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LEDER

Tak! Både for 2013 som sådan, og især for den 
imponerende indsats, som en stor del af jer le-
verede under og efter de to voldsomme storme i 
slutningen af året. Jeres hjælp til de familier, der 
blev ramt af oversvømmelser, og til samfundet i 
øvrigt, gør os stolte. Tænk, at så mange er villige 
til at give en hånd, når naturen raser, og storm 
og vand tvinger vores normalt så velfungerende 
samfund i knæ.

Jeres ihærdige og professionelle indsats 
skaber synlighed. Med synligheden følger opbak-
ning og tillid. I viser gang på gang, at Danmarks 
frivillige militære organisation virkelig er en folkelig 
forsikring, som det kan være afgørende at have i 
baghånden.

Især i denne tid er betydningen af den slags 
indsatser enorm. Hele Hjemmeværnets orga
nisation og budget er blevet analyseret ned i 
mindste detalje gennem flere måneder. Analysen 
udspringer af det seneste forsvarsforlig, og den 
munder ud i en rapport, som leveres til forsvarspo-
litikerne på Christiansborg i løbet af de kommende 
måneder.

Den igangværende analyse og de mange 
ubekendte faktorer kan mærkes en del steder i 
Hjemmeværnet. Vi oplever det både i Hjemme-
værnskommandoen og ude ved myndigheder og 
underafdelinger: Der er en vis stilstand. Vi fri-
stes til at sige stilhed efter stormene – både de 
politiske i forbindelse med forhandlingerne om for-
svarsforliget for over et år siden, og de to storme, 
som raserede Danmark i slutningen af 2013.

Usikkerheden om fremtiden bremser helt na-
turligt motivationen til at gå forrest og udvikle 
organisationen. Og det er helt ok. Vi forstår jer. 
Vi glæder os også selv til at få klarhed over vores 
fremtidige fundament, så vi sammen kan lægge 

kursen for fremtidens hjemmeværn. Alle har brug 
for, at visionerne er klare, at opgaverne er kon-
krete, og at de er afstemt med, hvad man kan 
forvente og forlange af frivillige soldater.

Vi føler os overbeviste om, at der fortsat nok skal 
blive rigtig mange relevante og interessante 
opgaver til jer. I dette magasin kan du blandt 
andet læse om nogle af de mange opgaver, Hæren 
ønsker, at Hjemmeværnet løser i fremtiden. Des-
uden er der mange andre muligheder både natio-
nalt og internationalt, som vi overvejer at byde ind 
på med udgangspunkt i jeres unikke kombination 
af militære og civile kompetencer.

Vi må dog være tålmodige lidt endnu. Indtil vi 
har fået politikernes tilbagemelding på analysen, er 
det vigtigt, at vi fortsat viser omverdenen, at Hjem-
meværnet altid stiller op, når det gælder. Hæng i 
med uddannelserne, hold fokus på årsprogram-
met 2014, og sørg for at holde jeres militære fær-
digheder ved lige. Kun på den måde kan I fortsat 
levere den store indsats, som samfundet anerken-
der og har brug for.

Hvis alle fortsætter det gode arbejde, kan Hjem-
meværnet komme rigtig langt. Vi er allerede 
godt på vej. Fra ledelsens side skal vi nok melde 
ud via alle tilgængelige kanaler, når vi ved mere 
om, hvilken retning Hjemmeværnet skal bevæge 
sig i de kommende år.

Bjarne Laustsen
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Finn Winkler
Chef for  
Hjemmeværnet

”Vi glæder os til at  
få klarhed over vores frem
tidige fundament, så vi 
sammen kan lægge kursen 
for fremtidens hjemme
værn”

Stilhed efter stormen
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I skarp  
træning 
til USA
Igen i år deltager Hjemmeværnet i øvel-
sen Golden Coyote i USA. Det er South 
Dakota Army National Guard, der står for 
øvelsen, og det er tredje gang i træk, 
Hjemmeværnet er inviteret med.

Danmark skal som tidligere deltage 
med en hjemmeværnsdeling, og i år er 
det Totalforsvarsregion Nord- og Midtjyl-
land, der opstiller delingen via regionens 
tre distrikter.

Golden Coyote er en årligt tilbageven-
dende øvelse for National Guard. For 
Hjemmeværnets udsendte soldater er 
det en mulighed for at øve en bred vifte 
af færdigheder på enkeltmands- samt 
enhedsniveau i en international ramme. 
I alt ventes 2.200 soldater fra en ræk-
ke forskellige lande at komme i aktion 
i Black Hills i South Dakota 9.-23. juni, 
hvor øvelsen finder sted.

Der stilles store krav til deltagerne, 
og hjemmeværnssoldater er derfor alle-
rede gået i skarp træning. Blandt andet 
var en gruppe fra Hærhjemmeværns-
distrikt Midt- og Vestjylland på øvelse 
i Skive-området midt i januar med en 
menu bestående af kulde, regn, slud, 
nærkampskydning, skydning på tid og 
meget andet.

Under hele forløbet bliver soldaterne 
evalueret, og der sker en løbende ud-
skilning i løbet af foråret, så distrikterne 
sender de bedst mulige grupper af sted.

En kort, kold fornøjelse
Ved redaktionens slutning i slutningen af fe-
bruar var vinteren stadig af den milde slags 
uden større mængder sne. Derfor har der 
heller ikke været trukket meget på vinterbe-
redskabet, som Hjemmeværnet har en meget 
markant andel i.

Der var dog en kort periode i midten af 
januar, hvor især Nordjylland blev hårdt ramt 
af sne og blæst på samme tid. Det førte til 
voldsom fygning. Derfor måtte en firehjuls-
trukket lastbil fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Nordjylland assistere, da der skulle bringes 
medicin ud til en ældre medborger, der bo-
ede på en tilsneet vej i Frederikshavn.

Hjemmeværnet havde i samarbejde med 

Forsvaret placeret firehjulstrukne såkaldte 
Duro-ambulancer og store firehjulstrukne 
lastbiler ved flere af beredskabscentrene 
rundt om i Nordjylland. Samtidig stillede 
Hjemmeværnet en chauffør til rådighed til at 
køre de tunge køretøjer.

En af Duro-ambulancerne måtte på en 
dobbelt opgave i forbindelse med den kort-
varige snestorm. Først skulle en ambulance 
trækkes fri af sneen i Hals, og efterfølgende 
blev en ældre mand transporteret til Aalborg 
Universitetshospital. Han var faldet om i sne-
en, efter hans bil var kørt fast, og han havde 
ligget nedkølet i mange timer, inden han fik 
hjælp.

Frivillige soldater 
på skærmen
Hjemmeværnet er blandt de organisationer, 
der er fokus på, når TV 2 Østjylland produce-
rer nye afsnit i programserien ”De Frivillige”. 
Journalist Anna Louise Tranæs Didriksen 
fulgte Jacob, der er frivillig i Politihjemme-
værnskompagni Aarhus, under Dupont Lø-
bene i Aarhus søndag den 9. februar.

Afsnittet om Hjemmeværnet ventes at bli-
ve sendt fredag den 28. marts 2014 kl. 20.35 
på TV 2 Østjylland. 
Se mere på tv2oj.dk/de_frivillige.

Der var noget koldere omkring Skive i 
januar, end der er i South Dakota i juni. 
Foto: JVJ

 

I et program på TV 2 Østjylland kan du 
følge Jacob fra Politihjemmeværnskompag
ni Aarhus. Her interviewes han af program
mets vært, Anna Louise Tranæs Didriksen. 
Foto: Henrik Schytte

 

KORT NYTKORT NYT

Har du glemt Nijmegen?
26. marts – altså på omtrent samme tids-
punkt, som dette magasin udkommer – er 
sidste frist for at melde sig til Nijmegen-
marchen 2014. Den bliver i år gået i da-
gene 15.-18. juli.

Du kan som altid tilmelde dig trænings- 
og kontrolmarcher på HJV.DK og følge for-
beredelserne på nijmegen.dk.

32.000 biler
og 350 busser blev med sikker hånd og venlige smil hjulpet både ind og  
ud af parkeringsområderne omkring Boxen i Herning, da Danmark var vært for europa-
mesterskaberne i håndbold i januar. I alt var 178 hjemmeværnssoldater indsat fra flere 
af områdets politihjemme værnskompagnier.

Årets Nijmegen march i Holland foregår 15.18. juli. Gængerne går i alt 160 kilometer 
over fire dage. Foto: Nina Villadsen

 

SKYND 
DIG!
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Rekordstor 
opbakning til 
Hjemmeværnet 
Der er udbredt tillid hos danskerne til, at 
Hjemmeværnet kan løse sine mange opga-
ver. Det viser en ny undersøgelse, som SFI 
Survey har lavet for Hjemmeværnet.

80 procent af danskerne har nemlig ”tillid” 
eller ”stor tillid” til Hjemmeværnet. I 2004 var 
andelen til sammenligning 63 procent. Denne 
markante stigning vækker glæde og stolthed 
hos forsvarsminister Nicolai Wammen.

”Som forsvarsminister aftvinger det min 
dybeste respekt, at danske mænd og kvinder 
gør en ekstra frivillig indsats for Danmark. 
Det gælder både herhjemme, når Hjemme-
værnet yder en uvurderlig hjælp i forbin-
delse med eksempelvis katastrofer og større 
ulykker eller bistår i afvikling af sportsarran-
gementer. Og det gælder i udlandet, hvor 
Hjemmeværnet også bidrager til Danmarks 
internationale missioner. Hjemmeværnets bi-
stand til det danske samfund spænder vidt, 
og det er jeg stolt af,” siger forsvarsminister 
Nicolai Wammen.

Den stigende popularitet afspejles også i 
antallet af nye ansøgere, der gennem de se-
neste år har været støt stigende og særligt 
markant blandt unge. 63 procent af de nye 
medlemmer i 2013 var således mellem 18 og 
29 år.

Du kan downloade rapporten (pdf) ved at 
gå til dette link på internettet: 
kortlink.dk/hjv/dsw2

Landbrugshold  
hjem fra Afghanistan 
Fire frivillige hjemmeværnssoldater, en an-
sat leder af holdet og to skiftende tolke har i 
et halvt år støttet genopbygningsarbejdet af 
landbruget i Afghanistan. Missionen har byg-
get på vejledning, uddannelse og støtte til en 
bæredygtig fremtid for afghanerne.

Hjemmeværnets bidrag var en del af et 
amerikansk såkaldt Agribusiness Development 
Team (ADT) i Afghanistans Helmand-provins.

Umiddelbart efter, holdet var vendt tilbage 
til Danmark i midten af februar, var konklu-
sionen blandt de udsendte entydig: Hjemme-
værnets bidrag havde gjort en større forskel, 
end deltagerne havde turdet håbe på.

”Vi holdt et møde med en professor fra en 
lokal landbrugsskole, og da vi fortalte ham, 
at vi snart skulle hjem, fik han tårer i øjnene. 
De lokale har været særdeles glade for vores 
rådgivning,” sagde Jan Sohn, næstkomman-
derende i Hjemmeværnskompagni Ballerup 
og ansat i Fødevareministeriet, efter landin-
gen i Roskilde Lufthavn.

De danske hjemmeværnssoldater har 
skabt et vigtigt netværk, og rådgivningen har 
været med til at åbne afghanernes øjne for 
nogle nye muligheder, hvilket er begyndelsen 
på den videre udvikling.

Læs mere på side 13 i dette magasin.

Hjemmeværnets landbrugshold vendte hjem fra Afghanistan i midten af februar. 
Stabschef i Hjemmeværnskommandoen brigadegeneral Peer Sander Rouff, tog imod 
i Roskilde Lufthavn. Fra venstre er det Ib Spanggaard, Peer Sander Rouff, Christian 
Michelsen og Jan Sohn. Foto: Kristian Helmer

 

Danskernes tillid til, at Hjemmeværnet løser 
sine opgaver, er steget fra 77 pct. i 2012 til 
80 pct. i 2013. Bortset fra et enkelt lille dyk 
har der generelt været en stigning i dan
skernes tillid til Hjemmeværnet siden 2004.

 

Norske motorpassere  
på Slipshavn
Syv gaster fra Sjøheimevernet i Norge deltog 
i midten af februar i et motorpasserkursus på 
Slipshavn. De har fulgt kurset på lige vilkår 
med de danske kursister, hvilket har været 
en succes for både danskere og nordmænd.

Det norske Sjøheimevern udbyder ikke 
selv et ”Assisterende motorpasserkursus”, og 
derfor var syv ud af 18 kursister fra Norge. 
Udvekslingen er en del af samarbejdet mel-
lem de nordiske hjemmeværn. Det er tredje 
gang, Marinehjemmeværnet støtter det nor-
ske søsterværn med uddannelse af motor-
passere. I alt har 20 kursister nu taget ud-
dannelsen i Danmark.

”Undervisningen her i 
Danmark er meget god 
med virkelig dygtige in
struktører, som behersker 
faget og formidler det 
på en god måde,” siger 
Marius Snekvik fra det 
norske Sjøheimevern. 
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Ny beskyttel
sesbrille bliver 
forsinket
Sidst i oktober 2013 blev det besluttet at af-
sætte næsten fire millioner kroner til indkøb 
af ny beskyttelsesbrille til Hjemmeværnets 
frivillige. 

De nye briller skulle have været klar til 
udlevering på depoterne i løbet af 2. kvartal 
2014. 

Brillerne bliver imidlertid forsinket, fordi 
indkøbet skal i almindelig udbud. Årsagen 
er, at Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har 
besluttet, at den type handler - som noget 
nyt - skulle foretages enten gennem den fæl-
les NATO indkøbsorganisation, kaldet NATO 
Support Agency (NSPA) eller Foreign Military 
Sale (FMS), for derigennem at høste fordel af 
NATO-rammeaftaler og spare tid på en almin-
delig udbudsrunde. 

Imidlertid har det vist sig, at handlen via 
NSPA eller FMT ikke udelukkede et almin-
deligt udbud. Det betyder, at indkøbet af 
beskyttelsesbriller nu gennemføres som et 
hasteprojekt med det formål at indgå en ram-
meaftale på alle beskyttelsesbriller til såvel 
Forsvaret som Hjemmeværnet. 

Denne lovpligtige proces tager mere tid. 
Derfor vurderes beskyttelsesbrillerne først at 
kunne leveres til Hjemmeværnet i slutningen 
af 2014 eller måske først i starten af 2015. 
Forsvarets Materieltjeneste og Hjemme-
værnskommandoen prioriterer opgaven højt 
og gør alt for, at indkøbet gennemføres så 
hurtigt som muligt.

Hjemmeværnskommandoen understreger, 
at alle naturligvis fortsat skal benytte beskyt-
telsesbriller ved al skydning. Indtil de nye 
briller kan leveres, anvendes således fortsat 
beskyttelsesbrille M/96 eller OTG brillen.

Husker du...
I Syd- og Sønderjylland er det nu officielt Hjemmeværnet, der står for den lokale traditi-
onspleje på forsvarsområdet. Hærhjemmeværnsdistriktet har overtaget de opgaver, som 
Hærens Sergentskole i Sønderborg tidligere løste, såsom ceremonier og kransenedlæg-
gelser ved de mange mindesten i området.

Leveringen af en ny sikkerhedsbrille bliver 
forsinket, da indkøbet skal i udbud. Model-
foto: Ole Bo Jensen

 

Vandstedgaard godkendt til skydebane
Hjemmeværnssoldaterne i Vendsyssel kan 
glæde sig over nu at have meget bedre mu-
ligheder for at træne færdighederne på sky-
debanen. Fra 1. januar blev skydebanen ved 

hjemmeværnsgården Vandstedgaard atter 
miljøgodkendt, og dermed slipper medlem-
merne i området for at skulle køre til Aalborg 
eller Tranum.

Vandstedgaard er nu igen godkendt 
til skydninger for Hjemmeværnets 

medlemmer. Foto: Per R. Nielsen

 

Botcamp Sjælland – Uddannelsescenter Nordsjælland, Christiansminde, Jægerspris

LPU 1 08.–17. august Tilmelding senest 08. juli

LPU 2 17.–21. august Tilmelding senest 17. juli

LPU 3 22.–27. august Tilmelding senest 22. juli

LPU 4 27.–31. august Tilmelding senest 27. juli

Bemærk, at du skal tilmelde dig kurserne enkeltvis, men at de gennemføres som ét 
sammenhængende forløb.

Botcamp Jylland – Uddannelsescenter Midtjylland, Skive Kaserne

27. juni – 20. juli Tilmelding senest 26. maj

Bemærk, der er introduktionsweekend til Bootcamp Jylland 24.-25. maj. 
Tilmelding skal ske senest 25. april.

Ferietid er uddannelsestid
Hvis du gerne vil hurtigt igennem den lov-
pligtige uddannelse, er tre ugers bootcamp 
måske noget for dig. Du får alle relevante 
kvalifikationer (Q’er) og ikke mindst en masse 
uforglemmelige timer med gode kammera-
ter. Det sociale og masser af læring går også 
hånd i hånd på de mange sommerskoler, som 
traditionen tro gennemføres på Hjemme-
værnsskolen i Nymindegab og på Slipshavn. 
Her følger datoerne for de to Bootcamps. 

Læs mere på HJV.DK, hvs-info.dk og under 
de respektive værnsgrene på HJV.DK. 

KORT NYTKORT NYT
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Travle rydningsassistenter
Hjemmeværnets rydningsassistenter var ind-
sat i alt 97 gange i 2013, hvilket er en mar-
kant stigning i forhold til 2012, hvor det blev 
til 53 indsættelser.

Hjemmeværnet har i alt 72 rydningsassisten-
ter fordelt over hele landet. De aflaster Hærens 
Ammunitionsrydningstjeneste (EOD), når farligt 
fyrværkeri og andre eksplosiver skal fjernes. 
Dermed er december og januar også de mest 

travle måneder for rydningsassistenterne.
I 2013 blev 12 rydningsassistenter som 

noget nyt uddannet til instruktører, hvilket 
ifølge koordinator for rydningsassistenterne 
Poul Nedergaard er lidt af en milepæl.

”Nu kan frivillige hjemmeværnssoldater 
selv stå for nye rydningsassistenters grund-
uddannelse, og det er et stort skridt fremad,” 
siger Poul Nedergaard, der hører til hos To-
talforsvarsregion Nord- og Midtjylland og i 
øvrigt er tidligere chef for EOD.

Derudover er efteruddannelse fra i år ble-
vet en obligatorisk del af det at være ryd-
ningsassistent. Dermed sikres det, at alle 
er helt opdaterede på de seneste bestem-
melser fra EOD, nye typer af fyrværkeri og 
nye sagsgange. I øvrigt er der konstant brug 
for flere rydningsassistenter. Så hvis du kan 
holde hovedet koldt og har lyst til at indgå 
i rydningstjenesten, er det bare at meddele 
det til dit distrikt.

På vej mod  
uddannelse  
af libyske  
soldater
Danske soldater, både fra Forsvaret og Hjem-
meværnet, skal senere på året til England for 
at undervise libyske soldater i infanterifær-
digheder. Hjemmeværnet skal levere perso-
nel til de to første danske bidrag, og brut-
toholdet til første bidrag fra Hjemmeværnet 
er ved at blive sat. Det er Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland, der er ansvarlig 
for udtagelsen.

Ud over krav til de faglige kvalifikationer og 
den fysiske formåen, skal engelskkundskaber 
og soldatermæssig fremtræden også være i 
orden. Frem mod udsendelsen vil der foregå 
et udskillelsesløb, så de syv stærkeste frivil-
lige kan drage til England. Opgaven bliver pri-
mært at undervise i skydning, men muligvis 
også i førstehjælp og kortlære.

Parole i regnskoven
Et nyt år byder traditionen tro på nytårspa-
roler i underafdelinger og Hjemmeværnets 
myndigheder. I år var en af disse traditionelle 
samlinger rykket ind i utraditionelle rammer, 
da 126 soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Østjylland indtog Randers Regnskov.

Distriktschefen, major Lars Aage Knudsen, 
fokuserede på fastholdelse og gruppeføre-
rens helt centrale rolle. Der blev også afholdt 
et minuts stilhed for Frank Nielsen fra Politi-
hjemmeværnskompagni Aarhus, som miste-
de livet under indsættelsen i forbindelse med 
DHL Stafetten.

Endelig holdt direktøren for Randers Regn-
skov, Henrik Herold, et foredrag. Han fortalte 
om Randers Regnskovs historie og planer for 
fremtiden og krydrede med masser af paral-
leller til det militære univers.

To guider tog hjemmeværnssoldaterne 
rundt i regnskovens Afrikakuppel under 
nytårsparolen. Foto: Henrik Schytte

 

Rydningsassistenterne fra Hjemmevær
net leverer varen og aflaster Forsvarets 
sprængningseksperter. Arkivfoto: Thorkild 
Christensen

 

500  
meter
var sikkerhedsafstanden, da 
Hjemmeværnet fik til opgave 
at sikre området omkring en 
brændende vindmølle ved 
Skærbæk syd for Ribe i be-
gyndelsen af året. Brand-
væsnet kunne ikke komme 
op til branden i toppen af 
den 45 meter høje mølle, 
så hjemmeværnssoldaterne  
stod vagt hele natten, indtil 
ilden døde ud af sig selv.

Pavilloner 
ramt af udbud
Hjemmeværnet anvender så mange 
penge på at indkøbe og vedligeholde 
sine udstillingspavilloner, at leverancen 
af stof er underlagt krav om at skulle i 
offentligt udbud. Du kan følge proces-
sen på Informationsforum bag login på 
HJV.DK.
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HJV-soldater  
indsat i eftersøgninger

Flere gange i løbet af vinteren er Hjemme-
værnet blevet anmodet om assistance ved ef-
tersøgninger af forsvundne borgere. I midten 

af januar var seks hjemmeværnssoldater på 
Ærø kun en halv time om at finde en ældre 
mand, som havde forladt demensplehjemmet 
Søkilden. Han blev fundet livløs i strandkan-
ten, efter han havde forvildet sig ud midt 
om natten. Desværre stod hans liv ikke til at 
redde trods den effektive indsats fra Politiet 
og Hjemmeværnet.

I begyndelsen af året endte en storstilet 
eftersøgning også ulykkeligt. En 75-årig let-
tere dement kvinde forsvandt 2. juledag fra 
sit hjem i Ikast. Men først i begyndelsen af 
2014 blev hun fundet død i en å i nærheden 
af byen. Forinden havde politi med hunde og 
helikoptere sammen med blandt andre 81 
hjemmeværnssoldater ad flere omgange søgt 
efter den forsvundne kvinde.

Under søgelse af 
den første tid

Hvis et potentielt medlem af Hjemmevær-
net skal fastholde sin interesse, er det afgø-
rende, at hun eller han får en god oplevelse 
efter at have kontaktet Hjemmeværnet.
   Hjemmeværnskommandoen har derfor 
gennemført en undersøgelse af, hvordan 
ansøgere til Hjemmeværnet oplever an-
søgningsprocessen. En række potentielle 
medlemmer, som har udfyldt kontaktfor-
mularen på rekrutteringssiden blivmed-
lem.nu har fået tilsendt en e-mail med et 
spørgeskema. Målet er at finde frem til, 
hvordan hele Hjemmeværnet kan blive 
bedre til at tage godt hånd om kom-
mende medlemmer, så de forhåbentlig 
kommende medlemmer ikke falder fra 
undervejs i den første del af processen.

Et lille udpluk af de mange nye ud
nævnelser, der er sket i løbet af de 
seneste måneder:
Hjemmeværnskompagni 1. Falsterske 
har sagt farvel til den hidtidige chef, Niels  
Meilgaard, og goddag til den nye, John 
Olsen.
Hjemmeværnskompagni Vestlolland 
fik også ny chef ved årsskiftet. Ole Nor
dal har overtaget ledelsen af kompagniet 
efter Niels F. Johansson.
Hjemmeværnskompagni Mariagerfjord: 
Lars Krogsgaard har 1. februar overta-
get efter Otto Christensen, der har været 
kompagnichef siden 2007.
Politihjemmeværnskompagni Randers: 
Jan Olsen har overdraget ledelsen af kom-
pagniet til Jan Johansen.

Nye chefer

MHV i Rwanda
Danmark har fået til opgave at sørge for un-
dervisning i søredning i otte østafrikanske 
lande. Søværnet har derfor ad flere omgange 
”lånt” to eksperter i SAR (søredning) fra Mari-
nehjemmeværnet. Senest da 30 nye afrikan-
ske kaptajner, skibschefer og navigatører fra 
de enkelte landes søværn skulle undervises 
i slutningen af 2013. Denne gang var det i 
Rwanda, hvor John Strøbæk og Bjarne Toft 
Madsen bidrog til ti intense dage med under-
visning fra tidligt til sent.

Også i 2012 var de to garvede frivillige 
MHV-soldater i Afrika. Dengang stod de for 

undervisningen af 23 flådeofficerer i Djibou-
ti. Undervisningen foregår i rammen af East 
African Standby Forces, som er en del NATOs 
kapacitetsopbygning langs Afrikas østkyst. 
Tanken er, at de afrikanske lande med den 
rette træning i søredning og en masse andre 
discipliner kan skabe mindre pirateri i områ-
det omkring Afrikas Horn.

Der er planer om at gennemføre kurser igen 
i år. Her vil de mest lovende elever fra kurset i 
Rwanda blive inviteret som medinstruktører. Der-
med kan de lokale instruktører forventeligt selv 
stå for at videreformidle SAR-undervisningen.

Hjemmeværnet støttede med mere end 80 
soldater i eftersøgningen af en forsvunden 
kvinde i Ikastområdet omkring jul og nytår.

KORT NYTKORT NYT

HJV.DK version 2  
består vigtig test 
Hjemmeværnets nye administrations- og plan-
lægningsværktøj har bestået en overtagelses-
prøve. Det betyder, at Hjemmeværnet kan gå 
i gang med at lave kurser og undervisnings-
materialer til de frivillige.

Efter overtagelse af platformen fra leve-
randøren, ProActive, er en markant milepæl 
nået. Dermed er der nu gode udsigter til, at 
Hjemmeværnets frivillige får et tidssvarende 
og effektivt værktøj til at planlægge og admi-
nistrere Hjemmeværnets mange aktiviteter.

”Projektet lever med den nyligt beståede 
test op til den reviderede tidsplan, hvilket jeg 
synes, der er grund til at glæde sig over. For 
nu kan Hjemmeværnet komme videre med at 

udforme kurser og undervisningsmaterialer til 
brug for uddannelse af vores frivillige med start 
i september 2014,” siger stabschef i Hjemme-
værnskommandoen, brigadegeneral Peer San-
der Rouff. Han er også formand for projektets 
styregruppe. Han er også formand for projek-
tets styregruppe.

I de kommende måneder vil HJV.DK versi-
on 2 blive driftstestet for at sikre, at portalen 
er stabil, ligesom det er muligt at begynde at 
præcisere det nye værktøjs grafiske indhold.

Dermed ser det også ud til, at den udmeldte 
tidsplan er realistisk, og at det nye HJV.DK der-
med kan være klar til brug for Hjemmeværnets 
medlemmer og ansatte 1. januar 2015.

Bjarne Toft Madsen (tv.) og John Strøbæk 
(th.) sammen med premierløjtnant Rodney 
Zarine fra Seychellerne.
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HJV-medlem 
udgiver roman

Populært 
magasin

Gert H. N. Laursen er cand.merc.  
og executive MBA. Han har udgivet en  
række fagbøger og debuterer nu som 
romanforfatter.

 

Hjemmeværnets medlemmer er travle, 
nysgerrige mennesker, som oplever lidt af 
hvert. Og blandt de mange tusinde med-
lemmer findes en del med skrivelyst og for-
fatterambitioner. En af dem er Gert H. N. 
Laursen. I 1980’erne, da Gert Laursen var 
en stor knægt på 17 år, meldte han sig til 
Hjemmeværnets luftmeldekorps i Grindsted 
i Midtjylland.

I 1990’erne flyttede Gert Laursen til Eng-
land og senere til Japan, hvorfor det ikke 
længere var muligt at være aktivt medlem. 
Han er dog stadig stolt medlem af Hjem-
meværnet (af reserven).

Interessen for det militære område 
afpejler sig også i Gert Laursens debutro-
man ”Igennem ingenmandsland”. Bogen 
handler om to drenge, der vokser op i hver 
sin engelske by i starten af det tyvende år-
hundrede.

Siegfried Simmel er søn af en tysk diplo-
mat, og da han under første verdenskrig 
bliver rekrutteret, er det med den klare 
forståelse, at han skal have en loppetjans 

langt fra frontlinjen. James Cape melder 
sig derimod frivilligt for at komme væk fra 
sin fastlåste tilværelse. Ingen af dem kan 
forudse, hvilke rædselsfulde oplevelser de 
står over for, og i årene efter krigen bli-
ver James’ tilværelse farvet af minderne og 
erfaringerne. Og han må forsøge at gøre 
op med fortiden, hvis fremtiden skal give 
nogen mening for ham. Koste hvad det vil.

”Igennem ingenmandsland” er udgivet på 
forlaget Mellemgaard. Den er på 278 sider 
og koster 250 kroner.

100 år og  
stadig aktiv
Da Ella Treldal fyldte 57 år, besluttede hun 
sig for at søge optagelse i Hjemmeværnet. 
Det er nu knap 43 år siden. 15. januar fyldte 
hun 100 år – stadig som aktiv i Politihjemme-
værnskompagni Odense. Dagen blev blandt 
andet markeret ved, at chefen for Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn, oberstløjtnant Kent 
Mikkelsen, dekorerede Ella med Hjemmevær-
nets Fortjensttegn. Han gav fødselaren disse 
ord med på vejen:

”Ella, du er blevet en institution i kompag-
niet og har været et forbillede for mange. 
”Når Ella kan, så kan vi også”, lyder det.

Ella Treldal er blevet dekoreret med Hjem 
me værnets Fortjensttegn. Foto: Nina Villadsen

 

Har du styr på 
blodsukkeret?
Mere end 300.000 danskere lider af 
diabetes. En ny plakat vejleder om, 
hvordan du kan hjælpe, hvis en per-
son med diabetes får lavt blodsukker.

Det er Birger Thorsteinsson, der er 
professor og overlæge på Nordsjæl-
lands Hospital i Hillerød, der sammen 
med Novo Nordisk har udarbejdet pla-
katen til arbejdspladser og foreninger. 
På plakaten kan du blandt andet læse 
om symptomerne ved lavt blodsukker 
og ikke mindst, hvordan du bedst kan 
hjælpe, hvis du oplever en person få 
for lavt blodsukker. Plakaten gennem-
går den optimale hjælp ved forskel-
lige niveauer af lavt blodsukker – fra 
begyndende symptomer til egentlig 
bevidstløshed som følge af såkaldt in-
sulinchok.

Du kan bestille en gratis plakat til 
din underafdeling ved at sende en e-
mail til kundeservicedanmark@novo-
nordisk.com. Eller ring på 8020 0240

Hvad synes I læsere egentlig om ma-
gasinet? Det spørgsmål satte vi os for 
at få et svar på i efteråret 2013. Derfor 
gennemførte vi en stor undersøgelse, 
hvor 2.000 modtagere blev ringet op 
og spurgt, om de ville være med til at 
gøre HJV magasinet endnu bedre. Det 
var der heldigvis knap 1.000 mennesker, 
der sagde ja til. Desuden blev der gen-
nemført tre såkaldte fokusgrupper med 
hver 8-10 medlemmer, som blev spurgt 
mere dybdegående ind til en række af 
de ting, som undersøgelsen pegede på.

Konklusionen er tydelig: Der er over-
ordnet stor tilfredshed med HJV maga-
sinet blandt medlemmerne af Hjemme-
værnet. Her er nogle af de væsentligste 
resultater fra undersøgelsen:
• 79 procent af samtlige ca. 50.000 

modtagere af HJV magasinet åbner 
det og læser i det.

• 73 procent læser mere end 15 minut-
ter i magasinet.

• 54 procent læser mere end halvdelen 
hver gang.

• Seriøse artikler er mest populære.
• De fleste læser magasinet for at blive 

opdateret – også inden for andre om-
råder end egen funktion.

• Reportager med store billeder i høj 
kvalitet samt artikler om uddannelse 
fænger.

På redaktionen vil vi i løbet af 2014 
foretage en række finjusteringer for at 
gøre magasinet endnu mere populært 
og vedkommende for alle hjemme-
værnssoldater. For ambitionen er fortsat 
at producere et medlemsblad med stor 
værdi for hver enkelt modtager.
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God til det meste
Fleksibelt Indsatskøretøj, kaldet FIK, er indrettet specifikt til Hjemmeværnets behov. 
Især de utallige input fra en frivillig testgruppe har sikret, at køretøjet fungerer 
bedst muligt i den daglige løsning af opgaverne. HJV magasinet tog med på den 
første test i terræn med både mudder og sne. Her spurgte vi medlemmerne om 
deres umiddelbare indtryk. 

 

Fakta om FIK
• FIK står for Fleksibelt Indsatskøretøj.
• Køretøjet er en VW Crafter 50, 4x4, 

Heavy Duty. De i alt 90 køretøjer opbyg-
ges efter en række særlige krav, som er 
unikke for Hjemmeværnet.

• FIK kan rumme ni mand, en hund samt 
en stor mængde materiel.

• Det nye køretøj fordeles til alle distrik-
ter, og lastbilerne af typerne MAN 10 
og MAN 13 omfordeles. Herefter vil 
samtlige distrikter råde over en stærk 
kombination af køretøjer til alle formål.

• MAN 8 udfases gradvist.
• Der kræves stort kørekort og omskoling 

for at måtte føre FIK. 
• Følg med i den videre proces på HJV.DK,  

på youtube.com/hjvfilmkanal og på 
Hjemmeværnets facebookside.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

INDSATSKØRETØJ

1. kvartal 2014: 
Bestilling af de resterende 89 køretøjer 
samt opbygning. Udpegning af instruk-
tører og kørere til omskoling.

2. kvartal 2014: 
Levering af køretøj til brug i uddannel-
se af kørerinstruktører ved Trænregi-
mentet i Aalborg.

Vinter 2013/14: 
Udbudsproces og opbygning af pro-
totype med hjælp fra frivillige.

Milepæle  
på vejen
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»

”Den er overraskende 
god. Den møjer bare 
igennem det hele. Der er 
ikke noget køretøj, der er 
100 procent perfekt til 
både fastbanet vej og til 
terræn – men her kommer 
vi rigtig tæt på.”

Jais Tindborg,  
kører og gruppefører

”Det er et spændende 
køretøj. Det virker gennem
tænkt, og der er gode 
muligheder for at modificere 
efter eget behov. Blandt 
andet ved, at sæderne kan 
vendes eller tages ud.”

Daniel Elverlund,  
kører og signalmand

”Det er nemt at 
komme til sine ting i 
rygsækkene, når de 
hænger oppe på krogene i 
lastrummet. Det er 
superfedt med den gode 
opdeling, der gør det nemt 
at overskue de medbragte 
ting.”

AnnaLouise Hansen, 
gruppefører

3. kvartal 2014: 
Levering af FIK til distrikterne. 
Lokal omskoling af kørere.

4. kvartal 2014: 
Sidste FIK leveres til distrikterne. 
Omfordeling af MAN 10 og 13.
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TEMA: ØVELSER

På Hjemmeværnets YouTubekanal kan du 
finde film om FIK. F.eks. forklarer major 
Jeppe Falk, hvordan FIK udgør en stærk 
kombination sammen med MAN 10 og 13.

 

Frivillige hjemmeværnssoldater har sat et 
solidt fingeraftryk på opbygning og test 
af Fleksibelt Indsatskøretøj.  Foto: Ole Bo 
Jensen og Jeppe Falk

 

INDSATSKØRETØJ

Hvorfor FIK vi  
lige præcis det køretøj?
Her får du et indblik i overvejelserne bag indkøbet af  
Fleksibelt Indsatskøretøj til Hjemmeværnet, som rulles  
ud til distrikterne i løbet af sensommeren og efteråret.

At vælge et nyt køretøj til hele Hjemmevær-
net er nærmest en umulig opgave. For beho-
vene er forskellige afhængigt af geografi og 
funktion. Men Fleksibelt Indsatskøretøj, FIK, 
vil fungere godt i størstedelen af Hjemme-
værnets nuværende opgaver. Sådan lyder i 
hvert fald vurderingen fra dem, der har set 
og kørt i prototypen af FIK.

”Vi har behov for at tilpasse vores 4x4-
kapacitet over 3.500 kilo til Hjemmeværnets 
opgaver. Med kombinationen af det fleksible 
indsatskøretøj og MAN 10 og 13 – som fortsat 
vil være i drift – får vi et stærkt og fleksibelt 
udvalg af køretøjer ved alle distrikter,” siger 
major Jeppe Falk, der er sagsbehandler ved 
Hjemmeværnskommandoen med ansvar for 
implementeringen af FIK.

Det svenske hjemmeværn har gode erfa-
ringer med en tilsvarende bil, og Forsvaret 
herhjemme har også investeret i en række 
køretøjer af samme type. Desuden er der kig-
get grundigt på, hvilke opgaver Hjemmevær-
net løser, og ikke mindst hvilke af opgaverne 
som Hjemmeværnet selv skal stille med køre-
tøjer til. Disse overvejelser var medvirkende 
til, at valget faldt på FIK. 

 Efter en lovpligtig udbudsproces blev en 
prototype af FIK bygget i løbet af vinteren. 
Undervejs i arbejdet med at ramme den 
bedst mulige indretning af køretøjet har en 
infanterideling fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Københavns Vestegn brugt mange timer på 
at bidrage med viden og gode ideer. 

”Det er meget positivt, at vi frivillige er 
med i processen. Alle de ideer, vi kommer 
med, er blevet taget seriøst,” siger Martin 
Baunsgaard, der er delingsfører og kører ved 
Motoriseret Hjemmeværnsinfanterikompagni 
Jonstrup.

Martin Baunsgaard er ikke i tvivl om, at FIK 
vil dække de fleste behov:

”Min forventning er, at vi kommer til at 
bruge den meget,” siger han og tilføjer, at 
MAN 10 og MAN 13 kan bruges, hvis opgaven 
ikke kan løses med det nye køretøj.

FIK på charmeoffensiv
Debatten om FIK har allerede kørt i højeste 
gear siden årsskiftet blandt Hjemmeværnets 
ansatte og frivillige. Både i underafdelinger-
ne, i rådsorganisationen og på facebook.

Derfor er der gjort meget ud af at vise pro-
totypen frem ved en række aktiviteter og at 
informere ved at lægge film, billeder og ny-

heder fra processen ud på internettet, samti-
dig med at der løbende er sendt nyhedsbreve 
ud via kommandovejen.

I sidste ende er det dog medlemmernes 
egne oplevelser, der er afgørende for, hvor-
dan FIK modtages og anvendes. Og foreløbig 
ser det lovende ud, hvis man spørger testhol-
det fra Københavns Vestegn:

”Den er overraskende god. Den kører bare 
igennem det hele. FIK er meget alsidig til 
både fastbanet vej og til terræn. Til de ting, 
vi har behov for, er det et fremragende kø-
retøj. Og komforten er helt i top,” siger Jais 
Tindborg, der er kører og gruppefører i in-
fanteridelingen, og som har stor erfaring fra 
Forsvaret med stort set alle typer køretøjer.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
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GENOPBYGNING

Stort skulderklap 
til hjemmeværnsbidrag 
i Afghanistan
Chefen for DANCON 16, oberst Kenneth Pedersen, 
ser positive udviklingsmuligheder for Hjemmeværnets 
støtte til genopbygningen i Afghanistan.

”Hjemmeværnets Agribusiness Development 
Team (ADT) har siden sin ankomst til missi-
onsområdet i september 2013 demonstreret 
en høj grad af professionalisme, for så vidt 
angår militære færdigheder. De har derfor 
ikke haft vanskelligt ved at operere som selv-
stændig enhed.

De militære færdigheder og kendskabet til 
enheden har bevirket, at jeg har været tryg 
ved, at enheden – der har været støttet og 
sikret af en britisk enhed – har gennemført 
en række aktiviteter også uden for de etab-
lerede lejre.

Det er mit indtryk, at Hjemmeværnets 
ADT-enhed på kort tid har formået at etable-

re gode kontakter til ledende repræsentanter 
fra det landbrugsfaglige miljø i Lashkar Gah, 
og at der gennem disse har været gennem-
ført mange gode aktiviteter, som kan bidrage 
til en positiv udvikling af den afghanske land-
brugssektor.

Hjemmeværnets ADT-enhed har på fineste 
vis demonstreret, at Hjemmeværnet formår 
at uddanne og opstille enheder til løsning af 
opgaver i et komplekst internationalt miljø. 
Konceptet vurderes at åbne nye muligheder 
for anvendelse af den brede vifte af civile 
kompetencer, som Hjemmeværnets frivillige 
medlemmer er i besiddelse af.”

Oberst Kenneth Pedersen roser i denne 
kommentar fra Afghanistan Hjemmevær
nets landbrugsfaglige indsats.

 

AF OBERST KENNETH PEDERSEN,  
CHEF FOR DANCON 16

AFGHANISTAN

Genopbygning i 
AFGHANISTAN
Hjemmeværnet har i godt et halvt år  
haft et såkaldt Agribusiness Develop-
ment Team (ADT) med landbrugsfaglig 
baggrund udsendt i Helmand-provinsen 
i Afghanistan. 

Enheden returnerede til Danmark 
midt i februar. Den har bestået af hjem-
meværnssoldaterne Jimmy Schultz, Ib 
Spanggaard, Maria Thomsen og Jan Sohn, 
sprogofficererne Marie Windekilde og  
Kenneth Nørgaard samt militær lede 
major Christian E.B. Michélsen fra Hjem-
meværnets Kapacitetsopbygningscenter. 

Teamet har hjulpet med at genetab-
lere og udvikle landbruget i Helmand-
provinsen, og de har i forløbet gennem-
ført omkring 60 aktiviteter med lokale 
samarbejds partnere. 

Under udsendelsen har teamet været 
under amerikansk kommando og opera-
tiv kontrol af Regional Command South 
West (RC SW). De har desuden løbende 
rapporteret til Hærens Operative Kom-
mando gennem DANCON 16 og i øvrigt 
anvendt DANCON 16 i alle nationale hen-
seender. De har også deltaget i en ræk-
ke briefinger af DANCON 16s gæster. 

Hjemmeværnets udsendte  
team i Laskhar Gahlejren i  
Helmandprovinsen.
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CHEFSAMLING

Stærkt forum  
for frivillige chefer 
Den årlige Chefsamling 
for Hjemmeværnets 
frivillige chefer har på 
få år vokset sig til en 
stærk platform, hvor de 
frivillige chefer henter 
inspiration til ledelsen af 
Hjemmeværnets godt  
250 underafdelinger.  

De kommer valfartende fra hele landet til 
Chefsamling i Kolding for at diskutere, lytte 
og få ny inspiration, og i to dage fyldes kon-
ferencelokalerne på Hotel Scandic af livlig 
debat om nye opgaver og fremtidens kurs 
i Hjemmeværnet. Sådan var det også i år, 
da den årlige Chefsamling med deltagelse 
af omkring 250 frivillige chefer blev afviklet i 
starten af januar for tredje år i træk.  

”Vi har fået etableret et stærkt forum med 
højt fagligt indhold. Konceptet giver Hjem-
meværnsledelsen en optimal mulighed for, 
at vi kan nå bredt ud med vores budskaber 
til de frivillige chefer, der er det vigtige bin-
deled til de frivillige medlemmer. De står jo 

som garanten for sammenhængskraften i 
Hjemmeværnet og sørger for, at de frivillige 
hjemmeværnssoldater bliver uddannet, så de 
er klar til at løse de mange opgaver, vi har,” 
fastslår Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler. 

De frivillige chefer fremhæver især 
chefsamlingens positive muligheder for at ple-
je netværket med deres kolleger på kryds og 
tværs og chancen for at høre Hjemmeværns-
ledelsens budskaber fra første parket. Det er 
med til at styrke korpsånden i organisationen. 

”Ud over at tale med mine chefkolleger er 
det vigtigt for mig at høre Hjemmeværnsle-
delsens udmeldinger og få afstukket kursen 
for det nye år. Det er relevant viden, jeg går 
hjem og formidler videre til mine medlem-

mer,” fremhæver kompagnichef Jens Chri-
stian Andersen fra Hjemmeværnskompagni 
Læsø.

Kompagnichefen repræsenterer en under-
afdeling i landets mindste kommune med 
knap 1.900 indbyggere, og kompagniet spil-
ler en aktiv rolle til støtte for lokalsamfundet.  
Hjemmeværnets kommitterede, Bjarne Laust-
sen, besøgte kompagniet i november sidste 
år og udtalte i den forbindelse: ”På Læsø har 
man erkendt, at man som borger er nødt til 
selv at gøre noget for ø-samfundet, idet man 
ikke altid kan forvente hjælp fra fastlandet.”
Selv siger kompagnichefen: 

”Vi er et godt eksempel på, at der i hver 
en lille afkrog af Danmark findes et veluddan-
net og velfungerende Hjemmeværn, som er 
parat til at gøre en forskel.” 

Mere synlighed
Netop synlighed af Hjemmeværnets mange 
markante bidrag til løsningen af en lang ræk-
ke vigtige opgaver for såvel samfundet som 
for Forsvaret er et vigtigt nøgleord for kom-
mitteret Bjarne Laustsen. Han slog på samlin-
gen kraftigt til lyd for endnu mere synlighed. 

”Hjemmeværnet har forstået at følge med 
udviklingen og har været igennem en stor 
transformation. Det er vigtigt, at vi hele ti-
den fortæller omverdenen om Hjemmevær-

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS

Kompagnichef Jens 
Christian Ander
sen repræsenterer 
Hjemmeværnet på 
Læsø.
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nets nytteværdi for samfundet i dag og gør 
opmærksom på de opgaver og kompetencer, 
som Hjemmeværnets frivillige kan byde ind 
med både nationalt og internationalt,” fast-
slog Bjarne Laustsen.

Indsatsen kulminerede sidste år under stor-
men Bodil i starten af december, hvor Hjem-
meværnet viste sin evne til at yde omfattende 
assistance til en stor beredskabsopgave i hele 
landet. Omkring 1.100 hjemmeværnssoldater 
var indsat under stormen og ydede i alt cirka 
14.000 mandtimer. Læs mere om Hjemme-
værnets indsats på side 20-21.  

Hjemmeværnskommandoens stabschef, 
brigadegeneral Peer Sander Rouff orien-
terede også deltagerne om, hvad 2014 vil 
bringe. Centralt står en række nye opgaver 

for Hæren, som HJV magasinet omtaler på 
side 16-18. Som noget nyt forventes Hjem-
meværnet også i fremtiden at skulle støtte 
Forsvaret med nye opgaver i Arktis og inden 
for cyber-sikkerhed.

Nyt materiel vakte begejstring
Chefsamlingen bød desuden på en præsenta-
tion af nyt materiel, der er på vej til myndig-
heder og underafdelinger i 2014. Det vakte 
tydeligvis begejstring blandt deltagerne. 
Materiellet blev udstillet på en stand, hvor 
de frivillige chefer blandt andet kunne se og 
få flere informationer om det nye radiokom-
munikationsudstyr til Hjemmeværnets grup-
per, Marinehjemmeværnets 12,7 mm tunge 
maskingevær samt de nye beskyttelsesbril-

ler. Udenfor holdt Marinehjemmeværnets fø-
ringskøretøj. Derudover kunne deltagerne se 
et eksemplar af Hjemmeværnets fremtidige 
uniform, der er beskrevet nærmere på side 
46-47, samt kigge på avanceret observations-
udstyr.

”Chefsamlingen er bare en fantastisk god 
måde at starte året på. Vi får så meget med 
hjem i bagagen,” understregede eskadrille-
chef Bent Jørgensen fra Hjemmeværnseska-
drille Midt- og Vestsjælland, inden han vendte 
hjem fra endnu en udbytterig weekend.

 Kommitteret Bjarne Laustsen og 
Chefen for Hjemmeværnet, general
major Finn Winkler udstak kursen for 
2014. 

 Der var god tid til også at pleje 
netværket med chefkollegerne.

 Hjemmeværnsledelsen benyttede 
pauserne til at tale med de frivillige 
chefer.
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CHEFSAMLING

Nye militære opgaver  
til Hjemmeværnet
Hærens øverste chef generalmajor Per Ludvigsen strakte på Chefsamlingen 2014 
hånden ud til et langt tættere samarbejde, der vil få stor betydning for det grønne 
hjemmeværns udvikling. De frivillige chefer modtog opfordringen positivt.

”Det er en super spændende udvikling, der 
vil give os frivillige soldater flere militære op-
gaver og desuden vil bidrage til, at vi får et 
bredere rekrutteringsgrundlag.” 

Sådan karakteriserede kompagnichef Sø-
ren Andersen fra Hjemmeværnskompagni 
Holstebro potentialerne i de nye ønskede op-
gaver for Hæren, som var et centralt emne 
på Chefsamlingen 2014. Chefen for Hærens 
Operative Kommando, generalmajor Per Lud-
vigsen, skitserede på samlingen perspektiver-
ne i det emnekatalog, som Hærens Operative 
Kommando har fremsendt til Hjemmeværnet. 
Kataloget kridter banen op for et nyt epoke-
gørende og tættere samarbejde omkring en 
række operative og driftsorienterede opgaver 
både nationalt og internationalt. 

”Hjemmeværnet er en livskraftig organisa-
tion, der har været dygtig til at omstille sig og 
følge med udviklingen. Hjemmeværnet løser 
i dag en lang række nationale opgaver, som 
vi blandt andet oplevede det under stormen 
Bodil. Vi har desuden særdeles gode erfa-
ringer fra Hjemmeværnets bidrag til bevogt-
ningsenheder i de internationale missioner i 
Afghanistan og i Kosovo. På den baggrund er 
det oplagt at produktudvikle samarbejdet,” 
understregede Per Ludvigsen.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, hilser initiativet velkommen.

”Opgaverne fokuserer på Hærhjemmevær-

nets indsats i en grad, vi ikke har set siden 
Den Kolde Krig. Men der er også opgaver 
for andre dele af Hjemmeværnet. Så vi har 
simpelthen fået et tilbud, vi ikke kan afslå,” 
fastslog Finn Winkler.

Hæren står ved en korsvej
Generalmajor Per Ludvigsen indledte selv sin 
militære karriere som ung hjemmeværnssol-
dat i et grønt kompagni i Grindsted, hvor han 
var aktiv som geværskytte og brugte mange 
timer på hjemmeværnstjenesten. I dag sid-
der han som øverste operative chef for Hæ-
ren, der med generalmajorens egne ord ”står 
ved korsvej.”

”Vi er ved at pakke kampstyrkerne sam-
men i Afghanistan og skal i fremtiden kon-
centrere os om civil genopbygning og ud-
dannelsesstøtte til blandt andet afghanske 
officerer. Nationalt skal vi implementere en 
helt ny struktur for Hæren. Vi skal fortsat 
være parate til med 30 dages varsel at kunne 
stille med en styrke på op til 950 soldater 
i verdens brændpunkter. I det lys giver det 
god mening også at kunne trække på hjem-
meværnssoldaternes kompetencer,” fastslog 
Per Ludvigsen.

Lokal forankring 
Emnekataloget lægger op til en lokal forank-
ring af samarbejdet. Det skal ske ved, at de 

aktuelle hjemmeværnsenheder samarbejds-
mæssigt bliver knyttet tættere til Hærens 
myndigheder, herunder brigader, regimenter 
og tjenestegrenscentre. 

Tanken er, at hjemmeværnsenhederne 
specialiseres, så de i større omfang kan støtte 
Hærens enheder nationalt med eksempelvis 
uddannelse eller vagtopgaver ved garnisoner. 
Internationalt peges der på støtte med en-
keltmand eller enheder – det kan være med 
sikrings- og eskortesektioner, bevogtningsen-
heder, finskytter til kamptropperne, maskin-
førere til ingeniørenheder eller stabshjælpere 
til føringsstøtteenheder.

For Hjemmeværnskompagni Holstebro, der 
tæller omkring 100 aktive hjemmeværnssol-
dater, vil det være oplagt at indgå samar-
bejde med Jydske Dragonregiment. Kom-
pagnichef Søren Andersen er meget positiv 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE FRIIS 

HJV magasi
net spurgte 
nogle af de 
tilstedevæ
rende frivil
lige chefer, 
hvad de synes 
om de nye 
opgavemu
ligheder for 
Hæren

Kompagnichef 
Søren Andersen 
er begejstret for 
mulighederne for 
at få flere mili
tære opgaver for 
Hæren.

 

”I Marinehjemmeværnet har vi i 
mange år haft et tæt og frugt-
bart samarbejde med Søværnets 
Operative Kommando. Så det er 
fint, at Hærens Operative Kom-
mando nu kommer på banen. 
Men der skal skabes nogle or-
dentlige vilkår for hjemmeværns-
soldaternes opgaveløsning.”

Flotillechef Finn Ottosen,  
Hjemmeværnsflotille 135 Kolding

”Det er en kæmpe chance for 
Hjemmeværnet. Vi får mulig-
hed for at komme tilbage til den 
militære profil og få en større 
forankring i Hæren. Jeg er over-
bevist om, at det samlet set vil 
hæve niveauet for os alle sam-
men i Hjemmeværnet.”

Kompagnichef Henrik Bruun,  
Politikompagni Amager
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over for de muligheder, det vil give hans 
kompagni. 

 ”Den skarpere militære profil, som kata-
loget lægger op til, er lige vand på min møl-
le. Vi er frivillige soldater, der rigtig gerne 
vil løse flere militære opgaver. Så det er en 
kærkommen udvikling, som også vil løfte og 
udvikle mig som kompagnichef,” lød det fra 
Søren Andersen. 

Kompagnichefen vil sagtens kunne stille 
med hjemmeværnssoldater, der har de nød-
vendige kvalifikationer og uddannelse til 
at blive udsendt som enkeltpersoner med 
Hærens enheder i internationale operatio-
ner. Han ser samtidig gode potentialer for 

et endnu bredere rekrutteringsgrundlag, så 
kompagniet vil kunne tiltrække flere nye yng-
re medlemmer blandt unge, der har aftjent 
værnepligt. 

Efter indlægget fra generalmajor Per Lud-
vigsen drøftede de frivillige chefer livligt de 
nye muligheder. Der var især fokus på, at 
rammer og vilkår er på plads i forhold til det 
fremtidige samarbejde. Foreløbig er det be-
sluttet at igangsætte cirka 13 pilotprojekter 
i 2014. 

”Hjemmeværnet  
er en livskraftig 
organisation, som  
det er oplagt at 
produktudvikle 
samarbejdet med.”

Per Ludvigsen,  
generalmajor og chef for  
Hærens Operative Kommando

Fakta
Hærens Operative Kommando 
(HOK) har fremsendt et emne-
katalog til Hjemmeværnet, der 
beskriver 57 ønskede opgaver 
inden for HOKs struktur. Den en-
delige udformning og beslutning, 
om opgaverne skal løses, er dog 
endnu ikke truffet.

Blandt de operative opgaver 
nævnes blandt andet:
• Sikrings- og eskortesektioner
• Bevogtningsdelinger
• Opstilling af infanterienheder
• Enkeltpersoner til stabe

De mere driftslignende opga
ver tæller blandt andet:
• Forsyningstjeneste 
• Vagtpersonel til garnisonsvagt
• Ammunitionsvagter
• Logistiske specialfunktioner• 

Læs på side 18:  
Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Finn Winklers syn på de 
nye militære opgaver.

”Tanken om de militære opgaver 
er rigtig og giver god mening for 
Hjemmeværnet. Jeg håber dog, 
vi får den nødvendige tid til at 
få tilpasset ændringerne i vores 
organisation. Det skal ikke jap-
pes igennem.”

Kompagnichef Lars Maymann,  
Hjemmeværnskompagni Gribskov

”Det er bare positivt, hvis Hjem-
meværnet kan bruges til at løse 
flere opgaver. Fra Flyverhjem-
meværnet vil vi også kunne 
stille med enkeltpersoner til de 
internationale opgaver, både når 
det gælder bevogtning og som 
stabspersonel.”

Eskadrillechef Martin Christian Olsen,  
Hjemmeværnseskadrille 260 Vendsyssel
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1  Hvad er din umiddelbare kom
mentar til det nye emnekatalog 
fra Hærens Operative Kommando?

”Det er simpelthen det bedste tilbud, Hjem-
meværnet har fået fra Hæren i 25 år, fordi 
det rummer så mange relevante og spæn-
dende opgaver. Jeg er også glad for den 
positive opbakning, som Hjemmeværnets 
underafdelingschefer har udtrykt over for de 
nye opgaver på årets chefseminar i januar. 
Men det er også meget udfordrende opga-
ver. Det vil tage tid at udvikle en bæredygtig 
implementeringsplan.”

2 Hvilke muligheder vil det give 
Hjemmeværnets enheder?

”Især det grønne hjemmeværn vil få nye 
muligheder for at komme med på øvelser og 
støtte med uddannelse sammen med Hæ-
rens lokale myndigheder. Internationalt er 
der også udsigt til at bidrage med personel. 
Hjemmeværnet får dog ikke flere økonomi-
ske ressourcer. Så kunsten består i at finde 
balancen mellem de nye militære opgaver og 
fastholdelsen af de opgaver, vi allerede løser 
for Forsvaret og samfundet.”

     

3 Bliver der også behov for støtte fra 
de andre dele af Hjemmeværnet? 

”Der er jo primært tale om landmilitære opga-
ver. Men også Flyverhjemmeværnet og Virk-
somhedshjemmeværnet vil kunne byde ind 
med kapaciteter. Derimod er der ikke åbenlyse 
opgaver for de sejlende besætninger i Marine-
hjemmeværnet. Jeg tror for øvrigt også, at Ma-
rinehjemmeværnet har ordrebogen pænt fuld.”

4  Er der nogen opgaver, Hjemmevær
net eventuelt skal takke nej til? 

”Det er for tidligt at udtale sig om. Først når 
vi har undersøgt, hvilke krav opgaverne stil-

ler til blandt andet uddannelse, beredskab, 
materiel og økonomi, kan vi danne os et rea-
listisk billede af projektets muligheder og be-
grænsninger. Derfor iværksætter vi allerede 
i år en række pilotprojekter.” 

5 Vil underafdelingschefernes rolle 
blive anderledes? 

”De kommer til at spille en meget væsentlig 
rolle for udmøntningen af opgaverne og i det 
hele taget for projektets succes.”

6 Vil Hjemmeværnet få flere inter
nationale opgaver? 

”I første omgang handler projektet primært om 
at støtte Hæren nationalt. Når vi har opbygget 
de efterspurgte kapaciteter, vil vi selvfølgelig 
også kunne bidrage til internationale opgaver, 
sådan som vi har gjort det de seneste år.” 

7 Hvad kan Hæren bidrage med?

”Jeg forventer, at Hæren i langt højere grad 
vil bidrage til at rekruttere flere nye medlem-
mer til Hjemmeværnet både blandt de vær-
nepligtige og de tidligere soldater på kontrakt 
ved at fortælle dem om de mange mulighe-
der, Hjemmeværnet kan tilbyde.”

8  Vil de nye opgaver bidrage til at 
styrke Hjemmeværnets omdømme?

”Det er jeg overbevist om. Vi har allerede i 
dag stor opbakning i befolkningen. Men jeg 
tror også, at projektet vil give os en styrket 
profil i Hæren, fordi de vil få et bedre kend-
skab til Hjemmeværnet. Så jeg ser meget op-
timistisk på projektet, som vi nu skal i gang 
med at fylde ud.”    

FORLIG

”Det bedste tilbud fra Hæren i 25 år”
HJV magasinet har spurgt Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler,  
om hans syn på nye militære opgaver, som Hæren ønsker  
Hjemmeværnet skal løse i fremtiden.

8 SKARPE TIL CHEFEN 
for Hjemmeværnet

Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, 
er glad for invitationen til 
et tættere samarbejde med 
Hæren.

 

   

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN

18 HJV magasinet  |  Marts 2014



VINTERØVELSE

Cold 
Response
• Øvelse Cold Response er en norsk vin-

terøvelse med international deltagel-
se, som foregår i det nordlige Norge. 

• Formålet er at træne deltagerne i 
krisehåndteringsoperationer under 
krævende forhold.

• Cold Response 2014 blev afviklet midt 
i marts efter redaktionens afslutning.

• I næste HJV magasin, der udkom-
mer i juni, bringes en reportage fra 
øvelsen.

I bidende kulde trænede sjællandske 
hjemmeværnssoldater sig i visitering 
forud for deltagelsen i vinterøvelsen 
Cold Reponse i Norge.

 

På vej til øvelse Cold 
Response i Norge 
HJV magasinet var med, da 38 hjemmeværnssoldater og to fastansatte fra 
Totalforsvarsregion Sjælland gik i skarp træning for at deltage i vinterøvelsen  
Cold Response i Narvik i Nordnorge.

AF RITA ROLD RUNAGER 
FOTO: STEEN WREM

Vinteren i Narvik-området i Norge kan være 
både kold og barsk. Så træningsweekenden 
24.-26. januar i Jægerspris øvelsesterræn 
gav en god forsmag på, hvilken kulde der 
ventede de frivillige hjemmeværnssoldater 
fra Totalforsvarsregion Sjælland under vin-
terøvelsen Cold Response. Den knap to uger 
lange internationale øvelse, der foregik midt 
i marts i det nordlige Norge, har til formål at 
træne deltagerne i krisehåndteringsoperatio-
ner under krævende forhold.

Med en chill-faktor på næsten minus 30 
grader blev tænderne bidt sammen. Det 
var nødvendigt at dispensere for påklæd-
ningen på træningsweekenden, da det var 
uhyre vigtigt, at deltagerne lærte at tilpasse 
påklædning til vejrets påvirkning. Så hjem-
meværnssoldaterne iførte sig varme huer og 

halstørklæder, og så gik de ellers til stålet og 
trænede bevogtning, undersøgelse af biler, 
visitering, adgangskontrol og kampeksercits. 
Desuden fik de undervisning i kuldens påvirk-
ning af kroppen. 

Træning under arktiske forhold
Hjemmeværnet deltager i Cold Response for 
at træne hjemmeværnssoldaternes militære 
færdigheder under arktiske forhold. Under 
øvelsen var delingen underlagt det norske 
Hjemmeværnsdistrikt 16 og fulgte det norske 
indsatskompagni CLAYMORE ved bevogtning 
af vitale terrænområder.

En del af de opgaver, de har løst, foregik 
i en anden påklædning, end danske hjem-
meværnssoldater er vant til. Totalforsvarsre-
gion Sjælland har lånt arktisk udstyr til alle 
deltagerne, og snesko og måske ski har også 
været en fast bestanddel af deres udrust-

ning. Indsættelse på en snescooter kan det 
også blive til. Nogle af de frivillige er sendt 
til Norge for at blive omskolet til kørsel un-
der ekstreme forhold, da det er et terræn, 
Hjemmeværnet ikke er vant til at køre i med 
GD’er.

Ud over de grønne hjemmeværnssoldater 
var også Marinehjemmeværnet repræsen-
teret under øvelsen med 20-30 soldater fra 
deres Maritime Force Protection-enheder.

Forberedelserne til øvelse Cold Response 
har strakt sig over fire træningsweekender. 
Totalforsvarsregion Sjælland har været støt-
tet af det samme instruktørhold hele vejen 
igennem, som har lagt meget tid og mange 
kræfter i uddannelsen af hjemmeværnssol-
daterne. Flere af instruktørerne bidrog også 
til forberedelserne, da Totalforsvarsregion 
Sjælland i 2013 udsendte en deling til øvel-
sen ”Golden Coyote” i USA.
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På kortet kan du se udvalgte 
eksempler fra Hjemmeværnets 
indsats under stormen Bodil.

 

Afspærring/lukning
af Limfjordsbroen

Vejpatruljer
til rekognoscering af 

hovedveje

Omdirigering
ved Lillebæltsbroen, 
Storebæltsbroen og 
Langelandsbroen

Pakning af sandsække
i Hundested

Varsling, evakuering,  
patruljering og observation
i Frederikssund og Frederiksværk

Fyldning af sandsække
i Roskilde og Jyllinge

Afspærring/adgangskontrol
i Rønne

Afspærring/adgangskontrol
i København

Færdselsregulering
i Rødby

Trafikregulering
i Vejle

Afspærring
ved Rømø-dæmningen
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Hjemmeværnet var massivt til stede i hele landet, da 
Danmark i starten af december 2013 blev lagt ned 
af stormen Bodil og den efterfølgende voldsomme 
stormflod, som forårsagede store ødelæggelser.

Stormen Bodils hærgen i december står sta-
dig klart i mange danskeres hukommelse 
for sin langvarighed og helt ekstraordinære 
stormflod i flere indre danske farvande, her-
under i Roskilde Fjord. Voldsomheden og 
oversvømmelserne skabte store ødelæggel-
ser over alt i landet og kaldte på et helt eks-
traordinært beredskab.

Hjemmeværnet stod da også klar og var 
indsat massivt med cirka 1.100 hjemme-
værnssoldater i 10 af landets 12 politikredse. 
De var med til at afspærre broer, hvor tra-
fikken lukkede ned. De ryddede hele veje, 
hvor træerne var væltet omkuld som pin-

debrænde. Og de lagde sandsække ud og 
evakuerede boligområder, hvor stormfloden 
tvang husejerne væk. En omfattende indsats, 
der skete i samarbejde med kollegaer i red-
ningsberedskabet og ved politiet.

”Hjemmeværnet viste under stormen, at vi 
er en moderne beredskabsorganisation, der 
er rustet til at hjælpe danskerne og samfun-
det med kort varsel, når det for alvor bræn-
der på,” påpegede Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, efter den 
store beredskabsopgave, der stod på i flere 
dage og stadig trækker mange spor for ad-
skillige husejere.

1.100 hjemmeværnssoldater  
hjalp Danmark under  

stormen Bodil

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: STEEN WREM

Stormen 
Bodil
• Under stormen Bodil i decem-

ber 2013 var omkring 1.100 
hjemmeværnssoldater indsat 
i 10 ud af 12 politikredse. 
Indsatsen løb op i cirka 14.000 
mandtimer.

• Der blev oprettet operations-
centre ved Hjemmeværnets tre 
totalforvarsregioner fra 5.-8. 
december 2013.

• Hjemmeværnets opgaver 
omfattede blandt andet 
afspærring af broer og havne, 
afspærring ved væltede træer 
og stilladser, fyldning og ud-
lægning af sandsække samt 
evakuering af boligområder.

• I perioden løste Hjemmevær-
net derudover også andre 
opgaver og var eksempelvis 
indsat ved en storbrand i 
Randers.

Hjemmeværnssoldater 
hjalp med at lægge 
sandsække ud blandt 
andet i beboelsesområ
der i Jyllinge ved Ros
kilde Fjord, hvor mange 
huse fik vand ind efter 
stormfloden.

 

BEREDSKAB
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FOLKEKMØDE

En folkelig debat om

Pumper eller soldater?
Efter de kraftige storme og oversvømmelser i slutningen af 2013 opstod der  
en kortvarig politisk debat om Hjemmeværnets rolle i beredskabet. Denne debat  
vil Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, tage op igen ved  
Folke mødet 2014 på Bornholm.

Hjemmeværnsfartøjet MHV 903 Hjortø kom-
mer igen i år til at udgøre rammen omkring 
Hjemmeværnets udadvendte aktiviteter på 
Folkemødet på Bornholm.

Den politiske festival er vokset år for år, og 
sidste år havde Hjemmeværnet stor succes 
med at invitere førende politikere, menings-
dannere og andre relevante personligheder 
inden for forsvars- og beredskabsområdet til 
debat på dækket af Hjortø.

Blandt debattørerne var 
socialdemokraternes 

Bjarne Laustsen, som 
siden er blevet kom-

mitteret for hjemmeværnet. Også Hjemme-
værnets militære chef, generalmajor Finn 
Winkler, deltog i Folkemødet, som samlet set 
førte til en masse gode drøftelser.

Stor synlighed i sommerlandet
Samtidig gav Hjemmeværnets indsats rigtig 
god eksponering. Både på grund af debat-
møderne, men i lige så høj grad på grund 
af den store indsats, som medlemmerne af 
Det Bornholmske Hjemmeværn helt siden det 
første Folkemøde på Bornholm har leveret til 
støtte for det lokale politi.

Det store frivillige bidrag er en stor del 
af succesen for folkemødet lige som for en 
stor del af de øvrige arrangementer i løbet af 
sommeren i Danmark.

Derfor har Den Kommitterede for Hjemme-
værnet, Bjarne Laustsen, igen i år inviteret 
til debat på MHV 903 Hjortø. Den rutinerede 
venstrepolitiker Bertel Haarder har takket ja 
til at til at lede slagets gang under bered-
skabsdebatten.

Folkemødet foregår efter redaktionens 
slutning, men planen er, at fremtrædende 
politikere og meningsdannere blandt andet 
har fået lejlighed til at debattere Hjemme-
værnet og beredskabet – hvilket du kan læse 
mere om her til højre.

AF CARSTEN ENGEDAL OG  
KASPER BRØNDUM ANDERSEN

 Hjemmeværnsfartøjet MHV 903 Hjortø 
vil også i år udgøre rammen for Hjem
meværnets debatter  på Folkemødet på 
Bornholm. Foto: Morten Brandborg.

 

Kommitteret Bjarne Laustsen inviterer på Folkemødet til 
debat om Hjemmeværnets rolle i beredskabet. Foto: Ole Friis.
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FAKTA
• Alle Folketingets partier med undtagelse af Enheds-

listen vedtog i 2012 en aftale, der betyder, at man 
sparer 35 millioner kroner over to år på beredskabet.

• Partierne skal i løbet af 2014 forhandle en ny aftale 
på plads om fremtidens beredskab.

• Følg med i Folkemødet 2014 på folkemoede-born-
holm.dk, på HJV.DK og på facebook.

Hjemmeværnssoldater var 
indsat ved oversvømmelserne, 
der fulgte i kølvandet på stor
men Bodil. Foto: Steen Wrem.

 

Storme ruskede op i debat om opgaver og bevillinger
I december sidste år kom Enhedslisten på banen med et forslag om at flytte midler fra 
Hjemmeværnet over til beredskabet. Forsvarsministeren tog straks til genmæle og roste 
hjemmeværnssoldaternes indsats. Her får du deres væsentligste argumenter.

FORSLAG:  
Mere beredskab,  
mindre hjemmeværn

”Beredskabet er blevet beskåret i det 
seneste forlig, og det finder jeg dybt 
problematisk. Lige nu forhandles der om 
et nyt beredskabsforlig, hvor jeg frygter 
endnu større nedskæringer, selvom vi 
står i en tid, hvor klimaforandringerne 
betyder endnu voldsommere vejr.

I dag bruger vi 500 millioner kroner om 
året på Hjemmeværnet, mens der kun afsættes 400 millioner 
til beredskabet på finansloven. Det er en fejlprioritering. Den 
trussel, vi står over for, er ikke en russisk invasion, men det 
voldsomme vejr.

Enhver ædruelig vurdering er, at var stormen (Bodil i de-
cember, red.) fortsat i længere tid, så var filmen formentlig 
knækket rundt omkring. Det er langt mere fornuftigt at fore-
bygge end at lappe bagefter.”

FORSVAR:  
Hjemmeværnet leverer 
en professionel indsats

”Nu er det faktisk sådan, at den aftale, 
der er lavet om beredskabet, faktisk 
opprioriterer den indsats, der skal la-
ves i forbindelse med skybrud og over-
svømmelser.

Ideen om, at Hjemmeværnet kun 
skulle være noget, der sidder og ven-
ter på en russisk invasion, er simpelt 

hen langt ude. Vi har de seneste dage set, hvordan dybt 
professionelle og engagerede mennesker fra redningsbered-
skabet og Hjemmeværnet – hundredvis af frivillige – har 
knoklet i timevis og dagevis for at hjælpe de mennesker, der 
er kommet i nød på grund af Bodil.

I stedet for at sige, at Hjemmeværnet ikke leverer en ind-
sats, burde Enhedslisten være glad for, at massevis af frivil-
lige har brugt deres weekend på at gøre noget for andre.”

Kilder: TV 2 News og Politiken 

Enhedslistens 
forsvarsordfører 
Nikolaj Villumsen.

Forsvarsminister  
Nicolai Wammen  
(S).
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INTERVIEW

Bjarne Laustsen er 
vant til at kæmpe. For 
arbejdernes vilkår, for 
dem, der kommer i 
klemme i stive systemer, 
og for vælgernes gunst. 
Som ny kommitteret for 
Hjemmeværnet vil han 
blandt andet kæmpe for 
større anerkendelse af de 
frivillige medlemmer.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN

”Bjarne – han er til at tale med”.
Sådan stod der på invitationen, da Bjarne 

Laustsen i december 2013 inviterede ”smede, 
fiskere, bønder, gøglere, boligfolk, godtfolk, 
politiske med- og modspillere, samarbejds-
partnere og ikke mindst frivillige i Beredskab 
og Hjemmeværn til et lille glas. Eller to”. 
Anledningen var, at det nordjyske folketings-
medlem – og nyudnævnte kommitterede for 
Hjemmeværnet – fyldte 60 år. Hvilket han 
naturligvis fejrede på behørig vis.

Der er ikke tvivl om, at ordene har bund i 
virkeligheden. De er mere end et kækt slo-
gan. For man skal kun have været i selskab 
med Bjarne Laustsen i få minutter for at få 
bekræftet, at den garvede socialdemokrat el-
sker at tale. Og at lytte. Dialogen tager han 
lige så gerne med den ufaglærte arbejder og 
”den lille mand”, som er kommet i klemme i 
systemets rigide regler, som med ministre, 
embedsmænd og erhvervsledere. Især når 
han brænder for en sag. Hvilket han gør for 
frivillighed og for Hjemmeværnet.

Til stede blandt medlemmerne
”Frivillige er ganske almindelige mennesker, 
der ofrer en del af deres fritid på at gøre no-
get godt for andre. De vil tages alvorligt,” 
slår Bjarne Laustsen fast, da HJV magasinet 
i begyndelsen af 2014 sætter ham stævne 
på hans kontor i Hjemmeværnskommandoen.

Et kontor, han ikke har brugt meget, siden 
han tiltrådte som Kommitteret for Hjemme-
værnet 1. november 2013. Og som han næp-
pe kommer til at slide op i de foreløbig fire 
år, han er ansat. For første gang i en årrække 
har Regeringens ansættelsesudvalg nemlig 
prioriteret at få en kommitteret, der samti-
dig er medlem af Folketinget. Dermed er der 
tætte bånd mellem Hjemmeværnskomman-
doen og beslutningerne i forligskredsen, sam-T
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”Vi skal  
ikke være bange 
for at involvere 
medlemmerne  
og invitere til 
dialog”

"Hjemmeværnet skal gøres 
mere synligt over for be
folkningen og politikerne," 
siger Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, Bjarne 
Laustsen. Foto: Ole Bo Jensen
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tidig med at Hjemmeværnets interesser kan 
plejes direkte ved forhandlingsbordet.

”Jeg bruger alle mine vågne timer på 
politik. Derfor er det nødvendigt at lægge 
arbejdet i Hjemmeværnet i faste rammer. 
Blandt andet holder vi et fast ugentligt møde 
i Hjemmeværnsledelsen, ligesom jeg deltager 
i en række andre møder i Hjemmeværnskom-
mandoen og på Christiansborg. Derudover 
lægger jeg meget vægt på at være aktiv ude 
blandt Hjemmeværnets medlemmer. Jeg har 
allerede besøgt flere underafdelinger og del-
taget i samlingen for frivillige chefer, i jule-
gudstjeneste med Mari- nehjemmeværnet og 
andre aktiviteter,” siger Bjarne Laustsen, der 
desuden er i tæt dialog med Hjemmeværnets 
landsråd, og som er i gang med en planlagt 
rejse rundt til alle Hjemmeværnets myndig-
heder sammen med Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Finn Winkler.

I en årrække har Bjarne Laustsen været 
præsident for Beredskabsforbundet, og siden 
1. november 2013 har han altså fungeret 
som Kommitteret for Hjemmeværnet. Begge 
organisationer har frivillig arbejdskraft som 
en afgørende del af fundamentet, og Bjarne 
Laustsen har stort respekt for, at så mange 
trækker i uniformen og bruger deres fritid på 
at træne i beredskabs- og krisescenarier.

”Det kan måske godt virke ulogisk for man-
ge, at der står hjemmeværnssoldater og re-
gulerer trafik til cykelløb og håndboldkampe. 
Men ved for eksempel Giro d’Italia og VM i 
landevejscykling var det faktisk et spørgsmål 
om sikkerhed for både ryttere og publikum, 
at der var en effektiv afspærring. Det giver 
god mening at øve sig i kommandoveje og 
rutiner ved en stor begivenhed med masser af 
mennesker og uforudsigelige hændelser frem 
for at øve i et fiktivt scenarie i en skov,” siger 
Bjarne Laustsen, der vil arbejde for at skabe 
yderligere opbakning til Hjemmeværnet.

Målet er mere synlighed
Som politiker har han selv været med til at 
diskutere Hjemmeværnets berettigelse i tiden 
efter den kolde krig. Men der er ingen slin-
ger i kursen nu. "Hjemmeværnet er her for 
at blive," understreger den erfarne politiker, 
som ikke har meget til overs for et forslag 
fra Enhedslisten om at flytte ressourcer fra 
Hjemmeværnet over i beredskabet.

”Der er plads til både beredskab og hjem-
meværn, når der er brug for en ekstra hånd. 
Det så vi for eksempel under stormen Bodil 
sidste år. Opgaven er at sikre, at det militære 
spor er centrum i Hjemmeværnets arbejde. 
Og så skal vi synliggøre vores kapaciteter. Vi 
kan fortsat gøre meget mere for at fortælle, 
hvad Hjemmeværnet kan hjælpe med.”

Uanset om Bjarne Laustsen er til møder på 

Christiansborg, i Hjemmeværnet eller er ude 
blandt sine vælgere i Nordjylland, ser man 
ham sjældent uden smartphone og iPad lige 
ved hånden. Dem bruger han til at holde sig 
opdateret på aftaler og mails og på, hvad 
der skrives på de sociale medier. Desuden 
anvender han de sociale medier aktivt til selv 
at give et indblik i, hvad han bruger tiden på 
som folkevalgt og som kommitteret.

”Sociale medier er kommet for at blive. Der 
er en konstant nyhedsstrøm, som Hjemme-
værnet også skal være en del af. Vi skal ikke 
prøve at lukke ned for den. Men vi skal nok 
blive bedre til at tænke over, hvordan vi bru-
ger de nye medier,” siger Bjarne Laustsen.

Han vil dog gerne undgå at regulere ad-
færden og udsende direktiver, bestemmelser 
eller andre retningslinjer for anvendelsen af 
sociale medier, for han er ikke tilhænger af 
for mange regler.

”Det er voksne mennesker, vi har med at 
gøre. Hvis vi alle bruger det gode, gammel-
dags begreb ”sund fornuft”, kan vi komme 
rigtig langt. Jeg tror desuden, at vi skal ar-
bejde på at få en mere direkte adgang til at 
sige noget. Vi skal ikke være bange for at 
involvere medlemmerne og invitere til dialog. 
Det skaber nemlig også anerkendelse,” siger 
Bjarne Laustsen, der også ser de sociale me-
dier som ”lynafledere” for folks frustrationer.

Fokus på dialog
Bjarne Laustsen nævner flere gange aner-
kendelsen som det brændstof, der er med 
til at drive en frivillig organisation som Hjem-
meværnet. Når han taler om medlemmernes 
passion og ønske om ”at gøre en forskel”, 
lyder han præcis som den fagforeningsmand, 
tillidsmand og lokalpolitiker, han har været i 
store dele af sit liv.

”Jeg har altid været tillidsmand på en eller 
anden måde. Og nu er jeg så tillidsmand for 
de frivillige medlemmer af Hjemmeværnet. Jeg 
håber at bidrage til at sikre en positiv udvik-
ling, så vi kan gøre befolkningen og politikerne 
opmærksomme på, at det er en professionel 
og fleksibel organisation med de frivillige i høj-
sædet,” siger Bjarne Laustsen, som samtidig 
minder om, at det er et fælles projekt:

”Vi har alle et ansvar for, at Hjemmevær-
net fortsat er et rart sted at være. Skal det 
lykkes, skal vi forene kræfterne.”

Bjarnequizzen
a.  Hvilken by voksede Bjarne Laustsen op i?

b. Hvad er han udlært som?

c. Hvor gammel er han?

d.  Hvor mange børn og børnebørn har 
han?

e.  Hvilket år debuterede Bjarne Laustsen i 
Folketinget?

f.  Han holdt en frivillig pause på et tids-
punkt. Hvad lavede han i den periode?

g.  Der er to x Bjarne i den Socialdemo-
kratiske folketingsgruppe: Corydon og 
Laustsen. Men hvad kaldes de spøge-
fuldt på Christiansborg (det er noget 
med farver)?

h.  Bjarne Laustsen var for år tilbage 
med til at stifte en frivillig forening i 
den mere bemærkelsesværdige del af 
spektret. Hvilken?

SVAR: a) Skivum, b) Maskinarbejder, c) 60 år, d) 2 børn, 5 
børnebørn, e) 1992, f) Han var instruktør på Metalskolen i 
Jørlunde 1994-98, g) Den blå Bjarne (Corydon) og Den røde 
Bjarne (Laustsen), h) En tandemcykelforening for blinde.

Bjarne Laustsen i dialog 
med en af deltagerne i 
nytårsgudstjenesten for 
Marinehjemmeværnet og 
"Det blå Danmark". Foto: 
Per Lynge
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UNG I HJEMMEVÆRNET

Geværskytterne Benja
min Seerup (tv.) og Mads 
Mortensen drømmer begge 
om at blive udsendt for 
Forsvaret. Indtil den drøm 
forhåbentlig går i opfyl
delse, bruger de tiden på at 
dygtiggøre sig i Hjemme
værnskompagni Kongens
hus.

 

 

klar til kamp For to år siden meldte seks 
gode kammerater sig til 
Hjemmeværnskompagni 
Kongenshus ved Viborg.  
HJV magasinet skrev om dem 
dengang. Nu har vi mødt tre  
af dem igen for at høre om deres 
forventninger til fremtiden.

AF RIKKE HAUKROGH
FOTO: LARS HOLM 
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21-årige Benjamin Seerup griner og kigger 
ned i det lysebrune træbord, som han sidder 
ved i Finderup Lade ved Viborg. Her holder 
Hjemmeværnskompagni Kongenshus til, og 
Benjamin Seerup blev en del af kompagniet 
for godt to år siden. Han roterer på stolesæ-
det og siger:

”Det er lidt sjovt. Det havde jeg ikke lige 
regnet med.”

Benjamin Seerup forklarer om den over-
raskelse, der fulgte med medlemskabet af 
Hjemmeværnet. Og det handler ikke om læ-
ring i brugen af CBRN-maske, men derimod 
om, at han har fået en kæreste. 

”Jeg mødte hende på Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse (LPU) på modul 3 og 
4 på Skive Kaserne. Hun kommer fra Hjem-
meværnskompagni Roskilde. Vi blev gode 
venner og fortsatte samtalerne, da vi kom 
hjem fra kurserne, og så udviklede det sig 
til, at vi i dag er kærester,” smiler han og 
uddyber: 

”Der er mange fordele ved at have en 
kæreste, som også er i Hjemmeværnet. Vi 
taler samme sprog – hun forstår mig, når 
jeg snakker om våben og øvelser. Og der er 
større forståelse for, at man bruger tid på 
gruppemøder og øvelser, hvis begge parter 
er i Hjemmeværnet.”

Drømme om Forsvaret
Benjamin Seerup meldte sig til Hjemme-
værnskompagni Kongenshus sammen med 
fem af sine kammerater. I dag har fem af 
dem gennemført LPU, og den sidste kamme-
rat er godt på vej. Selv om det er en dej-
lig ekstra bonus, så var målet for Benjamin 
Seerup dog ikke at finde en kæreste, men 
derimod at blive bedst muligt kvalificeret til 
et liv i Forsvaret.

”Jeg drømmer om at blive udsendt for For-

svaret. Jeg vurderer, at Hjemmeværnet giver 
mig gode kompetencer, som jeg kan bruge 
i Forsvaret,” understreger Benjamin Seerup. 

Også kammeraten Mads Mortensen håber 
at blive udsendt til fjerne himmelstrøg i uni-
form for Danmark.

”Vi har helt sikkert et forspring i forhold til 
de værnepligtige, som ikke har været i Hjem-
meværnet. Fordi vi har så stor en viden med 
fra Hjemmeværnet, kan vi formentlig kon-
centrere os om at lære andre ting og derved 
øge chancerne for at skabe os en karriere i 
Forsvaret,” vurderer han. 

På den lovpligtige uddannelse har Ben-
jamin Seerup, Mads Mortensen og deres 
kammerater blandt andet lært at håndtere 
og rengøre våben, navigere efter et kort og 
kompas, ligesom de også har lært, hvordan 
man går reglementeret klædt, og hvordan 
man taler til hinanden på en kaserne. Og at 
man pakker sin rygsæk, inden man lægger 
sig til at sove i det fri.

”Vi ved eksempelvis, at det ikke er særligt 
smart at have sit pik-pak spredt til højre og 
venstre, når man sover i naturen. Det skal 
være pakket, så man altid er forberedt på 
eventuelle angreb. Vi kan også læse et kort, 
vi kan gå eksercits, og vi har lært en masse 
andre meget brugbare ting,” fortæller Ben-
jamin Seerup, og Mads Mortensen uddyber:

”Det er rigtig sjovt at lære det hele. Det er 
jo nok en drengedrøm at være soldat, men 
da jeg begyndte i Hjemmeværnet, fandt jeg 
hurtigt ud af, det også var noget for mig som 
voksen,” konstaterer han.

Stor gavn af førstehjælpen
20-årige Bjørn Vester skal ikke bruge tiden i 
Hjemmeværnet til at sikre sig en plads i For-
svaret. ”Det har jeg ikke nogen planer om. 
Jeg synes, det er sjovt at være i Hjemmevær-

Benjamin Seerup
21 år. Har gennemført Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse og fungerer 
som geværskytte, men vil gerne ud-
danne sig til befalingsmand eller grup-
pefører. Er udlært elektriker. Begynder 
som værnepligtig i Jydske Dragonregi-
ment i sommeren 2014.

Mads Mortensen
20 år. Har gennemført Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse og fungerer som 
geværskytte, men vil gerne uddanne sig 
til befalingsmand. Er i lære som tømrer. 
Begynder som værnepligtig i Jydske 
Dragonregiment til februar 2015.

Bjørn Vester
20 år. Har gennemført Hjemmeværnets 
Lovpligtige Uddannelse og fungerer som 
geværskytte. Arbejder som maskinfører 
på en maskinstation.
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net, men jeg har ikke lyst til at blive profes-
sionel soldat,” slår Bjørn Vester fast.

Alle de unge mænd er dog enige om, at 
mange af kompetencerne også kan bruges i 
deres civile liv, som de ser ud lige nu.

”Vi møder jo mange udfordringer i Hjem-
meværnet. Vi skubber hele tiden vores egne 
grænser på eksempelvis øvelser, som er 
med til at udvikle os som mennesker. Og så 
lærer vi førstehjælp. Jeg var til julefrokost i 
december, hvor en af mine kammerater faldt 
og skar sig på et stykke glas. Jeg hjalp ham 
med at stoppe blødningen, og jeg forbandt 
hånden,” siger Mads Mortensen.

Som håndværker er det også godt at kun-
ne førstehjælp.

”Hobbykniven er faktisk skyld i langt de 
fleste arbejdsulykker blandt håndværkere. 
Det er et farligt værktøj. Jeg har flere gange 
hjulpet kolleger med deres småskader, efter 
de har skåret sig på en skarp hobbykniv,” 
uddyber Benjamin Seerup.

Mange timer i uniform
Alle tre unge mænd fungerer i dag som ge-
værskytter i Hjemmeværnet. Selv om Bjørn 
Vesters far har været kompagnichef i kom-
pagniet, og hans mor nu har overtaget den 
post, har Bjørn Vester ikke selv planer om at 
stige i hierarkiet i Hjemmeværnet: ”Det lader 
jeg dem om. Jeg skal ikke være kompagni-
chef eller noget, der ligner. Jeg har det fint, 
hvor jeg er i dag,” understreger han.

Benjamin Serup håber, at han får mulighed 

for at tage kurset til befalingsmand. ”Det er 
sjovt at være den, der bestemmer,” griner 
han og bliver straks alvorlig igen:

”Jeg kan godt lide at tage ansvar i stedet 
for at være en, som udfører andres ordrer. 
Jeg vil hellere finde mine egne løsninger og 
idéer. Jeg kan godt lide at gå forrest. Derfor 
tager jeg også tjenesten i Hjemmeværnet 
meget alvorligt. Jeg møder op til alle møder 
og øvelser.”

Bjørn Vester har ingen intentioner om at 
gå forrest. For ham handler Hjemmeværnet 
ikke om personlige mål, men om gode 
oplevelser. ”Det er sjovt. Ellers ville jeg 
ikke bruge så meget tid på det. Jeg har 
efterhånden brugt mere end 2.000 timer 
i Hjemmeværnet,” vurderer Bjørn Vester.

Hverdag med jægerne
De mange timer i Hjemmeværnet bliver 
blandt andet brugt til teoriaftenerne i Fin-
derup Lade, men det er øvelserne med 
Frømands- og Jægerkorpset, der for alvor 
flytter grænser.

”Jeg har været med på mange øvelser 
med Frømands- og Jægerkorpset. Jeg 
har blandt andet været med jægerne i 
10 døgn på en amerikansk base i Gra-
fenwöhr i Sydtyskland. Det er nervepir-
rende, for de er nogle barske gutter. 
Nogle gange er man selv nødt til at 
sige nej, for de er altså lidt specielle. 
Men jeg har også siddet postvagt i et 
lille firkantet hus i mange timer og 

næsten faldet i søvn, fordi det er så kedeligt. 
Indtil man bliver vækket af en projektil, der 
hvislende lander lige ved siden af huset. Det 
er lidt spooky,” griner Bjørn Vester.

UNG I HJEMMEVÆRNET

Benjamin Seerup og Mads Mortensen 
meldte sig ind i Hjemmeværnet for to år 
siden sammen med fire kammerater. Alle 
på nær én har nu gennemført Hjemme
værnets Lovpligtige Uddannelse. 

 

De fleste kender Finderup ved Viborg som det sted, hvor kong Erik Klipping i 1286 blev myrdet af ikke mindre end 56 stik i kroppen. Det høje antal sår vidner om, at det formo-dentlig var en større gruppe forrædere, der stod bag mordet.
i dag er byen samlingspunkt for mindre brutale gerninger – her holder Hjemme-værnskompagni Kongenshus nemlig til. Og så passer de i dag lidt bedre på hinanden i Finderup end dengang for 700 år siden.

AF riKKE KJær HAUKrOGHFOtO: lArS HOlM

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

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

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

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

UNGE i FrONT

12 HJV magasinet  |  Juni 2012

HJV magasinet skrev første gang om de 
unge kammerater fra Hjemmeværnskom
pagni Kongenshus for to år siden i udgaven 
2/2012. 
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2014 står i jubilæernes tegn. 
En lang række markante 
historiske begivenheder 
bliver markeret med talrige 
arrangementer, hvor 
Hjemme værnet også er 
repræsenteret.  

AF STIG HASLØV OG  
CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Selv om Hjemmeværnet er en moderne frivil-
lig militær organisation, så er hjemmeværns-
soldater parate til også at synliggøre historiske 
milepæle og værne om traditionerne. Derfor 
gik flere hundrede hjemmeværnssoldater 
i starten af februar også i fodsporene på de 
danske soldater, der i 1864 med general Chri-
stian Julius de Meza i spidsen blev tvunget til 
at rømme Dannevirke natten mellem den 5. 
og 6. februar.  

Den 80 kilometer lange historiske march fra 
Dannevirke til Dybbøl havde ud over Hjem-
meværnet også deltagelse af flere hundrede 
gængere fra Forsvaret samt af både tyskere, 
nordmænd, svenskere og walisere. 

Marchen er bare en af en lang perlerække af 
arrangementer, som i år markerer 150-året for 
krigen i 1864. Den havde som bekendt alvorli-
ge konsekvenser for Danmark, der mistede 2/5 
af sit landareal og befolkning. Først i 1920 kom 
den nordlige del af Slesvig igen under dansk 
kontrol efter en folkeafstemning, der bestemte 
den nuværende grænsedragning.

Datidens march blev gennemført under 
særdeles vanskelige forhold og med østri-
gerne i hælene. Der var mørkt og glat på de 
spejlglatte veje, vinden piskede ind i hovedet 
på soldaterne, og temperaturerne gik ned til 
minus 10 grader. Mange soldater faldt da 
også undervejs mod Dybbøl. Alene ved San-
kelmark syd for Flensborg døde 769 danske 
soldater. 

Knap så dramatisk gik det på den sønder-
jyske march i år, hvor Flyverhjemmeværnets 
Musikkorps gik i spidsen for gængerne med 
fuld musik efterfulgt af soldaterne og smukke 
vajende faner.  

På selve årsdagen for Slaget ved Dybbøl 
den 18. april bliver der et større arrangement 
i Kongeskansen ved Dybbøl Banke, der vil 
være rigt repræsenteret af Kongehuset. Des-
uden deltager statsminister Helle Thorning-
Schmidt og andre prominente personer fra 
ind- og udland samt danske og tyske soldater. 

Hjemmeværnet på ny udstilling
Hjemmeværnet er også repræsenteret på en 
ny udstilling om 1864, som Tøjhusmuseet 
i København åbnede i februar. Under titlen 
”1864 – afslutning og begyndelse?” ønsker 
museet at sætte spørgsmålstegn ved fore-
stillingen om Danmarks ubetydelighed, som 
opstod i kølvandet på nederlaget. 

På udstillingen er der blevet plads til at 
vise en gammel hjemmeværnsuniform, som 
tilhørte Søren Sørensen, der var gruppefører 
ved et såkaldt tungt hjemmeværnskompagni 
i slutningen af 1960'erne. Museumsinspektør 
Jens Ole Christensen, der er tilknyttet Hjem-

meværnet som historisk konsulent og også er 
medlem af Hjemmeværnet, forklarer: 

”Selv om krigen i 1864 var et bittert neder-
lag, så har den også medført, at danskerne i 
nyere tid har været tvunget til at tage stilling. 
Derfor har vi medtaget Hjemmeværnet for 
at vise, at nogle danskere valgte et medlem-
skab af det frivillige forsvar for at vise deres 
forsvarsvilje.” 

Læs mere om 1864 på: 
1864dage.dk, dybboel2014.dk eller på thm.dk

Der er også blevet plads til 
Hjemme værnet på Tøjhusmuseets 

nye udstilling om 1864. 
Foto: Charlotte Baun Senholt

 

Flere jubilæer
• 2014 markerer også 400-året for Hæ-

ren. Jubilæet bliver fejret med en lang 
række aktiviteter i hele landet. Du kan 
følge aktiviteterne på haeren400aar.dk 

• I anledning af Hærens jubilæum er der 
udgivet en jubilæumskalender, som kan 
købes via husarshop.dk

• 2014 markerer desuden 100-året for 1. 
verdenskrigs begyndelse og 25-året for 
Berlinmurens fald.

TRADITIONSPLEJE

Flyverhjemmeværnets 
Musikkorps førte an, da 
flere hundrede hjemme
værnssoldater gik i 
fodsporene på 1864 
soldaterne i starten  
af februar. Foto: Stig 
Hasløv

 

I 1864soldaternes fodspor
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KUNSTPROJEKTKUNSTPROJEKT

Kunstner skal skildre det 
moderne hjemmeværn
Maleren Mathilde Fenger 
er i fuld gang med at male 
nutidens Hjemmeværn  
i en ny serie store 
oliemalerier, der ventes 
færdige med udgangen  
af 2014. 

Oppe under tagene i historiske lokaler tæt på 
Marmorkirken i København huserer kunstma-
leren Mathilde Fenger. Her i Danmarks æld-
ste kunstnerforening, hvor berømte malere 
som P.S. Krøyer, Wilhelm Hammershøi og 
Otte Bache har haft deres gang og kreative 
værksted, er den 36-årige Mathilde Fenger i 
færd med at skabe en ny serie oliemalerier 
med det moderne Hjemmeværn som motiv. 

På det rå trægulv ligger de mange tuber 
med farver og pensler klar. I det højloftede 
rum står tre staffelier med imponerende store 
lærreder, der hver måler 135 cm x 170 cm i 
bredden. På det ene billede ses tydeligt hjem-
meværnssoldater på bevogtningsøvelse i fel-

ten. Ved siden af ses det karakteristiske Fri-
hedsmuseum, der brændte sidste år, og hvor 
Politihjemmeværnet var med til at afspærre. 
Der mangler stadig personer på billedet. Det 
sidste maleri viser de foreløbige konturer til 
en adgangskontrol fra Kosovo, som Mathilde 
Fenger besøgte sidste forår.  

Engageret i samfundet 
Oliemalerierne er bestilt af Hjemmeværnet. 
Hele serien kommer til at bestå af i alt 14 
store malerier, der tager udgangspunkt i ak-
tuelle situationer, der viser Hjemmeværnets 
uddannelse, indsættelser og operationer 
både nationalt og internationalt. Interessen 

Kunstmaleren Mathilde Fenger  
i sit atelier tæt på Marmorkirken 
i København. Her er hun i færd 
med at skabe en serie nye store 
oliemalerier af det moderne 
Hjemmeværn.

 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: OLE BO JENSEN
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for at male militære motiver blev vakt, da 
hun på eget initiativ og med Forsvarsmini-
steriets og Hærens Operative Kommandos 
godkendelse i 2010 rejste til Afghanistan for 
at besøge de danske styrker i Helmand. For-
inden lærte hun blandt andet førstehjælp og 
at håndtere våben. 

Resultatet af den ikke ufarlige tur blev 26 
imponerende og tankevækkende oliemale-
rier, der skildrer de danske soldaters indsats 
og til tider barske hverdag under fremmede 
himmelstrøg. Nogle hænger udstillet i Kunst-
nerforeningen, andre er udlånt til udstillinger. 

Men hvad får en ung maler, der tidligere 
mest opholdt sig i atelieret og malede klas-
siske oliemalerier til at udsætte sig for farer 
for kunsten i det krigshærgede Afghanistan?  

”Tidligere var der tradition for at sende 
de såkaldte bataljemalere med i felten. Men 
det er ikke sket i Danmark siden 1864. Som 
kunstner synes jeg, man har en forpligtelse 
til at interessere sig for skelsættende sam-
fundsbegivenheder. Så det var oplagt for mig 
at kaste mig over missionen i Afghanistan, 
som jo er en del af vores samtidshistorie,” 
siger Mathilde Fenger. 

Nyt syn
Derfor sagde hun også straks ja, da Det Nati-
onalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 
i Hillerød i 2012 bad hende om igen at rejse 
til Afghanistan for at hente inspiration til et 
maleri til museets permanente udstilling. Det 
200 cm x 240 cm store billede har fået en 
ærværdig plads og hænger nu ved siden af 
et portræt af Dronning Margrethe.

Opholdene i Afghanistan har givet Mathilde 
Fenger et nyt syn på krigen.

”Kort efter min ankomst til Helmand gik 
det op for mig, at det at være i krig var langt 
mere mangefacetteret, end jeg hjemmefra 
havde troet. Jeg har ved at følges med sol-
daterne fået et langt mere nuanceret billede 
af indsatsen og en markant respekt for de 
danske udsendte, der har løst seriøse opga-
ver i kampen mod en usynlig fjende. I mine 
billeder har jeg forsøgt at gengive den store 
spændvidde i indsatsen, som jeg oplevede,” 
siger Mathilde Fenger, der betegner sig som 
historiemaler. 

Mødt med åbenhed  
Nu er det så dagens Hjemmeværn, der er 
temaet for det igangværende kunstprojekt. 
Inden de store oliemalerier tog fart efter 
jul, har hun gjort et grundigt forarbejde og 
været på research rundt om i Hjemmevær-
net, hvor hun har talt med mange frivillige. 
Hun bevæger sig da også ubesværet 
gennem navnene på Hjemmeværnets 
forskellige enhedstyper.  

”Jeg er blevet mødt med stor åbenhed. 
Det er fascinerende at høre, hvad der driver 
hjemmeværnssoldaterne til at yde et så stort 
frivilligt engagement i deres fritid,” siger Ma-
thilde Fenger.

Oplægget til maleriprojektet om Hjemme-
værnet er en række akvareller. De danner 
basis for de store oliemalerier, som giver god 
plads til at udfolde motiverne. Som et supple-
ment får hvert maleri tilknyttet en personlig 
historie med afsæt i de samtaler, Mathilde 

har haft med hjemmeværnsmedlemmerne.  
”Der gemmer sig fascinerende og inspi-

rerende personlige beretninger hos hjem-
meværnsmedlemmerne. Fra deres vej ind i 
Hjemmeværnet til, hvad de gør, når andre 
holder fri. De personlige beretninger synes 
jeg hører med til malerierne. Det er jo dem, 
de frivillige, malerierne handler om,” siger 
Mathilde Fenger. 

Ud over at skabe dialog håber hun også, 
at malerierne kan bidrage til at fastholde vor 
tids billede af det moderne Hjemmeværn for 
eftertiden. 

Slut med blomsterbilleder
Mathilde Fenger er ikke i tvivl om, at maleriet 
stadig har sin berettigelse og kan noget, som 
vor tids mange flygtige og hurtige medier 
ikke kan på samme måde.

”Du kan bedre dvæle ved et maleri. Som 
kunster har du også en større frihed til at 
udtrykke dig og konstruere virkeligheden, så 
du opnår et udtryk, der rummer flere tolk-
ningsmuligheder og kan fortælle en bredere 
historie,” siger Mathilde Fenger. 

Givet er det, at hendes kunstneriske rejse 
i det militære landskab har ændret hendes 
valg af motiver. 

”Mine sanser er blevet skærpet. Jeg kan 
ikke længere alene male dekorative interiø-
rer og blomsterbilleder. Motiverne skal give 
mening i den forstand, at de gerne må med-
virke til eftertanke og inspirere mit publikum 
til samtale om vigtige begivenheder i vores 
samfund.”

Forud for oliemalierne har Mathilde 
Fenger malet en række akvareller 

som forlæg til serien.

 

 

Fakta
• Mathilde Fenger er 36 år og kommer fra 

Århus. Som 20-årig rejste hun til Frankrig, 
hvor hun stod fire år i mesterlære hos 
den tyske maler Herdin Radtke. Hun ma-
ler primært klassiske oliemalerier.    

• Mathilde Fenger er repræsenteret på Det 
Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
borg Slot i Hillerød med billedet: ”Transi-
tion – de danske styrker i Afghanistan”.  
Hun er medlem af Danmarks ældste 
kunstnerforening, ”Kunstnerforeningen 
af 18. November”, der blev stiftet i 1842. 
Hendes malerier har senest været udstil-
let i Politikens Hus, Forsvarsministeriet og 
i Borup Kulturhus. 

• Kunstprojektet for Hjemmeværnet omfat-
ter 14 større oliemalerier, der ventes 
færdige med udgangen af 2014.

HJV magasinet vil følge tilblivelsen af 
malerierne i løbet af året. 
Læs mere om Mathilde Fenger på  
www.fenger.nu

HJV magasinet  |  Marts 2014 31



”Vi er nået rigtig langt i 
vores samarbejde”
Politiet er tilfreds med Hjemmeværnets støtte, og 
rigspolitichefen ser gode muligheder for endnu mere 
synergi i samarbejdet. Vejen derhen kan gå via større 
indblik i Hjemmeværnets organisation, kultur og 
kompetencer samt flere politifolk i underafdelingerne.

Hjemmeværnet og Politiet samarbejder på 
daglig basis, og der foregår en løbende juste-
ring af samarbejdet. Desuden mødes begge 
parter en gang om året, hvor erfaringerne 
bruges til at kigge længere ud i horisonten 
og finde ud af, hvordan opgaverne kan løses 
endnu bedre. Og det er en begivenhed, som 
altid giver anerkendelse og motivation for 
både ansatte og frivillige i Hjemmeværnet. 
For rigspolitichefen har sædvanligvis en stor 
portion ros med til Hjemmeværnet. 

”Igen i år har jeg spurgt i politikredsene til 
samarbejdet mellem Politiet og Hjemmevær-
net. Når jeg læser de input, jeg har fået, er 
der nogle ord, der går igen i forhold til den 
bistand, som Hjemmeværnet yder. Det er ord 
som ”konstruktivt samarbejde”, ”professionel 
indsats”, og ”stort engagement uanset tid og 
sted”,” sagde Jens Henrik Højbjerg.

Det årlige seminar fandt sted i slutnin-
gen af november 2013. Til stede var 153 
repræsentanter fra Rigspolitiet, samtlige 

12 politikredse, totalforsvarsregionerne, de 
12 hærhjemmeværnsdistrikter og Marine-, 
Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet og 
ikke mindst 49 repræsentanter for Hjem-
meværnets 38 politikompagnier. Formålet 
var at drøfte Hjemmeværnets støtte til Po-
litiet under overskriften ”Ledelse af frivillige 
og sikring af den politifaglige kompetence i 
Politihjemmeværnet”.

Klare rammer er afgørende
Sammen med Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, gav rigspolitichef 
Jens Henrik Højbjerg et kort tilbageblik på 
2013. Rigspolitichefen understregede, at Po-
litiet og Hjemmeværnet altid har været gode 
og tætte samarbejdspartnere. Han lagde 
vægt på, at samarbejdet over alt i Danmark 
bygger på de samme principper, blandt an-

AF OBERSTLØJTNANT JOHN FLARUP, 
HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

SAMARBEJDE 
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En justering af paletten af ud
dannelserne i Hjemmeværnet er 
et af tiltagene til at sikre et mere 
smidigt samarbejde med Politiet 
blandt andet på skadesteder.  
Foto: Steen Wrem

 

det i kraft af sammenfaldende hærhjemme-
værnsdistrikter og politikredse. Det betyder 
ifølge Jens Henrik Højbjerg, at begge parter 

altid er helt på det rene med opgaverne og 
rammerne for samarbejdet.

”Vi er nået rigtig langt i forhold til at ud-
vikle vores samarbejde. Men vi skal ikke hvile 
på laurbærrene. Et af de områder, der nu er 
behov for at se på, er hvordan vi sikrer, at vi i 
Politiet fortsat har et dybt og indgåede kend-
skab til strukturen og kompetencerne i Hjem-
meværnet. På den måde er vi helt sikre på, 
at vi får indtænkt samarbejdet med Hjem-
meværnet i rette tid og på rette måde. Her 
har vi givetvis nogle udfordringer, sagde Jens 
Henrik Højbjerg og tilføjede: ”Vi skal måske 
også tænke lidt ud af boksen i forhold til den 
måde, vi tidligere har gjort tingene på.”

For at tage fat i Hjemmeværnets egne mu-
ligheder for at løfte samarbejdet til nye høj-
der var der oplæg fra en ekstern ekspert og 
fra en af Hjemmeværnets egne kompetente 
soldater, som tilsammen kunne sikre et hel-
hedssyn på ledelse og kompetencer.

I de enkelte politikompagnier er chef, 
næstkommanderende og øvrige befalings-
mænd centrale i arbejdet med at gøre sam-
arbejdet med Politiet endnu bedre. Derfor 
var næstkommanderende ved Politikompagni 

Hardsyssel i Holstebro, premierløjtnant Bjar-
ne Askholm, inviteret som oplægsholder. Han 
tog udgangspunkt i sine erfaringer fra 25 år i 
politiet og 21 års medlemskab af Politihjem-
meværnet.

Blandt andet tog han fat i, at andelen af 
polititjenestemænd i kompagnierne geogra-
fisk er meget forskellig. Nogle politikompag-
nier har ingen polititjenestemænd blandt 
medlemmerne, mens andre har mange både 
blandt befalingsmænd og menige.

God kontakt til politistationerne
Erfaringerne viser, at polititjenestemænd 
skaber en bedre kontakt til områdets poli-
tistation, at polititjenestemænd som ledere 
eller instruktører fungerer som rollemodeller, 
og at polititjenestemænd giver bedre kvalitet 
i uddannelsen.

Alle deltagerne blev også delt op i grupper, 
som direkte blev bedt om at komme med bud 
på, hvordan politifagligheden kan styrkes i Po-
litihjemmeværnet. Resultatet af drøftelserne 
vil fremadrettet indgå i arbejdet med at skabe 
konkrete tiltag til et endnu stærkere partner-
skab mellem Politiet og Hjemmeværnet.

Nye uddannelser 
til Politihjemmeværnet

En række uddannelser er justeret, og et par nye er kommet til, for at styrke Hjemmevær-
nets støtte til Politiet. 
• Første del af den lovpligtige uddannelse (LPU 1) indeholder nu ”almindelig hjælp til poli-

tiet”. Alle kommende medlemmer af Hjemmeværnet sikres derved uddannelsen.
• Politifunktionsuddannelsen (POFUNK) er tilpasset med nyt indhold. Samtidig er POFUNK 2 

”Særlig hjælp” udgået. Et forsøgskursus blev gennemført i slutningen af 2013.
• NY: Uddannelsen ”Taktisk leder Hjemmeværn” afløser gruppefører- og delingsførerud-

dannelserne og klæder Politihjemmeværnet bedre på til at tackle opgaven som ressource-
person på et skadested. Uddannelsen gennemføres to gange årligt.

• NY: Kurset ”Forhold på et skadested” skal sikre, at ansatte med ansvar for Politihjemme-
værnet ved totalforsvarsregioner og hærhjemmeværnsdistrikter har bedre forudsætninger 
for at skabe højere kvalitet. Kurset gennemføres på tre dage i uge 11 og 15 ved Køben-
havns Brandvæsen med instruktørstøtte fra Rigspolitiet.

Succes for nyt system

Et nyt system, som er udviklet af Politiet og Hjemmeværnet, har skabt klare fordele i samar-
bejdet mellem de to myndigheder. REEVAPOL, som systemet hedder, er et digitalt system, 
der anvendes af Politiet til at rekvirere støtte fra Hjemmeværnet. Samtidig giver det bedre 
mulighed for at evaluere på kvaliteten af opgaveløsningen.
REEVAPOL blev indført i 2012, og værdien af systemet blev tydelig i 2013. Cirka 57 timer 
har hver aktiv soldat i politikompagnierne ydet i gennemsnit i støtte til løsning af opgaver for 
Politiet. Tallene for 2013 ventes at nå op på samme niveau. 
Med systemet har både Hjemmeværnet og Politiet fuldt overblik over antallet af indsættel-
ser, karakteren af de konkrete opgaver samt kvaliteten af det frivillige arbejde. Dermed er 
der et solidt fundament for forbedret uddannelse og efterfølgende indsats. Derfor arbejdes 
der også på at udbrede systemet til andre myndigheder, som Hjemmeværnet støtter.

”Vi skal måske tænke 
lidt ud af boksen i forhold 
til den måde, vi tidligere 
har gjort tingene på."

Jens Henrik Højbjerg
Rigspolitichef 

Foto: Charlotte Baun Senholt
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IDRÆTSPROFIL

Hjemmeværnets
I 1990 blev Marianne Hüche offer for en trafikulykke, der sendte hende i et hul,  
fyldt med selvmedlidenhed over et fysisk handicap. For fire år siden kravlede hun  
op og tog revanche med både maraton og ironman.

Naturligvis er en brækket ryg, lammelser i 
den ene side og et par knæproteser ikke nød-
vendigvis en hindring for at løbe maraton. 
Lige så lidt som man behøver at fravælge en 
ironman, blot fordi man ikke kan svømme.

Det har, firkantet sagt, været holdningen 
hos Marianne Hüche, efter at hun en dag i 
2009 rejste sig fra sofaen og begyndte at 
tage ansvar for sit liv. 

Det er hendes egne ord.
Forinden var gået 19 år, hvor hun var fal-

det mere og mere ned i selvmedlidenhed 
– en følelse, der blev dulmet med kager og 
søde sager i mængder, som bragte hendes 
normalvægt på godt 50 kilo op på 137, da 
den var højest.

Sukkersyge, forhøjet blodtryk og alvorlig 
fedme truede hendes liv. Men hvorfor skulle 
det også lige være hende, der en martsdag i 
1990 blev offer for en trafikulykke, som æn-
drede hendes liv for altid? Den dag blev hun 
påkørt bagfra af en anden bilist, da hun var 

på vej hjem fra en hjemmeværnsøvelse. 
Den 47-årige Marianne Hüche, iført klæde-

lig lårkort, fortæller om det sorte hul, ulykken 
sendte hende ned i. Samtidig sætter hun tre 
pandekager med sirup og syltetøj til livs – 
ikke som endnu en overspringshandling, men 
et bevidst valg.

Fedmen, sukkersygen og det forhøjede 
blodtryk er fortid.

På tre år er hun blevet Danmarks ukronede 
jernlady. For selv om hun hverken kunne slå 
Kronprinsen, Dennis Knudsen eller andre 
kendisser, så var hendes gennemførelse af 
Ironman Copenhagen i august 2013 blandt 
de mest bemærkelsesværdige. 

Efter 14 timer og 28 minutter – to en halv 
time før lukketid – passerede hun målstre-
gen med den støttestok, der kompenserer 
for lammelser i højre side. Som medlem af 
Hjemmeværnets team havde hun forinden 
svømmet 3,8 km, cyklet 180 km og løbet 
maratondistancen på 42,195 km.

Det var en god arbejdskollega, der i 2009 
gav Marianne Hüche et verbalt spark, som 
sendte hende op af sofaen.

Kollegialt spark
”Jeg havde prøvet alverdens slankekure, 
uden at de hjalp, og min vægt svingede 
på det tidspunkt mellem 110 og 115 kilo. 
Min kollega havde ret: Det var på tide at 
tage ansvar,” siger Marianne Hüche, der 
efterfølgende fik gastric bypass i tilgift 
til de to nye knæ, hun havde fået i 
henholdsvis 2006 og 2007 i stedet 
for dem, overvægten havde slidt 
op, mens hun slæbte de mange 
kilo af sted med hjælp fra to 
krykker.

”I maj 2010 nåede jeg må-
let for mit vægttab, og jeg 
var begyndt at kunne klare 
mig med én stok. Lysten 
til at være med, når mine 

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTO: STEEN WREM
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Før Marianne Hüche startede træningen til 
ironman, kunne hun faktisk ikke svømme. 
Nu springer hun raskt i vandet ved Amager 
Strandpark, hvor Ironman Copenhagen 
begynder.

 

jernlady
Hjemmeværnet
• Marianne Hüche har været medlem af 

Hjemmeværnet siden 1986. I dag er hun 
idrætsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Kø-
benhavn. Hendes mand, Jørgen Valentiner, 
er chef for Stabshjemmeværnskompagni 
København, hvor også sønnen Morten er 
medlem. I modsætning til sønnen løber 
hendes mand ikke – men han bakker hende 
100 procent op. 

• Hendes deltagelse i de to gange maraton i 
København samt ironman er gennemført i 
hjemmeværns-regi, akkurat som hun også i 

år er klar til at være med på Team Hjem-
meværnet, når de for 10. gang stiller 

op til Copenhagen Marathon 18. maj.   
• ”Jeg føler, at jeg har rejst mig 

ved det træ, jeg faldt ved,” siger 
hun med hentydning til den 
hjemmeværnsøvelse, hun var 
på vej hjem fra, da ulykken 
ramte hende. 
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kolleger tirsdag eftermiddag drog af sted på 
deres ugentlige løbetur var stor. En aften, 
hvor jeg luftede mine to schæferhunde, be-
sluttede jeg at prøve at løbe DHL-stafetten og 
det tændte gnisten."

Marianne Hüche klarede sin første lygtepæl, 
og i den kommende tid blev rækken af lygte-
pæle, hun kunne passere, længere og længere. 

”Efter en måned kunne jeg løbe to kilo-
meter uden pauser. Alligevel var det måske 
en anelse for overmodigt, at jeg sagde ja til 
arbejdskolleger om at løbe DHL-stafetten på 
fem kilometer få måneder senere,” erkender 
hun. Men hun gennemførte den på 33 minut-
ter og 30 sekunder.

Seks maraton i hus 
Marianne Hüche begyndte derefter at løbe 
DHL-distancen tre gange om ugen og følte en 
fantastisk fysisk velvære. Det var her, hendes 
tanke om at løbe endnu længere fødtes. 

I løbet af sommeren 2011 nåede hun op 
på 15 kilometer, som hun løb sammen med 
sønnen Morten. En halvmaraton ventede om 
efteråret – og som en god ven sagde:

”Når du kan løbe en halv, kan du også løbe 
en hel.”

Det er siden blevet til seks af slagsen – 

blandt dem København og Berlin, hver to 
gange. I 2013 lagde hun en ironman med i 
sin sportslige bagage, efter at den tidligere 
elitesvømmer Mette Jacobsen i løbet af me-
get kort tid havde lært hende at svømme. 
Det kunne hun ikke, da hun meldte sig til.

Sideløbende blev hun verdens bedste, da 
hun kom først i mål ved para-triatleternes 
VM. For blot at nævne en enkelt af hendes 
øvrige toppræstationer som triatlet.

Hawaii som mål
I år gælder det ikke mindst EM og VM for 
at samle point til De Olympiske Lege i Rio 
i 2016. En deltagelse her er et af Marianne 
Hüches delmål. Men den ultimative drøm er 
at gennemføre en ironman på Hawaii – disci-
plinens vugge.

 ”Det skal jeg simpelthen have på mit CV,” 
fastslår hun – overbevist om, at hun nok skal 
lykkes med at finde sponsorer, der kan hjæl-
pe med at bringe hende ud i verden. Hun be-
klager, at Team Danmarks økonomiske hjælp 
til para-atleter er meget beskeden. Det skal 
imidlertid ikke afholde hende fra at nå nye 
mål. For som hun siger:

”Tudefjæset i sofaen har jeg for længst 
taget afsked med.”

”Tudefjæset i 
sofaen har jeg for 
længst taget 
afsked med.”

Marianne Hüche,  
idræts officer i Hjemmeværnet   

BLÅ BOG
1966: Født i Hadsten
1986: Medlem af Hjemmeværnet
1990: Brækker ryggen i trafikulykke på 
vej hjem fra HJV-øvelse
1991: Uddannet elektronik-tekniker fra 
Aarhus Tekniske Skole
1992: Får sønnen Morten
1996: Får datteren Sandie
2007: Gift med Jørgen Valentiner
2008: Uddannet merkonom i logistik ved 
Copenhagen Business School, CBS
2009: Gastric bypass operation
2010: Første løbetur og gennemfører 
DHL-stafetten på 5 km
2011: Første halvmaraton
2012: Første maraton. Løber i alt tre 
maraton, herunder København og Berlin.
2013: Første Ironman (Copenhagen) og 
vinder VM i para-triatlon. Løber desuden 
tre maraton, bl.a. i København og Berlin.

IDRÆTSPROFIL
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Sporten og  
træningen
• Triatlon består af 1.500 meter svøm-

ning, 40 km cykling og 10 km løb – i 
nævnte rækkefølge.

• Ironman opstod på Hawaii i 1978. 3,8 
km svømning, 180 km cykling og godt 
42 km løb skal gennemføres inden for 
17 timer.

• Marianne Hüche har ikke et fast træ-
ningsprogram. Til gengæld har hun to 
faste trænere: Den tidligere serbiske 
landstræner i triatlon, Vladimir Savic, og 
den tidligere verdensmester i svømning, 
Mette Jacobsen.  

• De fleste uger træner hun 10-15 timer 
og i højsæsonen 20-25 timer - ofte 
begyndende med en times træning i 
svømmehallen eller i løbeskoene, før 
arbejdsdagen begynder som Operations 
Manager hos Vita Living ApS. 

• Efter arbejde løber eller cykler hun 
mellem tre kvarter og to timer. Om 
søndagen cykler/løber hun i den lyse tid 
fire-fem timer. Ud over at bringe hende 
i form holder det fantomsmerter efter 
ulykken væk. 

• Stokken, hun bruger, er specialfremstil-
let af kulfiber med indbygget støddæm-
per, så skulder og albue ikke belastes 
unødigt. 

 Marianne Hüche suser 
derudad på sin nye super 
letvægtsracer, der bare vejer 
7,5 kilo og er specialfrem
stillet til hende.

 

 

 Trods sit handicap har 
47årige Marianne Hüche 
kæmpet sig igennem seks 
maraton og en ironman. 
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Rekordstort løbehold ved 
Copenhagen Marathon 2014
For 10. år i træk stiller 
Hjemmeværnet med et 
stærkt maratonhold, der 
i år når op på over 100 
løbere fra hele landet. 
Jubilæet fejres med musik 
og stor udstilling.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Iført knaldrøde løbetrøjer med tydeligt hjem-
meværnslogo på maven vil Team Hjemme-
værnets over 100 seje maratonløbere helt sik-
kert vække opmærksomhed og være synlige 
i gadebilledet, når startskuddet går for årets 
Nykredit Copenhagen Marathon søndag den 
18. maj.

Det er der al mulig god grund til at være 
stolt af. For Team Hjemmeværnet er i år det 
største nogensinde og kan samtidig fejre 
10 års jubilæum. Siden 2005 har hjemme-
værnsmedlemmer trofast støttet op om Team 
Hjemmeværnet. Dengang med 34 løbere, der 
siden er vokset betydeligt i antal. 

”Det har været mit erklærede mål at runde 
100 deltagere i år. Jeg forventer, at vores hold 
bliver det største på den populære maraton-
distance. Nogle af løberne har faktisk været 
med i alle 10 år for at udfordre sig selv,” for-
tæller koordinator, løjtnant Ulrik Meinert-Me-
dici fra Hjemmeværnskompagni Rosenborg.  

Han har de sidste fire år trukket det store 
læs med at planlægge arrangementet med 
god støtte fra en snes hjælpere fra Stabs-

kompagni København. Arrangementet i år 
omfatter også en større jubilæumsudstilling 
i start- og målområdet ved Islands Brygge, 
og alle sejl er sat til. En eksercitskommando 
med faner og tamburkorps er bestilt til at løf-
te stemningen, et af Marinehjemmeværnets 
fartøjer vil holde ”åbent skib” langs kajen, og 
der bliver adskillige aktiviteter for både store 
og små publikummer.  

Stærkt nordjysk bidrag
En lille trofast skare fra Hjemmeværnskom-
pagni Tolstrup i Aars i Nordjylland har væ-
ret med siden starten i 2005. Blandt dem er 
næstkommanderende Nels Kristian Jensen 
og hans bror Michael Kjærsgaard, der bliver 
dekoreret med 10-årsmærket. 

”Det hele startede med, at vi oprettede en 
lokal løbeklub støttet fra distriktet. Vi mø-
des hver torsdag og søndag året rundt, og 
sammenholdet er fantastisk. Vi har deltaget 
i mange lokale løb, og selvfølgelig bakker vi 
også op om Team Hjemmeværnet på Copen-
hagen Marathon. For vi vil gerne vise, at vi 
også har en aktiv og sund profil,” fortæller 
Nels Kristian Jensen, der har omkring 45 ma-
ratonløb i benene. 3.39 er hans bedste tid på 
maratondistancens 42,195 kilometer.

Sidste år gennemførte den dedikerede 
nordjyde også en ironman under Copenha-
gen Challenge 2013 sammen med Kronprins 
Frederik. ”Det var en fantastisk oplevelse,” 
fortæller han spontant.  

Selv om han efterfølgende fik konstateret 
en alvorlig sygdom, der har sat løbeformen 
noget tilbage, så er han klar på Team Hjem-
meværnets hold til maj. 

MARATON

Årets Team Hjemmeværnet bliver 
dobbelt så stort i forhold til sidste 
år. Foto: Ulrik Meinert-Medici.

 

Nordjyden Nels Kristian 
Jensen skal i år have 

Team Hjemmeværnets 
10årsmærke. 

Team  
Hjemmeværnet

• Hvis du er løbestærk og i god form,  
kan du stadig nå at deltage i Copen-
hagen Marathon på Team Hjemme-
værnet. 

• Alle deltagere får sponseret løbetøj og 
deltagergebyr. Desuden arrangeres der 
overnatning på Svanemøllens Kaserne 
på Østerbro og fælles transport til 
startområdet på Islands Brygge.

• Er du interesseret, så kontakt koordi-
nator, løjtnant Ulrik Meinert-Medici på 
mail:  df2@eksercits.dk
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Ny reklamefilm for 
Hjemmeværnet
En oplysningskampagne, som får  
premiere til efteråret, bringer Hjemme- 
værnets historie up to date. Både med- 
lemmer og befolkningen har haft stor  
indflydelse på processen og resultatet.

I løbet af maj ventes optagelserne at gå i gang til en ny reklamefilm. 
Den kan ses første gang til august, når Hjemmeværnet sætter tryk 
på en ny oplysningskampagne.

Det nye kampagnekoncept har til formål at fortælle danskerne om 
de mange opgaver, Hjemmeværnet løser for blandt andet Forsvaret 
og samfundet. Det er målet, at kampagnen kan nuancere billedet af 
Hjemmeværnet og bidrage til at skabe et endnu bedre omdømme. 
Det er Hjemmeværnets reklamebureau Kunde & Co, der står bag ide, 
research, manuskript og udførelse.

”I løbet af vores test kunne vi se, at så snart vi formår at løfte 
bevidstheden om Hjemmeværnets opgaver, så bliver befolkningen 
generelt mere positivt indstillet over for Hjemmeværnet, og interes-
sen for at blive frivillig stiger,” siger kampagneansvarlig hos Kunde & 
Co, Nils Koch Jensen.

Hjemmeværnets ansatte og frivillige medlemmer har sat et afgø-
rende aftryk på den overordnede retning for det nye kampagnekon-
cept og på selve filmens udtryk. Processen har været grundig, for det 
har været afgørende, at medlemmerne blev involveret. Derfor blev 
alle medlemmer i seneste udgave af HJV magasinet opfordret til at 
deltage i en test af den nye reklamefilm.

Troværdigt og genkendeligt univers
”Det er vigtigt, at hjemmeværnssoldaterne kan genkende det univers, 
vi viser i filmen. Det skal være troværdigt. For det er medlemmerne, 
der skal følge op og fortælle deres egne gode historier til omverdenen 
og på den måde bidrage til at gøre danskerne opmærksomme på 
mangfoldigheden i Hjemmeværnet og kvaliteten i opgaveløsningen,” 
siger John Nielsen, der er tovholder på projektet i Hjemmeværnskom-
mandoens Kommunikations- og Rekrutteringsafdeling.

Ud over at sikre at medlemmerne kan stå inde for kampagnen, har 
Kunde & Co gennemført en række workshops, fokusgrupper og større 
test for at sikre, at befolkningen vil finde film og øvrigt materiale tro-
værdigt og appellerende. Ud af ni oprindelige ideer blev feltet først 
skåret ned til fire retninger, inden der stod en klar vinder tilbage: En 
film, der trækker en rød tråd fra oprettelsen af Hjemmeværnet til den 
moderne frivillige organisation, som det er i dag.

Indblik i den nye reklamefilm
Hjemmeværnet skal helst være lige så relevant i 
dag som ved oprettelsen i 1949. Selv om medlem-
merne værner om historie og traditioner, er det 
samtidig en moderne organisation, der leverer et 
væsentligt frivilligt bidrag til blandt andet Forsvaret, 
Politiet, beredskabet og det civile samfund. Derfor 
binder den nye reklamefilm, som får premiere på tv 
i august, historien sammen med de mange nutidige 
opgaver. Her kan du se et par skitser, som danner 
baggrunden for de egentlige optagelser i løbet af 
foråret. Følg med i processen i næste udgave af 
HJV magasinet, på facebook og på HJV.DK.

KAMPAGNE 2014

Forårskampagnen
Forårskampagnen 2014 kører i uge 11 til 13 på TV og er således ved 
at være forbi, når dette magasin læses. Kampagnen er bygget op 
om Hjemmeværnets prisvindende reklamespot fra de foregående år 
samt annoncer på udvalgte websites.
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UDDANNELSE 

På det nye kursus får kursisterne at føle, hvilke kræfter 
der er i spil, både støj og trykmæssigt, når helikoptere 
eller store propelfly har ”takeoff”.

 

 6.000 vilde heste  i håret
Nyt kursus lærer Flyverhjemmeværnets personel at gebærde sig i lufthavne og på Forsvarets 
flyvestationer, hvor skilteskoven er stor og flyenes lufttryk både er ekstremt og farligt. 

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND
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Trykket fra helikopterens tre Rolls Royce-mo-
torer og de store rotorblade er ved at blæse 
den lille flok af soldater og civile omkuld på 
helipadden. Sporene af dagens regn på be-
tonunderlaget piskes op til små bølger, der 
ligner et oprørt Vesterhav i miniatureformat. 
Med let spredte ben og foroverbøjet krop 
prøver flokkens deltagere at beskytte sig mod 
det enorme lufttryk fra helikopteren, mens 
tusindvis af hestekræfter forplanter sig i de-
res vildt flagrende hår. 

Hele sceneriet tager blot fem minutters 
tid. Så har den 10,5 tons tunge Merlin EH 
101-helikopter sat kursen nordpå og er hur-
tigt ude af syne. Men de fem minutter er alt 
rigelige til at give kursisterne på Flyverhjem-
meværnets nyeste kursus en fornemmelse af 
de kræfter, der er i spil, når det handler om 
fly, helikoptere, turbiner, rotorer og propel-
ler. 

 ”Min kind blev snittet af en lille sten, der 
kom flyvende. Og jeg tør næsten ikke tænke 
på, hvad der var sket, hvis der havde ligget 
større sten eller genstande i nærheden. Så 
det var en meget lærerig demonstration af 
de ting, vi fik fortalt under teoridelen,” siger 
Mette Hansen fra Skagen.

Hun er korporal og én af de 27 kursister 
på Flyverhjemmeværnets første kursus i ”Op-
hold på flyvestation og lufthavn”, som nu er 
en obligatorisk del af Flyverhjemmeværnets 
lovpligtige uddannelse (LPU). 

Vigtig med evaluering
Kurset fandt sted første gang på Flyvestation 
Karup midt i februar.  Flyvestationen på den 
midtjyske hede er med sine 29 km2 Nord-
europas største. Kursisterne var både ældre, 
yngre og helt unge flyverhjemmeværnssol-
dater samt civile og fastansatte officerer fra 
Flyverhjemmeværnsdistriktet. 

”Da kurset er helt nyt, er kursisternes tilba-
gemeldinger uhyre vigtige, så vi kan evaluere 
og se, om vi rammer rigtigt med hensyn til 
målgruppe og indhold. Deltagernes kend-
skab til fly og flyvestationer er nemlig meget 
forskelligt,” siger chefen for Flyverhjemme-
værnsdistriktet, oberstløjtnant Jan G. Ander-
sen, efter premieren på kurset. 

Han fortæller, at mens Flyvevåbnets eget 
personel løbende bliver bekendt med de for-
skellige spilleregler, skilte og til tider farlige 
forhold, der gælder, når man opholder sig i 
nærheden af fly, så er det ukendt land for 
især mange af Flyverhjemmeværnets nye 
medlemmer.

”Mange har ikke været på en flyvestation 
før, og langt de fleste har ikke været i nær-
heden af et fly med brølende motorer. Der er 
voldsomme kræfter i spil. Det giver vi delta-

gerne en chance for at mærke på egen krop, 
så de fremadrettet på betryggende vis kan 
indsættes til opgaver på flyvestationer og 
lufthavne,” siger distriktschefen.

Det nye kursus tager otte timer og er nu 
en del af LPU’ens andet modul. Har man ikke 
gennemført forgængeren for kurset, er ”Op-
hold på flyvestation og lufthavn” et must, 
hvis man som flyverhjemmeværnssoldat skal 
løse opgaver på en af landets flyvestationer 
eller civile lufthavne. 

På plads i cockpittet
Efter at deltagerne havde fået sat hår og bril-
ler på plads igen efter den heftige demon-
stration på helipadden, blev deltagerne slup-
pet løs i Eskadrille 722's hangar, hvor endnu 
en Merlin EH 101-helikopter tog imod med 
åben skydedør og sænket rampe. 

En del kursister benyttede lejligheden til at 
sætte sig bag styrpinden i det teknikspæk-
kede cockpit. Blandt dem 21-årige Melissa 
Tygesen fra Hjemmeværnseskadrille 240 i 
Odense.

”Jeg indleder fire måneders værnepligt her 
på Flyvestation Karup til august, så det her 
er en helt unik mulighed for at få en masse 
værdifuld og relevant viden om fly og det at 
opholde sig på flyvestationen. Det er viden, 
jeg både kan bruge selv og give videre til 
andre i såvel Flyverhjemmeværnet som i Fly-
vevåbnet,” siger Melissa Tygesen. 

Hendes medlemskab af Flyverhjemmevær-
net og det store kørekort, hun har taget civilt 
i ventetiden, er en del af en samlet strategi. 

”Jeg har altid været betaget af fly, og jeg 
vil gerne på sergentskole. Så jeg suger al den 
viden til mig, som jeg kan få i Flyverhjem-
meværnet. Det her kursus har bestemt også 
givet mig ny viden. Blandt andet en remin-
der om, at man skal huske både at kigge til 
højre, til venstre, ned OG OP, når man skal 
krydse en rullebane på flyvestationen,” siger 
Melissa. 

 6.000 vilde heste  i håret

Melissa Tygesen er vild med fly og starter 
som værnepligtig i Flyvevåbnet efter som
merferien. 
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UDDANNELSE 

Kursusfakta 
Det nye kursus giver deltagerne en ind-
føring i og briefing om blandt andet:

• Opbygningen af en start- og lan-
dingsplads, herunder grundplaner for 
flyvestationer, lufthavne, flyvepladser 
og helipads 

• Kerneområder og sikring af disse
• Placering af vigtige installationer
• Skilte og afmærkninger
• Forskelle mellem militære og civile 

installationer, herunder flyvestationer, 
lufthavne, flyvepladser og helipads

• Sikring specifikt med henblik på anti-
terrorhandlinger

• Definition af termerne "Sikkerhed, 
Security og Safety".

• Hjemmeværnsskolens Uddannel-
sescenter Midtjylland afvikler kurset 
igen i uge 42 og uge 45. Derudover 
gennemføres et antal kurser af Flyver-
hjemmeværnsdistriktet.

Ud over demonstrationen på helipadden 
kommer kursisterne også på en rundtur til 
nogle af de mange myndigheder og enheder, 
der holder til på Flyvestation Karups 29 km2 
store område.

Brand og Redning blev også besøgt, og 
i den civile Karup Lufthavn fik kursisterne 
igen første parket på forpladsen, da Danish 
Air Transports rutefly til København tog af. 
Slipstrømmen var ikke så massiv som tidli-
gere, men placeringen bag det store fly gav 
alligevel stof til eftertanke. Blandt andet er 
påbuddet om brug af høreværn ikke indført 
for sjov skyld. 

Under køreturen i minibusser rundt på flyve-
stationen blev kursisterne instrueret om betyd-
ningen af de mange skilte, der bliver mere og 
mere kryptiske og lavtstående jo tættere man 
kommer de såkaldte ”Manøvreområde” og  
”Flyfeltet”, der er absolut No Go for alle uden 
særlig tilladelse. At skiltene er placeret nede 
ved jorden har den simple forklaring, at man 
ikke vil risikere, at de bliver ramt af en vinge-
spids eller propel. Logisk – men alligevel lidt 
”aha”.

Fod på betydningen af FOD
”Check FOD” er teksten på ét af de skilte, 
som bliver nævnt flest gange af de kompe-
tente instruktører. FOD har hverken noget 
med vabler eller ligtorne at gøre, men står 
for ”Foreign Objekt Damage” og betyder, at 
man skal tjekke omgivelserne for småsten og 
andre løse genstande, der kan blive suget ind 
i flyenes turbiner.  

”Jeg vidste godt, at der ikke må sidde løse 
knapper og genstande i uniformen, når man er 
tæt på flyene. Men at man ligefrem skal fjerne 
alle små sten fra bildæk og støvlesåler, det 
blev jeg overrasket over. Men det giver jo god 
mening, efter vi har været ude og mærke su-
set fra helikopteren,” siger Rikke Hedegaard, 
der er tilknyttet Eskadrille 277 i Karup. 

Sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed
En anden af kursisterne er løjtnant Ryan 
Faurby fra Eskadrille 272 i Vestjylland. Han 
har tidligere deltaget i forgængeren til det 
nye kursus. Han er ikke i tvivl om, at der er 
kommet nye boller på suppen. 

”Det her kursus går helt sikker meget mere 
i dybden. Det handler om tre ting: Sikkerhed, 
sikkerhed og sikkerhed. Så selv om noget af 
teorien kan virke lidt tung, er det jo ligesom 
førstehjælp. Det skal ind og sidde på rygra-
den, så man handler pr. refleks og kan bruge 
det, man har lært, når det virkelig gælder,” 
siger Ryan, inden de sidste timers undervis-
ning skydes i gang.

Meget tyder på, at det nye kursus er lan-
det godt. Ved den afsluttende evaluering var 
deltagerne i hvert fald godt tilfredse med, at 
sikkerheden i den grad er i højsædet. Men 
der er også plads til justeringer. 

”Der er bred enighed om at styrke den 
praktiske del af kurset med eksempelvis en 
handlebane i færdsel i et flyoperativt område. 
Vi overvejer også at ændre kursets titel til 
”Grundkursus i saftety og security”, fordi det 
er mere retvisende for kursets indhold,” siger 

distriktschef Jan Andersen.
Som opfølgning på kurset er det tanken, at 

deltagerne gennemgår de lokale forhold på 
den flyvestation eller lufthavn, hvor de i frem-
tiden skal løse opgaver med deres eskadrille.

Kim Fristrup Jensen (th.) fortæller om ”Brand & 
Redning”, hvor fem mand er på vagt døgnet rundt. De 
står bl.a. for al fejning og snerydning  på Flyvestation 
Karups 40 km start og rullebaner.

  

Kursusdeltagerne fik lej
lighed til at komme tæt på 
Flyvevåbnets fly. 
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Nyt kursus hjælper ordblinde på Fyn lettere  
gennem Hjemmeværnets uddannelser.

TEKST OG FOTO: NINA VILLADSEN

Et tilbud om at hjælpe ordblinde hjemme-
værnssoldater med at få undervisning mål-
rettet den enkelte ud fra færdigheder og 
kursistens funktion i Hjemmeværnet. Helt 
uden omkostninger. Sådan lød tilbuddet til 
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HD Fyn) fra 
AOF i efteråret 2013. Alligevel tøvede di-
striktschefen en smule.

”Da jeg blev præsenteret for ideen om 
kurset, tænkte jeg ”nej”. Men kun i cirka 
10 sekunder, for jeg kunne godt se, at det 
kunne være en genvej til motivation. Må-
ske vi kunne få nogle af disse kursister til at 
gennemføre en befalingsmandsuddannelse,” 
siger distriktschef for HD Fyn oberstløjtnant 
Kent Mikkelsen.

Inden kurset startede, sendte distriktet 
breve ud til de ordblinde medlemmer, som 
de havde kendskab til. Men ingen meldte sig. 
For på distriktet havde man overset, at mod-
tagerne ikke kunne læse brevet, fortæller 
Kent Mikkelsen med et smil.

Rift om pladserne
Det lykkedes at få fat i de potentielle kursi-
ster ad andre veje, og det viste sig at være 
en god ide med et ordblindekursus målrettet 
hjemmeværnstjeneste.

Der var plads til seks deltagere på kurset, 
og pladserne var hurtigt besat. Først blev alle 
deltagerne testet for at finde ud af, i hvilken 
grad de var ordblinde, og så blev undervis-

ningen tilpasset den enkelte kursist. Flem-
ming Andersen, som deltog i det målrettede 
kursus på Fyn, fortæller, at han havde rigtigt 
svært ved at skrive.

”Jeg har haft rigtig svært ved de stumme 
bogstaver, men dette kursus har gjort, at jeg 
kan lave en skrivelse. Før ville ingen kunne 
læse, hvad jeg skrev. Jeg vil opfordre alle 
til at deltage, hvis de har skrive- eller læse-
besvær.”

Ordblinde har vanskeligheder med at lære 
at læse, stave og skrive. Ud over de sproglige 
problemer døjer en række ordblinde desuden 
med begrænset ordforråd eller følgevirknin-
ger som eksempelvis frustrationer over tids-
forbruget på læse- og skriveopgaver.

Succes frem for nederlag
Distriktschef Kent Mikkelsen er glad for, at 
han trods sin umiddelbare skepsis valgte at 
indgå i samarbejdet med AOF om kurserne til 
ordblinde hjemmeværnssoldater.

”En af dem sagde til mig: ”Hvorfor har jeg 
ikke været på dette kursus før? Så kunne jeg 
have gennemført befalingsmandsuddannel-
sen første gang og ikke efter tre forsøg”. Så 
det gør en forskel. Hvis vi kan give kursister-
ne nogle værktøjer, så de ikke skal opleve 
nederlag, er det jo helt fantastisk”, siger Kent 
Mikkelsen og tilføjer:

”Nu skal vi bare gøre kurset kendt, så flere 
får muligheden for at deltage.”

Et tilbud om et særligt ordblindekursus målrettet hjemmeværns
soldater på Fyn har været en stor succes. Undervisningen  
er tilpasset den enkelte kursist.

 

at sætte

på plads

ordene

Hjælp til

ORDBLINDHED
• Når man er ordblind, har man van-

skeligheder med skriftsproget, altså 
vanskeligheder med at lære at læse, 
stave og skrive. Vanskelighederne går 
på sprogets lydmæssige (fonologiske) 
form. 

• Der er ikke nogen præcise tal på,  
hvor mange ordblinde der er i Dan-
mark. Men undersøgelser viser, at 
omtrent syv procent af den danske 
befolkning opfatter sig selv som ord-
blinde.

• Ordblinde kan opnå et fornuftigt 
læse- og staveniveau med den rette 
undervisning og it-hjælpemidler.

• Se mere på ordblindeforeningen.dk, 
hvor du blandt andet kan finde  
hjælp til højtlæsning af e-mails og 
andre tekster, diktering af tekst og 
mange nyttige informationer.

• Hjemmeværnsskolen har også et 
ordblindeprogram. En række hjælpe-
muligheder stilles gratis til rådighed  
for ordblindekursister på skolens 
tilstede-  og onlinekurser på både 
computer og smartphones. Læs om 
mulighederne på www.hvstube.dk

KURSUS
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Dansk model  
viser vejen i Georgien 
Frivillige instruktører og lærere fra Hjemme-
værnet har ledet af Hjemmeværnsskolen og 
Hjemmeværnets Kapacitetsopbygningscenter 
stået i spidsen for et frugtbart uddannelses-
samarbejde med Den Georgiske Nationalgar-
de. Under beskedne forhold i den tidligere 
sovjetiske republik, hvor Josef Stalin er født 
og opvokset, har Hjemmeværnets udpegede 
repræsentanter uddannet godt 520 nye ge-
orgiske instruktører og lærere. Det er sket 
efter dansk model, der lægger op til meget 
større elevaktivitet efter moderne pædago-
giske principper. Senest har Hjemmeværnet 
også medvirket til uddannelsen af et hold nye 
skydelærere.  

Missionen har været en succes, og Den Ge-
orgiske Nationalgardes uddannelsesniveau har 
støt og roligt vokset sig stærkere.

”De har virkelig taget den danske model til 
sig, fordi de kan se, den resulterer i en mere 
effektiv uddannelse,” påpeger ledende instruk-
tør Gitte Munk Kvist, der kommer fra stabs-
kompagniet ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Midt- og Vestjylland. Hun har været aktiv i 
projektet, siden det blev skudt i gang i 2010.

Chefen for Den Georgiske Nationalgarde, 
Mr. Levan Gramkrelidze, og landets vicefor-
svarsminister har udtrykt stor tilfredshed med 
Hjemmeværnets bidrag, og der er et stort 
ønske om at fortsætte samarbejdet, der øko-
nomisk er bundet op under den tværministe-
rielle Freds- og Stabiliseringsfond.

Støtte til planlægning
Hjemmeværnets næste skridt sigter i højere 
grad på at styrke Nationalgardens admini-
strative kompetencer inden for uddannelses-
planlægning, så de nyudklækkede georgiske 
instruktører, lærer og skydelærere fra talent-
puljen bliver i stand til selvstændigt at gen-
nemføre uddannelsesaktiviteter. Virket som  
kursusleder står derfor centralt i de kurser, 
som Hjemmeværnet gennemfører i 2014. 

”Den Georgiske Nationalgarde har ikke en 
skolestruktur, hvor deres uddannelser er for-
ankret, som vi kender det fra Danmark. Vi 
fokuserer derfor nu i højere grad på at tilbyde 
en rådgivende rolle og derigennem støtte de 
uddannede lærerkræfter og kursusledere til 
at opnå større praktisk rutine i at undervise 

og planlægge et forløb,” forklarer stabsoffi-
cer, kaptajn Toke Gerdes fra Hjemmeværnets 
Kapacitetsopbygningscenter. 

 Foreløbig løber programmet til og med 
2014. Chefen for Hjemmeværnet, generalma-
jor Finn Winkler, der besøgte Georgien sidste 
år, har tidligere givet udtryk for, at han gerne 
ser det forlænget yderligere et par år. Det vil 
sikre forankringen af projektets gode resulta-
ter i en lokal uddannelsesstruktur, som Den 
Georgiske Nationalgarde gerne ser realiseret.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: TOKE GERDES

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler besøgte sidste år Georgien, 
hvor Hjemmeværnet gennem en årrække 
har uddannet nye instruktører og lærere 
blandt soldaterne fra Den Georgiske 
Nationalgarde. Puljen tæller nu godt 520 
personer uddannet efter danske model.

 

INTERNATIONALT

”Den Georgiske 
Nationalgarde har virkelig 
taget den danske model til 
sig, fordi de kan se, den 
resulterer i en mere 
effektiv uddannelse.”

Gitte Munk Kvist
frivillig instruktør
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Til foråret gennemfører et hold skydelærere fra Den Georgiske National garde den 
første skyde instruktøruddannelse efter danske principper. Deres danske mentorer 
fra Hjemmeværnet er med på sidelinjen i rollen som coach. 

Hjemmeværnets store kapacitet inden for 
skydning og skydeinstruktøruddannelse, kap-
tajn Niels Poulsen, har mindst ni stempler i 
passet fra sine mange rejser i Georgien. De 
kulminerede sidste år, hvor han stod i spidsen 
for uddannelsen af det første hold nye skyde-
lærere fra Den Georgiske Nationalgarde efter 
dansk model.   

Allerede her til foråret er georgierne klar til 
selv at stå på egne ben og gennemføre den 
første skydeinstruktøruddannelse efter de 
danske principper, som de erhvervede sid-
ste år. Kaptajn Niels Poulsen og hans med-
instruktører, der tæller erfarne skydelærere 
fra Hjemmeværnet, er også til stede. Denne 
gang i rollen som coaches.   

”Georgierne skal stå for uddannelsesakti-
viteterne, men de kan selvfølgelig rådspørge 
os. Med nogle få undtagelser ønsker de at 
anvende den danske uddannelsesmodel, 
fordi de har set den virke effektivt. Det er 
min klare forventning, at georgierne vil være 
mere eller mindre selvkørende fra efteråret 
2014,” siger kaptajn Niels Poulsen, der i fe-

bruar var i Georgien for at bistå med plan-
lægningen af forårets uddannelsesforløb. 

Georgisk ønske
Uddannelsesprojektet for Den Georgiske Na-
tionalgarde tog sin begyndelse for nogle år 
siden, hvor Niels Poulsen var i Georgien for 
at opstille en skydebane doneret af Danmark. 
Siden hen har georgierne fået doneret yder-
ligere en skydebane, der blev sat op sidste 
efterår. Begge er mere moderne med com-
puterstyrede faldmål og erstatter georgiernes 
gammeldags stationære træskiver.

I kølvandet fremførte georgierne et ønske 
om også at få støtte til udviklingen af en ny 
skydeinstruktøruddannelse. Efter et grundigt 
forarbejde og flere besøg i Georgien var ud-
dannelsen klar til lancering i august 2013 og 
blev fulgt op af yderligere et modul i efter-
året. De 18 kursister blev undervist i blandt 
andet skydning fra liggende og knælende 
stillinger og derefter fra stående stilling og 
i nærkamp på deres våbensystem, som er 
russisk og svarer til AK47.

”Skydning er jo meget konkret. Det er 
resultatet, der tæller. Da vi gennemførte 
testskydninger blandt holdets 18 deltagere, 
kunne cirka 1/3 ramme et mål på 50 cm x 
50 cm på 100 meters af stand. Efter gen-
nemførelsen af vores uddannelse kunne alle 
ramme et mål på 100 cm x 50 cm fra 300 
meters afstand. Det overbeviste dem om 
kvaliteten i den danske uddannelsesmodel,” 
siger Niels Poulsen, der er tilknyttet både 
Hjemmeværnsskolen og Hærens Kampskole.

Projektet har desuden omfattet uddan-
nelse i vedligeholdelse af skydebaner, så 
georgierne selv kan stå for driften af de to 
skydebaner i Georgien.

”Vi er blevet mødt af stor venlighed hver 
gang, vi har været af sted. Så det har vir-
kelig været en meget positiv oplevelse, der 
samtidig har ført til, at georgierne har fået 
et uddannelsesløft inden for skydning,” siger 
Niels Poulsen.

Skydning efter 
dansk koncept

GEORGIEN
ARMENIEN 

RUSLAND 

TYRKIET 

IRAN

ASERBAJDJAN

CYPERN 
SYRIEN

LIBANON

IRAK

AFGHANISTAN

PAKISTAN

INDIEN

TURKMENISTAN

UZBEKISTAN KIRGISISTAN

TADSJIKISTAN

KAZAKHSTAN

NEPAL 

BHUTAN 

KINA

BANGLADESH

MONGOLIET 

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT

Georgiske kursister har lært at skyde 
efter danske principper. Til højre 
ses kaptajn Niels Poulsen, 
der har stået i spidsen 
for uddannelsen.
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MTS-UNIFORM

Det kan du forvente af 
Hjemmeværnets nye uniform

Fra næste år vil de nuværende grønne uniformer gradvist 
blive erstattet af MTS-uniformssystemet i nyt mønster og 
nye farver, som giver bedre sløring under flere forhold. 
Men du må have lidt tålmodighed. Først i 2017 ventes det 
gamle system at være udskiftet.

Det er grundlæggende den samme uniform, 
som vi benytter allerede, men den er syet i 
det nye mønster, som kaldes multiterræn-
sløring (MTS). De nye kampuniformer kaldes 
M/11 og har været i brug blandt soldater 
udsendt i internationale opgaver siden 2013. 
Derfor er de også velkendte blandt en del af 

Hjemmeværnets soldater, som har støttet 
Forsvaret uden for Danmarks grænser.

Systemet, som altså nu introduce-
res i den hjemlige struktur, inde-

holder ud over kamp uniformer 
også nye skjorter, mellembe-

klædning, underbeklæd-
ning og støvler.

Henset til kapaciteten ved Forsvarets og 
Hjemmeværnets depoter samt til den leve-
ringsplan, der er aftalt med leverandøren, er 
det naturligvis ikke muligt at omklæde alle på 
en gang. Det ansatte militære personel vil bli-
ve omklædt i løbet af 2014. Hjemmeværnet 
påregner efterfølgende at omklæde til dele 
af det nye uniformssystem fra begyndelsen 
af 2015. Udleveringsperioden vil forventeligt 
strække sig over cirka tre år frem til udgan-
gen af 2017.

Justeringer ventes
Dog er det væsentligt at være opmærksom 
på, at udviklingen på uniformsområdet går 
stærkt. Samtidig er der fortsat en lang række 
uafklarede forhold, så det vil med sikkerhed 
blive nødvendigt at justere på planerne un-
dervejs. Planen for i hvilken rækkefølge myn-
dighederne omklædes, forventes at være klar 
medio 2014. 

Håbet er, at disse sider kan give et overblik 
over planerne, som de ser ud lige nu og der-
med give en række svar. Hjemmeværnskom-
mandoen vil løbende informere og arbejder 
for at sikre en så hurtig og smidig omklæd-
ning som muligt.

AF CHEFSERGENT M. SVANE,  
HJEMMEVÆRNSKOMMANDOENS 
LOGISTIKAFDELING

I første omgang vil MTS-uniformssyste-
met i Hjemmeværnet bestå af disse uni-
formgenstande, som udleveres fra 2015:
• Kampuniform M/11, let (som den 

nuværende M/01-kampuniform)
• Kampuniform M/11, almindelig (som 

den nuværende M/84-kampuniform) 
• MTS regntøj (som det nuværende 

M/96-regntøj)
• MTS hætte til kampjakke.
• MTS felthue (som den nuværende 

felthue)

Hvilke dele udleveres?

Udleveres  

til dig fra  

20152017

Kampuniform M/11, let.  
Uniformen vil opleves som  
den velkendte M/84 og M/01. 
Foto: Ole Bo Jensen.
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Fakta
Omskiftningen til M/11 i korte 
træk
• Tjenestebuks M/84 udgår.
• De sorte støvler bliver gradvist afløst 

af brune støvler.
• Hjelm M/96 anvendes fortsat i HJV. 

Der anskaffes dog nyt hjelmovertræk 
i MTS.

• Kampvest M/05 samt basis- og 
oppakningssystem M/96 anvendes 
fortsat i Hjemmeværnet.

• Hjemmeværnet overtager dele af 
lagerbeholdningen af fragmentations-
vest 2000, kampvest M/05.

• Nuværende mellembeklædning 
(sweater, fiberpels og termobuks) 
afløses gradvist af ny mellembeklæd-
ning.

• Skjorte M/84 og kampskjorte M/89 
afløses gradvist af ny skjorte og 
trøje.

• Den nye kampuniform, M/11, let, vil 
også blive tilgængelig i en gravidi-
tetsudgave.

• Hjemmeværnskommandoen vil i 
samarbejde med Hjemmeværnets 
Uniformsudvalg overveje, hvad der 
skal ske med eksempelvis kamphue 
M/84, den olivengrønne T-shirt, 
bærestykke til udmærkelsestegn og 
meget mere.

Det er fortsat uafklaret, om dele af Mari-
nehjemmeværnets uniformer skal udskif-
tes til MTS-uniformssystem. Det kan kom-
me på tale, nu da Søværnet har besluttet 
at udskifte dele af funktions uniform M/04 
med den nye M/11-uniform.

MTS til Marinehjemmeværnet?

Mange tror, at kampuniform M/84 ikke 
har forandret sig siden introduktionen 
i 1984. Men faktisk har uniformsdelene 
løbende udviklet sig. I dag er der blandt 
andet membraner på den øverste del af 
torsoen og langs forsiden på benene, 
ligesom der også er blevet integreret 
knæbeskyttelse.
 Tidligere var der også mere bomuld i 
stoffet, men det er ændret, og dermed 
suger den ikke så meget vand.
 De nye M/11-uniformer er teknisk set 
helt magen til de nyeste af uniform M/84 
og uniform M/01. Det er alene farve og 
mønster, der er ændret. 

Ny versus gammel

Det nye mønster er et multiterrænmøn-
ster også kaldet MultiCam ®. Det er et 
koncept, der oprindeligt blev udviklet til 
US Special Operations Forces. Det nye 
multiterræn-sløringssystem yder en ef-
fektiv sløring i cirka 80 procent af alle de 
terræntyper, der findes globalt, hvorimod 
M/84-systemet primært er udviklet til de 
nordeuropæiske terræner. Dermed kan 
Forsvaret ved implementering af uniform 
M/11 udfase flere uniformssystemer, 
herunder ”ørkenuniformen” og dermed 
spare penge på at ”drifte” flere forskellige 
farver uniformer. 

Hvad kan det nye mønster?

Med indførelse af dele fra det nye MTS- 
uniformssystem, vil HJV fortsat anvende 
en række uniformsgenstande fra M/84. 
Det drejer sig blandt andet om:
• Skjorte M/84
• T-shirt, olivengrøn
• Støvler (M/05 og sikkerhedsstøvle 

RESCUE 2000)
• Sløringsnet
• Handsker, kamp
• Navnebånd
• Sweater/Pullover
• Fiberpels
• Kampskjorte M/89
• Sokker (let og svær)

Efterhånden som lagerbeholdningerne op-
bruges, vil der også ske en udskiftning af 
disse genstande til tilsvarende genstande 
fra det nye MTS-uniformssystem. Der er 
dog stadig en række uafklarede forhold, 
hvorfor der kan ske ændringer undervejs.
 Hjemmeværnskommandoen overvejer 
i øjeblikket, hvilken af i alt fire nye typer 
brune støvler som skal afløse støvle M/05 
som Hjemmeværnets standardstøvle.
 Der vil således i en overgangsperiode fra 
2015 kunne opleves en sammenblanding 
af den nye yderbeklædning i MTS og den 
ældre mellembeklædning eller omvendt, 
ligesom der også vil opleves både sorte 
og brune støvler. Dette er selvfølgelig 
beklageligt, men nødvendigt, da vi natur-
ligvis ønsker at opbruge de eksisterende 
beholdninger, inden vi skifter dem ud.

Hvad bevares fra M/84?

I Hjemmeværnet vil vi indtil videre fortsat 
anvende kampvest M/05, basis, hjelm 
og oppakningssystem M/96. Systemet 
vurderes til fulde at leve op til Hjemme-
værnets behov. 
 Vi vil endvidere overtage et antal frag-
mentationsvest 2000 fra Forsvaret.
I Forsvaret vil basis, oppakningssystem 
M/96, hjelm M/96 og fragmentationsvest 
2000 blive udskiftet. Forsvaret overgår til 
en ny hjelm M/12 ved navn COBRA og til 
beskyttelses-udrustningssystem M/12 kal-
det ”TYR” samt et nyt oppakningssystem, 
der er baseret på TYR.  
 Det betyder, at nuværende basis- og 
oppakningssystem, hjelm og kampvest 
ikke længere anskaffes til Forsvaret. Der 
forventes dog at være beholdninger til 
rigtig mange års drift for Hjemmeværnet. 
Såfremt frivillige fra Hjemmeværnet 
udsendes i international tjeneste, vil de 
naturligvis som hidtil blive omklædt på 
samme vis som øvrige fra Forsvaret.

Hvad med udrustning og  
beskyttelsessystem?

Det nye sløringssystem giver 
beskyttelse i mange flere terræ
ner end det velkendte grønne og 
sorte. Foto: Multicampattern.com
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Sådan kan du skabe rammerne for en

værdifuld inspektion
Her får du en række tips til at gøre en inspektion af din underafdeling  
til en positiv oplevelse samt en mulighed for at opnå resultater og skabe  
endnu bedre rammer for medlemmerne.

AF RASMUS GORELL MACKENHAUER

Kan en underafdelingsinspektion være en til-
lidsvækkende og lærerig oplevelse?

Ja, det kan den godt! Det er i hvert fald min 
personlige erfaring fra arbejdet med inspek-
tioner i Hjemmeværnets underafdelinger de 
seneste to år.

Formålet med inspektionerne er primært at 
finde frem til styrker, udfordringer og mulig-
heder i underafdelingen. Målet er at finde frem 
til, hvordan underafdelingens udvikling støttes 
bedst muligt.

Underafdelingsinspektioner er en del af di-
strikternes kontrol- og besøgsvirksomhed. De 
forløber ved, at et inspektionshold, bestående 
af en række af distriktets ansatte, mødes med 
underafdelingsledelsen – herunder komman-
dobefalingsmanden, IT-befalingsmanden, re-
krutteringsofficeren og andre nøglepersoner. 
Typisk foregår det en hverdagsaften i underaf-
delingens lokaler, hvor parterne sammen un-
dersøger, hvordan underafdelingen fungerer.

Selv om aktiviteten er rettet mod underaf-
delingsledelsen, har det dog vist sig i praksis, 
at inspektionerne også byder på læring for 

distrikterne. En væsentlig sidegevinst er, at 
inspektionen ofte fremmer samarbejdet mel-
lem distrikterne og deres underafdelinger.

En heldig underafdeling
Både myndigheder og underafdelinger kan 
imidlertid sagtens blive bedre til at udnytte 
potentialet i dette unikke og vigtige møde 
mellem distriktets ansatte og de frivillige 
medlemmer. I erkendelse af, hvor svært 
det kan opleves at være den ”heldige” un-
derafdeling, der skal inspiceres, vil jeg her 
prøve at forklare, hvilke udfordringer der 
psykologisk set kan være forbundet med at 
blive inspiceret. Herefter vil jeg komme med 
et bud på, hvordan underafdelingsledelsen 
kan arbejde med disse udfordringer samt, 
hvordan underafdelingen rent praktisk kan 
arbejde med inspektionen. 

Min oplevelse er, at både underafdelinger 
og distrikter generelt har leveret en god ind-
sats og samarbejdet fint i forbindelse med 
inspektionerne af underafdelingerne i 2012-
13. Så tankerne og anbefalingerne på disse 

1  Gå til opgaven med fokus på, at 
underafdelingsinspektionen ikke er en in-
spektion af underafdelingen, men derimod 
en inspektion for underafdelingen.

2  Find ud af, på hvilke områder I godt 
kunne tænke jer, at underafdelingen 
fungerede bedre eller bare anderledes. 
Inddrag eventuelt yderligere dele af 
underafdelingen.

3  Fastlæg, hvilke udfordringer der står 
i vejen for, at underafdelingen fungerer 
eller kan komme til at fungere som øn-
sket.

4  Find ud af, hvordan sparring med 
distriktets inspektionshold bedst kan un-
derstøtte den ønskede udvikling. Informér 
helst også distriktet om, på hvilke specifik-
ke områder I ønsker tyngde i sparringen.

5  I er eksperter i, hvad der sker i jeres 
underafdeling. Så hav fokus på udvik-
lingsmuligheder, vær åben om tingenes 
tilstand, og vær klar til at stille spørgs-
målstegn ved det, I allerede gør. Husk, 
at distriktet har de bedste ønsker for 
underafdelingen, og at de kun kan hjælpe 
med at undersøge de vigtige ting, hvis I 
deler jeres viden, ønsker og behov.

5 tips til den gode 
forberedelse

INSPEKTION

Forsyningsbefalingsmanden er en af dem, 
der får mulighed for at sparre med distrik
tets fagpersoner. Foto: Charlotte Baun Senholt
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sider er alene tænkt som et generelt indspark 
til, hvordan vi konstruktivt kan beskæftige os 
med kontrol og udvikling på alle niveauer i 
Hjemmeværnet.

Skaber inspektionen nervøsitet?
Uanset om man er underafdelingschef, kom-
mandobefalingsmand eller har en anden nøg-
lefunktion i underafdelingen, så kan en inspek-
tion afføde en vis mængde angst, utryghed 
eller nervøsitet. Det er kun naturligt, hvis alle 
mulige tanker og fantasier trænger sig på og 
får selv den mest selvsikre person til at tvivle 
på sin egen indsats – også selv om personen 
i bund og grund gør sit bedste for at udfylde 
sin funktion.

For mange af os vil en inspektion sætte de 
samme reaktionsmønstre i gang, som vi har 
oplevet ved eksamener i skoletiden. Derfor er 
det fristende at skjule det, som vi ikke er så 
gode til og præsentere alt det, som vi har styr 
på.

I en eksamenssituation gælder det jo om at 
præstere, og vi vil jo gerne have ros for det, vi 
gør – og gerne undgå at få at vide, at vi ikke 
gør det godt nok.

Det er naturligvis individuelt, hvor meget 
situationen vil påvirke den enkelte. Nogle vil 
sikkert endda sige, at de slet ikke lader sig 
påvirke.

Hvis du eller andre i din underafdeling hører 
til blandt dem, der får lidt svedige håndflader 
og hjertebanken ved udsigten til en inspek-
tion, er det værd at kigge på den mentale 
forberedelse.

Nervøsitet eller frygt er et dårligt udgangs-
punkt for at skabe rum for udvikling. Og det 
er jo ærgerligt i en situation, hvor underafde-
lingen netop har den udelte opmærksomhed 
fra distriktets professionelle stab. Lige præcis 
i det rum er der stort potentiale for at få vendt 

det, der i hverdagen kan forekomme svært 
eller problematisk. 

Er det så muligt helt at undgå at lade sig 
påvirke negativt af denne situation? Næppe. 
Men mindre kan også gøre det.

Vejen væk fra præstationsangst
Du kan begynde med at arbejde med ”præ-
stationsangsten”:
1. skridt: Erkend jeres usikkerhed. At turde 
indrømme, at usikkerheden er til stede i større 
eller mindre omfang hos de forskellige med-
lemmer af underafdelingsledelsen, er afgø-
rende. Erkendelsen er en forudsætning for, at 
du kan ændre fokus og gå til opgaven på en 
ny måde.
2. skridt: Fokuser på egen opfattelse. Der-
næst følger erkendelsen af, at uanset hvilken 
viden og hvilke fantasier der måtte eksistere 
omkring inspektionsholdets intentioner med at 
inspicere, så kan underafdelingsledelsen ikke 
ændre grundlæggende på distriktets tilgang. 
Og derfor må underafdelingsledelsen fokusere 
på sin egen opfattelse af aktivitetens formål.
3. skridt: På med de konstruktive briller. På 
overfladen er underafdelingsinspektionen en 
kontrol af underafdelingen – en afdækning af, 
om underafdelingen fungerer, som den skal. 
Derfor er det oplagt at tænke, at der må være 
en grundlæggende mistanke om, at noget 
ikke fungerer. Det er denne grundlæggende 
mistanke, der fyrer op under vores præsta-
tionsangst og minder os om eksamenssitua-
tionen.

Tager vi derimod de konstruktive briller på, 
kan formålet blive mere nuanceret. Det kan for 
eksempel være, at der er et grundlæggende 
ønske om at kunne få det, der ikke virker, til at 
virke. Det vil med andre ord sige, at formålet 
med inspektionen kan være at understøtte en 
positiv udvikling af under afdelingen.

Således kan underafdelingsinspektionen ses 
på som en aktivitet, der, i stedet for at handle 
om at blive vurderet, målt og vejet, kommer 
til at handle om opfyldelse af underafdelingens 
ønsker og behov. 

Ovenstående tre skridt lyder måske banale, 
men det kræver mod at gøre erkendelserne 
og dernæst at turde at være positiv. Men giv 
det en chance. En positiv tilgang til inspektio-
nen vil kunne være med til at sænke den usik-
kerhed, inspektionen fremkalder, og forbedre 
muligheden for at indgå i en konstruktiv og 
åben dialog.

Eksperten
Kaptajn Rasmus Gorell Mackenhauer  
er Hjemmeværnskommandoens sagsbe-
handler for underafdelingsinspektioner. 
Han har deltaget i mere end 20 inspektio-
ner ved Hjemmeværnets underafdelinger.
Rasmus har blandt andet været uddannel-
sesofficer og næstkommanderende ved  
et distrikt samt sagsbehandler for ud-
dannelse ved en totalforsvarsregion. Ud 
over sin militære baggrund bliver Rasmus 
til juni i år master i organisationspsyko-
logi. I sin masterafhandling skriver han 
om de psykologiske udfordringer, der 
er forbundet med kontrolvirksomhed i 
organisationer.

Inspiration til underafdelingens forberedelse og efterbehandling

Hvad er underafdelingens vigtigste  
udviklingsbehov og ønsker?

På hvilke punkter/områder kunne det give 
underafdelingen mest værdi at få støtte 
udefra til at undersøge, udvikle m.v.?

Underafdelingens fokusområder gives som 
input til distriktets forberedelse

Øvrig forberedelse, jf. aftale med distriktet

In
sp

ektio
n

Hvordan omsætter vi det til praksis
• Hvordan fastholder vi det, vi har lært?
•   Skal vi:

·  Foretage specifikke tiltag efter aftale 
med distriktet?

· Indføre nye eller ændre procedurer? 
· Samarbejde på en ny måde? Osv.

 Derefter følger  
•  Plan for, hvem der gør hvad og hvornår
•  Hvilke forventninger har vi til hinanden, 

og er planen realistisk?
•  Hvordan kommunikerer vi de nye tiltag 

ud til vores soldater i underafdelingen?

Refleksion 
• Hvad har vi lært? 
•  Gav inspektionen anledning til:  

· Nye måder at tænke på?  
· Nye måder at agere på?  
·  Nye opmærksomheds-
punkter?

Opfølgning (evt. efter ½-1 år)
•  Er det lykkedes at skabe  

de ønskede ændringer?
•  Hvorfor/Hvorfor ikke?

Før Under Efter
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Da Hjemmeværnet 
gik på TV 
Hjemmeværnet skrev intet mindre en forsvarshistorie,  
da det fynske hjemmeværn i 1989 sagde ja til  
tilbuddet om at få reklamespot på tv.

Det var lidt af en sensation, da Hjemmevær-
net i 1989 gik nye veje i markedsføringen af 
den frivillige militære organisation. For første 
gang nogensinde blev Hjemmeværnet eks-
poneret på den nye lokale tv-station i TV 2 
familien, TV Fyn. 

TV2-stationerne var blevet lanceret året 
for i 1988 og brød DRs mangeårige mono-
pol. Som noget nyt lukkede de nye kække 
TV2-stationer op for reklamer. Så da TV Fyn 
blændede op for sin første reklameblok 26. 
januar 1989, var Hjemmeværnet blandt an-
noncørerne med et 15 sekunders tv-spot. Det 
blev til i alt 20 spot hen over de næste måne-
der, skriver Hjemmeværnsbladet i den første 
udgave i 1989. 

Imagekampagnen for Hjemmeværnet på tv 
varmede op om det forestående 40-års jubi-
læum 1. april. Hovedbudskabet i indslagene 
var at fortælle, at helt almindelige danskere 
er parate til at gøre en indsats for at forsvare 
deres egen og andres ret til at tænke og 

tale frit. Spottene sluttede af med sloganet 
”Hjemmeværnet - Stadig nødvendigt”, der 
også var overskriften på jubilæumsudstillin-
gen.     

Pionerarbejde 
Bag tv-fremstødet stod den initiativrige og 
daværende informationskonsulent Preben 
Petersen, der havde fingeren på pulsen. Han 
stoppede for nylig i Hjemmeværnet efter 
27 år som ankermand for informationsvirk-
somheden på Fyn og de seneste år også for 
Syd- og Sønderjylland. Sammen med Hjem-
meværnets udstillingstjeneste og lokale fri-
villige hjemmeværnsfolk blev der produceret 
tre forskellige indslag om Hjemmeværnet. 

Det fynske tv-initiativ var lidt af et pioner-
arbejde, som vakte stor opmærksomhed med 
omtale også i dagblade og faglige tidsskrifter. 
Dermed nåede Hjemmeværnet vidt omkring 
med sine budskaber om forsvarsviljen blandt 
almindelige danskere. Initiativet spredte sig 

som ringe i vandet, og hjemmeværnskonsu-
lenten Erik Justsen i Sønderjylland fulgte trop 
og bestilte spot i TV Syd.

Spottene fik også en positiv modtagelse 
blandt Hjemmeværnets egne medlemmer, 
men blev dog kritiseret for ikke at have en 
eneste hjemmeværnskvinde med, hvilket 
faldt flere for brystet.

Siden debuten på tv for 25 år siden har 
Hjemmeværnet været eksponeret mange 
gange både i tv og i biografreklamer, og nye 
medier er taget i brug. I dag kan Hjemme-
værnet opleves både i trykte medier og på 
diverse elektroniske platforme, og til august 
blænder Hjemmeværnet op for en ny stor 
imagekampagne, der bliver vist på tv. 

Denne gang sætter ”Historietimen”  
fokus på året 1989, hvor Hjemmeværnet 
var med på noderne og gik på tv med en 
række reklamespot.

 

Historietimen
HJV magasinet dykker i hvert nummer 
ned i arkiverne i magasinets forløbere. 
Vi finder skæve eller tankevækkende 
artikler fra ”Hjemmeværnsbladet" – 
Tidsskrift for Det Danske Hjemmeværn” 
og det senere Hjemmeværnsbladet, der 
udkom indtil 2007. 

HISTORIETIMEN



DIN SIDE

SPØRGSMÅL:

1.  Hvad hedder kunstmaleren, der er i færd med at skabe en ny serie  
oliemalerier for Hjemmeværnet?

2.  Hvor mange kilometer var den historiske march fra Dannevirke til Dybbøl,  
som flere hundrede hjemmeværnssoldater gik i februar?

3.  Hvilket år gik Hjemmeværnet på tv med nye reklamespot på TV Fyn?

4.  Hvad står forkortelsen FIK for?

5.  Hvor foregik Flyverhjemmeværnets nye kursus i ophold på flyvestation  
og lufthavn?

&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 HJVur.

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

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

Senest 15.maj 2014. Mærk mail eller 
brev ”Konkurrence” og husk at opgive 
navn og adresse.

Vinderne i HJV magasinets 
quiz 4/2013 er:
Bent Pedersen Per Andersen
Vesetsgade 15 Valdemarsvej 1, 1.th.
3700 Rønne 7400 Herning

??

I de blå gendarmers fodspor
Den historisk interesserede Jes-
per Asmussen, der er aktiv tam-
bur i Hjemmeværnskompagni 
Rosenborg, har begået endnu 
en rigt illustreret guide om en 
spændende vandringsrute langs 
grænsen til Tyskland. 

Jesper Asmussen har denne 
gang kastet sig over at fortælle 
om den gamle Gendarmsti, der 
bugter sig ved rigsgrænsen i 
Sønderjylland fra Kettingskov 
på Als i øst til Højer i vest. Her 
begyndte lyseblå uniformerede 
gendarmer at patruljere, efter 
at den dansk-tyske grænse var 
vedtaget ved en folkeafstemning 
i 1920. Patruljeringen stod på 
frem til 1958. 

Gendarmerne var militært or-
ganiseret og var folkekære skik-
kelser i det sønderjyske landskab 
efter årene under de tyske pik-
kelhuer. De havde hver deres 

stykke sti at bevogte, hvor de 
håndhævede lov og orden og 
stoppede eventuelle grænse-
overløbere og smuglere. 

Populær vandrerute
Jesper Asmussen tager læserne 
med i gendarmernes fodspor 
på stien, der på strækningen 
fra Padborg til Kettingskov på 
Als byder på en af landets mest 
populære vandre- og cykelruter 
med store naturoplevelser. Ru-
ten er over 130 kilometer lang 
og slynger sig forbi Gråsten Slot, 
Dybbøl Mølle, Sønderborg og 
landsbyen Mommark.

Den historiske og naturskønne 
strækning beskrives i fem afsnit 
med fokus på de mindesmær-
ker og mange slotte og kirker, 
man kommer forbi undervejs. 
Forfatteren krydrer fortællingen 
med blandt andet historien om 

de slesvigske krige, Nydamsbå-
den, sønderjyske egnsretter og 
sprogforhold. Bogen er desuden 
spækket med illustrationer med 
landkort og såvel nye som gamle 
fotos, der viser gendarmerne i 
arbejde. 

Bogen indeholder også ud-
førlige rutekort og QR-koder for 
de beskrevne lokaliteter, så det 
er nemt at finde vej, hvis man 
skulle få lyst til at begive sig ud 
på en vandre- eller cykeltur i 
gendarmernes fodspor.

Følg også 
Hjemmeværnet 
på Facebook

Forlaget Lindhardt og Ringhof 
udlodder fem bøger til en værdi 
af kr 249,95 pr. stk. 
 

VIND ET EKSEMPLAR!

Svar på dette spørgsmål i en mail 
til hjv-magasinet@hjv.dk
Hvor ligger Kettingskov?
Husk at skrive ”Gendarmstien” i 
emnfeltet. Skriv også dit navn og 
adresse efter quiz-svaret i mai-
len, som redaktionen skal have 
senest 1. maj 2014.

KONKURRENCE

HJV magasinet  |  Marts 2014 51



Vinderfotoet er indsendt af Kaj Heydt, der er nyuddannet fartøjsfører på MHV 902, som flotille 122 Thyborøn råder over. Billedet er taget i forbin-
delse med en øvelse sammen med redningshelikopteren fra Aalborg i Limfjorden øst for Venø.

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


