
Fredericiatræf 
viste vejen18

Kæmpe kampagne  
til efteråret08

Teamwork og stor gejst
under gruppekonkurrence29

TILBUD

Uniform Oxford
Også civil anvendelse

Pris: Kr. 965,-  

NFM Odin 42L 
specialist rygsæk
 Pris: Kr. 2.395,-

Garnisionsrygsæk
Instruktør/mødetaske

Pris: Kr. 350,-

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover
Pris: Kr. 150,- (176,-)

Tegnebog M/84
ID-kort på bagsiden

 Pris: Kr. 80,-

Støttesløjfe, magnetisk
Se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Tactical T-Shirt Phase 1 - Unifit
  

Pris: Kr. 230,-

Du kender det kun alt for godt!

KUN Kr. 225,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

ID-NR.: 42513 magasinet
nr. 2 /juni 2007

Kronprins Frederik besøgte 
befalingsmandstræffet, hvor han 
var med til at fremme gejsten hos 
hjemmeværnssoldaterne. 
 side 18
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ANTITERROR-MATERIEL
Fra SEMA!

IE
D?

Ground
Bomb
Killer

GBK er udviklet til anvendelse 
i første fase, når der er fundet 
et mistænkeligt objekt på en 
offentlig plads og der derved 
er mulighed for en bombe-
trussel!

STORMWALL
er udviklet til 
beskyttelse af be-
vogtningspersonel
i forbindelse med
kontrolposter. 

Beskytter personellet imod 
bilbomber og beskydning med 
håndvåben.
Kan nemt medbringes og kan 
sættes meget hurtigt op!

Udstyr: www.HuntersHouse.dk

NAVNEMÆRKER

AARS BRODERI

NAVNEMÆRKER
Grøn bændel/sort tekst

4 stk. på velcro

Broderede kr. 90,-
Kan bestilles skriftligt ell.
email: fjeldsted@aars.dk
Send check ell. indbetal 
på konto 9217-1754129561

AARS BRODERI
Hans Egedes Vej 69

Tlf. 25 53 29 74

Levering

ca. 1 uge

www.o2h.dk
(oskar - to - hotel)

56 44 70 70

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

VI SENDER OGSÅ TIL FELTPOSTADRESSE

Desert TFX
Kr. 1599

www.e-sko.dk Amagerbrogade 53. Køb direkte på nettet. 10% bonus. Portofri. Returret.

NYHEDER

Deer Hunter
Kr. 1999

  
Fort Lewis
Kr. 2799

DKNyt våbenfirma: 

Søges:  Containere og andet fra modstandsbevægelsen 
                  samt tyske ting fra WWII. 
                  Kontant afregning eller bytte. 

Mail: per@dk-arms.com   Mobil: 2234 2210 

www.dk-arms.com 

Få udrustning fra dag til dag
Bl.a. i dansk camouflage Bøllehat, 

35 og 75 L. Rygsække, Camelbag til vand.

M84 org. Skjorter lang & kort ærme,
Støvler, Skudsikre veste

- og 3.000 andre ting

Se: www.armyvarer.dk

Nr. Alle 26-28 • 5610 Assens • Tlf. 64 71 15 05 • www.armyvarer.dk

jan S. norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Leder

Sjovt skal det være, ellers orker vi ikke bruge vores 
fritid og karriere på det! Så kort kan hjemmeværnets 
frivillige og ansatte udtrykke deres forventning til 
fremtiden.

For at det er sjovt at bruge sin tid på hjemmeværnet, 
skal en række forudsætninger være på plads. Opga-
verne skal være relevante til tidens trusler, så hjem-
meværnet uddanner sine soldater til indsættelser, der er 
relevante og interessante.

For ingen skal være i tvivl - hjemmeværnets soldater 
har rigeligt at lave. Den undersøgelse, som Socialforsk-
ningsinstituttet (SFI) har gennemført hos mere end 
1.000 medlemmer, viser, at hjemmeværnets frivillige i 
gennemsnit arbejder én time mere dagligt end befolk-
ningen som helhed. Vores aktive soldater er frivillige i 
hjemmeværnet i gennemsnit 18,2 timer om måneden, 
og samtidigt er de mere aktive i borgerforeninger, 
børnehavebestyrelser, spejderarbejde, idrætsforeninger 
og tilsvarende frivillige organisationer end danskerne i 
almindelighed.

Vi har altså Danmarks mest aktive fritidsmennesker 
som medlemmer af hjemmeværnet - og det er vi som 
hjemmeværnsledelse stolte af, for det bekræfter vores 
formodning om, at hjemmeværnets soldater er blandt 
det danske samfunds solide støtter og en væsentlig 
rygrad i forenings-Danmark.

Men det har også sine udfordringer. 
Hjemmeværnet skal gøre sig umage for, at aktivi-

teterne er af en karakter, så de findes udfordrende, 
udviklende, uddannende og underholdende. Hvis ikke 
vi kan leve op til de fire U’er, vil vores frivillige soldater 
i stedet bruge deres tid, hvor der er større udbytte og 
anerkendelse af deres indsats.

Organisationen har brugt de sidste par år på at om-
stille sig i geografi, uddannelser og opgavekompleks. 
Det er på plads. Hjemmeværnet oplever det højeste 
antal indsættelser, det højeste antal tilmeldinger til ud-
dannelserne og det højeste antal deltagere til arrange-
menter i mange år. Det er stærkt, og det skal vi være 
tilfredse med.

Men der er altid ting, som kan blive bedre. Vi oplever, 
at Tordenskjolds soldater bliver hårdt belastet. De ak-
tive trækker et enormt læs. Men samtidigt viser vores 
SFI-undersøgelse, at mere end to tredjedele af alle 
frivillige soldater vil være villige til at give et ekstra nap 
med, hvis de bliver spurgt om noget konkret.

Det viser for os som hjemmeværnsledelse, at der til 
stadighed skal fokuseres på uddelegering og personlig 
kontakt til hver enkelt i kompagnier, flotiller og eskadril-
ler. Der er flere kræfter at trække på - det gælder bare 
om at få dem aktiveret.

Som omtalt i dette nummer af HJV magasinet 
samlede hjemmeværnet knapt 3.000 befalingsmænd 
og officerer til træf den 2. juni i Fredericia. Formålet 
var at skabe gejst og korpsånd for den nye fremtid. 
Diverse tilbagemeldinger og reportagerne i dette blad 
viser, at det lykkedes. Nu gælder det så om at få den 
nye energi ud til hver enkelt menig hjemmeværnssoldat.

Det kræver stor indsats fra det frivillige ledelsesni-
veau, men vi er sikre på, at underafdelingscheferne, 
deres næstkommanderende, kontaktofficerer, delings-
førere og gruppeførere vil lægge hovederne i blød for, 
hvordan de kan give begejstringen videre.

Ingen skal være i tvivl om, at vi som hjemmeværns-
ledelse bifalder initiativer, der fremmer sammenholdet. 
Der er dømt frihed under ansvar. Vi forventer, at der 
laves gode aktiviteter, som på samme tid bidrager til 
sammenholdet og giver Danmark et styrket hjemme-
værn.

Man kan afrundende sige:
Vores aktiviteter skal gøre os professionelle, og vi skal 
også have det morsomt. Men vi må ikke have det så 
morsomt, at vi ikke er professionelle. På den anden 
side må vi heller ikke være så professionelle, at vi ikke 
har det morsomt.

Hjemmeværnsledelsen

Når sjov og alvor  
 går i spænd

ulrik Kragh (MF)
Kommitteret for 
Hjemmeværnet
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Korpsånd
Optimismen kendte ingen græn-
ser, da omkring 3.000 befalings-
mænd og officerer fra hele landet 
sent lørdag aften den 2. juni 
kørte hjem fra hjemmeværnets 
befalingsmandstræf i Fredericia. 

Deltagerne havde fået en 
gevaldig peptalk om fremtidens 
hjemmeværn, og de havde også 
på en stor udstilling i Fredericia 
by og på havnen set et udpluk af 
de opgaver, der løses af nabo-
værnene.

Formålet med træffet var at 
skabe gejst og korpsånd, og 
det lykkedes i en sådan grad, at 
mange betegnede dagen som 
den bedste begivenhed i hjem-
meværnet nogensinde. 

Som arrangør af denne be-
mærkelsesværdige dag stod en 
hårdtarbejdende projektgruppe 
bestående af hjemmeværns-
soldater fra hele landet sammen 
med major Klaus G. Nielsen, 
Hjemmeværnskommandoen, som 
var initiativtager til træffet. Det 
er helt klart deres fortjeneste, at 
der nu er sket en energiopladning 
hos de mange deltagende befa-
lingsmænd og officerer. Denne 
energi bør sive ud til hver enkelt 
hjemmeværnssoldat, så gejsten 
og korpsånden fremover er til 
stede i hele hjemmeværnet. 

Vibeke Bagge, redaktør
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Befalingsmandstræf i Fredericia
Fredericia Havn indgik som en væsentlig del af det store stævne den 
2. juni. Her og i de nærliggende gader udstillede alle dele af hjemme-
værnet, så de godt 3.000 befalingsmænd og officerer fik en fornem-
melse af, hvad der foregår i de øvrige værn.

Sund fornuft som våben mod terror
Den tidligere spionchef, Hans Jørgen Bonnichsen, er gæstetaler ved 
alle VIP-arrangementer i forbindelse med efterårets Event 2007. Her vil 
han advare mod at tro, at øget overvågning kan forhindre terror. Indhold

02 Leder
05 Biler, brag og bull’s-eye
14 Skarpe skud til søs
22  Den typiske hjemmeværns-

mand
24 Besøg i Afghanistan
29 Gruppekonkurrence
�4 Gigantex
�8 Træskoslaget
41 Landet rundt
47 Interforce
48 Kursuskalender
50 Konkurrence

Der er nok at tage fat på
Kaptajn Preben Bille Brahe er som operationsofficer i CIMIC med til at 
genopbygge og udvikle Afghanistan. ”Hver dag kommer vi lidt længere i 
den rigtige retning,” siger den garvede hjemmeværnssoldat.

HJV magasinet
Nr. 2/2007 

Ansvarshavende redaktør:
Vibeke Bagge (DJ).  
Tlf. 33 47 93 96 
e-mail: hjvblad-ch@hjv.dk
Journalist: Jakob Eberhardt 
(DJ). Tlf. 33 47 93 07
e-mail:hjk-pra3@hjv.dk
Sekretær: Joan Schack  
Tlf. 33 47 93 95
e-mail:hjvbl@hjv.dk
Annoncer: 
Benght Brodersen.  
Tlf. 22 81 00 77
e-mail:engbro@parknet.dk

Abonnement 
– adresseændring:
For ikke medlemmer skal  
ændringer meddeles sekretær 
Joan Schack. For medlemmer 
sker det automatisk.

Artikler må gerne citeres inden for 
citatreglerne, når det sker med ty-
delig angivelse af ”HJV magasinet” 
som kilde samt udgivelsesnummer.

HJV magasinet udkommer fire 
gange årligt. Oplag 80.000.

Design & tryk: Datagraf

ISSN: 1902-3391

Adresse: 
Hjemmeværnskommandoen, 
Presseafdelingen, Kastellet 82, 
2100 København Ø

HJV magasinet nr. 3/2007  
udkommer 26. september 2007.

Forsidefoto: Carsten Buch

26

10

Juni 2007 magasinet
F

ot
o:

 O
le

 F
ri

is

F
ot

o:
 O

le
 B

o 
Je

ns
en



Hvad skal jeg være? Hvad kan jeg blive? Hvordan er mine 
jobmuligheder bagefter? Spørgsmålene trænger sig på, når 
du skal vælge uddannelse. ”Hvad kan du blive i Forsvaret”, 
har ikke svarene på det hele, men den kan hjælpe dig med 
at blive mere afklaret. 

Bogen fortæller om uddannelsesmulighederne inden for 
Forsvaret og viser, at Forsvaret rummer masser af studievalg og 
karriereperspektiver - både i og uden for Forsvaret. 

Forsvaret er nemlig en af landets største arbejdspladser og sam-
tidigt et unikt, spændende og meget alsidigt uddannelsessted, hvor 
du kan uddanne dig på alle niveauer. 

Forsvaret er altså en overvejelse værd, uanset om du er teo-
retisk funderet, praktiker, teknisk interesseret, internationalt 
orienteret, brænder for idræt og outdoor eller har ambitio-
ner om at blive leder. Og så har vi slet ikke nævnt, at du får 
løn under uddannelse og er sikret et job bagefter.

Bestil “Hvad kan du blive i Forsvaret” og læs om dine mange muligheder

Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk
eller SMS “Forsvaret1” til 1277.

VÆLG EN UDDANNELSE
der er et springbræt eller et ståsted for livet

SØG NU

23322_Ann_Gen_210x297.indd   1 08/03/07   14:12:23



Seks medlemmer af hjemmeværnet er blandt de godt 
40 udvalgte, som Jægerkorpset træner til at kunne løse 
opgaver i Iraks hovedstad, Bagdad.

Biler, brag 
og bull’s-eye

AF BIrTHE LAurITSEN
FOTOS: LArS HOrN/BAGHuSET

Lyden af metal, der flænses, overdøver nogle se-
kunder fuglesangen. Derefter blander motorstøjen 
sig som en hæs hoste. Indtil også den stopper. 

Skrotbilen har givet op og må løftes på plads af 
en gaffeltruck. 

Lidt efter står den igen på tværs af rullebanen på 
Flyvestation Aalborg – klar til at agere en spærren-
de terroristbil i lektionen, der skal træne kommende 
personbeskyttere i at skubbe den slags væk. 

Der er godt 40 af dem på holdet – mænd, der 
med forskellig baggrund ønsker at bruge tid på at 
beskytte danske diplomater på arbejde i Iraks hårdt 
prøvede hovedstad, Bagdad. 138 havde søgt om 
at komme i betragtning på det første hold under 
Jægerkorpsets ledelse. Tidligere var uddannelsen 
spredt i de forskellige værn.

Seks af de udvalgte er fra hjemmeværnet. Fæl-

les for dem er lysten til at få den viden og indsigt, 
der ligger i den nævnte opgave – en viden, de kan 
overføre til deres arbejde i hjemmeværnet. 

Og så er den tid, da de skal være hjemmefra, 
mere overskuelig end den, der skal bruges ved 
udsendelse på et fredsbevarende hold. 

Ud over 16 ugers uddannelse i Nordjylland – med 
fri i weekenderne – omfatter kontrakten to gange 
otte uger ude. Så til august er de klar til at rykke ud, 
fordelt på ti mands hold, hvor rollefordelingen gene-
relt svarer til det, de hver især har vist størst flair for: 
At kunne styre en bil væk fra en potentiel risiko. At 
kunne skyde sig fri. Eller på anden måde redde livet 
på den person, der er i deres varetægt.

Passer familielivet
Mark er til daglig lokofører, og bortset fra værne-

Træningen som personbe-
skytter omfatter skarpe 
skud under fart. Det er 
uhyre vanskeligt at ramme 
under de forhold.
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pligtstiden har han ”altid været i hjemmeværnet”, 
som han udtrykker det. Og lige så længe har han 
haft lyst til at prøve kræfter i udlandet.

”Men et halvt år er meget oven i de otte måneder, 
den forberedende uddannelse tager, hvis man skal 
med et militært kontingent ud. Jeg har fundet det 
vanskeligt at kombinere med et familieliv. Men nu 
er mine drenge henholdsvis 13 og 15 år – plus at 
det noget kortere ophold som personbeskytter er 
lettere at passe ind også i relation til civilt arbejde,” 
tilføjer han, før han sætter sig bag rattet i skrotbilen.

Efter en lektion om, hvor præcis den spærrende 
bil skal rammes, for at det hele skal fungere ef-
fektivt, er det bare derudad – indtil 15-20 meter før 
den generende bil. Her sænkes farten, inden der 
igen gasses op umiddelbart før kontakt.

Bull’s-eye ligger i det bageste punkt på terrorist-
bilen. Rammer man her, bliver bilen skubbet væk, 
og ens eget køretøj kan fortsætte med minimale 
skader.
Træningen illustrerer, at det kræver øvelse.

Leg og alvor
Den dag er der dømt drengerøve på den brede 
rullebane, hvor glasskår, metalstykker og hele 
kofangere vidner om, at skrotbilerne er ved at have 
brugt deres sidste livline.

Øvelsen med at skubbe en spærrende bil væk 
er ikke den eneste. Personbeskytterne in spe skal 
også kunne køre en anden bil af vejen.

I det strålende solskin på en god forsommerdag 
virker det som spændende leg. Men det er træning 
til dødelig alvor. Også derfor er et af udvælgelses-
kriterierne, at man skal kunne styre sit temperament 
og derved bevare både ro og overblik.

Som en instruktør udtrykker det:
”En god personbeskytter skal være så rolig, at 

det kan virke, som om han sover – for splitsekunder 
senere at være i den anden ende af skalaen.”

Man kan sammenligne med en Formel 1 bils 
evne til at accelerere. 

De enkelte momenter i øvelsen visualiseres ved 
hjælp af modelbiler. Derefter tæller kun virkelighe-
den, der under træning behørigt omfatter sikker-
hedshjelme.

Fysik og hjerne
At den fysiske tilstand også skal være god, siger 
sig selv. Så ud over IQ-test – som mindst skal svare 
til normal begavelse – skolefærdigheder, lægetjek 
og snak med en psykolog skal ansøgerne også 
kunne løbe mindst 2.700 meter på 12 minutter og 
svømme 300 meter på under 8½ minut. 

Dertil kommer udspring fra tremeter-vippe og 
en cirkeltest, der består af seks forskellige øvelser 
– som kropshævninger og reaktionsøvelser – gen-
nemført i en bestemt rækkefølge. Et nærmere 
bestemt antal skal kunne afvikles inden for maksi-
malt 12 minutter.

Kravene understreger, at den gode personbe-
skytter er et miks af fysisk topform og evne til at 
kunne tænke – og handle – selvstændigt. 

Skarpskydning
I det militære skydeterræn i Tranum er Robin og 
Egon ved at tanke magasinerne til deres pistoler 

�	 HJV	magasinet		|		Juni	2007
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op. Også de er tilknyttet hjemmeværnet og be-
tragter hver især uddannelsen til personbeskyttere 
som et element, de vil kunne bruge i deres arbejde 
inden for SSR – Hjemmeværnets Særlige Støtte og 
Rekognoscering (tidligere patruljekompagniet ved 
Hærens Operative Kommando).

Den skarpe ammunition er medbragt i store kas-
ser, for med livet som indsats under en kommende 
opgave i Bagdad, er det ikke tilstrækkeligt med 
skiveskydning på en skydebane.

Så her skal skrotbilerne illudere de pansrede 
biler, som diplomatiet i Bagdad benytter ved kørsel i 
den krigshærgede by. 

VIP-beskyttelse
Det kunne ligne en almindelig udflugt, når en korte-
ge ruller ud i terrænet. Men en diplomat – en VIP’er 
– skal på besigtigelse i et område, hvor snigskytter 
og bilbomber er hverdagskost. Og hurtigt efter, at 
han har forladt bilen, lyder alarmen.

Personbeskytterne må værne ham med deres liv 
og ved hjælp af en byge af pistolskud dække ham, 
mens han bringes i sikkerhed i bilen, trykket helt 
ned på bagsædet.

I løbet af få minutter er det hele overstået.
Alle reddede livet – denne gang. 
For at nå det udgangspunkt, er det nødvendigt at 

blive fortrolig med slige situationer. Derfor omfatter 
træningen skarpe skud under fart. Ikke fordi instruk-
tøren forventer fuldtræffere. Det er nemlig uhyre 
vanskeligt at ramme under de forhold, kan vi hilse at 
sige fra de erfarne. 

Derfor handler øvelsen lige så meget om at give 
både selvtillid og tillid til kammeraterne. Blandt 
andet kræver det gode nerver at være chauffør, når 
sidemanden skyder med skarpt hen foran ens næse 
og videre ud gennem det åbne vindue. 

Bred uddannelse
Både Robin og Egon har kone og to små børn og 
er bevidste om den kalkulerede risiko ved at rejse 
til Bagdad. Egon har endda været der før som del-
tager på det danske kontingent, hold 7. Han er ud-
dannet fysioterapeut og deltog i sanitetstjenesten. 

Akkurat som han regner med også at kunne bruge 
sin faglighed i jobbet som personbeskytter.
Hele uddannelsen er baseret på den, som civile 
bodyguards får. Det giver en basisviden, som der 
efterfølgende bygges den relevante militære ud-
dannelse på.

Og da biler, leveret direkte fra en nordjysk 
skrothandel, ikke er helt det samme som de tunge, 
pansrede køretøjer, der skal bruges til den ende-
lige opgave, får kursusdeltagerne senere i forløbet 
lektioner i at håndtere også denne type. Akkurat 
som de træner alle de øvrige elementer, der kan 
bringe dem på omgangshøjde med enhver tænkelig 
situation.

For kun ved at bringe træningen så meget i sam-
klang med virkeligheden som muligt, vil chancen for 
at afværge attentater være optimal. 

Reelt er der to ord, der dækker alt det, en per-
sonbeskytter skal kunne:

Beskytte og evakuere.

Klar til hedt ophold
Mark er blandt dem, der har smagt lidt af jobbet 
tidligere – som chauffør for diverse embedsmænd 
under EU-topmødet i København.

Men at komme til Irak er naturligvis noget ganske 
andet. Han har hørt om det fra mange af de hjem-
meværnskammerater, der allerede har været af sted 
i den ene eller anden rolle.

”Jeg er sikker på, at vores indsats i Bagdad kan 
gøre en forskel. Så på den måde kan man være 
med til at bygge noget op,” siger han.

Så når uddannelsen slutter med udgangen af juli, 
er han klar til at drage af sted på de første otte uger 
med indkvartering på og opgaver for den danske 
ambassade i Bagdad. Efter otte efterfølgende uger 
hjemme venter en ny, tilsvarende periode som 
personbeskytter under himmelstrøg, hvor tem-
peratursøjlen kan komme på 45 grader – som en 
understregning af et på mange måder hedt liv.

I krigens og voldens skygge.

(Navnene på de personer, der medvirker i artiklen,  
er af sikkerhedshensyn erstattet af fiktive navne). 
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EvEnt 2007

Da der er mulighed for ændringer, er det en god ide at følge med på Eventforum på hjv.dk.  
Gå ind under log in, vælg først  ”Fagområder” i venstre side og derefter ”Eventforum” og ”Artikler”.

Til efteråret løber den store kampagne Event 2007 
af stablen.

Over ti uger, fra midten af august til begyndel-
sen af november, vil hjemmeværnet indtage 23 af 
landets større byer, hvor der blandt andet vil være 
udstillinger med store bannere, materiel, aktiviteter 
og informationstelte. 

Det er planen, at alle værn skal være repræsenteret 
i de enkelte byer. Desuden vil der være 23 VIP-ar-
rangementer, som er foredrags- og paneldebatter 
med eksterne foredragsholdere. Gæsterne til disse 
arrangementer er for eksempel lokale beslutnings-
tagere, samarbejdspartnere og repræsentanter fra 
erhvervslivet.  

Event 2007 fordeler sig jævnt over landets totalforsvarsregioner efter følgende 
plan (VIP-arrangementer inkluderet): 

• Totalforsvarsregion Syd: uge 34 og 35
•  Totalforsvarsregion Midtjylland: uge 36, 37, 39 og 41-43
• Totalforsvarsregion Nordjylland: uge 38 og 39
• Totalforsvarsregion Sjælland: uge 40 og 41
•  Totalforsvarsregion København: uge 32, 40, 41, 43 og 44

Eventlogoet

Dækker, Når 
Det gælDer

Ti ugers 
kæmpesatsning
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Tid til at forny  
folkekontrakten
Det skal ske i forbindelse med efterårets store kampagne  
Event 2007, og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik 
Kragh, forventer en stolt indsats fra hjemmeværnssoldaterne.

AF JAKOB EBErHArDT

Der bliver ikke tale om en almin-
delig informationskampagne, når 
Event 2007 løber af stablen om 
få måneder. Hjemmeværnets 
frivillige vil denne gang være det 
centrale ”redskab” i kampagnen, 
der skal afvikles som en militær 
operation. 

”Planlægningen og udførelsen 
af Event 2007 skal foregå med 
den samme præcision, nøjag-
tighed og metodik, som hvis det 
havde været støtte til Forsvaret, 
politiet eller redningsberedska-
bet,” siger ulrik Kragh.

”For kun på den måde kan 
danskerne få et virkeligt indtryk 
af, hvad hjemmeværnet handler 
om,” tilføjer han. 

Øjenåbner
Event 2007 skal være med til 
at forny folkekontrakten imellem 
befolkningen og hjemmeværnet.

”Formålet med kampagnen er, 
at det ”nye” hjemmeværn bund-
fælder sig i befolkningen,” siger 
ulrik Kragh.

Han henviser til, at hjem-
meværnet i forbindelse med de 
seneste forsvarsforlig har været 
igennem en omfattende omstil-
lingsproces, der har givet hjem-
meværnet nye opgaver, blandt 
andet som støtte til totalforsvaret.

”Befolkningen skal få øjnene 
op for, at hjemmeværnet står 

klar til at beskytte samfundet og 
dermed er med til at sikre befolk-
ningen tryghed,” fortsætter Den 
Kommitterede.

En almindelig informations-
kampagne med avisannoncer og 
radiospots ville ikke give tid nok 
til at forklare dette budskab.

”Det ville i hvert fald kræve et 
reklamebudget på størrelse med 
TDCs, og derfor har vi i stedet 
valgt at mobilisere de mange 
”hænder” i hjemmeværnet,” 
forklarer ulrik Kragh.

Stolt indsats
under Event 2007 vil hjemme-
værnssoldaterne på de forskellige 
arrangementer gå i dialog med 
befolkningen, og der er i den se-
neste tid gjort en massiv indsats 
for at ruste dem til at udføre den 
opgave. Der har været udbudt 
informationskurser, så de frivillige 
har kunnet forberede sig bedst 
muligt til dialogen.

Det er dog ikke nødvendigt at 
have været på kurserne for at 
deltage i Event 2007 som hjem-
meværnssoldat, men der er un-
der alle omstændigheder en klar 
forventning fra ledelsens side.

”Jeg forventer, at hjemme-
værnssoldaterne stolt præsen-
terer de indsatser og mange 
forskellige kompetencer, som 
hjemmeværnet står for, og at de 

på den måde er med til at gøre 
folk mere trygge,” siger ulrik 
Kragh.

Todelt kampagne
Event 2007 er en todelt kam-
pagne. ud over arrangementerne 
med blandt andet udstillinger og 
informationstelte i de enkelte 
byer, vil der være VIP-arrange-
menter. Her vil både Hjemme-
værnsledelsen og den tidligere 
operative chef for Politiets Efter-
retningstjeneste, Hans Jørgen 
Bonnichsen, komme med indlæg 
og lægge op til paneldebat om 
hjemmeværnets nye opgaver. 

Arrangementerne er for særligt 
indbudte gæster fra lokalområ-
det, for eksempel lokale beslut-
ningstagere, hjemmeværnets 
samarbejdspartnere og repræ-
sentanter fra erhvervslivet. Det 
har et helt klart formål. 

”Det er med til at sikre, at 
diskussionen om hjemmeværnet 
og dets relevans kan fortsættes 
i lokalsamfundet efter Eventen. 
For eksempel ved at arbejdsgi-
vere og ansatte diskuterer videre 
over frokostbordet i kantinen på 
arbejdspladsen,” afslutter ulrik 
Kragh.
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EvEnt 2007

“Vi har hver især et ansvar  
    for den fremstrakte hånd”

Terror har hverken en bestemt 
hudfarve eller religion. Man kan 
heller ikke lovgive sig væk fra 
den. Alternativet til et liv i frygt er 
derfor en god portion sund for-
nuft – at man lærer at leve med 
terrortruslen på samme måde, 
som man lever med risikoen 
for trafikdrab, kræft og andre 
grimme ting.

Så enkelt mener den tidligere 
operative leder af Politiets Efter-
retningstjeneste, Hans Jørgen 
Bonnichsen, at man kan sam-
menfatte skyggesiden af den ny 
verdensorden. uden hverken at 
nedgøre truslen eller puste til il-
den. Med andre ord: Vi skal lære 
at læse ændringer i normalbille-
det – og at have en afbalanceret 
indgang til et vanskeligt emne.

Det er – lidt firkantet – ud-
gangspunktet i den holdning, han 

senere på årets skal på turné 
med i hjemmeværnsregi.

”At truslen er der, skal ikke 
ødelægge vores livskvalitet,” siger 
han. Og efter næsten ti år som 
chefkriminalinspektør i Politiets 
Efterretningstjeneste har han 
adskillige gange mødt den – trus-
len – i forskellige forklædninger. 
Ikke kun i Danmark, men også i 
London og på Guantanàmo. For 
at nævne et par yderpunkter.

Det har hverken rokket ved 
hans grundholdning eller svækket 
evnen til at bruge den sunde for-
nuft. Det forklarer verbale spark 
til det uSA, der holder fanger på 
Guantanàmo – det, han i sin bog, 
”Hånden”, beskriver som ”stærk 
kost”. 

Her har han nemlig mødt en 
nuance af terrortruslen i form af 
den danske fange, hvis islamiske 

religion tilsyneladende var det 
stærkeste kort imod ham. 

Gennem fire samtaler i et 
ydmygende varmehelvede – ”det 
værste sted på Jorden” – måtte 
den danske efterretningschef 
endnu en gang sande, at ond-
skaben ikke altid ser ud, som 
man tror, den gør. 

Hans fik endda både sympati 
og respekt for danskeren – uden 
at det skal forveksles med 
enighed omkring hans opfattelse 
af verden. 

Bonnichsens oplevelser på 
Cuba var et billede af, hvad fryg-
ten for terror kan gøre ved men-
nesker, når den sunde fornuft har 
holdt flyttedag. 

”Guantanàmo blev et skræm-
meeksempel på, hvad man kan 
gøre i det gode navns tjeneste. 
Måden, hvorpå man behandler 

sine fanger, kan blive et lands 
lakmustest. uSA bestod ikke 
testen,” siger han.

Årvågenhed
Nogle vil kalde det en lige så 
firkantet holdning, når det gælder 
Hans Jørgen Bonnichsens syn 
på øget overvågning contra 
terror. 

”London er en af de mest 
overvågede byer i verden. Al-
ligevel er det også her lykkedes 
at gennemføre terroraktioner. 
Det understreger, at video ikke 
forhindrer terror. Det er et middel 
i efterforskningen,” siger PETs 
eks-chef.

For ham handler det om 
opmærksomhed på ændringer 
i normalbilledet, når risikoen for 
terroraktioner skal aflures – ikke 
om lovgivning.
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Den tidligere spionchef, Hans Jørgen Bonnichsen, er 
gæstetaler ved alle VIP-arrangementer i forbindelse med 
efterårets Event 2007. Her vil han advare mod at tro, at 
øget overvågning kan forhindre terror. Til gengæld kan 
hverdagens observationer være et effektivt middel.

AF BIrTHE LAurITSEN

”Efter terroraktionen mod 
Londons tog og busser for to år 
siden viste det sig, at den måske 
kunne være forhindret, hvis 
nogen havde forstået at læse 
alvoren i den ændrede adfærd 
hos de unge mænd bag,” siger 
Bonnichsen.

Brug fornuften
Det er hele den side af terror-
truslen, der kobler ham til hjem-
meværnet – til en opmærksom-
hedsuddannelse, der er lagt til 
rette på et fundament af fornuft. 

Han mener, at hjemmeværnet 
på flere fronter kan få stor betyd-
ning for at holde terroraktioner 
fra døren. 

”Den enkelte kender sit na-
bolag og vil bemærke markante 
afvigelser – som hvis nogen vi-
deofilmer den lokale politistation, 

indkøber 100 kilo ammoniumni-
trat til kolonihaven eller 30 liter 
acetone til husholdningen. 

Den slags iagttagelser kan 
blive afgørende brikker, når 
eller hvis et terrorangreb skal 
forhindres.” Hans Jørgen Bon-
nichsen minder samtidig om, 
at det godt nok er storbyer, der 
jævnfør effekten vil være de 
fleste terroristers mål. Men det 
udelukker ikke, at planlægningen 
kan foregå i mindre befolkede 
områder. Også det beviste den 
omtalte terroraktion i London. 
Den var planlagt i Leeds.

Frygt og balance
At være årvågen er til gengæld 
ikke det samme som at se ter-
rorister over alt. Den reaktion er 
udløst af frygt og usikkerhed. 

”De to faktorer skal nedtones 

af den sunde fornuft. Frygt er et 
element, der spiller en stor rolle 
i terrorisme. Kan en befolkning 
skræmmes, er meget allerede 
opnået,” siger Bonnichsen.

I det lys advarer han mod det, 
han betragter som en glidebane: 
Øget videoovervågning – fordi 
overvågningen i sig selv kan avle 
frygt.

Stor ressource
Egentlig troede han, at overvåg-
ning – spionage – var et hensyg-
nende problem, da han i 1997 
satte sig i chefstillingen hos Poli-
tiets Efterretningstjeneste. For 
Muren var forsvundet og 
med den Den Kolde Krig. 
Men både magtbalance 
og kampen for fortsat fred 
bevirker, at spionage er en 
del af vores hverdag.

Det forklarer Hans Jørgen Bon-
nichsen i sin bog.

I interviewet med HJV maga-
sinet er hans fokus på terrortrus-
len. Og på den ressource, som 
hjemmeværnet rummer i den 
sammenhæng. Ikke kun som 
øjne og ører i dagligdagen, men 
også som en effektiv ressource, 
hvis ulykken skulle indtræffe.

”Hvis der sker en terrorhand-
ling eller en markant ændring af 
trusselsbilledet, vil der være brug 
for hjemmeværnet, så politiet 
som en tryghedsskabende funk-
tion også kan koncentrere sig om 

”At truslen er der,  
  skal ikke ødelægge 
 vores livskvalitet”

Sund fornuft 
som våben mod 
terror
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at løse de almindelige opgaver. 
Det er vigtigt at få normalbil-

ledet i et samfund tilbage hurtigst 
muligt,” understreger Bonnichsen.

”At politiet har 11.000 og 
hjemmeværnet 23.000 aktive, 
der kan være med til at passe 
på, er i sig selv et godt signal at 
sende til eventuelle terrorister.”

Fakta kontra fiktion
Den tidligere spionchefs bog, 
”Hånden”, der udkom i 2006, 
blev lidt af en bestseller. Og 
han er allerede på vej med en 
ny, ”Frygt og fornuft i terrorbe-
kæmpelse”. Den udkommer til 
efteråret og handler om balancen 
mellem den knyttede næve og 
den fremstrakte hånd.

Han mener, at vi hver især har 
et ansvar for den fremstrakte hånd 
– og at vi står fantastisk stærkt, 

hvis vi alle trækker i den retning. 
At det blev fakta og ikke fiktion, 

der gav ham en forfattertitel, er 
der en indlysende forklaring på: 
Hans viden om det virkelige liv ville 
hæmme ham i at skrive i fiktionen.

Derfor nøjes han med at læse 
krimier. Dem er han til gengæld 
begejstret for – ikke mindst fra 
kvindelige krimiforfattere. 

”De ser andre problemstillinger 
end deres mandlige kolleger,” 
siger den erfarne politimand, som 
før jobbet hos PET var 20 år på 
rejseholdet. Det var her, han fik 
så meget smag for litteraturen, 
at det er blevet til en bachelor i 
litteraturvidenskab. 

Kvindelige dæmoner
I det hele taget er Hans Jørgen 
Bonnichsen en mand af mange 
nuancer. Han har læst kunsthi-

storie på Københavns universitet 
og har en hang til dæmoniske 
kvinder i kunsten – den spirende 
kvindefrigørelse, man ser i ma-
lerier fra perioden 1880-1920. 
Den fik mændene til at føle sig 
truet, og det afspejlede sig i 
deres kunst.

”Spændende fænomener,” 
siger Hans Jørgen Bonnichsen, 
der desuden har specialiseret sig 
i billedhuggeren rudolph Tegner, 
hvis voldsomme udtryk i kunsten 
fascinerer ham.

Viden og Plys
Det var lysten til at bruge sin 
viden konstruktivt, der fik Hans 
Jørgen Bonnichsen til beredvil-
ligt at stille op som ekspert inden 
for sikkerhed og kontraterror, da 
han sidste år faldt for systemets 
aldersgrænse. Han var da 63 

år, ”og jeg mente at have en 
stemme, nogen stadig havde lyst 
at lytte til,” siger han.

Og han havde naturligvis ret. 
ud ovre hjemmeværnet yder han 
konsulenttjeneste til erhvervslivet 
og ekspertviden til medierne. 

Men der bliver også tid til at 
læse Peter Plys. Og måske er 
den 80-årige plysbjørn endda lidt 
af et forbillede – i hvert fald på ét 
punkt: At være livsnyder.

Til gengæld jokker den tidlige-
re spionchef ikke – som kaninen 
– rundt i sin egen lille verden og 
stiller dumme spørgsmål. Men 
han glæder sig over at læse om 
dens meritter og sammen med 
den more sig, så tårerne triller. 

Sådan en ven er værd at 
forsvare – akkurat som den men-
neskelige frihed. Her er kodeor-
det blot ”sund fornuft”.

EvEnt 2007

kr. 1.649,-

Som læser af HJV magasinet får du disse specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30

Bestil nu på: 

www.happydays.nu
...eller ring: 

70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV

Teknisk arrangør: 

Rhinlandet & Rüdesheim
6 dages ferie på 3-stjernet hotel 
i Assmannshausen am Rhein

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 1.649,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• 4 x danseaften til 
   levende musik
• 1 x velkomstdrink

Børnerabat (v. 2 betalende voksne): Max. 1 barn 0–4 år gratis i forældres seng. 
Max. 1 barn 5–11 år ½ pris i forældres værelse. Enkeltværelse kr. 2.199,-.
Afbestillingsforsikring: Pr. voksen kr. 85,-./Pr. barn kr. 45,-.
Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.

Ankomstdatoer:
Ankomst søndage i perioden 
frem til 28.10.2007.

Hotel Rheinstein 
Sagnslottene langs Rhinen har siden tidernes morgen tronet over frodige vin-
terrasser og solrige oplevelser: Den romantiske middelalderby Assmannshausen 
direkte ved Rhinen er hjemsted for en af områdets mest berømte rødvine og 
ikke mindst Hotel Rheinstein, der ligger midt i byens snoede, brostensbelagte 
gader. – Her er god beværtning en familietradition. Værtinden taler dansk og har 
blandt andet sat sit præg på ølstuen med danske juleplatter! Men ellers er det den 
uforfalskede sydtyske charme, der gør et ophold i denne lille perle til en oplevelse. 
Fire aftener om ugen spiller husorkesteret op til dans, og 
når det gælder dagens udflugter er værtsparret desuden klar 
med gode råd. 
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Godt udgangspunkt 
for efterårets events

Billedet af den overvægtige, midaldrende 
hjemmeværnsmand er blegnet. Ja, faktisk er 
det helt på vej ud af de unge generationers 
opfattelse af landets frivillige værn. 

En effektiv synliggørelse med fokus på de 
mangeartede opgaveløsninger har ganske 
enkelt skabt fornyet respekt om de 23.000 
aktive hjemmeværnsfolk, som både i hver-
dagen og i ekstreme situationer kan være en 
uvurderlig håndsrækning til samfundet.

Det er de erfaringer, Skives distriktschef, 
Kim Hartvig Sørensen, har gjort sig allerede 
før den centralt tilrettelagte event-kampagne 
løber af stabelen i efteråret i en række byer 
landet over. 

Og han har noget at have det i. For Skive 
har gennem flere år lagt vægt på at give om-
rådets borgere indsigt i, hvor hjemmeværnet 
med dets forskellige uniformsfarver og spe-
cialer går ind og støtter andre dele af landets 
samlede forsvar – totalforsvaret. 

Det handler om ”situationsbilleder”, hvor 
byens og oplandets borgere kan få en 
fornemmelse af den ressource, der ligger i 
hjemmeværnet.

Som da man i eftersommeren 2006 ar-
rangerede biljagt på havnen, så samarbejdet 
mellem politiet, bomberobotten rulle-Marie og 
hjemmeværnet kunne demonstreres. For at 
nævne en enkelt detalje fra helheden.

I god tid
Det arrangement havde været to år undervejs 
– fra dengang, man i 2004 holdt et tilsvaren-
de åbent hus med andre elementer indlagt.

”Det er nemlig nødvendigt at være i god tid, 
hvis man vil have en effektiv kampagne ud af 
det. Det gør det i hvert fald lettere at sikre sig, 

at de rette personer kan være til stede, og 
at de enkelte scenarier kan være af optimal 
kvalitet,” siger Kim Sørensen.

Derfor er arbejdet med dette års events 
– den 8. september i Viborg og den 29. 
september i Holstebro – da også indledt for 
længst. Begge dele med inspiration fra erfa-
ringerne i Skive og det udvalgsarbejde, Kim 
Sørensen har deltaget i omkring de events, 
der med hjælp fra en række VIP’er skal sætte 
fokus på hjemmeværnet i en række byer.

I det billede indgår erfaringer omkring et 
husstandsomdelt katalog om arrangementet 
og dermed hjemmeværnet – i dagene op 
til krydret med flere uddybende radiospot, 
hvor både samarbejdspartnere i totalforsva-
ret kunne præsenteres og lokale aspekter 
forklares. 

Kim Sørensen minder om, at arrangemen-
terne handler om synliggørelse.

”Det er ikke hvervning, der er det egen-
tlige mål,” understreger han – om end det 
midtjyske område i 2006 generelt havde gode 
hvervetal.

Fordommene på vej væk
Om langtidseffekten af et åbent hus – eller 
event – findes der ingen facitliste på. Men, 
ifølge Kim Sørensen, virker det, som om der 
blæser ekstra positive vinde omkring hjemme-
værnet i Skive. Måske er de dog forstærket 
af den håndsrækning, mange medlemmer har 
ydet i forbindelse med storm og oversvøm-
melser. 

”Stemningen underbygger opfattelsen af, at 
de helt unge generationer betragter hjemme-
værnet som en væsentlig ressource. Fordom-
mene er på vej væk. Så ligesom pædagoger 

ikke længere opfattes som mennesker med 
lilla ble, er hjemmeværnsmanden heller ikke 
en overvægtig, kaffedrikkende mand,” fastslår 
Kim Sørensen. 

”Han eller hun er effektive medlemmer af 
totalforsvaret, der nyder respekt – både i det 
faste forsvar og i det civile samfund.”

Læs mere om efterårets kampagne under 
Eventforum på www.hjv.dk

De gamle fordomme om hjemmeværnet er blegnet.

AF BIrTHE LAurITSEN
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Nu indeholder fartøjsføreruddannelsen også et skydeprogram, 
hvor skytterne skal lære at skyde, mens fartøjet sejler med 
forskellig fart og med forskellige vinkler til målet.

Skarpe skud 
over åbent hav
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Skibet har nået sin tophastighed, og premierløjtnant 
i Marinehjemmeværnet Lars Schwaner retter det 
lette maskingevær (LMG) mod et af målene på 
vandet, en rød ballon 300-400 meter borte. Lange 
og korte byger af projektiler pisker hen over vandet, 
og en kraftig krudtrøg breder sig ombord på ”Enø”, 
et marinehjemmeværnsfartøj i 900-klassen. 

”Til venstre”, ”For lang”, ”For kort” korrigerer 
maskingeværhjælperen hele tiden, og samtidig bliver 
øvelsen gjort vanskeligere af ændringer i bådens 
kurs og bevægelser. Men pludselig er der gevinst, 
og ballonen eksploderer. ”Målet nedkæmpet”, gjal-
der det fra maskingeværhjælperen til fartøjsføreren, 
der leder skydningen fra sin plads på den åbne bro.

Det er tirsdag 24. april, og vi befinder os i farvan-
det ud for Kerteminde, hvor marinestation Slipshavn 
afholder fartøjsføreruddannelse. Som led i uddannel-
sen skal fartøjsførerne lære at føre et skib og lede 
en skydeøvelse samtidig. Og netop denne aprildag 
bliver et nye skydeprogram på LMG Sø-uddannelsen 
introduceret som led i fartøjsførerkurset.

Havblik og solskin
Storbælt viser sig fra sin smukkeste side, da ”Enø” 
klokken halv ni om morgenen står ud fra Kerteminde 
Havn. Selvom en tæt havgus driller lidt, har solen al-
lerede fået magt, og vandet er blikstille. Det eneste 
der bryder den vandrette overflade er rygfinnerne på 
en lille flok marsvin, der følger fartøjet lidt på vej.

Skibstrafikken er minimal, og sammen med de 
fine vejrforhold skaber det næsten optimale rammer 
for dagens øvelser.

Avanceret skydning
Selvom vejret er gunstigt, er det nye skydeprogram 
vanskeligt nok i sig selv. Mens fartøjsføreren fra sin 
plads på den åbne bro øverst på skibet leder skyd-
ningen og fører skibet, skal maskingeværskytterne 
skyde mod en række balloner på havet. Efter de 
indledende øvelser med skud fra ingen og derefter 
lav fart, går øvelsen over til skydning for fuld maskin-
kraft og med skiftende kurser til målet.

Lars Schwaner var godt tilfreds med den første 
øvelsesrunde.

Korporal Anker 
Hyldgaard fra flotille  
368 Køge i rollen  
som fartøjsfører på 
”Enø”s åbne bro. 

AF JAKOB EBErHArDT
FOTOS: OLE FrI IS
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Fakta

Ny skydeuddannelse
Alle marinehjemmeværns-
fartøjer er udstyret med lette 
maskingeværer (LMG), og 
skytterne, som skal betjene 
geværerne, gennemgår 
en særlig LMG Sø-uddan-
nelse. Nu kommer en ny 
uddannelse, der blandt andet 
indebærer, at skytterne skal 
lære at skyde, mens fartøjet 
sejler i forskellig fart og for-
skellige vinkler til målet. Der 
skydes et antal skydninger af 
stigende sværhedsgrad, så-
dan at skytten bliver i stand til 
at betjene LMG også under 
ekstreme forhold. Målet er en 
ballon, der ligger 200 til 800 
meter fra fartøjet. 
Det nye skydeprogram indgår 
som led i fartøjsføreruddan-
nelsen, for ud over evnen til 
at føre et fartøj skal fartøjs-
føreren også være i stand til 
samtidig at lede en skydning 
og fungere som sikkerheds-
befalingsmand. 

”Skydningen var lærerig. Jeg har aldrig været en 
god skytte, men det gik meget godt,” fortæller Lars, 
der ramte flere af de røde balloner.

Senere må han dog konstatere, at den efterføl-
gende skyderunde er en lidt anden sag.

”Det var svært, for jeg skulle hele tiden korrigere 
for skibets bevægelser,” siger Lars Schwaner, der 
dog fik ”nedkæmpet” et af målene.

Sikkerhed i centrum
På skift skal de fem kursister agere fartøjsfører og 
skydeleder på samme tid. Et af de vigtigste fokus-
punkter er sikkerheden, ikke mindst over for de 
øvrige skibe i området.

”Det ligger hele tiden i baghovedet, om der er 
nogen eller noget, jeg har overset derude,” fortæller 
Lars Schwaner om opgaven. 

Men ellers synes han ikke, at der var så mange 
vanskelige elementer i øvelsen.

”Det sværeste er at huske rækkefølgen af komman-
doer, men når de kommer til at sidde på rygraden, 
så bliver det nemt nok at lede en skydning,” siger 
han.

Bestået
I spidsen for dagens øvelse på ”Enø” står orlogs-
kaptajn Erik Grubak, der er chef for Marinestation 
Slipshavn, og kaptajn Niels Poulsen, der er skyde-
lærer på fartøjsførerkursets skydedel. Efter øvelsen 
kan de begge konstatere, at alle fem kursister har 
bestået skydelederprøven til søs.

”Det har været nemt for mig i dag, for kursisterne 
lå over normen, og alle fem har bestået som skyde-
ledere. De eneste fejl har været i småtingsafdelin-
gen”, siger den tydeligt tilfredse orlogskaptajn, mens 
”Enø” har sat kurs mod Storebæltsbroen på vej ind 
mod Slipshavn.

Skydelærer Niels Poulsen (tv) evaluerer 
en skydning med kursisterne (set fra 
højre): Michael Jensen, Anker Hyldgaard, 
Jan Madsen, Steen Riewe Henriksen og 
Lars Schwaner med ryggen til.
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13 timer i Fredericia

Royal ankomst 
I en af flyvevåbnets helikoptere 
ankommer Kronprins Frederik til 
befalingsmandstræffet, hvor han roser 
hjemmeværnsoldaterne for deres evne 
til at omstille sig til samfundets 
skiftende behov. 

09:47

”I, som frivillige, er med til at vise vejen og forme 
fremtiden for et hjemmeværn, som i de seneste år 
har været i hastig forandring.”

Med disse ord slog kronprins Frederik befalings-
mandstræffets motto og formål an over for de næ-
sten 3.000 fremmødte befalingsmænd i Fredericia 
Messecenter. 

”Jeg ved, at alle I, som i dag er til stede, bruger 

mange timer om året i jeres forskellige funktioner, 
og I skal vide, at også jeg værdsætter jeres indsats 
og ikke mindst jeres evne til at omstille jer til sam-
fundets skiftende behov.”

Forsvarsminister Søren Gade overtog podiet efter 
kronprins Frederik, og i slutningen af sin tale fortalte 
han, at han var stolt, både som kollega, hjemme-
værnsmand og minister: 

BEFalingsmandstræF

Gensynsglæde
Omkring 3.000 befalingsmænd og 
officerer strømmer til messecentret i 
Fredericia for at deltage i et af 
hjemmeværnets største arrangementer 
nogensinde, og gamle kolleger er glade 
for at se hinanden igen.

09:35

Vis vejen – form fremtiden
Befalingsmandstræffet 2. juni markerede starten på projektet ”Vis vejen – form fremtiden”, som 
i de næste to år skal skabe en begejstring, som befalingsmændene kan bringe videre til deres 
underafdelinger, og som i sidste ende kan styrke ånden og ideerne i hjemmeværnet. Projektet 
vil omfatte samlinger – masterclasses – for befalingsmænd på tre forskellige niveauer: underaf-
delingschefer, delingsførere og gruppeførere. Her vil deltagerne diskutere, hvordan de fire U’er 
– Udviklende, Uddannende, Underholdene og Udfordrende – kan blive indarbejdet i hjemme-
værnet bedst muligt. Samlingerne skal også sikre, at befalingsmændene kan dele erfaringer fra 
deres underafdelinger med hinanden.

I næste nummer af HJV magasinet vil du kunne læse mere om det videre projekt.

Der var entusiastisk peptalk og klare opfordringer til at 
gribe i egen barm på befalingsmandstræffet 2. juni.

AF JAKOB EBErHArDT
FOTOS: OLE FrI IS

Alt kan lade 
sig gøre



HJV magasinet  |  Juni 2007     19

Under kronprinsens besøg på 
hjemmeværnets udstillinger på 
Fredericia Havn fortalte menig 
Lykke Nielsen fra Telehjemme-
værnet om sit arbejde med at 
splejse kabler.

”I leverer den vare, som blev lovet i forsvarsforliget. 
Mange troede det ikke, men I gjorde det. Det påkal-
der respekt, og I kan med rette ranke ryggen.”

Og det var netop et af formålene med befalings-
mandstræffet: At inspirere befalingsmændene og 
fylde dem med ny begejstring, som de kan tage med 
hjem og videregive til deres underafdelinger.

Sådan har vi det
Hvordan underafdelingerne har det i dag, kom 
Hjemmeværnsledelsen ind på i sit indlæg og refe-
rerede til en undersøgelse – gennemført af Social-
forskningsinstituttet. 

undersøgelsen viser eksempelvis, at medlemmer-
nes indtryk af hjemmeværnets uddannelser ligger 

i top, og at uddannelserne giver grundlag for person-
lig udvikling. Desuden opfattes opgaverne som 
relevante. (Læs mere om undersøgelsen side 22).

Selvom undersøgelsen overvejende er positiv, så 
er der altid forhold, der kan blive bedre.

Derfor opfordrede ledelsen afslutningsvis befa-
lingsmændene til at arbejde for en fornyet begej-
string i underafdelingerne:

”Skab og anvend den personlige kontakt, aner-
kend jeres medlemmers indsats og gennemfør gode 
aktiviteter” 

Entusiastisk peptalk
Efter frokostpausen var det projektgruppens tur til at 
inspirere de mange deltagere. Projektgruppen be-

Begejstring
Stemningen er helt i top 
hos befalingsmændene, 
som fra scenen bliver 
bedt om at vise vejen og 
forme fremtiden for 
hjemmeværnet. 

10:23 Fortjensttegn
Som et synligt bevis på sin deltagelse 
modtager Kronprins Frederik Hjemme-
værnets Fortjensttegn. ”De har selv 
bevist, at De er en dygtig soldat”, siger 
Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Jan S. Norgaard, ved overræk-
kelsen.

11:49



20 HJV magasinet  |  Juni 2007

Kanonsalut
Klædt i uniformer fra 
Treårskrigen affyrer medlem-
mer af foreningen De danske 
Landsoldater gamle kanoner til 
ære for de mange hjemme-
værnssoldater, der er på vej 
ind gennem Prinsens Port. 

14:12 Soldat i byen
Som en anden tapper 
landsoldat, der lige er 
vendt hjem fra krigen, går 
en af hjemmeværnssolda-
terne gennem byen med 
sit maskingevær. 

15:12

stod af frivillige befalingsmænd, som sammen med 
initiativtageren, major Klaus G. Nielsen, har planlagt 
det store arrangement de seneste otte måneder.

På skift gik fem af gruppens i alt 21 medlemmer 
på podiet og gav deres bud på, hvad der kan skabe 
fornyet begejstring i hjemmeværnet. undervejs blev 
der via storskærme behændigt klippet til direkte ind-
slag fra Fredericia Havn, hvor TV2-journalisten Niels 
Brinch interviewede forskellige befalingsmænd.

”Vi vil vise, at I ikke er alene med jeres problemer, 
og at I kan gøre en forskel, når I vender hjem til 
jeres underafdelinger,” lød det med smittende entu-
siasme fra scenen i messecentret.

Budskabet var, at hjemmeværnet bør være kende-
tegnet ved de fire u’er: udviklende, uddannende, 
underholdende og udfordrende.

Projektgruppen gjorde i sit indlæg op med 
”surmulere” og bagstræberiske tendenser i hjem-
meværnet. 

”Lad være med at tænke negativt. Lad os gøre de 
nye opgaver, som er blevet overdraget til hjemme-
værnet, til vores opgaver,” opfordrede delingsfører 
Søren Jørgensen. 

”Vi har en organisation, der fungerer og er klar til 
at løse opgaverne, men er du klar?” spurgte han ud 
i hallen.

BEFalingsmandstræF



HJV magasinet  |  Juni 2007     21

Mand over bord
Sådan haler man en person 
om bord i en gummibåd. 
Marinehjemmeværnet 
demonstrerer flere af sine 
indsatsmuligheder i Fredericia 
Havn, herunder oliebekæm-
pelse og brandslukning. 

16:27 Tak for i dag
Initiativtageren til befalings-
mandstræffet, major Klaus G. 
Nielsen, slutter den lange og 
begivenhedsrige dag med at 
udtrykke sin store glæde over, at 
det store projekt forløb som det 
gjorde. 

22:57

Søren Hansen, kaptajnløjtnant  
og flotillechef i 242 Nyborg/ 
Østfyn: I min flotille forsøger vi alle-
rede nu at lege tingene ind og have 
det sjovt. Jeg har været chef i et år, 
og jeg tænkte ved min tiltrædelse, 
at vanetænkningen skulle ophøre. 

Hvad kan du bruge befalings-
mandstræffet til?

Joan Tuwel Rasmussen,  
kommandodelingsfører ved  
Politikompagni København: 
Jeg kan tage hjem og sælge træffets 
budskab til min underafdeling og på 
den måde ændre uhensigtsmæssig 
vanetænkning. 

Heine Rasmussen, sergent og 
gruppefører i Eskadrille 273 Ikast:
Vi kan bruge de forskellige peptalks  
til at give videre til vores folk. Des-
uden skal vi ved at lytte til dem finde 
ud af, hvad der motiverer netop dem.

Han opfordrede til at stoppe vanetænkningen og til at 
skabe fornyet gejst.

”Du og jeg skal være ambassadører for korpsånd og 
stolthed. Husk at være en medspiller i stedet for en 
modspiller,” afsluttede han.

Irene Korre, instruktør ved Totalforsvarsregion Midtjyl-
land, opmuntrede i sit efterfølgende indlæg til, at hjem-
meværnsarbejdet bliver mere underholdende.

”Hvem har ansvaret? Du og jeg! Det skal være sjov at 
gå til hjemmeværn. Giv jeres folk en sjov oplevelse, for så 
kommer de igen. Når vi kan stable befalingsmandstræf-
fet på benene, så kan alt lade sig gøre,” sagde hun og 
høstede stort bifald fra hallen.

VOXPOP
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Hvordan ser den typiske hjemmeværnsmand 
eller –kvinde egentlig ud?

Det er et spørgsmål, der er vanskeligt at 
sætte på en firkantet formel. Men nu er der 
tegnet et portræt i en stor undersøgelse, som 
Socialforskningsinstituttet (SFI) har gennem-
ført for Hjemmeværnskommandoen.

De frivillige, der gør tjeneste som hjem-
meværnssoldater, udgør et bredt udsnit af 
Danmarks befolkning, men med en overvægt 
af mænd mellem 25 og 50 år. 14 procent 
af værnets medlemmer er kvinder, heraf de 
fleste i virksomheds- og flyverhjemmeværnet.

Langt de fleste medlemmer har en faglig 
erhvervsuddannelse – flere end i befolkningen 
som helhed. De fleste bor uden for de store 
byer, er ansat i den private sektor og har i 
gennemsnit er arbejdsuge på 42 timer.

En hjælpende hånd
Et særligt markant træk ved hjemmeværnssol-
daterne er, at de brænder for frivilligt arbejde. 
Ikke alene i de værn, de gør tjeneste i, men 
også på andre områder.

Ifølge SFI-undersøgelsen er over 60 
procent af den danske befolkning slet ikke 
engageret i frivilligt arbejde. Omvendt deltager 
60 procent af hjemmeværnets medlemmer i 
frivilligt arbejde ved siden af deres tjeneste i 
værnet.

Det gør de i idræts-, fritids- og boligforenin-
ger og andre aktiviteter i lokalsamfundet.

Også når det gælder om at give en hjæl-
pende hånd uden for det organiserede frivillige 
arbejde er medlemmerne af hjemmeværnet 
mere aktive end befolkningen generelt. Hvad 
enten det er praktiske opgaver eller økonomisk 
hjælp til personer uden for egen husstand.

Motivationen
Hvad er det så, der motiverer folk til at blive 
frivillige soldater i hjemmeværnet?

De vigtigste årsager er, at man bliver opfor-
dret til at være med, at man ønsker at deltage 
i landets forsvar, og man gerne vil være med til 
at gøre en forskel.
SFI opdeler medlemmerne i fem motivations-
grupper: 
1.  Traditionalisterne, der primært ønsker at 

bidrage til landets forsvar, 
2.  Fritidsfolket, der lægger vægt på aktiv 

fritid og at være med i øvelser, 
3.  Lederspirer, der ønsker uddannelse og 

ledererfaring, 
4.  De sociale, som prioriterer det sociale 

fællesskab i hjemmeværnet og 
5.  De supermotiverede, der ud over oven-

nævnte lægger vægt på at deltage i både 
militære og civile opgaver.

De aktive hjemmeværnssoldater bruger gen-
nemsnitligt 18 timer om måneden på hjem-
meværnet. Her er der stor forskel fra værn til 
værn. Marinehjemmeværnet er med næsten 
25 timers tjeneste om måneden de mest 
aktive og Flyverhjemmeværnet med godt 14 
timer pr. måned de mindst aktive.

36 procent af de frivillige vil gerne - hvis de 
bliver spurgt - deltage i flere aktiviteter end de 
gør nu. Det er især de menige, der har dette 
ønske.

Lidt over halvdelen af de frivillige, der i gen-
nemsnit har været medlem i 23 år, overvejer 
undertiden at stoppe i hjemmeværnet, 

En stor del af hjemmeværnssoldaterne 
oplever, at hjemmeværnet er respekteret som 
institution i samfundet. Som individer bliver 

de dog også udsat for fordomme, men det er 
sjældent, at nogen i omgangskredsen tager 
afstand fra deres medlemskab.

De vigtigste opgaver
Hjemmeværnets opgaver har ændret sig me-
get over årene og især efter afslutningen af 
den kolde krig. SFI-undersøgelsen kortlægger 
også, hvilke opgaver de frivillige vurderer som 
de vigtigste.

Fire opgaver skiller sig ud i forhold til 
resten. Katastrofehjælp anses af knap 97 
procent som vigtig eller meget vigtig. Næsten 
90 procent peger på søredning og terror-
beredskab og godt 86 procent på militært 
forsvar af Danmark. Men også opgaver som 
farvandsovervågning og bekæmpelse af for-
urening står højt på medlemmernes liste over 
de vigtigste opgaver.

Tilstedeværelse ved stævner og koncerter, 
fyrværkeridemonstrationer samt trafikregule-
ring er de opgaver, der ligger længere nede 
på listen for et stort antal medlemmer.

Det mener de om hjemmeværnet
undersøgelsen afslører tillige, hvordan de 
frivillige ser på deres tjeneste og aktiviteter, på 
hjemmeværnet som helhed og anerkendelse 
– eller mangel på samme – af deres indsats.

Overordnet er hjemmeværnssoldaterne 
tilfredse med deres uddannelse, opgaver, 
muligheder for videreudvikling, de nærmeste 
foresatte, materiellet og det sociale samvær.

Tilfredsheden går især på de konkrete 
aktiviteter som øvelser, uddannelse, opgaver 
for Forsvaret og indsættelser for samfundet. 
Derimod er medlemmerne generelt ikke så 
vilde med administrative opgaver.

Socialforskningsinstituttet har gennemført en stor undersøgelse, 
der kortlægger ”Den typiske hjemmeværnsmand” samt holdninger 
og forventninger til hjemmeværnet og den frivillige indsats

AF JØrGEN JENSEN

HJV-soldaterne brænder for 
frivilligt arbejde



HJV magasinet  |  Juni 2007     2�

På en 10-punkts skala for generel tilfredshed 
med den måde, hjemmeværnet fungerer på, 
er gennemsnittet for alle frivillige 6,3. De mest 
tilfredse er Politihjemmeværnet og de mindst 
tilfredse er Flyverhjemmeværnet.

Med hensyn til anerkendelse af indsatsen 
oplever Politi-, Virksomheds- og Marinehjem-
meværnet oftere, at deres indsats bliver 
værdsat, end det er tilfældet i Hær- og 
Flyverhjemmeværnet. En fjerdedel af samtlige 
frivillige ved dog ikke, om deres indsats bliver 
anerkendt i den øvrige del af hjemmeværnet.

Knap halvdelen er tilfredse med hjemme-
værnets kampagner, mens 44 procent 
mener, at de hverken er gode eller 
dårlige.

Mødefolk og 
snakkefolk
Hovedparten af 
medlemmerne 
udtrykker tilfreds-
hed med den 
information, de får 
fra hjemmeværnet. 
10 procent mener, at 
informationen 
er mangel-

fuld, og 16 procent siger, at det er svært at 
følge med udviklingen i værnet.

Der er stor forskel på, hvordan man får 
sine informationer. Mødefolket orienterer sig 
på møder og via www.hjv.dk, nyhedsbrev-
folket i blade eller elektroniske nyhedsbreve 
fra distriktet, snakkefolket bruger mundtøjet 
sammen med kollegerne, og bladfolket læser 
aviser og for eksempel Hjemmeværnsbladet, 
som godt 98 procent af samtlige medlemmer 
siger, de læser.

Halvdelen af de frivillige benytter hjemme-
værnets hjemmeside samt underlig-

gende sider på regions- og 
distriktsniveau til at få 
nyheder. 

Fakta

Sådan gjorde SFI
•  1.578 fra alle grene af 

hjemmeværnets 51.189 
frivillige medlemmer fik 
tilsendt spørgeskema.

•  1.005 har besvaret 
spørgeskemaet. Det 
giver en svarprocent på 
64. Højeste svarprocent 
blandt officerer og øvrige 
befalingsmænd, lavest 
blandt medlemmer i reser-
ven.

•  Telefon-interviews på et 
repræsentativt udsnit af 
hjemmeværnets frivillige 
medlemmer. Telefoninter-
views blev anvendt over 
for de oprindeligt udvalgte, 
som ikke svarede umid-
delbart. Metoden var med 
til at sikre, at besvarelses-
procenten blev tilfredsstil-
lende og dermed valid.

•  3.150 personer i alderen 
16-85 år har deltaget i 
Socialforskningsinstitut-
tets undersøgelse af den 
danske befolknings delta-
gelse i frivilligt arbejde.

•  Læs hele rapporten på 
sfi@sfi.dk



”Der er ingen tvivl om, at hjemmeværnets folk 
kan gøre nytte i internationale operationer - i 
militære såvel som civile funktioner.” 

Det fastslår Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jan S. Norgaard, efter et ophold 
i Afghanistan i maj sammen med chefen for 
Hærens Operative Kommando (HOK), gene-
ralmajor Poul Kiærskou.

I øjeblikket er fem hjemmeværnsfolk – tre 
faste og to frivillige – udstationeret i Afghani-
stan. Det tal vil i løbet af efteråret 2007 stige 
til over 40 hjemmeværnsfolk fordelt på alle 
internationale operationer. Den danske styrke 
i Afghanistan på cirka 400 mand bliver til 
august øget med yderligere cirka 200, og det 
stiller yderligere krav til støttefunktionerne.

Hjemmeværnschefen siger, at de udstatione-
rede hjemmeværnsfolk klarer opgaverne over-
ordentligt godt og høster stor anerkendelse fra 
Forsvarets øvrige udsendte personel.

Positive erfaringer
I Afghanistan besøgte Chefen for Hjemmevær-
net NATO-hovedkvarteret i Kabul og drøftede 
situationen med stedfortrædende stabschef for 
operationer, generalmajor J.B. Andersen. Der 
var også besøg hos det danske ISAF-stabsele-
ment i Kandahar, chef for DANCON (Danske 
Kontingent) og de danske styrker i Camp 
Bastian. Han fik dermed et førstehåndsindtryk 
af de stabs- og støttefunktioner, hvor personel 
fra hjemmeværnet kan indgå.

Vi er  
    ikke til  
     at JAGE  
      ud
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Kabul

Det er det vigtigste signal at sende til den afghanske befolkning, siger hjemme-
værnets chef, generalmajor Jan S. Norgaard, efter et besøg i Afghanistan, hvor 
han også fik bekræftet værdien af danske hjemmeværnsfolks indsats.

AF JØrGEN JENSEN
FOTOS: KENNETH GOOS



HJV magasinet  |  Juni 2007     25

“De hidtidige erfaringer med 

   hjemmeværnspersonel i  

 international tjeneste er  

     særdeles positive”

Norgaard fortæller, at der både i Forsvars-
kommandoen og HOK er stigende forståelse 
for, at hjemmeværnsfolk kan yde en værdifuld 
indsats i mange funktioner, uanset om de har 
en håndværkeruddannelse som basis eller for 
eksempel kan gøre tjeneste i militærpolitiet.

”De hidtidige erfaringer med hjemme-
værnspersonel i international tjeneste er 
særdeles positive. Dem bygger man nu videre 
på i forbindelse med uddannelse til de opga-
ver, der skal udføres på missioner i udlandet”, 
siger han og tilføjer, at samarbejdet med HOK 
på dette område er blevet intensiveret.

Hjemmeværnschefen og de øvrige 
deltagere oplevede under besøget de ofte 
ekstreme forhold – geografisk og klimatisk 
– i Afghanistan. De var med en eskadron på 
patrulje og overnattede i ørkenen i den sydlige 
del af landet, hvor de danske styrker opererer 

sammen med britiske, estiske, tjekkiske og 
jordanske enheder. I maj sniger temperaturen 
sig over 40 grader – dog for intet at regne 
mod de 50 grader eller mere, der er normen i 
juli og august.

Både bedre og værre
Hovedindtrykket fra besøget, der varede knap 
en uge, er, at moralen hos de danske styrker 
er høj, og at deres indsats værdsættes af de-
res kolleger fra de andre lande, der deltager i 
operationen.

”Sikkerhedssituationen er bedre, end jeg 
havde forventet, men i de områder, hvor det 
går hårdt til, er det endnu hårdere end jeg 
troede”, fortæller Jan S. Norgaard, som i 
2003-2004 var dansk stabschef i NATO-ho-
vedkvarteret i Afghanistan.

”NATO’s rolle har ændret sig siden den-

gang. I dag er styrkerne i offensiven og opsø-
ger problemområderne for hurtigt at mindske 
det militære pres på civilbefolkningen, der er 
en forudsætning for at få gang i genopbygnin-
gen”, tilføjer han.

Den kamp vinder vi
Generalmajoren fastslår, at Afghanistan abso-
lut er en operation, der kan vindes.

”Det er utroligt vigtigt, at vi over for civilbe-
folkningen gør det klart, at vi ikke er til at jage 
ud – at vi bliver der, indtil situationen er så 
stabil, at afghanske sikkerhedsstyrker kan klare 
opgaverne. Det er et mål, som jeg er overbe-
vist om, at vi når. Det er en kamp om hearts 
and minds – en kamp, der skal fjerne frygten 
for gengældelse fra Taleban og andre mørke 
kræfter. Den vinder vi – men det tager tid”.

Kabul
I Kandahar provinsen 
ligger Camp Bastian, 

som fik besøg af chefen 
for hjemmeværnet, 

generalmajor Jan S. 
Norgaard. Her sammen med 

kompagnichefen for politihjemmeværnet i 
Randers, Claus Tuelsen, under besøget i 

Afghanistan. Tuelsen var i landet på rekognosce-
ring i forbindelse med fremtidige udstationeringer 

og har i øvrigt udmærket sig ved alene i 2006 at 
hverve over 40 nye medlemmer til sit kompagni.

Foto: Kenneth Goos
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Preben Bille Brahe, 43 år, er klar i mælet 
om, at danske hjemmeværnssoldater kan 
være med til at gøre en forskel i internatio-
nale operationer. Som den han nu oplever 
som operationsofficer i CIMIC (civilian military 
cooperation) i Helmand-provinsen i det sydlige 
Afghanistan.

Bille Brahe meldte sig til missionen, fordi 
han altid har villet noget med sin hjemme-
værnstjeneste. Han tøvede ikke, da han i 
december 2006 blev ringet op og spurgt, om 
han kunne tage af sted til Helmand. Efter en 
kort og intensiv forberedelse var han på plads 
hos de danske styrker i februar og bliver der 
til august.

Han er stolt af, at han som en af de første 
hjemmeværnssoldater har fået en militær 
kontrakt svarende til reserveofficer. Og også 

at han som den første har fået sit tegn for 25 
års hjemmeværnstjeneste under opholdet i Af-
ghanistan. Omvendt er han overbevist om, at 
han ikke bliver den sidste hjemmeværnsmand, 
der oplever det.

Skaber tillid
Hans CIMIC-deling er underlagt Helmand 
Task Force, en britisk mekaniseret bri-
gade. Den støttes af det danske kontingent 
(DANCON) med blandt andet spejdereska-
dronen fra Jydske Dragonregiment, et estisk 
panserinfanteri-kompagni samt tjekkiske og 
jordanske enheder. Delingen opholder sig i 
brigadehovedkvarteret i Lashkar Gah, pro-
vinshovedstaden i Helmand, og den består af 
personel fra hæren, søværnet, flyvevåbnet og 
hjemmeværnet. En CIMIC-patrulje udgøres af 

AF JØrGEN JENSEN

Der er nok  
at tage fat på

Dansk CIMIC har taget teten på 80 
projekter i Afghanistan – blandt andet 
bygning af skoler - og det giver 
arbejde til de lokale håndværkere. 

Kaptajn Preben Bille Brahe er med til at genop-
bygge og udvikle Afghanistan. ”Hver dag kommer 
vi lidt længere i den rigtige retning”, siger den 
garvede hjemmeværnsoldat.

Kabul
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en officer og befalingsmand og opererer med 
en deling britisk infanteri som sikring.

Bille Brahe fortæller, at han ofte tager 
kontakt til lokale afghanere – for eksempel for 
at indgå aftale om byggeri af en skole eller for 
at høre deres syn på situationen i området og 
deres bekymringer. Arbejdet handler meget 
om tillidsskabende foranstaltninger.

”Mange NGO’ere vil ikke arbejde her på 
grund af sikkerhedssituationen, så militæret 
må forestå udviklings- og genopbygnings-
arbejde. Vi bygger skoler, skaffer inventar, 
laver sikkerhedsmure, trykker bøger, skaber 
idrætsfaciliteter med videre. Blandt andet er vi 
i gang med at etablere et lokalt seminarium i 
samarbejde med udenrigsministeriet”.

Danskerne er ledende inden for undervis-
ningssektoren, og det passer dem fint. Der er 
nok at tage fat på, idet 70 procent af befolk-
ningen hverken kan læse eller skrive. uddan-
nelse er simpelthen en forudsætning for at nå 
målet om et velfungerende demokrati.

Dansk CIMIC har taget teten på 80 projek-
ter, heraf 35 i undervisningssektoren. Ikke alle 
er gennemført endnu.

”Vi har også bidraget med ideer, som er 
videreført som projekter af andre. Vi arbej-
der tæt sammen med britisk CIMIC og har 
haft succes med projekter af værdi for den 
afghanske befolkning. Vi kan tydeligt se 
resultaterne her i Laskhar Gah, og der er god 
stemning mellem os og afghanerne”, siger 
Bille Brahe.

Flere NGO’ere
Han kalder det noget sludder, når der politisk 
fokuseres på genopbygning kontra militær 
indsats.

”De to ting hænger snævert sammen. uden 
sikkerhed ingen genopbygning, og derfor 
en militær tilstedeværelse nødvendig. Her i 
området handler sikkerhed om beskyttelse 
mod kidnapninger, røverier, kamphandlinger, 
overfald og så videre. I Helmand er der fortsat 
et stykke vej mod bedre sikkerhed, men 
der er opnået store resultater på halvandet 
år. Vi forventer derfor en vækst i antallet af 
NGO’ere. Det kan vi spore allerede”.

Byggeboom
Helmand-provinsen er halvanden gange større 
end Danmark, og der bor cirka 1,4 mio. men-
nesker. Bille Brahes deling må derfor koncen-
trere indsatsen om de store byer – Laskhar 
Gah og Geresk.

Han fortæller, at Afghanistan er kommet 
langt siden 2001. Tidligere var der ikke tv, 
radio og mobiltelefoni. I dag er der mobiltele-
foni i alle større byer. I Laskhar Gah er der for 
eksempel to internetcafeer, tre radiostationer, 
lokal tv og et byggeboom, der ikke tidligere er 
set mage til.

Bille Brahe betegner den militære situation i 
landet som god, politiske og administrative in-
stitutioner er under opbygning, økonomien er i 
vækst med videre. Men der er langt igen, fordi 

infrastrukturen er ødelagt, eksportmarkederne 
er forsvundet, og halvdelen af bruttonational-
produktet er baseret på opium.

Alligevel tør han godt fastslå: ”Hver dag 
kommer vi dog lidt længere i den rigtige 
retning”.

Grusomme modstandere
Bille Brahe understreger, at missionen i Af-
ghanistan er en kamp mellem ideologier:

”På den ene side demokrati og menne-
skerettigheder, og på den anden totalitær og 
kynisk islamisme. Taleban er modstander af 
enhver udvikling og anerkender kun Allahs 
vilje, som de vil have alle til at underkaste sig. 
Det er grusomme mennesker, som ikke står 
tilbage for at hugge arme og ben af folk og 
slå dem ihjel på de mest uhyggelige måder for 
at undertrykke og dominere dem.” 

Det er hans opfattelse, at afghanerne 
generelt er glade for den afghanske hær og 
de internationale styrker, men afghanerne er 
samtidig også nervøse for, at de skal trække 
sig ud igen. 

”Da vi ikke har tropper nok til at være alle 
steder, er det en reel bekymring. Derfor vil det 
forøgede danske styrkebidrag fra efteråret 
blive værdsat,” slutter kaptajn Preben Bille 
Brahe.

Kabul

Operationsofficer i 
CIMIC (civilian military 

cooperation), kaptajn Preben Bille 
Brahe, arbejder på, sammen med 

lokalbefolkningen i Helmand-provinsen 
i det sydlige Afghanistan, at genopbygge 

de ødelagte landsbyer. Her ses han omgivet 
af afghanske børn. 
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Oksbøl øvelsesterræn var forvandlet til Afghanistan 
og hjemmeværnssoldater spillede talebanere under 
en øvelse for Hærens reaktionsstyrke i slutningen 
af april. 

Øvelsen lå tidligt i uddannelsen af Hærens reak-
tionsstyrke, det vil sige de soldater, som efter endt 
basisuddannelse har meldt sig til videre tjeneste med 
udsendelse for øje. 

Blandt hjemmeværnssoldaterne var en syv mand 
stor gruppe fra Hjemmeværnskompagni Hedensted 
under ledelse af oversergent Kenneth Ernstsen. 
Gruppen indgik både i sanitetsmomenter og som 
markeringsstyrke, det vil sige reaktionsstyrkens 
fjende.

For Kenneth Ernstsen er det af stor betydning at 
være med til at støtte reaktionsstyrkeuddannelsen.

”Indbyrdes i min gruppe talte vi om, at vi som 
hjemmeværnssoldater er med til at ruste soldaterne 
bedst muligt til udenlandske missioner,” siger Ken-
neth Ernstsen.

Og opfordringen fra befalingsmanden er klar:
”Hjemmeværnsoldater bør absolut deltage i disse 

øvelser, for det gavner de soldater, der skal til mis-
sioner i udlandet. Vi kan måske i sidste ende være 
med til at forhindre tab af danske soldaters liv.”

En forrygende flyvetur
Det er dog ikke den eneste årsag til, at hjemme-
værnssoldater bør deltage i øvelserne.

”Hjemmeværnssoldaterne får under en sådan 
øvelse også mulighed for at prøve noget af Forsva-
rets materiel, som de normalt ikke kommer i nær-
heden af, for eksempel pansrede mandskabsvogne 
(PMV), helikoptere og piranhaer,” siger Kenneth 
Ernstsen.

Og netop betydningen af at prøve andet materiel 
er tydelig, når man taler med Kirsten rasmussen fra 
Kenneths deling. På et sanitetsmoment spillede hun 
en såret, der skulle evakueres med en helikopter. 

”Det var en utrolig spændende oplevelse, og jeg 
har næsten ikke fået armene ned endnu. Vi fløj i 
meget lav højde, helt nede i kampvognssporene, og 
når der kom et træ i vejen måtte vi ovenover det eller 
uden om det,” beretter Kirsten rasmussen.

Hun ser det som en klar bonus i forhold andre 
øvelser, at hun på denne øvelse prøvede Forsvarets 
materiel, og hun mener, at oplevelserne fra øvelsen 
kan bruges som inspiration, når hjemmeværnssolda-
terne kommer hjem igen til deres afdeling. 

Det giver mening for hjemmeværnssoldater 
at indgå som momenter under øvelse med 
Hærens Reaktionsstyrke.

AF JAKOB EBErHArDT

Støtte af 
stor betydning

Hjemmeværnssoldat bliver 
behandlet i en af hærens 
sanitetspiranhaer under 

Hærens Reaktionsstyrkes 
øvelse i Oksbøl. 
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Ved Hjemmeværnets Gruppekonkurrence på Bornholm viste alle grupper  
et ukueligt gåpåmod. Det samme gjorde hjælperne, og hele arrangementet 
blev gennemført i fin stil.

Motivation, sammenhold og glæde ved at vise 
resultatet af mange måneders træning i militære 
færdigheder. Det var kendetegnende for de omkring 
400 hjemmeværnssoldater fordelt på 40 grupper, 
som i Kristi himmelsfarts-ferien dystede i Hjemme-
værnets Gruppekonkurrence på Bornholm.

Mindst lige så stor ildhu viste de lige så mange 
hjælpere, som gjorde deres yderste for at afvikle det 
meget store arrangement til alles fulde tilfredshed. 

Det Bornholmske Hjemmeværn var ligeledes vært 
ved den første gruppekonkurrence i 2003, hvor 
seniorsergent Orla Mogensen var ophavsmanden til 
det store arrangement. Det var også ham, der fik 
enderne til at nå sammen denne gang.
For første gang var der tale om to separate konkur-

rencer med varierende sværhedsgrad, så både de 
almindelige hjemmeværnsgrupper og grupper fra 
hjemmeværnets indsatsstyrke (HIS) havde mulighed 
for at dyste indbyrdes. Disciplinerne var skydninger, 
natorienteringsløb og opgavemarcher. 

De mange discipliner i gruppekonkurrencen fandt 
sted omkring Almegårds Kaserne, i raghammer 
skydeterræn og i Almindingen. Som en særlig at-
traktion havde Det Bornholmske Hjemmeværn hyret 
to lettiske redningshelikoptere, som alle deltagerne 
fik lejlighed til at få en tur i som led i transport til 
opgavemarchen.

Læs mere om gruppekonkurrencen på www.hjv.
dk under HG07.

AF VIBEKE BAGGE
FOTOS: CArSTEN BuCH M. FL.

40 grupper i  
ædel kappestrid

Et af de absolutte 
højdepunkter ved 

gruppekonkurrencen var 
transport med lettiske 

redningshelikoptere som 
optakt til opgavemarch for 

gruppe.
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”Hvordan er humøret?” råber bagerste mand.
”Højt og stadig stigende,” gjalder svaret fra 

en af de forreste i gruppen.
Og ganske rigtigt: Gejsten fejler abso-

lut ikke noget hos drengene fra kompagni 
”Odense Havn” på opgavemarchen under 
gruppekonkurrencen. 

En kampopstrammende helikoptertur satte 
for alvor holdet op til første moment: gum-
mibådssejlads. Men kursen var slingrende, og 
der gik kostbare minutter tabt.

Bedre gik det ved det efterfølgende sanitets-
moment i et nærliggende granitbrud, hvor der 
lød stor anerkendelse fra momenthjælperen. 

Efter at have vandret flere kilometer gen-
nem den bornholmske natur, når det fynske 
hold station tre – primitiv forhindringsbane - i 
øvelsesterrænet ved Almegårds Kaserne. 

Her går det over stok og sten med pas-
sager over stormspang, ind og ud af rør, op i 
træer, ned ad stiger og op igen ad skrænter. 
Momenthjælperne råber opmuntrende ord og 
hepper på holdet: 

”Så skal vi se noget samarbejde. 30 meter 
igen,” mens deltagerne nærmest rutsjer i mål 
fra den sidste forhindring.

Fynboerne smider sig udmattede i skovbun-
den, mens en af dem råber: ”Hvem er vi?”, og 
resten brølende svarer: ”Odense Havn”.

”Kæmp til det sidste”
Momentet tærede på kræfterne, og på vej til 

næste disciplin bliver holdet åndet i nakken af 
den efterfølgende gruppe.

”Det er forhåbentlig en HIS-gruppe,” sukker 
en af fynboerne og får ret i sine forhåbninger. 
Den fynske gruppe trækker efter reglerne ud 
til siden og lader hurtigløberne fra Storkøben-
havn passere.

Efter de næste discipliner - tovbane, brand 
og redning samt orienteringsmarch – sætter 
hjemmeværnssoldaterne kursen mod målet på 
Almegårds Kaserne. 

Flere af gruppens medlemmer er enige om, 
at den primitive forhindringsbane er blandt 
højdepunkterne på opgavemarchen.

”Det er en oplevelse at teste, hvor meget 
man kan presse sig selv”, lyder en kommentar 
fra et af gruppemedlemmerne.

Få minutter senere når holdet mål og 
smider sig udasede i græsset, men da næste 
gruppe er på vej ind over opløbspladsen, 
rejser en af fynboerne sig energisk og hepper: 
”Kom så, kæmp til det sidste,” råber han til 
holdet.

”Det er utroligt”, siger han, mens han ryster 
på hovedet, ”men jeg har lyst til at løbe ud og 
hjælpe med at bære deres udstyr det sidste 
stykke vej.” 

Holdånden og den sportslige fairness var i top, da holdet fra  
kompagni ”Odense Havn” kæmpede sig igennem den  
bornholmske natur under opgavemarch for gruppe. 

AF JAKOB EBErHArDT

Over sø og land 
Der blev kæmpet bravt af 

”Odense Havn” på den 
primitive forhindringsbane 

under opgavemarchen  
for gruppe.

Foto: Vibeke Bagge
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De tunge drøn fra artillerimarkeringen 
flænser pludseligt luften over hele skyde-
terrænet og blander sig med riffelskud og 
hidsige maskingeværsalver.

Hvis ikke HJV magasinets udsendte 
reporter vidste bedre kunne han sagtens 
tro sig hensat til et krigsramt område, men 
heldigvis befinder han sig på handlebane 
1 i det naturskønne skydeterræn rag-
hammer mellem rønne og Dueodde på 
Bornholm. 

Tilskuere, der vil følge soldaterne på 
handlebanen, skal holde sig bag skydele-
derens assistent, der bærer ”klaveret” – et 
apparat på størrelse med en skotøjsæske. 
På signaler fra skydelederen udløser han 
de forskellige målskiver.

Allerforrest går 23-årige Jens Thing 
Christensen fra Posthjemmeværnet i 
Fredericia. Langsomt og opmærksomt 
bevæger han sig frem på den cirka 225 
meter lange bane, der snor sig igennem 
skoven, og hvor i alt otte skiver vil rejse sig 
på forskellige tidspunkter. 

Første skive springer op cirka 10 meter 
foran skytten, som resolut kaster geværet 
til skulderen og nedlægger skiven med et 
enkelt skud. Også anden og tredje skive 

falder, mens fjerde skive bliver stående. 
Herefter går det igen, som det skal. 

Dagen forinden har Jens Thing Chri-
stensen været på enkeltmandsmarch, og 
han har kun fået tre timers søvn i nat. Men 
handlebanen kan få selv den mest trætte 
krop op på mærkerne.

”Der er et stort spændingsmoment i lige 
netop denne disciplin, og adrenalinet kører 
rundt i kroppen, fordi man selvfølgelig 
hele tiden er opmærksom og fokuseret 
på, hvornår skiverne dukker op,” siger den 
unge korporal, mens han hviler ud i græs-
set efter handlebane 1, og inden næste 
disciplin går i gang. Om hele gruppekon-
kurrencen siger han:

”Arrangementet er godt, fordi vi får lov 
at prøve det hele på én gang. Desuden 
er konkurrencen med til at gøre os endnu 
dygtigere. Og så har vi det simpelthen 
utrolig sjovt i gruppen, hvor der er et fanta-
stisk godt samarbejde.”

Jens Thing Christensen glæder sig især 
til helikopterturen dagen efter, når hans 
gruppe skal i gang med opgavemarchen. 
Men først venter aftenens mørkskydning, 
som også foregår i raghammer.

Handlebanerne under skydekonkurrencerne 
fik adrenalinet til at køre rundt i kroppen på 
deltagerne.

AF JAKOB EBErHArDT

Når “klaveret” 
spiller

Korporal Jens Thing Christensen 
fra Posthjemmeværnet: ”Der er et 
stort spændingsmoment i at 
skyde på handlebanen.”
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Pop-ikonet Madonnas optræden i Horsens den 24. 
august fik drøje hug i pressen, men det forventede 
trafikkaos op til og efter koncerten blev minimeret 
takket være politihjemmeværnet i Østjylland, der 
aldrig tidligere har været indsat i så stor en trafikre-
guleringsopgave.

Op til koncerten sad mange bilister i kø på den 
jyske motorvej, og sidst på eftermiddagen var der 
travlhed ved de mange ekstra parkeringsområder, 
der var etableret i og omkring Horsens. 

Hærhjemmevænsdistrikt Østjylland var på områ-
derne med godt 140 politihjemmeværnsfolk, som i 
tæt samarbejde med politiet sørgede for, at koncert-
gæsterne fik mindst mulig ventetid på landevejene. 
Herudover stillede der små 50 mand til parkerings-
anvisning og som hjælpere. 

Det tog godt en time efter koncerten, inden de 
85.000 festglade mennesker havde forladt området 
for at finde tilbage til deres biler eller til Horsens 
Banegård. 

Parkeringsområde Nord var forholdsvis hurtigt 

tømt uden store trafikale problemer. Helt så nemt 
gik det ikke at få de mange biler ud af byen fra 
Dyrskuepladsen. Det gav en del trafikproblemer 
inde i Horsens og tog noget ekstra tid at få alle ud 
af byen.

John Glerup, der er politikompagnichef i Silkeborg 
og politimand til daglig, var på stedet og kunne be-
rette, at der var flere farlige situationer i forbindelse 
med at bilisterne skulle på motorvejen. Der var mørkt 
på stedet, og selv om der både var blå blink og lys-
kegler, havde nogle koncertgæster problemer med 
at orientere sig i mørket. Her kunne det have været 
ønskeligt med noget mere belysning, så hjælperne 
kunne ses. Heldigvis kom ingen til skade.

Søndag den 3. september ventede der igen det 
østjyske hjemmeværn en stor opgave, da 85.000 
mennesker atter valfartede til Horsens. Denne gang 
for at opleve “The greatest rock’n’roll band in the 
World: The rolling Stones. 

Af Karen Pedersen

Xxxxxx
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Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle tog i for-
året initiativ til at stille et løbehold ved det 
traditionsrige city-halvmaraton i Frederi-
cia den 17. juni. 

Det lykkedes at få 14 deltagere fra 
hele totalforsvarsregionens område, som 
alle gennemførte i løbetøj med hjem-
meværns-logo for at være med til at 
profilere hjemmeværnet. 

Den 21,5 kilometer lange rute bød på 
alt fra skov og strand til gågade og as-
falt. „Vi fik vist flaget i Fredericias gader 
med positiv respons fra tilskuere og de 
øvrige løbere. I det hele taget en virkelig 
god dag, hvor vi trådte frem og blev set,“ 
fortæller informationsofficer Allan From 
Andersen.  

Knud Barfod 

Løb for hjemmeværnet

VEJLE

landEt rundt

Billedtekst
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I forbindelse med den mindre farlige fugleinfluenza i 
Løvel nord for Viborg blev hjemmeværnet bedt om at 
træde til i to omgange. 

Første gang gik opgaven ud på at føre tilsyn med 
materiellet, som Beredskabscenteret havde opstillet 
til brug under indfangning og aflivning af omkring 
30.000 fugle på den ramte gård.

Politikompagniet fra Viborg mødte med medlem-
mer til både opsætning af skilte med markering 
af det influenzaramte område og tilsyn med alt 
materiellet, som politiet frygtede ville blive udsat for 
hærværk.

Efterfølgende besluttede fødevareregionen, at 
vilde fugle i en sø umiddelbart nord for gården også 
skulle indfanges og aflives. Her blev hjemmeværnet 
endnu engang indsat, og igen var det Politikompag-

niet fra Viborg støttet at det lokale kompagni Tjele-
Bjerringbro, der velvilligt stillede op og hjalp til.

Denne opgave var nok lidt mere speciel, end hvad 
man er vant til. Hjemmeværnsfolkene blev først 
instrueret i beskyttelse og rengøring efter aktionen, 
og under selve aktionen blev de iklædt gule beskyt-
telsesdragter og udstyret med kajakker til brug på 
søen.

En oplevelse, der på tværs af organisationer gav 
lærdom til samarbejde. 

Af Ib Laurberg

XXXXXXX

I dagene 25., 26. og 27. 
august deltog Hjemmeværn-
seskadrille 233 Lolland Falster 
på det årlige Reventlowmar-
ked.

Markedet var ikke så godt 
besøgt som sidste år; det 
regnfulde vejr – især om 
søndagen – havde en del af 
skylden.

Der var dog alligevel en del 
aktivitet på eskadrillens udstil-
ling især om lørdagen, hvor 
mange ønskede at høre nær-
mere om Flyverhjemmeværnet 
samt de gældende optagelses-
betingelser til værnet.

Som noget nyt i år stod 
eskadrillens sanitetsgruppe 
for førstehjælp på markeds-
pladsen. Skaderne var for 
det meste bistik, men to unge 
piger, der fik olie i øjnene fra 
en sprængt hydraulikslange 
på tivoliet, blev også kyndigt 
behandlet.
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Hans seje spejl-kørebriller er fra Irak. Det 
sortmønstrede tørklæde om halsen er bedre 
kendt som ”arabersjal”. Den gråsprængte 
moustache leder tankerne hen på den tv-be-
rømte krimidetektiv, Hercule Poirot.

Trods det eksotiske look så er navnet og 
smilet pæredansk. 

”Jeg hedder altså det samme som alle 
soldaterne. Jens, såmænd,” kommer det 
prompte fra Jens Emerslund, der kører som 
chauffør under gruppekonkurrencen ude i det 
naturskønne skydeterræn ved raghammer.

Den 53-årige hjemmeværnssoldat fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavns motori-
serede infanterikompagni i Jonstrup er blandt 
de over 400 mænd og kvinder fra Bornholm 
og Storkøbenhavn – og enkelte fra det øvrige 
land, som frivilligt har været med til at trække 
et kæmpe læs for at få den landsdækkende 
gruppekonkurrence til at glide på Bornholm.

uden dem ville hele sceneriet og den 
vidstrakte service, som prægede konkurren-
cen, simpelthen ikke fungere.

En stor drengerøv
”Jeg kan lide at gøre nytte. Tidligere hjalp jeg 
til på stævner i Christiansminde. Og så bor der 
da stadig en stor drengerøv i mig - jeg er bare 
vild med at køre rundt i de her militære GD’er. 
Men samværet med de andre kammerater 
trækker også. Vi har det herligt,” fortæl-
ler Jens Emerslund, som driver selvstændig 
vognmandsforretning i Ølstykke. 

Selv om Jens’ har haft et livslangt forhold 
til hjemmeværnet, så har han aldrig følt behov 
for at stige i graderne.

”Det har været 25 års utrættelig kamp for 
ikke at få noget på skulderen – jeg trives 
bedst som flink menig,” kommer det skælmsk 
fra Jens.

En livsstil 
Samme smittende hjemmeværns-ånd stråler 
ud af bornholmeren Karsten rasmussen fra 
Hasle, der er operationsofficer i Det born-
holmske Hjemmeværn. under konkurrencen 
fungerer han som disciplinleder på handle-
bane 1 og 2.

”Det er en livsstil at være med i hjemmevær-
net. Så selvfølgelig tropper vi op, når arrangø-
rerne har bud efter os,” siger Karsten rasmus-
sen, der brugt har al sin fritid i ugen op til samt 
selve Kristi himmelfartsferien på at bistå med 
assistance. Altid med et smil på læben.

Pudsigt nok nærer hverken Karsten eller 
Jens’ koner den samme glødende entusiasme 
over for hjemmeværnet som deres mænd. 

”De hygger sig med andre fritidsinteresser,” 
lyder kommentaren fra begge de mandlige 
hjælpere om baglandet. Så kimer mobilen. 
Karsten skal af sted. ud på endnu en opgave.

420 hjælpere fra Bornholm  
og Storkøbenhavn knoklede 
løs i kulissen for at få det 
store set-up bag gruppe-
konkurrencen til at glide. 

AF CHArLOTTE BAuN DrEJKA

Uden dem ville 
showet ikke køre

Menig Jens Emerslund fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt 

Storkøbenhavns motoriserede 
infanteri kan lide at gøre nytte.
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Pop-ikonet Madonnas optræden i Horsens den 24. 
august fik drøje hug i pressen, men det forventede 
trafikkaos op til og efter koncerten blev minimeret 
takket være politihjemmeværnet i Østjylland, der 
aldrig tidligere har været indsat i så stor en trafikre-
guleringsopgave.

Op til koncerten sad mange bilister i kø på den 
jyske motorvej, og sidst på eftermiddagen var der 
travlhed ved de mange ekstra parkeringsområder, 
der var etableret i og omkring Horsens. 

Hærhjemmevænsdistrikt Østjylland var på områ-
derne med godt 140 politihjemmeværnsfolk, som i 
tæt samarbejde med politiet sørgede for, at koncert-
gæsterne fik mindst mulig ventetid på landevejene. 
Herudover stillede der små 50 mand til parkerings-
anvisning og som hjælpere. 

Det tog godt en time efter koncerten, inden de 
85.000 festglade mennesker havde forladt området 
for at finde tilbage til deres biler eller til Horsens 
Banegård. 

Parkeringsområde Nord var forholdsvis hurtigt 

tømt uden store trafikale problemer. Helt så nemt 
gik det ikke at få de mange biler ud af byen fra 
Dyrskuepladsen. Det gav en del trafikproblemer 
inde i Horsens og tog noget ekstra tid at få alle ud 
af byen.

John Glerup, der er politikompagnichef i Silkeborg 
og politimand til daglig, var på stedet og kunne be-
rette, at der var flere farlige situationer i forbindelse 
med at bilisterne skulle på motorvejen. Der var mørkt 
på stedet, og selv om der både var blå blink og lys-
kegler, havde nogle koncertgæster problemer med 
at orientere sig i mørket. Her kunne det have været 
ønskeligt med noget mere belysning, så hjælperne 
kunne ses. Heldigvis kom ingen til skade.

Søndag den 3. september ventede der igen det 
østjyske hjemmeværn en stor opgave, da 85.000 
mennesker atter valfartede til Horsens. Denne gang 
for at opleve “The greatest rock’n’roll band in the 
World: The rolling Stones. 

Af Karen Pedersen
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Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle tog i for-
året initiativ til at stille et løbehold ved det 
traditionsrige city-halvmaraton i Frederi-
cia den 17. juni. 

Det lykkedes at få 14 deltagere fra 
hele totalforsvarsregionens område, som 
alle gennemførte i løbetøj med hjem-
meværns-logo for at være med til at 
profilere hjemmeværnet. 

Den 21,5 kilometer lange rute bød på 
alt fra skov og strand til gågade og as-
falt. „Vi fik vist flaget i Fredericias gader 
med positiv respons fra tilskuere og de 
øvrige løbere. I det hele taget en virkelig 
god dag, hvor vi trådte frem og blev set,“ 
fortæller informationsofficer Allan From 
Andersen.  

Knud Barfod 

Løb for hjemmeværnet

VEJLE

landEt rundt
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I forbindelse med den mindre farlige fugleinfluenza i 
Løvel nord for Viborg blev hjemmeværnet bedt om at 
træde til i to omgange. 

Første gang gik opgaven ud på at føre tilsyn med 
materiellet, som Beredskabscenteret havde opstillet 
til brug under indfangning og aflivning af omkring 
30.000 fugle på den ramte gård.

Politikompagniet fra Viborg mødte med medlem-
mer til både opsætning af skilte med markering 
af det influenzaramte område og tilsyn med alt 
materiellet, som politiet frygtede ville blive udsat for 
hærværk.

Efterfølgende besluttede fødevareregionen, at 
vilde fugle i en sø umiddelbart nord for gården også 
skulle indfanges og aflives. Her blev hjemmeværnet 
endnu engang indsat, og igen var det Politikompag-

niet fra Viborg støttet at det lokale kompagni Tjele-
Bjerringbro, der velvilligt stillede op og hjalp til.

Denne opgave var nok lidt mere speciel, end hvad 
man er vant til. Hjemmeværnsfolkene blev først 
instrueret i beskyttelse og rengøring efter aktionen, 
og under selve aktionen blev de iklædt gule beskyt-
telsesdragter og udstyret med kajakker til brug på 
søen.

En oplevelse, der på tværs af organisationer gav 
lærdom til samarbejde. 

Af Ib Laurberg

XXXXXXX

I dagene 25., 26. og 27. 
august deltog Hjemmeværn-
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besøgt som sidste år; det 
regnfulde vejr – især om 
søndagen – havde en del af 
skylden.

Der var dog alligevel en del 
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ling især om lørdagen, hvor 
mange ønskede at høre nær-
mere om Flyverhjemmeværnet 
samt de gældende optagelses-
betingelser til værnet.

Som noget nyt i år stod 
eskadrillens sanitetsgruppe 
for førstehjælp på markeds-
pladsen. Skaderne var for 
det meste bistik, men to unge 
piger, der fik olie i øjnene fra 
en sprængt hydraulikslange 
på tivoliet, blev også kyndigt 
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Gruppe 38 fra 
Rønne-
kompagniet 
jubler over 1. 
pladsen.
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AF JAKOB EBErHArDT
FOTOS: CHArLOTTE BAuN DrEJKA

Og vinderne blev…
Den seje HIS-
gruppe fra Vejle 
med vinder-
pokalen.

Cheferne for hjemmeværnet i Norge, Sverige 
og repræsentanter for de frivillige styrker i 
Finland havde rig lejlighed til at se kvaliteten 
af det danske hjemmeværnsarbejde, da de 
mødtes til det årlige Skandia-møde.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, var vært for årets møde og 
havde med velberådet hu lagt det på Born-
holm i forbindelse med Hjemmeværnets Grup-
pekonkurrence. Her fik de nordiske gæster 
mulighed for se alle discipliner i konkurrencen. 

Den svenske og den norske hjemmeværnschef 
var begejstret for det, de så og tilkendegav på 
stedet, at de med glæde ville tage imod tilbudet 
om at sende hver to hold til hjemmeværnets 
næste gruppekonkurrence i 2009.

De nordiske hjemmeværnschefer har gen-
nem en lang årrække på skift holdt Skandia-
møder. Formålet med møderne er at udveksle 
erfaringer, opdatere hinanden om udviklingen 
inden for værnene og koordinere ting af fælles 
betydning.

Det norske og svenske hjemmeværn vil stille med hver to hold.

AF VIBEKE BAGGE

Nordisk deltagelse i næste 
gruppekonkurrence

Chefen for det norske hjemmeværn, 
generalmajor Bernt Brovold, med 
Skandias særlige skjold, som han 
overrakte til chefen for Det Bornholm-
ske Hjemmeværn, oberstløjtnant 
Holger Fuglsang-Damgaard, som tak 
for besøget ved Hjemmeværnets 
Gruppekonkurrence. 
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36 pokaler blev uddelt ved gruppekonkurrencens giganti-
ske afslutningsfest, hvor mere end 1.000 mennesker var 
forsamlet i idrætshallen i rønne.

Bedste hjemmeværnsgruppe blev gruppe 38 fra rønne-
kompagniet med 4.369,58 point. Præmien var en maskin-
pistol skænket af hjemmeværnets chef, generalmajor Jan 
S. Norgaard. Men det var ikke den eneste gevinst for den 
bornholmske gruppe, som vandt i alt fire pokaler.

Også vinderne af konkurrencen for HIS-grupper (Hjem-
meværnets Indsatsstyrke) måtte flere gange til podiet. I alt 
tre pokaler blev det til for HIS-gruppen fra Vejle, der med 
3.900 point vandt konkurrencen for bedste gruppe og blev 
belønnet med en gylden globus-pokal skænket af oberst 
Kurt Koch.

Se alle resultaterne på www.hjv.dk under HG07.
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Når der hvert minut trænger 2.000 liter vand 
ind gennem et hul på 10 x 10 centimeter 
– hvornår vil skibet så synke?

Et kort øjeblik var tavsheden talende på 
Søværnets Havariskole i Hvims nord for Fre-
derikshavn. For naturligvis kan der ikke gives 
et entydigt svar. 

Som instruktøren, Svend Aage Søbygge, på 
sit bramfrie sprog udtrykte det: ”Det er fan-
deme meget, hvis det er en kajak. Men er det 
et stort flådeskib, kan jeg nå at drikke kaffe, 
før jeg behøver at bekymre mig.”

Det handler kort og godt om lænsekapacitet 
contra hullets størrelse – om man kan få mere 
vand ud, end der kommer ind. Kun deri ligger 
succeskriteriet.

Bagefter var der syn for sagn, da besæt-
ningsmedlemmer fra Marinehjemmeværnets 
fartøjer skulle forsøge at begrænse en lækage 

i rum sø. Eller i hvert fald i et skibsmodul, der 
både kunne vippes og lukkes vand ind i, så 
det mindede om noget fra det virkelige liv. 
Mens instruktøren fra et tørskoet rum kunne 
iagttage og evaluere.

HJV magasinet kiggede med, da Marine-
hjemmeværnets største fællesøvelse i over ti 
år – Gigantex 2007– i Kristi himmelfarts-ferien 
blev afviklet på Flådestation Frederikshavn. 
Samtlige flotiller under Marinehjemmeværns-
distrikt Vest var – med godt 300 deltagere og 
12 skibe – samlet til en gigantisk workshop. 

Sådan kan det jomfruelige koncept 
beskrives – et koncept, der gav de enkelte 
flotilleledelser ansvar for, hvordan netop deres 
enheder skulle styrkes. Det skete fra interimi-
stiske kommandostationer, etableret til den tre 
døgn lange øvelse, som de i øvrigt selv havde 
været med til at tilrettelægge.

AF BIrTHE LAurITSEN
FOTOS: LArS HOrN/BAGHuSET

Samtlige flotiller i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest var til træf 
i Frederikshavn, hvor man brugte tre dage til at lære nyt eller 
genopfriske gammel viden i et varieret udbud af moduler.
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Engigantisk

Ved hjælp af stolper, skåret til efter aktuelle 
mål, kan trænede teams reducere en 
lækage i løbet af ganske få minutter. På 
havariskolen fik en del marinehjemme-
værnsmedlemmer en forsmag på, hvordan 
det gøres.
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Frit valg
Der kunne kort og godt vælges og vrages 
mellem de mange moduler, øvelsen bestod 
af. Om man ville lægge vægten på viden om 
kuldeofre i forbindelse med forlis, på gummi-
bådssejlads eller brandslukning – eller om det 
netop var opdatering inden for lækstopning, 
der trængte sig mest på. For at nævne nogle 
få af de valgmuligheder, der blev budt på.

Ifølge distriktets næstkommanderende, or-
logskaptajn Pia Johnsen, er det for eksempel 
kun få besætninger, der til dato har gennem-
gået kursus i lækstopning. Der har endnu 
ikke været penge til at gøre uddannelsen 
obligatorisk.

Måske derfor var modulet på havariskolen 
et af de generelt velbesøgte – selv om lektio-
nen kunne betyde koldt vand til halsen, hvis 
lækagen ikke blev minimeret hurtigt nok. 

For det er vel kun vikinger, der finder en 
vandtemperatur på 12-13 grader fristende! 
Og så var temperaturen endda kun så høj, 
fordi vandet havde været brugt i næsten tre 
uger. 

Naturens kraft
Vandets utrolige kræfter blev understreget, 
da Svend Aage Søbygge i sin gennemgang 

af lækagemuligheder nåede til en utæt luge 
i bunden af skibet. For hvem tænker på, at 
trykket udefra ligger i en størrelse af fem 
tons? I hvert fald kunne han berette, at rigtig 
mange kursister forsøger at hæmme vandets 
indtrængen ved at hoppe op på lugen.

Men her hjælper selv ikke den moderne 
folkesygdom: Fedme. 

Der skal gennemtænkte afstivninger til. 
Akkurat som det er tilfældet alle de andre 
gange, man måtte have behov for at minimere 
en lækage. Det blev beskrevet både med 
PowerPoint og i praksis. 

Til gengæld var der ikke tid nok til at 
afprøve alle de muligheder, man har for at 
kunne reducere en lækages negative effekt. 
Her sætter nemlig kun fantasien grænser – så 
mulighederne er legio. 

Instruktøren beskrev det således:
”Lækagestopning er 90 pct. fantasi og 10 

pct. eksakt viden.” 
Med 20 liters indstrømmende vand for hver 

kvadratcentimeter fri passage, vil alt, hvad 
man kan stoppe i hullet – inklusiv en alminde-
lig madras – have en positiv virkning.

Kuldeofre
På den nordjyske flådestation var det moduler 

som instrumentlære, udsætning af gum-
mibåd, miljøviden og hypotermi, der tiltrak 
sig opmærksomhed. Nogle obligatoriske for 
alle – andre valgfrie efter den enkelte flotilles 
behov og medlemmernes ønsker.

Hypotermi handler i den konkrete sammen-
hæng om skibbrudne, hvis legemstemperatur 
er faldet fra de normale 37 grader til omkring 
30 – en proces, der automatisk begynder, når 
vandet er koldere end personen, der falder i 
det. Så risikoen kan opstå over alt på Marine-
hjemmeværnets arbejdsmark.

Derfor er det en god ide at være på om-
gangshøjde med viden om behandlingen, hvis 
man vil redde menneskeliv. Det omfatter både 
alt det, man skal gøre og det, man absolut 
ikke skal gøre. 

Uden mad og drikke
Som et apropos til Marinehjemmeværnets 
håndsrækning til samfundet – med og uden 
kuldeofre – kom MHV 805 ”Gemini” et døgn 
for sent til øvelsesstart i Frederikshavn. Og 
det var ikke, fordi Fredericia-flotillen havde 
sovet i timen – tværtimod. 

For at kunne træne på den ny skibetype 
– 900-serien, som flotillen får i 2008, og som 
fartøjsførerne netop er blevet omskolet til 

workshopgigantisk
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Minutter kan betyde tab af menneskeliv. 
Derfor handler det om hurtigt og sikkert 
at kunne sætte en gummibåd i vandet 
og derefter håndtere den.

Svend Aage Søbygge 
demonstrerer, hvordan 

et skibs stabiliseres.

– ville besætningen sejle til Nyborg for at låne 
et nyt skib. Så onsdag aften stod mandskabet 
til søs – for senere at måtte opgive kampen 
mod havet og vejrguderne og for en stund gå i 
læ i Kerteminde Bugt. 

Da søen og vinden igen var blevet sam-
arbejdsvillig, havde ”Marie Miljø” brug for 
assistance ved Hatter Barn, hvor et græsk 
tankskib nogle døgn forinden var grundstødt. 

Miljøskibet var ganske enkelt ved at løbe 
tør for proviant og havde derfor behov for for-
strækning. Så ”Gemini” tog på indkøb, lastede 
de fornødne madvarer og drejede omkring 
Hatter Barn.

Fredag morgen nåede skibet så endelig 
målet: Flådehavnen i Frederikshavn, hvor 
fartøjsfører Kaj Juul mødte kolleger, som han 
og hans besætning kunne udveksle erfaringer 
med. Ligesom der var tid til at deltage i flere 
workshops.

Visionen lykkedes
Kaj Juul har mange roser til overs for den 
workshop, hvor han lærte, hvorfor der skal 
bruges så mange forskellige labels på prøver 
fra en forurening på havet, hvorfor prøverne 
skal plomberes – og hvorfor det er vigtigt, at 
den, der har taget prøverne, skriver under på 

det. Det sidste handler om at kunne vidne i en 
eventuel retssag mod synderen.

Alt i alt har det klædt ham og dermed hans 
besætning bedre på til indsats.

Og lige præcis høsten af andres erfaringer 
var det, der generelt blev talt meget om. Også 
hos de tre bevogtnings- og nærforsvarsenhe-
der (BON), der fandt fælles fodslag i adskillige 
arbejdsgange. Blandt andet var de på hårdt 
slukningsarbejde på den civile brandskole i 
Hvims.

Ifølge orlogskaptajn Pia Johnsen vil en 
kommende evaluering sætte fokus på alt det, 
flotillerne har lært af hinanden – plus det, de 
kan ønske yderligere opdatering i, når der på 
ny afvikles en ”Gigantex”. Hvornår det bliver, 
er det endnu for tidligt at sige. Måske om 
to-tre år.

Succesen inspirerer i hvert fald til en gen-
tagelse. 

For chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest, kommandørkaptajn Chresten Jensen, 
var ”Gigantex 2007” en understregning af, at 
visioner er til for at blive realiseret.

Hans vision var at skabe en øvelse, der 
kunne blive grobund for gode oplevelser.

Ifølge deltagerne lykkedes det.
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Genopstandelse  

i Køge
I Køge har hjemmeværnsforeningen fået en god 
ide: 200 året for Træskoslaget i 1807 skal  
markeres med en lang række aktiviteter.

AF JAKOB EBErHArDT

Der bliver blandt andet krudtrøg og kanontorden, 
når Køge den 29. august markerer 200-året for 
Træskoslaget – kampen mellem danske lande-
værnssoldater og britiske tropper nord for Køge i 
1807. 

Danmarks ældste hjemmeværnsforening er ini-
tiativtager til arrangementet, som involverer mange 
forskellige aktiviteter.

Fra landeværn til hjemmeværn
Hvorfor overhovedet beskæftige sig med et 200 
år gammelt slag? 

”Det er naturligt, at vi har taget initiativet, fordi 
der er en pendant imellem landeværnet og hjem-
meværnet. Vi kunne slet ikke lade være med at 
tage et sådan skridt,” siger Bruno Juul, der både 
er formand for Træskoslagskomitéen og næst-
formand i Hjemmeværnsforeningen for Køge & 
Omegn.

Planlægningen af arrangementet har været i 
gang siden oktober 2006, og der er oprettet en 
komité, som blandt andre omfatter Køges borg-
mester og byens turistchef.

Hjælp fra mange sider
Det er blandt andet Køge Byhistoriske Arkiv, Køge 
Museum, Gardehusarerne og Sjællandske Artillerie 
og Feltcorps, der står for aktiviteterne. Sidst-
nævnte korps bygger en teltlejr i Museumshaven 
og genopfører slagsscener fra Træskopslaget på 
en mark tæt på byen; bymuseet arrangerer en 
udstilling om tiden i Køge i 1807, og Hjemmevær-
nets Musikkorps – Køge Bugt marcherer gennem 
Køge By.

Arrangementet er imidlertid helt afhængigt af 
de mange frivillige hjælpere fra hjemmeværnet, 
som vil assistere i forbindelse med afspærringer, 
transport af deltagere og eskorte af musikkorps 
gennem byen. Desuden tager hjemmeværnet sig 
af indkvartering og forplejning af ”historiske solda-
ter” på hjemmeværnsgården i Køge. 

Se også artiklen: ”Med træsko og høtyv” på  
næste side.

Læs nærmere under www.traeskoslaget.dk
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Med træsko 
og høtyv
For 200 år siden udkæmpede 1800-tallets 
”hjemmeværn”, landeværnet, en ulige kamp 
mod den engelske overmagt.

AF JAKOB EBErHArDT Det var ikke noget imponerede syn, der mødte den 
engelske generalmajor Wellesley, da han en sensom-
merdag i 1807 stødte på de danske landeværnssol-
dater nord for Køge. Flere af danskerne bar hverken 
uniform eller ordentlige våben, men var klædt i deres 
almindelige tøj og træsko og kun bevæbnet med hø-
tyv eller le. udfaldet af kampen mellem de krigsvante 
briter og de uerfarne danske bondesoldater var givet 
på forhånd, men trods de hårde odds gav lande-
værnssoldaterne sig ikke uden kamp.

Englandskrigene
I begyndelsen af 1800-tallet var hverken svenskerne 
eller tyskerne den danske hovedfjende. Det var til 
gengæld briterne, som på grund af Napoleonskrige-
ne interesserede sig meget for Danmarks stilling-
tagen i den store konflikt mellem Storbritannien og 
Napoleons Frankrig. 

I Slaget på reden i 1801 udkæmpede Danmark 
sit første slag mod briterne. Danskerne trak sig 
ærefuldt ud af opgøret, men allerede i 1807 var den 
gal igen. Årsagen var, at briterne ville have fat i den 
danske flåde, inden den eventuelt faldt i Frankrigs 
hænder. Derfor krævede Storbritannien at få de 
danske skibe udleveret.

Et terrorbombardement
Den danske regering afviste det urimelige britiske 
krav, og briternes reaktion lod ikke vente længe på 
sig. For anden gang på seks år sejlede den britiske 
flåde mod København, og i begyndelsen af septem-
ber 1807 bombarderede briterne den danske hoved-
stad. Gennem flere døgn regnede bomber, granater 
og brandraketter ned over byen i det, der er blevet 
kaldt historiens første terrorbombardement af civile. 

resultat: danskerne overgav sig, udleverede flå-
den og blev tvunget ind i en alliance med Storbritan-
niens ærkerival Napoleon.

Napoleons overmand
Københavns bombardement var dog ikke den eneste 
konfrontation under briternes ”besøg” i 1807. Få 
dage før bomberne faldt over hovedstaden tørnede 
britiske og danske tropper sammen i et ikke særlig 
kendt slag – ”Træskoslaget”. 

Da det meste af den danske hær lå i Holsten – i 
det nuværende Nordtyskland – måtte det danske 
forsvar blandt andet baseres på landeværnet, der 
bestod af hjemsendte soldater blandt bondebefolk-
ningen. Glæden var til at overse blandt de indkaldte 
landeværnssoldater fra Lolland, Falster, Møn og 
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De skotske soldater, The Gordon 
Highlanders, angriber de danske 
landeværnssoldater og trænger dem 
på flugt. Som det ses på billedet var 
det ikke alle danske soldater, der 
kæmpede uden uniform. Landeværns-
uniformen var en rød kjole, der var 
stor nok til at kunne trækkes over det 
civile tøj, rund hat med grøn fjerbusk, 
hvide lærredsbukser og støvletter. 
(Fra bogen “De så det ske, 
Englandskrigene 1801-1814”  
af Lars Lindberg.)

Nordsjælland, der nu skulle bryde op fra deres 
hjemstavn. En præst fortæller: ”Min avlskarl, der var 
landeværnsmand, satte sig den morgen, han skulle 
af sted, i gården på en sten og hylede.”

Der var ikke langt til et mytteri blandt soldaterne, 
og uviljen bundede nok i, at landeværnet oprindeligt 
kun skulle forsvare den provins, de boede i. 

En enhed fra den britiske belejringshær, som lå 
rundt om København, blev sendt ud for at møde 
de danske soldater. Og det var ikke ”hr.hvem-som-
helst”, som danskerne mødte ved Skillingskroen 
nord for Køge 29. august 1807. I spidsen for de 
britiske tropper stod selveste Arthur Wellesley, der 
senere som hertug af Wellington besejrede Napo-
leon ved Waterloo i 1815. 

Træskoslaget
Selvom det ikke var nogen uoverkommelig opgave 
for Wellesleys 6.000 veltrænede tropper, så varede 
slaget syv timer. Det er usikkert, hvor mange danske 
soldater, der egentlig var samlet – der nævnes tal 
mellem 5.000 og 7.000. I de hektiske og forvirrende 
dage har de danske officerer haft svært ved at få 
overblik over antallet. 

Blandt andet ved hjælp af de skotske soldater, 
The Gordon Highlanders, der var klædt i kilt, pres-
sede briterne landeværnssoldaterne tilbage gennem 
Køge by. Det lykkedes til sidst at opløse den danske 
hær og slå den på flugt, hvorunder nogle af de 
danske soldater smed deres træsko, derfor slagets 
navn. 

Cirka 100 landeværnssoldater blev dræbt og cirka 
150 blev såret. Briterne havde omkring 50 døde og 
cirka 80 sårede.

Slagets omfang og styrke bliver sat i relief, når 
man sammenligner med slaget ved Bov under 
Treårskrigen 31 år senere. Her blev 15 danskere 
dræbt, og 77 blev såret. 

“Min avlsKarl, der var  
landeværnsMand, satte siG 
den MorGen, han sKulle af 

sted, i Gården på en sten 
oG hylede.”
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Landeværnet
Landeværnet blev oprettet i 1801 sammen med Kystmilitsen og 
bestod af hjemsendte soldater. Ifølge den kongelige forordning, der 
lå til grund for landeværnets oprettelse, skulle folkene ”ene og alene 
opfylde den pligt at bidrage til at forsvare den provins, hvori de bo og 
opholde sig, imod fjendtlig vold.” 

Landeværnssoldaterne skulle altså forsvare deres lokalområde, 
hvorfor der opstod meget uvilje, da landeværnssoldaterne i 1807 

skulle forlade deres hjemstavn på Lolland, Falster, Møn og Nordsjæl-
land for at forsvare landet mod briterne. Uviljen var så stor, at det 
nærmede sig mytteri.

Landeværnssoldaterne var ofte pauvert udrustet – både med hen-
syn til våben og påklædning. Mange var kun bevæbnet med høtyve, 
udrettede leer eller hakkelsesknive på skaft. Langt fra alle havde 
uniform, men gik i deres eget tøj og bar meget ofte træsko.

Landeværnets fane med 
kongens navnetræk. Under 
flugten forsøgte en dansk 
soldat at gemme fanen i et 
hus, men briterne fandt den 
i alkoven.
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Ude i underafdelingerne synes en del, at de 
bruger al for meget tid på administration. Kla-
gepunktet blev bragt frem ved landsrådsmødet 
i november 2006, og nu har Forsvarets Interne 
Revision (FIR) påtaget sig at gennemføre en 
uvildig undersøgelse. Målet er at finde mulige 
forenklinger i det administrative arbejde, og 
som Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, sagde ved det årets første 
landsrådsmøde:

”Vi skal kun udføre det nødvendige arbejde.”
FIR kommer med en foreløbig rapportering 

i oktober, og den endelig rapport vil være klar 
i forbindelse med de første landsrådsmøde i 
2008.

Men hjemmeværnschefen var indstillet på, 
at der kunne sættes ting i værk allerede inden 
den endelige rapport forelå. 

”Vi skal se fremdrift i projektet, og vi kan 
hen ad vejen gennemføre forenklinger, selv om 
undersøgelsen ikke er færdig, sagde Jan S. 
Norgaard.

Fra den frivillige del af landsrådet deltager 
en repræsentant i den nedsatte styregruppe, 
mens tre medlemmer fra hver hjemmeværns-
gren sidder i den nedsatte arbejdsgruppe. 

Af Vibeke Bagge

Mindre  
administration
Uvildig undersøgelse af den 
administrative byrde ved 
underafdelingerne.

På landsrådsmødet indgik en drøftelse af 
fysiske krav til frivillige i hjemmeværnet, og 
her endes man om, at der som sådan ikke 
skal indføres fysiske krav.

Landsrådet kunne dog tilslutte sig, at 
det skal tilstræbes, at de frivillige i Hjem-
meværnets Indsatsstyrke (HIS) kan leve 
op til de fysiske krav, der stilles til en re-
aktionsstyrkesoldat i Forsvaret. Der er her 
tale om Forsvarets fysiske basiskrav. Hertil 
kommer visse basale krav til medlemmer i 
de sejlende besætninger samt besætnin-

ger i de flyvende delinger.
Samtidig skal det overvejes, i hvilket om-

fang der skal stilles konkrete fysiske krav 
til patruljeenheder og til det Særlige Støtte- 
og rekognosceringskompagni (SSr). 

For almindelige frivillige i hjemmevær-
nets aktive enheder vil der ikke blive stillet 
fysiske krav, men man vil søge at motivere 
til fysisk aktivitet gennem øget fokus på 
emnet og information herom.

Af Vibeke Bagge

Fysisk aktivitet

Der var mange nye ansigter blandt de 
frivillige medlemmer, da Hjemmeværnets 
Landsråd holdt årets første ordinære 
møde i Nymindegab i weekenden 24.-
25. marts. 

Siden landsrådsmødet sidste efterår 
har der været nyvalg til alle poster, og af 
de i alt 57 frivillige medlemmer og sup-
pleanter i landsrådet er 29 nyvalgte.

Med den ny bestemmelse for Hjem-
meværnets Landsråd, der blev vedtaget 
i efteråret 2006, er landsrådet blevet 
forøget med otte frivillige repræsen-
tanter. Hærhjemmeværnet har fået de 

syv nye pladser, så alle distrikter er 
repræsenteret med et medlem samt 
en frivillig chefrepræsentant fra hver 
totalforsvarsregion. Den sidste plads fik 
Virksomhedshjemmeværnet, der nu har 
tre frivillige repræsentanter i Landsrådet.

Forårets landsrådsmøde havde mange 
punkter på dagsordenen, og der var en 
ivrig spørgelyst fra medlemmerne.

Referatet fra landsrådsmødet kan 
læses på www.hjv.dk.

Af Vibeke Bagge

Nye ansigter

Dronning Margrethe har i løbet af foråret 
overrakt nye faner til tre af hjemmeværnets 
fem totalforsvarsregioner. Første gang var 
ved Totalforsvarsregion København den 
18. marts. Derefter fulgte Totalforsvarsre-
gion Nordjylland den 22. maj og Totalfor-
svarsregion Sjælland den 15. juni.

I efteråret vil Totalforsvarsregion Midtjylland 
modtage sin nye fane den 14. september, 
og den sidste faneoverrækkelse finder sted 
den 3. november ved Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd og Sønderjylland. 

Af Vibeke Bagge

Nye faner

LANDSrÅDSMØDE LANDSrÅDSMØDE
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Faneindvielsen ved 
Totalforsvarsregion 

København.

landEt rundt
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Til musik af Søværnets Tam-
burkorps mødte mere end 50 
gæster den 8. maj frem til den 
officielle indvielse af sejlads-
simulatoren. Efter selve 
indvielsen med taler af blandt 
andet formanden for Region 
Syddanmark, Carl Holst, og 
hjemmeværnets chef, general-
major Jan S. Norgaard, blev 
simulatoren demonstreret for 
gæsterne.
Fra september bliver simula-
toren taget i brug i forbindelse 
med skolens kurser. Indtil da 
skal den afprøves: Software 
og hardware testes, og alle 
funktioner gennemgås. Des-
uden simulerer instruktørerne 
elevundervisning, så de står 
bedst muligt rustet til den 
fremtidige undervisning. 

Festlig  
indvielse

landEt rundt

Lærer Henrik Egebak ved en af 
simulatorens manøvrepulte. På den store 
skærm ses den faretruende situation 
med containerskibet. Styrmand på land

Vi har direkte kurs mod et kæmpestort 
containerskib fra Mærsk og når først i sidste 
øjeblik at ændre kursen på vores marinehjem-
meværnsfartøj og undgå kollision. Men selvom 
vi havde ramt skibet, havde skaderne været til 
at overse, for sejladsen foregår i en simulator, 
der efterligner en virkelig sejladssituation. 
Den rekonstruerede virkelighed er dog meget 
livagtig, for det er nøjagtigt som at stå på en 
skibsbro. Vi kan se både fordækket af skibet, 
andre skibe i farvandet og bygninger på land. 

Rationel undervisning
Det nye simulatorsystem på Marinestation 
Slipshavn vil efter en igangværende testperio-
de blive taget i brug til efteråret. Det skal lette 
undervisningen af fartøjsførere, navigatører og 
bestikgaster i Marinehjemmeværnet. 

”Skolen undgår blandt andet meget af den 
spildtid og mange af de omkostninger, som 
der ellers er, når vi træner på et rigtigt skib,” 
siger Henrik Egebak. Han skal som lærer på 
Slipshavn stå for simulatorundervisningen.

Henrik Egebak henviser til, at der på et 
rigtigt fartøj kun er plads til, at én kursist ad 
gangen agerer styrmand, mens der er plads 
til otte kursister på én gang i simulatorrummet 
på Slipshavn. Desuden sparer skolen oliefor-
bruget ved at starte et fartøj op. 

I simulatoren får kursisterne hver en 
arbejdsstation med en manøvrepult, hvor de 
kan styre maskineri og ror. På en stor hoved-
skærm har de udsyn over farvandet og skibets 
forstavn, og på tre andre skærme kan de få 
forskellige billeder frem, blandt andet søkort, 
radar og instrumenter.

Simulatoren kan sættes op til forskellige 
skibstyper, og både vind, strøm og bølger kan 
indtastes i systemet, hvilket alt sammen er 
med til at påvirke skibet og kursistens styring 
af det. 

”Hvis kursisten ændrer på ror eller maskine-
ri, så beregner computeren virkningen for den 
skibstype, som systemet er sat op til, det vil 
sige, hvordan skibet reagerer ved henholdsvis 
ændring af fart og kurs,” siger Henrik Egebak.

Fordelen ved simulatoren er blandt andet, 
at kursisterne her kan ”gennemspille” de 
fleste sejladssituationer – også dem som de 
kun sjældent oplever til søs, og som de derfor 
ville have svært ved at træne uden det nye 
system. Det gælder også havnemanøvrer.

Af Jakob Eberhardt

På Marinestation Slipshavn bliver det snart muligt at styre et skib 
uden at stå til søs.
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Politikerne har hentet inspiration fra de frivillige i hjemme-
værnet i en ny aftale om redningsberedskabet for 2007-
2010.

Af det forlig, som regeringen har indgået med Dansk Fol-
keparti, Socialdemokratiet og Det radikale Venstre, fremgår 
det, at frivillig-området i redningsberedskabet skal styrkes.

Forligspartierne ønsker at nyttiggøre det samlede 
potentiale af frivillige i totalforsvaret. Ifølge aftalen skal det 
nuværende frivillig-kontaktudvalgs opgaver defineres på ny 
og udvides, så de omfatter både redningsberedskabets og 
hjemmeværnets frivillige. Repræsentanter for de frivillige i 
Hjemmeværnets Landsråd kommer med i frivillig-kontaktud-
valget.

Udvalget bliver rammen om koordination, udvikling og 
udveksling af viden om for eksempel uddannelse, øvelser og 
informations- og rekrutteringsopgaver for de frivillige i red-
ningsberedskabet og hjemmeværnet. Hensigten er ikke at 
ændre opgavefordelingen mellem parterne, men at udvikle 
frivillig-området til gavn for det danske samfund.

De politiske partier er enige om, at uddannelser i Forsva-
ret, hjemmeværnet og redningsberedskabet skal samtæn-
kes. Konkret betyder det, at nogle kurser flyttes til hjemme-
værnets kursusejendom i Søgård og Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab.

Det overordnede formål med den nye politiske aftale er 
at tilpasse og udvikle beredskabet til mulige trusler som for 
eksempel epidemier, naturkatastrofer og terrorangreb.

Hjemmeværnets politiske chef, kommitteret Ulrik Kragh, 
MF (V), glæder sig over aftalen og især understregningen af 
de frivilliges rolle i redningsberedskabet.

Af Jørgen Jensen

Beredskabsaftale med 
fokus på de frivillige

Politi, brandvæsen, hjemmeværn, beredskab og hospitaler i København 
trænede den 21. marts i at håndtere følgerne af et terrorangreb. En 
ellers stille sidegade på Østerbro var omdannet til et inferno. Resterne 
af en bombesprængt bus lå spredt over hele gaden, og det flød med 
sårede med alle slags læsioner. 

Øvelsen startede med en ordentligt kanonslag, og et kvarter efter kom 
de første brandbiler og ambulancer, mens politiet spærrede området af. 
Afspærringen blev hele tiden udvidet, og i udkanten af øvelsesområdet 
blev der indsat cirka 100 hjemmeværnssoldater fra Hærhjemmeværnsdi-
strikt City.

Af Vibeke Bagge

Terrorøvelse

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland gennemfø-
rer søndag den 9. september ”Hjemmeværnsløbet” - 
et motionsløb for alle – der gerne vil holde sig i form 
og have en god oplevelse sammen med andre.

Løbet starter fra Varde Kaserne, og ruterne på 
henholdsvis 5 og 10 kilometer er lagt i det afveks-
lende og let kuperede øvelsesterræn. Både civile og 
medlemmer af hjemmeværnet kan deltage.

I start- og målområdet vil der være musikkorps, 
hoppeborg til børnene, pølsebod og udstillinger af 
hjemmeværnets udrustning og materiel – blandt 
andet fra infanteriet, bevogtning, hundefører, Politi-

hjemmeværn samt Flyver- og Marinehjemmeværnet. 
Alle deltagere modtager en særlig løbs T-shirt 

og efter løbet et diplom med løbetiden påtrykt. Der 
gives pokaler til de tre hurtigste mænd og kvinder på 
begge ruter samt lodtrækningspræmier blandt alle 
deltagere. Til den hurtigste hjemmeværnsmand og 
-kvinde på de to distancer er der desuden vandrepo-
kaler, som blev indstiftet sidste år. 

Tilmelding skal ske for hjemmeværnsmedlemmer 
via www.hjv.dk og for civile via www.tider.dk

Af Vibeke Bagge

Løb og gode oplevelser
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Hjemmeværnets fem bedste skytter i 2006 
kom alle vest for Storebælt. Det var sergent 
Mai-Britt Ellebæk Jensen fra Hjemmeværns-
kompagni Aabenraa, som opnåede 158 
point på gevær, og menig Anne Foder fra 
Hjemmeværnsflotille 242 Østfyn med 185 
point på gevær. Begge har modtaget en 
erindringspræmie samt Hendes Majestæt 
Dronningens vandrepræmie – udført af 
sølvsmeden Claus Bjerring – og et diplom 
underskrevet af majestæten.

På herresiden var menig Flemming Minde-
gård fra hjemmeværnskompagni Kertemin-
de S bedste landsskytte på gevær med 189 
point. Han har modtaget en erindringspokal, 
Dagbladet Informations vandrepokal samt 
et diplom.

Sergent Lars Michael Bjerregaard fra 
Kompagni Odense-Dalum kan smykke sig 
med titlen som bedste landsskytte på gevær 
med optisk sigte med 127 point. Titlen har 
resulteret i et diplom, erindringspokal og 

vandrepokalen for landsskytter på gevær 
med optisk sigte.

Med sine 187 point var menig Jesper 
D. Sørensen fra kompagni Kolding bedste 
skytte på maskingevær. For indsatsen har 
han modtaget diplom, vandrepokal samt De 
Danske Garderforeningers vandrepokal for 
landsskytter på maskingevær.

Af Vibeke Bagge

Bedste skytter

landEt rundt

Den 1. juni fik Hjemmeværnsstaben ny chef. Det 
er oberst Finn Winkler (49), som senest har været 
chef for udviklingsafdelingen i Forsvarsstaben.

Finn Winkler startede som nyudnævnt premier-
løjtnant ved Sjællandske Livregiment i 1985 og kom 
i 1993 som major til Østre Landkommando. I 1996 
gik turen til Forsvarsstaben som NATO-sagsbe-
handler, og to år senere blev han stabsofficer i den 
danske repræsentation ved NATO i Bruxelles. 

Derefter fulgte udnævnelsen til oberstløjtnant og 
en kortere periode som chef for I Panserbataljon 
ved Gardehusarregimentet, inden han i 2002-03 
var i Kosovo som næstkommanderende og stabs-

chef i den danske bataljon. Efter hjemkomsten i 
2003 blev Finn Winkler chef for Institut for Militære 
Operationer ved Forsvarsakademiet og fra 2004-05 
var han til rådighed for udviklingsstaben i Forsvars-
staben 

Finn Winkler har i de forløbne måneder snuset lidt 
til hjemmeværnet og var således med til lands-
rådsmødet i marts og ved gruppekonkurrencen på 
Bornholm i maj.

Finn Winkler er gift med operationssygeplejerske 
Helle Winkler og har datteren Kathrine og sønnen 
rolf.

Af Vibeke Bagge

Hjemmeværnsstaben 
har fået ny chef

Hjemmeværnsflotille Vendsyssel, der er hjem-
mehørende i Frederikshavn, modtog den 29. 
marts et nyt fartøj. 

Det var MHV 906, der er det sidste fartøj i 
den første serie i 900-klassen, der blev bevil-
liget til hjemmeværnet i det forrige forsvars-
forlig. 

I indeværende forlig, der løber frem til ud-
gangen af 2009, er der afsat penge til yderli-
gere fem fartøjer af 900-klassen. De bliver nu 
leveret med cirka et halvt års interval.

MHV 906 blev navngivet den 14. april af 

Frederikshavns borgmester Erik Sørensen  
og fik navnet Fænø.

900-klassen omfatter fartøjer, der er 
konstrueret til at deltage i den nationale 
farvandsovervågning og til rednings- og 
miljøopgaver. Om bord er der således plads 
til to miljømoduler til udlægning af flydespær-
ringer. Fartøjerne er desuden forsynet med 
en hurtigtgående gummibåd og har det mest 
moderne navigations- og eftersøgningsud-
styr, der gør det muligt at løse missioner 
under alle vejrforhold. 

Af Vibeke Bagge

Nyt fartøj til Vendsyssel
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24 ud af de 30 mål, som blev 
opstillet for hjemmeværnet i 
2006, er nået. Det fremgår 
af en årsrapport, som blev 
udgivet i april. 

Kun tre mål er delvist opfyldt 
og bare tre mål er ikke nået. 

Et af de delvist opfyldte mål 
viser endda, at der ikke var 
langt igen, før det blev opfyldt: 
Marinehjemmeværnet leverede 
næsten 99 % af de timer, 
der var sat som mål inden for 
farvandsovervågning, herunder 
miljøovervågning.

Årsrapporten indeholder 
også en opgørelse over, hvor 
mange timer hjemmeværnet 
har brugt på indsættelser. 
Blandt andet leverede hjem-
meværnet 160.956 mandtimer 
til hjælp til lokalsamfundet 
(katastrofehjælp, sanitetsvagt, 
trafikregulering og andet), og 
det betød, at det opstillede mål 
for denne hjælp blev nået.

Når man medregner hjem-
meværnets støtte til totalforsva-
ret, herunder støtte til Forsva-
rets Basis Uddannelser, løber 
hjemmeværnets støtte samlet 
op i 353.475 mandtimer.

Årsrapporten for 2006 viser 
også, hvad den samlede hjælp 
til lokalsamfundet dækker over. 
Sportsstævner: 
  66.557 mandtimer
Trafikregulering: 
  77.243 mandtimer
Oplevelsesture: 
  4.019 mandtimer
Sanitetsvagt: 
  8.924 mandtimer
Fyrværkeridemonstrationer: 
  2.036 mandtimer
Katastrofehjælp:  
 2.177 mandtimer

Af Jakob Eberhardt

Flot  
målopfyldelse 

Hjælp  
fra luften
Flyverhjemmeværnet sendte lørdag den 31. marts 
sine første fire delinger på vingerne. Fra Maribo, 
Bornholm, Esbjerg og Roskilde satte de fire-
personers propelfly kurs mod Odense, der var 
samlingssted for premieren.

De flyvende delinger er en forsøgsordning, som 
skal være med til at gøre hjemmeværnets sam-
lede opgaveløsning endnu mere effektiv. 

Politi, brandvæsen, redningsberedskabet, mili-

tæret og andre myndigheder kan med de flyvende 
delinger få mulighed for at få assistance fra luften 
eller sågar få bragt deres egne folk højt til vejrs i 
tilfælde af skovbrande, forsvundne personer eller 
olieforurening til havs.

Flyene kan være på vingerne med en times 
varsel.

Af Vibeke Bagge

To glade piloter, Gert Juster (tv) og 
Ole Hald efter landingen i Odense 
på premieredagen for Flyverhjem-
meværnets nye flyvende delinger 

den 31. marts.
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34 hjemmeværnssoldater løb 
Copenhagen Marathon
Med snigende sommertemperatur 
var vejret langt fra ideelt. Alligevel 
gennemførte 34 hjemmeværns-
soldater den 20. maj Copen-
hagen Marathon. Den første fra 
hjemmeværnet forcerede mål-
stregen tre timer og ni minutter 
efter startskuddet, mens sidste 

mand i mål kom godt to timer se-
nere. under alle omstændigheder 
en flot præstation af hele holdet 
på en dag, hvor selv publikum 
svedte allerede om formiddagen.

Se resultatlisten på www.hjv.dk 
under nyheder.

Af Ole Grosen

To mand er klar til at træde frem i 
Copenhagen Marathon. Hjemmeværnet 

stillede med 36 deltagere i feltet, der 
talte 5.610 løbere. 
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Torsdag den 19. april faldt 
der regn fra morgenstunden 
over en stor del af Danmark, 
og det blev samtidig dagen 
for hjemmeværnets forårs-
kampagne. 

Bevæbnet med 2.550 
paraplyer og det samme antal 
regnslag stod hjemmeværns-
medlemmer fra den tidlige 
morgenstund parate ved en 
lang række store jernbanesta-
tioner over hele landet. 

Mange danskere på vej til 
arbejde var tydeligvis ikke for-
beredt på denne første regn-
vejrsdag i lange tider og tog 
med kyshånd mod en opslået 
paraply eller et regnslag. 

Formålet med forårskam-
pagne var at fortælle befolk-
ningen, at hjemmeværnet 
dækker, når det gælder.  

Af Vibeke Bagge

Dækning 
på en regn-
vejrsdag

landEt rundt

Sløringsdragten – en såkaldt Ghillie Suit 
– bliver primært anvendt af skarpskytter 

til at skjule deres position, mens de 
sniger sig ind på deres mål. SSR 

benytter dragten, når de løser 
rekognosceringsopgaver, hvor de ikke 

ønsker at blive opdaget.

Kompagni med 
internationalt  
fokus
Hjemmeværnets landsdækkende patruljekompagni 
har fået nyt navn og hedder nu Hjemmeværnets 
Særlig Støtte- og rekognosceringskompagni” (SSr).

Kompagniet med base på Søværnets Grundskole 
i Auderød har samtidig fået udvidet sine opgaver, 
så fokus i højere grad er rettet mod opgaver uden 
for landets grænser. ”under den Kolde Krig skulle 
vi levere kapaciteter som et patruljekompagni for 
hæren. I dag skal vi uddanne vore soldater, så de kan 
løse såvel nationale som internationale opgaver. Det 
betyder, at vi i dag støtter alle Forsvarets operative 
kommandoer,” siger kompagnichef, kaptajn Morten 
rask.

Særlig den internationale dimension fylder meget 
i kompagniet, der har specialiseret sig i at rekogno-
scere og indhente informationer under vanskelige 
forhold til brug for militære operationer.

Soldater fra SSr var således blandt de første, 
der sidste år gennemførte Forsvarets krævende 
Protection Team-uddannelse hos Jægerkorpset med 
henblik på udsendelse til Irak. Lige nu står en lille 
håndfuld SSr-soldater på spring til at blive udsendt i 
nye Protection Teams.

Opgavernes karakter i SSr kræver psykisk 
udholdenhed og fysisk styrke. Derfor er SSr langt 
fra for alle – ofte er det kun omkring 20 procent, 
der klarer optagelsesbetingelserne til kompagniet. 
Optagelsesforløbet til enheden er i fuld gang, men 
kvalificerede ansøgere kan fortsat lægge billet ind, 
hvis de har mulighed for at deltage i en testweekend 
16. – 19. august. 

Læs mere om SSr på: www.hjv.dk/ssr.

Af Charlotte Baun Drejka

Dygtige skytter på udebane
Ved den 24. Internationale Monte 
Kali Pokalschiessen ved Messel 
nær Darmstadt i Tyskland den 11. 
og 12. maj deltog for første gang 
to hold á fire mand fra Hjemme-
værnskompagni Silkeborg. De 
var blandt de i alt 310 hold, der 
dystede med det tyske Heckler 

& Koch SL8 gevær med optisk 
sigte på en 300 meter bane med 
faldmål.

Skydningen blev gennemført på 
tid med max. 180 sekunder per 
skytte, hvor de fire skytter skulle 
rotere og afgive 20 skud hver. 

Hjemmeværnskompagni Silke-

borgs Team 1 med løjtnant Jesper 
Michelsen (18 træf), oversergent 
Hans Rytter (11 træf), korporal 
Leo Staal (18 træf) og kaptajn 
Han J. Madsen (19 træf) skød sig 
ind på en samlet 4. plads. 

Af Vibeke Bagge
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Godt kendskab  
giver gode relationer
Jobsikring for hjemmeværnssoldater under længerevarende indsættelser skal 
sikres ved en tættere kontakt til Interforce-virksomhederne. 

AF MICHAEL AAKJær OG VIBEKE BAGGE

Hørt i kantinen på en dansk virksomhed:
”Hvad så Jens Peter, skal vi tage på fisketur i 

morgen aften?” 
”Det kan jeg ikke. Jeg skal til Oksbøl hele dagen 

med hjemmeværnet og hjælpe hæren med at træne 
soldater til det næste hold til Afghanistan.” 

”På en hverdag! Hvad siger mester til det? Er det 
ikke tredje gang år?” 

”Det har mester og jeg lavet en aftale om. Han er 
nemlig med i Interforce, og han ved godt, at jeg vil 
være væk ind i mellem til hjemmeværnstjeneste” 

”Interforce, hvad er det? Det lyder som noget 
udenlandsk?” 

”Interforce er simpelthen en komité, som er 
oprettet af danske virksomheder og Forsvaret for 
at forbedre samarbejdet mellem virksomhederne 
og forsvaret. Derfor kan jeg nu tager til Oksbøl, og 
Peter fra smedjen har også været en tur i Irak.”

Ovennævnte ordspil er opdigtet, men skulle gerne 
beskrive, hvad det egentlig er, hjemmeværnet i 
dagligdagen kan bruge Interforce til. 

1.350 medlemsvirksomheder
Interforce er sat i verden for at øge forståelsen 
imellem erhvervslivet og Forsvaret, herunder også 
hjemmeværnet. Formålet er at sikre erhvervslivets 
støtte til forsvarets løsning af de pålagte opgaver, 
både internationalt og nationalt, herunder specielt at 
skabe forståelse for Forsvarets og hjemmeværnets 
brug af reservepersonel og hjemmeværnssoldater.

Interforce blev oprettet i 1999, og i dag støtter 
cirka 1.350 virksomheder Interforce. Forsvarsche-
fen, general Jesper Helsø, er militær koordinator 
og tidligere udenrigsminister uffe Ellemann-Jensen 
er formand for Interforce landskomité, hvor også 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. 
Norgaard har sæde.

Jobsikring
Konsekvensen af det forøgede aktivitetsniveau for 
de aktive hjemmeværnssoldater har naturligvis fået 

dem til at spørge om deres jobsikkerhed, og for-
svarsminister Søren Gade har helt klart tilkendegivet, 
at det skal finde sted gennem Interforce.

I det næste års tid sætter Hjemmeværnskom-
mandoen derfor turbo på at få udbredt kendskabet 
til hjemmeværnet i Interforce og kendskabet til 
Interforce i hjemmeværnet. 

For hjemmeværnets vedkommende har man 
udover intern information om Interforce planlagt at 
invitere Interforce-virksomheder til en række af de 
lokale og regionale aktiviteter – for eksempel fane-
overrækkelse, øvelser, aktivitetsdage – og specielle 
arrangementer målrettet direkte til virksomhederne. 
På den måde kan de danne sig et indtryk af hjem-
meværnssoldaternes opgaver og få indblik i deres 
uddannelser, som også kan komme virksomhederne 
til gode. 

En optimering af kendskabet sker dels for at gøre 
Interforce-medlemmerne opmærksomme på, at de 
også har medlemmer af hjemmeværnet blandt deres 
ansatte, som har behov for jobsikring, dels fordi 
hjemmeværnssoldaterne skal vide, om netop deres 
virksomhed er omfattet af aftalen.

Positiv indstilling
Hvordan udmønter Interforce samarbejdet sig så i 
praksis? ud over forhåbentlig at gøre det nemmere 
for den enkelte hjemmeværnssoldat at få fri til hjem-
meværnstjeneste - det være sig uddannelses- og 
øvelsesaktiviteter eller egentlig indsats - så er der i 
kraft af Interforce også et netværk af virksomheder, 
hvor man er positivt indstillet over for Forsvaret og 
hjemmeværnet generelt.

Det benytter blandt andet forsvarets job- og ud-
dannelseskonsulenter sig af ved at henvise militært 
personel, der skal hjemsendes, til at søge jobs eller 
praktikpladser ved Interforce støttevirksomheder. Og 
der er talrige eksempler på, at det også har medført 
ansættelser eller praktikpladser for de pågældende. 

Kaptajn Michael Aakjær er Interforce-kontaktper-
son ved Totalforsvarsregion Midtjylland.

Fakta

Interforce er opdelt i et 
antal regioner med hver sin 
regionale komite. Interforce-
regionerne har samme 
grænser som de nye civile 
regioner med undtagelse af 
Bornholm. I hver region er 
der oprettet en Interforce-
komité, og der er ligeledes 
udpeget en militær koor-
dinator. regionerne, hvem 
der indgår heri, og hvem 
der er formand henholdsvis 
militær koordinator, kan ses 
på Interforce hjemmeside: 
Forsvaret.dk/Interforce. 
På Interforce hjemmesiden 
kan man også finde en liste 
over alle støttevirksomhe-
derne samt læse Interforce 
News. Flere totalforsvars-
regioner har tillige et link til 
Interforce på deres egen 
hjemmeside - her er det 
bare et klik - hvis man vil 
vide mere. 
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kursuskalEndEr

Hjemmeværnsskolens 

AUGUST 
Kursus Periode Sted

 

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

3. - 5. AUG Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 1 10. - 12. AUG Nymindegab

Rets og Straffeforhold, MHV 10. - 12. AUG
FLS 
Frederikshavn

Havmiljøkursus 11. AUG Slipshavn

Instruktørkursus 12. - 17. AUG Nymindegab

Dæksgastkursus 12. - 19. AUG Slipshavn

Gruppeførerkursus, Politi 13. - 17. AUG Nymindegab

RLU, Brand og redningkursus, 
MHV

14. - 15. AUG Slipshavn

Skydelederkursus 1 16. - 19. AUG Nymindegab

Næstkommanderendekursus, 
Underafdeling

17. - 19. AUG Nymindegab

Sygepasserkursus, modul 1 17. - 19. AUG Nymindegab

Ledelseskursus 1 19. - 24. AUG Nymindegab

Videregående Befalingsmandskur-
sus

19. - 24. AUG Nymindegab

Videregående Officerskursus 19. - 24. AUG Nymindegab

Navigatørkursus, MHV 19. - 24. AUG Slipshavn

Dæksgastkursus 19. - 26. AUG Esbjerg

Introduktionskursus for civilt ansat 
personale

20. - 24. AUG Nymindegab

MOTBON, Brand og havarikur-
sus, land

24. - 26. AUG HVIMS

Havmiljøkursus 25. AUG Slipshavn

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 1

26. - 31. AUG Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTINF - 
Modul 1

26. - 31. AUG Nymindegab

Dæksgastkursus
26. AUG - 2. 
SEP

Slipshavn

RLU, Brand og redningkursus, 
MHV

28. - 29. AUG Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor
29. AUG - 2. 
SEP

Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/
FARF

29. AUG - 2. 
SEP

Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

31. AUG - 2. 
SEP

Nymindegab

 

SEPTEMBER 
Kursus Periode Sted

 

Skydelærerkursus - Modul 1 2. - 5. SEP Nymindegab

Omskolingskursus 900-kl, Motor 3. - 7. SEP Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/
FARF

3. - 7. SEP Slipshavn

Næstkommanderendekursus, 
Deling

7. - 9. SEP Nymindegab

Bestikgastkursus 7. - 9. SEP Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 7. - 9. SEP Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 7. - 9. SEP Randers

Omskolingskursus 900-kl, Motor 7. - 11. SEP Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/
FARF

7. - 11. SEP Slipshavn

Dæksgastkursus 9. - 16. SEP Slipshavn

RLU, Brand og redningkursus, 
MHV

11. - 12. SEP Slipshavn

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 2

14. - 16. SEP Nymindegab

RIS MOTBON, Havnebevogtning-
kursus

14. - 16. SEP FLS

ECDIS, Brugerkursus 15. SEP Slipshavn

Alment Officerskursus - Modul 2 16. - 21. SEP Nymindegab

Chefkursus 16. - 21. SEP Nymindegab

Forsyningsbefalingsmandskursus 16. - 21. SEP Nymindegab

Fartøjsførerkursus 16. - 21. SEP Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

21. - 23. SEP Nymindegab

Videregående Officerskursus 23. - 28. SEP Nymindegab

Skydelærerkursus - Modul 2 23. - 29. SEP Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTINF - 
Modul 2

23. - 30. SEP Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 24. - 26. SEP Slipshavn

Lærerseminar på Hjemmeværns-
skolen

28. - 30. SEP Nymindegab

ECDIS, Brugerkursus 29. SEP Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

30. SEP - 5. 
OKT

Nymindegab

Navigatørkursus B
30. SEP - 5. 
OKT

Slipshavn

 

kursuskalender for aug. - dec. 2007
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Hjemmeværnsskolens 
kursuskalender for aug. - dec. 2007

OKTOBER 
Kursus Periode Sted

 

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 1

2. - 5. OKT Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 3

2. - 7. OKT Nymindegab

Omskolingskursus 900-kl, 
Dæksgast

5. OKT Aalborg

Informationsgrundkursus 5. - 7. OKT Nymindegab

Udstillingsbefalingsmandskursus 5. - 7. OKT Nymindegab

HDU Befalingsmandskursus 5. - 7. OKT Nymindegab

Omskolingskursus 900-kl, 
Dæksgast

6. OKT Aalborg

Omskolingskursus 900-kl, 
Dæksgast

7. OKT Aalborg

Videregående Befalingsmandskur-
sus

7. - 12. OKT Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 7. - 12. OKT Slipshavn

Radiooperatørkursus 7. - 12. OKT Slipshavn

Videregående Skydelærerkursus 7. - 12. OKT Nymindegab

Krankursus, MHV 12. - 14. OKT Kolding

RIS MOTBON, Transportbevogt-
ningskursus

12. - 14. OKT FLS

RLU, Brand og redningkursus, 
MHV

13. - 14. OKT Slipshavn

Krankursus, MHV 19. - 21. OKT Aabenraa

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

19. - 21. OKT Nymindegab

CBRN Spore-/decontaminerings-
kursus

20. OKT
FLS 
Frederikshavn

Alment Officerskursus - Modul 3 21. - 26. OKT Nymindegab

Ledelseskursus 2 21. - 26. OKT Nymindegab

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 2

21. - 27. OKT Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 1 26. - 28. OKT Nymindegab

SAR 1 26. - 28. OKT
FLS 
Frederikshavn

Sygepasserkursus, modul 2 26. - 28. OKT Nymindegab

 

NOVEMBER 

Kursus Periode Sted

 

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

2. - 4. NOV Nymindegab

Informationslederkursus 2. - 4. NOV Nymindegab

Redaktørkursus 2. - 4. NOV Nymindegab

Historikerkursus 2. - 4. NOV Nymindegab

Radiostationslederkursus, Civil 4. - 8. NOV Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 4. - 9. NOV Slipshavn

Instruktørkursus 4. - 9. NOV Nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 4. - 9. NOV Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTOV 4. - 11. NOV Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 9. - 11. NOV Nymindegab

Skydelederkursus 2 9. - 11. NOV Nymindegab

Stabsofficerskursus, Grundkursus 9. - 11. NOV Nymindegab

Motorpasserkursus A 11. - 16. NOV Slipshavn

Fjernkendingskursus, MHV 11. - 16. NOV Slipshavn

Hjemmeværnskursus I - Del 1 12. - 16. NOV Nymindegab

Hjemmeværnskursus II 12. - 16. NOV Nymindegab

Introduktionskursus for militært 
ansat personale - Rejseuge

12. - 16. NOV
Ved forskellige 
myndigheder

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

18. - 23. NOV Nymindegab

Hjemmeværnskursus I - Del 2 19. - 23. NOV Nymindegab

Introduktionskursus for militært 
ansat personale - Hjemmeværns-
skolen

19. - 23. NOV Nymindegab

Delingsførerkursus, Politi 19. - 23. NOV Nymindegab

SAR 2 23. - 25. NOV
FLS 
Frederikshavn

Radiostationslederkursus, Militær 25. - 28. NOV Slipshavn

Videregående Officerskursus 
MHV

25. - 28. NOV Slipshavn

Distriktschefseminar 27. - 29. NOV Nymindegab

Logistikofficerskursus, MHV 28. - 30. NOV Slipshavn

Operationsofficerskursus, MHV 28. - 30. NOV Slipshavn

Planlægningsofficerskursus, MHV 28. - 30. NOV Slipshavn

Uddannelsesofficerskursus, MHV 28. - 30. NOV Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

30. NOV - 2. 
DEC

Nymindegab

 

DECEMBER 

Kursus Periode Sted

 

Alment Officerskursus - Modul 2 2. - 7. DEC Nymindegab

Motorpasserkursus B 2. - 7. DEC Slipshavn

Fartøjsmesterskursus 2. - 7. DEC Slipshavn
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Spørgsmål:
1   Hvor mange mål har hjemmeværnet opnået ud af de 

30 mulige ifølge årsrapporten?

2   Hvornår blev sejladssimulatoren indviet i Slipshavn?

3  Hvem er formand for Interforce landskomité?

4   En hjemmeværnsforening har taget initiativ til mar-
keringen af 200-året for Træskoslaget. Hvad hedder 
hjemmeværnsforeningen?

5   Hvornår udkommer Hans Jørgen Bonnichsens næste 
bog?

6   Hvor mange point fik den sejrende HIS-gruppe ved 
Hjemmeværnets Gruppekonkurrence 2007?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskom-
mandoen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på 
e-mail til hjvbl@hjv.dk senest 10. august.

God fornøjelse 

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

Blandt de, der svarer rigtigt på alle 
spørgsmålene, trækker vi lod om to 
smarte hjemmeværnsure, der findes 
både i en dame- og en herremodel.

Krydsord

Sudoku

dEn sJovE sidE

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 1/07 blev:

Lizzi Staalhagen
Parkvej 14
3450 Allerød

Leonhard Hovedskov Andersen
Nylandsalle 1
8700 Horsens



ANTITERROR-MATERIEL
Fra SEMA!

IE
D?

Ground
Bomb
Killer

GBK er udviklet til anvendelse 
i første fase, når der er fundet 
et mistænkeligt objekt på en 
offentlig plads og der derved 
er mulighed for en bombe-
trussel!

STORMWALL
er udviklet til 
beskyttelse af be-
vogtningspersonel
i forbindelse med
kontrolposter. 

Beskytter personellet imod 
bilbomber og beskydning med 
håndvåben.
Kan nemt medbringes og kan 
sættes meget hurtigt op!

Udstyr: www.HuntersHouse.dk

NAVNEMÆRKER

AARS BRODERI

NAVNEMÆRKER
Grøn bændel/sort tekst

4 stk. på velcro

Broderede kr. 90,-
Kan bestilles skriftligt ell.
email: fjeldsted@aars.dk
Send check ell. indbetal 
på konto 9217-1754129561

AARS BRODERI
Hans Egedes Vej 69

Tlf. 25 53 29 74

Levering

ca. 1 uge

www.o2h.dk
(oskar - to - hotel)

56 44 70 70

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

VI SENDER OGSÅ TIL FELTPOSTADRESSE

Desert TFX
Kr. 1599

www.e-sko.dk Amagerbrogade 53. Køb direkte på nettet. 10% bonus. Portofri. Returret.

NYHEDER

Deer Hunter
Kr. 1999

  
Fort Lewis
Kr. 2799

DKNyt våbenfirma: 

Søges:  Containere og andet fra modstandsbevægelsen 
                  samt tyske ting fra WWII. 
                  Kontant afregning eller bytte. 

Mail: per@dk-arms.com   Mobil: 2234 2210 

www.dk-arms.com 

Få udrustning fra dag til dag
Bl.a. i dansk camouflage Bøllehat, 

35 og 75 L. Rygsække, Camelbag til vand.

M84 org. Skjorter lang & kort ærme,
Støvler, Skudsikre veste

- og 3.000 andre ting

Se: www.armyvarer.dk

Nr. Alle 26-28 • 5610 Assens • Tlf. 64 71 15 05 • www.armyvarer.dk

jan S. norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Leder

Sjovt skal det være, ellers orker vi ikke bruge vores 
fritid og karriere på det! Så kort kan hjemmeværnets 
frivillige og ansatte udtrykke deres forventning til 
fremtiden.

For at det er sjovt at bruge sin tid på hjemmeværnet, 
skal en række forudsætninger være på plads. Opga-
verne skal være relevante til tidens trusler, så hjem-
meværnet uddanner sine soldater til indsættelser, der er 
relevante og interessante.

For ingen skal være i tvivl - hjemmeværnets soldater 
har rigeligt at lave. Den undersøgelse, som Socialforsk-
ningsinstituttet (SFI) har gennemført hos mere end 
1.000 medlemmer, viser, at hjemmeværnets frivillige i 
gennemsnit arbejder én time mere dagligt end befolk-
ningen som helhed. Vores aktive soldater er frivillige i 
hjemmeværnet i gennemsnit 18,2 timer om måneden, 
og samtidigt er de mere aktive i borgerforeninger, 
børnehavebestyrelser, spejderarbejde, idrætsforeninger 
og tilsvarende frivillige organisationer end danskerne i 
almindelighed.

Vi har altså Danmarks mest aktive fritidsmennesker 
som medlemmer af hjemmeværnet - og det er vi som 
hjemmeværnsledelse stolte af, for det bekræfter vores 
formodning om, at hjemmeværnets soldater er blandt 
det danske samfunds solide støtter og en væsentlig 
rygrad i forenings-Danmark.

Men det har også sine udfordringer. 
Hjemmeværnet skal gøre sig umage for, at aktivi-

teterne er af en karakter, så de findes udfordrende, 
udviklende, uddannende og underholdende. Hvis ikke 
vi kan leve op til de fire U’er, vil vores frivillige soldater 
i stedet bruge deres tid, hvor der er større udbytte og 
anerkendelse af deres indsats.

Organisationen har brugt de sidste par år på at om-
stille sig i geografi, uddannelser og opgavekompleks. 
Det er på plads. Hjemmeværnet oplever det højeste 
antal indsættelser, det højeste antal tilmeldinger til ud-
dannelserne og det højeste antal deltagere til arrange-
menter i mange år. Det er stærkt, og det skal vi være 
tilfredse med.

Men der er altid ting, som kan blive bedre. Vi oplever, 
at Tordenskjolds soldater bliver hårdt belastet. De ak-
tive trækker et enormt læs. Men samtidigt viser vores 
SFI-undersøgelse, at mere end to tredjedele af alle 
frivillige soldater vil være villige til at give et ekstra nap 
med, hvis de bliver spurgt om noget konkret.

Det viser for os som hjemmeværnsledelse, at der til 
stadighed skal fokuseres på uddelegering og personlig 
kontakt til hver enkelt i kompagnier, flotiller og eskadril-
ler. Der er flere kræfter at trække på - det gælder bare 
om at få dem aktiveret.

Som omtalt i dette nummer af HJV magasinet 
samlede hjemmeværnet knapt 3.000 befalingsmænd 
og officerer til træf den 2. juni i Fredericia. Formålet 
var at skabe gejst og korpsånd for den nye fremtid. 
Diverse tilbagemeldinger og reportagerne i dette blad 
viser, at det lykkedes. Nu gælder det så om at få den 
nye energi ud til hver enkelt menig hjemmeværnssoldat.

Det kræver stor indsats fra det frivillige ledelsesni-
veau, men vi er sikre på, at underafdelingscheferne, 
deres næstkommanderende, kontaktofficerer, delings-
førere og gruppeførere vil lægge hovederne i blød for, 
hvordan de kan give begejstringen videre.

Ingen skal være i tvivl om, at vi som hjemmeværns-
ledelse bifalder initiativer, der fremmer sammenholdet. 
Der er dømt frihed under ansvar. Vi forventer, at der 
laves gode aktiviteter, som på samme tid bidrager til 
sammenholdet og giver Danmark et styrket hjemme-
værn.

Man kan afrundende sige:
Vores aktiviteter skal gøre os professionelle, og vi skal 
også have det morsomt. Men vi må ikke have det så 
morsomt, at vi ikke er professionelle. På den anden 
side må vi heller ikke være så professionelle, at vi ikke 
har det morsomt.

Hjemmeværnsledelsen

Når sjov og alvor  
 går i spænd

ulrik Kragh (MF)
Kommitteret for 
Hjemmeværnet
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Klik ind på hjv.dk og læs mere om hjemmeværnet



Fredericiatræf 
viste vejen18

Kæmpe kampagne  
til efteråret08

Teamwork og stor gejst
under gruppekonkurrence29

TILBUD

Uniform Oxford
Også civil anvendelse

Pris: Kr. 965,-  

NFM Odin 42L 
specialist rygsæk
 Pris: Kr. 2.395,-

Garnisionsrygsæk
Instruktør/mødetaske

Pris: Kr. 350,-

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover
Pris: Kr. 150,- (176,-)

Tegnebog M/84
ID-kort på bagsiden

 Pris: Kr. 80,-

Støttesløjfe, magnetisk
Se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Tactical T-Shirt Phase 1 - Unifit
  

Pris: Kr. 230,-

Du kender det kun alt for godt!

KUN Kr. 225,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

ID-NR.: 42513 magasinet
nr. 2 /juni 2007

Kronprins Frederik besøgte 
befalingsmandstræffet, hvor han 
var med til at fremme gejsten hos 
hjemmeværnssoldaterne. 
 side 18

Royalt besøg


