karsten Trap, motorpasser, holder øje med 
kollegerne og forskerne i gummibåden, 
mens navigatør Erik Klenum noterer, hvor 
længe dykkerne er i vandet.

 

Marinehjemmeværnets 
havforskerbesætning giver en 
hjælpende hånd til havbiolog 
Lotte Kindt-Larsen.
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Fartøjsfører Henning Bach 
fra Marinehjemmeværnet i 
Korsør koordinerer havfor-
skersejladserne.

SAMARBEJDE

ter hans mening vist sig at være en effektiv 
og handlekraftig organisation, både når det 
gælder om at få aftaler igennem og sejladser 
til at fungere.

Bo Barker Jørgensen, der er centerleder på 
Center for Geomikrobiologi, Aarhus Universi-
tet, befinder sig for øjeblikket i Østersøen, 
hvor han leder en ekspedition på boreskibet 
Greatship Manisha. Marinehjemmeværnet har 
også været involveret i denne ekspedition, 
der er af international karakter. Bo Barker 
Jørgensen fortæller, at Marinehjemmeværnet 
har assisteret ved afhentning af værdifulde 
mikrobiologiske prøver, mens boreskibet lå på 
en position i det sydlige Lillebælt.

”Organisationen bag boreekspeditionen har 
været imponeret over, at det danske marine-
hjemmeværn stillede sig til rådighed for op-
gaven og gennemførte den så kompetent,” 
siger Bo Barker Jørgensen.

Flere af Bo Barkers Jørgensen forskerkolle-
ger har i øvrigt givet udtryk for, at sejladserne 

med Marinehjemmeværnet giver dem mulig-
hed for at planlægge forskningsprojekter, 
som ikke kunne gennemføres uden hjælpen 
fra Marinehjemmeværnet. 

Efterlyser flere gaster
Henning Bachs ”ordrebog” på havforskersej-
ladser er da efterhånden også fyldt godt op, 
og indtil videre har han lige akkurat formået 
at følge med efterspørgslen. Koordinatoren 
har omkring 60 gaster at trække på i en hav-
forskerpulje, men det er lige i underkanten i 
forhold til antallet af opgaver.

”Hvis der er gaster, som er interesserede 
og har lyst til at deltage i de spændende for-
skersejladser, hører jeg meget gerne fra dem. 

Det kræver ingen specielle forudsætninger 
ud over den uddannelse, gasterne allerede 
har gennemført som aktive i Marinehjemme-
værnet,” siger Henning Bach.

Fakta
• 21. januar 2013 underskriver Ma-

rinehjemmeværnet – på vegne af 
Hjemmeværnet – og Dansk Center 
for Havforskning (DCH) en samar-
bejdsaftale om assistance og støtte til 
forskere på danske universiteter med 
tilknytning til DCH. 

• Første havforskersejlads gennemføres 
21. maj 2013. Fra maj og frem til 24. 
oktober 2013 er der gennemført i alt 
18 sejladser. 

• Sejladsernes længde har varieret 
fra en til seks dage og er foregået i 
Storebælt, Lillebælt, Sydfynske Øhav, 
Kerteminde Bugt, Kattegat midt og 
nord samt Limfjorden.

• Præsterede mandetimer pr. 24. okto-
ber 2013 er cirka 6.300 timer. 

• Havforskerbesætningsmedlemmerne 
hentes fra en pulje på cirka 60 gaster 
fra hele landet.

Interesserede gaster kan kontakte 
Henning Bach på telefon 9132 6133 
eller mail: 335374@hjv.dk

Havforskersejladserne koordineres af 
fartøjsfører Henning Bach fra Korsør.
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Hjemmeværnet skal også fremover uddanne 
og opstille militære kapaciteter, som kan 
supplere Forsvaret. Foto: Ole Bo Jensen

 

Oberst i 
spidsen
I spidsen for arbejdet med at løse de 
opgaver, der udspringer af forliget, 
står chefen for Planlægningsdivisionen 
i Hjemmeværnskommandoen, oberst 
Gunner Arpe Nielsen. Obersten har erfa-
ring med forligsarbejde fra forsvarsmini-
steriet, hvor han som chef for Planlæg-
nings- og udviklingskontoret arbejdede 
med de to seneste forsvarsforlig samt 
den seneste Forsvarskommission.

Senest kommer Gunner Arpe Nielsen 
fra en stilling som bataljonschef for Op-
klaringsbataljonen på Bornholm.

”Fra min tid som chef for Opklarings-
bataljonen har jeg meget gode erfarin-
ger med samarbejdet mellem Forsvaret 
og Hjemmeværnet. Vi fik god støtte og 
opbakning fra Hjemmeværnet i forbin-
delse med både uddannelses- og øvel-
sesvirket,” siger Gunner Arpe Nielsen.

AF LOUISE KEJSER

2. Hjemmeværnskommandoen
De ansatte i Hjemmeværnsstaben 
analyserer muligheder og udarbejder 
rammer for selve implementeringen.

3. Frivillige og ansatte
De konkrete opgaver defineres. Ka-
paciteter tilpasses, og medlemmerne 
uddannes til at løse opgaverne med 
høj kvalitet. 

FORLIGSSTATUS

1. Politikere
De folkevalgte bliver enige om, hvilke 
opgaver der skal løses, hvem der skal 
løse dem, og hvor mange ressourcer 
der er til rådighed.

Forligsprocessen

Fra forlig til 
konkrete opgaver
Rammerne for fremtidens hjemmeværn er ved at være 
på plads. Her kan du få et overblik over, hvordan status 
er for implementeringen af forsvarsforlig 2013-2017.

At få en bredt formuleret tekst i et forsvarsforlig 
gjort konkret og anvendelig er et stort arbejde. 
Men nu er rammerne ved at være på plads. 
Dermed er der også udsigt til, at medlemmer-
ne i løbet af 2014 kan se frem til at få mere 
håndgribelige informationer om arbejdet med 
både at tilgodese politikernes ønsker, samar-
bejdspartnernes behov og hjemmeværnssol-
daternes særlige forhold som medlemmer af 
en organisation, hvor indsatsen for samfundet 
leveres i fritiden.

Baggrund for forligsarbejdet
Med baggrund i den indgåede aftale på for-
svarsområdet har Hjemmeværnskommandoen 
tidligere i år iværksat arbejdet med at plan-
lægge selve gennemførelsen af forligsafta-
lerne. Godt et år efter aftalen blev indgået, er 
analysearbejdet godt i gang. Rammerne for de 
enkelte tiltag er så småt ved at tage så meget 
form, at man kan komme i gang med det kon-
krete arbejde.

I forhold til tidligere forlig skal Hjemme-
værnet i dette forlig ikke gennemgå de store 
ændringer i strukturen. Dette giver Hjem-
meværnet mulighed for at fastholde fokus 
på at tilpasse og modernisere i forhold til de 

fremtidige udfordringer og udvikle de områ-
der, Hjemmeværnet i forvejen mestrer bedst. 

Karakteristiske militære opgaver
Tendensen er, at Hjemmeværnet overtager en 
række nye opgaver på forsvarsområdet, men 
også fortsat skal løse velkendte militære opga-
ver. Opgaverne, der fremover forventes at skul-
le løses af hjemmeværnssoldater, har karakter 
af, at opstilling af kapaciteter sker som et sup-
plement til Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Som eksempel på dette har Hjemmeværns-
kommandoen og Hærens Operative Komman-
do indledt drøftelser om den konkrete udmønt-
ning af det øgede behov for Hjemmeværnets 
frivillige som supplement til Hærens struktur.

Opgaverne kan for eksempel være opstilling 
af egentlige kapaciteter indenfor bevogtnings- 
og infanteriopgaver. Men det kan også være bi-
drag i form af specialister og enkeltpersoner til 
stabe. Støtten til opgaveløsningen ses relevant 
indenfor både uddannelse og øvelse – men 
også i forbindelse med egentlige indsættelser 
både nationalt og internationalt.

Samlet set peger udviklingen i retning af en 
væsentlig større efterspørgsel efter Hjemme-
værnets militære kompetencer.
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Superskytterne
Hjemmeværnet rummer en del eliteudøvere inden for en række forskellige 
sportsgrene. Vi mødte en verdensmester og en flerdobbelt dansk mester i skydning 
for at høre, hvordan de får civile karrierer og eliteidræt til at gå hånd i hånd med 
venner, familier og et aktivt hjemmeværnsliv.

AF MALENA LARSEN
FOTO: FREDERIK JOHS

Støvregnen drysser stille ned, da HJV magasi-
nets journalist og fotograf møder eliteskytter-
ne René Kristiansen og Sarah Ploug Madsen 
ved Danske Gymnastik og Idrætsforeningers 
(DGI) landscenter for skydning i Vingsted ved 
Vejle. Fotografen bakser med nogle lamper, 
der skal med ned på banen. Imens tager 
René sit grej frem og forklarer: ”Riffel er lidt 
af en udstyrssport. Rigtig mange riffelskytter 
er grejnørder”.

”Ja, det problem har pistolskytter ikke”, dril-
ler Sarah og spøger med, at hendes vigtigste 
redskab er en lighter til at sode sigtemidlerne 
med. Modsat René har hun ikke så meget ud-
styr: kun sin pistol, briller og specialbyggede 
sko, der hjælper hende med at stå stabilt.

René bor i Grejs nord for Vejle og er med-
lem af Hjemmeværskompagni Middelfart. Til 
daglig arbejder han for DGI, og derfor har han 
ofte adgang til de gode træningsmuligheder, 
som Vingsted-centeret byder på. Sarah bor 

og studerer i Odense, hvor hun også er menig 
i Hjemmeværnskompagni Odense Havn. Til 
daglig træner hun mest på Fyn, men i dag har 
hun taget turen herop for at møde os.

Sarah og René kender hinanden igennem 
sporten, men har også engagementet i Hjem-
meværnet og en plads på både de civile og 
militære landshold til fælles – dog i hver deres 
disciplin.

Afgørende små marginaler
Da udstyret – både fotografens og skytternes 
– er på plads, er det tid til, at René og Sarah 
giver et par prøver på deres evner.

Alle små marginaler tæller i jagten på det 
perfekte skud, og derfor er der strenge reg-
ler, når man skyder til mesterskaber.

”Syningerne i Renés dragt skal sidde på en 
bestemt måde, og stoffet skal have en be-
stemt stivhed. Klappen for øjet på brillerne 
er der også en standard for, ligesom der er 
regler for, hvor let aftrækket på min pistol må 
være,” forklarer Sarah.

I mellemtiden har René samlet sin riffel, og 
går hen til standpladsen. Dragten, remmene 

på armen og det, der ved første øjekast ligner 
opfinderbriller, bidrager alt sammen til en sta-
bil skydestilling og et optimalt sigte.

Efter nogle serier, der ville gøre sig fortræf-
feligt til en mærkeskydning, men som René 
rynker på næsen af, rejser han sig op og siger 
”så er det vist din tur til at prøve”. Hvordan 
skribentens prøveskud gik, er det vist bedst 
at springe over, men det generelle indtryk er, 
at skydning faktisk er en rolig, næsten zen-
agtig sport.

”Det er helt klart en enmandssport, og der 
er rigtig meget mentalt i det. Derfor har for 
eksempel børn med ADHD godt af at skyde, 
selvom det lyder paradoksalt. Fordybelsen og 
koncentrationen er rigtig god for dem,” siger 
Sarah.

René supplerer: ”Skytter er nok lidt lige-
som løbere. Det er individualister, der gerne 
vil dyrke sporten selv.”

Viden deles med andre frivillige
I 2008 blev det besluttet, at personel fra 

Hjemmeværnet også måtte stille op på de 
militære landshold, og begge skytter bestem-

IDRÆTSPROFILER

René Kristiansen 
i et koncentreret 
øjeblik.
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te sig for at blive frivillige. Men selv om René 
understreger, at han som udgangspunkt er 
medlem af Hjemmeværnet i kraft af skydnin-
gen, tager han hjemmeværnslivet seriøst og 
har en plan for sit virke i den grønne uniform: 
Han vil være befalingsmand og blive skyde-
lærer for at give sin viden videre til de andre 
frivillige soldater i sit kompagni.

”Jeg vil gerne være med til at hæve ni-
veauet og bidrage til, at de folk, jeg har i 
hænderne, bliver bedre skytter. De der pa-
radesoldater, der bare er frivillige for at få en 
plads på landsholdet, det synes jeg ærlig talt 
er en lidt fesen holdning”.

René er projektkoordinator i DGI, og selv 
i de perioder hvor han officielt arbejder på 
halv tid, arbejder han 37 timer om ugen for 
at kunne spare afspadsering op til at tage til 
stævner. Og han træner selvfølgelig så ofte, 
som han kan.

Vigtig tørtræning
Sarah læser jura på Syddansk Universitet 
i Odense, arbejder en dag om ugen hos et 
advokatfirma i Kolding, og træner helst skyd-
ning to-tre gange ugentligt, afhængigt af sæ-
sonen.

”Træningsmulighederne på Fyn er ret 
begrænsede, så jeg tørtræner også meget 
derhjemme, helst et kvarter til en halv time 
hver dag. Man kan komme langt ved bare at 
øve løft og lave holdeøvelser,” forklarer hun. 
Oveni skydningen kommer der også en solid 
portion fysisk træning, både for at forebygge 
skavanker, men også for at holde pulsen nede 
i konkurrencesituationer.

Selvom det lyder som et travlt program, 
insisterer Sarah lige som René på at tage sit 
engagement i Hjemmeværnet alvorligt.

”Odense Havn er et meget aktivt kompagni, 
hvor mange lægger 250 timer årligt. Der er 
virkelig ikke ret meget kaffe og kage over det. 
Sidste møde fik vi Q for signal alle sammen, 
og på næste møde skal vi indøve bykamp, så 
der er altid noget for os. Hvis jeg skal være 
frivillig, vil jeg være seriøs med det, og jeg er 
altid med i det omfang, jeg kan.”

Sarah er kun lige færdig med sin grundud-
dannelse, men hun tænker også over at blive 
skydelærer.

Det er tydeligt, at begge skytter brænder 
for håndværket i deres sport og for at give 
det videre. Så ingen af dem har overvejet at 
gå helt andre veje i Hjemmeværnet.

”Der er jo lidt hjælp til selvhjælp over det,” 
forklarer Sarah. ”Hvis man for eksempel ser 
skydeuddannelsen og tænker, at noget kunne 
gøres bedre eller smartere, er man også for-
pligtet til at være en del af løsningen.”

Sundt HJV
HJV magasinet sætter i ny portrætserie 
fokus på eliteidrætsudøvere i Hjem-
meværnet. Vi følger deres træning og 
finder ud af, hvad der motiverer dem til 
en aktiv livsstil. Flere kompagnier har i 
dag uddannede sundheds- og trænings-
vejledere, der kan hjælpe dig på vej, 
hvis du går og overvejer, hvordan du kan 
få en sundere livsstil.

Brillerne er en del af 
Sarah Ploug Madsens 
nødvendige udstyr.
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Arbejde eller studier på fuld tid, træning, 
stævner, privatliv og Hjemmeværnet. Hvor-
dan får man det til at gå op?

Skytterne kikker på hinanden og griner.
”Det gør man jo egentlig heller ikke ...,” 

begynder Sarah.
”Damage control. Det er det eneste, man 

rigtig kan gøre,” forsætter René og forklarer: 
”Man er nødt til at foretage en skarp priorite-
ring. Jeg har fortalt min familie, at jeg kom-
mer hjem til jul, for det kan de forholde sig 
til. Jeg har undværet min familie rigtig meget 
– og de har undværet mig. Men de bakker 
op om det, jeg laver. Og de respekterer det, 
fordi de ved, at det er det, jeg vil.”

Vigtigt at lytte til sig selv
”Jeg føler ikke, at jeg har givet afkald på no-
get. Men jeg er måske løsere i min træning 
og accepterer, at det tager mig lidt længere 
tid at nå mine mål, fordi jeg heller ikke kaster 
alting efter det,” siger Sarah.

Er der aldrig dage, hvor man bare ikke gider?
”Nåh, du mener, når det fryser ti grader, 
og man ikke kan mærke sine fingre mere?” 
griner Sarah og fortsætter: ”Hvis jeg har en 
dag, hvor jeg virkelig ikke er oplagt, lader jeg 
nogen gange være med at træne. Så fokuse-

rer jeg på et af de andre elementer i trænin-
gen i stedet. Det er jo heller ikke tilfældigt, 
at jeg træner væsentligt mindre i eksamens-
perioder end ellers. Der er så meget koncen-
tration inde over, at det ikke kan betale sig at 
træne, hvis man er totalt uoplagt.”

”Man er nødt til at være lidt hård ved sig 
selv,” siger René. ”Man konkurrerer mod de 
andre i bruttotruppen og ved, at hvis man vil 
til VM, så skal man bare af sted. På den måde 
er det dejligt enkelt. Man har kun sig selv at 
skyde skylden på, hvis det går ad h...... til.”

På trods af stramme skemaer er begge 
skytter klar over, at det også er vigtigt at 
lytte til sig selv. Og mellem anekdoterne fra 
livet på farten skinner det også igennem, at 
den travle livsstil passer begge mestre helt 
fint. Som René siger det:

”Vi har jo selv valgt det, i sidste ende. Og 
hovedet skal vende samme vej som armene. 
Man skal sgu huske at smile.”

Skytternes syv  
træningstip
1:  Sæt et konkret mål. Er det for eksempel 

Nijmegen-marchen eller DHL-stafetten, der får 
dig op af stolen?

2:  Vær realistisk, og tilret din træning efter dit 
grundniveau og efter, hvor meget tid du kan 
lægge i træningen.

3:  Find nogen at træne med på samme niveau 
som dig selv eller lidt over. Man bliver bedst, 
når man bliver presset, og det sociale er en 
god motivationsfaktor.

4:  Fokusér på delelementerne. Løbetræning kan 
deles op i intervaltræning, udholdenhed og 
core-træning. Det giver afveksling i træningen, 
og du kan vælge at træne intervaller, hvis du 
ikke har tid til en lang løbetur.

5:  Planlæg pauser. Kroppen får tid til at følge med 
træningen og undgå skader, og du undgår at 
blive stresset, hvis du misser et træningspas.

6:  Hold fokus på målet, og tænk positivt. Glæd 
dig over, at du kommer tættere på dit mål i 
stedet for at ærgre dig over en misset træning.

7:  Husk at smile. Humor og godt humør er uund-
værlige træningsredskaber!

BLÅ BOG
René Kristiansen (29) arbejder for 
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger 
og er menig i HVK Middelfart. Hans ho-
veddisciplin er 300 m riffel, og han er 
blandt andet militær verdensmester i 
hurtigskydning for hold, og individuel 
sølvvinder ved det militære VM. Han bor 
i Grejs ved Vejle.

Sarah Ploug Madsen (24) læser jura i 
Odense og er menig i HVK Odense Havn. 
Hendes hoveddisciplin er 25 m pistol, og 
hun er blandt andet Nordisk mester i 
holdskydning, individuel bronzevinder 
samt tidligere dansk mester. Hun bor i 
Odense med sin kæreste.

IDRÆTSPROFILER
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Udsigt til bedre briller
Den nuværende sikkerhedsbrille M/96, som er standard i Hjemmeværnet, er  
aldrig blevet det store hit. Så i løbet af 2014 afløses den af en model, som i højere 
grad vil tilgodese de frivillige soldaters behov.

Det kniber ofte med at huske sikkerheds-
brillerne, når hjemmeværnssoldaterne har 
et ladt våben i hånden på skydebaner og i 
øvelsesterrænerne. Men nu er der snart ikke 
længere nogle (gode) undskyldninger for at 
undlade at anvende sikkerhedsbriller, når der 
skydes.

I øjeblikket arbejder Hjemmeværnskomman-
doen på at indkøbe nye briller til alle hjemme-
værnssoldater. Logistikafdelingen forventer, at 
de nye briller vil være tilgængelige på depo-
terne i løbet af andet kvartal 2014.

Afløser en ringe model
”Vi er godt klar over, at mange føler, at den 
nuværende sikkerhedsbrille M/96 er for ringe. 
De mange tilbagemeldinger, vi får, lyder på, 
at den hurtigt dugger til, let får ridser og 
generelt lider under en lav bærekomfort,” 

siger chefsergent Michael Svane fra Hjem-
meværnskommandoens Logistikafdeling.

I løbet af efteråret har han derfor arbejdet 
på at skaffe nye sikkerhedsbriller til Hjemme-
værnet gennem Forsvarets Materiel Tjeneste.

”Vi lytter naturligvis til vores medlemmer, 
og derfor arbejder vi på, at alle fra begyndel-
sen af det nye år kan få ombyttet den nuvæ-
rende brille med en ny model,” siger Michael 
Svane, som er ansvarlig for indkøbet i samar-
bejde med Forsvarets Materiel Tjeneste.

Han håber og tror på, at det vil lykkes at 
lave en aftale om indkøb af sikkerhedsbrille 
M/09, som produceres af firmaet Revision. En 
model, som har været anvendt af Forsvaret 
de seneste fire år, og som er meget mere 
populær end Hjemmeværnets standardbrille.

Her på siden kan du se et par af de væ-
sentligste detaljer ved sikkerhedsbrille M/09.

”Verdens bedste brille,  
som ligger i lommen, den 
beskytter ikke øjnene”

Niels Mølleskov  
seniorsergent,  
Hærens Kampskole på YouTube

FAKTA
• Brillestængerne er fleksible, så læng-

den kan justeres individuelt.
• Brillen leveres i flere størrelser.
• Brillen leveres med etui, pose, klud 

med anti-dug-middel, et sæt klart 
glas, et sæt mørkt glas samt en bril-
leindsats, hvis man normalt bærer 
briller. 

• Man vil – for egen regning – kunne 
få sat glas i. Alternativt er der stadig 
mulighed for at anvende ens sik-
kerhedsbrille M/96 eller den såkaldte 
OTG (over the glasses)

SKYDEBRILLE

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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VEDLIGEHOLD

Ahhh, endelig inde i varmen! Du er lige kom-

met tilbage fra en skydeaften i regnvejr og 

blæst. Nu sidder du på hjemmeværnsgården 

med dine kammerater og trænger til en kop 

varm kaffe og til at komme ud af uniformen, 

som klæber til huden.

Du ved godt, at det gevær M/95, som du har 

lånt af dit kompagni til aftenens skydning, træn-

ger til rens og olie. Men der sker vel ikke noget 

ved at springe over en enkelt gang. Det kan jo 

også være, at våbenmesteren klarer den...

Det samme tænkte ham, som havde 

”dit” gevær mellem hænderne nogle uger 

forinden. Næste gang sker det måske igen. Og 

pludselig er geværet blevet brugt tre eller fi re 

eller fem gange uden at blive vedligeholdt.

Resultatet? Geværet skyder pludselig upræ-

cist og er blevet nærmest umuligt at rengøre for 

ham med overskud, som endelig tager sig sam-

men og giver geværet den fornødne omsorg.

Hvis du gerne vil være ham med overskud-

det, og hvis du selv sætter pris på at få et vel-

smurt, velfungerende og skinnende 

gevær mellem hænderne, så kig med 

her. De dygtige og fl inke våbenmekanikere på 

Hjemmeværnets værksteder deler ud af deres 

erfaringer og fi duser, så du med en ganske 

overskuelig indsats kan bidrage til at passe på 

Hjemmeværnets våben – og samtidig være en 

god kammerat.

Den, der smører godt,
skyder godt

2

4

3

5

Mange af Hjemmeværnets 
våben savner lidt mere kærlig 
omsorg. Se her, hvordan du med enkle midler 
kan sikre dig et velfungerende, præcist gevær.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: STEEN WREM

Denne guide gælder hele gevær M/95-familien: 
M/95, M/96-11 og M/96 karabin.
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6 trin til effektiv vedligeholdelse

1. Skil geværet ad
Et adskilt gevær er lettere at rengøre i dyb-

den. Lower receiver (aftrækkerhuset)skal 

altid tages helt af. Så sørg for at tage for-

reste samlebolt ud. Hvis geværet hænger i 

bolten, bliver det skævt.

2. Giv piben olie
Olie trækker skidt med ud. Så før wire eller 

viskestok med ”klud-dims” fra pibens mun-

ding ind til kammeret. Påfør kluden, dryp 

med tilstrækkelig mængde olie, og træk så 

kluden gennem piben fra kammeret og ud, 

altså i projektilets retning.

Gentag processen et par gange, indtil pi-

ben skinner indvendigt.

Lad geværet stå med olie i piben i mindst 

10 minutter – og meget gerne længere. 

Olien trækker snavs med ud.

3. Giv piben en tur med stokken 
Når olien har virket i minimum 10 minutter, 

er det tid til at hive viskestokken med ren-

sebørste (kobber) frem. Pres børsten fra 

kammeret og ud forbi mundingen. Skru 

børsten af viskestokken, og gentag pro-

cessen to eller tre gange. På denne måde 

skubber du snavset ud af piben og undgår, 

at det trækkes med ind i kammeret.

4. Fjern skidt fra kammeret
Når du er helt sikker på, at piben er ren, 

er turen komet til kammeret. Tag den lille 

tykke kammerbørste. Det er den med kra-

ven. Før den ind i kammeret ved at skrue i 

urets retning. Træk den lige tilbage.

5. Rengør bundstykkehovedet 
Tag kammerbørsten, og rens grundigt 

langs kanten på bundstykkehovedet – også 

kaldet låsehovedet. Pas på gastrykringen.

6. Rens og smør aftrækkerhuset 
Brug en piberenser til at fjerne små par-

tikler, slam og andet snavs fra kammeret. 

Husk også at anvende den lille børste, som 

er en del af vedligeholdelsessættet, til det 

mest genstridige skidt. Når kammeret er 

helt rent, drypper du nogle få dråber olie 

på de bevægelige dele. Og kun på de be-

vægelige dele. For meget olie får små sten 

og andet skidt til at klæbe fast til kammeret.

Når du er færdig
Giv hele geværet en omgang olie. På den 

måde er du sikker på, at du undgår rust, 

og at skidtet fra den løse ammunition 

brænder fast. 

TIPS!
• Brug børster til rengøringen, ikke 

kun wire og klud. Der er ved at blive 

indkøbt nye viskestokke, som letter 

arbejdet betragteligt.

• Husk at bruge den rigtige størrelse 

klud. De gamle, som passede til 

gevær M/75, er for store til M/95-

familien.

• Der fi ndes kun én situation, hvor det 

er ok – efter rengøring – at undlade 

at smøre våbnet: Når det skal til vå-

beneftersyn på et af Hjemmeværnets 

værksteder.

• Husk altid at kigge i Geværskyttens 

bog, hvis du er i tvivl om anvendelse 

eller vedligeholdelse af et våben.

• Der er også gode råd at hente i 

”Grundregler for anvendelse og vedli-

geholdelse af GC M/95-familien”, som 

er udgivet af Hærens Kampskole.

Flammeskjuleren til venstre 
er fuld af fastbrændt slam, 
mens den til højre er ren-
gjort og har den rigtige stør-
relse hul til projektilet.Vær 
opmærksom på, at det kun 
er våbenmekanikere, der må 
afmontere fl ammeskjulere.
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Våbenmekaniker seniorsergent Carsten van 
Hauen med en såkaldt viskestok, som Hjem-
meværnskommandoen er ved at indkøbe 
til alle under afdelinger. Den kommer med 
forskellige dele, som gør arbejdet med at 
rense og smøre geværet til en leg.
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10 minutter – og meget gerne længere. 

Olien trækker snavs med ud.

3. Giv piben en tur med stokken
Når olien har virket i minimum 10 minutter, 

er det tid til at hive viskestokken med ren-

sebørste (kobber) frem. Pres børsten fra 

kammeret og ud forbi mundingen. Skru 

børsten af viskestokken, og gentag pro-

cessen to eller tre gange. På denne måde 

skubber du snavset ud af piben og undgår, 

atataatatatataatataaatatatataaatatatataaaatatatataataaaatatatatatattatattttaaaatattattttta dddddddddddddddet trækkes med ind i kammeret.

ven. Før den ind i kammeret ved at s

urets retning. Træk den lige tilbage.

5. Rengør bundstykkehovedet 
Tag kammerbørsten, og rens gru

langs kanten på bundstykkehovedet –

kaldet låsehovedet. Pas på gastrykrin

6. Rens og smør aftrækkerhuset 
Brug en piberenser til at fjerne små

tikler, slam og andet snavs fra kamm

Husk også at anvende den lille børste

er en del af vedligeholdelsessættet, t

mest genstridige skidt. Når kammeret er

helt rent, drypper du nogle få dråber olie 

på de bevægelige dele. Og kun på de be-

vægelige dele. For meget olie får små sten 

og andet skidt til at klæbe fast til kammeret.

Når du er færdig
Giv hele geværet en omgang olie. På den

måde er du sikker på, at du undgår rust, 

og at skidtet fra den løse ammunition 

brænder fast. 
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Radiokommunikation
løftes ind i ny tidsalder 
Hjemmeværnet har taget et teknologisk kvantespring med indførelsen af nyt 
kommunikationsmateriel på gruppeniveau. Den nye grupperadio er både lettere og  
enklere at anvende, men rummer samtidig mange nye funktionaliteter.

Bare 580 gram vejer den nye bærbare grup-

peradio, Secure Personal Radio (SPR), som i 

fremtiden skal sikre kommunikationen mel-

lem Hjemmeværnets gruppeførere og med 

deres delingsfører, når de er på øvelser eller 

er indsat. Sammen med indførelsen af en ny 

radio til intern radiokommunikation i grupper-

ne løftes Hjemmeværnets kommunikations-

materiel op i en anden tidsalder, der matcher 

den teknologiske udvikling på området og 

moderniserer Hjemmeværnets signalkoncept. 

Den smarte grønne grupperadio erstatter 

den væsentlig tungere grupperadio PRC371, 

der med sine hele 14 kilo har været tung at 

slæbe rundt på oven i al den øvrige udrust-

ning. Alene grupperadioens vægt gør den 

til en lille revolution, fordi den er så meget 

nemmere at sætte på hjemmeværnssolda-

tens basisudstyr.  

”Den nye grupperadio er både handy, let  

og samtidig super enkel at betjene. Den er 

desuden baseret på en moderne digital tek-

nologi. Jeg er overbevist om, at hjemme-

værnssoldaterne bliver ellevilde med den,”  

forklarer Hjemmeværnskommandoens an-

svarlige sagsbehandler Anne Kristensen, der 

har været tovholder i projektgruppen om-

kring anskaffelsen af det nye kommunikati-

onsmateriel.   

Materiellet er indkøbt i et tæt samarbejde 

med Forsvarets Materieltjeneste, der tidli-

gere har indkøbt en tilsvarende bærbar radio 

til Hæren. Det giver en række klare fordele 

både på uddannelsessiden og i forhold til ind-

køb af reservedele. 

Hjemmeværnssoldaterne skal dog lige tøve 

en kende med at glæde sig. For der går et 

stykke tid endnu, før grupperadioen lander 

ude i underafdelingerne. Den udleveres først, 

når radioerne er blevet programmeret, og 

modtagerne har fået den nødvendige bru-

geruddannelse, som vil tage omkring et par 

timer. Anne Kristensen forventer derfor, at 

SPR tidligst udleveres omkring 1. april 2014. 

Nytårsgave
Til gengæld kan Hjemmeværnets underafde-

linger se frem til en snarlig nytårsgave med 

udleveringen af den nye Sepura radio til in-

tern kommunikation. Den ventes at blive klar 

til udlevering allerede fra januar 2014. 

Radioen er den samme som anvendes til 

SINE-nettet, men har en anden program-

mering. Den fungerer som en slags walkie 

talkie og er programmeret således, at den 

kun kan anvendes til intern kommunikation 

i grupperne.  

”Vi har ikke tidligere haft radioer til intern 

kommunikation i grupperne. Så det er virkelig 

en fornyelse. Vi får en radio, der passer til de 

opgaver, Hjemmeværnet løser i dag,” siger 

Anne Kristensen.

RADIOKOMMUNIKATION

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

Den nye bærbare grup-
peradio til venstre vejer 
bare 580 gram. Til høre 
ses den nye Sepura radio 
til intern kommunikation i 
grupperne. 
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Ansvarlig sagsbe-
handler i Hjemme-
værnskommandoens 
Logistikafdeling 
Anne Kristensen, 
der også er frivillig 
signal offi cer i Hjem-
meværnet: 

En knaldgod 
radio
”Udvendigt er den nye Secure Personal 

Radio en meget simpel radio med få 

betjeningsknapper, der er nemme at 

betjene for brugeren. Indvendigt er det til 

gengæld en meget kompleks radio. Den 

kan programmeres til at sende på fl ere 

net samtidig, umærkbar repeaterfunktion 

kan også programmeres i radioen, som 

samtidig er forberedt til at kunne sende 

data, så den er fremtidssikret. Indførel-

sen af radioen vil blive en stor lettelse 

for gruppeførerne, fordi den erstatter 

PRC371, som er betydelig tungere og 

større. Det er selvfølgelig også et kæmpe 

plus, at Hæren har samme radio.”

Fakta
om Secure Personal Radio:

• Secure Personal Radio (SPR) er en bær-

bar digital radio til gruppeniveau. Den 

vejer 580 gram og har en rækkevidde 

på cirka tre-fi re kilometer.

• Radioen er baseret på UHF-teknologi 

med plads til mange frekvenser. Hver 

radio kan programmeres til at være 

repeaterstation, så man kan forlænge 

radiokommunikationens rækkevidde. 

• Hæren anvender samme radio, hvilket 

giver en række fordele på øvelser sam-

men med Hæren. 

• Hjemmeværnet har indkøbt 1.562 bær-

bare radioer, der fordeles som pulje-

materiel med seks til hver underafdeling 

med undtagelse af Hjemmeværnets 

Musikkorps og Marinehjemmeværnets 

underafdelinger. Til hver patruljedeling 

er der afsat otte radioer.

• Radioerne forventes tidligst udleveret 

fra 1. april 2014, dog har Hjemmevær-

nets Særlige Støtte og Rekognosce-

ringskompagni allerede fået udleveret 

36 radioer.  

Den nye Sepura radio er den samme 
som anvendes til SINE, men har 
andre funktionaliteter.
• Sepura radioen vejer 486 gram 

med batteri og monofon og har 
en rækkevidde på 1-2 kilometer. 

• Med radioen følger et headset og 
et etui, der kan sættes fast på 
basisudstyret. 

• Der udleveres 10 radioer pr. 
underafdeling med undtagelse af 
Hjemmeværnets Musikkorps og 
Marinehjemmeværnets underaf-
delinger.

SPR radioen har to knapper: 
Knap 1 anvendes til at sende kom-
munikation til grupperne. 
Knap 2 bruges til at sende kommu-
nikation til kommandostationen. 

Med SPR radioen følger også et head-
set, så den er nem at betjene.

1

2
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Billedet illustrerer, hvordan 
det nye kommunikations-
materiel skal anvendes i 
Hjemmeværnet.  

Gruppefører
Sepura radio

1. gruppe

SPR radio

Delingsfører
SPR radio

SPR radio

Gruppefører
Sepura radio

2. gruppe

Delingsfører

Kommandostation

371/381

371/381
371/381

Signalkoncept
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1  Hvilket indtryk havde du af Hjem-
meværnet, inden du havde første 
arbejdsdag 1. september?

Jeg tilhører den gruppe af danskere, som 
nok ikke havde et særlig nuanceret indtryk af 
Hjemmeværnet. Men det er en organisation 
med mange flere evner og opgaver, end jeg 
først antog, og jeg er meget positiv over for 
det, jeg har set af opgaveløsningen.  Over alt 
møder jeg entusiasme og en positiv indstil-
ling, så jeg har dyb respekt for indsatsen både 
blandt medlemmerne og blandt de ansatte.

2 Har der været nogle aha-oplevel-
ser undervejs?

Ja, jeg har ikke været klar over, hvor bred en 
organisation Hjemmeværnet er. Samtænkning 
mellem de forskellige aktører i beredskabet og 
de mangeartede opgaver, som Hjemmevær-
net løser for forsvaret og det civile samfund 
er eksempler på områder, som man skal have 
indsigt i Hjemmeværnet for at kende til. Så 
jeg mener, at vi godt kan gøre endnu mere for 
at markedsføre de mange facetter.

3  Hvordan vurderer du kvaliteten af 
de opgaver, der løses af de frivillige 
i Flyverhjemmeværnet?

Jeg har fået et meget positivt indtryk. Jeg 
har kun mødt engagerede og dedikerede 
mennesker.

Vurderingen af indsatsen skal ses i lyset 
af, at opgaverne bliver løst af frivillige og i 
deres fritid. Så i Flyverhjemmeværnet skal vi 
for eksempel ikke måle os mod en profes-
sionel enhed fra Flyvevåbnet – selv om jeg 
reelt tror, at vi for nogle grupper er tæt på at 
være på samme niveau. Ligesom de øvrige 
værnsgrene har Flyverhjemmeværnet enkelt-
personer og grupper, der bruger rigtig mange 
timer i Hjemmeværnet, og her er det min op-
fattelse, at det faglige niveau er endog meget 
højt. Vi skal hele tiden have en god dialog 
med vores samarbejdspartnere og følge med 
i udviklingen af opgaver og afstemme vores 
indsats i forhold til vores formåen, så vi fort-
sat gør bedst nytte. Vi skal på den måde hele 
tiden sikre, at vi er en relevant organisation.

4  Hvordan vurderer du potentialet 
for Flyverhjemmeværnet på den 
længere bane?

Vi skal først og fremmest fastholde og udvikle 
de opgaver, vi allerede har. Det drejer sig 
især om bevogtning og om sikring af civile 
og militære lufthavne samt inden for ope-
rationsstøtte. Inden for uddannelse er der 
muligheder for at udbygge samarbejdet med 
Flyvevåbnet – i begge retninger.

Der er et fortsat potentiale i udviklingen 
inden for Flyverhjemmeværnets bevogtnings-
assistenter og security force-enheder, samt 
en række øvrige områder, hvor jeg også ser 
mulighederne for at anvende medlemmernes 

civile kompetencer i Hjemmeværnet. Her 
tænker jeg for eksempel på logistikområdet 
og føringsstøtte. Desuden kan cyberforsvar 
være et spændende område at se nærmere 
på. Hertil kommer, at vi er ved at se på en 
mere robust og kapabel flyvende kapacitet.

5 Hvordan kan du bidrage til at sikre 
de rigtige opgaver?

Jeg kender jo Flyvevåbnet, og jeg ser mig 
selv som en slags ”account manager” for at 
bruge et moderne ord. Altså en, som kan 
skabe sammenhæng og forventningsafstem-
ning mellem Flyvevåbnets behov og de frivil-
liges muligheder og ønsker. 

Jeg tror, at den altafgørende drivkraft for 
vores medlemmer er at løse opgaver, der gi-
ver mening – for forsvaret og samfundet i 
det hele taget. Det er den velkendte følelse 
af at gøre en forskel. Men vi må også huske, 
at den enkelte meget gerne skal kunne se 
opgaveløsningen som en mulighed for selv 
at opbygge nye og spændende kompetencer 
inden for forskellige områder, som kan anven-
des i civile sammenhænge.

Så det er centralt for mig hele tiden at være 
opmærksom på, at Hjemmeværnet stedse er 
en relevant og frivillig organisation. Jeg håber 
at kunne bidrage til at skabe en kultur, der har 
fokus på opgaven og samtidigt kan fastholde 
de frivillige og deres engagement.

Den nye chef for Flyverhjemmeværnet, 
oberst Bernt Christiansen, kommer fra 
en stilling som chef for Expeditionary 
Air Staff, som er Flyvevåbnets ekspert-
enhed inden for luftoperationer. 

5 SKARPE TIL CHEFEN 
for Flyverhjemmeværnet

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: TONNY BENDER CHRISTENSEN

”Opgaverne skal give mening”
Den nye chef for Flyverhjemmeværnet, oberst Bernt B. Christiansen, har en 
baggrund i Flyvevåbnet. Den erfaring vil han anvende til at skabe den rette kobling 
mellem Flyvevåbnets behov og de frivillige hjemmeværnssoldaters motivation, 
engagement og ønsker.



»

Hvor godt kender du Hjemmeværnets designmanual?  
Den har nu været gældende i halvandet år, så måske 
er det tid til en opfrisker. På næste side kan du få et 
hurtigt overblik over skrifttype, skabeloner og hvordan 
reglerne er for anvendelse af de officielle farver – 
heriblandt den ”nye” værnfælles karmoisinrøde farve.

Hjemmeværnet ser

 RØDT!
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Sådan anvendes 
Hjemmeværnets fælles farve
Her på siden kan du se eksempler på, hvordan den 
værnsfælles karmoisinrøde farve bliver brugt.

Årsberetning 
En folder med nøgletal for Hjemmeværnet. Den 
produceres i Hjemmeværnskommandoen, dækker 
alle myndigheder og har derfor karmoisinrød som 
den primære farve.

PO-kampagne
I sommeren 2013 kunne man se lokale kampagner, 
hvor fokus var på samfundsnytten af Hjemmeværnets 
indsats ved store sports- og kulturarrangementer. Selv 
om det var Politihjemmeværnet, man ser på bille-
derne – og dermed den grønne del af Hjemmeværnet 
– var formålet at oplyse bredt om Hjemmeværnets 
indsats. Derfor blev den karmoisinrøde farve anvendt.

Magasiner til alle
Samtænkningssektionen i Hjemme-
værnskommandoen arbejder med 
beredskab i bred forstand, og magasinet 
er rettet mod eksterne interessenter. 
Magasinet er ikke knyttet specifikt til 
Hjemmeværnets forskellige værnsgrene, 
så den røde farve er den rigtige at an-
vende. Denne farve – eller den komple-
mentære grønne farve – anvendes også 
som den primære til de fleste forsider 
på HJV magasinet.

HJV.DK
Forsiden af den offentligt tilgængelige del af Hjemme-
værnets nuværende adminstrationsplatform, HJV.DK, 
er værnsfælles. Men når man klikker videre ind på 
de respektive værnsgrene, skifter universet til enten 
grønt, lyseblåt eller mørkeblåt

Kort fortalt
Denne folder dækker alle tre værnsgrene. På billed-
siden er der prioriteret at vise forskellige kapaciteter, 
men farverne er den primære værnsfælles samt den-
nes komplementære farve, som er en frisk grøn.

Fakta om  
design i HJV
Her får du et udpluk af nogle af 
grundprincipperne i Hjemmeværnets 
designmanual.
• Til materiale, der dækker alle 

værnsgrene – typisk produceret og 
udsendt af Hjemmeværnskomman-
doen – anvendes som udgangs-
punkt en særlig karmoisinrød farve.

• Hver værnsgren har sin egen 
primære farve. Desuden er der en 
kontrastfarve til hver af de officielle 
grønne, blå og røde farver.

• Skrifttypen Tahoma er Hjemmevær-
nets primære typografi og benyttes 
til alt materiale – både trykt og 
digitalt.

• Du kan altid finde en opdateret 
udgave af designmanualen på  
HJV.DK under ”Presse og design”.

• På HJV.DK/Designmanual2012/
Sider/Materialer.aspx finder du ska-
beloner til visitkort, brevpapir, præ-
sentationer i Powerpoint, foldere, 
nyhedsbreve og meget andet.

Har du spørgsmål, så skriv direkte til: 
designmanual@hjv.dk

DESIGNMANUAL
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Det blev en aften med fart over feltet og realistiske aktiviteter, da Hjemme værnet 
i Sønderjylland demon strerede sine mange kvaliteter for ind  budte deltagere på 
forsvarschefens Sik ker hedspolitiske Kursus. 

TEKST OG FOTO: PRESSEOFFICER LEIF LARSEN

Over området kredser et fly, alt imens der på 
landjorden er klargjort en sanitetstrailer. In-
fanterikompagniets overvågningsdeling sør- 
ger for sikring af området, og rydningsassi-
stenter er kørt i stilling. Kampklædte hjem-
meværnssoldater er til stede og flere hunde 
gir hals af bar spænding. 

Stedet, hvor de mange aktiviteter foregår, 
er Beredskabsstyrelsens ruinby i Tinglev i Søn- 
 derjylland. Hærhjemmeværnsdistrikt Syd-  og 
Sønderjyllland har i samarbejde med Fly- 
verhjemmeværnet forberedt en demonstra-
tion af Hjemmeværnets kapaciteter for 39 

prominente deltagere på forsvarschefens 
Sikkerhedspolitiske Kursus, der også fik en 
briefing af Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winkler.

Førstehjælp og fyrværkeri
Hjemmeværnets dygtige sygehjælpere ydede 
livreddende førstehjælp til flere tilskadekom-
ne, som var sminket utroligt overbevisende. 
Så blev der fundet noget ueksploderet fyr-
værkeri, som gav rydningsassistenterne lej-
lighed til at demonstrere, hvordan det skal 
håndteres. Samtidig fik kursusdeltagerne en 
grundig forklaring på, hvordan indsættelsen 
af rydningsassistenterne bliver koordineret 
mellem Politi, Hærens Ammunitionsrydnings-
tjeneste og hjemmeværnsdistrikternes vagt-
havende officer. 

Kursusdeltagerne fulgte begivenhedernes 
gang på tæt hold fra den afmærkede tilskuer-
plads. Pludselig flygtede en person ud fra rui-
nerne. En snarrådig hundefører sendte uden 
tøven sin hund efter den flygtende, og inden 
han var nået ret langt, blev han standset af 
hunden. Hændelsen fik kursusdeltagerne op 

på mærkerne, og mange fik mobiltelefonerne 
frem for at tage billeder. 

Feltflyveplads i Padborg
Fra ruinbyen fortsatte deltagerne i bus til felt-
flyvepladsen ved Padborg ad en nøje planlagt 
rute, hvor de blev eskorteret af en overvåg-
ningsdeling fra infanterikompagniet. Under-
vejs blev ruten ændret på baggrund af efter-
retninger fra Flyverhjemmeværnet, der havde 
et fly på vingerne til at overvåge situationen. 

Takket være kombinationen af professionel 
eskorte, Politihjemmeværnets trafikregulering 
og efterretninger fra luften kom kursusdelta-
gerne sikkert frem til feltflyvepladsen, hvor de 
også fik lejlighed til at komme tæt på det lille 
enmotorede fly.

Oplevelsen affærdigede mange spørgsmål 
til flyets besætning, og alle fik en grundig 
briefing om, hvad der rør sig i Flyverhjem-
meværnet. Så selv om demonstrationen af 
Hjemmeværnets kapaciteter kun varede cirka 
1 ½ time, var deltagerne meget begejstrede 
over det frivillige hjemmeværnsengagement 
og den professionelle tilgang til opgaverne. 

Hjemmeværnet fremviste 
sine mange muligheder

Deltagerne på forsvarschefens Sikkerheds-
politiske Kursus fik en demonstration af 
materiel, som anvendes til at bortsprænge 
ulovligt fyrværkeri.

En snarrådig hundefører sørgede for effektivt 
at stoppe en flygtende person, hvilket var et 
af de mere dramatiske højdepunkter under en 
demonstration af Hjemmeværnets kapaciteter.

SIKU
Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske 
Kursus (SIKU) gennemføres en gang 
årligt for meningsdannere i det danske 
samfund. 
Formålet er at diskutere den aktuelle 
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspo-
litiske situation set i såvel dansk som 
internationalt perspektiv. 
Kursusdeltagerne får under kurset også 
en demonstration af det danske forsvar, 
herunder også af Hjemme værnet.

SIKKERHEDSPOLITISK KURSUS
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Kursisterne strømmer til 
Hjemmeværnsskolens 
uddannelser
Hjemmeværnsskolen har det seneste år oplevet en massiv tilgang af  
kursister. Især Hjemmeværnets Lovpligtige Grunduddannelse (LPU) og 
befalingsmands kurserne er populære.

Markant flere hjemmeværnsmedlemmer har 
i år valgt at uddanne sig på en af Hjemme-
værnsskolens mange uddannelser i forhold til 
for bare et år siden. 

Det strømmer faktisk ind med kursister på 
skolen, der nu høster frugten af de seneste 
års vedholdende fokus på at holde nye hjem-
meværnsmedlemmer til ilden og hurtigere få 
dem igennem Hjemmeværnets Lovpligtige 
Uddannelse (LPU), der er fundamentet for 
den videre karriere i Hjemmeværnet.  

For det er især LPU og befalingsmandskur-
serne for vordende førere, Alment Befalings-
mandskursus (ABK)og Videregående Befalings-
mandskursus (VBK), der søges af de frivillige. 

I runde tal har Hjemmeværnsskolen til og 
med uge 38 i år (midten af september) modta-
get 22 procent flere kursister, svarende til godt 

800 flere deltagere i forhold til samme periode i 
2012, hvor det samlede antal kursister udgjorde 
3.593. Den positive udvikling har samtidig med-
ført flere kurser og ikke mindst en kraftig reduk-
tion i antallet af aflyste kurser.  

Populær Bootcamp
Skolechef oberst Ole Baggesgaard glæder sig 
over udviklingen: ”Alle lægger sig virkelig i 
selen for, at nye hjemmeværnsmedlemmer 
får gennemført Hjemmeværnets Lovpligtige 
Uddannelse, som vi tidligere har oplevet, at 
det var svært at komme igennem af den ene 
eller anden årsag. Det anser jeg for en væ-
sentlig årsag til de mange flere kursister på 
skolens kurser,” siger Ole Baggesgaard.

Oberstløjtnant Finn Prip Pedersen er chef 
for Hjemmeværnsskolens Uddannelsesafde-

ling og skolens seks decentrale uddannelses-
centre rundt om i landet. Uddannelseschefen 
uddyber nogle af de faktorer, som har sat 
gang i den positive spiral. 

”Vi tilbyder i dag nye hjemmeværnsmed-
lemmer forskellige muligheder og veje til at 
gennemføre LPU. De kan vælge at sprede ud-
dannelsens fire moduler over en periode, eller 
de kan nappe det hele på en gang på vores 
Bootcamp-tilbud. Den større fleksibilitet har 
givet os flere kursister på LPU,” fortæller Finn 
Prip Pedersen.  

For at fremme den udvikling blev uddannel-
sen i starten af 2012 forenklet, så den i dag 
består af fire overskuelige moduler. Desuden 
lancerede man Bootcamp-konceptet, som især 
tiltaler de nye yngre hjemmeværnsmedlemmer.

Nye kursister på LPU har desuden mulighed 
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for at springe på uddannelsen med meget 
kort varsel. ”Vi optager faktisk kursister helt 
op til kursusstart,” siger Finn Prip Pedersen. 

På det informative område er Hjemme-
værnsskolen ved at færdiggøre en video, der 
visualiserer de fag, der undervises i på LPU. 
Videoen er tænkt anvendt i forbindelse med 
orienteringssamtaler med de nye medlemmer, 
før de skal i gang med uddannelsen. Videoen 
ventes klar til brug i Hjemmeværnets under-
afdelinger i første kvartal 2014.

Stor fokus på uddannelse
En anden væsentlig forklaring på væksten i 
kursister er det massive fokus, som Hjemme-
værnsledelsen har haft på uddannelsesom-
rådet og ikke mindst på gennemførelsen af 
den lovpligtige uddannelse. Det har løbet som 
en rød tråd ned gennem hele organisationen. 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, har i den forbindelse slået kraftigt 
til lyd for, at nye hjemmeværnsmedlemmer 
kommer igennem LPU på et år, selv om man i 
dag har tre år til at gennemføre uddannelsen. 
Det skyldes, ifølge generalen, selvfølgelig, at 
der er brug for de nye medlemmer til at løse 
Hjemmeværnets mange opgaver. 

Men det er mindst lige så afgørende, at 
det gode hjemmeværnsliv fungerer bedst, 
når basisuddannelsen er på plads. Så kan 
den enkelte i langt højere grad yde et solidt 
bidrag til underafdelingen.

Førere i front
På samme måde kan populariteten på befa-

lingsmandskurserne tilskrives det fokus, som 
hviler på et andet vigtigt indsatsområde i 
Hjemmeværnet: nemlig uddannelsen af fø-
rere og førervirksomhed generelt. Emnet var 
blandt et af de varme temaer, da Hjemme-
værnets godt 270 underafdelingschefer var 
samlet til chefmøde i starten af 2013 i Kol-
ding og skulle komme med et bud på, hvor-
dan man kan sikre et fortsat vækstlag blandt 
potentielle førere. 

”For især befalingsmandskursernes ved-
kommende er det overordentlig glædeligt, at 
så mange gennemgår uddannelserne. Vi er 
på skolen fuldt ud klar over, at der er hårdt 
brug for dem ude i underafdelingerne,” fast-
slår skolechef oberst Ole Baggesgaard. 

Hjemmeværnsskolen lancerede i denne 
sommer også den første Bootcamp for vor-
dende befalingsmænd over tre uger. Selv om 
uddannelsen var fysisk meget udfordrende, 
var kursisterne topmotiverede og meget am-
bitiøse. Så det er allerede besluttet at gen-
tage succesen i 2014.

”Vi vil fortsat have antennerne ude og 
hele tiden holde os opdaterede på, hvordan 
vi bedst muligt kan opretholde et højt kur-
sist- og uddannelsesniveau. Derfor har vi 
blandt andet sat gang i en større undersø-
gelse blandt vores kursister. Vi forventer at 
få resultaterne fra undersøgelsen i det nye 
år. Det ser vi frem til,” siger uddannelseschef 
oberstløjtnant Finn Prip Pedersen og uddyber:

”Det er vigtigt, at området fortsat har høj 
prioritet fra alle førere og chefer, så vi kan 
fastholde niveauet.”

Succesen 
har sin pris
Et stort, målrettet fokus på at få flere 
hjemmeværnssoldater til at tage de 
nødvendige uddannelser på Hjemme-
værnsskolen og skolens uddannelses-
centre har båret frugt.

Desværre har der været en så stor 
stigning i antallet af tilmeldte kursister, 
at det i november blev nødvendigt at 
aflyse en række planlagte kurser, fordi 
midlerne til aflønning af instruktører 
med videre var brugt. 

Så det var den absolut sidste mu-
lighed, da Chefen for Hjemmeværnet 
besluttede at trække håndbremsen og 
aflyse 16 kurser og flere andre aktivi-
teter. Cirka 190 kursister fik med kort 
varsel besked om, at de først kan kom-
me på kursus i 2014. Desuden blev der 
orienteret om den ærgerlige situation 
på HJV.DK.

Hjemmeværnsskolen arbejder hårdt 
på at sikre, at de ramte kursister kan 
få deres uddannelse i 2014.

Især de nye unge hjemmeværnsmedlemmer 
er begejstrede for Hjemmeværnets Boot-
camp, hvor de på tre intensive og meget 
lærerige uger kommer igennem hele Hjem-
meværnets Lovpligtige Uddannelse. 
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Førere fik kamp til 
stregen i Brikby
En håndfuld førere fra Hjemmeværnets Infanteri-
kompagnier fik testet kriger hånd værket i praksis,  
da de som afslutning på deres uddannelse fik ansvaret 
for et kompagni værnepligtige under en voldsom 
bykamp  i den militære øvelseslejr Brikby. 

Morgengryet har så småt lagt sig. Ude fra 
bunkerområdet i det militære øvelsesterræn 
omkring Oksbøllejren sniger et dusin førere fra 
Hjemmeværnet sig langsomt frem på vej mod 
deres mål. De er slørede i ansigterne og i fuld 
udrustning. Alle sanser er skærpede, og adre-
nalinet pumper. Det er stilhed før stormen.

De seks delingsførere og otte gruppeførere 
kommer fra forskellige infanterikompagnier i 
Hjemmeværnet. De har netop taget hul på 
sidste del af deres føringsuddannelse. For-
ude venter den svære bykamp i Brikby, hæ-
rens militære træningscenter i Oksbøl, hvor 
førernes taktiske overblik for alvor kommer 
på prøve – og i sidste ende afgør soldaternes 
overlevelse.

For at gøre bykampen realistisk og skærpe 
de taktiske evner har førerne fra Hjemme-
værnet under øvelsen fået stillet et kom-
pagni soldater til rådighed, der består af 
værnepligtige fra det nærliggende Dansk Ar-
tilleriregiment i Varde (DAR). Under førernes 

kommando skal soldaterne overmande en 
fjendestyrke, der gemmer sig bag murene i 
Brikbys røde murstenshuse. 

Super tilfredsstillende 
Det er andet år i træk, Hjemmeværnsskolen 
tilbyder kursisterne på infanterikurset at gen-
nemføre bykampen med støtte fra værneplig-
tige fra Artilleriregimentet. Det vækker stor 
begejstring blandt deltagerne.

”Det er simpelthen super tilfredsstillende 
og bare en fed uddannelse. Det betyder, at vi 
reelt har nogle soldater at rykke rundt med 
og kan afprøve bykampen i kompagniram-
me. Den mulighed er ikke til stede i samme 
omfang på vores egne øvelser,” fastslår den 
nyuddannede delingsfører, 25-årige Bjarke 
Rønde Jakobsen fra Infanterihjemmeværn-
kompagni Køge Bugt.

Efter hans vurdering kræver det nogle an-
dre taktiske overvejelser, når man har kom-
mandoen over en større flok soldater. Ikke 

Fakta
Delingsfører, Infanteri:
Uddannelsen strækker sig over en  
weekend og to hele uger. Dertil  
kommer hjemmeopgaver mellem  
modulerne.

  Uddannelsen indeholder: 
• Trænings- og tilstandsprøve
• Taktisk analyse
• Delingens kamp fra stilling
• Delingens kamp, skov
• Delingens kamp, by
• Angreb på by i kompagniramme

Gruppefører infanteri:
Uddannelsen varer to hele uger  
og indeholder:
• Trænings- og tilstandsprøve
• Enkeltkæmperfærdigheder
• Gruppens kamp, løbegange
• Gruppens kamp, skov
• Gruppens kamp, by
• Angreb på by i kompagniramme

Delingsfører 
Bjarke Rønde  
Jakobsen i aktion.
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Fra støttestillingen i 
øvelsesterrænet i Oks-
bøl sikrede soldaterne 
de øvrige delingers 
angreb ind mod Brikby.

Fakta
Delingsfører, Infanteri:
Uddannelsen strækker sig over en  
weekend og to hele uger. Dertil  
kommer hjemmeopgaver mellem  
modulerne.

  Uddannelsen indeholder: 
• Trænings- og tilstandsprøve
• Taktisk analyse
• Delingens kamp fra stilling
• Delingens kamp, skov
• Delingens kamp, by
• Angreb på by i kompagniramme

Gruppefører infanteri:
Uddannelsen varer to hele uger  
og indeholder:
• Trænings- og tilstandsprøve
• Enkeltkæmperfærdigheder
• Gruppens kamp, løbegange
• Gruppens kamp, skov
• Gruppens kamp, by
• Angreb på by i kompagniramme

Husene i Brikby blev renset 
et efter et

mindst i en bykamp, som er en krævende 
udfordring, fordi der er så mange faktorer, 
man skal tage højde for. 

”Det er meget vigtigt, at du tager den med 
ro og bevarer overblikket, så du sikrer, at 
alle dine soldaterne har forstået opgaven og 
ved, hvad de skal udrette,” siger delingsfører 
Bjarke Rønde Jakobsen. 

Han havde under bykampen ansvaret for 
øvelsens 1. deling, der lagde ud med at være 
støtte for 3. delings angreb ind mod Øster-
brik. Så delingen lå først gemt i et levende 
hegn. Bagefter var det deres tur til at angribe 
og selv få støtte under indtagelsen af Brikbys 
huse, der blev renset for fjender et efter et.

”Det er klart, at jo bedre delingerne kan 
støtte hinanden, jo mere effektivt fungerer 
det samlede angreb. Men det var jo en øvel-
se, så jeg mistede da nogle af mine folk un-
der den første del af den ret intense ildkamp 
i Brikby,” fortæller Bjarke Rønde Jakobsen.

Det hørtes tydeligt på kamppladsen, hvor 
der blev benyttet laserduel system. Med sy-
stemet går en hyletone straks i gang, når sol-
daterne bliver ramt, og der var en hel koncert 
af høje toner, der først stoppede, da de ramte 
soldater lagde sig på jorden.    

Win-win-situation
Også den ansvarlige kursusleder, premierløjt-

nant Anders Tornby fra Hjemmeværnskolen, 
er utrolig glad for samarbejdet med Artilleri-
regimentet i Varde.

”Det har vist sig at være en stor succes 
og en win-win-situation for begge parter. De 
værnepligtige høster erfaringer og får også 
uddannelse ved at deltage i øvelsen. Vores 
førere fra Hjemmeværnet får et mere livag-
tigt og realistisk set-up i forhold til det tak-
tiske førervirke i bykamp. Det giver desuden 
instruktørerne en bedre mulighed for at vur-
dere og kontrollere førernes evner,” fastslår 
Anders Tornby.

Kursuslederen forklarer, at kursisterne un-
der bykampen netop skal demonstrere deres 
taktiske evner til at anvende de analyseværk-
tøjer, de har fået under uddannelsens teoreti-
ske del og omsætte det i praksis.  

”Under hele uddannelsen følger vi intenst 
den enkelte deltagers udvikling. Generelt må 

jeg sige, at niveauet var højt, og alle kom 
godt igennem uddannelsens sidste øvelse,” 
siger Anders Tornby.   

Også de samlede tilbagemeldinger fra del-
tagerne har været meget positive. Så Anders 
Tornby regner bestemt med fortsat at ind-
drage de værnepligtige fra Artilleriregimentet 
i infanteriføreruddannelsen, som bliver gen-
nemført en gang om året.

På de næste fire sider  
får du en oversigt over  
Hjemmeværnsskolens  
mange uddannelses- 
tilbud i 1. halvår 2014. 

Under angrebet anvendte 
soldaterne laserduel system. 
Med anvendelsen lyder der 
en høj hyletone, når en sol-
dat bliver ramt. Den stopper 
først, når soldaten lægger 
sig ned på jorden.
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LPU 1 GRUNDUDDANNELSE, VÆRNSFÆLLES
LPU 1, Grunduddannelse 07.–16. FEB Christiansminde

LPU 1, Grunduddannelse 07.–16. FEB el. 27. JUN –06. JUL Skive

LPU 1, Grunduddannelse 14.–23. FEB el. 27. JUN–06. JUL Vandstedgaard

LPU 1, Grunduddannelse 07.–16. MAR el. 13.–22. JUN Stensved

LPU 1, Grunduddannelse 04.–13. APR Bornholm

LPU 1, Grunduddannelse 07.–16. FEB el. 27. JUN –06. JUL Søgård

LPU 1, Førstehjælp 08.–11. MAJ Skive

BOOTCAMP, HHV og FHV
Alment Befalingsmandskursus (inkl. videregående) INTRO 25.–27. APR Nymindegab
LPU 1, Grunduddannelse (inkl LPU 2+3+4) 27. JUN–20. JUL Skive

LPU 2–4, HHV og FHV
LPU 2, Totalforsvarsuddannelse 02.–16. FEB Skive

LPU 3, Feltuddannelse 14.–19. FEB Vandstedgård

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse 19.–23. FEB Vandstedgård

LPU 4, Bevogtning 19.–23. FEB Vandstedgård

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse – del 1 28. FEB–02. MAR Søgård

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse 05.–09. MAR Christiansminde

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse – del 2 14.–16. MAR Søgård

LPU 3, Feltuddannelse – del 1 28.–30. MAR Søgård

LPU 3, Feltuddannelse 04.–09. APR Christiansminde

LPU 3, Feltuddannelse 04.–09. APR Skive

LPU 4, Bevogtning 09.–13. AP Christiansminde

LPU 4, Bevogtning 09.–13. APR Skive

LPU 3, Feltuddannelse – del 2 11.–13. APR Søgård

LPU 3, Feltuddannelse – del 3 25.–27. APR Søgård

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse 30. APR–04. MAJ Stensved

LPU 4, Bevogtning – del 1 09.–11. MAJ Søgård

LPU 4, Bevogtning – del 2 23.–25. MAJ Søgård

LPU 3,Feltuddannelse 23.–28. MAJ Stensved

LPU 4, Bevogtning 28. MAJ–01. JUN Stensved

LPU 3, Feltuddannelse 27. JUN–02. JUL Vandstedgård

LPU 3, Feltuddannelse 27. JUN–02. JUL Søgård

LPU 2, Totalforsvarsuddannelse 02.–06. JUL Vandstedgård

LPU 4, Bevogtning 02.–06. JUL Vandstedgård

LPU 4, Bevogtning 02.–06. JUL Søgård

LPU 2–4, MHV
LPU 2, MHV, Speedbådscertifikatkursus 28.–30. MAR Slipshavn

LPU 2, MHV, Dæksgastuddannelse 30. MAR–05. APR Slipshavn

LPU 2, MHV, Speedbådscertifikatkursus 16.–18. MAJ Slipshavn

LPU 2, MHV, Dæksgastuddannelse 18.–24. MAJ Slipshavn

Lovpligtig uddannelse

KURSUSKALENDER

1. halvår, 2014

46 HJV magasinet  |  December 2013



NAVIGATION, KOMMUNIKATION M.V.
Kommunikationsgastkursus 05.–10. JAN Slipshavn
Navigationskursus II – Modul 1 10.–12. JAN el. 07.–09. JUN Slipshavn
NAV I, Navigationssejlads 05.–06. FEB el. 31. MAR–01. APR Slipshavn
Navigationskursus II – Modul 2 07.–09. FEB el. 25.–27. JUL Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 07.–09. MAR Slipshavn
Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 09.–13. MAR Slipshavn
Radarbrugerkursus, MHV 21.–23. MAR Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 04.–06. APR Slipshavn
Navigationskursus III 06.–11. APR Slipshavn
ECPINS Brugerkursus, MHV 14.–16. APR Slipshavn
Navigationskursus II – Modul 3 04.–09. MAJ Slipshavn
Kommunikationsgastkursus 04.–09. MAJ Slipshavn
Navigationskursus II – YC3 eksamen 09.–10. MAJ Slipshavn
Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 01.–05. JUN Slipshavn
Navigationskursus IV 22.–27. JUN Slipshavn

GUMMIBÅD OG MFP
Maritime Force Protection Funktionsuddannelse – Modul 1 16.–19. JAN el. 26.–29. JUN Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsuddannelse – Modul 2 28. FEB–02. MAR Slipshavn

Maritime Force Protection Funktionsuddannelse – Modul 3 24.–27. APR Slipshavn

Instrumentbetjening og operativ gummibådssejlads 14.–16. MAR el. 19.–21. JUN Slipshavn

BEFALINGSMANDSKURSER
SAR 1 10.–12. JAN Slipshavn
Maritimt Alment Befalingsmandskursus 01.–07. MAR Slipshavn
SAR 2 11.–13. APR Frederikshavn
SAR 1 20.–22. JUN Slipshavn

OFFICERSKURSER
Maritimt Officerskursus 15.–21. MAR Slipshavn

SYGDOMSBEHANDLER
Sygdomsbehandler B i skibe 06.–10. JAN el. 12.–16. MAJ Slipshavn
Sygdomsbehandler B i skibe, efteruddannelseskursus 26.–29. JAN el. 16.–19. MAR Fanø

ØVRIGE MHV–KURSER
Short Range Certifikat, MHV 04.–05. JAN el. 08.–09. FEB el. 08.–09. JUN Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere – Modul 1 17.–19. JAN Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere – Modul 1 og 2 31. JAN–05. FEB el. 09.–14. MAR el. 14.–19. JUN el. 27. JUL–01. AUG Slipshavn
Assisterende motorpasserkursus, MHV 09.–14. FEB Slipshavn
Krankursus MHV 14.–16. FEB Slipshavn
Maritimt Engelsk – Modul 1 15.–16. FEB Slipshavn
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere – Modul 2 21.–23. FEB Slipshavn
Hovmesterkursus 9. - 14. MAR Slipshavn
Maritimt Engelsk – Modul 2 22.–23. MAR Slipshavn
Motorpasserkursus, MHV 23.–28. MAR Slipshavn
Fartøjsmesterskursus 27. APR–02. MAJ Slipshavn
Skydelederkursus til søs 15.–17. MAJ Slipshavn

FORKORTELSER: ABM: Alment Befalingsmandskursus, BM: Befalingsmandskursus, BEV = Bevogtning, FHV = Flyverhjemmeværnet,  
HHV = Hærhjemmeværnet, MHV = Marinehjemmeværnet, MFP = Maritime Force Protection, LPU = Lovpligtig uddannelse,  
SAR = Search and rescue (søredning)

Marinehjemmeværnet 1. halvår, 2014
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BEFALINGSMANDSKURSER
IT-befalingsmandskursus 17.–19. JAN Christiansminde

IT-befalingsmandskursus 21.–23. FEB Stensved

Videregående Befalingsmandskursus – Modul 1 23. –28. FEB Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus – del 1 27. FEB–02. MAR Tirstrup

Gruppeførerkursus, MOTOV – Modul 1 07.–09. MAR Søgård

Alment Befalingsmandskursus – del 2 13.–16. MAR Tirstrup

IT-befalingsmandskursus 14.–16. MAR Søgård

Videregående Befalingsmandskursus – Modul 2 16. –21. MAR Nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 16.–21. MAR Nymindegab

Udstillingskursus 21.–23. MAR Nymindegab

Forsyningsbefalingsmandskursus 23.–28. MAR Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 23.–25. APR Nymindegab

IT-befalingsmandskursus 09.–11. MAJ Skive

Gruppeførerkursus, MOTOV – Modul 2 09.–11. MAJ Oksbøl

Alment Befalingsmandskursus 10.–16. MAJ Stensved

IT-befalingsmandskursus 23.–25. MAJ Vandstedgård

Gruppeførerkursus, MOTOV – Modul 3 13.–15. JUN Nymindegab

OFFICERSKURSER
Uddannelsesstøtteofficerskursus 24.–26. JAN el. 09.–11. MAJ Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Underafdeling – Modul 1 og 2 26.–30. JAN Nymindegab

Alment Officerskursus 26.–31. JAN Nymindegab

Videregående Officerskursus – Modul 1 06.–11. APR Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTOV 06.–13. APR Nymindegab

Kontaktofficerskursus 09.–11. MAJ Nymindegab

Informationsofficerskursus 09.–11. MAJ Nymindegab

Videregående Officerskursus – Modul 2 18.–23. MAJ Nymindegab

ØVRIGE KURSER
Informationsgrundkursus 24.–26. JAN Nymindegab

Recertificering af sygehjælperuddannelse 24.–26. JAN Nymindegab

Instruktørkursus 26.–31. JAN el. 16.–21. MAR Nymindegab

Instruktørkursus 02.–07. FEB Bornholm

Ledelseskursus 1 16.–21. FEB Nymindegab

Ledelseskursus 3 28. FEB.–02. MAR Skalstrup

Historikerkursus 21.–23. MAR Nymindegab

Redaktørkursus 21.–23. MAR Nymindegab

Sundheds- og træningsvejlederkursus 21.–30. MAR Nymindegab

Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus 23.–28. MAR Nymindegab

Ledelseskursus 2 06.–11. APR Nymindegab

Instruktørkursus – del 1 25.–27. APR Tirstrup

Sygehjælperkursus i hjemmeværnet 02.–11. MAJ Christiansminde

Hjemmeværnsskolens Vejlederkursus 04.–09. MAJ Nymindegab

Informationsledelseskursus 09.–11. MAJ Nymindegab

Instruktørkursus – del 2 09.–11. MAJ Tirstrup

Instruktørkursus – Undervisningen foregår på engelsk 18.–23. MAJ Nymindegab

Befalingsmand, officer m.m.

KURSUSKALENDER

1. halvår, 2014
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SKYDELEDER OG SKYDELÆRER
Skydelederkursus 3 16.–21. FEB Nymindegab

Skydelederkursus 2 16.–18. MAR Nymindegab

Skydelederkursus 1 06.–09. APR Nymindegab

Grundlæggende Skydelærerkursus – Modul 1 04.–07. MAJ Nymindegab

Grundlæggende Skydelærerkursus – Modul 2 18.–23. MAJ Nymindegab

BEVOGTNINGSASSISTENT (FHV)
Bevogtningsassistent. FHV – del 1 10.–16. FEB Karup

POLITI OG HUNDEFØRER
Taktisk Leder Hjemmeværn 24.–26. JAN Nymindegab

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 07.–09. FEB Vandstedgård

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 14.–16. MAR Christiansminde

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 04.–06. APR Skive

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp 23.–25. MAJ Søgård

Hundeførerfunktionskursus – del 1 28. FEB–02. MAR Tranum

Hundeførerfunktionskursus – del 2 14.–16. MAR Tranum

Hundeførerfunktionskursus – del 1 25.–27. APR Christiansminde

Hundeførerfunktionskursus – del 2 13.–15. JUN Christiansminde

PATRULJE
Grundlæggende Patruljeuddannelse – Modul 1 27. FEB–02. MAR Slagelse

Grundlæggende Patruljeuddannelse – Modul 2 27.–30. MAR Fredericia

Grundlæggende Patruljeuddannelse – Modul 3 24.–27. APR Slagelse

Patruljeføreruddannelse – I, Modul 1 24.–27. APR Slagelse

Grundlæggende Patruljeuddannelse – Modul 4.1/4.2/4.3 27. MAJ Slagelse/Fredericia/Skive

Grundlæggende Patruljeuddannelse – Modul 4 29. MAJ–01. JUN Nymindegab

Patruljeføreruddannelse – I, Modul 2 29. MAJ–01. JUN Nymindegab

FORKORTELSER: BM = Befalingsmand, FHV = Flyverhjemmeværnet, MOTINF = Motoriseret infanteri

Hold dig opdateret på pc, tablet eller smartphone

Kan du ikke finde netop dét kursus, du sø-
ger, i oversigten? Så skyldes det muligvis, at 
kurset ikke tilbydes i første halvår af 2014.

Men tjek også kursuskalenderen på Hjem-
meværnsskolens hjemmeside hvs-info.dk –
under menupunktet ”Kursuskalender” finder 
du en altid opdateret oversigt. Her finder du 

også yderligere informationer om de enkelte kurser.
Det er også en god ide at kigge forbi hjemmesiden, hvis du har ud-

set dig et bestemt kursus i kalenderen her i magasinet. Det sker nem-
lig indimellem, at kurser flyttes eller aflyses. Har du en smartphone, 
kan du scanne QR-koden til højre.

Skydning, politi, patrulje m.m. 1. halvår, 2014 1. halvår, 2014
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Da vinterkrigen 
rasede i 1979
Hjemmeværnet var også klar til at yde en stor 
og uvurderlig indsats i beredskabet, da en af 
Danmarkshistoriens meget kolde vintre satte landet  
på vågeblus. 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

De fleste husker det voldsomme hvide sne-
kaos, der bogstavelig talt lukkede Bornholm 
i julen 2010 og satte hjemmeværnssoldater 
på overarbejde i kampen mod snemasserne.  
Flere steder blev pansrede mandskabsvogne 
rullet frem for at transportere nødstedte pa-
tienter frem på de ufremkommelige veje.

Sådan var det også, da vinterkrigen rasede 
i 1978/1979. Isvinteren har skrevet sig ind 
i Danmarkshistorien og figurerer på listen 
over de 30 koldeste vintre siden 1906. Som 
så ofte før endte det, der skulle have været 
et par stille højtidsdage i julen 1978, med at 
udvikle sig til nogle særdeles hektiske døgn, 
da en voldsom snestorm satte Danmark på 
vågeblus og fuldstændig lammede trafikken. 

Også dengang var Hjemmeværnet med 
overalt i Danmark. De stillede hundredvis af 
hjemmeværnssoldater og ikke mindst utradi-
tionelle løsninger til rådighed i beredskabet, 
skriver Hjemmeværnsbladet i den første ud-
gave i 1979, som HJV magasinet har nærlæst. 

Det gjaldt ikke mindst på Sydsjælland og 

Lolland-Falster, der var særdeles hårdt ramt 
og fik hjemmeværnssoldater fra den davæ-
rende Hjemmeværnsregion VIII til at melde 
sig til tjeneste i ”Operation sne”.

Bragte mad ud på ski
På Lolland spændte eksempelvis en håndfuld 
hjemmeværnsfolk skiene på og bragte mad 
og livsvigtig medicin frem til ventende patien-
ter. De tjenestevillige hjemmeværnssoldater 
fik også indsat en slædepatrulje. Så gik de el-
lers til fods rundt på Sydfalster for at hjælpe 
ældre mennesker, der var sneet inde uden 
varme og mad. 

På Nordfalster berettes om en sanitets-
mand, der trådte ind i hjemmesygeplejer-
skens sted og arbejdede sig frem til ensomt 
boende ældre medborgere, der også skulle 
have medicin og bragt brænde inden døre. 
Og naturligvis stod de brave hjemmeværns-
folk også klar med spader og skovle for at bi-
stå DSB med at grave tog fri på strækningen 
mellem Næstved og Vordingborg. 

Opgav nytårsfesten
Som i 2010 blev der også dengang ind-
sat pansrede mandskabsvogne med hjem-
meværnssoldater som chauffører. Hjem-
meværnsbladet fortæller om den 29-årige 
menige John P. Frandsen fra Politikompagni 
5330 Næstved, der kørte rundt i snekaosset 
på Sydsjælland i en af Gardehusarregimen-
tets pansrede mandskabsvogne. 

Egentlig skulle den ugifte lærer have været 
til nytårsfest i Ringsted, men det opgav han.

”Oplevelsen som chauffør kan simpelthen 
ikke beskrives. Selv om det var en hård tur, 
er jeg parat til at gøre det igen,” sagde John 
P. Frandsen efter strabadserne.

Beretningerne fra Hjemmeværnsbladet vi-
ser, at engagementet og viljen til at gøre en 
forskel er så dybt forankret i Hjemmeværnets 
rækker. Det gælder både dengang under den 
hårde vinter, og nu hvor Hjemmeværnet fort-
sat stiller op, når der er behov for de frivillige 
hjemmeværnssoldaters indsats.

Hjemmeværnets indsats under den kolde 
vinter i 1978/79 trak mange overskrifter 
i Hjemmeværnsbladet nr. 1/1979.

 

Historietimen
HJV magasinet dykker i en ny serie ned 
i magasinets forgængere, nemlig det 
hedengangne Hjemmeværnet – Tids-
skrift for Det Danske Hjemmeværn 
og det senere Hjemmeværnsbladet. 
Artiklerne viser, at Hjemmeværnets 
medlemmer til alle tider beredvilligt har 
stillet op og uddannet sig til at kunne 
støtte Forsvaret og beredskabet. 

HISTORIETIMEN



DIN SIDE

SPØRGSMÅL:
1.  Hvad hedder Hjemmeværnets nye Kommitterede?

2.  Hvor mange soldater deltog i Totalforsvarsregion Fyn,  
Syd- og Sønderjyllands feltøvelse, Golden Griffin?

3.  Hvilket kompagni kommer den nyuddannede delingsfører  
Bjarke Rønde Jakobsen fra?

4. I hvilken jysk by ligger Beredskabsstyrelsens ruinby?

5.  Hvem er koordinator på Marinehjemmeværnets  
havforskersejladser?

&Quiz      vind
Hvor grundigt har du læst HJV magasinet denne gang? 
Er du rigtig skarp, kan du svare på de fem spørgsmål 
nedenfor. Og sender du dine svar til os, kan du være 
blandt de heldige vindere af et smart HJV-ur.

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

Hjemmeværns kommandoen,  
Overgaden oven Vandet 62B,  
1415 København K 

Senest 31. januar 2014. Mærk mail 
eller brev ”Konkurrence” og husk at 
opgive navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 3/2013 er:

Poul Mødekjær Anna Mette Thomsen
Lyshøj Alle 1. st. Randersvej 15
2500 Valby 8800 Viborg

??

Over 10.000 likes 
på Facebook
De sidste par år har Kommunikations- og 
Rekrutteringsafdelingen i Hjemmeværns-
kommandoen intensiveret indsatsen på 
Hjemmeværnets Facebook-side.  Det har 
nu resulteret i en markant øget interesse 
og fanskare, og i dag er pejlemærket nået: 
10.000 "likes".

På Facebook-siden kommer Hjem-
meværnskommandoen løbende med 
spørgsmål, nyhedslink og andre relevante 
tiltag for at skabe dynamik på sitet. Det 
er også her, du kan læse, hvad Chefen 
for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, skriver om sine oplevelser ude 
hos de frivillige hjemmeværnssoldater. 
Og det vækker åbenbart genklang hos 
Facebook-brugere.
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Vinderfotoet er indsendt af et medlem fra Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR), der træner fast med Flyvevåbnets 
helikoptereskadrille, ESK 724 (Fennec). På billedet ses en af soldaternes ben i døråbningen, mens helikopteren på en af de korte ture flyver  lavt over 
en mark mellem Hammel og Sabro vest for Århus.

SEND DIT BEDSTE BILLEDE IND – OG VIND
Har du et flot, 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-multitool med holder og HJV-logo. 
Værktøjet er særligt tilpasset reglerne for knive i den skærpede danske 
våbenlov.

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

genopbygning i Afghanistan 




