
Fokus på hvervning:

Derfor  
meldte 
jeg mig 

Vi er 
FLYTTET!

Blokken 37
3460 Birkerød

Termo Fleece 

 

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

  Gore-Tex støvle
 Pris: Kr. 1.480,-

Dansk camouflage
Pris: Kr. 295,-

GF kortmappe!

Desert Locust Goggle
 Pris: Kr. 732,-

A-4 kopipapir (200 stk.)
Pris: Kr. 235,-

TACGEAR
  Gaiters

 Pris: Kr. 270,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

Hjemmeværnet  
har leveret varen

Hans familie satte 
livet på spil

37
42

Nordiske chefer i 
hård marchdyst34

Tusind soldater i  
gruppekonkurrence12
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Teknisk arrangør: Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 75 64 87 00 og oplys: SX nr. 2121 samt priskode

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

30% i rabat 
- Januar og februar 2009
              Absalon Hotel
Så er der udsalg i Københavns butikker og på Absalon Hotel. Du bor midt i København 
tæt på Strøget og Fisketorvets shopping center. Overnat tre dage, så er der lidt 
ekstra tid til dine indkøb.

Pr
isk

od
e:

 0
7L

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse

1.245,-

01.01-28.02.2009 - dog undtaget 

Golf i hjertet af Sønderjylland 
- miniferie med smuk natur
              Brundtland Golf & Hotel

Normalpris 1.665,-
Spar kr. 390-

Pr
isk

od
e:

 L
97

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse 

1.275,-
Ankomst tirsdag, onsdag og torsdag 

11.06.2009

Storslået natur og højt til loftet 
- Miniferie i Midtjylland
              Kibæk Hotel

-

Normalpris 1.864-
Spar kr. 1.065,-

Pr
isk

od
e:

 L
95

Pris i kr. pr.  pers. 
i delt db. værelse

799,-

15.06.2009

Østers & mousserende vin 
Østers & mousserende vin
              Hotel Kommandørgården

naturoplevelser. Her kan I ride på en islandsk hest på Nordeuropas bredeste strand, 
-

vande) og meget mere. 

Pr
isk

od
e:

 L
83

 vet samt ½ fl. Mousserende vin

Pris i kr. pr. pers. 
i delt hotelhytte

995,-
Ankomst søndag, mandag, tirsdag 
og onsdag i 2009

Knejsende midt på strøget 
- Hold fri i naturskønne Silkeborg
              Hotel Dania Silkeborg

et naturligt valg til overnatning i Silkeborg. 

Normalpris 1.812-
Spar kr. 763,-

Pr
isk

od
e:

 L
99 ved ankomst

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse 

1.049,-
Enkeltværelse 1.547,-

Fri ankomst i 2009

Familiær atmosfære og dansk mad 
- Forrygende weekend med Sussi & Leo
              Hotel Lisboa 

-

Normalpris 1.198,-
Spar kr. 199,-

Normalpris 1.740,-
Spar kr. 495,-

Pr
isk

od
e:

 L
61

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse

999,-

21.08- 21.11.2009

tillæg på kr. 95,- pr. 

børn op til 12 år)

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 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.
Børnerabatterne er ved 2 betalende voksne. 
Teknisk arrangør: 

Italiensk wellness
8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Tabiano Bagni, Italien

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag 
 inkl. salatbuffet
• 1 fl aske hvidvin på værelset  
 ved ankomst
• 1 x wellnessbehandling

Grand Hotel Terme Astro 
Den norditalienske region Emilia-Romagna er kendt for at 
være et sted for livsnydere, og herfra stammer specialiteter 
som parmaskinke, parmesan og Lambrusco. Området er også 
kendt for kurbyerne Salsamaggiore med saltholdige kilder og 
Tabiano Bagno med svovlholdige kilder - og i dette kurpara-
dis ligger det 4-stjernede Grand Hotel Terme Astro med det 
orientalsk inspirerede wellnesscenter Beauty Farm Alhambra, 
hvor I har alle muligheder for at nyde livet. Fra hotellet har I 
desuden rigtig mange spændende udfl ugtsmuligheder. Besøg 
f.eks. kulturbyen Parma (40 km) med sine mange stemnings-
fulde pladser og smukke paladser samt marked, fortovscaféer, 
domkirke og et helt specielt 8-kantet dåbskapel. I kan også 
opleve et af Italiens mest imponerende og velbevarede 1400-
tals slotte Torrechiara (47 km) lidt syd for Parma. 

Ankomst: 
Jun:  7. 14. 21. 28.    
Jul:  5. 12. 19. 26.   
Aug:   2. 9. 16. 23. 30.
Sep:   6. 13. 20. 27.   
Okt:   4. 11. 18.

Oplevelsesferie 
i Güstrow
4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Güstrow

Pris pr. pers. i dobbeltværelse Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 x entre til Naturpark 
• 1 x entre til Güstrower   
 sauna- og badeland
• Happy hour hver dag mellem  
 kl. 16.30-17.30 med 50 %  
 rabat på øl, vin og vand

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 4-11 år ½ pris i forældres værelse.

Nordik Hotel 
Am Tierpark 
Güstrow syd for Rostock hører til 
blandt eliten af gamle pragtbyer i det 
tidligere Østtyskland. Med ophold på 
Hotel Am Tierpark har man en kom-
fortabel base for at gå på opdagelse 
i historien – men også for at opleve 
nogle af nutidens spændende attrak-
tioner: Hotellet ligger i udkanten af 
Güstrow, som nabo til det tropiske 
sauna- og badeland samt byens na-
tur- og oplevelsespark, hvor man kan 
komme i nærkontakt med ulve og gå 
under vandet gennem aqua tunnelen 
– opholdet inkluderer entreer til 
begge oplevelser. 

Ankomst: 
Torsdage og søndage frem til 
14.12.2008 samt i perioden 
4.1.-4.6.2009 og 30.8.-17.12.2009.
Ankomst hver 3. dag i perioden 
7.6.-27.8.2009.

Luksusweekend 
i Malmö
3 dages weekend på 4-stjernet hotel 
i Malmö centrum

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x enkel aftenbuffet
• 1 x 3-retters middag lørdag 
 aften på Restaurant 
 Skeppsbron 2

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse
Inkluderer kun slutrengøring.

Børnerabat: Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse. Max. 2 opredninger pr. værelse.

Clarion Hotel 
Temperance 
Malmø er tæt på, fuld af overraskel-
ser og giver valuta for pengene. Med 
et ophold på det fl otte 4-stjernede 
Clarion Collection Hotel Temperan-
ce har du let adgang til alle fordelene 
ved shopping til lav kurs, for hotellet 
ligger i centrum omgivet af seværdig-
heder. Her er 500 m til Gamla Stans 
skønne kvarterer, torve og små si-
degader, der er særdeles butiks- og 
restauranttætte. Efter den gode mid-
dag lørdag aften på Restaurant Skep-
psbron 2, som ligger med udsigt over 
vandet, kan det anbefales at tage en 
promenadetur langs byens kanaler 
og i parkerne omkring renæssance-
slottet, hvor også det fl otte Casino 
Cosmopol ligger. 

Ankomst:
Fredage frem til 31.12.2008 samt i 
perioden 1.1.-19.6.2009.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

kr. 949,- kr. 1.099,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

7 overnatninger7 overnatninger7 overnatninger

Pris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 3.299,-

...eller ring: 

Mulighed for ekstradøgn kr. 399,-. 
Ring og hør nærmere.

Hotel Am Tierpark

Hotel Temperance

 JULEGAVEIDÉOverrask med oplevelser– giv et rejsegavekort!

Hotel Terme Astro
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Tak til læserne
HJV magasinet har nu været på 
gaden i to år. En nylig læserunder-
søgelse viste, at læserne er glade 
for magasinet, og at de læser det 
flittigt. På redaktionen er vi klar over, 
at et sådan resultat forpligter. Vi skal 
hele tiden spørge os selv, om vi kan 
gøre det bedre. Og magasinet skal 
hele tiden være klar til at forny sig 
for ikke at stå i stampe. I læserun-
dersøgelsen kom der mange kon-
krete forslag til emner, som læserne 
mener, magasinet bør tage op eller 
gøre mere ved. Det viser, at selvom 
flertallet af læserne er tilfredse, 
så er de samtidig kritiske – bedre 
læsere kan man ikke ønske sig, for 
det er med til at holde redaktionen 
til ilden. Vi vil gøre vores bedste for 
at tilgodese læsernes emneforslag i 
fremtidens magasinudgivelser. 

Andre emner vil også komme til 
at præge magasinet, for 2009 bliver 
et spændende år – hjemmeværnets 
60-års-jubilæum, gruppekonkur-
rencen, udsendelse af hjemme-
værnsdelinger til Afghanistan og 
hjemmeværnets massive støtte til 
klimakonferencen i København er 
blot nogle få af de begivenheder, 
der vil sætte sit præg på livet i hjem-
meværnet og dermed næste års 
magasinudgivelser.

Glædelig jul og godt nytår!

 Jørgen Jensen, redaktør

05

Et forsvar i forandring
”De internationale operationer vil stille store militære krav til den nationale 
del af hjemmeværnet og holde det militært beskæftiget,” forklarer for-
svarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen. I et interview med HJV magasi-
net fortæller han om forsvarets situation og sit syn på hjemmeværnet.

Skal sparke døre op
Rekrutteringsofficer Carsten Petersen fra Sorø brænder for det udad-
vendte informationsarbejde, som han har kastet sig over efter mange år 
på reservebænken.

Indhold
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08 Fokus på hvervning
19 Øvelse VIP Guard  
20 Opslagstavlen 
21 Landsråd
22 Landet Rundt
26 Livet efter masterclasses
30  Reportage fra Koldkrigs-
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32  Interview med chef for  

Flyvertaktisk Kommando
43 Bøger
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46 Konkurrence
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Afghanistan i Oksbøl
Det både lød og så ud som Afghanistan, da bevogtningsdelingen fra hjem-
meværnet øvede sig i Oksbøl forud for udsendelsen til Helmand-provinsen 
i begyndelsen af november. HJV magasinet fulgte den sidste træning 
inden hærens godkendelse af delingen.
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Mesterligt

Ulrik Kragh
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

LeDer

DE myldrede ind. Både lørdag morgen og søndag 
morgen. Til inciterende toner fra to af hjemmeværnets 
musikkorps. På Tranum Strand og i Fredericia Messe-
center. 400 aktive hjemmeværnsfolk var på lægterne, 
da årets sidste masterclasses blev skudt i gang.

Efter otte timers intenst samvær om det gode ek-
sempels magt – både i form af foredrag og deres egen 
aktive medvirken – var det en flok begejstrede hjem-
meværnsfolk, der istemte hjemmeværns-sangen, en 
variation over Shubiduas Midsommervise, og derefter 
spredtes for alle vinde.

Både internt og eksternt har 2008 været et travlt år 
med mange udfordringer for hjemmeværnet.

Internt har især Masterclass 2008 været et stort 
projekt. Cirka 1.400 officerer, befalingsmænd – frivil-
lige og ansatte – og andet fastansat personel har siden 
foråret deltaget i én af de i alt 14 masterclasses i hele 
landet. Og det med et engagement og en gejst, der 
lover godt for hjemmeværnets fortsatte udvikling.

Årets masterclasses har været en opfølgning på 
befalingsmandsstævnet i Fredericia i sommeren 2007. 
Her blev ideen om at følge op med masterclasses her 
i 2008 født.

Formålet har været at udvikle samhørigheden og 
korpsånden i hjemmeværnet. Masterclasses har hand-
let om at dele viden og færdigheder, skabe begejstring 
og få smilet frem. Det skal være udviklende, uddan-
nende, udfordrende og underholdende at være med i 
hjemmeværnet.

Set med vore øjne er de ambitioner, der ligger bag 
gennemførelsen af masterclasses, blevet opfyldt. 
Deltagerne har ikke alene fået en god oplevelse, 
men også masser af gode eksempler til efterfølgelse 
hjemme i kompagnier, flotiller og eskadriller. Nu hand-
ler det om at få den viden og den gejst spredt ud i alle 
hjørner af hjemmeværnet.

Til projektgruppen, der står bag masterclasses, er 
der kun ét at sige:

Mesterligt.

GEJSTEN har også været til stede i en anden af hjem-
meværnets store udfordringer i år: At få sat turbo på 
hvervningen af nye medlemmer.

Det har givet resultater. Det berettes der nærmere 
om i dette nummer af HJV magasinet, hvor der er 
fokus på hvervningen.

I skrivende stund kender vi ikke facit for året. Men 
med udgangen af oktober lå antallet af ansøgninger 
højere end i hele 2006 og hele 2007. I fire ud af de 
første 10 måneder af 2008 ligger antallet af ansøgere 
på over 200 per måned – det bedste resultat i fem år.

Nu er der ingen grund til at få armene for højt op. 
For vi når ikke helt så mange nye medlemmer, som vi 
havde sat næsen op efter. Men vi er på rette vej, og 
der er grund til at glæde sig over, at vi ved årsskiftet 
sandsynligvis kan konstatere en væsentlig fremgang 
sammenlignet med de seneste år.

HVILKET måske også er et resultat af, at hjemme-
værnet ser ud til at stå stærkere i befolkningen end 
nogensinde før.

Den nye rolle, hjemmeværnet fik i forsvarsaftalen for 
2005-2009, står klarere for både samarbejdspartnere 
og befolkning end tidligere. De mange indsættelser 
til støtte for forsvaret og civile myndigheder har skabt 
respekt. Politiet bruger i stigende omfang hjemmevær-
net til mange typer opgaver. Hærens udsendelse af en 
bevogtningsdeling fra hjemmeværnet til Afghanistan 
har åbnet manges øjne for hjemmeværnets militære 
kompetencer, og hvordan de kan benyttes i nutidens 
sikkerhedspolitiske billede.

KORT sagt: 2008 har været et godt år for hjemme-
værnet. Tak til både frivillige og ansatte for en god 
indsats.

Glædelig jul og godt nytår.

Hjemmeværnsledelsen
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Ny mand på  
kommandobroen

Admiral Tim Sloth Jørgen-
sen har overtaget posten 
som forsvarschef i en tid 

med store udfordringer for 
forsvaret. I dette interview 

med HJV magasinet for-
tæller han om forsvarets 

situation og sit syn på 
hjemmeværnet.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: OLE BO JENSEN

Det er nok ikke en ulempe, at forsvarets chef 
siden 1. august 2008 er fra søværnet. For der kan 
blive god brug for admiral Tim Sloth Jørgensens 
navigationsevner i en tid, hvor der skal manøvreres 
forsvarligt på et uroligt hav. Fra forsvarets øverste 
kommandobro skal søofficeren lægge en sikker kurs 
i forhold til internationale operationer og andre store 
udfordringer for forsvaret. Og det er ikke altid lige 

nemt at få enderne til at mødes. Forsvarschefen pe-
ger på to hovedudfordringer for forsvaret i øjeblikket: 
personelproblemer og en manglende sammenhæng 
mellem mål og midler.

Tim Sloth Jørgensen pointerer, at forsvaret har 
vanskeligt ved at fastholde sit personel, og at det 
har konsekvenser for opgaveløsningen i den anden 
ende.
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”Tidligere mærkede man ikke personelmangel så 
meget, fordi forsvaret primært blev opbygget med 
henblik på forsvaret af Danmark i tilfælde af en 
krig. I dag mærker vi det til gengæld konstant, fordi 
personen mangler enten på skibet i Grønland eller i 
patruljen i Afghanistan. Konsekvensen af personel-
mangel er altså umiddelbart større nu end i gamle 
dage,” konstaterer forsvarschefen. 

”Operation bedre hverdag”
For godt et år siden iværksatte forsvaret en plan, der 
skulle være med til at løse personelflugten. Planen 
hed ”Operation bedre hverdag” og bestod af 66 
initiativer. De fleste af initiativerne – for eksempel 
indkøb af materiel – vil først få en virkning over tid, 
da de ikke kan virkeliggøres med det samme.

”Problemet med mange af tiltagene er, at når vi 
har besluttet dem og underskrevet kontrakten, så er 
de – set fra min side – umiddelbart gennemført. Jeg 
har jo gjort min del af det. Men det betyder ikke, at 
soldaten står med materiellet eller resultatet i hån-
den. Og det er klart, at et tiltag ikke virker før den 

dag, den enkelte soldat eller medarbejder oplever, 
at det fungerer i den virkelige verden,” forklarer Tim 
Sloth Jørgensen.

Han understreger dog, at mange af initiativerne 
virker nu, og han regner med, at den reelle effekt af 
”Operation bedre hverdag” vil være synlig i løbet af 
foråret 2009.

Mål og midler
Det andet store problem for forsvaret handler om, at 
forsvarets mål og midler ikke hænger helt sammen. 
Det skyldes, at forsvarets opgaver har ændret sig 
meget, siden forsvarsforliget blev indgået for fire 
år siden. På daværende tidspunkt var der i stort 
omfang sammenhæng mellem de ressourcer forsva-
ret fik, og det resultat forsvaret skulle levere. Men 
situationen er markant anderledes i dag.

”Det er kostbart, meget kostbart, at føre krigs-
lignende operationer i Afghanistan, når både vi og 
politikerne samtidig har et krav til, at vores udsendte 
får det bedst mulige udstyr og den bedst mulige 
træning,” understreger forsvarschefen.

60-tons kampvogn
Men hvad skal der så til for, at der bliver sammen-
hæng mellem mål og midler?

Hvis ambitionsniveauet skal fastholdes, mener 
Tim Sloth Jørgensen, at flere midler er nødvendige, 
primært til materiel- og logistikområdet. De inter-
nationale operationer har medført både mangel på 
reservedele og stor slitage på materiellet.

Derudover betyder missionen i Afghanistan store 
logistiske omkostninger.

”Det er voldsomt kostbart at føre operationer langt 
væk fra Danmark, specielt hvis de ligger væk fra 
havet. Det er relativt billigt at transportere ting ad sø-
vejen, men rasende dyrt at transportere dem med fly 
– det gælder lige fra en 60-tons kampvogn til am-
munition og fødevarer,” siger Tim Sloth Jørgensen.

Alene transporten af forsyninger løber op i et 
trecifret millionbeløb.

Derudover belaster de internationale operationer 
også budgettet med hensyn til de såkaldte hasteind-
køb. Det vil sige indkøb, der ikke var kalkuleret med 
på forhånd, og som derfor ikke er indregnet nogen 
steder. 

På fem år er hasteindkøbene alene på hærens 
område steget fra 10 til 300 millioner kroner om 
året.  

Forsvarschef Tim Sloth 
Jørgensen peger på, at 

forsvaret har det 7. bedste 
brand for unge mennesker i 

Danmark.
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Opbakning til forsvaret
Tim Sloth Jørgensen mener, at der er en bred 
politisk enighed om, at forsvaret i den nuværende 
situation har svært ved at få tingene til at hænge 
sammen.

”Der kan være uenighed om, hvad løsningen på 
problemerne er, men der er en accept af, at der et 
problem, og det er egentlig et godt udgangspunkt,” 
siger forsvarschefen.

Samtidig oplever han, at politikerne – på tværs 
af hele det politiske spektrum – anerkender, at 
danske soldater gør en yderst professionel indsats. 
Og det gælder, hvad enten de opererer i Danmark, 
i Afghanistan eller farvandene omkring Grønland og 
Færøerne.

Men ikke kun politikerne er positive. Forsvars-
chefen understreger, at soldaternes indsats også 
værdsættes af forsvarets samarbejdspartnere, og 
han mærker en opbakning til forsvaret fra alminde-
lige danskere, han møder.  

”Og så har forsvaret det 7. bedste brand for unge 
mennesker i Danmark,” tilføjer Tim Sloth Jørgensen.

En ny rolle til hjemmeværnet 
Forsvarschefen er positiv over for, at hjemmeværnet 
nu bruges til internationale operationer. 

”Vi er glade for det, for det kan give en øget 
kvalitetsmæssig opgaveløsning i Afghanistan. Vores 
soldater bliver både aflastet og får mulighed for at 
løse andre opgaver,” forklarer han.

Men han mener også, at den nye internationale 
rolle kan være med til at profilere hjemmeværnet. 
Tim Sloth Jørgensen påpeger, at hjemmeværnets 
gamle opgave, hvor det skulle forsvare Danmark 
mod Warszawa-pagten, er svær at se i dag. Derfor 
er hjemmeværnet nødt til at definere nogle andre 
opgaver. Og netop de internationale operationer kan 
blive en del af det image, som hjemmeværnet kan 
skabe om sig selv.

”Det image er i virkeligheden meget lig det gamle 
image, der stammer helt tilbage fra tiden lige efter 
2. Verdenskrig, hvor det handlede om, at Danmark 
skulle forsvares. Forskellen er bare, at vi i dag 
forsvarer Danmark – ikke i Danmark, men et andet 
sted, der ligger længere væk. Globaliseringen har 
ændret kravene i forhold til tidligere,” siger forsvars-
chefen.

De militære opgaver
Tim Sloth Jørgensen mener også, at hjemmevær-
nets deltagelse på de internationale operationer vil få 
indflydelse på værnets rolle i Danmark. 

”De internationale operationer kræver et nationalt 
militært islæt, for det tager lang tid at forberede folk 
til udsendelser. Operationerne vil stille store militære 
krav til den nationale del af hjemmeværnet og holde 
det militært beskæftiget,” forklarer forsvarschefen.  

Men derudover mener han, at hjemmeværnet bør 
have en anden militær rolle inden for landets græn-
ser: bevogtning i Danmark med våben.

”Den dag behovet kommer, tror jeg ikke, at politiet 
er stort nok til at løse mange af de opgaver, der er 
nødvendige. Derfor skal vi bruge et hjemmeværn, 
der kan det,” understreger forsvarschefen.

      ”Det er kostbart, meget kostbart, 
  at føre krigslignende operationer 
                i Afghanistan”

Efter forsvarschefens 
opfattelse kan den nye 
internationale rolle være 
med til at profilere 
hjemmeværnet.
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1.697 ansøgninger i årets første 10 måneder mod 
1.172 i samme periode sidste år.

Tallene taler deres tydelige sprog: Hjemmeværnet 
har modtaget 45 procent flere ansøgninger - eller 
knap en halv gang flere. Alene i oktober har der 
været 228 ansøgere, hvilket er det højeste antal på 
en måned i fem år.

Flere værn og distrikter har gjort det godt, men 
ser man alene på hærhjemmeværnet, er der to 
distrikter, der stikker ud af bunken. København City 
har haft 134 ansøgninger i årets første 10 måneder, 
og distrikt Østjylland med Århus følger trop med 132 
nye interesserede.

Holdningsændring
Men hvorfor er det grønne hjemmeværn pludselig 
blevet et storbyfænomen?

”Jeg ved det ikke, for i gamle dage kunne man 
ikke hverve folk i byerne. Mit gæt er, at der er sket 
en holdningsændring i forhold til hjemmeværnet. Vi 
har to kompagnier, der hverver 40 procent af de nye 
medlemmer. Men det er også en ny tendens, at vi 
får flere og flere uopfordrede ansøgninger gennem 
for eksempel bannerannoncer på internettet og unge 
studerende, der flytter til Århus,” siger oberstløjt-
nant Jens Sund, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Østjylland. 

”Det er kompagnierne, der har ansvaret for at 
sælge sig selv, og de er dygtige til det, lige som de 
er gode til at holde kontakten til de nye medlem-
mer. Vi har en del nye folk, hvor der kun er gået 14 
dage, fra de har ansøgt, til de er iklædt uniform,” 
siger Jørgen Holmen, oberstløjtnant og distriktschef 
i København City. ”

Også i København er det især to kompagnier, der gør 
det særlig godt. Et af dem har netop leveret en deling til 
bevogtning i Afghanistan. Jørgen Holmen mener, at den 
internationale opgave og en generelt skarpere militær 
profil markedsfører hjemmeværnet godt.

”Og så holder vi disse her informationsmøder, og 
de må være gode, for de fleste sender ansøgninger 
bagefter. Endelig har vi 50 ansøgninger liggende, 
som vi har fået gennem bannerannoncer på nettet. 
Dem tager vi os af nu, så de er klar inden jul,” siger 
Jørgen Holmen.

Flere frivillige søger 
ind i hjemmeværnet

Kurven er knækket. Efter et par magre år er det igen 
blevet lettere at hverve nye medlemmer.

Fokus på hvervning
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Her stilles 
der krav 
til folk
Klar tale, rene linier og forventninger  
til hinanden skaber grobund for  
engagement og en hvervesucces.

”Vi holder disse her informationsmøder, og de må 
være gode,” fortæller distriktschefen for København 
City, oberstløjtnant Jørgen Holmen. Mange ansøger 
i hvert fald efter informationsaftenerne, og manden 
bag møderne er kaptajn Lasse Wagener, distriktets 
informationsofficer. Her løfter han sløret lidt mere for, 
hvorfor de københavnske hvervemøder faktisk virker.

”Vi holder informationsmøder hver 14. dag, hvor 
vi fortæller generelt om hærhjemmeværnet, og så 
er det kompagnierne, der hver især anbefaler sig 
med deres specialer. Vi bruger videoer, henviser til 
webstedet sesiden.nu, og vi fortæller om vores egne 
erfaringer og de uddannelser, der giver civile kompe-
tencer. De folk, der fortæller, er meget målrettede,” 
siger Lasse Wagener. 

Men københavnerdistriktet gør også noget mere. 
Jo mere man taler med Lasse Wagener og andre 
i distriktet, des mere åbenlyst bliver det, at hele 
organisationen er gennemsyret af engagement: At 
aftaler overholdes, at man stiller krav til hinanden, 
at folk stiller op, når de lover det, at papirarbejdet 
bliver gjort hurtigt, og at det enkelte kompagni har 
en klar plan for, hvordan det tager imod den nye fri-
villige, så han eller hun straks føler sig velkommen 
og kommer i gang med øvelser og kurser. Og ikke 
mindst at der højst må gå to dage, før en ansøger 
får svar på sin mail.

Det handler kun om salg
”Når vi så taler med ansøgerne i telefonen, sørger 
vi for, at de bliver meget nysgerrige. Vi vil have dem 
herind til informationsmødet. Jo, det er salgsteknik-
ker, vi bruger. Det her handler kun om salg,” siger 
Lasse Wagener.

Tre ud af fire ansøgere vil gerne i det motorise-
rede infanteri. 

”Ordet action trækker,” siger Lasse Wagener. 
”Infanteri er uddannelse på et meget højt plan. Folk 
søger grænser. De søger fysisk uddannelse og 
prøver, høj aktivitet og godt kammeratskab - det er 
de gamle militære dyder.”

Som eksempel på at militær disciplin ikke skræm-
mer ansøgerne væk, men tværtimod er tillokkende, 
nævner informationsofficeren den appel, der er ved 
hvert møde, og hvor medlemmerne stiller an foran 
kompagnichefen.

”Det er hårdt at være infanterist, og vi oplever, at 
en del har svært ved at honorere kravene. Alle kom-
pagnier i distriktet kræver et højt aktivitetsniveau, 
men alle synes, det er fedt, at der er krav. Når vi 
stiller større krav, kommer der flere til arrangemen-
terne. Udfordringer skaber engagement. Der er ikke 
forskel på at være i hjemmeværnet og i en moderne 
virksomhed. Vi skal være klare i vores budskaber,” 
siger Lasse Wagener.

”Når vi stiller større krav, 
kommer der flere til 
arrangementerne. Udfordrin-
ger skaber engagement,” 
siger Lasse Wagener, kaptajn 
og informationsofficer i 
Hærhjemmeværnsdistrikt 
København City. 
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Fokus på hvervning

Nu høster  
vi frugten
At flere søger ind i hjemmeværnet skyldes en 
bevidst og langsigtet strategi. Ikke enkelte, 
smarte tricks.

Det går den rigtige vej. 
I årets første ti måneder har 1.697 mennesker søgt om at blive optaget i hjem-

meværnet. Det er nye, gode tal efter nogle år med mere behersket interesse for at 
være frivillig.

At interessen for at blive medlem af hjemmeværnet nu stiger, er der ingen 
hokus-pokus eller smarte markedsføringstricks i.

Succesen er resultatet af, at der er kommet ro på de indre linier efter år med 
forandringer og sammenlægninger - en ro der giver medlemmerne større lyst og 
overskud til at være ambassadører i offentligheden. Samtidig rider hjemmeværnet 
på en positiv imagebølge, som det har taget noget tid at bygge op og få gjort synlig 
i offentligheden, mener Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh.

”Der er kommet mere ro på. Nu kender man hjemmeværnet, og alle de politiske 
beslutninger, der har givet nogle omvæltninger, er på plads. Så jeg er rigtig glad for, 
at de frivillige hjemmeværnssoldater nu igen er begyndt at hverve. Vi ved, at det 
er dem, der er bedst til at hverve nye frivillige. Det er den mest effektive metode,” 
tilføjer Ulrik Kragh.

Som kommitteret for hjemmeværnet står Ulrik Kragh for hjemmeværnets kontakt 
til befolkningen, herunder indsatsen med at hverve nye medlemmer. Han påpeger, 
at det ikke er en stribe små, hurtige markedsføringstricks, der har fået antallet af 
ansøgninger til at stige igen. Derimod har hjemmeværnet i de seneste år arbejdet 
bevidst med at profilere sig i et langt, sejt træk.

Fortsat positiv udvikling
”Meget tyder på, at vi har knækket kurven, efter at der har været en faldende 
tendens i ansøgertallet fra 2005 til 2007. Det har været en bevidst prioritering at 
skabe et stærkere image, og det bærer frugt nu i 2008. Forudsætningen for at fri-
villige har et engagement til at hverve er, at vi har et godt image,” siger Ulrik Kragh.

Som følge af det systematiske arbejde med at øge befolkningens kendskab til 
hjemmeværnet forventer han, at den positive udvikling har bidt sig fast og vil fort-
sætte i de kommende år.

”Det høje niveau, vi ser nu, vil vi også se fremover. Det har jeg en stærk fornem-
melse af. Min fornemmelse siger mig, at det er den skarpere militære profil, synlig-
gørelsen af de mange indsættelser, og den internationale opgave i Afghanistan, der 
har sat større fokus på hjemmeværnet i offentligheden,” siger Ulrik Kragh.

Fordomme  
manet i  
jorden

Den tidligere sergent i 
hæren læser nu jura, men 
holder nu det grønne liv 
vedlige i hjemmeværnet.

Selv om Anna-Marie Baun kun har slået 
sine folder i en måned i Hærhjemme-
værnskompagni Amager, har hun seks 
års erfaring fra forsvaret. Sergenten forlod 
hæren i februar for at bruge mere tid på sit 
jurastudium, og hendes håb er en dag at 
blive militærjuridisk rådgiver.

Men for 26-årige Anna-Marie Baun var 
det sørgmodigt at skulle vinke helt farvel 
til det militære, som hun forbinder med en 
god livsstil.

”Jeg savnede det grønne liv. Sammen-
holdet og venskabet med mennesker med 
en vidt forskellig baggrund håbede jeg at 
finde igen i hjemmeværnet - mennesker 
man ellers ikke ville møde. Men jeg fryg-
tede også det værste. At hjemmeværnet 
var useriøst, at medlemmerne var sjusket 
påklædt, og at de bare ville snakke om, 
hvem der stod øverst på kagelisten næste 
gang,” siger Anna-Marie Baun, der også 

AF OLE GROSEN
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Pædagogik og  
Afghanistan

Fordomme  
manet i  
jorden

Den unge mand vil 
holde alle muligheder 
åbne, og her spiller 
hjemmeværnet en 
vigtig rolle.

måtte indkassere en række bemærkninger 
fra sine venner, da hun valgte at sende en 
mail på hjv.dk for at søge om optagelse.

”Rigtig mange af dem trak på smilebån-
det, men når jeg siden har fortalt dem om 
det, var der faktisk mange, der syntes, at 
det var spændende. I hjemmeværnet har 
jeg mødt nogle superengagerede men-
nesker med meget forskellige baggrunde. 
Det er vigtigt ikke kun at tulle rundt i 
verden og kun se tingene på én måde,” 
siger Anna-Marie Baun, der er glad for sin 
hverdag:

”Med studiet og hjemmeværnet får jeg 
det bedste fra begge verdener. I hjemme-
værnet har vi en militær disciplin, og det er 
nødvendigt - for eksempel på skydebanen 
- men man kan også se mennesket inde 
i uniformen. Vi er jo halvt civile og halvt 
militære, men vi er her 100 procent.”

”Egentlig meldte jeg mig ind i hjemmevær-
net for at komme til Afghanistan - det var 
min første tanke,” siger Søren Sørensen. 
”Jeg kan godt lide at se verden, og at blive 
udsendt på en international operation er en 
oplevelse, man kun får én gang i livet. Jeg 
vil gerne opleve et helt andet samfund og 
dets kultur. Og så er der nok en spænding 
dernede, der ikke er en del af min normale 
hverdag.”

Søren Sørensen har ellers en del 
voldsomheder i sit arbejdsliv. Han er 
pædagogmedhjælper på en institution, 
hvor der bor unge, der har været dømt i 
sager som grov vold og brandstiftelse. Det 
job kunne sagtens trække ham i retning 
af en pædagogisk uddannelse, men som 
tidligere konstabel vil han også gerne lade 
muligheden stå åben for at blive ansat i 
hæren igen.

Derfor vedligeholder den 22-årige mand 

fra Skanderborg sine militære færdigheder 
i Hærhjemmeværnskompagni Eshøj. 

”Min første tanke var jo at komme til 
Afghanistan, men det bliver nok svært på 
grund af mit nuværende job. I hjemme-
værnet oplever jeg også et godt venskab 
og et fællesskab, hvor jeg holder det 
militære vedlige,” siger Søren Sørensen. 
Han meldte sig ind i hjemmeværnet for 
halvanden måned siden, og det var en 
pædagogkollega fra en anden institution, 
der overbeviste ham.

”Jeg har jo altid troet, at hjemmeværnet 
er en hyggetjans. Det afkræftede min kol-
lega, og så er her masser af uddannelse. 
Jeg kunne godt forestille mig at læse til 
pædagog, for det er spændende at få 
unge ind på rette spor igen. På den anden 
side vil jeg gerne prøve mest muligt, inden 
jeg beslutter mig for, hvad jeg præcist vil 
med mit liv.”

Søren Sørensens liv udspiller sig 
mellem militær, pædagogik og 

håndbold.

Fremtidsønsket for Anna-Marie Baun er en 
stilling som militærjuridisk rådgiver i et 
missionsområde. 
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Gruppekonkurrence  
rykker til Sønderjylland
Omkring tusind hjemmeværnssoldater – deltagere og hjælpere – vil være involveret 
i Hjemmeværnets Gruppekonkurrence, der finder sted 21.-23. maj 2009.

AF JAKOB EBERHARDT

Næste Kristi Himmelfartsferie er det ikke 
sikkert, at du som hjemmeværnssoldat nyder 
fridagene i familiens skød. Det kan være, at 
du lader dig friste til at tilbringe dagene på 
et skydeterræn i Halk, på en opgavemarch 
for enkeltmand omkring Søgaardlejren og på 
en natorienteringsmarch et hemmeligt sted i 
Sønderjylland. Det er blot nogle af de discipli-
ner, som indgår i Hjemmeværnets Gruppekon-
kurrence (HG), som Totalforsvarsregion Syd 
afholder i dagene 21.-23. maj 2009.

Gennem tre dage og to nætter – i alt 54 
timer – vil cirka 600 deltagere dyste i forskel-
lige militære aktiviteter. Og det er et stort 
arrangement, som kræver cirka 400 hjælpere. 

Opgaven er fordelt
Det er ikke så få discipliner, deltagerne skal 
igennem. Det drejer sig om enkeltmands-
opgaver, feltskydning, funktionsrelaterede 
skydninger, opgavemarch, mørkeskydning 
og natorienteringsmarch. Formålet med HG 
er blandt andet at fremme uddannelses- og 
aktivitetsniveauet for hjemmeværnsgrupper, 
hjemmeværnets indsatsstyrkegrupper og pa-
truljegrupper og dermed styrke livet i underaf-
delingerne. Samtidig skal gruppekonkurrencen 
skabe sammenhold og forståelse landsdele og 
værnsgrenene imellem. 

Alle discipliner afholdes i Sønderjylland, 
men ansvaret for gennemførelsen er fordelt på 

samtlige hærhjemmeværnsdistrikter i Totalfor-
svarsregion Syd. De fem distrikter står altså for 
at gennemføre hver deres del af konkurrencen. 

Deltagerne
Hjemmeværnsgrupper fra alle værnsgrene 
kan deltage i konkurrencen. Hver gruppe 
skal være sammensat af personel fra samme 
underafdeling, virksomhedshjemmeværnet dog 
fra samme gren. En gruppe skal beså af otte 
mand: gruppefører, næstkommanderende, 
maskingeværskytte, maskingeværshjælper, tre 
geværskytter og en geværskytte/sygehjælper. 
Derudover må hver gruppe have to reserver. 

To konkurrencer
Der er to sideløbende konkurrencer under 
HG: Én hvor hjemmeværnsgrupper konkur-
rerer mod hinanden, og én hvor grupper 
fra Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS) og 
patruljegrupper dyster indbyrdes.

Disciplinerne i de to konkurrencer er de 
samme, men sværhedsgraden er forskellig. 

Som noget nyt i forhold til tidligere grup-
pekonkurrencer, stiller det norske og det 
svenske hjemmeværn med hver to grupper. 

  
Tilmelding
Hvis du og din gruppe har lyst til at deltage 
i gruppekonkurrencen så tag kontakt til dit 
distrikt og hør om mulighederne. Fristen for 

tilmelding er 30. januar 2009. I de distrikter, 
hvor mere end én HIS-gruppe eller hjem-
meværnsgruppe vil deltage, bliver der afholdt 
udtagelseskonkurrencer.

Læs mere på www.hg09.dk.

Fakta

Hjemmeværnes Gruppekonkur-
rence 2009 
Maksimalt 48 grupper kan deltage i kon-
kurrencen, og de fordeler sig således:
En gruppe fra Hjemmeværnets Indsats-
styrke (HIS) samt en gruppe per hær-
hjemmeværnsdistrikt. 
En gruppe fra HIS samt en gruppe per 
marinehjemmeværnsdistrikt. En gruppe 
fra HIS samt en gruppe per flyverhjemme-
værnsdistrikt. To grupper fra virksomheds-
hjemmeværnet.

Offentligheden vil få adgang til konkur-
rencen gennem særlige arrangementer, 
og samtidig vil der blive afholdt VIP-arran-
gementer for særligt indbudte gæster.

Hjemmeværnets Gruppekonkurrence 
afholdes hvert andet år. I 2011 står Total-
forsvarsregion Sjælland for arrangemen-
tet, mens Totalforsvarsregion Midtjylland 
har ansvaret i 2013.
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I 2007 blev Hjemmeværnets 
Gruppekonkurrence afholdt på 
Bornholm. Her er en gruppe fra 
Hærhjemmeværnskompagni 
Odense Havn i gang med 
opgavemarch for gruppe.
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Topkarakter fra ”orange styrke”
For første gang har en repræsentant fra Beredskabsstyrelsen 
gennemført Hjemmeværnsskolens instruktøruddannelse. 
Kursisten er både begejstret og imponeret.

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

Da den 25-årige socialrådgiver Eva-Marie 
Nissen for nylig valgte at skifte spor og prøve 
kræfter med et fast job som instruktør i Be-
redskabsstyrelsen, stødte man på et problem: 
Der ville mindst gå et halvt år, inden hun 
kunne komme på Beredskabsstyrelsens egen 
hjælpeinstruktøruddannelse. En uddannelse, 
som ville give Eva-Marie de nødvendige kom-
petencer til indledningsvis at undervise vær-
nepligtige og senere kommende brandmænd 
og ledere i brand og redning på Beredskabs-
styrelsens Tekniske Skole i Tinglev.

”Det kunne vi ikke vente på. Og i stedet fik 
vi lavet en aftale med Hjemmeværnsskolen, 
hvor jeg efter de indledende 22 timers fjern-
undervisning mødte den 28. september,” siger 
Eva-Marie Nissen, der ud over sit job som 
socialrådgiver har været frivillig brandmand i 
Bylderup-Bov i Sønderjylland i seks år.

Forskel på kanoner
Eva-Marie Nissen blev dermed den første fra 
Beredskabsstyrelsen på Hjemmeværnssko-
lens ugelange instruktørkursus. Og i dag har 

Eva-Marie svært ved at få armene ned over det 
udbytte, hun fik med sig hjem fra Nymindegab. 

”Det var bare så godt, og jeg blev positiv 
overrasket lige fra dag ét.  Jeg kendte ikke 
meget til hjemmeværnet og forbandt det med 
nogle mennesker, der sætter afspærring op, 
når der er byfest,” smiler Eva-Marie og tilføjer:

”Og så tænkte jeg da også, at viden om 
geværer og militære færdigheder ikke umid-
delbart er noget, jeg kan bruge som undervi-
ser i brand og redning. Den eneste kanon, jeg 
kender noget til, er jo en vandkanon.”

Men Eva-Marie blev hurtig klar over, at det 
var selve instruktørvirket og formidlingen, der 
blev fokuseret på, mens det har mindre betyd-
ning, hvorvidt lektionen omfatter flykending, 
brug af hærkort eller adskillelse og samling af 
gevær M 75. 

Udgangspunkt i den enkelte
”Man skal blot være kreativ og klar til at stille 
om afhængig af, hvad det er, man skal un-
dervise i. Det gælder jo om at gøre lektionen 
interessant - uanset om det er opbygningen 

af et gevær eller en brandhane, man skal lære 
fra sig. Og jeg må sige, at jeg fik et ekstremt 
godt fagligt udbytte af kurset. Instruktørerne 
var knivskarpe, og især blev jeg imponeret af 
den individuelle læring, som man praktiserer 
på Hjemmeværnsskolen,” siger Eva-Marie og 
uddyber:

”Selv om vi arbejdede i grupper, tog instruk-
tørerne hele tiden udgangspunkt i den enkelte 
kursists kompetencer og fremtoning, når vi 
underviste vores medkursister. Og de syv 
instruktører formåede at køre den individu-
elle linie hele vejen fra start til slut. Det var 
imponerende.” 

Længere fremme i karriereforløbet skal hun 
også på et lærerkursus, som både udbydes af 
Beredskabsstyrelsen og hjemmeværnet.

”Rent fagrelevant vil jeg foretrække Bered-
skabsstyrelsens eget lærerkursus. Men hvis 
blot Hjemmeværnsskolens lærerkursus er 
halvt så godt og sjovt som instruktørkurset, 
vil jeg ikke have det fjerneste imod at blive 
kursist i Nymindegab igen,” siger Eva-Marie 
Nissen. 

Eva-Marie Nissen har i dag rang af 
viceberedskabsmester, der svarer til en 

oversergent i hæren. I seks måneder følger 
hun et værnepligtshold på Beredskabscen-
ter Sydjylland i Haderslev. Dels på lige fod 
med de værnepligtige, dels som instruktør 

for hendes holdkammerater.
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hjemmeværnet i  aFghanistan

På vagt i Helmand
Siden søndag 9. november har bevogtnings-
delingen fra hærhjemmeværnsdistrikt  
København City haft opgaven med at  
bevogte Price-lejren.

TEKST OG FOTO:
HANS JØRGEN HANSEN,
HæRENS OPERATIVE KOMMANDO

Havde det ikke lige været for farven, så kunne landska-
bet faktisk minde lidt om den endeløse hede ovre i Oks-
bøl øvelsesterræn i Vestjylland, synes københavneren 
Troels M, mens han står på vagt i en ensom kontrolpost.

Men det er hverken København eller Vestjylland. Det 
er Helmand i Afghanistan, og Troels sidder og kigger ud 
over den grå-gule ørken, hvor hvide Toyota Corolla´er og 
lastbiler i det fjerne jævnligt hvirvler enorme mængder 
af støv op. 

Troels er på sin første vagt i kontrolposten ved 
indkørslen til militærlejren Price, hvor store dele af 
den danske bataljon i Helmand hører til. Det er en ny 
opgave, både for ham og hans kammerater i den hjem-
meværnsdeling, der nu er på plads i Afghanistan.

Afghanistan i Oksbøl
I november tog en hjemme-
værnsdeling af sted til  
Afghanistan for at bevogte 
en dansk lejr. En måned 
forinden prøvede enheden 
kræfter med den praktiske 
bevogtningsopgave i Oksbøl 
Øvelsesterræn.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: RENÉ HOLLMANN

Det både lyder og ligner Afghanistan. 
Øvelseslejrens volde er lavet af det samme 
materiale, som de allierede styrker benytter 
i for eksempel Helmand-provinsen. Figuran-
terne er klædt ud som lokale afghanere med 
kjortler, tørklæder og huer. Selv musikken fra 
en bil, der foregiver at transportere afghan-
ske soldater, lyder autentisk. Og prikken over 
i’et kommer, da det muslimske bønnekald 
pludselig strømmer ud fra en imaginær 
minaret. Det signalerer, at de lokale beboere 
har 5-10 minutter at lukke deres butikker i, 
før de skal bede.

Det kunne sagtens være Centralasien, 
men det er Oksbøl Øvelsesterræn en ganske 

almindelig grå tirsdag i starten af oktober. 

Feltmæssig manér
Det er ugen, hvor bevogtningsdelingen fra 
hjemmeværnet skal træne deres primære 
opgave i Afghanistan: bevogtning af lejrens 
hovedvagt. Derfor er delingen taget til det 
vestjyske øvelsesterræn, hvor den er rykket 
ind i en lejr, som ligner lejrene i Afghani-
stan. Ligesom dem er den omgivet af volde 
konstrueret af Hesco, det vil sige bure af 
metaltråd påsat plastikdug og fyldt med 
jord. Her bor hjemmeværnssoldaterne på 
feltmæssig vis i telte, og de kan derfor uden 
videre bemande hovedvagten til lejren alle 

Sådan gik de sidste forberedelser:

Hovedvagten set fra 
sikringstårnet. En afghaner 

har henvendt sig for at 
spørge om vand.
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døgnets 24 timer. Og det lader til, at hjemme-
værnssoldaterne er ved at være klar til deres 
mission.

En tilfreds næstkommanderende
Delingens næstkommanderende, Asger, er i 
hvert fald yderst tilfreds med enheden, der nu 
er overgået til hæren.

”Der er masser at lave, soldaterne har fuld 
fart på, og de er meget motiverede og går på 
med krum hals. I denne uge kan man sige, 
at alt skal falde på plads, for vi simulerer, at 
vi er i FOB (Forward Operations Base),” siger 
Asger.

Han fortæller, at delingen i den senere tid 
har haft gode instruktører fra hæren, der selv 
har været i Afghanistan og deler ud af deres 
erfaringer. Og det samme gør sig gældende i 
denne uge.

Netop en af disse instruktører står og 
underviser gruppe 1 i, hvordan hjemmeværns-
soldaterne skal agere i hovedvagten, der er 
placeret foran lejren. Sikringstårnet, vagthuset 
og pigtråden gør kulissen meget realistisk. 

Instruktøren, der hedder Benjamin og er 
konstabel i Fenris-kompagniet, kom hjem fra 
Afghanistan i august. Han fortæller hjem-
meværnssoldaterne om, hvilke køretøjer der 
kan køre igennem hovedvagten, hvilke der 
skal være i karantæne uden for lejren og hvor 

længe. Han kommer ind på hvilke personer, 
der har fri passage, hvem der skal afvises, pro-
ceduren med adgangskort, kropsvisitering og 
selvmordsbombere. Og så går øvelsen i gang. 

Mortergranater
Tre personer kommer gående hen mod 
hovedvagten. Med sig bærer de to store, 
blå mortergranater. Klædt i jakke, kaftan og 
afghanske hatte og med store fuldskæg er 
det svært at se, at der i virkeligheden er tale 
om tre kvindelige, danske sprogofficerer. 
Vagten beder dem stoppe i god afstand. En af 
dem henvender sig på arabisk og en anden på 
russisk, og den danske vagt må derfor have 
hjælp af en tolk. Det viser sig, at afgha-
nerne har fundet granaterne under arbejde 
i deres marker. Hovedformålet med denne 
uges uddannelse er, at de danske hjemme-
værnssoldater lærer at kommunikere med 
lokalbefolkningen igennem en tolk. Derfor er 
sprogofficeren Michael trådt til som over-
sætter. Han forklarer, at hovedsproget i det 
sydlige Afghanistan er pashto. Men på denne 
øvelse taler de arabisk, fordi han er den ene-
ste, der taler det afghanske sprog. Egentlig er 
han sprogofficer i arabisk, men da han fik at 
vide, at han kunne lære pashto ved at tage til 
USA på sprogskole i et år, slog han til. Han er 
dermed en af de første danske sprogofficerer, 

der lærte sproget. 
De danske vagter får via tolken afghanerne 

til at placere granaterne et bestemt sted uden 
for lejren og lover, at ingeniørsoldater vil tage 
sig af dem.

Smalltalk
Efter tolkeseancen evaluerer Benjamin vagter-
nes optræden, og han fortæller, hvordan man 
kan se, om en granat er farlig eller ufarlig.

Og det er ikke den eneste gang i løbet af 
dagen, at Benjamin øser af sine erfaringer. En 
af dem er, at vagterne skal huske at ”small-
talke” med de afghanere, der henvender sig til 
dem. For eksempel ved at spørge til høsten, 
deres arbejde eller andet i deres dagligdag, 
for det kan være med til at neddrosle eventu-
elle spændinger.

Imens ser delingsfører Troels til fra sidelinjen. 
”Det er rigtig god træning,” siger han 

synligt tilfreds med hjemmeværnssoldaternes 
tolkeøvelser. Han ser desuden meget positivt 
på delingens generelle niveau, som er ved at 
være dér, hvor det skal.

I løbet af dagen gennemspiller delingen 
mange andre af de situationer, som de kan 
komme ud for i lejrens hovedvagt.

Hjemmeværnssoldaterne lærer blandt 
andet at takle personer, der spørger om vand, 
eller som er syge og ønsker lægehjælp. Og 

”Jeg er uddannet skolelærer, men det er 
flere år siden, jeg opgav det fag. Senest 
har jeg været ansat i TDC, og det job håber 
jeg da, jeg kan komme tilbage til, når jeg er 
færdig med at sidde vagt her engang i januar,” 
siger Troels M. 

Godt forberedte
Delingsføreren hedder også Troels, og han 
føler sig godt forberedt til opgaven.

”Vi er i sådan en træningstilstand, at der 
ikke er tvivl om, at vi kan udføre vagtopgaven 
til punkt og prikke,” siger Troels.

Han tilføjer: ”Men vi har lært så meget 

ekstra, at der sikkert ikke ville være problemer 
med at sende os med ned i Green Zone. Vi 
har været igennem de samme ting som de 
professionelle soldater, vi har bare ikke den 
samme erfaring. Men skulle det komme dertil, 
så kan vi også.” 

Delingsførerens folk er heller ikke spor 
bange for, om de kan løfte opgaven, fortæller 
den 30-årige sergent Thomas, der har fået til 

opgave at styre tropperne fra vagtteltet 
midt i lejren. 

”Jeg har fået en opgave, der 
indeholder en del kontorarbejde. Det 
er godt nok lidt anderledes end mit 
normale arbejde som klejnsmed, men 
jeg har altså også gennem mange år i 
hjemmeværnet lært nogle ting, jeg kan 
bruge her,” siger Thomas.

Delingsfører Troels i 
Price-lejren.
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pludselig lyder der høj eksotisk musik fra en 
ghettoblaster. Den kommer fra en bil fuld af 
afghanske soldater fra ANA (Afghan National 
Army). De er bevæbnet med raketvåben – de 
såkaldte RPG’er – og har et ganske særligt 
ærinde i lejren.

Travlhed i vagten
De danske vagter får bilen til at stoppe i 
god afstand, og nu går den afghanske leder 
hen til dem. Det viser sig, at han og hans 
soldater vil ind og handle i lejrens velassor-
terede butik, men det skal vagterne ifølge 
deres ordrer afvise. Lederen puster sig op 
og er genstridig. Han forsøger igen og igen 
at overtale danskerne og vil til sidst tale med 
vagtens overordnede. Men vagterne står fast, 
og det ender med, at de afghanske soldater 
forlader stedet. Det er dog ikke sidste gang, 
at hjemmeværnssoldaterne bliver sat på en 
prøve i dag. Lidt efter kommer en bus med 
fire afghanere, der arbejder i lejren. Før de 
kan komme ind, skal de kropsvisiteres og vise 
adgangskort, og deres bil skal undersøges. 

Men samtidig skal vagterne forholde sig til en 
person, der vil have vand, og en arbejder, der 
efter endt arbejdsdag skal ud af lejren. Der er 
nu brug for tolken flere steder. Det stresser 
vagterne lidt, og de bruger deres ressourcer 
uhensigtsmæssigt. Det får de i hvert fald at 
vide af Benjamin under evalueringen. For 
mange mand blev brugt, og metaldetektoren 
er ikke altid nødvendig, fortæller han. 

Velfungerende grupper
Inde i selve lejren bliver delingens gruppe 2 
introduceret til OTS – Observatørens Termiske 
Sigte – som kan registrere varmeforskelle i 
terrænet. Det avancerede udstyr, der koster 
flere hundredetusinde kroner, er et uundvær-
ligt redskab for soldaterne, når de skal holde 
vagt i mørke. Og dets effektivitet bliver hurtigt 
klart, da det uden problemer registrerer tre 
hjorte, der græsser cirka 300 meter uden for 
lejren. De tre dyr optræder som tre tydelige 
sorte pletter. 

Thomas, der er fører for gruppe 2, føler, at 
hjemmeværnssoldaterne er ved at være klar.

”Grupperne fungerer godt, og soldaterne 
har lært hinanden bedre at kende. Nu er 
enkeltmandsfærdighederne på plads, og det 
er godt for gruppen, for så har den enkelte 
overskud til de andre,” siger Thomas.

 
Afghanistan venter
Et par dage efter får delingen besøg af to 
generalmajorer, nemlig chefen for Danske 
Division, Niels Henrik Bundsgaard, og Chefen 
for Hjemmeværnet, Jan S. Norgaard. De er 
taget til Oksbøl for at se, hvordan hjemme-
værnssoldaterne klarer deres hovedopgave. 
Og der er stor tilfredshed med delingens 
præstation. Men tiden for hærens certifice-
ring og udsendelse af bevogtningsdelingen 
nærmer sig også. Ugen efter Oksbøl byder 
på skydetræning i Borris fulgt op af en uges 
missionsuddannelse på Sjælsmark Kaserne 
med blandt andet sprogkursus og orientering 
om alt fra stress til vejsidebomber. Dermed er 
øvelserne og uddannelsen i Danmark forbi. 
Next stop: Afghanistan. 

hjemmeværnet i  aFghanistan

Tre afghanere har fundet mortergranater 
under arbejde i deres marker og henvender 

sig til vagten i lejren. En sådan situation er 
ikke utænkelig for de danske hjemmeværn-

soldater, der skal til Afghanistan.

Hjemmeværnssoldaterne havde også tid til at 
lære OTS – Observatørens Termiske Sigte – 
at kende under øvelsesugen i Oksbøl.

En bil med soldater fra ANA (Afghan National Army) er 
standset foran hovedvagten. Soldaterne vil ind i lejren for 
at handle i lejrbutikken.
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Hærhjemmeværnsdistrikt København City har i samar-
bejde med Totalforsvarsregion København haft ansvaret 
for at uddanne delingens soldater. Og distriktschef, 
oberstløjtnant Jørgen Holmen, lægger ikke skjul på, at 
opgaven – som ud over uddannelse også har omfattet 
administration og depothjælp – har kostet.

”Det har mildt sagt være udfordrende. Opgaven har 
lagt beslag på cirka halvdelen af vores arbejdsressourcer 
siden 1. august i år. Og i nogle perioder har det endda 
tynget endnu mere. Og man skal huske på, at vi samtidigt 
har skullet tilgodese behovene for distriktets øvrige cirka 
1.200 hjemmeværnssoldater,” siger Jørgen Holmen.

Mission completed
Men det har samtidig været en positiv oplevelse for 
distriktet, understreger dets chef. 

”Da det er en opgave, vi ikke er vant til, har det 
krævet fleksibilitet, og det har været med til at give os 
et løft. Desuden har vi været presset tidsmæssigt, og 
det får folk til at tænke nyt og anderledes,” siger Jørgen 
Holmen.

Distriktschefen er da også yderst tilfreds med både 
forløbet og det endelige resultat.

”Vi er lykkedes med at uddanne og opstille den første 
hjemmeværnsdeling, der skal udsendes, og vores indsats 
har haft direkte indflydelse på den kvalitet, som delingen 
har fået,” siger Jørgen Holmen. 

Desuden peger han på en gevinst for hjemme-
værnssoldaterne.

”Deres grundlæggende, militære 
færdigheder var lidt rustne, så det var 
nødvendigt med en grundig genop-
friskning af dem. På den måde kan 
uddannelsen af bevogtningsdelingerne 
være med til at holde fokus på den 
løbende fastholdelse af de grundlæg-
gende færdigheder hos alle hjemme-
værnssoldater,” siger Jørgen Holmen.

Ansvaret for opstillingen og uddan-
nelsen af den næste bevogtnings-
deling ligger hos Hærhjemmeværns-
distrikt Storkøbenhavn, og Jørgen 
Holmen pointerer, at de erfaringer, 
hans distrikt har gjort sig, bliver delt 
med nabodistriktet.
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En krævende, men 
givende opgave
Det har både kostet store ressourcer og givet klare gevinster for Hær-
hjemmeværnsdistrikt København City at være med til at uddanne den 
første bevogtningsdeling, der skal til Afghanistan.

AF JAKOB EBERHARDT

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt København City, oberstløjtnant 
Jørgen Holmen, mener, at det har været en både krævede og givende 

opgave at uddanne bevogtningsdelingen.



Kaptajnerne Peter  
Kaplers og Frank Jespersen 
satte niveauet højt, da de  
planlagde og gennemførte 
uddannelsen af bevogtnings-
delingen.

AF JAKOB EBERHARDT Uddannelsesofficererne Peter Kaplers og Frank 
Jespersen har haft ansvaret for at sammensætte 
og gennemføre det uddannelsesforløb, som be-
vogtningsdelingen har været igennem. Og det har 
betydet stor travlhed i de seneste måneder. 

”Der har været fuld fart på, for vi har ligget på 
60-70 timers arbejde om ugen i tre måneder,” siger 
kaptajn Frank Jespersen fra Totalforsvarsregion 
København.

Men begge kaptajner synes, at det har været en 
spændende opgave. 

”Jeg kan se, at det skaber en værdi for forsvaret, 
og samtidig er der en masse muligheder i det for 

hjemmeværnet,” siger Peter Kaplers fra Hærhjem-
meværnsdistrikt København City.

De to officerer er gået til opgaven med stor yd-
myghed, fordi delingen skal ud i en skarp situation. 
Derfor var de enige om at lægge overliggeren for 
uddannelsen højt. 

Og det er med stor tilfredshed, at de ser tilbage 
på det afsluttede forløb. Frank Jespersen er helt tryg 
ved at sende bevogtningsdelingen af sted. Og Peter 
Kaplers er enig: 

”Delingen har fået et højt niveau, og vi har nået 
det mål, vi satte, inden vi gik i gang”.

Kaptajn Peter 
Kaplers informerer 

bevogtningsafdelin-
gen før idræts-
testen i august

hjemmeværnet i  aFghanistan
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Fynsk borgmester  
nåede sikkert frem

Alle sejl var sat til, da cirka 1.000 fynske og 
sønderjyske hjemmeværnssoldater i efteråret 
øvede sig i at eskortere og passe ekstra godt på 
samfundets spidser, så de betydningsfulde per-
soner hele tiden kunne føle sig trygge og sikre.

Den storstilede eskorte- og bevogtnings-
øvelse VIP Guard 08, som Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd og Sønderjylland stod bag, rullede 
hen over Fyn og Syd-Danmark i oktober og 
aktiverede alle dele af hjemmeværnet. 

”Formålet var at træne en bred vifte af 
sikringsopgaver, der følger med større stats-
besøg og topmøder. Fire ud af fem distrikter 
valgte at gennemføre øvelsen som militær 
bevogtning,” forklarer major Henrik Skovhave, 
der er chef for region Syds operationssektion 
og stod for planlægningen af VIP Guard 08.

Nyborgs borgmester Jørn Terndrup stillede 
frivilligt op som VIP (very important person) og 
blev eskorteret fra Nyborg til Lykkesholm Slot, 
omkring 20 kilometer fra byen. På slottet var 
samlet et større antal fynske VIP’er til konfe-
rence, så hele området blev nøje overvåget 
og sikret af omkring 100 sydfynske hjemme-
værnssoldater.

Under eskortekørslen cirklede et fly fra 
flyverhjemmeværnet rundt over kortegen for at 
holde øje med eventuelle afvigelser på land-
jorden. ”Der blev passet utrolig godt på mig, 
og jeg var godt beskyttet mod overfald og 
sabotage,” sagde Jørn Terndrup efter øvelsen.

Ifølge den fynske borgmester var det en 
meget realistisk opgave for hjemmevær-
net. ”I situationer med sabotagetrusler eller 
under topmøder, hvor sikkerheden skal være 
ekstremt høj, er det helt nødvendigt at have 
enheder, der kan udføre den type sikringsop-
gaver,” fastslår Jørn Terndrup.

Samarbejde på tværs 
Et vigtigt tema under VIP Guard 08 var at 
træne samarbejdet på tværs mellem hjem-
meværnets enheder. Næstkommanderende 
René Larsen fra Hærhjemmeværnskompagni 
Nordlangeland oplevede samarbejdet på nært 
hold, da hans folk sammen med bevogtnings-
enheder fra marinehjemmeværnet skulle sikre 
havnen i Lohals på Langeland, hvor en af 
VIP’erne efter planen skulle sejles til Svend-
borg.

”Samvirket fungerede perfekt. Mens 
marinerne sørgede for at nærsikre skibet og 
molen, stod vi for den ydre bevogtning af 
området, så ingen fjender kom i nærheden 
af havnen for at true vores VIP. Vi blev rent 
faktisk udsat for adskillige fjendeangreb ude 
fra,” fortæller René Larsen, der var meget 
tilfreds med øvelsen.

Ifølge major Henrik Skovhave vil der under 
næste års VIP Guard blive endnu større fokus 
på det værnsfælles samarbejde.

Sikkerheden var i top, da sydfynsk hjemmeværn eskorterede 
Nyborgs borgmester Jørn Terndrup til konference på Lykkes-
holm Slot som led i efterårets storstilede Vip Guard 08.

Nyborgs borgmester Jørn 
Terndrup blev hentet i byens 
industrihavn og eskorteret til 
Lykkesholm Slot.
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AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTO: PREBEN PETERSEN
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Valg til rådsstrukturen
I de kommende måneder gennemføres der valg til rådsstrukturen 

– det vil sige i underafdelinger, distrikter og regioner og derefter 

Landsrådet. Valgperioden i de enkelte råd er to år. På hjv.dk vil du 

løbende kunne følge med i valget.

Årets enhed og frivillig
Forsvarsministeriet har godkendt, at der indstiftes frivilligpriser i hjemmevær-

net. Det gælder både en pris til årets hjemmeværnsfrivillig og en pris til årets 

frivillige hjemmeværnsenhed. Priserne uddeles første gang for året 2008, og 

det ventes at ske i foråret 2009. Det er hjemmeværnets myndigheder, der 

indstiller emner til priserne, hvorefter et udvalg under Landsrådet tager stilling 

til, hvilken frivillig og hvilken enhed der skal modtage dem.

Mere IT, tak
Rækker man fanden en lillefinger……. 
Nej, sådan skal det nu ikke opfattes, 
men tværtimod som et udtryk for, at 
hjemmeværnets underafdelinger har 
stor appetit på at udnytte de nye tek-
nologiske muligheder. Derfor har flere 
underafdelinger bedt om ekstra printere. 
Underafdelingerne fik it-udstyr i begyn-
delsen af 2008. Hjemmeværnsledelsen 
har besluttet, at afdelingerne skal køre 
med de nye it-pakker et års tid, før der 
kan blive tale om en eventuel ændring 
af it-pakken. Her spiller også økonomi-
ske hensyn ind.

Ny version af hjv.dk
Uden at dette emne skal blive en føljeton, så er hjemmeværnets 
skift til en Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) udskudt 
lidt endnu. Lanceringen af den nye it-platform kommer først 
omkring årsskiftet. Det er helt afgørende for Hjemmeværnskom-
mandoen, at MOSS-platformen er gennemtestet, før den går i 
luften. I mellemtiden kan man fortsat benytte det nuværende hjv.
dk, der fungerer fint, men ikke indeholder alle de muligheder, der 
vil være i den nye platform.

Erstatning – efter det 60. år
Hvordan er et hjemmeværnsmedlem, der måtte komme til skade 
i tjenesten efter at være fyldt 60 år, stillet? Det er et spørgsmål, 
der optager i hvert fald den del af hjemmeværnets medlemmer, 
der fortsat er aktive som 60-årige eller derover. Spørgsmålet om 
erstatningsregler er meget kompliceret, og Hjemmeværnskom-
mandoen undersøger sagen nærmere, før den igen dukker op på 
Landsrådets dagsorden.

Uniformer på hjv.dk
Hjemmeværnets uniformsbestemmelser er 
på plads, efter at hjemmeværnsledelsen har 
godkendt et oplæg fra uniformsudvalget. De nye bestemmelser vil få en fremtrædende plads på hjv.dk i det nye år. Hjemmesiden er primært rettet mod nye frivillige medlemmer, der ikke har erfa-ring med uniformssystemer, tilbehør med mere. Hjv.dk bliver indgangen til de konkrete afsnit og sider, hvor tekst og et stort antal billeder bliver samlet i en PDF-fil, som er nem at printe ud, og som samtidig gør det let at foretage løbende re-daktionelle rettelser/tilføjelser og præsentere nye fotos. På hjemmesiden bliver der også en værns-specifik indgang, så man straks kan orientere sig om uniformerne i de enkelte værn.

Fra LanDsråDets og kommanDoens opsLagstavLe

Rundrejsen udskydes
På grund af Forsvarskommissionens arbejde udsky-

der Hjemmeværnsledelsen sin kommende rundrejse. 

Hvert år tager Chefen for Hjemmeværnet, general-

major Jan S. Norgaard, og Den Kommitterede for 

Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, rundt i landet for at 

informere både ansatte og frivillige befalingsmænd 

og officerer om status på og planer for hjemme-

værnet. Det foregår normalt hvert år i januar, men 

i 2009 bliver arrangementet udsat. Det skyldes, at 

Jan S. Norgaard og Ulrik Kragh vil afvente resulta-

tet af Forsvarskommissionens arbejde, sådan at de 

har det bedst mulige fundament at udtale sig på. 

Forsvarskommissionen ventes at afslutte sit arbejde 

ved udgangen af februar. Hvornår rundrejsen derefter 

afvikles, er endnu ikke fastlagt.
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Et år med 
mange udfordringer
Landsrådsmødet i november var præget af optimisme og 
tiltro til, at hjemmeværnet også kommer til at spille en 
væsentlig rolle i den næste politiske aftale om forsvaret.

AF JØRGEN JENSEN

Optimismen var stor, da Hjemmeværnets 
Landsråd i november var samlet på Hjemme-
værnsskolen til det andet ordinære møde i år.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, og Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, fastslog i deres 
velkomst, at det går godt i hjemmeværnet.

Samarbejdspartnerne trækker flittigt på 
hjemmeværnets assistance. I løbet er året er 
der med hærens udsendelse af en bevogt-
ningsdeling fra hjemmeværnet til Afghanistan 
føjet en ny dimension til værnets støtte til 
forsvaret. Både de nationale og internationale 
opgaver skaber respekt hos politikere og 
befolkning. Befolkningens tillid til hjemmevær-
net ligger på et højt niveau. Det fremgår af de 
årlige analyser, som Instituttet for Konjunktur-
analyse laver.

De positive meldinger fra ledelsen kombine-
ret med beretninger om et højt aktivitetsniveau 

i alle dele af hjemmeværnet skabte optimisme 
og tiltro til, at hjemmeværnet også får en 
betydelig rolle i den forsvarsaftale, som de 
politiske partier i Folketinget ventes at indgå til 
næste sommer.

Deputation i Folketinget
Som omtalt i september-nummeret af HJV 
magasinet har Landsrådet i en udtalelse til 
Forsvarskommissionen og partiernes forsvars-
ordførere gjort rede for de frivillige medlem-
mers ønsker til den næste forsvarsaftale.

For få dage siden fik en delegation fra 
Landsrådet – med repræsentanter for alle 
værnsgrene – foretræde for Folketingets 
forsvarsudvalg. Her var der lejlighed til at 
uddybe synspunkterne i Landsrådets tidligere 
fremsendte udtalelse.

Læs om mødet med Folketingets forsvars-
udvalg på hjv.dk

Indsættelser
Alle myndigheder i hjemmeværnet indberetter 
nu løbende deres indsættelser til støtte for 
forsvaret og civile myndigheder på hjv.dk.

Chefen for Hjemmeværnet påpegede i den 
forbindelse, at selv om myndighederne er 
blevet bedre til hurtigt at indberette indsæt-
telser, så er der stadig plads til forbedringer. 
Aktiviteter er i princippet først afsluttet, når 
indberetningen er gennemført og godkendt.

2008 bliver endnu engang et travlt år for 
hjemmeværnet med mange indsættelser. I 
2007 blev det til i alt 2.265 indsættelser – 
svarende til cirka seks opgaver i døgnet.

2007-rekorden – det var nemlig det største 
antal indsættelser, hjemmeværnet har haft 
på et år – bliver slået i år. Ved udgangen af 
oktober 2008 havde hjemmeværnet støttet 
forsvaret og civile myndigheder 2.379 gange.

Kurven her viser, hvordan hjemmeværnets 
indsættelser i de første 10 måneder af 2008 
allerede har overhalet hele 2007-tallet på 2.265.
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Nye og skarpere delinger 
i flyverhjemmeværnet
Flyverhjemmeværnet udvikler sine kapaciteter, 
så de i højere grad matcher flyvevåbnets behov 
for støtte. Der er tale om en helt ny delingstype, 
der bedre er i stand til for eksempel at sikre 
et område. Det fortalte flyverhjemmeværnets 
inspektør, oberst Kurt Refsgaard, da der i oktober 
var stævne for eskadrillechefer på Hjemmeværns-
skolen i Nymindegab. Der bliver lavet seks af 
de nye delinger landet over samt en gruppe på 
Bornholm.

”Vi opretter en ny kapacitet, der bliver justeret 
i forhold til flyvevåbnets egne Force Protection 

delinger. Det er en nødvendig opgradering af vo-
res kompetencer. Flyverhjemmeværnets delinger 
inden for Force Protection vil blive et væsentligt 
element ved vores samarbejdsaftaler og gøre 
os bedre til at løse de opgaver, som flyvevåbnet 
efterspørger,” siger oberst Kurt Refsgaard. 

Også to andre delingstyper bliver justereret til 
at dække et ændret behov, og de får et nyt, fælles 
navn. I fremtiden skal sikringsdelinger erstatte 
de STO- og OBS-delinger, der blev dannet, da 
Luftmeldekorpset og Flyvestationskorpset blev 
nedlagt. 

2009 vil byde på en del 
udfordringer med blandt andet 
Klimatopmøde og Den Inter-
nationale Olympiske Komités 
(IOC) møde i København. 

Totalforsvarsregion Køben-
havn har fået til opgave at 
stille 300 udvalgte chauffører 
til disse store begivenheder. 
Særlig køreuddannelse ved 
Rigspolitiets foranstaltning 
påbegyndes i april.

Da dette er en meget stor 
opgave, vil Totalforsvarsregion 
København gerne have støtte 
fra hele landet.

Så hvis du er interesseret i 
at hjælpe med løsning af disse 
opgaver, så sæt allerede nu et 
kryds i kalenderen følgende 
dage:

Særlig køreuddannelse:  
April 2009 (to dage).
Møde i IOC: 7.-10. oktober 
2009.
Klimatopmøde: 30. novem-
ber-12. december 2009.

Send en mail til Totalforsvars-
region København på tfrkbh@
hjv.dk med dit navn, medarbej-
dernummer samt hvilket distrikt 
du kommer fra. Så får du svar 
snarest muligt. 

Du kan læse mere om disse 
spændende opgaver på  
www.tfrk.dk i det nye år. 

Totalfor-
svarsregion
søger 300 
chauffører

Schæferhunden Kanto og hundefører Niels 
Carlsen fra Hærhjemmeværnskompagni Rønne 
løb af med sejren, da der i efteråret blev afviklet 
DM for hjemmeværnshunde i Tranum i Nordjyl-
land.

 Danmarks bedste hjemmeværnshund opnå-
ede 199,8 point ud af 238 mulige i den årlige 

konkurrence for de firbenede, som Totalforsvars-
region Nordjylland står for.

Hundene dyster altid i to klasser med forskel-
lige sværhedsgrader. De skal blandt andet finde 
nedgravede ting, gå patrulje og fælde levende 
og ”døde” figuranter. Desuden bliver der set på, 
hvordan hundene optræder i felten.

Bornholmsk  
hjemmeværnshund vandt

LanDet runDt
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Oberst Kurt Refsgaard.
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Man skulle næsten tro, det var optakten til 
endnu en udsendelse fra TV2’s ”Station 2,” 
hvor tv-hold følger politiets jagt på forbry-
dere.

I den seneste tid har hjemmeværnet 
hjulpet politiet med anderledes opgaver, 
der godt kunne minde om endnu et afsnit af 
”Station 2”.

I Skanderborg rykkede politihjemmevær-
net ud midt om natten i starten af oktober, 
da et ældre ægtepar i Skovby ved Galten 
var blevet udsat for et brutalt hjemmerøveri 
og en ældre mand blev myrdet.

Politihjemmeværnet lagde hurtigt en jern-
ring omkring gerningsstedet, så der blev ro 
til det indledende efterforskningsarbejde.

Bare en uge senere var der bud efter 
østjysk hjemmeværn igen, da politiet i Hor-
sens skulle have assistance til afspærringen 
af et laboratorium, hvor der blev fremstillet 
euforiserende stoffer.

I Lemvig bistod hjemmeværnet fra Skive 

under stor mediebevågenhed med både 
mandskab og firehjulstrækkere, da en 30 
kilometer lang strandstrækning nær Lemvig 
skulle finkæmmes for narko efter fundet af 
næsten et kilo rent kokain.

Tyvekoster for millioner af kroner
I Sønderjylland fik politiet akut hjælp fra 
politikompagniet i Ribe til at holde vagt ved 
to lader, hvor der var fundet tyvekoster for 
millioner af kroner.

På den østlige side af Storebælt i 
Nordsjælland medvirkede over 50 hjem-
meværnssoldater sammen med politiet til 
at beslaglægge et større arsenal af våben 
og ammunition, der måtte køres væk i flere 
fyldte lastbiler.

Karakteristisk for alle opgaverne har væ-
ret, at hjemmeværnet er trådt til med meget 
kort varsel for at støtte deres samarbejds-
partner.

Kokain, mord  
og tyvekoster

Politihjemmeværnet i Skanderborg 
sørgede for at afspærre gerningsste-
det i Skovby ved Galten, hvor en 
bande stod bag et brutalt hjemme-
røveri. 

F-16 jagere blev bevogtet i Billund. 

Flyverhjemmeværnet bevogtede 
F-16 fly, da de måtte lande i Billund.

Otte af flyvevåbnets F-16 jagere 
måtte en novemberaften lande i 
Billund Lufthavn i forbindelse med 
en natøvelse, fordi sidevinden var 
meget stærk over landingsbanen på 
Flyvestation Skrydstrup, hvor jager-
flyene normalt hører hjemme.

Flyvestation Skrydstrup tilkaldte 
assistance fra Flyverhjemmeværns-
distrikt Vest for at få bevogtet de 
otte jagerfly, og to frivillige holdt vagt 
hele aftenen, natten igennem og 

hele næste dag. 
For løjtnant Svend Hansen og 

kaptajn Birthe Nissen har det været 
en spændende opgave at passe på 
de otte jagerfly, selv om de tog hjem-
mefra uden aftensmad, og det har 
været en lang, kold nat i lufthavnen.

”Det har været fredeligt, men 
spændende. Vi har ronderet hele 
natten, og der har været en hel del 
trafik, men det har været lufthavnens 
egne køretøjer,” siger Birthe Nissen, 
kaptajn i STHVE 250 Stabseska-
drille.

Passede på otte  
jagerfly i Billund
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Hjemmeværnet har i efteråret hjulpet politifolk med en række 
anderledes opgaver til støtte for deres efterforskning.
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Hjemmeværnet satte sit klare fingeraftryk, da 
Jægerkorpset i efteråret afviklede deres årlige 
øvelse ”Night Hawk” sammen med danske solda-
ter og udenlandske specialenheder.

Hjemmeværnets nationale Særlig Støtte og Re-
kognosceringskompagni havde sendt en patrulje, 
der blev indsat med helikopter og var med til at 
rekognoscere i øvelsesområdet i det vestjyske. 

For den 32-årige hundefører Jes Thorsen fra 
Rønne-kompagniet blev øvelsen en ekstra fjer i 
hatten. Han fik som tak for en brav indsats som 

hundeinstruktør for opklaringseskadronen på 
Bornholm lov til at støde til de professionelle 
soldater på øvelsen sammen med vovsen Jargo. 
Han var blandt andet med til at afsøge og sikre 
Stauning Lufthavn i Vestjylland, hvor en del af 
øvelsen foregik.

”Det var utroligt lærerigt – jeg fik mange ideer 
til, hvordan jeg kan tilrettelægge hundetræning i 
realistiske miljøer som for eksempel omkring en 
lufthavn,” lød det fra Jes Thorsen efter turen.   

Det vrimlede med glade og energiske 
hjemmeværnssoldater, da virksomheds-
hjemmeværnet i efteråret gennemførte 
et større soldatertræf i Hevring-lejren på 
Djursland.

Knap 150 frivillige og instruktører brugte 
en weekend på at finpudse deres færdig-
heder i blandt andet skydning, signaltje-
neste eller førervirksomhed. Der var også 
mulighed for at dykke ned i historien, dyrke 
terrænsport eller lade den indre skrivekløe 
folde sig ud på et mediekursus.

Tilbagemeldingerne viser, at weeken-
den tilrettelagt af uddannelsesofficer Lars 
Lilholm blev lidt af en fuldtræffer fyldt med 
positive oplevelser for både unge og ældre 
hjemmeværnssoldater.

I 2009 barsler virksomhedshjemmevær-
net med et stormøde i Fåborg for nøgle-
personel, og så er der to uddannelses-
weekender i støbeskeen. 

Den bornholmske hundefører Jes 
Thorsen blev inviteret med, da 

Jægerkorpset afviklede deres Night 
Hawk-øvelse i Vestjylland.

Flotillechef Per Tommerup (tv.) sammen 
med de kommunale chefer fra Frederiks-
sund og Halsnæs, der i efteråret var ude 

at sejle med MHV 905 Askø. 

Trænede sammen med Jægerkorpset

Søstærk  
støtte til  
nordsjællandske 
kommuner
De to nordsjællandske kommu-
ner, Frederikssund og Halsnæs, 
indgår efter al sandsynlighed en ny 
samarbejdsaftale i starten af 2009 
med det lokale marinehjemmeværn 
i Hundested, Isefjord-flotillen, der 
råder over MHV 905 Askø.

De to kommuner slår til næste 
år deres kommunale beredskaber 
sammen under én hat i Frederiks-
sund. Samlet strækker kom-
munerne sig over flere hundrede 
kilometer kyststrækning i Roskilde 
Fjord, Isefjord og Kattegat og har 
tilsammen knap 75.000 borgere.

Det er baggrunden for den nye 
samarbejdsaftale, som bakkes op 
af beredskabschef Kim Lintrup fra 
Frederikssund. ”Jeg er stor tilhæn-
ger af et tværgående samarbejde 
i beredskabet. Marinehjemmevær-
net har stærke kapaciteter især på 
miljøsiden. Desuden egner deres 
fartøjer sig glimrende til større ef-
tersøgninger,” fastslår Kim Lintrup.

Beredskabschefen var sam-
men med de to borgmestre Ole 
Find Jensen fra Frederikssund og 
Helge Friis fra Halnæs i efteråret 
på sejlads med Askø, hvor de 
fik en demonstration af skibets 
mange kapaciteter og muligheder 
for at yde støtte til det kommunale 
beredskab. 
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I tre dage midt i oktober dis-
kuterede flyverhjemmeværnets 
eskadrillechefer, hvordan de 
vil udpege den bane, værnet 
skal spille på i fremtiden. 

Ved sidste års stævne 
besluttede deltagerne den 
mission, vision, værdierne og 
den adfærd, der skal ken-
detegne arbejdet og hold-
ningerne i eskadrillerne. Nu 
var tiden kommet til at gå et 
skridt videre i arbejdet og 
finde metoder til at definere 
opgaverne, analysere hvilke 
kapaciteter og muligheder der 
er i den enkelte eskadrille, 
sætte de rette personer på de 
rette poster og sørge for, at 
alle var bekendt med de roller 
og det ansvar, den enkelte og 
medspillerne har.

”Hvad betyder det at være 
cheftræner for et hold, hvor 
det er ham, der sætter banen 
og sætter holdet? Hvilke 
kapaciteter har du, og hvad 
gør du her?” spurgte inspek-
tøren for flyverhjemmeværnet, 
oberst Kurt Refsgaard som 
optakt til de tre dages grup-
pearbejder og møder.

Chefer satte 
hjørneflagene 

Et udsnit af ekadrillechefer til 
flyverhjemmeværnets stævne.

Skat har lavet adskillige aktioner til søs, siden 
myndigheden i juni begyndte at arbejde sammen 
med marinehjemmeværnet. 

Til en start gennemgik 15 toldere et maritimt 
sikkerhedskursus på Hjemmeværnsskolen i 
Slipshavn, så de kunne begå sig sikkert om bord, 
for ved næsten alle søgående aktioner er tolderne 
nødt til at borde det skib, de ønsker at kontrollere.

I august lavede Skat så en landsdækkende 
kontrolaktion, hvor 16 toldere med tre narkohunde 
blev sejlet omkring i dansk farvand af fem skibe fra 
marinehjemmeværnet, der stævnede ud fra Frede-
rikshavn, Århus, Esbjerg, Køge og København.

79 skibe blev kontrolleret, men kun et enkelt af 
dem havde varer, der skulle fortoldes. Alligevel var 
Ole Morsing, kontorchef i Skats Kontor for Græn-
seoverskridende Varebevægelser, tilfreds:

”Her ville vi prøve et koncept, der hedder alle 
mand af hus. Skat ville vise styrken i indsatsen 
over for de sejlende – vi ville vise synlighed. Med 
denne her aktion ville vi bruge kræfter på at gå 
efter dem, der ikke har orden i varer og papirer,” 
sagde han bagefter. 

Samarbejdet mellem Skat og hjemmeværnet er 
en del af indeværende forsvarsforlig.

Toldaktioner til søs
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Hædret med vingehjul i sølv
Svend Bloch Hansen fra Jern-
banehjemmeværnskompagniet 
i Århus er blevet hædret med 
et vingehjul i sølv, som kun er 
blevet uddelt to gange før i 
værnets levetid.

Vingehjulet gives til personer, 
der har ydet en særlig indsats 
i jernbanehjemmeværnet, der 
er en del af virksomhedshjem-
meværnet.

Tegnmodtageren har tidligere 

modtaget Hjemmeværnets 
Fortjensttegn. 

Kompagnichef Inger Helborg 
skriver i sin indstilling:

”Man går aldrig forgæves til 
Svend, der altid er parat til at 
yde en ekstra indsats for kom-
pagniet. Alle opgaver bliver altid 
løst tilfredsstillende.”

Svend Bloch Hansen modtog 
vingehjulet under et vedligehol-
delseskursus i efteråret.

Svend Bloch Hansen er den tredje i jernbanehjemmevær-
net, der er blevet hædret med vingehjulet i sølv. 
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Befalingsmandstræffet var startskuddet, 14 masterclasses 
satte toget i bevægelse. Nu skal underafdelingerne selv 
fortsætte videndelingen.

AF OLE GROSEN

”Det har vi prøvet. Vi plejer...”
Forklaringer er ikke en mangelvare. At pudse 

brillerne, se nye muligheder og handle er mere 
sjældent, men det gjorde en projektgruppe, da den 
ville vække hjemmeværnet. Først med befalings-
mandstræffet i Fredericia, hvor et par tusind mand 
mødte op. I år har gruppen fulgt op med 14 master-
classes overalt i landet. 1.400 befalingsmænd har 
deltaget og lyttet til de i alt 10 mastere, der har delt 
ud af deres erfaringer.

”Fredericia var et klap i vandpytten med en 
skovl. Vi ville starte en bølge, og den ville vi holde 
i live med masterclasses,” siger Klaus G. Nielsen, 
projektleder i Hjemmeværnskommandoen. ”Vi ville 
styrke de interne forbindelser i hjemmeværnet. 
Nu vil vi se på, hvad vi vil anbefale fremover, men 
arbejdsgruppen bag masterclass stopper. Efter to år 
er vi blevet ret sammenspiste. Der skal nye kræfter 
til, men jeg håber meget, ideen med masterclass 
fortsætter.”  

Enkelte har rynket på næsen af, at der skulle 
være behov for nytænkning. Men mange har taget 
ideerne om netværk og videndeling til sig og fundet 
ny inspiration ved at lytte til hinanden. Alle 15 
befalingsmænd fra Politikompagni København drog 
i samlet flok til en masterclass i efteråret, og de har 
blandt andet holdt netværksideen varm på delingsfø-
rermøderne.

”Jeg tror, vores samarbejde med andre kompag-
nier er blevet forstærket, for vi har fået sat navne 
og ansigter på hinanden. Vi kan bruge hinanden til 
blandt andet at blive bedre til at motivere folkene. Vi 
skal diskutere erfaringer indbyrdes, så vi ikke kører 
rundt i det samme hele tiden,” siger Joan Rasmus-
sen, løjtnant i Politikompagni København.

Netværk er sagen
Hendes kompagnikollega har bidt mærke i, at siden 
masterclass er medlemmerne blevet bedre til at sige 
til og fra på en god måde, så de sure tanker ikke 
hober sig op. Kompagniet har fået gang i sin uddan-
nelsesgruppe, der fører nye medlemmer gennem et 
fast program, så de fra første færd bliver engageret 
i hjemmeværnsarbejdet. At fortælle andre om den 
proces har været Politikompagni Københavns kon-
krete bidrag til masterclass.

”Med den hastighed hjemmeværnet har på i 
øjeblikket, bliver vi nødt til at trække hinanden op. Vi 
skal lave venskabskompagnier og arbejde på græs-
rodsniveau. Jeg tror helt sikkert på en fremtid, hvor 
vi danner netværk,” siger løjtnant Jesper Kløve. Som 
et resultat af befalingsmandstræf og masterclasses 
har han fået flere at dele erfaringer med enten per 
mail eller i en af de to netværksgrupper for master-
class og hjemmeværnsofficerer, som han deltager i 
på Facebook. Sammenhold og videndeling har givet 
et løft, mener han.

”Vi behøver ikke at skamme os over at være i 
hjemmeværnet. Der er blevet trykket på den knap, 
der hedder selvtillid,” siger Jesper Kløve.
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En knap dEr  
hEddEr sElvtillid

De 14 masterclasses har vist nye 
veje til videndeling og evnen til at 
skabe gejst.
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Chefer parate til 
mere uddannelse
En række midtjyske kompagnichefer efterlyser mere 
uddannelse i ledelse, samtale eller coaching, der også er 
kompetencegivende på arbejdsmarkedet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Hvordan tackler kompagnichefen konflikter i 
kompagniet? Hvordan gennemfører man den 
gode samtale med sine befalingsmænd? Hvordan 
motiverer man de frivillige i underafdelingen til at 
møde op?

En række frivillige kompagnichefer fra Totalfor-
svarsregion Midtjylland efterlyser nu mere individuelt 
tilpasset efteruddannelse, som er mere målrettet 
moderne ledelse og coaching.

”De ledelsesmæssige udfordringer, du står over 
for i et kompagni i dag med flere hundrede medlem-
mer, kan sidestilles med de udfordringer chefer i 
private og offentlige virksomheder også tumler med,” 
siger kompagnichef Karsten Pietraszek, der er chef 
for Hjemmeværnskompagni Tjele-Bjerringbro.

Karsten Pietraszek har deltaget aktivt i en arbejds-
gruppe, der gennem længere tid har været optaget 
af projekt ”Chef for fremtiden”. Arbejdsgruppen er 
blevet nedsat på initiativ af tidligere regionschef, 
oberst Kurt Koch, med henblik på at få fokus på 
udviklingsmulighederne for de frivillige chefer.

”Der bliver stillet langt større krav til rollen som 
kompagnichef i forhold til tidligere. Vi savner et 
supplement til de ledelseskurser, der i dag kører på 
Hjemmeværnsskolen,” siger Karsten Pietraszek.

Samtidig efterlyser de frivillige chefer, at nye ud-
dannelsestilbud også er kompetencegivende, så de 
kan bruges som et attraktivt trumfkort på arbejds-
markedet.

Konference ”Chef for Fremtiden”
For at sætte skub i processen gennemførte arbejds-
gruppen i starten af november konferencen ”Chef 
for fremtiden” på Skive Kaserne med virksomheds-
konsulent Aage Ravn, sociolog Emilia van Hauen 
og en repræsentant for Hjemmeværnsskolen som 
oplægsholdere.

”Vores mål var at få de tilstedeværende kompag-
nichefer til at forpligte sig til at komme i gang med 
efteruddannelse. Det mål fik vi indfriet,” siger Kar-
sten Pietraszek, der personligt savner mere 
uddannelse i ledelse og coaching.

Kim Hansen, kompagnichef 
for et motoriseret infanteri-
kompagni i Hærhjemme-
værnsdistrikt Skive, havde 
dog gerne set endnu flere 
konkrete uddannelsestil-
bud på konferencen.

”Det er især grønne 
taktiske kurser, der står 
øverst på ønskelisten. 
Personligt kunne 
jeg godt tænke mig 
at supplere min 
uddannelse med et 
jobtræningsforløb 
hos Jydske Dragon-
regiment,” siger Kim 
Hansen.

Begge kompagniche-
fer er enige om, at nye 
uddannelsestilbud er helt 
nødvendige for fortsat at kunne 
rekruttere folk til opgaven som 
kompagnichef.

Kompagnichef Karsten 
Pietraszek var for nylig med til at 
arrangere konferencen ”Chef for 

fremtiden” i Skive, der havde 
fokus på de frivillige chefers 

udviklingsmuligheder. 
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Han kan 
SælGE 
hjemmeværnet
AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTO: OLE BO JENSEN

Redaktørerne på lokalaviserne Sjællandske, 
Kalundborg Folkeblad og Dagbladet kender 
udmærket Carsten Petersen. Ikke fordi den 
garderhøje rekrutteringsofficer fra Sorø render 
dem på dørene i tide og utide. 
Men fordi de ved, at når 
han kigger forbi, så 
er det, fordi 
han rent 

faktisk har noget på hjertet, han gerne vil 
fortælle.

HJV magasinet har sat den nyudklækkede 
rekrutteringsofficer stævne til en snak om mulig-
hederne for at trænge igennem mediefiltret og 
få sat spotlight på det lokale hjemmeværnsar-
bejde. Med sig under armen har han en mappe, 
der bugner af avisartikler, selv om karrieren som 

rekrutteringsofficer først lige er begyndt.
Fra start til slut under interviewet er 

blikket bag de lette briller 
intenst og eftertænk-
somt, alt imens han 
med hænderne ivrigt 
forklarer, hvilke tanker 

han gør sig, inden han banker på døren hos 
lokalpressen for at lufte sine budskaber.

”Der skal være bid og saft i budskaberne, 
uden at det bliver for poppet. Sproget skal 
ikke være alt for militært, så helt almindelige 
mennesker kan læse og forstå det. Derfor går 
jeg også tit længe og funderer over overskrif-
ten på min historie. Den skal jo helst fænge 
og virke appetitvækkende,” siger han med et 
finurligt smil.

Det er tydeligt, at tankerne konstant 
rumsterer hos den venlige rekrutteringsofficer, 
som ikke har svært ved at holde sine tilhørere 
fangen med sine vedkommende historier.

Trives bedst uden  
mudder på støvlerne
Selv om karrieren som formidler i hjemmevær-
net er ny, har Carsten Petersen taget de nye 
udfordringer til sig med energi og stålsat vilje. 

I mange år sad han ellers lunt på reserve-
bænken i det midtsjællandske hjemmeværn 
og sov tornerosesøvn. Men da han sidste år fik 
chancen for at få en ny funktion i sit hjem-
meværnskompagni i Sorø, slog han til med det 
samme. Kompagniet er blevet til efter et for-
nuftsægteskab mellem Sorø og de nu nedlagte 
kompagnier i Gørlev, Fjenneslev og Dianalund.

Rekrutteringsofficer 
Carsten Petersen fra 
Sorø brænder for det 
udadvendte informa-
tionsarbejde, som han 
har kastet sig over efter 
mange år på reserve-
bænken.

Rekrutteringsofficer Carsten 
Petersen vil hellere folde soldaterta-
lentet ud som historieformidler og 
idemager end rende rundt på en 
pløjemark med våben i hånd.
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Siden hen er det gået stærkt, og efter et år 
og ni kurser klogere er han blevet færdigud-
dannet som rekrutteringsofficer.

”Det har aldrig været mig at rende rundt på 
en mudret pløjemark på alle mulige skyde-
øvelser. Jeg trives bedst i en mere udadvendt 
rolle, hvor jeg har kontakt til andre folk,” siger 
Carsten Petersen.

 
Jævnlig omtale i pressen
Noget kunne tyde på, at Carsten Petersen 
er kommet på den rette hylde i kompagniet. 
For indsatsen på især presseområdet har i 
den grad lønnet sig. Det seneste år er det 
lykkedes ham at få har positiv omtale af sit 
kompagni i de midtsjællandske aviser godt og 
vel hver tredje uge.

”Det er jo et vigtigt udstillingsvindue for 
os. Både for at hverve nye medlemmer, men 
sandelig også for at skabe forståelse for 
hjemmeværnsaktiviteterne i lokalsamfundet. 
Det er jo vigtigt, at vi er godt forankrede, og 
folk kender lidt til vores nye profil,” mener 
Carsten Petersen.

I forhold til pressen nyder han godt af 
mange års aktivt foreningsarbejde som blandt 
andet formand for den lokale bygarde. De se-
neste år har han desuden været lokalpolitiker 
for de Konservative i Dianalund Kommune, 
der nu er lagt ind under storkommunen Sorø. 

”Men jeg overfodrer ikke pressen. Det giver 

bare bagslag,” vurderer Carsten Petersen. 
Fortiden i foreningslivet og som lokalpoliti-

ker har givet ham sans for, hvad almindelige 
borgere uden for hjemmeværnet tænder på. 

”Jamen hr. og fru Hansen tænker jo ikke 
i de samme militære baner, som vi gør som 
hjemmeværnssoldater. Jeg er mig meget 
bevidst om ikke at fortabe mig i indforståede 
militære gloser, som er sort snak uden for 
vores egen snævre kreds,” siger Carsten 
Petersen.

Fornemmelse for sprog
Måske er det netop Carsten Petersens 
fornemmelse for dagligdagens sprogtone og 
lysten til at lege med ordene, der får hans 
pressemeddelelser og historier til at glide så 
let og ubesværet frem til lokalavisens læsere.

Tag nu overskriften ”Danmark tabte” som 
indgangen på en historie om et skydestævne, 
hvor de lokale hjemmeværnsfolk måtte se sig 
slået af norske kammerater. 

”Jeg valgte bevidst at benytte mig af jargo-
nen fra sportens verden. Det får flere læsere 
på krogen og har en bredere appel, end hvis 
jeg havde valgt noget i retning af ”Skytte-
stævne for hjemmeværnsfolk”, mener Carsten 
Petersen.

Derfor er den ligefremme officer også varm 
fortaler for det lettilgængelige og finurlige 
sprog, som gerne må pirre læserne lidt.  

Som den ildsjæl han er, nøjes han ikke 
med at kaste sig over sproget og medierne. 
Senest har han været involveret i et større 
arrangement i Sorø – opbygget lidt i stil med 
sidste års events med masser af aktiviteter for 
hele familien. Det gik forrygende, og der var 
mange mennesker i byen for at høre mere om 
hjemmeværnet. 

”Vi skal blive ved at sætte pæle op og vise, 
at vi er en del af samfundet.” 

En ting er sikkert. Carsten Petersen har 
brændstoffet til at forsætte fortællingen om 
hjemmeværnet.

Rekrutteringsofficer Carsten Petersen 
med en norsk avis, der bragte en stor 
omtale, da Sorø-kompagniet var i 
Norge for at fejre 50 års venskab med 
et norsk hjemmeværnskompagni.



 Koldkrigsmuseet Stevnsfortet:

Gå under jorden! 
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HvAd Er  
STEvnSfOrT?

Stevnsfort er et underjordisk fort, 
der ligger 18 meter under jorden 
på halvøen Stevns cirka en times 
kørsel syd for København.

Stevnsfort blev bygget i 1952-
54 under Den Kolde Krig for 
at sikre indsejlingen fra Øster-
søen mod en flådeinvasion fra 
Warszawapagten. Stevnsfort er 
Danmarks eneste klippefæstning 
og var landets sidste operative 
fort, indtil det lukkede i år 2000.



 Koldkrigsmuseet Stevnsfortet:

Gå under jorden! 
TEKST OG FOTO: NIKOLAJ GRØN 

Hvis man allerede har besøgt invasionskysten i 
Normandiet, kan det være svært at forestille sig, at 
Danmark skulle have et militærhistorisk indslag, der 
kan hamle op med de franske museer. Men kold-
krigsmuseet Stevnsfortet skuffer ikke den militærin-
teresserede gæst. 

Under Den Kolde Krig lå Stevnsfortet som 
forsvarets knytnæve mod øst og kunne beskyde en 
fjendtlig invasionsflåde i tilfælde af, at Warszawa-
pagten besluttede sig for at gennemføre planlagte 
angreb på Danmark. Koldkrigsmuseet Stevnsfortet 
formår på fornem vis at illustrere stemningen fra 
Den Kolde Krig ved film og plancher, og samtidigt 
er alt isenkrammet fra dengang, Stevnsfortet var 
en hemmelig operativ installation, sat til fuldt skue – 
både over og under jorden. 

Ved ankomsten til museet bydes man velkommen 
af en samling af historiske jord-til-luft-missiler, der 
skulle beskyde fjendtlige bombefly på vej mod Dan-
mark. HAWK-systemet med dets forskellige radarer 
og kontrolposter er opstillet, som forventede man et 
snarligt angreb. I takt med at en invasionsflåde ville 
være kommet nærmere end 23 kilometer fra kysten, 
kunne den beskydes med de imponerende dobbelte 

15 centimeter kanoner. Oprindeligt kommer kano-
nerne fra det tyske slagskib Gneisenau.

18 meter under jorden kunne kampen føres i 
relativ sikkerhed fra operationsrummet, der står, som 
var det forladt i går. Følger man de 1,6 kilometer 
lange gange rundt, ser man, hvordan der var en hel 
lille by hugget ud i kalken med eget elværk, hospital, 
køjerum og ammunitionsrum fyldt med granater til 
kanonerne.

Skulle en invasionsstyrke være gået i land ville 
hæren og lokalforsvaret (herunder hjemmeværnet) 
være blevet sat ind, og en del af udstillingen viser 
netop hærens styrker med både Leopard 1 og pan-
seret mandskabsvogn M-113. Set fra et hjemme-
værnssynspunkt kan denne del af udstillingen godt 
blive bedre, idet hjemmeværnets rolle i lokalforsvaret 
kun omtales overfladisk, men med det store arbejde, 
der allerede er gjort for at skabe et militærhistorisk 
museum, er der ingen tvivl om, at den del nok skal 
blive bedre med tiden.

Både børn og voksne vil få en spændende dag ud 
af at besøge Koldkrigsmuseet Stevnsfortet – hvad 
enten solen skinner, eller det regner. Man skal for-
vente at bruge cirka to timer inklusive en rundvisning 
i undergrunden.

PrAKtiSKe oPlySNiNger
Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Korsnæbsvej 60
4673 Rødvig Stevns
Hjemmeside: www.stevnsfortet.dk

Åbningstider:
December og januar: Lukket.
Februar og marts: Åbent for  
booking af ture for grupper  
(telefon: 29 24 64 11).
April til og med oktober: åbent 
alle dage fra kl. 10.00 til 17.00*.
*Sidste tur i Undergrunden starter 
kl. 15.00.

entré:
Inkusive tur i undergrunden:
Gæster over 18 år: 90 kr., børn 
og unge (6-17 år): 60 kr., børn 
(0-5 år) gratis.
Familierabat (max. 3 børn) 230 kr.

Uden tur i undergrunden:
Gæster over 18 år: 20 kr., pen-
sionister og studerende: 15 kr. og 
børn og unge gratis.
Grupper (mindst 10 personer):  
15 kr. per person.

Grupper: henvendelse til Østsjæl-
lands Museum på telefon:  
29 24  64 11.
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Et 1,6 kilometer langt gangsystem 
er hugget ud i kalken.

Den dobbelte 15 cm 
kanon var oprindeligt 

placeret på slagskibet 
Gneisenau.
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Professionalisme 
frem for alt
Hjemmeværnet skal holde fast i 
professionalismen – fra den enkelte 
hjemmeværnsmand og hele vejen op 
gennem systemet. Ellers risikerer 
værnet at få et dårligt ry. 

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: GRITT BENNEDSEN

Engagement, kammeratskab og lokal tilknytning er 
de kvaliteter chefen for Flyvertaktisk Kommando 
(FTK), generalmajor Stig Østergaard Nielsen, møder 
hos flyverhjemmeværnsfolk. 

Derfor støtter han også den frivillighedstanke, der 
ligger bag hjemmeværnet 

”Men det kræver, at hjemmeværnssoldaten 
går ind for sagen og ikke kun lejlighedsvis 
synes, at han eller hun vil møde en aften. 
Ellers er det spild af både tid og ressour-
cer. Derfor kan det også godt være, 
at man ikke skal være hjem-
meværnsmand i hele sit liv,” 
siger chefen for FTK.

I den forbindelse 
peger han på, 
at en 
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hjemmeværnssoldat kan komme til at trække i den 
forkerte retning, hvis han ikke yder noget, men 
samtidig belaster ressourcerne og midlerne. 

Nye delinger
Professionalisme er i det hele taget en helt grund-
læggende kvalitet for Stig Østergaard Nielsen. 
Derfor mener han også, at oprettelsen af de nye og 
skarpere delinger i flyverhjemmeværnet er et rigtigt 
skridt. Det afhænger dog helt af, om værnet kan 
skaffe folk nok til delingerne. 

”Der har været tidspunkter, hvor flyverhjemme-
værnet bød ind med noget, men hvor det kneb med 
at skaffe folkene, da det kom til udførelsen. Det er 
ændret nu. Flyverhjemmeværnet ved, at hvis man vil 
noget, må man levere varen.”

Samtidig mener chefen for FTK, at det er vigtigt 
for hjemmeværnet at prioritere ressourcerne internt. 
Kun på den måde får de nye enheder det mate-
riel og den uddannelse, der sikrer dem den rette 
kvalitet.  

Efter Murens fald
Stig Østergaard Nielsen er udelukkende positiv i 
sin vurdering af samarbejdet mellem flyverhjem-
meværnet og flyvevåbnet. Desuden mener han, at 
flyvehjemmeværnet har klaret omskiftelserne efter 
Murens fald på fornem vis 

”Flyverhjemmeværnet var gennem en længere pe-
riode, hvor det skulle finde sin identitet. En af dens 
kerneopgaver blev nedlagt, nemlig varslingssiden og 
dermed luftmeldekorpset. Denne omstilling gik lidt 
trægt i starten, men derefter har det taget fart. Vi 
har skabt rigtig gode relationer, hvor begge parter 
har et udbytte af det,” siger Stig Østergaard Nielsen.

Bevogtningsaftaler
Han peger på, at det især er flyverhjemmeværnets 
støtte til flyvevåbnets uddannelser, der fungerer 
godt. Flyverhjemmeværnet, der både stiller instruktø-

rer og momentstyrker til rådighed, støtter blandt an-
det uddannelsen af værnepligtige og befalingsmænd 
på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole. 
Også de lokale wings benytter flyverhjemmeværnet i 
den grundlæggende militære uddannelse.  

Et andet vigtigt samarbejdsområde er de nye 
aftaler om flyverhjemmeværnets bevogtning af fly-
vestationer i det tilfælde, at sikkerhedsberedskabet i 
landet forhøjes. Hvis aftalerne ikke var indgået, ville 
det belaste flyvevåbnets ressourcer.

”Aftalerne om bevogtning af flyvestationer er 
vigtige for os. Vi har ikke meget bevogtningsperso-
nale selv, og alternativet ville være, at flyvevåbnet 
tog egne folk ud af daglig tjeneste. Dermed ville 
der være en række opgaver, som ikke blev løst i en 
periode,” siger Stig Østergaard Nielsen.

Ny identitet
Oprettelsen af de flyvende delinger er et af flyver-
hjemmeværnets seneste initiativer. Og selvom flyve-
våbnet nu ikke er den eneste militære organisation 
på himlen, er der ikke opstået en konkurrence med 
flyverhjemmeværnet. For som chefen for FTK siger: 
”Det er en niche, der her bliver dækket”.  

Han mener til gengæld, at delingerne har været 
med til at give flyverhjemmeværnet en ny identitet. 
Og selvom flyvevåbnet ikke direkte kan bruge delin-
gerne til noget, er der er mange andre opgaver, som 
det flyvende hjemmeværn kan løse, påpeger Stig 
Østergaard Nielsen.

Men han pointerer samtidig, at flyverhjemme-
værnet bør være lidt varsom: De flyvende delinger 
må ikke sammenlignes med en flyvende enhed i 
flyvevåbnet, som har ret til at afvige fra de normale 
flyveregler. 

”De flyvende delinger skal være påpasselige med 
ikke at glide over mod det militære regelsæt. Der er 
tale om civile fly og derfor civile regler. En hjem-
meværnsuniform giver ikke piloten ret til at håndtere 
flyet, som om det kom fra flyvevåbnet,” understreger 
Stig Østergaard Nielsen.

Up to date
Da interviewet falder på den kommende forsvarsaf-
tale er professionalismen igen hovedordet.

Forsvarsaftalen bør sikre, at udgifterne til hjem-
meværnet giver valuta for pengene. 

”Hvis ikke hjemmeværnet er professionelt og 
relevant, så kunne de penge bruges bedre andre 
steder. Hjemmeværnet bør efter et nyt forlig være 
lige så skarpt og up to date som det faste forsvar”, 
siger Stig Østergaard Nielsen.

Chefen for Flyvertaktisk 
Kommando mener, at 

flyverhjemmeværnet har 
klaret omskiftelserne efter 

Murens fald på fornem vis.
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Snyd 
ikke 
dig 
selv
Man gør sig selv en stor tjeneste, hvis man deltager i den 
årlige Nijmegen-marchen i juli. Det mener chefen for det 
samlede danske militære marchhold, oberst Knud V. L. 
Lyngtorp, der specielt efterlyser flere hjemmeværnssoldater.

AF JAKOB EBERHARDT

”Det er et show for enhver soldat at komme med 
til. Det er i virkeligheden at snyde sig selv for en 
god oplevelse, hvis man ikke prøver det.”

Sådan lyder ordene fra oberst Knud V.L. 
Lyngtorp om den legendariske Nijmegen-march i 
Holland. Og han ved, hvad han taler om, for som 
deltager i tre marcher kender han til både glæ-
derne og strabadserne ved at gå de mere end 160 
kilometer over fire dage.

De sidste par år har obersten været chef for det 
danske militære kontingent, der omfatter gængere 
fra forsvarets tre værn, hjemmeværnet og bered-
skabet samt selve staben, der står for administra-
tion og logistik.

Ansvaret for det samlede danske kontingent har 
i flere år ligget hos hjemmeværnet, og det omfatter 
også støtte og forplejning til de svenske og norske 
deltagere på rastepladserne.

148 af kontingentets cirka 400 marchdeltagere 
var i 2008 fra hjemmeværnet. Og det er ikke helt 
nok, mener kontingentchefen. Der kunne godt 
være 100 mere, og derfor lyder hans opfordring, 
at hjemmeværnssoldater bør snøre støvlerne og 
melde sig til marchen.

”Der burde være flere gode hjemmeværnssolda-
ter, der kunne sætte nogle hold sammen – eksem-
pelvis de hjemmeværnsenheder, hvor fysikken er 
en nødvendighed for at løse opgaven – det vil sige 
patruljefolk, spejdere og infanterister,” understre-
ger Lyngtorp.

Danmark kan have i alt 500 gængere med, og 
skulle der blive endnu flere tilmeldinger, vil march-
ledelsen prioritere folk på hold frem for individuelle 
marchdeltagere. 

Internationalt lejrliv
Fordelene ved at deltage i marchen er mange. 

”Deltagerne får mulighed for at prøve deres fysik 
af. Og holdførerne får lov at praktisere ledelse 
under vanskelige vilkår. Et hold gennemfører, fordi 
holdføreren sørger for motivation, træning og sam-
menhold,” siger Lyngtorp.

Han mener desuden, at god fysisk form er en 
nødvendighed for en soldat, fordi fysisk styrke gi-
ver bedre udholdenhed og større psykisk overskud. 

Men Lyngtorp lægger samtidig ikke skjul på, at 
det kræver sin mand og kvinde at komme igennem 
marchen.

”Man skal være i god træning, moralen skal 
være høj, og det kommer til at gøre ondt i fødder 
og muskler. Men det er til gengæld en fantastisk 
fornemmelse, når man er kommet i mål,” siger 
kontingentchefen.

Også livet i den militære Heumenoord-lejr er en 
oplevelse i sig selv, påpeger han.

 ”Man kommer til at bo i en lejr sammen med 
5.000 soldater fra hele verden, hvor der er 
internationalt infirmeri, egen politistation, egen 
brandstation og stort øltelt med underholdning om 
aftenen,” siger kontingentchefen. 

Det sociale liv på Nijmegen-
marchen udspiller sig også på 
rastepladserne.

nyt om 
marchen
Det danske kontingent har fra 
2009 fået lov til at starte samlet, 
når marchen hver morgen 
skydes i gang.

Det vil sige, at individuelle 
danske gængere og danske 
hold starter samtidigt med en-
keltgængerne som de forreste.

Og de kan glæde sig til 
musikken fra danske hjemme-
værnsorkestre undervejs. For 
ligesom der er høje krav til de 
marcherendes træningstilstand, 
inden de tager af sted, gør det 
samme sig gældende for de 
danske musikkorps. De delta-
gende musikkorps er blevet en 
del af kontingentet, og kon-
tingentets nye, faste informa-
tionschef Preben Petersen har 
fået ansvaret for deres forbere-
delser op til marchen. Kontin-
gentets informationsindsats er 
blevet skærpet, hvilket blandt 
andet betyder, at hjemmesiden 
nijmegen.dk vil blive opdateret 
dagligt. 

Læs mere om Nijmegen-
marchen, herunder hvordan du 
tilmelder dig, på www.nijme-
gen.dk.
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En kanonoplevelse

"Det var en kanonoplevelse. Det gav mig lejlighed til at 
møde en masse hjemmeværnsfolk, både på rasteplad-
serne og under selve marchen," siger Hjemmeværnskom-
mandoens stabschef, oberst Finn Winkler, om sin første 
deltagelse i Nijmegen-marchen

Finn Winkler regner også med at deltage i marchen i 
2009 – hvis fødderne holder til træningen i løbet af foråret. 

”Det er en god fælles kammeratskabsoplevelse. Og un-
der marchen er der ikke forskel på, om man er oberst eller 
menig – den, der har erfaringen, har retten til at vejlede og 
hjælpe,” siger Finn Winkler.

Han opfordrer til, at distrikter og kompagnier etablerer 

hold sammen, det vil sige, at fast personel og frivillige 
hjemmeværnssoldater går sammen. Som eksempel peger 
Finn Winkler på Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt, der 
i 2008 etablerede et hold på tværs af distriktet og med 
distriktschefen selv som deltager.

”Og man skal huske, at det ikke kun er selve marchen i 
Holland, der giver fællesskab. Også den forudgående træ-
ning giver sammenhold,” siger stabschefen, der under sine 
egne forberedelser til marchen stod op klokken fire om 
morgenen, tog kystbanen nordpå og gik mod København, 
inden han mødte på sin arbejdsplads i Hjemmeværnskom-
mandoen på Kastellet.

Hjemmeværnschefer 
går march
Nijmegen-marchen fylder 100 år i 2009, og 
derfor har de skandinaviske hjemmeværns-
chefer valgt at deltage i marchen.

AF JAKOB EBERHARDT

Det nordiske hjemmeværnssamarbejde bliver 
markeret stærkt under Nijmegen-marchen 
næste år. De tre skandinaviske hjemme-
værnschefer deltager nemlig som marchgæn-
gere alle marchens fire dage. 

”Jeg har ”udfordret” mine kolleger fra Norge 
og Sverige både i anledning af 100-året for 
den første Nijmegen-march og for at markere 
det særdeles gode og stadigt bedre samar-
bejde mellem de skandinaviske hjemmeværn,” 
fortæller chefen for det danske hjemmeværn, 
generalmajor Jan S. Norgaard.

Sejrsfølelse
Det endelige program for de skandinaviske 
hjemmeværnschefer er endnu ikke helt 
fastlagt. Men den danske hjemmeværnschef 
håber på, at den sidste marchdag bliver en 
fællesnordisk manifestation. Det kunne for 

eksempel ske i form af en fælles nordisk 
afmarch fra Heumenoord-lejren og fælles nor-
disk indmarch ad den berømte Via Gladiolus. 
Denne del af marchen har hidtil været frivillig, 
men i 2009 bliver den obligatorisk for de 
danske militære gængere.

Jan S. Norgaard er i fuld gang med 
marchtræningen, og formen meldes god. Han 
har tidligere deltaget i Nijmegen-marchen og 
opfordrer hjemmeværnssoldater til at deltage.

”Man kommer i god form, kammeratskabet 
er i top, og så er der en helt utrolig opbakning 
fra befolkningen i området. Man oplever det, 
som om man er sejrsherre i Tour de France – 
sådan føler alle deltagere sig,” siger Hjemme-
værnschefen. 

Første danske hold
100-året er dog ikke det eneste jubilæum, 

der bliver markeret under næste års Nijme-
gen-march. I 2009 er det 45 år siden, at 
Danmark for første gang deltog med militære 
hold. Det første danske hold var fra Kvindeligt 
Flyvekorps.

I 2007 blev ”Dansk Nijmegenkontingents 
Våbenskjold” indstiftet i anledning af, at hjem-
meværnet overtog ledelsen af al dansk militær 
deltagelse i Nijmegen-marchen. Mærket vil til 
marchen i 2009 blive overrakt til arrangøren af 
marchen, Det Kongelige Hollandske Forbund 
for Fysisk Træning (KNBLO), i anledning af 
45-året for dansk deltagelse.

Hvert år uddeler hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. Norgaard, 
medaljer efter velgennemført march. Her efter marchen i 2007.
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Hjemmeværnskommandoens stabschef, oberst Finn Winkler, gik sin 
første Nijmegen-marchen i 2008 og fremhæver det sociale aspekt.

AF JAKOB EBERHARDT
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AF OLE GROSEN

SF vil gerne være med i det kommende forsvarsfor-
lig, og Danmark skal deltage militært i internationale 
operationer.

Det er nye toner, vil mange mene, men andre 
akkorder bliver slået an, når talen falder på hjemme-
værnet. Står det til SF, kan 250 af de 450 millioner 
kroner, hjemmeværnet koster årligt, bruges andre 
steder end i en frivillig, militær organisation, som 
tiden – ifølge SF – for længst er løbet fra.

”Der er mange følelser omkring hjemmeværnet, 
men det er en forældet institution. Det er en del 
af Den Kolde Krig. Hjemmeværnet var beregnet til 
et folkeligt engagement ved en invasion, og derfor 
havde folk våben derhjemme,” siger Holger K. 
Nielsen.

Forsvarsordføreren mener, at marinehjemmevær-
net udfører vigtige opgaver, men trods nye opgaver 
i de senere år kan Holger K. Nielsen ikke se beret-
tigelsen af et bevæbnet hjemmeværn.

”Jeg ved, at hjemmeværnet har omstillet sig og 
fundet andre opgaver – også forholdsvis fornuftige 
opgaver som i Seest og ved store begivenheder. 
Dermed ligger hjemmeværnet op ad det civile 
beredskab,” siger Holger K. Nielsen. ”Men de nyere 
opgaver er kunstigt åndedræt for at holde hjemme-

værnet i live og det kan ikke være rigtigt. Det giver 
ikke mening, at hjemmeværnet opfatter sig som 
en del af forsvaret. Jeg synes, hjemmeværnet og 
Beredskabsforbundet skal slås sammen.”

Hjemmeværnet støttede det civile samfund med 
130.000 mandetimer og forsvaret med 220.000 
timer sidste år. En deling fra hjemmeværnet er netop 
sendt til Afghanistan på en bevogtningsopgave. Men 
SF mener ikke, at det kræver militær uddannelse 
at støtte forsvaret i det daglige, og hjemmeværnet 
skal heller ikke lægge folk til forsvarets opgaver i 
Afghanistan. 

”Hjemmeværnsfolk kan sagtens hjælpe forsvaret 
alligevel. At klæde sig ud som afghanere... der er 
det ikke nødvendigt med en militær uddannelse. 
Ellers må forsvaret selv finde ressourcerne," siger 
Holger K. Nielsen. ”Det er kassetænkning fra for-
svarets side, og det slører de reelle forsvarsudgifter, 
når hjemmeværnsfolk bliver sendt til Afghanistan 
– det bør være professionelt uddannede soldater. Er 
hjemmeværnsfolk dygtige nok til dét, må de komme 
ind i forsvaret.” 

Hjemmeværnet er lige så lidt rustet til 
tidens opgaver som de gamle 
kanoner uden for Tøjhusmuseet, 
mener Holger K. Nielsen, forsvars-
ordfører for SF. 

Farvel til       våbnene
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SF satser på at komme med i et nyt forsvarsforlig, men ser ikke anden rolle for  
hjemmeværnet end som en del af Beredskabsforbundet, siger Holger K. Nielsen.



AF CLAUS ARBOE-RASMUSSEN,
INFORMATIONSCHEF I  FOLK & FORSVAR

Hjemmeværnet har leveret varen, og værnepligten 
er fortsat et ”must”.

Så resolut i ordvalget var forsvarsminister Søren 
Gade, da han deltog i det første af en række debat-
møder, som Folk & Forsvar gennemfører i vinter og 
det tidlige forår.

Den 100.000 mand store forsvarspositive 
organisation Folk & Forsvar er i gang med 12 store 
debatmøder over hele Danmark under overskriften 
”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd”.

Formålet er at få danskernes fingeraftryk på et nyt 
forsvarsforlig fra juni 2009.

Ministeren fortalte levende om Forsvarskommis-
sionen arbejde, der ventes klar i februar 2009, og 
de store danske udfordringer på materiel og per-
sonelsiden. Under den efterfølgende spørgerunde 
satte Søren Gade dansk forsvars muligheder og 
udfordringer i relief. 

En af mærkesagerne
For fire år siden gennemførte Folk & Forsvar den 
samme store holdningsbearbejdning op til vort 
nuværende forsvarsforlig. Nu er stafetten taget op 
igen. I det omfangsrige debatmateriale bemærker 
man blandt andet Folk & Forsvars stærke fokus på 
hjemmeværnet.

Organisationen ønsker således, ”at Hjemmevær-
net fastholdes som en aktiv medspiller og som en 
effektiv del af det militære forsvar. Hjemmeværnet 
er nemlig en nødvendig, troværdig og fleksibel res-
source i samfundets beredskab. Hjemmeværnet har 
formået og udvikler på eget initiativ såvel opgaver 

som kapaciteter, der er med til at øge samfundets 
robusthed og den enkelte borgers sikkerhed”.

Samme opfattelse havde generalmajor Per 
Pugholm Olsen, chef for Forsvarskommandoens 
Planlægningsstab. Derudover fokuserede han på 
forsvarets store udfordringer for fremtiden. Der 
mangler at blive besat 2.000 stillinger og skabt en 
bedre mediemæssig balance mellem 
forsvarets internationale missioner 
og de mindst lige så store nationale 
udfordringer som suverænitets-
hævdelse i blandt andet de arkti-
ske områder, farvandsovervågning, 
missilforsvar, cyberforsvar, indkøb 
af nye kampfly med mere.  

Syv af de 12 møder er 
gennemført. De kommende 
debatmøder finder sted i Aalborg 
den 27. januar, i Sønderborg 
den 2. marts og på Bornholm 
den 3. marts. Folk & Forsvar 
planlægger også et debatmøde 
i Odense.

Når Forsvarskommissionen 
er færdig med sit arbejde til 
februar vil organisationen 
efterfølgende arrangere et 
debatmøde i det storkøben-
havnske område.

Læs mere på www.folkog-
forsvar.dk 

På debatmøderne 
uddeler Folk & 
Forsvar en række 
pjecer om udvalgte 
emner.

HJV magasinet  |  December 2008     37

Hjemmeværnet 
har leveret varen

Det fastslog forsvarsministeren på 
organisationen Folk & Forsvars første 
debatmøde om fremtidens forsvar. 
Folk & Forsvar rejser land og rige 
rundt i en folkelig mobilisering for 
en ny forsvarsaftale.

Forsvarsminister Søren Gade – hjemmeværnet har 
leveret varen, og værnepligten er et ”must”.
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Kabul

Næsten halvdelen af den danske politistyrke ved EUs politimission i 
Afghanistan er medlemmer af hjemmeværnet. Og det kan have sine 
fordele, når man dagligt færdes i Kabuls gader og stræder.

TEKST OG FOTO: MORTEN 
FREDSLUND, KABUL

Tre ud af de otte danske politifolk, der er udstatione-
ret ved European Union Police Mission in Afghani-
stan, EUPOL, i Kabul, er medlemmer af hjemme-
værnet. Det er helt tilfældigt bedyrer de, selv om det 
klart er en fordel med et kendskab til den militære 
verden. Især når man skal færdes i en storby, hvor 
der næsten dagligt er selvmordsbombeangreb mod 
de lokale politifolk, som danskerne blandt andet er 

taget ud for at uddanne.
”Det var helt tilfældigt, at vi 

fandt ud af, at vi er tre medlem-
mer af hjemmeværnet. Men det er da lidt 

pudsigt, at vi er så mange,” siger politikommis-
sær Villy Vilstrup, da HJV magasinets udsendte er 
ankommet til Politiakademiet i Kabul i en kortege af 
tre pansrede Mercedes Benz og Range Rovers med 
tommetykke skudsikre ruder.

I øjeblikket har akademiet små 2.000 elever, og 
med titel af Training Advisor er det blandt andet Villy 
Vilstrups opgave at udvikle de træningsprogrammer, 
som politieleverne skal uddannes efter, ligesom han 
tilser, at kvaliteten af uddannelse har et acceptabelt 
niveau. 

Villy Vilstrup har været medlem af hjemmeværnet 
siden 1999, og han har både fungeret som grup-
pefører, delingsfører og næstkommanderende i et 
kompagni. I dag fungerer han primært som instruk-
tør, og når han vender hjem til december, venter der 
måske et job som kompagnichef. 

Hjemmeværnskompetencer i brug
Udstationeringen til Kabul er Villy Vilstrups femte, 
og han er ikke i tvivl om, at mange af de kompeten-
cer han har erhvervet sig som hjemmeværnssoldat 
er gode at have med, når man udstationeres i et 
konfliktområde. 

”Når vi bevæger os rundt, sker det ofte under 
eskorte, og i det hele taget samarbejder vi meget 
med ISAF-styrkerne. Så det er klart en fordel at 
have gennemført hjemmeværnets infanteriuddan-
nelse, inden man lander hernede. Alene det, at man 
kender til soldaternes standard bevægemåder er 
en klar fordel. Det samme gælder kendskabet til de 
militære forkortelser, som findes i hobetal og kan 
gøre folk helt rundtossede, hvis man ikke tidligere 
har snust til den militære retorik,” siger Villy Vilstrup.

”Men også erfaring fra hjemmeværnet med, hvor-
dan man strikker en handleplan sammen og gen-
nemfører medarbejdersamtaler er ting, som vi i høj 
grad har eller vil få stor gavn af at kende til, mens vi 
er hernede,” tilføjer Villy Vilstrup.

Samme holdning har hans kollega, politikommis-
sær Mogens Hougesen. Han er tidligere kompag-
nichef i Vendsyssel og har senest været tilknyttet 
Hjemmeværnets Indsatsstyrke, HIS. 

”Ja, det er ikke kun de militære færdigheder, der 
i yderste konsekvens kan redde liv, som er gode at 
have med. Det gælder også helt basale ting som at 
kunne stå foran – og brænde igennem i – en større 

Der var én, der var to,    der var tre...
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forsamling eller tilrettelægge uddannelse for et 
større antal mennesker på kompagni-størrelse. Eller 
blot at holde styr på, hvilke ressourcer, man har at 
gøre godt med,” siger Mogens Hougesen, der under 
udstationeringen har titel af mentor.

Grænseoverskridende
”Jeg sidder i en gruppe, der forsøger at skrue en ny 
organisation og struktur sammen i politiets top. Her-
nede er politiet direkte underlagt indenrigsministeren 
og er dermed et politisk redskab. Derfor arbejdes 
der blandt andet på at få oprettet en Rigspolitichef-
stilling,” siger Mogens Hougesen.

Han har tidligere brugt flere hundrede timer på 
hjemmeværnet om året. Når han ellers er i Dan-
mark. For ligesom sine kolleger har han også været 
udsendt adskillige gange før. 

”Jeg tror, mange politifolk gør det her for at opleve 
noget helt andet politiarbejde, end de er vant til. Det 
handler selvfølgelig også en smule om penge. Hvis 
der ikke var en økonomisk gulerod, ja så var vi her 
heller ikke. Men det handler også om oplevelser og 
udfordringer. Kulturen er meget anderledes, sproget 
forstår man ikke, og man bor under helt andre 
forhold, end man er vant til. Det kan være grænse-
overskridende, og man får i hvert fald prøvet sig selv 
af. Og enten bliver man bidt af det, eller også siger 
man: ”Aldrig mere”. De danske politifolk i EUPOL 
er blandt dem, der er bidt af det,” siger Mogens 
Hougesen.

Må leve med risici
At han har ret, bekræftes til dels af den tredje 
danske politimand – og hjemmeværnssoldat – der 
denne dag viser en gruppe journalister rundt på 

Kabul Politiakademi og på EUPOLs stærkt bevog-
tede hovedkvarter i den Afghanske hovedstad. Det 
er vicepolitikommissær Finn Aase Søndergaard, 
der siden 1995 har været udstationeret i Kroatien, 
Bosnien, Jordan, Dafur i Sudan og nu altså i  Kabul, 
hvor han også er udpeget til at være mentor. På 
hjemmefronten har den danske vicepolitikommissær 
været tilknyttet forskellige hjemmeværnsenheder 
på Sjælland og i Sønderjylland i mere end 30 år – 
blandt andet som tidligere kompagnichef.

”Det er min femte udsendelse, og det handler 
ganske enkelt om, at jeg efter et stykke tid der-
hjemme længes efter at prøve noget andet –  opleve 
en anden kultur,” fortæller Finn Aase Søndergaard 
fra forsædet af den pansrede Range Rover, mens 
chaufføren på ægte afghansk vis får os bragt fra A 
til B via Kabuls støvede gader, hvor børn, tiggere, 
gadehandlere og burkaklædte kvinder flokkes om 
bilen med en udstrakt hånd og appellerende gloser, 
så snart vi holder stille.

At det i dette virvar er vanskeligt at skelne ven fra 
fjende, er åbenlyst for alle, der vover sig ud blandt 
menneskevrimlen – noget der for de danske politi-
folk kun sker i sikkerhed bag panserglas i skudsikre 
biler. 

”Det er meget risikabelt at færdes i Kabul. 
Næsten dagligt bliver der dræbt lokale politifolk i 
forbindelse med angreb fra selvmords- eller vejside-
bomber. Men det tager jeg stille, roligt og afslappet. 
Om det har noget med min tid i hjemmeværnet at 
gøre ved jeg ikke. Men hvis det var noget, jeg sad 
og tænkte på hele tiden, ja så kunne jeg ligeså godt 
pakke og tage hjem,” siger Finn Aase Søndergaard.

Fakta

EUrOPOL
•	 	EUPOL	blev	etableret	i	

Afghanistan i juni 2007 
og består af cirka 160 
politifolk fra 18 EU-lande 
samt Canada, Kroatien og 
Norge.  Der er planer om 
at udvide EU-politistyrken 
til 400 politifolk.

•	 	Det	er	hovedsagligt	opga-
ver på et højt strategisk og 
administrativt niveau, som 
de dansk politifolk udfører 
i Afghanistan. Afghanerne 
gennemfører selv den 
egentlige uddannelse af 
politifolk til Afghan Nation 
Police, ANP. Dog under 
supervision af EUPOL.

•	 	På	politiakademiet	har	
man siden 2001 uddannet 
omkring 8.000 regerings-
venlige politifolk til Afghan 
National Police, ANP, der 
internt kæmper med kor-
ruption, strukturproblemer 
og manglende uddannelse. 
Dertil kommer en konstant 
bombetrussel mod ANP fra 
Taleban.

Der var én, der var to,    der var tre...
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Ny uddannelse skal skaffe

En arbejdsgruppe bestående af blandt andet frivillige med sanitetsfaglig 
indsigt, en distriktslæge, repræsentanter for sanitets-fagcentret samt en 
pædagogisk konsulent står bag nyt koncept, der skal sikre mange flere 
uddannede sygehjælpere i hjemmeværnet.

AF LISBETH FROST JENSEN

Sygehjælperuddannelsen har hidtil været lidt 
af et smertens barn, idet uddannelsesbehovet 
i hjemmeværnet er enormt, men kun få kursi-
ster formår at holde gejsten gennem et langt 
og krævende uddannelsesforløb.

Det er heldigvis slut nu, for et nyt koncept 
for sygehjælperuddannelsen skal tage afsæt i 
den enkelte kursist og dermed give vedkom-
mende størst mulig chance for at gennemføre 
uddannelsen på den måde, som passer ham 
eller hende bedst. 

Tre moduler
Sygehjælperuddannelsen er modulopdelt og 
begynder med et introduktionsmodul på 17 
timer over en weekend. Her afklares det gen-
nem en række praktiske øvelser, om kursisten 
har potentiale til at gennemføre uddannelsen. 
Som noget nyt er det kursistens holdninger og 
adfærd, der er omdrejningspunktet.

”Vi lægger vægt på, at kursisten viser 
selvstændighed og initiativ,” siger major Peter 
Holst-Hansen. ”Uddannelsen til sygehjæl-
per tager nemlig udgangspunkt i det værst 
tænkelige scenarium, kamplignende forhold, 
hvor sygehjælperen skal være kompetent og 
handlingsparat”.

Arbejdsgruppeformand kaptajn Claus Rose 
Andresen fra Hjemmeværnsskolen tilføjer: 
”Det handler også om at give kursisterne en 
introduktion til slutmålet. Det er her, vi viser 
det nye grej og nye måder at gøre tingene 
på, så kursisterne har et vist kendskab til 

tingene, inden de går i gang med det næste 
modul.”

Web eller til stede
Andet modul kan foregå på to måder, enten 
som fjernundervisning i Sitescape eller som 
et tilstedeværelseskursus på en lille uges tid 
umiddelbart forud for den afsluttende prøve. 
Modulet varer 42 timer uanset hvilken vej, 
man vælger.

”Nogle lærer bedst ved at arbejde med 
tingene i deres eget tempo på Sitescape, og 
andre foretrækker den praktiske tilgang i en 
større gruppe. På tilstedeværelseskurset læg-
ger vi stor vægt på gruppearbejde, men vi har 
også indlagt tid til refleksion, hvor undervi-
serne eller kursisterne selv på en organiseret 
måde perspektiverer det lærte stof,” uddyber 
Per Elmgren, der har virket som pædagogisk 
konsulent for arbejdsgruppen.

”Sitescape-kursisterne kender hinanden 
fra introduktionsmodulet, og på nettet kan de 
diskutere med hinanden og med vejlederne, 
ligesom de kan dykke ned i et bestemt emne 
ved at løse nogle af de supplerende opgaver. 
Der er endda mulighed for at mødes en enkelt 
aften, hvis kursisterne ønsker det. Sygehjæl-
peruddannelsen lægger vægt på, at kursisten 
kan tage et selvstændigt initiativ, og det 

kommer også til udtryk i den måde, vi lader 
kursisterne arbejde på,” tilføjer han. 

Afsluttende prøve
Kursisterne mødes igen på tredje modul, der 
afvikles over en weekend, uanset hvordan de 
valgte at gennemføre andet modul. Genop-
frisknings- og kontrolprøven, som det tredje 
modul også kaldes, består udelukkende af 
handlebaner med praktiske øvelser, hvor 
kursisten skal vise sit faglige niveau og de-

100-150 sygehjælpere 
på et år

Den nye uddannelse tager afsæt i 
den enkelte kursists ønsker.
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monstrere selvstændighed. Modulet varer 18 
timer og er tilstrækkeligt fleksibelt til at give 
kursisterne en chance mere, hvis de er på galt 
spor i den afsluttende prøve.

”Vi stopper kursisten, hvis vi kan se, at han 
eller hun er på vildspor, og så får vedkom-
mende et nyt forsøg på en anden handlebane, 
der indeholder tilsvarende elementer,” siger 
distriktslæge Inge Kjeldal.

NATO-krav honoreres
Baggrunden for at ændre sygehjælperuddan-
nelsen skal findes i to forhold. For det første 
skal hjemmeværnet ligesom det øvrige forsvar 
leve op til de standarder, der kræves af NATO. 
”Hjemmeværnet er meget længere fremme 
end hæren på dette område,” slår Claus Rose 
Andresen fast og tilføjer, at det uden tvivl 
skyldes de noget kortere beslutningsproces-
ser i hjemmeværnet. Desuden har det indtil nu 
knebet med at få kursister hele vejen igennem 
sygehjælperuddannelsen.

”Det hænger nok sammen med, at vi ikke 
har været gode nok til at fastholde og motive-
re kursisterne i Sitescape,” siger Per Elmgren. 
”Men med det nye uddannelsesforløb og 
et markant skifte i rettelærerens rolle fra 
”modspiller” til medspiller, rådgiver og guide 
tror jeg, at vi får mange nye sygehjælpere i 
hjemmeværnet i løbet af overskuelig tid.”

Adgangskrav
Har man en førstehjælpsuddannelse, der 
ikke er ældre end tre år, kan man optages 
på introduktionsmodulet, der er gyldigt i et 
år. Sygehjælperuddannelsen foregår i regi af 
totalforsvarsregionerne, og hvert andet år skal 
man som sygehjælper op til en ny kontrol-
prøve.

”Vi har ladet sygehjælperuddannelsen være 
lavest mulige fællesnævner forstået på den 
måde, at man her lærer alt det, en sygehjæl-
per i en gruppe eller deling skal kunne. Skal 
man virke i en sanitetsindsatsgruppe, skal 
man naturligvis også have kendskab til sani-
tetstraileren,” siger Claus Rose Andresen.

”Tidligere betragtedes sanitetstjenesten 
som et typisk kvindefag, men intet kunne 
være mere forkert,” supplerer Inge Kjeldal. 
”Der forekommer tunge løft i virket som syge-
hjælper, så man skal faktisk være i god fysisk 
form for at kunne klare jobbet.”

Store ambitioner
”Succeskriteriet er 100 til 150 nye sygehjæl-
pere inden for det næste års tid, og vi håber 
derigennem at få skaffet en god dækning 
af sanitets-indsatsgrupperne,” siger Claus 
Rose Andresen. ”Vi er også på udkik efter 
flere instruktører til sygehjælperuddannelsen, 
så hvis der går nogle hjemmeværnssoldater 
rundt, som har en behandleruddannelse og 
et instruktørkursus, så er vi absolut interesse-
rede i at høre fra dem.”

”Jeg har været med i mange arbejdsgrup-
per, men denne proces har været den bedste 
hidtil, og jeg tror på, at resultatet er lige så 
suverænt,” siger distriktslæge Inge Kjeldal 
og påpeger den brede sammensætning af 
arbejdsgruppen, hvor både ”fagnørder”, den 
pædagogiske konsulent og folk fra videnscen-
tret med erfaring i gennemførelse af syge-

hjælperuddannelsen har kunnet komme til 
orde.

Henover sommeren er der gennemført to 
pilotprojekter. Oprindeligt var der kun planlagt 
ét kursus, men interessen viste sig at være 
overvældende. Det er tydeligt, at tilstededelen 
fungerer meget tilfredsstillende.

”De kursister, der vælger Sitescape, er til 
gengæld lidt længere om at komme igen-
nem stoffet, så nu vil vi kikke på, hvordan vi 
eventuelt kan støtte dem yderligere,” fortæller 
Peter Holst-Hansen og tilføjer, at Totalfor-
svarsregion Nordjylland i sin egenskab af 
videnscenter for sanitetstjenesten har holdt 
et seminar i efteråret, hvor der både skulle 
informeres om den justerede uddannelse, 
men også udveksles erfaringer instruktører og 
sagsbehandlere imellem.

Interessen for den nye uddannelse 
har været overvældende.
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Hjemmeværnet har været et helt naturligt valg for køben-
havnske Peter Vestentoft, der hele sit liv har haft mod-
standskampen tæt inde i på livet som direkte efterkommer 
af en modstandsmand.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTOS: OLE BO JENSEN

Selv om den københavnske hjemmeværnsskytte 
og maratonløber Peter Vestentoft med sine 28 år 
hverken har oplevet Den Kolde Krig eller Danmark 
under besættelsens mørke år, har han sin unge 
alder til trods besættelsesårenes historie helt inde 
under huden.

Som direkte efterkommer af en aktiv modstands-
mand fra Skanderborg fylder fortiden godt op i Peter 
Vestentofts liv. Det bliver hurtigt tydeligt, at den ud-
dannede humanbiolog fra Københavns Universitet er 
vokset op med, at fred og frihed er noget, man om 
nødvendigt må slås for – og i værste fald sætte livet 
på spil for. For den indstilling har i den grad præget 
hans fars familie. 

Peters stille og rolige facon, når han beretter 
om Vestentofterne, står i skærende kontrast til de 
dramatiske begivenheder og aktiviteter, familien var 
involveret i. 

Hans far, Svend Vestentoft, fordelte illegale våben 
og medvirkede til sabotageaktioner blandt andet 
mod en pumpestation.

”Sabotageaktionen mod pumpestationen lykkedes 
ikke, og min far måtte flygte, mens tyskerne skød 
efter ham,” fortæller Peter.

Hans farfar, der arbejdede ved jernbanen, forsøg-
te også at sabotere tog, og farmoren var efter krigen 
med til at udpege danske Gestapo-sympatisører. 

Tyskerne havde spottet den oprørske familie. Hvis 

krigen havde varet bare en uge længere dengang i 
maj 1945, ville Vestentofterne være blevet taget af 
Gestapo. Det skete ikke, og hans far lever stadig i 
bedste velgående, nu som pensioneret tandlæge.

Et naturligt valg
Med den baggrund var hjemmeværnet et helt na-
turligt valg for Peter Vestentoft, fordi han her kunne 
uddanne sig i militære færdigheder. 

”Mange i min generation er temmelig historieløse. 
Jeg har dog altid været mig bevidst om, at fred og 
frihed fordrer forsvarsvilje. Det er nødvendigt at være 
forberedt på det værst tænkelige,” mener Peter 
Vestentoft, der trak frinummer på sessionen og i 
dag er uddannet skytte i Livjægerkompagniet med 
adresse på Kastellet i København.

Ved siden af hjemmeværnet er han en yderst aktiv 
løber, der under Copenhagen Marathon 2008 fik en 
drømmestart på hjemmeværnets løbehold. Han kom 
i mål i tiden 2:53 og satte dermed den bornholmske 
maratonveteran Kim Rasmussen skakmat.

”De bedste ideer får jeg så afgjort, når jeg løber. 
Det kan varmt anbefales,” siger Peter Vestentoft, 
der helt sikkert stiller op til næste års maraton i 
København.

De daglige løbeture er uundværlige 
for hjemmeværnsmanden Peter 
Vestentoft, der løb sit første maraton 
på under tre timer under Copenha-
gen Marathon 2008.   

Peter Vestentoft har under sin 
studietid boet på 4. maj-kollegiet på 
Frederiksberg, der er bygget som 
kollegium for modstandskampens 
efterkommere.

Hans familie satte livet 
  på spil
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bøger

Soldater i krig
Bogen beskriver krigens 
drama set gennem den 
enkelte soldats øjne – fra 
oldtidens græske hoplit til 
middelalderens ridder og vor 
tids specialstyrker. 

Titel: Soldater i krig
Forfatter: R.G. Grant
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Pris: kr. 349,95

Hitler
Bog om Adolf Hitlers liv fra fødslen 
i Østrig i 1889 til selvmordet i det 
udbombede Berlin i 1945. Det er 
første gang, at den britiske forfat-
ter og historiker udgives på dansk.

Titel: Hitler. En biografi
Forfatter: Ian Kershaw
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 499

Tyskerne i  
Normandiet
I bogen fortælles historien om de 
tyske soldater, der stod i vejen, da 
den allierede invasionshær ramte 
det tyskbesatte Europa i juni 1944.

Titel: Tyskerne i Normandiet
Forfatter: Richard Hargreaves 
Forlag: Diorama
Pris: kr. 289

Den Kongelige  
Livgarde 350 år
I seks bind beskrives Den Kongelige 
Livgarde og dens historie i anledning 
af 350-året for Livgardens oprettelse.

Titel:  Den Kongelige Livgarde 350 år  
(6 bind)

Forfatter: Jesper Gram-Andersen (red.)
Forlag: Greens Forlag
Pris: kr. 1.200

I morgen angriber  
vi igen
Dokumentarisk beretning om 
danske soldaters historiske offensiv 
i den grønne floddal, Green Zone, 
i Afghanistan. Forfatteren har flere 
gange besøgt de danske soldater 
ved krigens forreste linje, og han 
har haft adgang til en række hem-
meligt stemplede dokumenter.

Titel: I morgen angriber vi igen
Forfatter: Kim Hundevadt
Forlag: Jyllands-Postens Forlag
Pris: kr. 249

De danske tigre
En øjenvidneskildring om den 
længste og mest intense ind-
sættelse af danske soldater i 
Afghanistan - den første gang, at 
danske soldater har været i krig 
siden 1864.

Titel: De danske tigre
Forfatter: Lars Ulslev Johannesen
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299

A  V I S U A L  H I S T O RY  O F  T H E  F I G H T I N G  M A N

SOLDATER  
I KRIG

LINDHARDT OG RINGHOF
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kursuskaLenDer

Hjemmeværnsskolens 

JANUAR
Kursus Periode Sted

 

Kommunikationsgastkursus 11. - 16. JAN Slipshavn

Fjernkendingsseminar, MHV 16. - 18. JAN Slipshavn

Studie- og Udviklingsseminar 20. - 21. JAN Nymindegab

GIS, CBRN 23. - 24. JAN Slipshavn

Introduktionsperiode til kurser 23. - 25. JAN Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

30. JAN -  
1. FEB

Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 1
30. JAN -  
1. FEB

Nymindegab

FEBRUAR
Kursus Periode Sted

 

Radiooperatørcertifikatkursus, 
MHV

1. - 5. FEB Slipshavn

Instruktørkursus 1. - 6. FEB Nymindegab

Ledelseskursus 1 1. - 6. FEB Nymindegab

Assisterende motorpasserkursus, 
MHV

1. - 6. FEB Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 1

3. - 6. FEB Nymindegab

ECDIS Brugerkursus, MHV 13. - 14. FEB Slipshavn

Introduktionskursus, MOPA/
HOVM, MHV

14. - 15. FEB Slipshavn

Yachtskipper af 3. grad - Modul 1 15. FEB Slipshavn

Introduktionsperiode til kurser 20. - 22. FEB Nymindegab

Sygdomsbehandler, MHV, 
vedligehold

22. - 25. FEB Slipshavn

Efteruddannelse af distriktschefer 24. - 25. FEB Nymindegab

Chefkursus, MOTINF - Modul 1
27. FEB -  
1. MAR

Hærens 
Officersskole

Retsforhold og Bevogtnings-
psykologi

27. FEB -  
1. MAR

Slipshavn

Alment Officerskursus - Modul 1
30. JAN -  
1. FEB

Nymindegab

MARTS
Kursus Periode Sted

 

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

1. - 6. MAR Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 2 1. - 6. MAR Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 1. - 6. MAR Slipshavn

Kommunikationsgastkursus 1. - 6. MAR Slipshavn

Motorpasserkursus, MHV 1. - 6. MAR Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 2

1. - 7. MAR Nymindegab

Marinehjemmeværnets Duelig-
hedsbevis

6. - 8. MAR Slipshavn

SAR 1 6. - 8. MAR
FLS 
Frederikshavn

Chefkursus 8. - 13. MAR Slipshavn

Prehospital Trauma Life Support 9. - 12. MAR Nymindegab

Introduktionskursus, FAST, MHV 11. - 12. MAR Slipshavn

Skydelederkursus 1 12. - 15. MAR Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 13. - 15. MAR Slipshavn

Yachtskipper af 3. grad - Modul 2 13. - 15. MAR Slipshavn

RIS MOTBON, Havnebevogtning-
kursus

13. - 15. MAR Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, 
MHV

15. - 19. MAR Slipshavn

Dæksgastkursus 15. - 21. MAR Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

17. - 18. MAR Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor 21. - 25. MAR Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/
FARF

21. - 25. MAR Slipshavn

Videregående Skydelærerkursus 22. - 27. MAR Nymindegab

Omskolingskursus 900-kl, Motor 25. - 29. MAR Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/
FARF

25. - 29. MAR Slipshavn

ECDIS Brugerkursus, MHV 27. - 28. MAR Slipshavn

Informationsgrundkursus 27. - 29. MAR Nymindegab

Redaktørkursus 27. - 29. MAR Nymindegab

RIS MOTBON, Eskortekursus 27. - 29. MAR Slipshavn

Sygepasserkursus i hjemmevær-
net - Modul 1

27. - 29. MAR Nymindegab

Kursuskalender for 1. halvår 2009
På Hjemmeværnsskolens Informationscenter finder du op-
daterede oplysninger om kursuskalender, uddannelsesveje, 
funktionsbeskrivelser og meget meget mere.

Du finder Hjemmeværnsskolens Informationscenter ved at 
klikke dig ind på hjv.dk. Under punktet Hjemmeværnsskolen 
finder du et link til Informationscenter. Du kan også vælge 
den direkte vej ved at klikke dig ind på www.hvs-info.dk, 
men så går du glip af nyhederne og andre nyttige informa-
tioner. 

Kursuskalender for 2. halvår 2009 bringes i HJV magasi-
net 2/09.
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APRIl
Kursus Periode Sted

 

Yachtskipper af 3. grad - Modul 3 3. - 5. APR Slipshavn

Introduktionskursus, KUL, MHV 17. - 18. APR Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

17. - 19. APR Nymindegab

Skydelederkursus 2 17. - 19. APR Nymindegab

RIS MOTBON, Havnebevogtning-
kursus

17. - 19. APR Slipshavn

HVF UDOF Seminar, MHV 18. - 19. APR Slipshavn

Sygdomsbehandler, MHV, 
vedligehold

19. - 22. APR Slipshavn

Chefkursus, MOTINF - Modul 2 19. - 24. APR Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTOV 19. - 24. APR Nymindegab

Ledelseskursus 2 19. - 24. APR Nymindegab

Videregående Befalingsmands-
kursus

19. - 24. APR Nymindegab

Landsdækkende koordination af 
uddannelse HVS / LFR

21. - 22. APR Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

24. - 26. APR Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 24. - 26. APR Nymindegab

Næstkommanderendekursus, 
Deling

24. - 26. APR Nymindegab

SAR 2 24. - 26. APR
FLS 
Frederikshavn

Yachtskipper af 3. grad - Modul 4 24. - 27. APR Slipshavn

Alment Officerskursus - Modul 3
26. APR -  
1. MAJ

Nymindegab

Hundedommerkursus
26. APR -  
1. MAJ

Nymindegab

Hjemmeværnsskolens Lærer-
kursus

26. APR -  
1. MAJ

Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV
26. APR -  
1. MAJ

Slipshavn

Fartøjsførerkursus
26. APR -  
1. MAJ

Slipshavn

Hovmesterkursus
27. APR -  
1. MAJ

Slipshavn

MAJ
Kursus Periode Sted

 

Informationslederkursus 1. - 3. MAJ Nymindegab

Næstkommanderendekursus, 
Underafdeling

1. - 3. MAJ Nymindegab

Strategisk Ledelseskursus 1. - 3. MAJ Nymindegab

Udstillingsbefalingsmandskursus 1. - 3. MAJ Nymindegab

Marinehjemmeværnets Duelig-
hedsbevis

1. - 3. MAJ Slipshavn

Historikerkursus 1. - 3. MAJ Nymindegab

RIS MOTBON, Eskortekursus 1. - 3. MAJ Slipshavn

Havmiljøkursus, FARF/NAV 2. MAJ Slipshavn

Havmiljøkursus, Dæksgast 2. MAJ Slipshavn

Gruppeførerkursus, MOTINF - 
Modul 1

10. - 15. MAJ Nymindegab

Instruktørkursus 10. - 15. MAJ Nymindegab

Videregående Officerskursus 10. - 15. MAJ Nymindegab

Hundebefalingsmandskursus 10. - 15. MAJ Nymindegab

Yachtskipper af 3. grad - Modul 5 15. - 17. MAJ Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

24. - 29. MAJ Nymindegab

Navigatørkursus B 24. - 29. MAJ Slipshavn

JUNI
Kursus Periode Sted

 

ECDIS Brugerkursus, MHV 5. - 6. JUN Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 5. - 7. JUN Slipshavn

Gruppeførerkursus, Politi 7. - 12. JUN Nymindegab

Videregående Befalingsmands-
kursus

7. - 12. JUN Nymindegab

Sygepasserkursus i hjemmevær-
net - Modul 2

7. - 12. JUN Nymindegab

Dæksgastkursus 7. - 13. JUN Slipshavn

Chefkursus, MOTINF - Modul 3 7. - 14. JUN Nymindegab

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

9. - 10. JUN Slipshavn

Navigatørkursus, MHV 14. - 19. JUN Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

19. - 21. JUN Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 19. - 21. JUN Slipshavn

Marinehjemmeværnets Duelig-
hedsbevis

19. - 21. JUN Slipshavn

Forsyningsbefalingsmandskursus 21. - 26. JUN Nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 21. - 26. JUN Nymindegab

Dæksgastkursus 21. - 27. JUN Slipshavn

Gruppeførerkursus, MOTINF - 
Modul 2

21. - 28. JUN Nymindegab

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

23. - 24. JUN Slipshavn

Rappelleinstruktørkursus - Søges 
via SOMKUR

28. JUN -  
3. JUL

Nymindegab

Sommerkursus
28. JUN -  
3. JUL

Nymindegab
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Spørgsmål:
1   Hvilken funktion har Carsten Petersen i sit kompagni?

2   Hvor mange regeringsvenlige politifolk er der uddannet 
til Afghan National Police på politiakademiet i Kabul 
siden 2001?

3   Hvor hurtigt løb Peter Vestentoft fra hjemmeværnets 
løbehold Copenhagen Marathon i 2008? 

4   Hvor mange år fylder Nijmegen-marchen i 2009?

5  Hvad er hærens årlige hasteindkøb steget til på fem år?  

6   Hvilket forbund mener SF’s forsvarsordfører, Holger K. 
Nielsen, at hjemmeværnet bør slås sammen med?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 16. januar 2009.

God fornøjelse 

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

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

Krydsord

Sudoku

Den sjove siDe

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 3/08 blev:

Anne-Belle Brinck
Baldursgade 106 
6700 Esbjerg

Jan Jensen
Rollosvej 19
3600 Frederikssund



Teknisk arrangør: Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 75 64 87 00 og oplys: SX nr. 2121 samt priskode

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

30% i rabat 
- Januar og februar 2009
              Absalon Hotel
Så er der udsalg i Københavns butikker og på Absalon Hotel. Du bor midt i København 
tæt på Strøget og Fisketorvets shopping center. Overnat tre dage, så er der lidt 
ekstra tid til dine indkøb.

Pr
isk

od
e:

 0
7L

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse

1.245,-

01.01-28.02.2009 - dog undtaget 

Golf i hjertet af Sønderjylland 
- miniferie med smuk natur
              Brundtland Golf & Hotel

Normalpris 1.665,-
Spar kr. 390-

Pr
isk

od
e:

 L
97

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse 

1.275,-
Ankomst tirsdag, onsdag og torsdag 

11.06.2009

Storslået natur og højt til loftet 
- Miniferie i Midtjylland
              Kibæk Hotel

-

Normalpris 1.864-
Spar kr. 1.065,-

Pr
isk

od
e:

 L
95

Pris i kr. pr.  pers. 
i delt db. værelse

799,-

15.06.2009

Østers & mousserende vin 
Østers & mousserende vin
              Hotel Kommandørgården

naturoplevelser. Her kan I ride på en islandsk hest på Nordeuropas bredeste strand, 
-

vande) og meget mere. 

Pr
isk

od
e:

 L
83

 vet samt ½ fl. Mousserende vin

Pris i kr. pr. pers. 
i delt hotelhytte

995,-
Ankomst søndag, mandag, tirsdag 
og onsdag i 2009

Knejsende midt på strøget 
- Hold fri i naturskønne Silkeborg
              Hotel Dania Silkeborg

et naturligt valg til overnatning i Silkeborg. 

Normalpris 1.812-
Spar kr. 763,-

Pr
isk

od
e:

 L
99 ved ankomst

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse 

1.049,-
Enkeltværelse 1.547,-

Fri ankomst i 2009

Familiær atmosfære og dansk mad 
- Forrygende weekend med Sussi & Leo
              Hotel Lisboa 

-

Normalpris 1.198,-
Spar kr. 199,-

Normalpris 1.740,-
Spar kr. 495,-

Pr
isk

od
e:

 L
61

Pris i kr. pr. pers. 
i delt db. værelse

999,-

21.08- 21.11.2009

tillæg på kr. 95,- pr. 

børn op til 12 år)

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 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.
Børnerabatterne er ved 2 betalende voksne. 
Teknisk arrangør: 

Italiensk wellness
8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Tabiano Bagni, Italien

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag 
 inkl. salatbuffet
• 1 fl aske hvidvin på værelset  
 ved ankomst
• 1 x wellnessbehandling

Grand Hotel Terme Astro 
Den norditalienske region Emilia-Romagna er kendt for at 
være et sted for livsnydere, og herfra stammer specialiteter 
som parmaskinke, parmesan og Lambrusco. Området er også 
kendt for kurbyerne Salsamaggiore med saltholdige kilder og 
Tabiano Bagno med svovlholdige kilder - og i dette kurpara-
dis ligger det 4-stjernede Grand Hotel Terme Astro med det 
orientalsk inspirerede wellnesscenter Beauty Farm Alhambra, 
hvor I har alle muligheder for at nyde livet. Fra hotellet har I 
desuden rigtig mange spændende udfl ugtsmuligheder. Besøg 
f.eks. kulturbyen Parma (40 km) med sine mange stemnings-
fulde pladser og smukke paladser samt marked, fortovscaféer, 
domkirke og et helt specielt 8-kantet dåbskapel. I kan også 
opleve et af Italiens mest imponerende og velbevarede 1400-
tals slotte Torrechiara (47 km) lidt syd for Parma. 

Ankomst: 
Jun:  7. 14. 21. 28.    
Jul:  5. 12. 19. 26.   
Aug:   2. 9. 16. 23. 30.
Sep:   6. 13. 20. 27.   
Okt:   4. 11. 18.

Oplevelsesferie 
i Güstrow
4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Güstrow

Pris pr. pers. i dobbeltværelse Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
• 1 x entre til Naturpark 
• 1 x entre til Güstrower   
 sauna- og badeland
• Happy hour hver dag mellem  
 kl. 16.30-17.30 med 50 %  
 rabat på øl, vin og vand

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 4-11 år ½ pris i forældres værelse.

Nordik Hotel 
Am Tierpark 
Güstrow syd for Rostock hører til 
blandt eliten af gamle pragtbyer i det 
tidligere Østtyskland. Med ophold på 
Hotel Am Tierpark har man en kom-
fortabel base for at gå på opdagelse 
i historien – men også for at opleve 
nogle af nutidens spændende attrak-
tioner: Hotellet ligger i udkanten af 
Güstrow, som nabo til det tropiske 
sauna- og badeland samt byens na-
tur- og oplevelsespark, hvor man kan 
komme i nærkontakt med ulve og gå 
under vandet gennem aqua tunnelen 
– opholdet inkluderer entreer til 
begge oplevelser. 

Ankomst: 
Torsdage og søndage frem til 
14.12.2008 samt i perioden 
4.1.-4.6.2009 og 30.8.-17.12.2009.
Ankomst hver 3. dag i perioden 
7.6.-27.8.2009.

Luksusweekend 
i Malmö
3 dages weekend på 4-stjernet hotel 
i Malmö centrum

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x enkel aftenbuffet
• 1 x 3-retters middag lørdag 
 aften på Restaurant 
 Skeppsbron 2

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse
Inkluderer kun slutrengøring.

Børnerabat: Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse. Max. 2 opredninger pr. værelse.

Clarion Hotel 
Temperance 
Malmø er tæt på, fuld af overraskel-
ser og giver valuta for pengene. Med 
et ophold på det fl otte 4-stjernede 
Clarion Collection Hotel Temperan-
ce har du let adgang til alle fordelene 
ved shopping til lav kurs, for hotellet 
ligger i centrum omgivet af seværdig-
heder. Her er 500 m til Gamla Stans 
skønne kvarterer, torve og små si-
degader, der er særdeles butiks- og 
restauranttætte. Efter den gode mid-
dag lørdag aften på Restaurant Skep-
psbron 2, som ligger med udsigt over 
vandet, kan det anbefales at tage en 
promenadetur langs byens kanaler 
og i parkerne omkring renæssance-
slottet, hvor også det fl otte Casino 
Cosmopol ligger. 

Ankomst:
Fredage frem til 31.12.2008 samt i 
perioden 1.1.-19.6.2009.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

kr. 949,- kr. 1.099,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

7 overnatninger7 overnatninger7 overnatninger

Pris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelsePris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 3.299,-

...eller ring: 

Mulighed for ekstradøgn kr. 399,-. 
Ring og hør nærmere.

Hotel Am Tierpark

Hotel Temperance

 JULEGAVEIDÉOverrask med oplevelser– giv et rejsegavekort!

Hotel Terme Astro



Fokus på hvervning:

Derfor  
meldte 
jeg mig 

Vi er 
FLYTTET!

Blokken 37
3460 Birkerød

Termo Fleece 

 

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

  Gore-Tex støvle
 Pris: Kr. 1.480,-

Dansk camouflage
Pris: Kr. 295,-

GF kortmappe!

Desert Locust Goggle
 Pris: Kr. 732,-

A-4 kopipapir (200 stk.)
Pris: Kr. 235,-

TACGEAR
  Gaiters

 Pris: Kr. 270,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

Hjemmeværnet  
har leveret varen

Hans familie satte 
livet på spil

37
42

Nordiske chefer i 
hård marchdyst34

Tusind soldater i  
gruppekonkurrence12
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