
Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Pris: Kr. 1.299,-

Pris: Kr. 899,-

Pris: Kr. 999,-

                   Dragoon
  ASBAC Smock

All Season Body Armour Combat Smock
ASBAC Smock er specielt designet som en fleksibel kampjakke til alle 

fire sæsoner og til anvendelse under fremtidens bæresystem.
 

Smocken har flere features end ovennævnte: Membranen er vandtæt 
og åndbar, der er udtagelig albuebeskyttelse og aftagelig hætte. 

Ingen knapper i brystområdet, hvor den skudsikker plade kan placeres.

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

XGO
Tactical T-Shirt
Pris: Kr. 230,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover

Pris: Kr. 169,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Highlander
  Falcon bivy tent
 Pris: Kr. 899,-

Wiley X!
Flere udsendte soldater i bl.a. Afghanistan anvender 
i dag Wiley X, når de ønsker optimal beskyttelse af 

øjnene under operative indsættelser.
PT3-SC fragmentationsbrillens glas følger hoved-
formen og giver maksimal beskyttelse af øjnene.
Spear gogglen har en rem, der kan monteres 

direkte på hjelmen og også kan anvendes sammen 
med Night Vision Goggles (NVG).

Begge briller leveres med klart og smoke grey glas.

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!
Salg af professionelt udstyr og udrustning til soldater i dansk forsvar - nationalt og internationalt

Afsender:
DistributionPLUS A/S 
Strandvejen 16, 2. sal 
9000 Aalborg

Savnet så snart
de var ude af lejren

Kampagne: Har
du det der skal til?

36
40

Hjemmeværnet
får ny chef til maj19

Aldrig har så mange
været i sving så længe5

Hjemmeværnets
største indsættelse
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Teknisk arrangør:
Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 7626 1960 og oplys: Rabatkode 2121 samt priskode · Åbent hverdage kl. 8.30-16.00

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr · Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Aalbæk gl. Kro hhh

Aalbæk gl. Kro glæder sig til at kunne byde Dem 
velkommen til de naturskønne og storslåede om-
givelser ved Skagen. Den smukke gamle kro byder 
på moderne krokultur, god mad og en dejlig, af-
slappet atmosfære i hyggelige røgfrie omgivelser. 
Besøg Skagens Museum og mange af de andre 
spændende steder i Lysets Land.

Hyggelig kro tæt ved Skagen
- Afslapning i Lysets Land

SPAR KR. 260,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	2-retters	menu
•	 1	x	4-retters	menu
•	 1	x	entré	til	Skagens	Museum
 (Museet er lukket mandage)
 

Enkeltværelse	1.498,-

Valgfri	ankomst	frem	til	30.04.2010.

1.198,-
Priskode

L24

Hotel Norden hhhh

Hotel Norden har en af landets bedste beliggenhe-
der direkte i skønt sø- og parkområde med udsigt 
til domkirken. Få minutters gang til gågaden og de 
gamle bydele med toppede brosten og flot restau-
rerede huse og historiske Haderslev med alle Syd-
jyllands herligheder indenfor bekvem rækkevidde. 
”Norden” har alle faciliteter.

Sønderjylland og indkøbstur til Tyskland
- Vinterferie til særpris

SPAR KR. 756,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	stor	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag 

Valgfri	ankomst	frem	til		26.04.2010.

968,-
Priskode

L47

Hotel Dania Silkeborg hhhh

Hotel Dania fra 1848 har til huse i en af Danmarks 
smukkeste bygninger central placeret i hjertet af 
Silkeborg. I dag 4-stjernet business hotel omgivet 
af by og natur. Midt på torvet lige ved alle byens for-
retninger og restauranter er Hotel Dania et naturligt 
valg til overnatning i Silkeborg. Hotellet er blevet 
renoveret med nænsom hånd.

Knejsende	midt	på	strøget
- Hold fri i naturskønne Silkeborg

SPAR	KR.	304,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	glas	vin	eller	1	øl	i	
	 receptionen	ved	ankomst
•	 1	x	overnatning
•	 1	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	gourmet	menu 

Enkeltværelse	1.025,-

Fri	ankomst	i	2010.

795,-
Priskode

L98

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 Gode børnerabatter – rinG oG hør!

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.

Teknisk arrangør: 

På opdagelse i nordtyskland
4 dages ferie på hotel i bad oldesloe, Schleswig-holstein

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet
•	2	x	3-retters	middag/buffet
•	1	x	velkomstdrink

Grand City hotel bad oldesloe
Man behøver faktisk ikke køre særlig langt ned i Tyskland 
for at få spændende ferieoplevelser. Den hyggelige by Bad 
Oldesloe ligger blot halvanden times kørsel fra den danske 
grænse, og her finder I det topmoderne Grand City Hotel 
Bad Oldesloe i udkanten af byen. Fra hotellet har I en sand 
overflod af udflugtsmuligheder, og det er utrolig nemt at 
komme til f.eks. både Hamburg (47 km) og Lübeck (31 km), 
fordi motorvejen er så let at komme til fra hotellet. Metro-
polen Hamburg er et rent shoppingmekka, men byder sam-
tidig på kulturelle oplevelser for enhver smag og ikke mindst 
mulighed for en hyggelig havnerundfart, hvis vejret tillader 
det. Hamburg har det hele, uanset hvad man interesserer 
sig for! Dagens middag serveres i den elegante resturant på 
hotel Stad Güstrow, der ligger 300 m fra jeres eget hotel.

Valfri ankomst frem til 10.6. samt i perioden
1.9.-19.12.2010.
Juni: 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Juli: 1. 4. 11. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31.
Aug.: 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27.

Kulturperlen Güstrow
4 dages ferie på 3-stjernet centrumhotel i nordtyskland

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet
•	3	x	aftenbuffet
•	1	x	entre	til	badelandet
•	1	x	entre	til	Güstrow
	 naturpark
•	Happy	hour	med	50	%
	 rabat	på	øl,	vin	og	vand
	 hver	dag	kl.	16.00-17.00

nordik hotel altstadt HHH
I hjertet af Mecklenburg-Vorpom-
mern – blandt de gamle nordtyske 
hansestæder – ligger Nordik Hotel 
Altstadt i centrum af Güstrow. Med 
dette 3-stjernede hotel som feriebase 
har I alle områdets kulturperler ved 
hånden. Gå f.eks. i kunstneren Ernst 
Barlachs fodspor på en tur rundt 
i byen og se et af hans kendte vær-
ker “den svævende engel” i Güstrow 
domkirke (300 m). Eller benyt jeres 
gratis entre til badelandet “Oase” og 
naturparken i Güstrow, hvor I nemt 
kan få en halv dag til at gå. Men tag 
f.eks. også på slotstur og oplev byens 
eget renæssanceslot (800 m) eller 
torneroseslottet i Schwerin (62 km), 
hvor vores egen dronning Alexandri-
ne voksede op. Slottet, der ligger på 
en lille ø i Schweriner See, er omgivet 
af en smuk landskabspark med skulp-
turer af bl.a. de antikke guder. På en 
køretur til østersøkysten kan man 
opleve den stemningsfulde, gamle ba-
deby Warnemünde (59 km) med de 
historiske bygninger langs strandpro-
menaden. 

ankomst: 
Torsdage og søndage frem til 
6.6.2010.

Sommer i østrig
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Mühlbach

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	6	x	frokostpakke
•	6	x	eftermiddagskaffe/te
•	7	x	buffet	inkl.	drikkevarer
•	Saftbar

hotel heinrichshof HHH
Er I til vandreture i Østrig eller vil 
opleve nogle af landets store sevær-
digheder? Så har I et rigtig godt ud-
gangspunkt på det 3-stjernede Hotel 
Heinrichshof, som ligger i centrum 
af den lille by Mühlbach 850 meter 
over havet for foden af det mægtige 
bjergmassiv Hochkönig. Egnen om-
kring Mühlbach er særdeles velegnet 
til vandre- og cykelture, da her er et 
væld af afmærkede ruter. Smør jer en 
frokostpakke om morgenen på hotel-
let og tag f.eks. bjergbanen op og tag 
på tur, hvor I kan nyde den smukke 
østrigske natur på nærmeste hold. I 
kan desuden tage på mange udflug-
ter – hvad med en tur til Salzburg 
(62 km)? En utroligt smuk by, som er 
rigtig spændende at gå på opdagelse i 
– her kan I bl.a. besøge Mozarts barn-
domshjem.

ankomst:  
Lørdage i perioden 5.6.-21.8.2010.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 4-11 år gratis i 
forældres værelse. Max. 2 børn 12-15 

år ½ pris i forældres værelse.

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.499,-
normalpris 2.799,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
normalpris 1.149,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.499,-
normalpris 2.799,-
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Travlt år

2009 blev et overordentligt travlt 
år for hjemmeværnet. Det kan nu 
dokumenteres sort på hvidt. Støt-
ten til samfundet og forsvaret løb 
op i godt 450.000 mandtimer og 
oversteg dermed klart tallet for 
2008 med cirka 70.000 timer. 
Hvis man oveni lægger indsatsen 
under klimatopmødet i december 
2009, bidrog hjemmeværnet 
ifølge den foreløbige opgørelse, 
med i alt 620.000 mandtimer 
sidste år. Tallene bekræfter den 
konklusion, som hjemmevær-
nets chef, generalmajor Jan 
S. Norgaard, kommer med i 
sit afskedsinterview. Norgaard 
mener, at hjemmeværnet i hans 
tid som stabschef og Chef for 
Hjemmeværnet har udviklet sig 
fra en lukningstruet koldkrigsor-
ganisation til en uundværlig del af 
forsvarets og civile myndigheders 
beredskab. 
Ud over klimatopmødet og inter-
viewet med hjemmeværnschefen 
kan du i årets første udgave af 
HJV magasinet blandt andet 
også få svar på følgende spørgs-
mål: Hvordan forlænger man et 
hjemmeværnsfartøj i 800-klas-
sen? Hvad har flyverhjemmevær-
net med gylletanke at gøre? Og 
hvorfor vil virksomhedshjemme-
værnets nye aftaler give opgaver 
til det øvrige hjemmeværn?

Af Jakob Eberhardt, journalist
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Forside: 
Hjemmeværnssoldat på sin post 
foran et hotel under klimatopmødet 
i København i december 2009. 
Foto: Ole Bo Jensen.

20

Generalen takker af
Med udgangen af april i år er det slut. Generalmajor Jan S. Nor gaard 
rammer pensionsalderen og går af som chef for hjemmeværnet. I et 
interview gør han status over sine næsten seks år som militær chef 
for frivillige og ansatte.

Da vinteren ramte Danmark
Den hårde vinter gav hjemmeværnet overarbejde. Som en del af 
forsvarets sneberedskab var hjemmeværnssoldater blandt andet med 
til at uddele mad og medicin til indesneede beboere og assistere 
sosu-medarbejdere. Læs reportagen fra det hvide inferno på Mors i 
begyndelsen af januar.

Hvordan reagerer arbejdsgiveren
…når en medarbejder spørger om orlov for at blive udsendt med hjem-
meværnet til Afghanistan? HJV magasinet har besøgt to virksomheder 
for at høre arbejdsgivernes overvejelser, og hvordan de indretter sig på 
den ansattes orlov. Du kan desuden læse om en hjemmeværnsmands 
erfaringer med at vende tilbage til sit job efter udsendelse til Afghanistan.

32
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Beredskabet viser sin styrke

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Leder

Et stærkt beredskab er vigtigt for ethvert samfund. 
I december 2009 bestod det danske beredskab sin 
hidtil største prøve.

Klimatopmødet i Bella Center i København med tusin-
der af deltagere fra 192 lande, heriblandt et stort antal 
stats- og regeringschefer, krævede en massiv indsats af 
politiet, assisteret af forsvaret og hjemmeværnet.

Det er særdeles tilfredsstillende, at denne kæmpe 
sikkerhedsopgave blev løst så effektivt og professio-
nelt, som det er tilfældet.

I december kunne man overalt i det københavnske 
gadebillede og området omkring Bella Center se po-
litibetjente og hjemmeværnssoldater arbejde sammen 
som den naturligste ting i verden.

Og det er faktisk blevet den naturligste ting i verden. 
I de senere år har politiet hyppigt anmodet om hjem-
meværnets assistance til en bred vifte af opgaver, for 
eksempel afspærring og bevogtning af gerningssteder, 
eftersøgning af personer og regulering af trafik ved 
store begivenheder. Samarbejdet mellem politiet og 
hjemmeværnet er blevet stadig mere integreret, og 
derfor kunne hjemmeværnet naturligt indgå i løsningen 
af en række specialopgaver under klimatopmødet.

Det er unikt for det danske beredskab, at man i 
spidsbelastningssituationer trækker på frivillige, hvad 
enten det er i hjemmeværnet eller Beredskabsforbun-
det. Det er en vigtig del af de politiske forsvars- og 
beredskabsforlig, at det skal være sådan. Og det er 
godt at konstatere, at det fungerer.

Når politiet i dagligdagen rekvirerer assistance, er 
det alfa og omega, at hjemmeværnet med kort varsel 
kan stille med det nødvendige antal veluddannede 

frivillige til de opgaver, der skal løses. Det har parterne 
efterhånden lang erfaring med. Men det er lige så vig-
tigt, at politiet også kan regne med omfattende støtte 
til begivenheder, der kræver grundig planlægning og 
forberedelse. Som for eksempel klimatopmødet.

Mange af de hjemmeværnssoldater fra hele landet, 
der støttede politiet under klimatopmødet, havde forud 
brugt masser af aftener og weekender på at forberede 
sig på opgaven.

Ligesom det er tilfældet hos politiet, har klimatop-
mødet været hjemmeværnets største opgave. Aldrig 
tidligere har så mange hjemmeværnssoldater været 
indsat i så lang tid. Og de har været glade for at bruge 
deres hjemmeværnsuddannelse på denne opgave.

Løsningen af sikkerhedsopgaverne omkring klima-
topmødet er en god demonstration af styrken i det 
danske beredskab.

Tak til de mange hjemmeværnssoldater, der var 
med. Og en cadeau til politiet for en storartet håndte-
ring af den største sikkerhedsopgave nogensinde.

Hjemmeværnsledelsen

Politi og hjemmeværnsfolk i samarbejde 
på gaden i København.
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Da der i sommeren 2004 blev indgået 
forsvarsforlig for perioden 2005-2009 var 
det et politisk krav, at hjemmeværnet skulle 
bruges meget mere af forsvaret og de civile 
myndigheder. Altså en langt stærkere rolle til 
hjemmeværnet i det nationale beredskab.

Det mål er blevet opfyldt. I 2005 leverede 
hjemmeværnet godt 230.000 indsatstimer i 
støtte til forsvaret, politiet og andre myndig-
heder. I 2009 blev det til mere end 600.000 
timer – altså næsten en tredobling.

Det skyldes især hjemmeværnets hjælp til 
politiet med sikkerhedsopgaver under klima-
topmødet i København i december sidste år. 
Her løber hjemmeværnets assistance op i næ-
sten 170.000 timer, baseret på en foreløbig 
opgørelse primo februar.

De endelige tal for hjemmeværnets indsæt-
telser og indsatstimer i 2009 vil foreligge i 
årsrapporten i april 2010.

Samfundshjælperen
Hjemmeværnets støtte til forsvaret og civile myndigheder er steget markant  
i perioden 2005-2009. I 2009 endda eksplosivt på grund af klimatopmødet.

AF JØRGEN JENSEN

Udvalgte eksempler på hjemmeværnets indsættelser i 2009

Afspærring ved storbrand

Afspærring af brandsted

Kontroløvelse ved 
Hærens Basisuddannelse

Sikring af 
skadessted

Sikring af skadessted

Hjælp til indfangning af dyr

Udannelsesstøtte 
til hæren

Trafikregulering

Afspærring af 
gerningsted

Afspærring af ger-
ningsted

Afspærring af ger-
ningsted

Afspærring 
af gerningsted

Trafikregulering 
ved cykelløb

Afspærring af 
gerningsted

Sanitetsvagt
Hjallerup Marked

Afspærring af gerningsted

Afspærring af gerningsted

Trafikregulering ved 
Landsstævnet

Assistance til Beredskabet

Sikre hærmateriel 
til udskibning

Sikre hærmateriel til 
udskibning

Afspærring og trafikregulering

Assistance ved togulykke

Trafikregulering 
ved Dybøldag

Assistance til politiet  ved 
røveri af postbil

Sikring af 
Amagerværket

Sikring af 
Fynsværket

Sikring af 
brandtomt

Hjælp til Falck med
fyldning af sandsække

Overblik over 
gylleudslip med 
flyvende deling 

Toldaktion 
med SKAT

Toldaktion 
med SKAT

Bevogtning af 
stjåldne kørertøjer

Overvågning af flyvestation 
ved NATO-øvelse

Indsættelse i forbindelse med 
oversvømmelse

Trafikregulering i
forbindelse med revy

Farvandsovervågning

Eftersøgning af 
savnet person

Trafikregulering ved 
Vikingespil

Eftersøgning af 
savnet person

Eftersøgning af 
savnet person

Afspærring under 
storm

Afspærring 
under storm

Eftersøgning af 
savnet person

Søredning

Eftersøgning 

Eftersøgning 

Eftersøgning af savnet person
bl. a. med de flyvende delinger

Eftersøgning af savnede personer
bl. a. med marinehjemmeværnet

Trafikregulering i forbindelse 
med The Eagels Koncert

Trafikregulering i forbindelse 
med Skovens Dag - Rold Skov

Trafikregulering i forbindelse 
med Beredskabets Dag

Eftersøgning af savnede personer
bl. a. med marinehjemmeværnet

Politi-havrazzia med mari-
nehjemmeværnet og fly-
vende delinger

Afspærring ved fund af 
syrebombe

Toldaktion 
med SKAT

Assistance ved bom-
betrussel

Bevogtning af iland 
drevet granat

Massiv støtte ved 
klimatopmødet COP15

Hjemmeværnets støtte til forsvaret og civile myndigheder 2005-2009
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Støtte til myndigheder i forsvaret

Antal timer
Hjælp til civile 
myndigheder Klimatopmødet

Støtet til 
myndigheder i 
forsvaret

Hjemmevær-
nets støtte i alt

2005 96.951 0 135.194 232.145

2006 160.956 0 192.519 353.475

2007 131.063 0 220.347 351.410

2008 122.074 0 260.038 382.112

2009 189.537 166.800 262.907 619.244
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Københavns Lufthavn var ét af de steder, hvor 
hjemmeværnssoldaterne havde travlt med at 
patruljere og overvåge under klimatopmødet.

Målrettet og koncentreret

KLimatopmødet

Det var hjemmeværnets største indsættelse 
nogensinde.

Over to uger i december – den ene af dem 
i sne og isnende kulde – tog 1.200 hjemme-
værnssoldater en vigtig tørn.

De støttede politiet i den største sikker-
hedsopgave på dansk jord nogensinde: Klima-
topmødet (COP15), der samlede repræsen-
tanter fra 192 lande og ikke færre end 119 
stats- og regeringschefer.

Kun New York har oplevet at have så 

mange prominente personer samlet på ét 
sted, nemlig i forbindelse med FN's årlige 
generalforsamling.

Under ledelse af politiet løste hjemmeværnet 
en række veldefinerede sikkerhedsopgaver.

På de følgende sider kan du læse om 
nogle af de frivillige hjemmeværnssoldaters 
oplevelser under COP15, hvad hjemmeværnet 
har lært af denne kæmpeopgave, og hvordan 
politiet ser perspektiverne i det fremtidige 
samarbejde med hjemmeværnet.

Tekst og foto:
Reportagerne fra COP15 er skrevet af 
Charlotte Baun Drejka og  
Jesper Svenningsen.  
Foto: Ole Bo Jensen, Allan Andersen, 
Rita Runager, Tuf Krenchel,  
Joan Schack, Preben Petersen  
med flere.
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”Det var en fantastisk oplevelse, som jeg ikke 
ville have været foruden,” siger Johnny Lar-
sen, der var en af de i alt 67 sikkerhedsran-
sagere, som Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland havde fået til opgave at opstille, 
og han var indsat alle 16 dage.

”Det har været meget lærerigt, for vi har 
virkelig haft mange opgaver, som vi aldrig har 
prøvet før. Opgaverne indebar selvfølgelig 
ransagning af køretøjer i det store ’sweeping-
center’, men også ved Bella Centeret og 
Christiansborg,” fortæller Johnny Larsen.

Alle køretøjer skulle godkendes og fik efter-
følgende en seddel i forruden, så sikkerheds-
personalet ved for eksempel Bella Centeret 
eller hotellerne kunne lade dem køre ind på 
området. Alle bilerne blev eskorteret frem til 
deres bestemmelsessted, men hvis chauf-

førerne kørte fra eskorten, var det tilbage til 
sweepingcenteret og stå i kø i to timer igen 
for at blive ransaget på ny.

”De fleste chauffører forstod hurtigt beske-
den om ikke at køre fra eskorten, men jeg 
kan huske fem-seks stykker, der måtte vende 
snuden tilbage mod sweepingcenteret, men 
det gjorde de kun én gang,” siger Johnny 
Larsen.

Sådan var det at være med
Frivillige fortæller glimt fra deres oplevelser under klimatopmødet.

”Det gjorde de kun én gang”

Sikkerhedsransagerne har været 
igennem en grundig uddannelse ved 

politiet forud for klimatopmødet.
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Det meste af den uge, Torben Petersen fra 
Politihjemmeværnskompagni Slagelse var ind-
sat under COP15, indgik han i et vagthold på 
hotel Marriott. Men de sidste tre dage var han 
brandvagt på Flyvestation Skalstrup, hvor han 
og mange andre overnattede, og pludselig var 
der en anden hjemmeværnsmand, der faldt 
bevidstløs om.

”Det var en, der var indsat som nattevagt, 
og pludselig faldt han om og fik en flænge 

over det ene øje. En kom og hentede mig, og 
vi lagde ham i aflåst sideleje. Nogen ringede 
efter hjælp, imens vi sørgede for at holde 
hans luftveje frie. Manden havde sukkersyge 
og fået insulinchok. Jeg fik bagefter at vide, 
at han havde det godt igen, og det var ho-
vedsagen. Det var jo et spørgsmål om liv eller 
død, og jeg var taknemmelig for den første-
hjælpsuddannelse, vi får i hjemmeværnet,” 
fortæller han.

Under hele COP15 oplevede Torben 
Petersen et godt samarbejde mellem alle. Der 
var en god stemning blandt hjemmeværnssol-
daterne og en opfattelse af, at dette var den 
største opgave, de højst sandsynlig nogen-
sinde vil være med til at løse.

”Politiet skal også have ros. De betragtede 
os helt klart som ligeværdige partnere, og 
det gør også, at jeg til hver en tid vil stille op 
igen,” tilføjer han.

”Den første dag havde vi lige fået stillet 
traileren op, da vi fik vores første udkald. En 
fotograf var hoppet ned i den å, der løber 
langs Bella Centeret for at fiske sit pressekort 
op. Men på grund af det kolde vejr og vandet, 
som gik ham til lidt over knæene, kunne han 
ikke umiddelbart komme op ved egen hjælp, 
fordi hans ben var nedkølede. Vi fik ham op 
og varmet igennem med tæpper, inden han 
tog hjem.” 

Det fortæller Leon Baggers, sygepasser 
i sanitetsgruppen fra stabshjemmeværns-
kompagni København City. Gruppen fik meget 
at se til under klimatopmødet.

Efter en lidt hurtig tur i en minibus havde en 
passager slået ryggen og nakken, og der blev 
tilkaldt en ambulance. Imens sørgede sanitets-
gruppen for at spænde den tilskadekomne fast 
på en båre med halskrave og blev efterføl-
gende rost af Falckredderne. Opgaverne for 

folkene i sanitetstraileren var langt fra udtømt. 
På et tidspunkt kom en delegeret fra Uganda 
hen til dem. Hun var blevet henvist af de red-
dere, som havde ansvaret for førstehjælp inde 
i Bella Centeret. Det viste sig, at hun tog en 
medicin for kroniske smerter, men hun havde 
ikke mere på sig og var blevet meget dårlig. 

”Til hendes held var vores trailer den første 
sanitetstrailer i landet, der havde fået udleveret 
en medicinpakke, som også indeholdt den me-
dicin, hun havde brug for. Vi gav hende en pille, 
og efter kort tid var hun oppe igen og kunne 
tage tilbage til sit hotel, hvor hun havde mere 
af sin egen medicin,” siger Leon Baggers.

KLimatopmødet

”Jeg stiller op igen”

Travle sanitetsfolk

Fra venstre ses sygepasser Leon Baggers, læge 
Bent Jeppesen, førstehjælper Stine Dahl og 

førstehjælper Allan Bergström.
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”Jeg har virkelig følt, at jeg gjorde en forskel. 
Mere overordnet for samfundet og konkret for 
København. Vi indgik som en fuldstændig in-
tegreret del af politiets sikkerhedsovervågning 
og var en vigtig og værdsat støtte. Så det har 
absolut været den mest spændende opgave, 
jeg har været med til at løse de sidste 10 år i 
min hjemmeværnskarriere.”

48-årige Marianne Harboe-Larsen, kom-
mandodelingsfører i hjemmeværnskompagni 
Ballerup, taler med glød i stemmen om 96 
timers indsats over syv dage. Hun var med 
til at sikre Hilton-hotellet ved Københavns 

Lufthavn, hvor blandt andre den tyske 
forbundskansler Angela Merkel opholdt sig. 
Desuden husede hotellet delegationer fra 
Etiopien, Tyskland, Iran, Pakistan, Filippinerne 
og Tadjikistan.

Det var nu ikke meget Marianne Harboe-
Larsen så til de kendte statsoverhoveder og 
mange delegerede. På sine nattevagter fra 
klokken 19 til 7 næste morgen koncentrerede 
hun og hendes gruppe sig om tre opgaver: 
Patruljering rundt om hotellet, overvågning af 
et parkeringsområde samt sikring af en brand-
trappe. Den koldeste og mest udsatte opgave 

var så afgjort overvågningen på toppen af en 
parkeringskælder i kulde og blæst.

Samarbejdet med politiet fra Fyn og Østjyl-
land var helt fantastisk, understreger hun. 
Hun og kollegerne fra hjemmeværnet indgik 
fuldstændig på lige fod med politiet, og de 
kunne snildt følge med i operationen via udle-
verede radioer og høretelefoner.

”Det gjorde, at man hele tiden følte sig som 
en del af holdet. Politiet undlod heller ikke at 
fortælle os, at de ikke kunne undvære os,” 
siger Marianne Harboe-Larsen.

Klimatopmødet i december bød på en række 
oplevelser for Frank Ulrich, der var taget fra 
Aalborg for at hjælpe til med bevogtningen af det 
fornemme Hotel d’Angleterre på Kongens Nytorv.

Hans primære opgave bestod i at passe på 
de mange sweepede biler, som i en lind strøm 
holdt i nærheden af hotellet, der husede 
mange prominente gæster som den engelske 
premierminister Gordon Brown og den franske 
præsident Nicolas Sarkozy. Mindst 20 gange 
var han også med til at spærre hele Kongens 
Nytorv af, når behovet for ekstra sikkerhed 
var på sit højeste.

Mere pudsig var situationen med en sær-
deles farverig og temperamentsfuld fransk 
pressechef, der ikke tog et nej for et nej, da 
politiet af sikkerhedsmæssige hensyn ikke 
ville lukke flere personer ind på hotellet under 
en pressekonference.

”I sin iver efter at komme forbi vores 
afspærring stak han mig sgu en kællinge-
flad. Han var faktisk tæt på at blive anholdt,” 
fortæller Frank Ulrich, der kun kunne smile af 
den ”tossede” pressechef. 

Indsatsen i København gav ham nyttige erfa-
ringer. Ud over det fortrinlige samarbejde med 

politiet lærte han en ny måde at bevogte på.
”Det, vi lavede, var jo en mere åben form 

for bevogtning i forhold til den gængse 
militære stil, hvor vi ikke lader nogen personer 
passere forbi. Her skulle vi lade gæster og 
andre folk frit spadsere ind til hotellet, men 
samtidig også passe på de sikrede biler. Det 
krævede faktisk mere af os, for vi var nødt 
til at kontrollere bilerne en ekstra omgang,” 
fortæller han.

96 timer i kulde og blæst

Fik en lussing af pressechef
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KLimatopmødet

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA  
OG JESPER SVENNINGSEN

Det har ikke skortet på de rosende ord om 
hjemmeværnets omfattende indsættelse un-
der FN's klimatopmøde (COP15) i København 
i december 2009. 

”Den har simpelthen været guld værd. Vi 
kunne ikke have undværet den,” lød det fra nu 
forhenværende chefpolitiinspektør Per Larsen 
fra Københavns Politi straks efter tæppefaldet 
for det to uger lange topmøde, der adskilte 
sig markant fra andre begivenheder ved også 
være den største sikkerhedsmæssige udfor-
dring på dansk jord i nyere tid.

Med op til 1.200 hjemmeværnsfolk indsat i 
døgnet under COP 15 ydede hjemmeværnet 
et væsentligt bidrag til politiets varetagelse 
af sikkerheden. Ansvaret for koordineringen 
af hjemmeværnets støtte var lagt i hænderne 
på Totalforsvarsregion København. HJV 
magasinet satte regionschef, oberst Anders 
Olesen, og chef for operationssektionen, 
major Ole Jørgensen, stævne for at høre 
deres vurdering af, hvad hjemmeværnet har 
lært af COP15-indsatsen, som i omfang, 
planlægning og opgaver har været den største 
nogensinde i hjemmeværnets historie. 

Ingen af de to herrer er et sekund i tvivl om, 
at hjemmeværnet leverede varen.

”Vi løste alle vore opgaver – også de ufor-
udsete, blandt andet fordi vi i vores planlæg-
ning også havde kalkuleret med en reserve 
bestående af 20 soldater fra Bornholm, der lå 
i telt på Kastellet og konstant var klar til akutte 
opgaver. De var ikke arbejdsløse på noget 
tidspunkt. Der skal heller ikke herske tvivl om, 
at alle hjemmeværnssoldater gik til stålet og 
virkelig tog de mange opgaver meget seriøst,” 
siger Anders Olesen og Ole Jørgensen.

Forbindelsesofficer hos politiet
Det er klart, at udfordringer var der nok af 
for hjemmeværnets militære planlæggere, 
der startede de første indledende drøftelser 
med Hærens Operative Kommando (HOK) 
allerede i slutningen af 2008. Det blev beslut-
tet, at den københavnske region skulle stå for 
indsættelsen af alt hjemmeværnspersonel på 
vegne af HOK.

En af de helt store hurdler i planlægningen 
af en operation af den kaliber og med mange 
aktører har så afgjort været spørgsmålet om 
at få en klar udmelding fra politiet om behovet 
for ressourcer. Rent administrativt var det 
vigtigt for planlæggerne at kende det skøn-
nede ressourceforbrug så tidligt som muligt 

i processen, så der var tid til både at annon-
cere, udvælge og tegne kontrakter for alle 
de indsatte hjemmeværnsfolk. Heldigvis var 
planlæggerne i den lykkelige situation, at der 
har været flere interesserede hjemmeværns-
folk, end der reelt var behov for.

”Helt op til starten af topmødet justerede 
politiets deres behov for ressourcer, der endte 
med at blive højere end de første udspil. Det 
gav selvfølgelig nogle udfordringer for os,” 
fastslår Anders Olesen.

Derfor foreslår Ole Jørgensen, der havde 
ansvaret for planlægningen af operationen, at 
hjemmeværnet i fremtiden tidligere i planlæg-
ningsforløbet får tilknyttet en forbindelsesofficer 
hos politiet. Under selve klimatopmødet havde 

Det kan vi lære af COP15
Regionschef, oberst Anders Olesen, og chef for operationssektionen,  
major Ole Jørgensen, fra Totalforsvarsregion København giver deres bud på,  
hvad hjemmeværnet har lært af indsatsen under FN's klimatopmøde i 2009.

Oberst Anders Olesen (th.) og major Ole Jørgensen fra Totalforsvarsregion 
København er godt tilfredse med hjemmeværnets indsats under COP15. ”Vi løste 

alle opgaverne,” påpeger Anders Olesen.
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regionen en forbindelsesofficer siddende i 
beredskabsstaben hos Københavns Politi. 

”Det kunne have været en fordel, hvis han 
var blevet fast tilknyttet politiet noget tidligere. 
Så havde vi fået flere relevante og rettidige 
informationer om det aktuelle behov for res-
sourcer,” vurderer major Ole Jørgensen.

I deres planlægning havde regionen ud 
over personel til topmøde-opgaverne også 
dimensioneret for personel til føring, logistik, 
administration samt til en reserve, der også 
indbefattede en beredskabspulje på 120 
mand fra regionens egne tre distrikter. Folk 
herfra kunne møde op på distrikterne inden 
for time, hvis der blev behov for det. Set i 
bakspejlet var det en klog dimensionering, 
som der bør tages højde for også i fremtidige 
lignende operationer.

Begge chefer fremhæver desuden regio-
nens logistikchef, major Bo Nissen, for hans 
indsats med at få den detaljerede, logistisk og 
administrativt tunge planlægning til at fungere 
så godt, som den gjorde

 ”Uden hans forudseenhed ville vi have op-

levet en del ”hovsa'er” under selve klimatop-
mødet,” siger de.

For mange kokke
Som opgave betragtet har begge chefer 
været velfornøjede med selve den operative 
udførelse af indsættelsen, ikke mindst takket 
være den udstrakte velvilje og lyst til at gøre 
en indsats, som prægede hjemmeværnssol-
daterne fra hele landet.

”Vi har da fået nogle gode erfaringer at 
trække på i forhold til at styre en så udfor-
drende operation, der også stillede store 
krav til logistikken og kommunikationen med 
samarbejdspartnere,” siger Ole Jørgensen.

På det strategiske niveau kunne især Anders 
Olesen godt have tænkt sig lidt andre boller på 
suppen. Som den bramfrie oberst udtrykker 
det, ”så var der for mange kokke med store 
huer på” i forhold til en række strategiske be-
slutninger vedrørende indkvartering, vaccination, 
kontraktudformning og instruks til soldaterne.

”Det skabte forsinkelser i en grad, der ikke 
var acceptabel,” fastslår Anders Olesen. 

På det lavpraktiske niveau har cheferne 
måttet sande, at en enkelt vagttelefon ikke er 
tilstrækkelig til at klare de mange henvendelser 
fra de frivillige i tilmeldingsfasen. Den ene, de 
havde i deres klimasekretariat under COP15, 
kimede konstant, så ikke alle havde lige nemt 
ved at komme igennem på telefonnettet.

Flere opgaver til hjemmeværnet
På den positive side har hjemmeværnet 
høstet klare fordele efter deres solide og 
meget synlige fingeraftryk på klimatopmødet. 
Begge chefer er overbeviste om, at politiet i 
hele landet i fremtiden vil gøre mere brug af 
hjemmeværnet, fordi de to parter havde et 
ualmindeligt godt arbejdsfællesskab under 
klimatopmødet. Så der er al mulig grund til at 
tro på nye opgaver for et hjemmeværn, der 
beviste sit værd under COP15.

Højt til vejrs i morgensolen 
over hovedstaden og i gang 
med dagens observationer.
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KLimatopmødet

Springbræt for flere opgaver
”Politiet vil seriøst overveje, hvordan de i 
fremtiden kan bruge hjemmeværnets kapa-
citeter endnu mere.” Det understregede 
den afgåede chefpolitiinspektør Per Lar-
sen efter hjemmeværnets indsats under 
klimatopmødet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Per Larsen kronede sin karriere i politiet 
med den kæmpe sikkerhedsudfordring, 

som klimatopmødet var. Han sparer ikke 
på roserne til hjemmeværnets indsats.

Hjemmeværnet satte et flot punktum for 
2009 med den største indsættelse nogen-
sinde under FN's klimatopmøde i København. 
Chefpolitiinspektør Per Larsen, der inden sin 
pensionering i januar stod i spidsen for topmø-
dets omfattende politioperation, var da heller 
ikke et sekund i tvivl, da han gav sin bedøm-
melse af de cirka 1.200 hjemmeværnsfolks 
omfattende assistance.

”Den var simpelthen guld værd,” fastslog 
Per Larsen dagen efter, at præsident Barack 
Obama med sit sikkerhedsfølge forlod Ka-
strup Lufthavn i Air Force One, og alle kunne 
ånde lettet op. Med delegerede fra 192 lande 
og under topmødets slutspurt prominente 
statsoverhoveder og regeringschefer fra 119 
lande blev COP15 den helt store svendeprøve 
for Københavns Politi, der havde ansvaret for 
den største sikkerhedsopgave på dansk jord 
nogen sinde.

Samarbejdet op i gear
Til at hjælpe sig havde politiet allieret sig med 
hjemmeværnet, der løste mange opgaver. Det 

skete på en så kvalificeret og troværdig facon, 
at det efter Per Larsens vurdering vil få en po-
sitiv effekt på politiets fremtidige samarbejde 
med hjemmeværnet.

”Jeg tror, politiet seriøst vil overveje, hvordan 
de kan gøre endnu mere brug af hjemmevær-
nets ressourcer og kapaciteter. Hjemmeværnet 
kan være med til at lette politiet for mange 
opgaver, som tynger os. Så jeg tror, vi vil opleve, 
at samarbejdet med hjemmeværnet kommer op i 
et højere gear,” lød det fra Per Larsen.

Han fastslog også, at klimatopmødet med 
al tydelighed ikke havde kunnet gennemføres 
uden hjemmeværnets massive tilstedevæ-
relse.  De mange hjemmeværnsfolk kørte 
blandt andet som VIP-chauffører, var med til 
at sikkerhedsransage køretøjer, gik patruljer i 
de københavnske gader, bevogtede en række 
hoteller samt gik vagt ved Københavns Luft-
havn langs perimeterhegnet.

”Vi havde været i problemer, hvis ikke vi 
havde fået assistance fra hjemmeværnet. 
Det havde krævet en meget stor stående 
politistyrke,” erkendte Per Larsen oven på 
klimatopmødet.

Rent sikkerhedsmæssigt var det også en 
meget glad Per Larsen, der kunne se tilbage 
på 14 dages intensive sikkerhedsaktiviteter 
under klimatopmødet, der var det største top-
møde nogensinde uden for FN-bygningen.

”Vi var alle sammen med til at gennemføre 
en historisk politioperation i Danmark. Det var 
da fantastisk og lidt af bedrift, hvor toethalvt 
års planlægning stort set gik op i en højere 
enhed med kun få ridser i lakken.”

F
oto: P

olfoto
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Også ude i landet fik politiet hjælp
AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Der var bud også efter politihjemmeværnet 
på en række jyske politistationer under 
klimatopmødet, hvor en massiv styrke af 
politi- og hjemmeværnsfolk var i København. 
I Sydøstjylland blev politihjemmeværnet 
således rekvireret til at stå i beredskab og 
hjælpe politiet i den daglige opgaveløs-
ning. Så under klimatopmødet var der på 
politistationerne i Vejle, Horsens og Kolding 
indsat lokale hjemmeværnssoldater på vagt-
hold fra 7 morgen til 22 om aftenen både på 
hverdage og i weekenden.

”Hjemmeværnssoldaterne ydede støtte 

til almindelige politiopgaver som afspærring 
ved gerningssteder og færdselsregulering. 
De var også med til at transportere tolke 
til afhøring, arrestanter samt materiel og 
dokumenter,” fortæller distriktschef, major 
Kim Hagelqvist Petersen fra Vejle.

I Frederikshavn hjalp det lokale politi-
hjemmeværn med at sikre politistationen 
mod indbrud i aften- og nattetimerne samt i 
weekenden.

Hverken i Nordjylland eller i Sydøstjyl-
land var der problemer med at skaffe folk til 
indsatsen.

”Kompagnicheferne håndplukkede folk til 
opgaven, som blev varetaget af rutinerede, 
selvstændige og modne hjemmeværnssol-
dater. Jeg er meget tilfreds med den profes-
sionalisme, de lagde for dagen,” siger Kim 
Hagelqvist Petersen.
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Undersøgelse af befolkningens holdning og kendskab til hjemmeværnet 
viser, at værnets løsning af en række opgaver for forsvaret, politiet og 
andre myndigheder står stærkt i befolkningens bevidsthed.

AF JØRGEN JENSEN

Tillidsbarometeret

    står højt

 Stor tillid      Tillid      Hverken-eller      Mistillid      Stor mistillid

Næsten tre ud af fire danskere – i alt 71 
procent af befolkningen - har tillid eller stor til-
lid til, at hjemmeværnet kan løse sine opgaver 
for samarbejdspartnerne i forsvaret, politiet og 
andre myndigheder.

Det er resultatet af den årlige måling af 
befolkningens holdning og kendskab til hjem-
meværnet. Undersøgelsen er foretaget af 
Catinét-IFKA (IFKA = Institut for Konjunktur 
Analyse) i slutningen af 2009 blandt 2.000 
repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Analysen blev foretaget før hjemmeværnets 
største indsættelse nogensinde: Klimatop-
mødet i København i december 2009, hvor 
1.200 hjemmeværnssoldater i to uger hjalp 
politiet med en række sikkerhedsopgaver.

Med 2009-målingen fastholder hjem-
meværnet et højt tillidsniveau i befolkningen. 
Siden 2005 er den andel af befolkningen, 
der har tillid eller stor tillid til hjemmeværnets 
opgaveløsning, steget fra 57 til 71 procent.

Synlighed i dagligdagen
Befolkningens stigende anerkendelse af 
hjemmeværnet hænger nøje sammen med, 
at værnets opgaver er blevet mere omfat-
tende og dermed mere synlige i dagligdagen. I 
2009 var hjemmeværnsenheder indsat 4.636 
gange til støtte for forsvaret, politiet og andre 
myndigheder. Det svarer til 12 indsættelser 
per døgn – eller en indsættelse hver anden 
time døgnet rundt.

Det fremgår af Catinét-IFKA-undersøgel-
sen, at befolkningen især vurderer hjem-
meværnets støtte til politiet og det øvrige 
beredskab ved eftersøgninger, afspærringer, 
evakueringer, trafikreguleringer, indsatser ved 
stormflod og olieforureninger samt rednings-
opgaver til lands og til søs som vigtige.

Hele 92 procent finder det således vigtigt, 
at hjemmeværnet er på pletten, når politiet 
skal bruge hjælp til eftersøgninger, trafik-
reguleringer, afspærringer og evakueringer 
ved større ulykker. Og 91 procent siger, at 

det er vigtigt med hjemmeværnets støtte ved 
stormflod, olieforurening og redningsopgaver 
til lands og til søs.

Det er netop på disse opgaver, at hjem-
meværnet er mest synligt for danskerne. Og i 
vinteren 2009-2010 er der med hensyn til syn-
lighed tilføjet en ny dimension, som der dog ikke 
spørges til i undersøgelsen: forsvarets og hjem-
meværnets omfattende hjælp til Falck, politi og 
øvrige aktører i beredskabet i forbindelse med 
snemasserne i december, januar og februar.

Støtten til forsvaret
Også støtten til forsvaret – blandt andet med 
hjemmeværnsdelinger til bevogtning af dan-
ske lejre i Helmand-provinsen i Afghanistan 
– vurderes af et flertal af befolkningen som 
væsentlig.

65 procent finder det relevant, at hjem-
meværnet er øvet og trænet i at yde bevæb-
net støtte til forsvarets opgaver og støtte til 
politiets bekæmpelse af terror.
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Sådan vurderer befolkningen vigtigheden af hjemmeværnets opgaver
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Slet ikke vigtig

Støtte til udd. af værnepligtige og fastansatte
soldater som skal i international tjeneste

Støtte til forsvaret ved deltagelse
i internationale operationer

Bidrag til forebyggelse imod terrorisme

Støtte til flyvevåbnet med fly og
bevogtning af mil. flyvestationer

Støtte til hæren, søværnet og
 flyvevåbnet ved militære opgaver

Støtte til søværnets overvågning
 af danske farvande og havne

Støtte til politiet hvis der er optræk til
eller er gennemført et terrorangreb

Bevogtning af broer, vandværker
m.m. ved trusler om terror

Støtte til Beredskabsstyrelsen

Indsats ved miljø- og olieforurening

Indsats ved eftersøgninger og
redningsopgaer til lands og søs

Indsats ved orkaner og stormflod

Støtte til politiet med eftersøgning
m.m. ved større katastrofer og ulykker

Mindre vigtig Vigtig Meget vigtig 

Ansøgninger og kontrakter

Den folkelige interesse for at komme med i 
hjemmeværnet er stigende. Således modtog 
hjemmeværnet i 2009 knap 2.500 ansøgnin-
ger om optagelse. I 2008 og 2007 var tal-
lene henholdsvis knap 2.000 og godt 1.400.

Ikke alle ansøgere kommer gennem 
nåleøjet og bliver medlemmer. Det skyldes 
en række forhold, for eksempel at interessen 
hos nogle forsvinder, når de ser de krav, der 
skal opfyldes, og i andre tilfælde, at de sim-
pelthen ikke opfylder kravene til medlemskab. 
Det er lokale distriktsudvalg, der bestemmer, 
om ansøgere kan optages. Distriktsudval-
gene er uafhængige af hjemmeværnet.

I 2009 tegnede 1.400 kontrakt med hjem-
meværnet. I 2008 blev der indgået godt 
1.200 kontrakter og i 2007 godt 1.000.

Catinét-IFKA's befolkningsundersøgelse i 
2009 viser, at der blandt 18-24 årige er syv 
procent, der overvejer at søge om med-
lemskab i hjemmeværnet. Blandt de 25-29 
årige er det fire procent, blandt de 30-39 
årige er det fem procent, og i aldersgrup-
pen 40-49 år er det tre procent.

ESS nyeste model CROSSBOW, leveres i 
hardcase over med en enkelt frame, 3. forskel-
lige farver glas (klart, smoke grey & Hi-Def 
Yellow). Desuden følger der to micro fibre 
pouches, en molle pouch og en elastisk sikker-
hedstrap med.
Standards: U.S. MIL SPEC MIL-PFR-31013, 
ANSI Z87.1+, CE EN 166, US Federal OSHA

For mere information kontakt:
Borgergade 16 – 1300 København K

3314 3686 - Info@px-shop.dk
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At tænke
 med hjertet
Hjemmeværnet rummer værdier, som betyder meget for 
chefen, generalmajor Jan S. Norgaard. Efter næsten seks 
år som chef gør han status og glæder sig især over, at 
hjemmeværnet har udviklet sig fra en lukningstruet kold-
krigsorganisation til en uundværlig del af forsvarets og 
civile myndigheders beredskab. Med udgangen af april 
falder han for aldersgrænsen på 60 år og går på pension.

AF JAKOB EBERHARDT OG JØRGEN JENSEN
FOTO: OLE BO JENSEN
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Han går med højt løftet hale, når pensionsalderen 
melder sig om et par måneder. Synlig stolt af det 
hjemmeværn han har været øverste chef for i næ-
sten seks år, og som han også var med til at sætte 
sit præg på som stabschef fra 1997 til 2000.

Det med den løftede hale er et af generalmajor 
Jan S. Norgaards yndlingsudtryk. Han bruger det 
ofte, når han omtaler sine folk – frivillige og ansatte. 
Som en kat, der har slugt en skål fløde, eller en 
hingst i fuldt firspring over engen er han meget 
tilfreds, når han sætter dette udtryk på indsatsen. 
Hvilket han har gjort mange gange – uden dog at 
rutte med det.

Den frivillige militære organisation, som hjem-
meværnet er, er blevet hans hjerteblod. Så meget, 
at han efter sin 60-års-fødselsdag den 28. april 
og dermed pensionering med udgangen af april 
planlægger at fortsætte som menig i marinehjem-
meværnet.

”Det særlige er, at man har med frivillige at gøre – 
at de er her, fordi de vil, og fordi de brænder for det. 
Det er unikt og giver hjemmeværnet en enorm styrke. 
Og jeg nyder det dagligt,” siger Jan S. Norgaard.

Hvad har de frivillige lært ham?
”At tænke med hjertet,” kommer det prompte.
Han tøver heller ikke med at fastslå, at hjemme-

værnet er det bedste sted, han har været i sin 40 år 
lange karriere i forsvaret. Dog i skarp konkurrence 
med hans tid som stabschef i Nato-styrkernes ho-
vedkvarter i Kabul i Afghanistan i 2003 og 2004.

Fra skepsis til glæde
Men sådan har det ikke altid været med hjemme-
værnet og Norgaard.

Det var uden den store begejstring, at han som 
nyudnævnt oberst i 1997 kom til Hjemmeværns-
kommandoen som stabschef. Stillingen var absolut 
ikke et ønskejob.

Hans kendskab til hjemmeværnet var stærkt 
begrænset og forældet. Og samtidig var organi-
sationen stadig præget af Den Kolde Krig, selvom 
den for længst var forbi. Men efter fire måneder i 
stillingen som stabschef sagde Norgaards kone, 

Marianne, til ham, at hun aldrig havde set ham være 
så glad for at gå på arbejde.

Hvad var der sket?
Jo, han var faktisk blevet imponeret af hjem-

meværnet. Af de frivilliges og ansattes gejst og 
engagement. En broget flok – men det er netop 
styrken, mener han.

”Vi har alt i alder og erfaring. Og når man bringer 
så mange folk sammen, så er der de ypperste erfa-
ringer. Både militært og fra det civile liv,” siger han 
om det unikke mix af militære og civile kompetencer, 
som gør hjemmeværnet til noget særligt.

Kvantespring
Men uanset gejsten og engagementet var der ting, 
der skulle forandres. Den nyudnævnte stabschef 
ville have hjemmeværnet til at bevæge sig mere, end 
det allerede havde gjort.

Den Kolde Krig var slut, og det måtte også den 
frivillige militære organisation indstille sig på. Derfor 
var hans ambition, at hjemmeværnet skulle være en 
moderne organisation, der kunne løse de opgaver, 
der var aktuelle, og ikke de opgaver organisationen 
havde løst før i tiden.

Der var folk i hjemmeværnet, der troede, at 
Norgaard var blevet indsat som stabschef for at 
nedlægge hjemmeværnet – eller i hvert fald gøre 
det væsentligt mindre og få det lagt ind under 
forsvarschefen. Den opfattelse skyldtes, at han 
tidligere havde været ansat i Forsvarskommandoens 
Struktur- og Organisationssektion.

”Det var fra den sektion ”alt det onde” kom – krav 
om reduktioner, effektiviseringer og nedskæringer. 
Og når man kom lige derfra, så er der jo ikke noget 
at sige til, at nogle troede, at det nu skulle gå ud 
over hjemmeværnet,” forklarer Jan S. Norgaard.

Men folks forventninger blev gjort til skamme. 
Norgaard føler, at han vandt respekt både som 
stabschef og senere chef for hjemmeværnet for den 
måde, han har løst opgaverne på.

Heldigvis viste det sig, at organisationen var klar 
til forandringer. Siden har hjemmeværnet taget nogle 
kvantespring. Værnet har fået nye opgaver og ny 
struktur.

Selv mener han, at en central plads i det danske 
totalforsvar hører til en af de vigtigste forandringer af 
hjemmeværnet i hans tid. Organisationen er simpelt-
hen kommet frem i lyset og bliver i dag anvendt – og 
anerkendt.

Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. Norgaard, mener, at dele af hjemme-
værnet er ved at nå sin maksimale kapacitet, idet en række indsættelser i dag 
nærmer sig planlagte driftopgaver. Den frivillige militære organisation må derfor 
måske revurdere dele af opgavekomplekset, siger han.

”Det særlige er, at man har med frivillige at gøre
– at de er her, fordi de vil, og fordi de brænder for det.

Det er unikt og giver hjemmeværnet
en enorm styrke. Og jeg nyder det dagligt.” 
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Anerkendt organisation
”Hjemmeværnet er blevet en anerkendt, attraktiv og 
troværdig del af det danske totalforsvar. Det er den 
allervigtigste ændring i min tid. Hjemmeværnet har 
aldrig haft større opbakning politisk og befolknings-
mæssigt,” understreger Norgaard. 

Sådan var situationen ikke, da han startede i 
hjemmeværnet. På det tidspunkt ville forsvaret gerne 
af med organisationen og have dens ressourcer, 
understreger hjemmeværnschefen. 

I dag er det lige omvendt. 
”Hjemmeværnet er en uundværlig partner for 

forsvaret. I dag har man lært at sætte meget stor 
pris på det bidrag, hjemmeværnet yder. Hjemme-
værnet er på en række områder forsvarets nationale 
indsatsstyrke. I hvert fald i en lang række specifikke 
situationer,” påpeger han.

Opfyldte ambitioner
I det store hele har hjemmeværnschefen fået opfyldt 
sine ambitioner for hjemmeværnet, selvom der er 
områder, hvor han gerne havde set hjemmeværnet 
komme endnu længere. Blandt de opfyldte mål 
nævner han hjemmeværnets bidrag til internationale 
missioner, og at hjemmeværnet i det nye forlig 
har fået en skarpere militær profil. Desuden 
peger han på den politiske opbakning, det gode 
forhold til pressen, de administrative lettelser, det 
gode samarbejde i hovedsamarbejdsudvalget, og 
at hjemmeværnet er blevet bedre uniformeret. 
Han er også glad for udviklingen af rådsorgani-
sationen, selvom han mener, at den kunne være 
bedre funderet i underafdelingerne.

”Hvis alle underafdelinger havde demokratisk 
valgte repræsentanter, ville det være et sandt udtryk 
for hele det brede hjemmeværn. Det har vi ikke nået 
i min tid. Men det skal gå den vej,” understreger 
Chefen for Hjemmeværnet.

Plads til forbedringer
På andre områder er hjemmeværnet heller ikke 
kommet helt i mål. Det gælder blandt andet 
HJV. DK, som godt kan udvikles noget mere. Des-
uden er Norgaard skuffet over, at det stadig halter 
for en del hjemmeværnssoldater at få taget uddan-
nelsen i brand, redning og miljø. Og han opfordrer 
de pågældende medlemmer til at gøre noget ved 
det, ikke mindst fordi man bliver en bedre soldat af 
det. Brand, redning og miljø er simpelthen en del af 
den militære uddannelse. 

Og så griber han i egen barm: Cheferne, inklusive 
Chefen for Hjemmeværnet, og de ansatte lokalt og 
centralt skal i langt højere grad ud til de frivillige, end 
det er tilfældet nu – det skal der fortsat arbejdes med. 

Den største udfordring
Hjemmeværnschefen øjner specielt ét område, som 
bør have organisationens bevågenhed i fremtiden. 
Det handler paradoksalt nok om det stærkt stigende 
træk på hjemmeværnet.

Organisationen er på nogle områder ved at nå 
sin maksimale kapacitet, mener han. En række af 
hjemmeværnets indsættelser i dag nærmer sig plan-
lagte driftopgaver, og det slider på medlemmerne. 
Norgaard vil derfor gerne have spredt aktiviteterne 
ud over flere hjemmeværnssoldater. Men det er 
ikke den eneste løsning. Hjemmeværnet skal i den 
nærmeste fremtid sammen med sine nærmeste 
samarbejdspartnere gennemgå og måske revurdere 
dele af opgavekomplekset og beslutte, hvor det skal 
træde til, og hvor det ikke skal.

Hjemmeværnets største udfordring fremover er 
derfor at forblive en attraktiv militær organisation, 
samtidig med at det ikke bliver en ren driftsorganisa-
tion, mener Norgaard.

”Der er jo et ønske om, at hjemmeværnet leverer 
så meget som muligt til samfundet. Og så risikerer 
man, at man ender i en driftsituation. Men frivillige 
og rutinemæssig drift er ikke en optimal kombinati-

on. Omvendt er det, at vi også løser nogle længe-
revarende driftrelaterede opgaver med til at gøre os 
attraktive for samfundet. Så den største udfordring 
er at finde balancen, så man ikke knækker hjem-
meværnet,” indskærper den snart forhenværende 
hjemmeværnschef.

Højt løftet hale
Men trods denne udfordring er Jan S. Norgaard for-
trøstningsfuld, når han efter næsten seks år forlader 
stillingen som hjemmeværnschef 30. april 2010. 
Siden han begyndte som stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen, har han kunnet mærke en ændring i 
de frivilliges og det faste personels holdning. De er i 
dag mere stolte af at være en del af organisationen, 
end de har været tidligere.

”Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har gjort alene. 
Vi er mange, der har løftet i flok. Men jeg føler mig 
stolt over at kunne aflevere et hjemmeværn, hvor 
alle – frivillige såvel som ansatte – har højt løftet 
hale. Og det er en fantastisk oplevelse.”

”Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har gjort alene. Vi er mange, 
der har løftet i flok. Men jeg føler mig stolt over at kunne 
aflevere et hjemmeværn, hvor alle – frivillige såvel som 

ansatte – har højt løftet hale. Og det er en fantastisk oplevelse.”
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Det er en erfaren soldat med en alsidig bag-
grund i forsvaret, der sætter sig i stolen som 
den nye Chef for Hjemmeværnet den 1. maj.

Sætter sig er så meget sagt. For briga-
degeneral Finn Winkler er ikke typen, der 
gemmer sig bag skrivebordet, selv om jobbet i 
sagens natur kræver megen tid dér. Kontak-
ten til det frivillige personel, der er kernen i 
hjemmeværnet, prioriterer han højt.

Det har han gjort lige siden han for snart tre 
år siden blev stabschef i Hjemmeværnskom-
mandoen. Ligesom mange af sine forgængere 
på den post var hans kendskab til hjemme-
værnet begrænset. Det blev der omgående 
gjort noget ved. På en hvirvelvinds-turné rundt i 
landet fik han gode kontakter til mange frivillige 
og ikke mindst lagt øre til, hvordan de tænker, 
og hvad deres hjerter banker for.

I dag kender Finn Winkler, 52 år, hjem-
meværnet ud og ind. Han har været ude i alle 
kroge – langt fra Hjemmeværnskommando-
ens domicil på Kastellet i København. De to 
seneste somre har han gået Nijmegen-march 
– fire dage á 40 kilometer. Ud over at holde 
ham fysisk toptrimmet har det også givet en 
god lejlighed til at snakke om stort og småt 
med de øvrige marchdeltagere fra hjemme-
værnet. Han har været stærkt engageret i det 
forberedende arbejde til det forsvarsforlig, der 
i juni sidste år blev indgået for perioden 2010-
2014. Og han har fingrene nede i alle de 
brikker, der skal falde på plads for at udfylde 
de rammer, politikerne har sat for hjemme-
værnets virke de næste fem år.

Med udnævnelsen af Finn Winkler til 
generalmajor og ny chef for hjemmeværnet 
fra 1. maj og fire år frem kan hjemmeværnet 
umiddelbart fortsætte den linje, der er lagt for 

Winklers tur
Portræt af brigadegeneral Finn Winkler, som 
Dronningen med virkning fra 1. maj har udnævnt 
til generalmajor og ny chef for hjemmeværnet.

AF JØRGEN JENSEN

Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Finn Winkler, bliver ny chef 

for hjemmeværnet den 1. maj.

at komme godt i vej i den nye forligsperiode – 
med de udfordringer til både struktur og nye 
opgaver, der ligger for. Der bliver ikke brug for 
tid på praktikantskamlen – Finn Winkler tager 
fat der, hvor generalmajor Jan S. Norgaard 
slipper ved midnatsslaget den 30. april.

Hjemmeværnet har gennemgået en positiv 
udvikling i den forløbne forligsperiode, men 
den kommende chef er ikke en mand med 
hang til at hvile på laurbærrene. Tværtimod. 
Det er hans opfattelse, at hjemmeværnets 
frivillige og ansatte hele tiden skal synliggøre 
uddannelser, opgaver for samfundet og en 
effektiv struktur. For det handler til stadighed 
om, at samfundet får valuta for de cirka 500 
millioner kroner, hjemmeværnet koster årligt, 
sådan som stabschefen understregede det 
i et interview efter sin tiltræden i 2007. Et 
synspunkt han uden tvivl også vil gøre stærkt 
gældende som Chef for Hjemmeværnet.

Han begyndte sin militære løbebane som 

værnepligtig i Danske Livregiment. Efter of-
ficersuddannelsen 1980-1984 gik det slag i 
slag. Han kom til Hjemmeværnskommandoen 
fra et job som chef for udviklingsafdelingen i 
Forsvarsstaben. Tidligere i karrieren har han 
blandt andet været chef for 1. panserbataljon 
ved Garderhusarregimentet, næstkommande-
rende og stabschef for den danske bataljon i 
Kosovo og chef for Institut for Militære Opera-
tioner på Forsvarsakademiet. Han er Ridder af 
Dannebrog af 1. grad.

Finn Winkler har snart sølvbryllup med 
Helle, og parret har to voksne børn. Han 
er født i Sverige, fordi faderen i en periode 
arbejdede som tandlæge hinsidan, og han 
og Helle nyder en del af fritiden på deres 
ødegård i Sverige. Men tag ikke fejl: Han er 
så ærkedansk som nogen – ja, tiden i hjem-
meværnet har endda lært ham at udtrykke 
sig med underspillet jysk beskedenhed, når 
situationen kræver det.

F
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o Jensen
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I sne står
urt og busk
i skjul
Næsten som en protest mod den glo-
bale opvarmning slog sne og kulde til 
midt under klimatopmødet i København 
i december og holdt siden landet i et 
frysende favntag i januar og februar. 
Efter flere års pause kom forsvarets 
sneberedskab, som hjemmeværnet er 
en væsentlig del af, for alvor på prøve. 
Her følger en øjenvidneberetning fra et 
af de værst ramte områder.

AF BIRTHE LAURITSEN

FOTO: LARS HORN/BAGHUSET
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Det er dagen derpå. Limfjordens perle – 
Mors – puster ud efter to dages snehelvede, 
hvor knap én meter hvidt pulver har gjort al 
landkending til en disciplin for indfødte. Det 
forklarer Arne Vads rolle i den armygrønne 
MAN 13-lastbil, der lige nu forsøger at finde 
vej til de indesneede. Han er tilknyttet det lo-
kale hærhjemmeværnskompagni og supplerer 
GPS’en i den lastbil, der er sendt til undsæt-
ning fra Aars.

Kim Overvad og Erik Nielsen udgør 
vognens øvrige besætning. De er kommet til 
egnen godt et døgn tidligere og skal køre et 
par timer endnu. 

Røde, oppustede luftmadrasser på gulvet 
og et bord med brugt bestik og en halvtom 
kaffekop i Hjemmeværnscenter Thy vidner 
om hurtig udrykning. Det gælder forsyningen 
af mad til et halvt hundrede af øens ældre 
beboere, fordelt nogenlunde fifty-fifty nord og 
syd på øen.

Nej, der er ikke budt op til dans, men til 
en barsk tur gennem et snedækket Mors 
for at få medicinen frem til indesneede. 
De to er sosu-medarbejder Ulla Hald og 
hjemmeværnsmedlem Jimmy Hansen.

Det virkelige liv
To MAN 13 deler opgaverne imellem sig. 
Umiddelbart en overkommelig opgave. Det 
virkelige liv ser imidlertid helt anderledes ud. 

Kim Overvads påklædning får pilen til at 
pege på ham, da vejen pludselig forsvinder, 
og en stubmark fra majshøsten bliver bedste 
alternativ. Han har vandtætte bukser på og 
kan tåle at synke i den dybe sne, mens han 
viser vej, så også bilen kan forcere marken. 
Det handler om at sikre sig mod faldgruber de 
godt 100 meter frem til målet. 

Maden bliver afleveret – og samme vej 
tilbage.

”Den langvarige frost giver visse fordele,” 
siger han tilbage i bilens varme. Da han deltog 
i sneberedskabet i 2007, var jorden så blød, 

PÅ JOB I SNEEN
•	Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-

Thy havde op mod 50 mand indsat mod 
snemasserne alene i den første uge af 
2010. Ifølge chefen, major Finn Jensen, 
indgår fire MAN 8-lastbiler fast i be-
redskabet. Desuden kan kommunerne 
rekvirere assistance efter behov. Det vil 
typisk være hjælp til udbringning af mad 
og som støtte til sosu-medarbejdere. I alt 
råder distriktet over seks MAN 8 og tre 
MAN 13-lastbiler plus et antal personbi-
ler og folkevognsbusser, der ved hjælp 
af snekæder kan gøres kampklar mod 
snemasserne. 

•	I den nordjyske totalforsvarsregion 
var der i uge 1 indsat fire pansrede 
mandskabsvogne (PMV’er), en tung 
bjærgningsvogn og fire militære 
ambulancer – alle med bemanding fra 
hæren. Fra hjemmeværnet bistod dele 
af et politihjemmeværnskompagni med 
afspærring, da taget på en svinestald 
kollapsede, ligesom Hærhjemme-
værnsdistrikt Vendsyssel efterfølgende 
sørgede for forplejning af 50 mand fra 
redningsberedskabet og ydede støtte, 
da der skulle bringes insulin ud til en 
patient. 

•	I Aalborg var to køretøjer stand by for at 
kunne yde assistance til politiet, mens 
to andre hjalp kommunen med medicin-
udbringning. I både Aalborg og Thisted 
sørgede hjemmeværnet for kørsel ved 
vagtafløsning hos henholdsvis plejeper-
sonale og politiet. 

•	Også andre steder i landet har hjem-
meværnet ydet hjælp under snevinteren. 
Alle totalforsvarsregioner har været i 
sving. I Sydjylland og på Fyn var det 
slemt allerede i december. Efter nytår fik 
Bornholm, Sydsjælland og Lolland-Fal-
ster et ordentligt pulver, der var lige så 
slemt som i Nord-, Midt- og Vestjylland. 
I slutningen af januar og begyndelsen af 
februar måtte også det øvrige Sjælland 
og selv københavnere slås med store 
mængder sne.

•	Indtil 4. februar 2010 var der samlet 
brugt 27.950 mandtimer på snebered-
skabet i vinteren 2009/2010. Tallet om-
fatter både hærens og hjemmeværnets 
personel, men hovedparten af timerne 
blev leveret af hjemmeværnet. Pansrede 
mandskabsvogne (PMV’er) havde været 
indsat 4.300 timer og hjulkøretøjer 9.000 
timer. Hærens personel i sneberedska-
bet er primært kørere på piranha’er, 
PMV’er, Duro-ambulancer og andet.
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at markerne ikke kunne bære. Det var i øvrigt 
dengang, man udviklede beredskabet til at 
omfatte en lokalkendt. Nu er også GPS’en 
kommet til.

”Sne har det med at lægge sig på vejskil-
tene. Og så er det ganske enkelt umuligt at 
finde rundt, hvis man ikke kender området,” 
understreger Kim Overvad, hvis normale 
funktion i hjemmeværnet er som frivillig forsy-
ningsbefalingsmand.

Maden skal ud
I Sundby venter tre af byens borgere på mad, 
og hjemmeværnets nye, højbenede køretøj 
er også her det mest driftssikre til formålet. 
Med over en meter frigang og 800 kilome-
ter bag sig er bilen ved at være kørt til, og 
computerproblemer aftenen før er fortid. Nu 
kører det – bortset fra at aluminiumslemmene 

i siderne har det med at fryse fast. Men så er 
der heldigvis andre indgange til kasserne med 
friske madforsyninger.

Taknemmeligheden lyser ud af øjnene på 
den 92-årige Bonny Nielsen, da hun griber 
Arne Vads hånd for at takke for hjælpen. Én 
solstråle blandt mange hjemmeværnsfolkene 
oplever på en dag, da let fygning på ny truer 
med at lukke øen, som Gud – ifølge sagnet – 
skabte som en model af verden, og som han 
efterfølgende fandt for smuk at kassere.  
I stedet placerede han den midt i Limfjorden.

Ned på alle fire
På den anden side af øen kæmper sosu-
medarbejder Ulla Hald sig til fods tværs over 
en mark for at komme et ældre ægtepar 
til undsætning med medicin. Sneen ligger 
meterhøj, og det første stykke fra vejen er det 

nødvendigt at kravle på alle fire for at ”flyde” 
ovenpå, indtil der er fast grund under det 
tykke, hvide lag.

Ind imellem må hun have en hånd fra led-
sageren Jimmy Hansen, der – ligesom Henrik 
Tang Jensen, der holder vagt ved gruppens 
MAN 8-lastbiler – har meldt sig som frivillig i 
sneberedskabet. Begge er de medlemmer af 
øens hjemmeværnskompagni og har overta-
get vagten fra kolleger fra Thy. Og lige om lidt 
giver de vagten tilbage til hjemmeværnsfolk 
fra den anden side af Vildsund. Det var også 
frivillige herfra, der dagen før afspærrede 
broen, som forbinder Thy og Mors. Sneen 
havde sat en så effektiv stopklods for øens 
vejnet, at også hjemmeværnsfolk fra Skive 
havde en tjans med at forhindre yderligere 
ophobning af biler på øen. Så de spærrede 
Sallingsundbroen fra fastlandssiden. 

Vand eller sne
Lige nu er alle store veje farbare, mens det 
fortsat kniber med en række små – som vejen 
til det ældre ægtepar i en landejendom et par 
hundrede meter fra vejen.

”Jeg havde aldrig klaret det, hvis jeg ikke 
havde haft de to gutter med,” fastslår Ulla 
Hald, da hun har kæmpet sig tilbage til vejen 
og den ventende MAN 8. Holdet har været 
på arbejde i over otte timer og besøgt syv 
forskellige hjem – en detalje der fortæller alt 
om vinterens faste greb om øen i den vestlige 
Limfjord.

Eller måske bare om vejrekstremer i landets 
nordvestlige hjørne. For som chefen for Hjem-
meværnsdistrikt Himmerland-Thy, major Finn 
Jensen, udtrykker det:

”Vi er altid indsat som følge af vejret i vinter-
halvåret. Vælter sneen ikke ned, kommer der 
en storm forbi, som påvirker stormflodsbered-
skabet. Vi er med i begge situationer.”

Tilsneede vejskilte har tidligere gjort 
det vanskeligt at finde vej. Det har 
GPS’en rettet op på.
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Maden skal ud – uanset vejrliget.

Den 92-årige Bonny Nielsen takker Arne Vad, fordi han har 
bragt ny madforsyning ud gennem snemasserne.
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– og får et nyt og bedre
Tre af marinehjemmeværnets fartøjer i 800-klassen skal forlænges for at styrke  
miljøkapaciteten. Her kan du læse om, hvordan sådan en operation foregår.

AF ORLOGSKAPTAJN CASPER MAX LARSEN

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

Forlængelsen af skroget på et fartøj i 
800-klassen laves lige bag styrehuset. 
Pilen markerer den sektion, der indsættes.

Forsvarsministeriet ønsker, at tre enheder af 
marinehjemmeværnets fartøjer i 800-klassen 
snarest bliver ombygget for at styrke miljøka-
paciteten.

Marinehjemmeværnets fartøjer i denne 
klasse kan i dag ikke medbringe kystflyde-
spærringer til operativ indsats ved bekæm-

pelse af olieforurening, hvilket begrænser 
fartøjets indsatsområde.

En forlængelse af fartøjer i marinehjemme-
værnets 800-klasse vil skabe plads til to fly-
despærringer monteret på ruller, samtidig med 
at fartøjets gummibåd vil kunne placeres mere 
hensigtsmæssigt i styrbordside af fartøjet.

I forbindelse med forlængelsen vil der 
også blive konstrueret en anden hæk, der vil 
gøre det muligt lettere at sætte og bjærge 
flydespærringer. Desuden får man et bredere, 
mere firkantet agterskib i dæksniveau, så 
arbejdsarealet på agterdækket bliver bedre 
og giver mulighed for, at flydespærringerne 
kan løbe ud over en rulle, der er vinkelret på 
skibets centerlinje.

Forlængelsen vurderes endvidere at 
medføre en væsentlig forbedret sikkerhed på 
agterdækket i forbindelse med håndtering af 
marinehjemmeværnets nye store gummibåd.

Sådan foregår det
Når fartøjet ankommer til værft, vil vil det blive 
taget på land og flyttet til montagehallen. Her 
skæres det over i et forudbestemt område. 
Teknikken er almindelig kendt fra blandt andet 
ombygning af fiskefartøjer. Der sættes så en 
sektion på 3,5 meter ind, og fartøjet svejses 
sammen igen, ligesom nødvendige ændringer 
af agterskibet gennemføres.

Fartøjer i 800-klassen i forlænget udgave vil 
på mange områder komme til at ligne marine-
hjemmeværnets moderne 900-klasse fartøjer.

Følgende områder bliver forandret i proces-
sen:

•	 Fartøjet forlænges med 3,5 meter.
•	 Der leveres to styk flydespærringer 

med tilhørende hydraulikstation.
•	 Ét styk ny hjælpemotor (den eksiste-

rende hjælpemotor forbliver i eksiste-
rende position).

Sådan skærer du 
et fartøj over

Fartøj af 800-klassen

HJK-PRA4
Text Box
RETTELSEDer har sneget sig en beklagelig fejl ind i artiklen ”Sådan skærer du et fartøj over  - og får et nyt og bedre”. Heri står der, at tre af marinehjemmeværnets fartøjer i 800-klassen skal forlænges. Dette er ukorrekt. Der har hele tiden kun været tale om forlængelse af to fartøjer i 800-klassen. Det er denne beslutning, der nu er truffet. Redaktionen beklager fejlen.  
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•	 Der installeres et Dual ECPINS 
system, det vil sige et elektronisk kort-
visnings- og informationssystem – eller 
i daglig tale elektronisk søkort. 

•	 Fartøjets brandsikring forbedres.

I forbindelse med ombygningen af fartøjet, bli-
ver der gennemført brandsikring af apterings-
området og kabyssen. Der vil ligeledes blive 
foretaget en forbedret lydisolering af området 
ind mod maskinrummet.

Det forventes også, at en forlængelse 
af fartøjet og en ændret hæk vil betyde, at 
fartøjet vil blive mere sødygtigt, ligesom den 
mindre vandmodstand vil betyde en forøgelse 
af farten på forventeligt cirka én knob.

Omkring vandlinjen ændres vandstrømning 
ved agterskibet. Den nuværende kutterhæk 
bliver ændret til et mere kantet agterskib 
med forbedret vandforløb og slip omkring 

skibets agterende. 
Ud over de synlige ændringer af fartøjet, 

er forlængelsen af 800-klassen forbundet 
med en række omkostninger. Der vil være en 
række følgeomkostninger som for eksempel 
etablering af 35 meter nye rør, merarbejde, 
klasning, test, opretning af dokumentation, 
etablering af tørtank, nyt teknikrum, strøm-
tavler, flytning af bådstativ samt flytning af 
boxkøler med videre.

10 ugers arbejde
Fra det øjeblik kontrakten om ombygning er 
underskrevet, til det første fartøj kan leveres 
fra værft, vil der gå 10 arbejdsuger. Efter 
levering må der påregnes cirka 14 dages test, 
prøvesejladser samt endelig aflevering.

I skrivende stund kender vi endnu ikke 
tidspunktet for levering af det første fartøj i 
forlænget udgave. Forsvarets Materieltjene-

ste har imidlertid fremsendt en projektskitse, 
der viser, at fartøjet vil kunne leveres i medio 
2010.

Den samlede pris for ombygning bliver cirka 
8,5 millioner kroner per fartøj.

Her ses agterskibet af et forlænget 800-fartøj. En trimkasse er svejset på for at give et bredere, mere firkantet agterskib i dæksniveau. 
Bagerst sidder en elefantrist, der kan løftes, hvorved der dannes en slags sliske, så flydespærringerne nemmere kan komme i vandet.

Fartøj af 900-klassen
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Landet rundt

Nye regler for brug af multimedier 
Hvornår skal hjemmeværnssoldater betale multimedieskat? Få et overblik over reglerne her.

Reglerne for multimedieskatten i hjemmevær-
net er på plads.
Tommelfingerreglen er:
•	 hvis du som frivillig ikke modtager lønlig-

nende ydelse – for eksempel rådigheds- el-
ler instruktørvederlag – er du ulønnet og 
slipper for at betale multimedieskat.

•	 hvis du modtager en lønlignende ydelse – 
selv bare ét enkelt instruktørvederlag – skal 
du betale skatten, hvis du samtidig får 
stillet multimedier til rådighed privat.

En frivillig kan derfor som hovedregel ikke 
låne multimedier (telefon, computer og inter-
netforbindelse) med hjem til brug på bopælen. 
Reglen skal forhindre, at frivillige utilsigtet 
og uden varsel skal betale multimedieskat. 
Samtidig undgår både frivillige og myndig-
heder (totalforsvarsregioner eller hjemme-
værnsdistrikter) løbende at skulle rapportere, 
kontrollere og følge op på, hvem der har fået 
status som ”lønmodtagere”, og hvem der er 
ophørt med det.

Der er dog en undtagelse fra reglen. Regi-
ons- og distriktschefer kan stille multimedier 
til rådighed for særligt nøglepersonel, som er 
nødt til at have multimedier for at løse deres 
opgaver. Men det er vigtigt at huske, at hvis 
det samme personel også får rådigheds- og/
eller instruktørvederlag, skal det betale multi-
medieskat. Ved lån af tjenestetelefon undgår 
man dog skatten, hvis man samtidig under-
skriver en tro-og-love-erklæring om, at man 
ikke bruger telefonen privat.

Dette og meget mere kan du læse om i to 
hjemmeværnsbestemmelser. Det drejer sig 
om nummer 380-031 ”Frivilliges anvendelse 
af multimedier”, som blev udsendt primo de-
cember 2009, og nummer 513-066 ”Ydelser 
til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til 
frivilligt personel”, der blev revideret i januar 
2010. Du kan se bestemmelserne på  
HJV. DK bag login. Vælg ”Links” i venstre 
menu og derefter ”Dokumenter” til højre. 
Vælg derefter ”Bestemmelse” under ”Type” 
og ”HJK” under ”Alle organisationer”. Herefter 

kan man ”bladre” efter bestemmelserne. 
Hvis du har yderligere spørgsmål til de nye 

regler, bør du i første omgang henvende dig 
til din nærmeste chef. Hjemmeværnskom-
mandoen har fået så mange henvendelser om 
utilfredshed med loven, at vi desværre ikke 
kan svare, fordi Hjemmeværnskommandoen 
ikke kan ændre en politisk vedtaget lov.  

Læs også nyheden på HJV.DK fra  
5. februar 2010.

Indsat ved storbrand
En storbrand ved Dronninglund Slot i Nordjylland sendte politihjem-
meværnet fra Vendsyssel på ekstra arbejde en søndag i december, 
hvor slottet havde planlagt julemarked. En større lagerhal udbrænd-
te, og politihjemmeværnet blev bedt om at afspærre et område 
omkring slottet for at undgå trafikkaos og sikre adgangsvejene 
til brandstedet ved julemarkedet, som heldigvis blev gennemført 
alligevel.   
En mere speciel opgave bestod i at sikre fri adgang til et hus, hvor 
der opholdt sig en højgravid kvinde, der kunne føde når som helst. 
Julemarkedet fik desuden hjælp fra en mere musikalsk kant fra 
hjemmeværnet. Traditionen tro havde Musik- og Tamburkorpset 
fra Vendsyssel sagt ja til at underholde på markedet for tredje år 
i træk, og orkestret gav to koncerter. Heldigvis bar vinden røgen 
væk fra markedet, så musikerne kunne få ren luft til at blæse i 
deres instrumenter.

Politihjemmeværnsfolk fra Vendsyssel blev tilkaldt som 
assistance ved en stor brand ved Dronninglund Slot, 
hvor en lagerhal udbrændte. 
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1. december 2009 blev pludselig en bevægende dag for Per Skou 
Christensen. Hvad han troede var en reception for en anden endte 
med, at han selv fik overrakt en æressabel.

Per Skou har i mange år været med til at holde marinehjemmeværnets 
fartøjer landet over i god stand. Og det er denne mangeårige indsats, der 
resulterede i en æressabel.

“Denne sabel gives som en ekstraordinær påskønnelse for din ekstra-
ordinært store frivillige indsats gennem mange år for fartøjsvedligehol-
delsestjenesten,” sagde tidligere Chef for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jørgen Nilsson, der overrakte sablen på vegne af Generalmajor S.E. 
Johnstad-Møllers Fond.

Per Skou blev medlem af marinehjemmeværnet i Faaborg i 1984, og 
nu er han tilknyttet Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Materiel-
tjeneste, hvor han er involveret i opgaver vedrørende værftsophold. Dette 
engagement fører ofte til 70 timers frivilligt arbejde om ugen.

Anerkendelse
til en ildsjæl

Premierløjtnant Per Skou fik overrakt en 
æressabel efter mange års ekstraordinær 
indsats i marinehjemmeværnet. 

Vigtig støtte på trist baggrund

Politihjemmeværnskompagni Herning afspærrede gerningsstedet, da 
politiet skulle undersøge stedet, hvor den dræbte Maria Møller Christen-
sen blev fundet. 

Mens politiet undersøgte gerningsstedet, hvor den unge kvinde blev 
dræbt nytårsnat, sørgede Politihjemmeværnskompagni Herning for, at 
ingen andre end politiet kom ind på området.

“Mange af vores opgaver vil være baseret på en trist baggrund, men 
det gør det bare endnu mere vigtigt, at vi kan støtte politiet, så deres 

efterforskning kan forløbe så effektivt som muligt,” siger kompagnichef 
Ulrik Amdi.

I alt var 23 frivillige indsat i mere end et døgn, og det var ikke svært 
at få folk til at stille op.

“Det her er jo en af grundene til, at vi er her, og folk var hurtige til at 
stille op,” siger Ulrik Amdi.

Der blev brugt cirka 210 mandtimer på den samlede opgave, der 
sluttede med afspærring af trafikken, da der lørdag aften blev arran-
geret et fakkeloptog, som op til 600 mennesker deltog i til minde om 
Maria Møller Christensen.
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Husk indstilling til 
Hjemmeværnsfonden
Hjemmeværnsfonden kan efter indstilling yde hædersgaver til nuvæ-
rende og tidligere hjemmeværnsmedlemmer og disses efterladte.

Gaverne kan for eksempel ydes i forbindelse med tilskadekomst under 
hjemmeværnstjeneste eller som en anerkendelse af en særlig fortjenst-
fuld gerning i hjemmeværnets tjeneste. 

Indstilling sendes ad kommandovejen til Hjemmeværnsfonden, Gene-
ralstok, Kastellet 82, 2100 København Ø.
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Justitsminister Brian Mikkelsen besøgte i 
vinter marinehjemmeværnet på Fyn, hvor han 
også stod til søs i hårdt vejr om bord på MHV 
801 Aldebaran fra Odense. Mødet bød på 
flere aha-oplevelser for ministeren, der var 
positivt overrasket over såvel marinehjemme-
værnets størrelse, som brede vifte af opgaver 
samt de frivillige gasters professionelle 
kompetencer.

”Det er imponerende at en frivillig organi-
sation kan løfte så varierede uddannelses- og 
kontrolopgaver og samtidig kan stille besæt-
ninger så hurtigt og effektivt til redningsindsat-
ser i hele Danmark,” sagde Brian Mikkelsen.

Mødet med marinehjemmeværnet indgik 
som en del af ministerens rundtur til landets 

12 politikredse. På Fyn valgte politidirek-
tør Poul Bjønholdt Løhde således at vise 
ministeren det fynske politis samarbejde med 
marinehjemmeværnet, der jævnligt uddanner 
politifolk i maritim sikkerhed til søs. Værnet 
fungerer også som platform for politiet, når de 
skal lave kontrol til søs.

Kommandør og marinehjemmeværnsin-
spektør Jens Walther sagde efter ministerbe-
søget: ”Vi fik en mulighed for at drøfte vores 
samarbejde med politiet, som begge parter 
har en positiv oplevelse af.” 

Jens Walther forventer, at marinehjem-
meværnets samarbejde i fremtiden vil blive 
yderligere intensiveret, når en række lokale 
samarbejdsaftaler med politiet falder på plads.

Landet rundt

Imponeret minister

Det var en positivt overrasket justitsminister Brian 
Mikkelsen, der i vinter for første gang stod til søs 
med marinehjemmeværnet på Fyn. Her ses han 
sammen med marinehjemmeværnsinspektør, 
kommandør Jens Walther.
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Det var bidende koldt, da Dronning Margre-
the i vinter kom til Dragør for at navngive 
marinehjemmeværnets nyeste fartøj MHV 
911, som nu ligger til kaj i Dragør Havn og 
er i flotille 376's kyndige varetægt. Navngiv-
ningen skete med fuld musik og deltagelse af 
en lang række chefer fra hjemmeværnet og 
søværnet samt et stort opbud af frivillige og 
lokale borgere fra Dragør. Fartøjet fik navnet 
BOPA efter en af besættelsestidens berømte 
sabotagegruppe, Borgerlige Partisaner, der 
blev dannet i 1942. Både for de nulevende 
medlemmer af BOPA og ikke mindst for flotil-
lechef Jørgen Falkenberg var navngivningen 
et bevæget øjeblik. 

”Vi er jo et barn af modstandsbevægelsen. 
Det er vores arv. Vi har ventet på, at netop dette 
navn blev ledigt,” fortæller Jørgen Falkenberg, 
der har tæt kontakt til de gamle modstandsfolk. 

Med placeringen af MHV 911 i Dragør er 
der sat punktum for oprustningen af marine-
hjemmeværnets miljøkapacitet i Øresundsom-
rådet, der blev sat i gang, da det i 2008 blev 
besluttet at flytte søværnets miljøenheder fra 
Holmen til Flådestation Frederikshavn. Øre-
sund har i dag over 30.000 gennemsejlinger 
af erhvervsskibe og færgetrafik årligt – hertil 
kommer alle lystsejlerne.  
Byens borgmester, Allan Holst, glæder 
sig over det styrkede miljøberedskab: ”Vi 
er meget opmærksomme på, at vi har det 
bedste udstyr til at sikre vore kyster. Vi har 
meget godstrafik i området, så det er dejligt, 

at vi med MHV 911 nu får et endnu bedre 
miljøberedskab,” fastslog Allan Holst efter 
navngivningen.

MHV 911 er bygget, så det også har plads 
til 320 meter flydespærringer til brug for 
inddæmningen af en eventuel olieforurening. 
Ud over MHV 911 er yderligere to flotiller i 
Øresundsområdet opgraderet med 900-klas-
sefartøjer, nemlig flotillerne i Helsingør og på 
Holmen i København.

Dronningen
navngav
nyt fartøj
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Dronning Margrethe navngav marinehjemme-
værnets nyeste fartøj MHV 911, der fik navnet 

BOPA og nu ligger i Dragør havn.
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Næste gang er det måske alvor 
Hvis to skibe kolliderer på havet kan marinehjemmeværnet meget vel 
være de første, der kommer til undsætning. 

To kolliderede skibe var netop scenariet under en redningsøvelse i 
Kolding Fjord i november, hvor enheder fra totalforsvaret deltog. Der-
med var der lagt op til et tæt samarbejde mellem specielt marinehjem-
meværnet og brandvæsnet.

Marinehjemmeværnsfartøjet Sabotøren sejlede ud med en besætning 
fra flotille 135 Kolding om bord. De skulle blandt andet sejle brandfolk 

ud til det ene skib, der var brudt i brand efter kollisionen.
Efterfølgende blev de sårede evakueret over på Sabotøren og fik 

førstehjælp.
Tiden er afgørende under en SAR (search and rescue), så det er 

vigtigt at kunne være hurtigt fremme.
“Marinehjemmeværnet er ofte hurtigere fremme end os,” siger Klaus 

Rasmussen, der er chef på søværnets skib Freja, der deltog i øvel- sen. 
“Man kan også se i redningsstatistikkerne, at de er med i mange 

redningsaktioner.”

Politikompagni Hardsyssel hjalp politiet med at 
afspærre og sikre gerningsstedet i Holstebro, 
hvor en sagsbehandler blev stukket ned på en 
parkeringsplads ud for sin arbejdsplads. 

Både Beredskabsstyrelsen og hjemme-
værnet spillede en aktiv rolle med at skabe 
tålelige arbejdsforhold for politiets kriminaltek-
nikere ved gerningsstedet efter det grusomme 
knivdrab i Holstebro.

Efter politiets indledende undersøgelser 
på drabsstedet i Brogården var afsluttet, 
overtog politikompagniet bevogtningen af par-
keringspladsen, og opgaven var klar. Der 
måtte ikke komme personer ind i det cirka 
fem gange 15 meter store område, der var 
afspærret med politistrimmel. Både Beredskabsstyrelsen og politihjemmeværnet hjalp politiet i Holstebro.

Søby Værft indstillet til ny skibsordre

Forsvarsministeriet har blåstemplet bygningen 
af det 12. fartøj i 900-klassen til marinehjem-
meværnet, og skibsordren går til Søby Værft 
på Ærø.

Investeringen indgår som del af forligs-
partiernes aftale for det nye forsvarsforlig 
for 2010-2014, og det kommende fartøj i 
900-klassen forventes at tilgå marinehjem-
meværnet i 2011.

Nybygningen betyder, at marinehjemme-
værnets flåde på 30 fartøjer i fremtiden ude-
lukkende vil bestå af to typer: 800-klasse og 
900-klassefartøjer. Sidstnævnte er i forhold 

til 800-klassen udvidet i længden, så der er 
plads til 320 meter flydespærring til brug for 
inddæmning af olie på havet.

”Med det 12. nye fartøj får vi gennemført 
et generationsskifte i vores flåde. Det styrker 
uddannelsen, fordi vores besætninger skal 
koncentrere sig om at kunne manøvrere færre 
fartøjer,” siger kommandør og marinehjemme-
værnsinspektør Jens Walther.

Marinehjemmeværnet vil i samråd med 
Søværnets Operative Kommando afgøre, hvor 
det nye fartøj skal placeres.

A
rkivfoto

Marinehjemmeværnet får endnu et 
fartøj i 900-klassen i 2011.

Afspærrede drabssted i Holstebro
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”Det viser bredden”
Forsvarsminister Søren Gade besøgte for fjerde gang i 2009 de danske 
soldater i Afghanistan. Under sit besøg mødte ministeren hjemmevær-
nets bevogtningsdeling i Main Operation Base Price.

”Jeg havde jo aldrig sendt hjemmeværnet af sted, hvis ikke jeg 
mente, at de kunne løfte opgaven,” sagde ministeren, ”men én ting er, 
hvad jeg mener. Noget andet er, hvad jeg hører fra cheferne hernede. 
De er jo glade for, at hjemmeværnet løser den opgave.”

Forsvarsministeren mener, at hjemmeværnets bidrag til de internatio-
nale operationer har været med til at give en skarpere profil. 

”Man kan jo også se det, når man læser analyserne af befolkningens 
holdning til hjemmeværnet,” siger han. ”De tider, hvor folk trak lidt på 
smilebåndet, er forbi.” Forsvarsminister Søren Gade møder bevogtningsdelingen i MOB Price.  

Her er det Morten, der benytter chancen for at blive fotograferet med ministeren.

F
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Soldaterbesøg gjorde indtryk
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen fik lejlighed til at møde 
soldaterkammerater fra hjemmeværnet, da hun i vinter besøgte lejrene i 
Camp Bastion, Armadillo og Price i Afghanistan sammen med forsvars-
minister Søren Gade og Folketingets formand Thor Pedersen.

Hjemmeværnet har siden efteråret 2008 haft udstationeret hjemme-
værnsdelinger i Helmand-provinsen. Delingerne har støttet hæren med 
at holde vagt i lejren.

Besøget hos de danske soldater i Afghanistan gjorde et dybt indtryk 
på kronprinsesse Mary. 

”Jeg rejser hjem med en meget dybere forståelse af, hvad det vil sige 
at være i krig i Afghanistan. Jeg rejser hjem med en stolthed over de 
mennesker, der repræsenterer Danmark. De er velovervejede, enga-
gerede, professionelle mænd og kvinder, der yder en stor indsats for 
Danmark og hjælper til med at gøre vores verden mere sikker,” sagde 
Kronprinsessen efter besøget.

Kronprinsessen blev sidste år udnævnt til løjtnant og stod indtrådt 
i paraden, da hjemmeværnet fejrede 60-års-jubilæum 1. april 2009 i 
Nymindegab.

Kronprinsessen besøgte i vinter soldaterne i Afghanistan. 
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Underviser kolleger 
i Djibouti
Flotillechef Robert Dølling fra marinehjemmeværnet var sammen 
med tre marinesoldater fra søværnets frømandskorps i november 
i Djibouti i Østafrika for at undervise personel fra den djiboutiske 
flåde i, hvordan man sikrer en havn bedst muligt.

Den danske delegation underviste blandt andet deres kollegaer 
fra Djibouti i, hvilke manøvrer der er vigtige at kunne i en gum-
mibåd, når man sikrer en havn, og hvordan man skal dykke ned på 
bunden af havnen, når der er fare for bomber.

Uddannelsen af den djiboutiske flåde i gennemførelsen af så-
kaldt Force Protection – altså havnebevogtning – skete som et led 
i en samarbejdsaftale mellem Danmark og Djibouti.

Robert Dølling er flotillechef i en Bevogtnings- og Nærforsvars-
flotille i Korsør og har mange års erfaring som meget aktiv frivillig 
marinesoldat at trække på.

Flotillechef Robert Dølling (yderst tv.) fra marinehjemme-
værnet var en del af den danske delegation i Djibouti. 
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Fra HJemmeVÆrnsKommandoens opsLaGstaVLe

To nye distriktschefer
Oberstløjtnant Jørgen Holmen er netop gået på pension 

fra Hærhjemmeværnsdistrikt København City. 

Egentlig skulle det være sket i efteråret, men på 

grund af klimatopmødet i hovedstaden blev over-

dragelsen udskudt til 1. februar. Distriktets nye 

chef er oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen, der 

kommer fra en post som stabschef ved Totalfor-

svarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. I Hær-

hjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland har oberstløjt-

nant Jette Albinus 1. februar skiftet chefposten ud 

med en stilling i Hjemmeværnskommandoen. Den 

nye chef for distriktet er major Henrik B. Callisen, 

der tidligere har undervist på både Hjemmeværns-

skolen i Nymindegab og på Hærens Officersskole.

Major Henrik B. Callisen er ny chef i 

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland.

Forligsimplementering
Hvordan skal de politiske rammer, som er lagt for forsvaret i perioden 2010-2014, 

udfyldes? Det er et spørgsmål, der optager mange i forsvaret og hjemmeværnet. På 

hjemmesiden www.hjv.dk kan medlemmer af hjemmeværnet klikke på ”Forsvarsforlig 

2010-2014” og følge med i udviklingen. Siden bliver opdateret løbende.

Oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen har netop overtaget posten som chef for Hærhjemmeværnsdistrikt København City.

Driftsrådets opgaver
Det driftsråd, som Hjemmeværnets Landsråd besluttede at 
etablere i 2008 og godkendte et kommissorium for i 2009, 
holder to årlige møder forud for Landsrådets forårs- og 
efterårsmøder. En af de vigtigste opgaver i driftsrådet er 
at rådgive Hjemmeværnskommandoen om administrative 
forenklinger i forlængelse af den undersøgelse og de anbe-
falinger vedrørende emnet, som Forsvarsministeriets Interne 
Revision kom med i en rapport i 2008. Emner, der ønskes 
behandlet i driftsrådet, skal fremsendes via den eksisterende 
rådsorganisation.

Politifaglig koordinator
Den 50-årige vicepolitiinspektør Leo Thelin tiltrådte 1. februar som 
ny politifaglig koordinator i Hjemmeværnskommandoen. Han er en 
del af holdet i Samtænknings- og Aftalesektionen (SAS), der er en 
del af virksomhedshjemmeværnet og ansvarlig for den strategiske 
kontakt over for sektoransvarlige offentlige styrelser og virksomhe-
der. Leo Thelin kommer fra en stilling som sekretariatsleder i den 
Nationale Operative Stab (NOST), som i tilfælde af større katastro-
fer og terror træder sammen for at koordinere indsatsen.Vicepolitiinspektør Leo Thelin er ny 

politifaglig koordinator i hjemmeværnet.

Rundrejse udskudt

Hjemmeværnsledelsen vil gennemføre den årlige rund-

rejse efter sommerferien. Rundrejsen, der plejer at foregå 

i januar, er udskudt for at ledelsen kan give udførlig 

orientering om implementeringen af forsvarsforliget for 

2010-2014. Her afventes endnu en række politiske ud-

meldinger. Rundrejsen bliver den første for hjemmevær- 

nets nye civile chef, Jens Hald, og den nye militære chef, 

idet stabschef i Hjemmeværnskommandoen, brigadege-

neral Finn Winkler, bliver ny chef for hjemmeværnet den 

1. maj. Se omtalen andetsteds i bladet.
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Orlov giver
tilfredse medarbejdere
John skifter snart sit daglige arbejdsredskab ”raketten” ud med et rigtigt våben, 
når han tager med næste bevogtningsdeling til Afghanistan. Men hvor nemt var 
det at få orlov fra hans arbejdsplads? HJV magasinet tog til Herning for at tale 
med John og hans arbejdsgiver.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: TONY WEDIGE BRØCHNER

Jan Neess Christensen var ikke et øjeblik i 
tvivl. Da hans medarbejder – maskinføreren 
John – for et år siden spurgte ham, om 
han kunne få orlov i næsten fem måneder, 
tog det kun Jan cirka 30 sekunder at tage 
beslutningen. John ønskede orlov, så han 
kunne blive udsendt med hjemmeværnets 
bevogtningsdeling ISAF9, der snart tager af 
sted. Og det syntes Jan var helt i orden. 

Han tager hatten af for folk, der bakker 
op om indsatsen i Afghanistan. 

”Så det var jeg ikke i tvivl om – selv-
følgelig skulle han have lov til det,” siger 
Jan Neess Christensen. Han er én ud af 
ti formænd på kabelentreprenørvirksom-
heden Søren Knudsen A/S. Som formand 
leder og fordeler han arbejdet blandt cirka 
14 af virksomhedens 120 medarbejdere, 
herunder John. Heller ikke virksomhedens 
bestyrelsesformand Peer Knudsen havde 
noget imod, at John fik fri i nogle måneder: 
”De unge mennesker, vi sender af sted 
til Afghanistan, er jo på vagt for verdens-
freden. Så længe man kan binde fjenden 
derude, så har vi købt os en fred i den 
vestlige verden.”

Tilfredshed
Selvom en længere fraværsperiode altid griber 
forstyrrende ind i en virksomheds daglige 
drift, ser Jan Neess Christensen ikke noget til 
hinder for at give folk orlov. Der er nemlig flere 

fordele ved det. Både han og Peer Knudsen 
tror på, at muligheden for orlov giver mere til-
fredse medarbejdere, som desuden vil føle sig 
tættere knyttet til virksomheden end tidligere. 

”Vi håber, at medarbejderen vil komme 
tilbage til firmaet og dermed få det samme 
tilhørsforhold til virksomheden, som vi har til 
dem,” forklarer Peer Knudsen. Og medar-
bejdertilfredsheden vil ikke kun begrænse 
sig til dem, der tager orloven. Tilfredsheden 
vil brede sig til de øvrige medarbejdere, der 
pludselig kan se egne muligheder, mener Jan 
Neess Christensen.

Han tror desuden på, at de ansatte vil 

FaKta

SøreN KNUDSeN A/S
Søren Knudsen A/S er en kabelentre-
prenørvirksomhed med hovedsæde i 
Herningforstaden Gjellerup. Virksomhe-
den har cirka 120 ansatte og er grund-
lagt i 1960. Søren Knudsen A/S udfører 
kabel- og ledningsarbejder. Som besty-
relsesformand Peer Knudsen forklarer: 
”Vi graver alt muligt ned i jorden, der er 
rundt og langt – lige fra kabler tyndere 
end blyanter til store vandledninger 
og elkabler”. Nogle af virksomhedens 
opgaver begrænser sig til det gamle 
Ringkøbing Amt, mens andre opgaver 
udføres i hele landet. Kunderne er 
hovedsageligt offentlige virksomheder 
samt telefon- og bredbåndsselskaber. 
Virksomheden er ikke med i InterForce. 
Maskinføreren John er den første med-
arbejder, der har spurgt om orlov til en 
udsendelse med forsvaret.
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Raketskyderen 
fra Midtjylland
John er udlært anlægsgartner, men 
arbejder i dag som maskinfører på 
virksomheden Søren Knudsen A/S. 
Hans speciale er underpresning og 
jordfortrængning. Populært kaldes det 
at ”skyde med raket”, det vil sige, at 
han med en såkaldt ”raket” (en jordfor-
trængningshammer, der fungerer med 
trykluft) skyder kabler under jorden. På 
den måde slipper man for at grave as-
falten eller jorden op. John blev ansat i 
Søren Knudsen A/S i marts 2009, men 
har tidligere arbejdet i virksomheden i 
cirka fire år.  

I sin fritid er John blandt andet hjem-
meværnssoldat (gruppefører kører i 
spejder-GD) i Motoriseret Hjemme-
værnsinfanterikompagni Herning. Han 
skal med næste bevogtningsdeling til 
Afghanistan, for som han siger: ”Det 
ligger nok lidt til mig, at jeg gerne vil 
hjælpe folk, hvis de har et problem, og 
det er noget, jeg kan løse.”

I Afghanistan skal John være signal-
mand i deltroppen.

Samlet varer Johns orlov næsten 
fem måneder inklusive efterfølgende 
ferie. Han har tidligere været konstabel 
i søværnet, hvor han blandt andet ar-
bejdede som redningsdykker. John er 
38 år, gift og har to børn på 8 og 15 år.

Af hensyn til hjemmeværnssoldaten 
Johns sikkerhed bliver han kun omtalt 
ved sit fornavn.

omtale virksomheden positivt over for andre 
mennesker. 

”Jeg vil nok altid sige ja til en orlov, med-
mindre det altså drejer sig om to-tre personer 
på én gang. Hvis det var tilfældet, ville jeg nok 
spørge, om de kunne vente et par måneder. 
Men John kom i god tid,” fortsætter han. 

Ingen særlige ulemper
Det handler i det hele taget om at få et varsel 
om orlov i god tid, forklarer formanden.

”Hvis medarbejderen kommer i god tid, kan 
man planlægge sig ud af det,” siger han. Og 
sådan var det netop med John, der spurgte 
om orlov mere end 12 måneder før, han skulle 
have fri.

Orlovens eneste ulempe er, at virksomhe-
den mister Johns erfaring og rutine i orlovs-
perioden.

”Så jeg har sørget for at få lært nogen op, 
som kan tage over i den periode, han er væk. 
Og det mener jeg selv er lykkedes,” forklarer 
formanden.

Peer Knudsen er tidligere direktør og 
nuværende bestyrelsesformand og 
hovedaktionær i Søren Knudsen A/S. 
Han håber, at ansatte, der får orlov, bliver 
stærkere knyttet til virksomheden.

”Vi graver alt muligt ned i jorden, der er 
rundt og langt – lige fra kabler tyndere end 
blyanter til store vandledninger og 
elkabler”, siger bestyrelsesformand Peer 
Knudsen (yderst tv.) om virksomhedens 
opgaver. I midten ses John, der er 
maskinfører, og til højre Jan Neess 
Christensen, der er formand.
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Ikke meget havde ændret sig, da Thomas 
Dan Pedersen for godt et år siden vendte 
tilbage til sin arbejdsplads efter flere måneder 
i Afghanistan. Han fik oven i købet både den 
samme firmabil og det samme værktøj tilbage 
i sit arbejde som ventilationsmontør. Heller 
ikke forholdet til kollegerne i virksomheden 
var forandret på de fire måneder, han havde 
været væk. Efter udsendelsen vendte arbejds-
dagen og forholdet til arbejdskammeraterne 
hurtigt tilbage til den vante gænge. 

Det betød dog ikke, at kollegerne var 
ligeglade. Inden udsendelsen havde de været 
nysgerrige og ville høre grundene til, at han 
ville af sted til Afghanistan.

”Nogen mente, at det var noget pjat at tage 
af sted og sagde, at der var farligt dernede, 

hvilket jeg jo godt var klar over. Men de fleste 
kunne i bund og grund godt forstå min beslut-
ning, for de vidste, at jeg var meget engageret 
i hjemmeværnet,” fortæller Thomas. 

Fik noget fra hånden
Da Thomas besluttede sig for at tage med 
hjemmeværnets første bevogtningsdeling til 
Afghanistan i 2008, gik han til sin nærmeste 
chef, overmontør Ticho Jensen. Thomas 
lagde ikke skjul på, at han meget gerne ville 
tilbage til virksomheden, som han er glad for. 
Men han signalerede samtidig, at han ville 
tage konsekvensen og sige op, hvis ikke han 
kunne beholde jobbet. Ticho ville hellere end 
gerne have Thomas tilbage efter udsendelsen, 
og da overmontøren havde clearet sagen 

med sin chef, kunne han give Thomas orlov. 
Spørgsmålet var bare, hvem der skulle udføre 
Thomas’ arbejde, mens han var væk. Ticho 
ville ikke ansætte en ny mand for så kort en 
periode. Den bedste løsning var at få en af 
Thomas’ kolleger til at fylde hans plads ud. 
Det lod sig heldigvis fint gøre. Alt i alt forløb 
arbejdet uproblematisk, mens Thomas var 
væk. Og det er faktisk også et stykke hen ad 
vejen ventilationsmontørens egen fortjeneste.

”Thomas havde givet den en skalle, inden 
han tog af sted. Arbejdet var ikke presset 
sammen og tidsplanen ikke helt vild i den 
periode, Thomas var væk. Han var nået langt, 
inden han rejste,” forklarer Ticho.

”Jeg havde fået meget arbejde fra hånden, 
inden jeg tog orlov. Jeg satte speederen i 

Fra Helmand 
til Brøndby

Thomas Dan Pedersen har atter tommestok og skruemaskine 
mellem hænderne efter endt udsendelse til Afghanistan. Men 
hvordan forholdt hans arbejdsgiver sig til hans ønske om orlov? 
Og hvordan var det for Thomas at vende tilbage til sin arbejds-
plads. HJV magasinet besøgte virksomheden Bravida i Brøndby 
vest for København for at få svaret. 

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE BO JENSEN

Ticho Jensen (tv.) og Thomas Dan Pedersen 
har kendt hinanden, siden Thomas blev ansat 

i Bravida for 15 år siden.
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bund, så jeg nåede så langt som muligt. Det 
havde jeg det bedst med selv, for så var der 
mindre til dem, der skulle overtage efter mig,” 
uddyber Thomas. 

Ingen bekymringer
Thomas havde ikke rigtig nogen bekymringer 
ved at tage fri. Han spekulerede kun lidt over, 

om hans regninger kunne blive betalt, når han 
gik over til forsvarets løn. 

”Og det så det ud til at kunne, så der var 
ingen problemer,” fortæller Thomas.     

Han var heller ikke bange for at blive ”ru-
sten” i forhold til sine arbejdskompetencer og 
komme ud af træning.

”Jeg har lavet det i så mange år, så man 
kommer hurtigt tilbage i rutinen,” siger den 
garvede ventilationsmontør.

Har Thomas så lært noget af sin missions-
uddannelse og selve udsendelsen til Afgha-
nistan?

Han tror selv, at forholdene under udsen-
delsen har gjort ham mere struktureret i sin 
måde at tænke og tilrettelægge på. Og så er 
problemer i hverdagen blevet sat i relief.

”Jeg tror ikke, at jeg blæser små ting op 
til store problemer – så tager jeg det stille og 
roligt. Det skal jo nok lykkes,” siger han. 

FaKta

BrAViDA
Bravida er en service- og installations-
virksomhed, der leverer totalløsninger 
inden for el, vvs og ventilation. Virksom-
heden er desuden specialist inden for 
blik, sprinkling, fjernvarme, elevatorer, 
el-transmission, trafiksystemer, bane-
teknik, tele/data, automation, brand & 
sikring, tv-overvågning med mere. 

Bravida har rødder tilbage til 
1830’erne og har i dag 1.800 medar-
bejdere i 24 danske byer. Virksomhe-
den har desuden afdelinger i Sverige, 
hvor også hovedkontoret ligger, og 
Norge. I 2003 overtog Bravida den dan-
ske virksomhed Semco A/S, som i dag 
udgør Bravidas virksomhed i Danmark. 
Bravida er ikke med i InterForce.

portrÆt

Med skruemaskine  
og gevær
Thomas Dan Pedersen er oprindeligt uddannet klejnsmed, men arbejder 
i dag som ventilationsmontør i virksomheden Bravida. Hans vigtigste 
arbejdsredskaber i arbejdet som montør er skruemaskine og tommestok. 
Trods sine kun 31 år har han været ansat i virksomheden i 15 år – kun 
afbrudt af sin værnepligt. I 2008 fik Thomas imidlertid lyst til at tage med 
hjemmeværnets første bevogtningsdeling til Afghanistan. Og det betød, 
at han måtte have orlov fra sit job i fire måneder. Thomas ville til Afghani-
stan, fordi det lød spændende. Allerede som værnepligtig ville han gerne 
have været udsendt til Kosovo, men hjemmefronten var ikke klar til det. 
Så da chancen for at blive udsendt til Afghanistan bød sig, slog han til.
Thomas har været medlem af hjemmeværnet, siden han var 18 år og 
tilhører i dag Hjemmeværnskompagni Gribskov, hvor han er sergent og 
næstkommanderende i kommandodelingen.

Overmontør Ticho Jensen har været ansat i 
Bravida i 32 år. Han leder syv montører, 
heriblandt Thomas Dan Pedersen.

Thomas Dan Pedersen oplevede ikke ændringer i 
forhold til sin arbejdsplads efter sin udsendelse til 

Afghanistan. Han fik endda sin tidligere firmabil 
tilbage igen. Bravida har i alt 800 biler i sin stald.
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De var savnet 
i samme øjeblik, 
de var ude af lejren

Tre delinger fra hjemmeværnet har i det seneste år været i 
Helmand-provinsen i Afghanistan for at bevogte danske 
lejre. Det har rykket på manges opfattelse af hjemmeværnet 
– også i forsvaret. Hærens folk er så tilfredse, at de gerne 
vil have endnu flere hjemmeværnsdelinger til Helmand.

AF JEANETTE SERRITZLEV, PRESSEOFFICER, 

DEN DANSKE KAMPGRUPPE ( ISAF HOLD 8)

”Jeg har altid lidt syntes, at de var nogle tos-
ser,” siger han. Ordene kommer fra en ung 
hærsergent i Main Operation Base Price i 
Afghanistans Helmandprovins. ”Men de har 
godt nok løst opgaven flot.” 

Sergenten er en af mange, der har fået 
skubbet til sit billede af hjemmeværnet. 
Hvor end man spørger, lyder der ros. Ikke 
blot pæne ord, men oprigtig respekt for den 
opgave, som delingen har udført – og måden, 
den er blevet udført på.

For det er ikke for sjov, at der er vagter, 
og at der bliver ført kontrol med, hvem der 

kommer ind og ud. Det er ikke for syns skyld, 
at der er skarpt i kammeret, og at fragmen-
tationsvesten er på, når soldater er på vagt i 
”Main Gate”.

Den tredje bevogtningsdeling kom fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Østjylland i Totalforsvars-
region Midtjylland og bevogtede lejren Price 
fra november 2009 til januar 2010.

”Hjemmeværnet er meget professionel i sin 
tilgang til bevogtning af Price,” siger major 
Jens Christian Lauritsen. Han er chef for 
Operationssektionen i Den Danske Kamp-
gruppe. Ifølge ham har hjemmeværnets 
indsats betydet bedre sikkerhed i lejren.

”Før bevogtningsdelingen kom herned, 
blev opgaven på skift varetaget af forskel-
lige enheder. De folk havde, meget naturligt, 
mest fokus på opgaverne uden for lejren. Med 
bevogtningsdelingen er der i en periode 100 
procent fokus på opgaven. Det betyder, at 
enheden opbygger et normalbillede og hurtigt 
reagerer på små ændringer,” fortæller han.

Øget beredskab
Ikke længe efter bevogtningsdelingens ankomst 
blev trusselsniveauet mod lejren øget. Der var 

efterretninger om angreb på lejren, hvilket betød, 
at folk i en periode bar hjelm og fragmentations-
vest, når de gik rundt, ligesom adgangskontrol-
len blev strammet endnu mere op.

Det kræver sin mand eller kvinde at balan-
cere mellem korrekt udfyldelse af rollen og 
almindelig konduite. For hvad gør man, når 
politichefen pludselig står der og har tre mand 
med? Og hvordan forklarer man de lokale, der 
er vant til at komme til lejren for lægebehand-
ling, at det desværre ikke er muligt lige nu?

”De har gjort det fremragende,” siger oberst 
Karsten Kjær. Han er chef for Den Danske 
Kampgruppe og er meget glad for den ind-
sats, som bevogtningsdelingen har ydet. ”Vi 
vil meget gerne have dem – og meget gerne 
hele perioden,” siger han. 

”Der er to fordele ved hjemmeværnsde-
lingen,” fortsætter obersten. ”For det første 
frigør det kapaciteter, som vi kan bruge andre 
steder. For det andet bliver der passet bedre 
på os herinde i lejren, når det gøres af nogen, 
der ser det som deres primære opgave.” 

Karsten Kjær så meget gerne, at der konti-
nuerligt var en bevogtningsdeling fra hjemme-
værnet af sted. 

”En tre-måneders- periode ville være det 
bedste, og så med en forskudt rotation i 
forhold til de store hold,” foreslår han. 

Endelig har obersten også noteret sig 
sammensætningen i delingen. ”Det var en 
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Alle i bevogtningsdelingen fik 
medaljen overragt af chefen 
for Den Danske Kampgruppe, 
oberst karsten Kjær. 
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Jimmy ’searcher’ et 
køretøj, der skal ind i lejren.
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fantastisk sammenblanding af baggrunde og 
alderstrin,” siger han. 

Delingen gjorde da også en dyd ud af at 
optimere såvel procedurerne som de fysiske 
rammer i hovedvagten. Blandt andet har man 
udnyttet, at der var mange håndværksmæs-
sige kompetencer i delingen. Det, der mang-
lede eller skulle bygges, var der altid nogen, 
der kunne fikse.

En god oplevelse
Johnny er delingens missionsbums. Det er 
hans niende udsendelse. 

”Jeg skal af sted igen,” siger han. Han reg-
ner med at skulle af sted senere dette forår 
med hold 9. Det bliver hans 10. udsendelse. 
Og det er ikke slut med det. For nu venter der 
nye udfordringer i Libanon.

”Jeg synes, at det her har været alle tiders,” 
tilføjer han.

Det samme synes delingsføreren Lars. 
”Det har været en fantastisk tur og en 

rigtigt god oplevelse at samarbejde med Den 
Danske Kampgruppe, som arbejder meget 
professionelt. Mine soldater har gjort et rigtig 
godt stykke arbejde, som jeg stadig får ros for 
herhjemme, og så er de bare nogle fantasti-
ske mennesker at være fører for,” siger han.

8. januar 2010 sluttede bevogtningsdelin-
gens sidste vagt, og delingen drog kort efter 
mod Camp Bastion. ”Så er HJV BEVDEL 

taget hjem, well done!! De vil blive savnet. Ret-
telse, er savnet,” skrev seniorsergenten Peter 
på sin Facebookprofil. Det siger vel det hele.

Jeanette Serritzlev har været udsendt som 
presseofficer ved Den Danske Kampgruppe 
på hold 8 og er nu tilbage i jobbet som infor-
mationschef i Totalforsvarsregion København, 
der opstillede de to første bevogtningsdelinger 
til Afghanistan.
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”I har gjort det godt.” Lars, der er 
delingsfører, giver folkene et verbalt 

klap på skulderen før afgangen fra 
MOB Price. Mange er kommet op for 

at sige farvel, og lejrkommandanten 
holder sågar en afskedstale. 
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Falkeblikket på
gylletanken

Det nye forsvarsforlig for 2010-2014 åbner op 
for, at forsvaret og herunder også hjemmeværnet 
intensiverer deres miljøindsats. Den opfordring har 
flyverhjemmeværnet i Vestjylland taget til sig i et nyt 
projekt på forsøgsbasis i samarbejde med Lemvig 
Kommunes miljøkontrol. 

Den vestjyske kommune har de seneste tre år 
haft særlig fokus på at kontrollere landmændenes 
gylletanke, der skal være dækket af et såkaldt 
flydelag for at forhindre fordampning af kvælstof. 
Undersøgelser har dokumenteret, at et manglende 
flydelag er uheldigt både for miljøet og for naturen. 
Men også for naboer, da det giver lugtgener. For 
landmanden giver et manglende flydelag et økono-
misk tab, fordi det forringer gyllens næringsstofværdi 
med tre kroner per ton.

Så på alle måder er det en win-win situation at 
dække gylletankene af. Men ikke alle landmænd 
gør det, så kommunen allierede sig i vinter med 
flyverhjemmeværnets to flyvende delinger fra Skive 

Som et forsøg har flyverhjemmeværnet i Vestjylland bistået miljøkon-
trollen i Lemvig Kommune med at føre tilsyn med, at kommunens 
landmænd sørger for at dække deres gylletanke af.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

I dette fly med navnet BUM foretog flyverhjem-
meværnet med pilot, observatør og fotograf 
deres overvågning af 55 gylletanke i Lemvig 
Kommune. Foto: Jan Kurt Bay.
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Flyverhjemmeværnet har fotograferet 
alle gylletanke i Lemvig Kommune for 
at se, om de var overdækket med et 
såkaldt flydelag. 



HJV magasinet  |  Marts 2010     39

og Sindal, der gik på vingerne for at overvåge gyl-
letankene. Derved sparede kommunen ressourcer til 
selv at køre rundt og kontrollere.

Aftalen kom i stand efter en henvendelse fra 
operationsofficer Søren Kristensen fra Flyverhjem-
meværnsdistrikt Vest i Aalborg. På et møde fortalte 
han kommunen om de forskellige muligheder for 
luftbåren assistance, som flyverhjemmeværnet kan 
stille til rådighed inden for rammerne af det nye 
forsvarsforlig.

Stiller krav til piloten
Samarbejdet har medført, at de flyvende delinger 
fra Skive og Sindal med en besætning bestående af 
pilot, navigatør og fotograf i vinter overfløj kommu-
nen for at tage billeder af gylletankene. Hver rute 
blev planlagt ud fra en række koordinater, som de fik 
tilsendt af kommunen. Billederne blev efterfølgende 
sendt til kommunens miljøforvaltning som dokumen-
tation på en usb-nøgle.

”Det har været en spændende, men også kræ-
vende. Det fordrer gode pilotegenskaber at flyve 
tilpas lavt, så fotografen kan komme til at tage nogle 
ordentlige billeder med de mest optimale lysforhold,” 
fortæller pilot Peter Adser-Larsen fra den flyvende 
deling i Skive. Han har sammen med navigatør Jan 
Kurt Bay og observatør og fotograf Rie Post foreta-
get nogle af flyvningerne og koordineret samarbejdet 
med kommunen.

Selv om der ikke har været nogen slinger i valsen 
under flyvningerne, så kræver det et godt holdar-
bejde i besætningerne på de små Cessna-fly.

”Fordelen ved at bruge flyverhjemmeværnet som 
samarbejdspartner er, at vi fungerer rigtig godt som 
et team,” fortæller Peter Adser-Larsen, der selv har 
over 3.000 flyvetimer på bagen.

Metode velegnet til tilsynsopgaver
Miljømedarbejder Kristina Brochmann Pedersen 
var med på den første testflyvning, hvor ni gylle-
tanke blev kontrolleret. Fem havde det nødvendige 
flydelag. 

”Jeg kunne tydeligt se, hvilke tanke der lever op til 
kravet om flydelag. I de tanke, hvor der ikke var noget 
flydelag, gav solen et klart genskin,” fortæller hun.

Det er også hende, der har modtaget den løbende 

billeddokumentation fra de øvrige flyvninger, som 
delingerne fra Skive og Sindal har gennemført til stor 
tilfredshed for kommunen.     

”De tilsendte billeder har været en høj kvalitet. 
Vi kan konstatere, at den flyvende overvågning 
inklusive billeddokumentation har været en særde-
les brugbar metode i vores tilsynsarbejde, som vi 
sagtens kan forestille os anvendt til andre tilsynsop-
gaver,” siger Kristina Brochmann Pedersen.

Hun peger blandt andet på en anden af kommu-
nens tilsynsopgaver, der vedrører gravhøje. 

”Vi kunne for eksempel anvende flyverhjemme-
værnet til også at overvåge og fotografere vores 
200 gravhøje, hvor der ikke må være træer,” siger 
Kristina.

Samarbejdet med flyverhjemmeværnet har samti-
dig sparet kommunen for selv at bruge tid på at tage 
rundt og kontrollere alle 55 gylletanke.

”Nu kan vi nøjes med at tjekke tankene hos 
10 procent af landmændene, der ikke havde det 
nødvendige flydelag på deres tanke,” siger Kristina 
Brochmann Pedersen.

God grøn miljø-opgave
Peter Adser-Larsen er overbevist om, at den nye 
grønne miljøopgave også har landsdækkende per-
spektiver.

”Vi har haft et godt samarbejde med Lemvig Kom-
mune, der har antydet, at de gerne vil benytte os som 
samarbejdspartner igen. Selv om det er en anderledes 
opgave, så har vi vist, at vi også evner at løfte grønne 
miljøopgaver. Det kan andre kommuner helt sikkert 
drage nytte af,” fastslår Peter Adser-Larsen.

Flyverhjemmeværnet har i dag otte flyvende 
delinger placeret i Skive, Sindal, Maribo, Odense, 
Roskilde, Randers, Vamdrup og på Bornholm.

Holdet fra Skive-delingen:
observatør Jan Kurt Bay (yderst tv.), 

fotograf Rie Helmer Post og
 pilot Peter Adser-Larsen.
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Kompetencer 
og værdier
Kampagneaktiviteterne i 2010 vil have vægt på 
faglige kompetencer og viljen til at gøre en for-
skel. Første del: Annoncer på nettet og hænge-
skilte i tog og busser skydes i gang til april.

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Alle med interesse i hjemmeværnets informationstjeneste 
inviteres til Hjemmeværnskommandoens:

Kommunikationsseminar

• 8. maj på Flyvevåbnets Offi cersskole i Ballerup
• 29. maj på Ryes Kaserne i Fredericia 

Tema: Ambassadør for Hjemmeværnet
 
Som frivillig eller fastansat i hjemmeværnet er du hjemmeværnets vigtigste ansigt 
og stemme udadtil. Din opførsel og måden du viser din tilknytning til hjemmevær-
net på er afgørende for, hvordan andre mennesker oplever hjemmeværnet.

På årets kommunikationsseminar vil du komme igennem  re workshops omhand-
lende rekruttering, fastholdelse, visuel kommunikation og web. Det er din mulighed 
for at udveksle ideer og høre om fremtidens initiativer indenfor hjemmeværnets 
informationstjeneste. 
 
Læs mere under Informationstjeneste på hjv.dk og tilmeld dig via aktivitetsmodulet. 

K-Seminar.indd   1 03/02/10   14.50

Flot opbakning i befolkningen, voksende medlems-
tilgang og stor efterspørgsel efter hjemmeværnets 
kompetencer er indholdet i mange af de overskrifter, 
der dagligt præger aviserne landet over. Det var 
også, hvad deltagerne i to brugerundersøgelser i de-
cember efterspurgte i forbindelse med evaluering af 
efterårets kampagne. Undersøgelserne var gruppe-
interviews med medlemmer og potentielle medlem-
mer om, hvad de mente om efterårskampagnens 
indhold og budskaber.

Konklusionen var, at både kvinder og mænd gerne 
vil se, hvilke kompetencer hjemmeværnet har at 
tilbyde netop dem. Vi skal altså i vores kampagne og 
kommunikation frem med hele paletten af mulig-
heder for uddannelser, funktioner og oplevelser. 
Et andet vigtigt område for vores kommunikation, 
som især kvinderne var optaget af, var: Hvad driver 
den enkelte til at lægge så mange ulønnede timer i 
hjemmeværnet? Som en af dem udtrykte det: ”Hvis 
jeg skal bruge en stor en del af min travle hverdag 
på frivilligt arbejde, så skal jeg have en følelse af at 
gøre en forskel”.

Annoncekampagne
Vi starter op med en annoncekampagne fra den 12. 
april til den 9. maj. Bannerannoncer indrykkes på 
udvalgte hjemmesider og webaviser, og hængeskilte 
placeres i busser og tog landet over. Annoncerne 
skal have stort fokus på den direkte henvendelse, 
det vil sige, at det skal være hurtigt og enkelt med 
en sms eller ved at udfylde kontaktoplysninger di-
rekte i bannerreklamen at komme til at tale med en 
relevant person i hjemmeværnet.
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BliV FAN AF 
HJeMMeVærNeT 
på FAceBOOK
Hjemmeværnet har både 
en fanside og en hjemmesi-
de, en såkaldt applikation, 
på Facebook. Fra de to 
sider spredes nyheder og 
film til interesserede. Fan-
siden har lige nu mere end 
2.500 fans, så tøv ikke! 
Du finder linket til siden på 
forsiden af HJV.DK – du 
behøver ikke at have en 
Facebook-profil for at være 
med på en kigger.

Kampagnesite
Ud over den personlige kontakt får alle, der hen-
vender sig, en digital velkomstpakke, der ud over 
billeder og information om hjemmeværnet indeholder 
en opfordring til at gå ind på et nyt kampagnesite. 
Hjemmeværnets nuværende kampagnesite Blivmed-
lem.nu får en grafisk ansigtsløftning og udbygges 
med bred viden om de forskellige værn, film fra 
film.hjv.dk, kontaktmuligheder og med mange links 
både internt til regions- og værnssider og eksternt til 
Facebook og filmsite. Endvidere får den besøgende 
mulighed for at tage en såkaldt ”profiltest”, der med 
glimt i øjet kan bestemme, om han eller hun er en 
flyver, mariner eller hærmand. Det nye kampagne-
site er klar til at gå i luften primo april.

Kampagnens tre ben
Kampagneaktiviteterne i 2010 hviler som sidste år 
på tre ben, som supplerer og understøtter hinanden: 
En webdel med kampagnesite, HJV.DK og Face-
book, et ambassadørprogram med fokus på den 
personlige hvervning ude i underafdelingen og ende-
lig massekommunikation i form af annoncekampag-
ner forår og efterår med fokus på henvendelser. 

Til efteråret vil aktiviteterne især handle om rekrut-
tering gennem personlige netværk og den frivillige 
som ambassadør for hjemmeværnet.  Men mere om 
det i kommende numre af HJV magasinet.

Følg med i kampagnen på informationstjenesten på 
HJV.DK: Login på forsiden, klik på ”For medlem-
mer” og vælg menupunktet ”Informationstjeneste”.



42 HJV magasinet  |  Marts 2010

Så gælder
det om at

holde fastAnsøgningerne til hjemmeværnet vælter 
ind. Så nu handler det også om at holde 
fast i dem, der allerede er medlemmer af 
den frivillige militære organisation.

AF JAKOB EBERHARDT

”Planer fra starten”, ”Kontaktperson”, ”Vær 
med dem undervejs”. Sådan lyder overskrifter-
ne på nogle gode råd til, hvordan hjemmevær-
net holder fast i dets medlemmer. Rådene er 
blot nogle få ud af mange, som man kan læse 
og få uddybet under punktet ”Fastholdelse”, 
som er en del af området ”Informationstjene-
ste” på HJV.DK bag login. Her kan under-
afdelingernes nøglepersonel med andre ord 
blive inspireret til, hvordan de fastholder deres 
folk. For mens antallet af ansøgere til hjem-
meværnet i 2009 slog alle rekorder – sidste 
år fik hjemmeværnet 2.488 ansøgninger 
mod 1.968 i 2008 – så gælder det nu om at 
holde fast i dem, der allerede er medlemmer 
af den frivillige militære organisation. Ikke alle 
udmeldelser skyldes nemlig naturlige årsager, 
såsom alder. Nogle medlemmer melder sig 
ud på grund af andre årsager, som hjemme-
værnet kan gøre noget ved. Derfor besluttede 
Hjemmeværnskommandoen sig sidste år 
for at analysere årsagerne til, at folk melder 
sig ud, og samtidig finde ud af hvad der kan 
gøres for at holde fast på folk. 

Tre vigtige faser
Med udgangspunkt i den aktive styrke har 
Hjemmeværnskommandoen i første omgang 
valgt at fokusere på fastholdelse i tre faser af 
”hjemmeværnslivet”. Det drejer sig om:
•	 ventetiden, det vil sige tiden fra ansøg-

ning til kontrakt 
•	 tiden fra kontrakt til gennemført lovpligtig 

uddannelse
•	 aktive medlemmer
Til hver af faserne har Hjemmeværnskom-
mandoen formuleret nogle konkrete og prak-
tiske råd til, hvordan underafdelingerne kan 
fastholde medlemmerne. Rådene udspringer 
af workshops på de kommunikationssemina-
rer, hjemmeværnet afholdt over hele landet i 
efteråret. Seminarerne havde fire fokusom-
råder – fastholdelse, pressekontakt, HJV.DK 
og rekruttering – og til hvert område var der 
tilknyttet en workshop, hvor deltagerne kunne 
dele erfaringer, stille forslag og give gode råd. 
Og det er dette workshop-arbejde, der dan-
ner grundlag for rådene om fastholdelse på 
”Informationstjeneste” på HJV.DK. 

Ventetiden
Informationschef i marinehjemmeværnet, 
Ninna Falck, har været med til at analysere 
årsagerne til frafald i hjemmeværnet. Om fase 
to siger hun:

”Den periode, der går, fra folk har skrevet 
kontrakt, og til de har gennemført deres lov-
pligtige uddannelse, er vigtig at fokusere på i 
arbejdet med fastholdelse. Her har vi ligefrem 
at gøre med en deadline, hvor folk kan blive 
smidt ud efter tre års medlemskab. Her er 
hele uddannelsesmøllen et puslespil, som det 
er vigtigt at have skarpt fokus på fra starten, 
og så skal de nye medlemmer ind i fællesska-
bet, og de skal have gode oplevelser.”

Ninna Falck peger desuden på, at det er 
vigtigt at lade sig inspirere af hinanden. Det, 
der fungerer i én underafdeling, kan sandsyn-
ligvis med fordel bruges i en anden.

Se mere på HJV.DK. Gå ind via login og 
vælg først ”For medlemmer” i venstre menu, 
derefter ”Informationstjeneste” og til sidst 
”Fastholdelse”.
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Der er plads til forbedring
Decembers undersøgelse på HJV.DK viste, at lige under 50 procent af 
både frivillige og ansatte kan sætte kryds ved den præcise formulering 
af hjemmeværnets vision og mission.

TONNY BENDER CHRISTENSEN

Gennem de sidste tre år har undersøgelsen været 
en tilbagevendende begivenhed i december. I alt 
gennemførte i december 2009 3.376 personer, 
fordelt mellem frivillige, militære og civile ansatte, 
undersøgelsen på HJV.DK. I lighed med både 2007 
og 2008 ligger kendskabet til hjemmeværnets mis-
sion og vision mellem 40 og 50 procent. I 2009 er 
kendskabet i gennemsnit faktisk gået flere procent-
point tilbage. Således var kendskabet til missionen 
cirka 42 procent, hvilket er en nedgang i forhold 
til 2008 på knap 4 procent. Kendskabet til hjem-
meværnets vision viste en tilbagegang på cirka 3 
procent, fra 51,2 procent til 48,3 procent. 

Som det kan ses af faktaboksen, er formulerin-
gerne i vision og mission meget komprimerede og 
”meningsmættede”, og det kan derfor være svært at 
huske de præcise formuleringer, især når man bliver 
stillet overfor at skulle udpege den rigtige blandt 
flere, der ligner hinanden. 

Men hjemmeværnets vision og mission er hele 
grundlaget for vores virke, både på kort og langt 
sigt, og det er derfor vigtigt, at vi alle også har 
”det teoretiske grundlag” på plads. Hjemmeværnet 
demonstrerer dagligt, gennem de mange opgaver, 
at vi fuldt ud lever op til målsætningerne. Men sagt 
med en populær vending: Der er rum for forbedrin-
ger. Så, kære læser, dvæl et øjeblik og indprent dig 
formuleringerne i faktaboksen.

Kendskabet til organisationen InterForce er derimod 
helt i top i hjemmeværnet. Den er steget fra 71 
procent i 2008 til cirka 74 procent i 2009, hvilket 
er meget tæt på målet, som er 75 procent for 2009 
(se på HJV.DK under InterForce).

Earn your official military
Dutch wings in a couple of days

Courses all year round.
4 Day - Wings course including ground training, 

5 jumps, bunkhouse, breakfast and dinner

EURO 495,00

Call your military contact 
Daily Capt(R) Simon Woerlee

At National Paracentrum Teuge in 
The Netherlands: +31 55 3231604

Vinder af ipod i hjemmeværnets 
kendskabsundersøgelse 2009:

Jakob Bonde
Frivillig i hærhjemmeværnet
Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg

Hjemmeværnets
mission:
Vi bidrager til forsvaret og beskyt-
telsen af Danmark med en troværdig 
og fleksibel kapacitet ved at levere 
militære, frivillige styrker, der tilgo-
deser samfundets behov under alle 
forhold.

Hjemmeværnets
vision:
Vi vil være en attraktiv og troværdig 
militær partner for alle, der delta-
ger i forsvaret og beskyttelsen af 
Danmark.

Vi vil udvikle og anvende vores ka-
paciteter aktivt i totalforsvaret efter 
samfundets behov.

Vi vil skabe relevante og udfor-
drende aktiviteter for frivillige, så 
viljen til at træde frem motiveres.
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Nye aftaler giver opgaver
til flere i hjemmeværnet
Virksomhedshjemmeværnet inddrager det øvrige hjemme-
værn i opgaver, der kommer som følge af aftaler med en 
håndfuld store virksomheder på energiområdet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amager-
værket, som alle er en del af den svenskejede 
energigigant Vattenfall, samt EnergiMidt A/S 
i Silkeborg har for nylig indgået aftaler med 
virksomhedshjemmeværnet.

Aftalerne om kompetenceudvikling betyder, 
at energivirksomhedernes nøglepersonel 
på beredskabsområdet i 2010 får tilbudt 
et kursusforløb med fokus på sikkerhed og 
beredskab, som virksomhedshjemmeværnet 
har tilrettelagt i samarbejde med de respektive 
sektoransvarlige myndigheder. 

”Det ændrede trusselsbillede har fået 
os til at revurdere vores beredskab, og vi 
ser derfor flere fordele i samarbejdet med 
hjemmeværnet omkring overvågning,” siger 
kraftværkschef Klaus Winther fra Fynsværket, 
der leverer varme til borgerne i Odense og 
omegnskommunerne.

Grønt hjemmeværn også på banen
Som en sidegevinst åbner virksomhedshjem-
meværnets aftaler op for et samarbejde også 
med det øvrige hjemmeværn.

”Det øvrige hjemmeværn vil blive inddraget, 
hvis energivirksomhederne for eksempel får 
behov for et øget beredskab i kritiske situa-
tioner. Så hjemmeværnet generelt nyder godt 
af de indgåede aftaler,” siger oberstløjtnant 
John Flarup, der er næstkommanderende i 
virksomhedshjemmeværnet.

På Fyn er kontakten mellem Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordvestfyn og Fynsværket i 
Odense allerede etableret i kølvandet på 

værkets aftale med virksomhedshjemmevær-
net. På trapperne er således en tillægsaftale 
mellem de to parter.

”Med en tillægsaftale vil fynske hjem-
meværnssoldater få overdraget en konkret 
opgave i forhold til at kunne overvåge og i 
yderste konsekvens at bevogte Fynsværket 
i tilfælde af en helt ekstraordinær situation,” 
siger distriktschef, oberstløjtnant Henrik 
Graven Nielsen.

Så sent som sidste efterår fik Fynsværket 
overvågningsassistance fra Hjemmeværns-
kompagni Odense Havn.

Øvelser til efteråret
Samarbejdet mellem parterne har også 
udmøntet sig i planlagt øvelsesvirksomhed til 
efteråret, hvor fynske kompagnier vil træne 
overvågning og bevogtning på Fynsværkets 
område. De vil blandt andet få mulighed for at 
træne specielle sikkerhedsprocedurer, som er 
nødvendige på det store kraftvarmeværk, der 
er lidt af en labyrint at finde rundt i.

”Vi har tidligere arbejdet sammen med 
hjemmeværnet. Nu vil det ske på en mere 
struktureret facon, hvilket vi er godt tilfredse 
med,” siger kraftværkschef Klaus Winther.

Samarbejdet glæder også kompagnichef 
Palle Haurbæk fra Hjemmeværnskompagni 
Odense. 

”Med tildelingen af et konkret objekt har 
vi fået en klar og synlig opgave, der gør det 
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nemmere at motivere hjemmeværnssoldaterne 
og tilrettelægge vores uddannelses- og øvel-
sesvirksomhed,” siger Palle Haurbæk.

Under klimatopmødet i København blev 
hans kompagni i øvrigt bedt om at stille 10 
mand i et beredskab, der skulle være klar 
til indsættelse på Fynsværket inden for en 
times varsel. Heldigvis blev der ikke brug for 
kompagniet.

Win-win situation
Distriktschef Henrik Graven Nielsen ser flere 
perspektiver i virksomhedshjemmeværnets 
nye aftaler med energivirksomhederne.  

”Mange civile virksomheder har i dag ikke 
ressourcerne til selv at etablere et hjemme-
værn. Ved at trække på vores ressourcer i 
et samarbejde kan civile virksomheder som 
Fynsværket opnå et forstærket beredskab. Vi 
får mulighed for at vise, at vi på baggrund af 
en rekvisition fra virksomheden eller politiet 
kan støtte samfundsvigtige virksomheder. Det 
er ren win-win situation for begge parter,” 
fastslår oberstløjtnant Henrik Graven Nielsen.

Han peger på, at der på Fyn også er andre 
oplagte vitale installationer som for eksempel 
jernbanestrækninger og depoter med kemika-
lier, hvor hjemmeværnet vil kunne støtte med 
overvågning.

Midtjysk assistance 
I det midtjyske har EnergiMidt i Silkeborg ud 
over aftalen med virksomhedshjemmeværnet 
også spurgt, om virksomheden kan få støtte 
fra hjemmeværnet til såkaldt ”Trace Vandring”. 
Opgaven indebærer støtte til lokalisering 
af eventuelle fejl på virksomhedens knap 
800 kilometer lange højspændingsnet, der 
under storm eller snevejr kan risikere at blive 
ødelagt. 

”Formålet med støtten er hurtigst muligt at 
få skabt grundlaget for genetablering af strøm 
til borgere og virksomheder. Opgaven er 
især aktuel under ekstreme vejrforhold, hvor 
skaderne kan være omfattende,” påpeger 

oberstløjtnant John Flarup. 
Da virksomhedshjemmeværnet ikke selv 

har kapacitet til at løfte opgaven, er Total-
forsvarsregion Midtjylland blevet bedt om at 
undersøge opgavens omfang, som lægger op 
til et bredere samarbejde mellem flere hjem-
meværnsmyndigheder. 

Om opgaven siger den midtjyske regions-
chef, oberst Jørn M. Sørensen: ”I samarbejde 
med vores distrikter og virksomhedens tek-
niske ingeniør vil vi finde en fornuftig løsning 
på opgaven, der i praksis svarer til at etablere 
et stormflodsberedskab for højspændings-
nettet. Vi kan sagtens løfte opgaven – også 
hvis der opstår et akut behov. På sigt vil vi 
selvfølgelig lave en rammeplan for, hvordan 
hjemmeværnet skal iværksætte og indsættes 
i beredskabet.” 

For energivirksomhederne handler samar-
bejdet med hjemmeværnet om at opnå den 
bedst mulige forsyningssikkerhed.

EnergiMidt i Silkeborg har i kølvandet på en aftale med virksomhedshjem-
meværnet også spurgt, om hjemmeværnet kan støtte virksomheden med et 

beredskab, når deres højspændingsmaster bliver beskadiget i stormvejr.
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Sommerkursus
i Nymindegab
AF JANE SAHL KOCH

Hjemmeværnsskolens sommerkursus, der 
gennem de sidste år har samlet mellem 200 
og 400 hjemmeværnsmedlemmer og pårø-
rende, gennemføres igen i 2010. Kurserne 
starter søndag den 4. juli og slutter fredag 
den 9. juli.

Medlemmer af hjemmeværnet samt deres 
nærmeste familie kan deltage. Under beskri-
velsen af de enkelte kurser fremgår, hvilke 
funktioner kurserne konkret henvender sig til.

Deltagernes egne børn mellem fem og 15 
år (bemærk: vi har ikke plads til nabobørn, alle 

børnebørnene, kusiner og fætre med flere) 
kan tilmeldes børnelejren, hvor der opdelt i 
aldersgrupper bliver masser af spændende 
aktiviteter hver dag fra klokken 8 til 17. Børn 
over 15 år kan ikke deltage. Børn under fem 
år må gerne medbringes, men forældrene 
skal selv passe dem.

Betingelser for deltagelse
Ansøgere, som er medlemmer af hjemmevær-
net, skal deltage i hele kursusforløbet. Led-
sagere kan vælge et eller flere aktivitetstilbud. 

Tilmeldingsskema til ledsageraktiviteter følger 
med, når familien har modtaget bekræftelse 
på optagelse kort efter den 1. maj.

Under de enkelte kursusbeskrivelser er 
anført, hvilke forudsætninger du skal opfylde 
for at kunne deltage på kurserne. Det er 
vigtigt, at du har de rette forudsætninger (den 
pågældende funktion og den anførte uddan-
nelse). Vi kan ikke garantere, at alle ansøgere 
optages, og hvis det viser sig, at der tilmeldes 
flere, end vi har plads til, vil førstegangsdelta-
gere have fortrinsret.

Musikkursus (hele ugen)
Kurset udvikler den enkelte musikers fær-
digheder og baseres på samspil i de enkelte 
grupper/orkestre og specialkursus med 
gæstelærer samt konsultation med de enkelte 
instruktører på kryds og tværs. Kurset bygges 
op omkring et harmoniorkester, et brassband 
samt et tambourkorps og munder ud i en 
koncert uden for Hjemmeværnsskolen sidst på 
ugen. Optagelsesbetingelser: Medlemskab af 
et af hjemmeværnets musik- /tambourkorps.
Der er udsendt en særlig folder for musikkur-
set. Folderen med ansøgningsblanket kan fås 
hos din musikbefalingsmand efter 18. februar.  

informationskurser
Mangler du at gennemføre et eller flere af 
informationskurserne er her en glimrende 
lejlighed til at gøre det sammen med en masse 
andre ligesindede. Du kan vælge at gen-
nemføre et eller to kurser i ugens løb. Det er 

selvfølgelig en forudsætning for optagelse på 
alle kurserne, at du allerede er eller snarest 
skal bestride den pågældende funktion.

informationsgrundkursus, som sætter dig i 
stand til at virke som hjælper i informationstje-
nesten i hjemmeværnet. Gennemført kursus 
er en forudsætning for at kunne deltage på 
de øvrige informationskurser. Optagelsesbe-
tingelser: Du skal have gennemført lovpligtig 
uddannelse.

Udstillingsbefalingsmandskursus, som giver 
dig redskaberne til at kunne fungere som 
enhedens udstillingsbefalingsmand. Optagel-
sesbetingelser: Du har gennemført informa-
tionsgrundkursus.

redaktørkursus, som sætter dig i stand til at 
virke som redaktør og deltage i informationstje-
nesten i hjemmeværnet. Optagelsesbetingelser: 
Du har gennemført informationsgrundkursus.

Historikerkursus, som sætter dig i stand til at 
kunne varetage enhedens historiske virksom-

hed. Optagelsesbetingelser: Du har gennem-
ført informationsgrundkursus.

Kontaktofficerskursus: Et helt nyt kursus, 
som gennemføres for allerførste gang her i 
foråret. Kurset sætter dig i stand til at varetage 
funktionen som kontaktofficer i enheden, og 
der fokuseres på at udøve information og 
velfærd i enheden. Optagelsesbetingelser: 
Informationsgrundkursus.

iT-befalingsmandskursus: Et kursus, som 
normalt gennemføres lokalt, og som skal 
udvikle kursistens evne til at kunne varetage 
funktionen som enhedens IT-befalingsmand.
Optagelsesbetingelser: Du har gennemført 
lovpligtig uddannelse.

Til hundefolket

Hundeførerfigurantkursus er et helt nyt 
kursus, som skal afprøves i samarbejde med 
Fagcenter i hundetjeneste (Totalforsvarsre-
gion Nord). Kursets formål er at uddanne 
hundeførerfiguranter til brug ved træning af 

Vælg dit kursus her
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Ud og hjem
Hjemmeværnsskolen står klar til at hjælpe 
dig med ankomst og indkvartering søndag 
den 4. juli mellem klokken 18.30 og 19.30. 
Undervisningen foregår hver dag mellem 
klokken 8 og 17. Afrejse fra Nymindegab 
fredag den 9. juli, hvor de enkelte kurser kan 
have forskellige sluttidspunkter, men senest 
klokken 14.30.

Indkvartering
Hjemmeværnsskolen har mange forskellige 
kvarterer, lige fra topmoderne enkelt– og 
dobbeltværelser til ældre flersengsstuer. En 
ansøgning til sommerkursus er derfor også en 
accept af, at du måske skal bo på værelse/
stue med flere andre kursister.  

Familier med flere børn indkvarteres på 
stuer eller på værelser i forlængelse af hinan-
den, eller der bliver klargjort ekstra oprednin-
ger på forældrenes værelse. På kurset får vi 
forhåbentlig brug for alle sengepladserne, og 
vi forsøger at indkvartere alle under de bedste 
forhold, men det er et stort puslespil, som skal 
gå op, og det er ikke altid muligt at opfylde 
særlige ønsker.

Vær opmærksom på, at deltagere, som 

har været med på Sommerkursus i flere år, 
som udgangspunkt ikke bliver prioriteret til de 
bedste værelser.

Det er ikke muligt at bo i campingvogn, mo-
bilhomes eller telt på Hjemmeværnsskolens 
område. Hvis du gerne vil bo sådan, henviser 
vi til Nymindegab Camping eller Vesterlund 
Campingplads, som ligger i umiddelbar nær-
hed af skolen. Du deltager selvfølgelig i alle 
måltider og alle aktiviteter på skolen, selvom 
du vælger at bo på campingplads.

Da vi i år gennemfører hundekurser og 
derfor har behov for alle rummene i hundegår-
den, er det ikke muligt for andre end hundefø-
rerne at medbringe hund.  

Økonomi, ansøgning og optagelse
Kost og logi på Sommerkursus er gratis for 
alle deltagere. Kursister på Sommerkursus 
modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste. 

Kursister på Sommerkursus modtager 
ikke kørselsgodtgørelse, men bussen fra/til 
Varde Banegård er gratis, såfremt du benytter 
Hjemmeværnsskolens tilbud om transport 
mellem banegård og Nymindegablejren.    

Deltagelse i børnelejren koster 300 kroner 
per barn. Beløbet går til dækning af entrebil-

letter, for eksempel til svømmehal, Sommer-
land eller lignende, leje af civil bus, indkøb af 
materialer til lege, aktiviteter og forfriskninger 
i ugens løb. Beløbet afleveres kontant ved 
ankomst.

Du skal bruge ansøgningsblanket/Som-
merkursus 2010, som du får ved henven-
delse til dit distrikt. Den udfyldte ansøgning 
afleveres derefter til dit distrikt, som påtegner 
og videresender, så ansøgningen kan være 
skolen i hænde senest den 1. maj.  Ansøg-
ningsblanketten vil være tilgængelig på dit 
distrikt og hos virksomhedshjemmeværnet fra 
17. februar. Det er meget vigtigt, at du over-
holder tilmeldingsfristen, da vi allerede ugen 
efter fristens udløb tager stilling til, hvem der 
optages. Ansøgning til Musikkursus foregår 
på særlig blanket, som fordeles direkte til 
musikbefalingsmænd – se mere i beskrivelsen 
af kursus.

Skolen sender snarest efter 1. maj et 
brev til dig, hvoraf det fremgår, om du er 
optaget eller ej. Såfremt du er optaget på 
kursus, vil alle praktiske bemærkninger 
fremgå af dette brev, og der vil også i 
brevet være flere detaljer om aktiviteter for 
ledsagere. 

nye hunde samt ved godkendelsesprøver 
og mærkeprøver for hjemmeværnshunde. 
Optagelsesbetingelser: Personel, der er eller 
skal være hundeførere, og som er anbefalet 
til kurset af den ledende hundeførerinstruktør 
ved distriktet eller totalforsvarsregionen.  

Hundeinstruktørkursus giver grundlag for at 
kunne tilrettelægge og gennemføre instruktio-
ner og træning af hundeførere med unghunde. 
Optagelsesbetingelser: Du skal anvendes i 
funktionen som distriktets ledende hundefø-
rerinstruktør. Du har gennemført hundebefa-
lingsmandskursus og instruktørkursus. Du har 
virket som hundefører i mindst to år, og du har 
et godt kendskab til hundetjenesten.  

Hundeførere: For at kunne gennemføre 
hundefigurantkursus og hundeførerinstruk-
tørkursus er der behov for et antal hunde og 
hundeførere, som kursisterne kan ”øve sig 
på”. Der vil undervejs i ugen også blive rig 
lejlighed til hundesnak og træning inden for 
de områder, som du og din hund har behov 
for. Optagelsesbetingelser: Du er hundefører 

og har en hund, som er på vej til godken-
delse, eller du har en allerede godkendt hund, 
herunder også hunde på mærkeprøveniveau. 
Aktiviteten giver ikke Q.

Signaltjeneste: Seminar og efteruddannelse
For signalofficerer eller signalbefalingsmænd 
med lyst til at blive opdateret og få inspiration 
sammen med kollegerne fra hele landet. Ugen 
starter som et seminar og slutter med efterud-
dannelse inden for instruktørvirke og øvelses-
tilrettelæggelse. Du kan tilmelde dig hele ugen 
eller kun seminaret. Optagelsesbetingelser: 
Du har den obligatoriske uddannelse og virker 
som signalofficer eller signalbefalingsmand. 

Aktiviteter for ledsagere
Sommerkursus 2010 tilbyder flere aktiviteter 
for ledsagere, herunder førstehjælp til husbe-
hov, motion i Vestjylland, ”Vor barndoms sang-
timer” og foredrag. Ud over de egentlige led-
sageraktiviteter skal man også regne med at 
blive bedt om at tage sig af enkelte praktiske 
opgaver i ugens løb. Ledsagere skal deltage i 
mindst et af ledsagertilbuddene, og bindende 

tilmelding sker, når Hjemmeværnsskolen har 
bekræftet optagelse på Sommerkursus.

Aktiviteter om aftenen
Alle kurser slutter klokken 17 hver dag. Efter 
aftensmaden er der frit valg på alle hylder: Du 
kan for eksempel lege turist i Vestjylland efter 
din og familiens egen plan, du kan fortsætte 
dagens diskussioner med dine medkursister 
og lærere over en kold vand/øl i opholdsfa-
ciliteterne, du kan aftale ”jam-session” med 
de andre musikere og meget mere. Mere om 
aftentilbuddene hvis du bliver optaget på Som-
merkursus. Hvis du har spørgsmål til Som-
merkursus, er du velkommen til at kontakte 
Hjemmeværnsskolen på telefon 76523361. 

Planlægningen af Sommerkursus er i fuld 
gang, og det kan medføre justeringer/tilføjel-
ser til de ovenstående informationer, så hold 
øje med nyheder omkring Sommerkursus på 
Hjemmeværnsskolens informationscenter, som 
du finder på ww.hvs-info.dk.

På gensyn i Nymindegab
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BøGer & maGasiner

Nyt magasin stiller skarpt 
på krig og militær 
gennem tiderne.

AF JAKOB EBERHARDT

Titel: Militærhistorie
Udgiver: Historiska Media
Pris: kr. 69 per nummer

Som det fremgår af forsiden af 
Militærhistorie nummer 1, 2010, 

handler en af artiklerne om 
slagskibe under 2. Verdenskrig.

Den historiske interesse blandt danskerne er tilsyne-
ladende stor. I hvert fald er der inden for de seneste 
knap fem år landet hele tre danske populærhistori-
ske magasiner i kioskerne. Sidste skud på stammen 
er magasinet Militærhistorie. Magasinet udkom 
første gang i efteråret 2009, og siden da har det 
skruet op for frekvensen, så der nu udkommer et 
nummer om måneden.

Gode indslag
Magasinet vil sandsynligvis falde i god jord hos den 
militærhistorisk interesserede læser. Niveauet er 
ikke for lavt for den, der ved noget i forvejen. Og 
det er heller ikke så højt, at kun eksperter kan være 
med. Magasinet omfatter desuden en række faste 
indslag, som fungerer godt. Især ”Oplev historien”, 
hvor en række historiske steder præsenteres, er 
en god idé. I første nummer i 2010 handler ”Oplev 
historien” om sporene efter den tyske besættelse 
i København, oprøret i Warszawa og Churchills 
førerbunker. Her kan den militærhistoriske turist få 
inspiration til næste rejse. Et andet interessant fast 
indslag er ”Han var med”, hvor et nulevende historisk 
vidne fortæller. I årets første nummer bliver Geor-
gij Nesterov interviewet om sin deltagelse på tysk 
side under 2. Verdenskrig. Som russisk flygtning 
i Jugoslavien meldte Nesterov sig til det russiske 
beskyttelseskorps, som var en infanterienhed under 
den tyske værnemagts kontrol. Et sådan indslag er 
med til at gøre historien levende. 

Variation
Der er en udmærket variation i emnerne i årets 
første nummer. Fra slaget ved Crécy 1346 over 
Napoleon til de russiske Spetsnaz-tropper. Der 

har dog i efterårets udgivelser været en tendens 
til at koncentrere sig om nyere tids militærhistorie 
samt Vesten/Europa. Magasinet kunne med fordel 
udvide perspektivet, så det i større omfang inddrog 
antikken, middelalderen, renæssancen samt for 
eksempel Kina, Sydamerika og Mellemøsten, hvor 
der ligger meget interessant militærhistorie. 

Mellemøsten er dog med i årets første nummer. 
I den interessante artikel ”Bombeterror” fortæl-
ler militærhistorikeren Lars Ericson Wolke om de 
terrorbombninger, som det britiske luftvåben, Royal 
Air Force, udførte mod civilbefolkningen i oprørske 
områder i Mellemøsten i 1920’erne og 1930’erne. 
Teksten minder læseren om, at de aktuelle proble-
mer i Mellemøsten ikke er af nyere dato. Magasinets 
artikler er skrevet af kompetente folk, og indholds-
mæssigt er der intet at klage på. Eneste anke er, at 
teksterne rent sprogligt kunne være mere fortæl-
lende og levende.

Fint magasin om 
militærhistorie
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Spænding og  
afspænding
Dette festskrift til samtidshistorikeren 
Poul Villaume indeholder de nyeste 
forskningsresultater om Danmark under 
Den Kolde Krig. Især Danmarks forhold 
til omverdenen og den politiske, øko-
nomiske og kulturelle påvirkning. De 
forskellige bidrag i bogen er skrevet af 
Paul Villaumes kolleger og elever. 

Titel: Nye fronter i den kolde krig
Forfatter: Carsten Due-Nielsen et al. (red.)
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299,95

Ved den usynlige front
I denne erindringsbog beretter beretter 
Jens Ellekær om både sin militærtjeneste 
under Den Kolde Krig og sit efterfølgen-
de uformelle arbejde som efterretnings-
kilde for Forsvarets Efterretningstjeneste. 
I forbindelse med en opgave for efter-
retningstjenesten blev Jens Ellekær og 
hans makker i 1987 arresteret og dømt i 
det socialistiske Polen. 

Titel: Ved den usynlige front 
– en dansk soldat på eventyr
Forfatter: Jens Ellekær
Forlag: Ellekær
Pris: Kr. 295

Iskold Krig
Norske myndigheder hævder frem til i 
dag, at norske agenter ikke blev sendt 
ind i Sovjetunionen efter 1954. ”Iskold 
Krig” fortæller imidlertid en anden historie. 
Som i en krigsdagbog kan læseren følge 
operationerne i detaljer, først i den omfat-
tende planlægningsfase og derefter time 
for time under selve gennemførelsen.

Titel: Iskold Krig
Forfatter: Trond S. Paulsen
Forlag: Ellekær
Pris: kr. 295

Claras Krig
Bogen er en personlig fortælling om den 
unge jødiske pige Clara Kramers kamp 
for at overleve i Polen under 2. Verdens-
krig. I en etnisk tyskers kælder, der var 
indrettet som bunker, tilbragte hun 20 
måneder sammen med 17 andre men-
nesker. Samtidig førte hun dagbog over 
sine oplevelser.

Titel: Claras Krig
Forfatter: Clara Kramer
Forlag: Gads Forlag
Pris: kr. 249

Alle priser er excl. moms og forsendelse
Se vores store katalog på

www.sehested-broderi.dk
Tlf. 36 47 21 18 • E-mail: h@sehested-broderi.dk
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den sJoVe side

Spørgsmål:
1   Hvem er blevet ny chef for Hærhjemmeværnsdistrikt 

København City?

2   Hvilken kommune har flyverhjemmeværnet hjulpet med 
at kontrollere landmændenes gylletanke?

3   Hvem udtalte ”Den var simpelthen guld værd” om 
de 1.200 hjemmeværnsfolks assistance  
til politiet under klimatopmødet i december?

4   Hvor mange mand havde Hærhjemmeværnsdistrikt 
Himmerland-Thy indsat i sneberedskabet i første uge  
af 2010?

5   Hvor mange ansatte har virksomheden 
Søren Knudsen A/S?

6   Hvad koster det at forlænge et marinehjemmeværnsfar-
tøj i 800-klassen?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 9. april 2010.

God fornøjelse

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

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

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 4/2009 blev:

Karen Nielsen
Holmstruphøjvej 63
8210 Århus V

Karl A. Lomholt
Hulmosevej 7
Dyrvig
6880 Tarm
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Teknisk arrangør:
Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 7626 1960 og oplys: Rabatkode 2121 samt priskode · Åbent hverdage kl. 8.30-16.00

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr · Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Aalbæk gl. Kro hhh

Aalbæk gl. Kro glæder sig til at kunne byde Dem 
velkommen til de naturskønne og storslåede om-
givelser ved Skagen. Den smukke gamle kro byder 
på moderne krokultur, god mad og en dejlig, af-
slappet atmosfære i hyggelige røgfrie omgivelser. 
Besøg Skagens Museum og mange af de andre 
spændende steder i Lysets Land.

Hyggelig kro tæt ved Skagen
- Afslapning i Lysets Land

SPAR KR. 260,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	2-retters	menu
•	 1	x	4-retters	menu
•	 1	x	entré	til	Skagens	Museum
 (Museet er lukket mandage)
 

Enkeltværelse	1.498,-

Valgfri	ankomst	frem	til	30.04.2010.

1.198,-
Priskode

L24

Hotel Norden hhhh

Hotel Norden har en af landets bedste beliggenhe-
der direkte i skønt sø- og parkområde med udsigt 
til domkirken. Få minutters gang til gågaden og de 
gamle bydele med toppede brosten og flot restau-
rerede huse og historiske Haderslev med alle Syd-
jyllands herligheder indenfor bekvem rækkevidde. 
”Norden” har alle faciliteter.

Sønderjylland og indkøbstur til Tyskland
- Vinterferie til særpris

SPAR KR. 756,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	stor	morgenbuffet
•	 2	x	3-retters	middag 

Valgfri	ankomst	frem	til		26.04.2010.

968,-
Priskode

L47

Hotel Dania Silkeborg hhhh

Hotel Dania fra 1848 har til huse i en af Danmarks 
smukkeste bygninger central placeret i hjertet af 
Silkeborg. I dag 4-stjernet business hotel omgivet 
af by og natur. Midt på torvet lige ved alle byens for-
retninger og restauranter er Hotel Dania et naturligt 
valg til overnatning i Silkeborg. Hotellet er blevet 
renoveret med nænsom hånd.

Knejsende	midt	på	strøget
- Hold fri i naturskønne Silkeborg

SPAR	KR.	304,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	glas	vin	eller	1	øl	i	
	 receptionen	ved	ankomst
•	 1	x	overnatning
•	 1	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	gourmet	menu 

Enkeltværelse	1.025,-

Fri	ankomst	i	2010.

795,-
Priskode

L98

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 Gode børnerabatter – rinG oG hør!

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.

Teknisk arrangør: 

På opdagelse i nordtyskland
4 dages ferie på hotel i bad oldesloe, Schleswig-holstein

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet
•	2	x	3-retters	middag/buffet
•	1	x	velkomstdrink

Grand City hotel bad oldesloe
Man behøver faktisk ikke køre særlig langt ned i Tyskland 
for at få spændende ferieoplevelser. Den hyggelige by Bad 
Oldesloe ligger blot halvanden times kørsel fra den danske 
grænse, og her finder I det topmoderne Grand City Hotel 
Bad Oldesloe i udkanten af byen. Fra hotellet har I en sand 
overflod af udflugtsmuligheder, og det er utrolig nemt at 
komme til f.eks. både Hamburg (47 km) og Lübeck (31 km), 
fordi motorvejen er så let at komme til fra hotellet. Metro-
polen Hamburg er et rent shoppingmekka, men byder sam-
tidig på kulturelle oplevelser for enhver smag og ikke mindst 
mulighed for en hyggelig havnerundfart, hvis vejret tillader 
det. Hamburg har det hele, uanset hvad man interesserer 
sig for! Dagens middag serveres i den elegante resturant på 
hotel Stad Güstrow, der ligger 300 m fra jeres eget hotel.

Valfri ankomst frem til 10.6. samt i perioden
1.9.-19.12.2010.
Juni: 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Juli: 1. 4. 11. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31.
Aug.: 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27.

Kulturperlen Güstrow
4 dages ferie på 3-stjernet centrumhotel i nordtyskland

•	3	overnatninger
•	3	x	morgenbuffet
•	3	x	aftenbuffet
•	1	x	entre	til	badelandet
•	1	x	entre	til	Güstrow
	 naturpark
•	Happy	hour	med	50	%
	 rabat	på	øl,	vin	og	vand
	 hver	dag	kl.	16.00-17.00

nordik hotel altstadt HHH
I hjertet af Mecklenburg-Vorpom-
mern – blandt de gamle nordtyske 
hansestæder – ligger Nordik Hotel 
Altstadt i centrum af Güstrow. Med 
dette 3-stjernede hotel som feriebase 
har I alle områdets kulturperler ved 
hånden. Gå f.eks. i kunstneren Ernst 
Barlachs fodspor på en tur rundt 
i byen og se et af hans kendte vær-
ker “den svævende engel” i Güstrow 
domkirke (300 m). Eller benyt jeres 
gratis entre til badelandet “Oase” og 
naturparken i Güstrow, hvor I nemt 
kan få en halv dag til at gå. Men tag 
f.eks. også på slotstur og oplev byens 
eget renæssanceslot (800 m) eller 
torneroseslottet i Schwerin (62 km), 
hvor vores egen dronning Alexandri-
ne voksede op. Slottet, der ligger på 
en lille ø i Schweriner See, er omgivet 
af en smuk landskabspark med skulp-
turer af bl.a. de antikke guder. På en 
køretur til østersøkysten kan man 
opleve den stemningsfulde, gamle ba-
deby Warnemünde (59 km) med de 
historiske bygninger langs strandpro-
menaden. 

ankomst: 
Torsdage og søndage frem til 
6.6.2010.

Sommer i østrig
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Mühlbach

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	6	x	frokostpakke
•	6	x	eftermiddagskaffe/te
•	7	x	buffet	inkl.	drikkevarer
•	Saftbar

hotel heinrichshof HHH
Er I til vandreture i Østrig eller vil 
opleve nogle af landets store sevær-
digheder? Så har I et rigtig godt ud-
gangspunkt på det 3-stjernede Hotel 
Heinrichshof, som ligger i centrum 
af den lille by Mühlbach 850 meter 
over havet for foden af det mægtige 
bjergmassiv Hochkönig. Egnen om-
kring Mühlbach er særdeles velegnet 
til vandre- og cykelture, da her er et 
væld af afmærkede ruter. Smør jer en 
frokostpakke om morgenen på hotel-
let og tag f.eks. bjergbanen op og tag 
på tur, hvor I kan nyde den smukke 
østrigske natur på nærmeste hold. I 
kan desuden tage på mange udflug-
ter – hvad med en tur til Salzburg 
(62 km)? En utroligt smuk by, som er 
rigtig spændende at gå på opdagelse i 
– her kan I bl.a. besøge Mozarts barn-
domshjem.

ankomst:  
Lørdage i perioden 5.6.-21.8.2010.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 4-11 år gratis i 
forældres værelse. Max. 2 børn 12-15 

år ½ pris i forældres værelse.

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.499,-
normalpris 2.799,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
normalpris 1.149,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.499,-
normalpris 2.799,-



Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Pris: Kr. 1.299,-

Pris: Kr. 899,-

Pris: Kr. 999,-

                   Dragoon
  ASBAC Smock

All Season Body Armour Combat Smock
ASBAC Smock er specielt designet som en fleksibel kampjakke til alle 

fire sæsoner og til anvendelse under fremtidens bæresystem.
 

Smocken har flere features end ovennævnte: Membranen er vandtæt 
og åndbar, der er udtagelig albuebeskyttelse og aftagelig hætte. 

Ingen knapper i brystområdet, hvor den skudsikker plade kan placeres.

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

XGO
Tactical T-Shirt
Pris: Kr. 230,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover

Pris: Kr. 169,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Highlander
  Falcon bivy tent
 Pris: Kr. 899,-

Wiley X!
Flere udsendte soldater i bl.a. Afghanistan anvender 
i dag Wiley X, når de ønsker optimal beskyttelse af 

øjnene under operative indsættelser.
PT3-SC fragmentationsbrillens glas følger hoved-
formen og giver maksimal beskyttelse af øjnene.
Spear gogglen har en rem, der kan monteres 

direkte på hjelmen og også kan anvendes sammen 
med Night Vision Goggles (NVG).

Begge briller leveres med klart og smoke grey glas.

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!
Salg af professionelt udstyr og udrustning til soldater i dansk forsvar - nationalt og internationalt

Afsender:
DistributionPLUS A/S 
Strandvejen 16, 2. sal 
9000 Aalborg
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