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                   tactical Sport Set
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Læserrejser
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Som læser af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

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

Kibæk Hotel HHH

Herning er regionens naturlige centrum og metropol. 
De mange specialbutikker og cafemiljøet langs gåga-
destrøget Østergade/Bredgade er netop blevet sup-
pleret med Dalgashus. Her kan du parkere bilen i en 
fire etagers p-kælder og gå direkte op i et spændende 
bycenter med en halv snes nye tøj- og livsstilsforret-
ninger. Kibæk Hotel ligger 10 min. kørsel fra Herning.

All inclusive ved Herning
- miniferie i Midtjylland

SPAR KR. 800,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	x	velkomstdrink
•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	2-retters	menu	m.	kaffe
•	 Fri	øl,	vand	og	vin	hver	aften	kl.	18-22 

Enkeltværelse	1.795,-

Ankomst mandage, tirsdage, 
onsdage	og	torsdage	i	2010..	

1.595,-
Priskode

L30

Billum Kro HHH

Oplev det dejlige Vesterhav, Søfarts og Fiskerimu-
seet i Esbjerg, Minibyen i Varde og meget mere 
mens du nyder 2 dage med halvpension på denne 
dejlige kro. Billum Kro ligger tæt ved Esbjerg, golf-
baner, smukke klitplantager og Vesterhavet. Stort 
spisekort, swimmingpool, krostue med ægte dansk 
kroatmosfære og gårdhave. 

Klitplantager og Vesterhav
- kroophold tæt ved Esbjerg

SPAR	KR.	103,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	menu	incl.	kaffe 

Enkeltværelse	1.254,-

Valgfri	ankomst	i	2010.

914,-
Priskode

51L

Hotel	Phønix,	Brønderslev	HHH

Med kun ½ times kørsel til Vesterhavet, badebyer-
ne Blokhus og Løkken, Fårup Sommerland, Nordsø 
Museet, storbyen Aalborg og mange golfbaner 
af høj standard ligger Hotel Phønix Brønderslev       
perfekt til en miniferie i Nordjylland. Brønderslev   
ligger midt i Vendsyssels pragtfulde natur og kaldes 
Vendsyssels blomstrende hjerte. 

Miniferie i Nordjylland
-	kun	½	times	kørsel	til	”alting”

SPAR	KR.	462,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	aftenbuffet	eller	
	 3-retters	middag
•	 1	x	picnickurv	til	én	af	
 dagenes udflugter 

Enkeltværelse	1.048,-

Ankomst	alle	dage	indtil	13.12.2010.	

748,-
Priskode

59L
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Girlpower

”Bag et stærkt hjemmeværn står 
stærke kvinder”. Denne let-
tere omskrivning af et gammelt 
ordsprog kunne nærmest stå som 
konklusionen på en rapport om 
kvinder i hjemmeværnet. For iføl-
ge rapporten, som præsenteres i 
en artikel i dette nummer af HJV 
magasinet, er synlige, kvindelige 
rollemodeller midlet til at hverve 
flere kvinder til hjemmeværnet.

Potentialet blandt kvinder er 
nemlig stort. Det påpeger infor-
mationschef i Totalforsvarsregion 
Nordjylland, Lisbeth Frost Chris-
tensen, i samme artikel. Hvor 
de kvindelige medlemmer i dag 
udgør knap 15 procent af den 
samlede hjemmeværnsstyrke, 
kan kvinder med tiden komme 
til at udgøre mindst 20 procent, 
mener hun.

Girlpower løber i det hele taget 
som en rød tråd gennem HJV 
magasinet. Læs om hustruen, 
der passede hjemmefronten, 
mens hendes mand var udsendt 
til Afghanistan. Læs om kvinden, 
der var administrativ leder for 
55 afghanske tolke i Helmand-
provinsen og om den kvinde-
lige førstegangsgænger ved 
Nijmegen-marchen. Og tag med 
til Nordjylland, hvor et kompagni 
har stor succes med at hverve 
repræsentanter for spindesiden.

Af Jakob Eberhardt, journalist

HJV magasinet
Nr. 3/2010

Ansvarshavende redaktør:
Jørgen Jensen  
Tlf. 33 47 93 96
e-mail: hjk-prach@hjv.dk

Journalist: Jakob Eberhardt 
(DJ). Tlf. 33 47 93 07
e-mail: hjk-pra3@hjv.dk

Sekretariat og annoncer:  
Joan Schack  
Tlf. 33 47 93 95
e-mail: hjvbl@hjv.dk

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

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

HJV magasinet udkommer fire 
gange årligt. Oplag 53.200.

Design & tryk:  
Phoenix Design Aid A/S, Datagraf

ISSN: 1902-3391

Adresse:
Hjemmeværnskommandoen,  
Presseafdelingen, Kastellet 82,  
2100 København Ø
e-mail: hjk@hjv.dk

HJV magasinet nr. 4/2010  
udkommer 8. december.

Forside:
Heidi under missionsforberedelsen 
inden hun tog til Afghanistan.  
Foto: Palle Peter Skov.
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Hvad kræver det
...at blive ledere af en bevogtningsdeling i Afghanistan? Læs svaret 
i interviewet med den næstkommanderende for hjemmeværnets 
næste bevogtningsdeling i Afghanistan, side 28. Og hør distriktschef 
Thomas Bjørnbak fortælle om valget af både næstkommanderende 
og delingsfører, side 31.

Hjem for veteraner
Danmarks første af i alt tre veteranhjem ligger i en stor, rummelig mur-
stensvilla i Fredericia. Hjemmeværnet har taget aktivt del i etableringen 
af veteranhjemmene, der i høj grad bæres af frivillige kræfter. Læs 
reportagen fra åbningen af veteranhjemmet i Fredericia 17. august. 

Hyldest til udsendte
For andet år i træk blev tidligere og nuværende udsendte i international 
tjeneste hyldet 5. september. Det skete på flagdagen for Danmarks 
udsendte med arrangementer over hele landet. HJV magasinet var med 
til paraden på Christiansborgs Slotsplads, hvor hjemmeværnets interna-
tionale bevogtningsdelinger var repræsenteret.

34
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Omstilling og tålmodighed

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Leder

Hjemmeværnet er i fuld gang med at omsætte for-
svarsforligets indhold i praksis.

Både frivillige og ansatte har lagt og lægger fortsat 
mange kræfter i dette arbejde, som i bund og grund 
går ud på yderligere at styrke hjemmeværnet: Udadtil 
som en værdsat og meget anvendt samarbejdspartner 
for forsvaret, politiet og andre myndigheder. Og indadtil 
som en dynamisk og forandringsvillig organisation.

Som alle ved, kan det være besværligt med foran-
dringer, og det kan tage lang tid. Der bliver i processen 
trukket veksler på tålmodigheden, fordi alle naturligt 
nok er optaget af, hvad forandringerne betyder for den 
enkelte.

Det er alt sammen forståeligt. Derfor er det vigtigt  
et øjeblik at dvæle ved udgangspunktet for de foran-
dringer, der skal gennemføres i denne forligsperiode:

•  Forsvarsforligets krav om forandringer og omstilling 
er et skulderklap til hjemmeværnet, som i forligspe-
rioden 2005-2009 til fulde levede op til de politiske 
krav. 

•  I de seneste fem år har hjemmeværnet gennemgået 
betydelige forandringer, både i organisation og med 
hensyn til nye opgaver. Vores rolle i samfundet blev 
nydefineret. År for år er hjemmeværnet blevet mere 
og mere anvendt af samarbejdspartnerne og fik 
dermed cementeret sin rolle som en uundværlig del 
af det samlede beredskab.

•  Derfor var der heller ingen, der i den politiske dis-
kussion op til forsvarsforliget for 2010-2014 satte 
spørgsmålstegn ved hjemmeværnets berettigelse. 
Tværtimod. Forliget pålægger hjemmeværnet nye 
opgaver ud over de allerede kendte. Det er en an-
erkendelse af, at den frivillige militære organisation 
kan udvikles endnu mere til gavn for forsvaret og det 
øvrige samfund.

Lad os huske det i den proces, det er fortsat at til-
passe hjemmeværnet i denne forligsperiode.

Vores organisatoriske ramme bliver anderledes med 
nye regioner og distrikter, og nogle opgaver skal priori-
teres anderledes for at skabe rum til nye.

Det er en positiv udfordring for os alle.
Det er dog vigtigt for os at understrege, at ud-

gangspunktet for det frivillige hjemmeværnsliv fortsat 
er underafdelingen, som jo ikke berøres af sammen-
lægninger ved distrikter og regioner. Det vil selvføl-
gelig have nogle konsekvenser for frivillige stabe og 
stabsunderafdelinger, men det er vores håb for disse, 
at vi kan finde nogle gode lokale løsninger. 

Hvor skal vore distrikter og regioner være? Hvem 
skal være min chef? Bliver der ændringer til de opga-
ver, jeg skal løse? Disse og mange andre spørgsmål 
melder sig ganske naturligt i den proces, vi er i gang 
med.

Der kan ikke svares på alle spørgsmål endnu. Med 
hensyn til tjenestesteder skal Hjemmeværnskomman-
doen i samarbejde med Forsvarskommandoen aflevere 
et forslag til Forsvarsministeriet den 1. oktober. Vi 
håber på en hurtig afklaring, idet vores nye struktur 
med tre regioner, 12 hærhjemmeværnsdistrikter, to 
marinehjemmeværnsdistrikter, ét flyverhjemmeværns-
distrikt og virksomhedshjemmeværnet skal være på 
plads den 1. januar 2011.

Derfor må vi alle have tålmodighed en stund endnu.

Hjemmeværnsledelsen
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Hjemmeværnet får 
nye medlemmer 

hver dag

Flere og flere vil i Hjemmeværnet 
Fire til fem danskere skriver dagligt kontrakt med Hjemmevær-
net. Hver tredje ansøger får ingen kontrakt bl.a. på grund af 
manglende fysik 

Kilde: Hjemmeværnet / r i t z a u  g r a f i k /  MW

Nye medlemmer pr. år

2006

2007

2008

2009

2010

1. halvår

910
1052

1230
1400

786

Hver dag skriver i gennemsnit fire til fem danskere 
kontrakt med hjemmeværnet.

I første halvår 2010 er 786 kvinder og mænd over 
hele landet blevet optaget som nye medlemmer i 
den frivillige militære organisation. Hjemmeværnets 
opgave er at støtte forsvaret, politiet og andre myn-
digheder, når de har brug for assistance.

I alt søgte 1.190 personer om optagelse i hjem-
meværnet i første halvår, og 786 slap gennem nåle-
øjet. Der stilles en række krav, blandt andet fysiske, 
i forbindelse med optagelse.

Selv i en stille måned som juli er der føjet yder-
ligere 77 kontrakter til de 786 i første halvår. I juli 
søgte 104 om optagelse i hjemmeværnet.

Dermed fortsætter den positive tendens, som 
hjemmeværnet har oplevet de senere år med stig-
ninger i både antal ansøgere og kontrakter.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens 
Hald, siger, at hjemmeværnet for alvor er blevet en 
attraktiv mulighed for mange danskere, der ønsker 
at yde et bidrag til forsvaret og beskyttelsen af 
landet.

”Hjemmeværnet yder blandt andet meget synlig 
hjælp til politiet. Vi så det ved klimatopmødet i 
København, hvor 1.600 hjemmeværnssoldater hjalp 
politiet med en række sikkerhedsopgaver. Vi ser 
det i dagligdagen, hvor vi assisterer politiet med en 
række opgaver som for eksempel eftersøgninger, 
afspærringer af gerningssteder og indsats til søs. 
Derudover deltager hjemmeværnet i forsvarets 
internationale operationer, blandt andet i Afghani-
stan. Det er en vifte af opgaver, som er attraktiv for 
mange, ikke mindst de unge,” forklarer Jens Hald.

I 2009 skrev 1.400 personer kontrakt med hjem-
meværnet. Den kommitterede håber, at det i år 
bliver lige så mange eller lidt flere.

I hjemmeværnet får de frivillige en uddannelse, 
som ud over militære færdigheder omfatter brand, 
redning og miljø og dermed gør dem i stand til at 
løse vidt forskellige opgaver for forsvaret, politiet og 
andre myndigheder.

Tilgangen til hjemmeværnet er fordelt over hele 
landet, men især i København og Østjylland er den 
stor.

Næsten 800 danskere skrev kontrakt med den frivillige militære 
organisation i første halvår 2010.

AF JØRGEN JENSEN

Sådan illustrerede Ritzaus Bureau 
udviklingen i tilgangen til hjemme-
værnet fra 2006 og frem til første 

halvår 2010. En illustration, der 
fandt vej til mange medier.
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FrA FOrLIGSteKSt tIL prAKSIS

Den aktuelle udfordring for hjemmeværnet er at 
bygge videre på en succes. De seneste år har 
hjemmeværnet udviklet sig meget og bliver i stadigt 
stigende omfang brugt af forsvaret, politiet og andre 
myndigheder i løsningen af en bred vifte af opgaver. 
Med forsvarsforliget 2010-2014 venter der hjemme-
værnet en række nye opgaver – ud over de kendte.

Sådan satte Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, og Den Kommitterede for Hjem-
meværnet, Jens Hald, scenen, da de på en rund-
rejse i august og september mødte både frivillige og 
ansatte for at orientere om og diskutere en række 
emner – med forsvarsforliget som hovedemne.

For hvordan omsættes forligsteksten til praksis i 
hjemmeværnets dagligdag? Det har ansatte og frivil-
lige arbejdet med siden forsvarsforliget blev indgået 
i juni 2009. Og i sommeren 2010 godkendte de 
politiske partier bag forliget uden justeringer hjem-
meværnets plan for implementering.

Jens Hald fremhævede på rundrejsen, der omfat-
tede de fem totalforsvarsregioner, Det Bornholmske 
Hjemmeværn og Hjemmeværnsskolen, at det er 
en cadeau til hjemmeværnet, at planen er vedtaget 
uden bemærkninger. Både frivillige og ansatte kan 
være stolte af, at politikerne så at sige har givet den 
en blank påtegning.

Robuste afdelinger
Generalmajor Finn Winkler understregede, at 
hjemmeværnets underafdelinger – de næsten 300 
kompagnier, flotiller og eskadriller – er det robuste 
grundlag for et landsdækkende hjemmeværn. Det er 
herfra hjemmeværnets samarbejdspartnere henter 
den assistance, som der døgnet rundt er bud efter.

I arbejdet med at omsætte forliget til praksis 
nævnte Chefen for Hjemmeværnet fire hovedområ-
der:

•  De nye distrikter og depoter bliver mere robuste.
•  Flere uddannelser bliver gennemført decentralt.
•  Logistikken bliver mere fleksibel.
•  Der stilles krav til hjemmeværnets myndigheder 

om støtte til de frivillige.

”Udfordringen er, at vi på alle niveauer i hjemmevær-
net kigger på muligheder og ikke begrænsninger. 

At bygge videre på

en succes
Hjemmeværnsledelsen gennemførte i august og 
september en rundrejse til alle regioner, Det Born-
holmske Hjemmeværn og Hjemmeværnsskolen. 
Implementering af forsvarsforliget var hovedemnet.

AF JØRGEN JENSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

Mange noterede flittigt under 
rundrejse-møderne.

Den Kommitterede for Hjemmevær-
net, Jens Hald, roste frivillige og 
ansatte for godt arbejde med planen, 
der skal omsætte forsvarsforliget til 
praksis.
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Der skal samarbejdes om at sikre et godt servi-
ceniveau overalt i organisationen,” erklærede Finn 
Winkler.

På de følgende sider kan du blandt andet læse 
om de konkrete udspil til den service, der skal ydes i 
en organisation med færre regioner og distrikter end 
tidligere, og den nye organisering af uddannelserne i 
hjemmeværnet.

Hvor skal vi bo?
Et af de spørgsmål, som optog mange af de flere 
hundrede frivillige og ansatte, som deltog i rundrej-
se-møderne, er: Hvor skal hjemmeværnet have til 
huse i fremtiden – det vil sige, hvor skal for eksem-
pel de nye regioner og distrikter have hovedkvarter?

Der mangler aftaler om placering af en række 
tjenestesteder. Her skal hjemmeværnets ønsker 

koordineres med forsvarets øvrige myndigheder. Det 
er en stor kabale, der skal gå op.

Finn Winkler og Jens Hald oplyste, at Hjemme-
værnskommandoen i samarbejde med Forsvarskom-
mandoen arbejder på en garnisonerings-plan, som 
skal afleveres til Forsvarsministeriet den 1. oktober. 
Snarest herefter håber hjemmeværnsledelsen at få 
en afklaring, idet den nye regions- og distriktsstruk-
tur træder i kraft den 1. januar 2011.

Læs mere side 8-15.

Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler – en af 
opgaverne at er yde god service til 
frivillige i de meget større regioner 
og distrikter, der nu kommer.

Det var med at slå ørerne ud, da hjemmeværnsledelsen 
redegjorde for nogle af de forandringer, der kommer til at 
ske i hjemmeværnet i henhold til forsvarsforliget. 
Billederne er fra mødet i Totalforsvarsregion Sjælland på 
Flyvestation Skalstrup.
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Udlevering af udrustning og materiel. Lån af køretø-
jer og hjælp til at planlægge uddannelser. Støtte til 
udvikling af personel og til planlægning af informa-
tionsaktiviteter. Det er blot nogle få af de områder, 
hvor hjemmeværnets distrikter, uddannelsescentre 
og områdedepoter i dag støtter underafdelingerne. 
Og det skulle de gerne blive ved med i den kom-
mende distriktsstruktur, hvor distrikterne bliver færre 
og større.

Oberstløjtnant Finn Prip Pedersen er fortrøst-
ningsfuld, når talen falder på de kommende store 
distrikter og deres mulighed for at levere service 
til underafdelingerne. Han er distriktschef for det 
nuværende Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland 
og samtidig formand for arbejdsgruppen ”Leverings-
dygtig struktur” (AG LEST).

Arbejdsgruppen er nedsat af Hjemmeværnskom-
mandoen i forbindelse med den kommende distrikts-
struktur og skal finde ud af, hvordan distrikterne 
som minimum opretholder serviceniveauet over for 
underafdelingerne. Og gerne forbedrer det. Derfor 
har arbejdsgruppen set på alle de berøringsflader, 

I forbindelse med det nye for-
svarsforlig får hjemmeværnet 
færre og større hjemmeværnsdi-
strikter. Men det vil ikke forringe 
den service, som distrikterne 
leverer til underafdelingerne. 
Tværtimod.

AF JAKOB EBERHARDT

Service i 

højsædet
Oberstløjtnant Finn Prip Pedersen, chef for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland og 
formand for arbejdsgruppen ”Leverings-
dygtig struktur”.

FrA FOrLIGSteKSt tIL prAKSIS
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som underafdelingsniveauet har med distrik-
ter, områdedepoter og uddannelsescentre.

”Den frivillige vil kunne forvente, at hver-
dagen bliver, som den er i dag. Og på visse 
områder vil man opleve en forbedring. For 
ambitionen er faktisk, at serviceniveauet skal 
blive endnu bedre,” siger Finn Prip Pedersen.

45 minutter
De kommende distrikter vil i det hele taget 
have mulighed for at give en bedre service 
end tidligere, fordi de bliver bedre bemandet, 
påpeger Finn Prip Pedersen. Mere personale 
vil gøre distrikterne mindre sårbare og mere 
modstandsdygtige i perioder, hvor nogle af de 
ansatte er udsendt på internationale opera-
tioner eller ramt af sygdom. Det vil også få 
betydning for områdedepoterne.

”Områdedepoterne bliver noget bedre be-
mandede. Og det vil give en større fleksibilitet 
i driften og gøre det muligt at holde åbent på 
andre tidspunkter end i dag. Desuden vil der 
være bedre ressourcer til at levere materiel,” 
siger den sønderjyske distriktschef.

Finn Prip Pedersen har i det hele taget 

en klar holdning til distrikternes levering af 
ydelser:

”Jeg vil gerne have, at vi i den forbindelse 
tænker i service. Jeg tror, at det er noget, 
vi skal arbejde på i distrikterne, og at vi skal 

tale med vores medarbejdere om, hvad god 
service er.”

Som en af sine primære opgaver har 
arbejdsgruppen opstillet nogle minimumskrav 
for det serviceniveau, som distrikterne skal 
opfylde over for underafdelingerne. Det vil 
sige: en slags servicestandarder. Et eksempel 
på en sådan servicestandard er, at hjem-

meværnssoldater ikke må bruge mere end 
45 minutter på transport, når de skal bytte 
udrustning, gå til møder og så videre.

”Folk har en bestemt tid til rådighed til at  
gå til hjemmeværn, og den skal de ikke bruge 

på landevejen. Den tid, hjemmeværnssoldaten 
bruger på transport, er lang nok i forvejen,” 
understreger Finn Prip Pedersen.

Frihed i metode
Servicestandarderne vil blive skrevet ind i et 
såkaldt servicekatalog. På den måde kan 
de frivillige og distrikterne nemt tjekke, om 

”Den frivillige vil kunne forvente, at 
hverdagen bliver, som den er i dag. Og på visse 

områder vil man opleve en forbedring. For 
ambitionen er faktisk, at serviceniveauet 

skal blive endnu bedre.”

Hjemmeværnssoldat

Mindre end 
45 minutter

Mindre end 
45 minutter

Mindre end 
45 minutter

Mindre end 
45 minutter

MATERIEL OG
DEPOTVIRKSOMHED

ADMINISTRATION

PLANLÆGNING AF 
BL.A. AKTIVITETER

ETABLISSEMENT

OPERATIONER

BILER

INFORMATIONS-
TJENESTE

IT

UDDANNELSE

LEDELSE

Et af arbejdsgruppens forslag til en servicestandard 
er, at hjemmeværnssoldater ikke må bruge mere end 
45 minutter på at få adgang til en række områder.
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NORDJYLLAND

MIDT- OG VESTJYLLAND

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SYDØSTJYLLAND

ØSTJYLLAND

 FYN

SYDSJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER

MIDT- OG VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN
KØBENHAVNS 

VESTEGN

BORNHOLM

Marinehjemmeværnsgrænser

Hærhjemmeværnsgrænser

Totalforsvarsregionsgrænser

Fællesværnsdistrikt

Virksomhedshjemmeværnet

Marinehjemmeværnsdistrikter

Flyverhjemmeværnsdistriktsfilial

Flyverhjemmeværnsdistrikt

Hærhjemmeværnsdistrikter

Totalforsvarsregioner

Hjemmeværnskommandoen

Som konsekvens af det nye forsvarsforlig bliver hjemmeværnets lokale kommandostruktur justeret. Det 
indebærer blandt andet, at antallet af totalforsvarsregioner reduceres fra fem til tre, og at de nuværende 19 
hærhjemmeværnsdistrikter reduceres til 12 (inklusive Det Bornholmske Hjemmeværn). Desuden bliver der ét 
i stedet for to flyverhjemmeværnsdistrikter. Det betyder samtidigt, at seks hærhjemmeværnsdistrikter og 
flyverhjemmeværnsdistriktet bliver væsentligt større end i dag og kommer til at omfatte flere underafdelinger 
end hidtil. Afstandene til underafdelingerne bliver længere i cirka halvdelen af de nye distrikter.

BEMÆRK: 
Placeringen af tjenestesteder på dette 

kort er kun udtryk for en mulighed. Der 

er endnu ikke taget stilling til, hvor de 

fremtidige tjenestesteder placeres.

FrA FOrLIGSteKSt tIL prAKSIS
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kravene bliver overholdt. Og det er en sik-
kerhed for begge parter, mener arbejdsgrup-
pens formand. Servicestandarderne bliver 
desuden gradueret. Noget ”skal” gøres, 
mens andet ”bør” eller ”kan” gennemføres. 
Samtidig er det vigtigt for arbejdsgruppen, at 
distrikterne får frihed til at gøre, som de vil, 
for at nå servicestandarderne. Det vil sige, 
at serviceniveauet i hele hjemmeværnet skal 
være ens, men måden, hvorpå distrikterne 
opnår niveauet, kan være forskellig. Grunden 
er, at de enkelte distrikters lokale forhold er 
forskellige. For eksempel er der, som Finn 
Prip Pedersen gør opmærksom på, forskel på 
København City og Vestjylland alene på grund 
af afstandene inden for distrikterne. Derfor 
vil arbejdsgruppen ikke tvinge distrikterne til 
at løse opgaverne på én bestemt måde, men 
lægger i stedet op til, at de finder deres egen 
metode.

Frivilligt fingeraftryk
De frivillige i hjemmeværnet har været involve-
ret i hele arbejdsgruppens foreløbige arbejde. 
Først og fremmest fungerer Hjemmeværnets 
Udviklingsråd, hvor der både sidder repræ-
sentanter for hjemmeværnets ansatte og 
frivillige, som arbejdsgruppens følgegruppe. 
På et møde 18. august fik rådet forelagt 
løsningsmodellerne, som det efterfølgende 
debatterede. Men allerede forinden havde 
udviklingsrådet foreslået, at hjemmeværnets 
underafdelingschefer blev involveret i arbejdet 
med den leveringsdygtige struktur. Underaf-
delingschefer på tværs af værnsgrenene fik 
derfor i maj – da arbejdsgruppen blev nedsat 
– mulighed for at udtale sig om distrikter-
nes levering inden for nogle hovedområder. 
Cheferne berørte både konkrete problemer og 
kom med konstruktive forslag, som arbejds-
gruppen efterfølgende inddrog i sit arbejde 
med løsningsmodeller og servicestandarder. 
Fire måneder senere – på et fællesmøde 11. 
september – fik repræsentanter fra forskel-
lige underafdelinger fra hele landet mulig-
hed for at debattere løsningsforslagene og 
servicestandarderne. Og på baggrund heraf 
giver arbejdsgruppen sin endelige anbefaling 
til en leveringsdygtig struktur, som bliver 
præsenteret på landsrådsmødet i november. 
Undervejs i processen er også distriktsche-
ferne – det vil sige cheferne for den servicele-
verende myndighed – blevet hørt. Og der var 
stor tilfredshed med arbejdsgruppens forslag 
og anbefalinger.

LØSNINGSMODELLER
Arbejdsgruppe ”Leveringsdygtig struktur” (AG LEST) giver en hel del konkrete forslag til, hvordan distrikterne kan løse den fremtidige leveringsopgave. Arbejdsgruppens formand, oberstløjtnant Finn Prip Pedersen, understreger imidlertid, at ingen af forslagene i listen nedenfor er endeligt vedtaget, og at det derfor endnu ikke er til at sige, 

om løsningsmodellerne bliver til virkelighed. Omvendt peger han på, at hjemmeværnet vil kunne iværksætte mange af forslagene straks og 
uden store økonomiske konsekvenser, mens nogle af løsningsmodeller-
ne dog må afvente, at forskellige økonomiske, tekniske og forvaltnings-
mæssige forudsætninger kommer på plads. Specielt tidshorisonten på 
it-løsningerne (se nedenfor) er svær at sige noget om.
Inden for levering af udrustning og materiel anbefaler arbejds gruppen:
•  Droppunkter: Et sikret rum som både områdedepotet og forsynings-befalingsmanden har en nøgle til. I dagtimerne kan distriktet lægge udrustning – også våben – i rummet og herefter kan de frivillige hen-te det samt lægge returvarer ind. Allerede i dag findes der sikrede udleveringsrum, hvor underafdelingen kan hente ting i weekenderne. Det er lidt det samme som droppunkter, men forskellen er, at i stedet for at hjemmeværnssoldaterne kommer til udleveringsrummet ved distriktsdomicilet, så leverer distriktet tingene ud til underafdelingen.

•  Filialdepot: Depot, der hører under områdedepotet, og som beman-des på bestemte tidspunkter. Filialdepot er den dyreste løsning.•  Pakkepost: Den frivillige bestiller udrustning hos sin forsyningsbe-falingsmand, som via internettet bestiller varen ved områdedepotet. Den frivillige får derefter tilsendt pakke med udrustningen direkte.•  Opnormering af forbrugspakke: Til underafdelinger i distriktets udkant kan der gives en ekstra beholdning af forbrugsting. Forsy-ningsbefalingsmanden behøver dermed ikke køre så ofte for at hente 
disse ting ved områdedepotet.•  Forsvarets depoter: Arbejdsgruppen arbejder for, at de frivillige kan bytte enkelmandsudrustning ved forsvarets depoter. Her er altså kun tale om bytteforretninger.

•  Afhentning ved nabodistrikt: Hvis en underafdeling ligger tæt på nabodistriktets områdedepot, skal underafdelingen kunne benytte dette.

Inden for service til administration anbefaler arbejdsgruppen:•  Rejsehold: Personale fra distriktet tager ud til underafdelingen og hjælper med administrative opgaver, for eksempel uddannelsesplan-lægning. Det skal være muligt for distriktet at tage deres it-system (fiin) med ud til underafdelingen.•  It-portaler på HJV.DK, hvor alle oplysninger, skabeloner, bestillings-sedler og blanketter inden for ét område samles. Det kunne være portaler for de enkelte funktioner, for eksempel en portal for forsy-ningsbefalingsmænd, hvor man kan finde alt, der vedrører udøvelsen af denne funktion.
•  It-løsninger: Så meget administration som muligt skal kunne fore-tages over internettet/computer. Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet en materielbestillingsplatform og rejseafregning via HJV.DK.
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Der er mange elementer, der skal falde på 
plads, før forsvarsforliget for perioden 2010-
2014 er omsat i praksis, både i forsvaret og 
hjemmeværnet.

I det følgende får du en smagsprøve på 
et udsnit af de emner, der arbejdes med i 
forbindelse med implementeringen af forliget i 
hjemmeværnet. Her nævnt i kortfattet form.

Støtte til hæren
Hjemmeværnet oplever en stigende efter-
spørgsel på støtte til øvelser og uddannelse 
fra myndigheder og enheder under Hærens 

Operative Kommando (HOK). Med hensyn til 
uddannelse af reaktionsstyrker og hærens ba-
sisuddannelse yder hjemmeværnet støtte i en 
sådan kvalitet og kvantitet, at uddannelserne 
ikke ville kunne gennemføres i det nuværende 
omfang og med det nuværende udbytte uden 
hjemmeværnets medvirken. For at kunne 
imødekomme HOKs behov foreslås det, at 
hjemmeværnet også støtter brigadeledet ud-
dannelse med op til 70 personer per aktivitet. 
Pointen i forslaget til fremtidig støtte til hæren 
er at skabe bedre sammenhæng mellem de 
kapaciteter, hjemmeværnet råder over, og de 

der anvendes til at støtte hæren. Endvidere vil 
man ved at satse på kvalitet frem for kvantitet 
kunne sikre, at der i forhold til den nuværende 
situation frigøres flere dage til hjemmeværns-
soldaternes egen uddannelse.

Støtte til søværnet
Marinehjemmeværnet yder omfattende støtte 
til søværnet, blandt andet i farvandsovervåg-
ningen, og det samarbejde skal fortsætte i 
denne forligsperiode. Men der er behov for at 
styrke uddannelsesområdet, og det bliver der-
for et fast punkt på dagsordenen i møderne 
mellem Søværnets Operative Kommando 
(SOK) og Hjemmeværnskommandoen.

 
Støtte til flyvevåbnet
Flyverhjemmeværnets støtte til flyvevåbnet 
udgjorde i 2008 cirka 12.000 timer mod 
nogle få hundrede i 2005, og det forudses, at 
den samlede støtte i 2011 og 2012 kommer 
op på cirka 22.000 timer årligt. For at kunne 
imødekomme det stigende behov, er det nød-
vendigt, at flyverhjemmeværnet bruger mere 
tid på at finde og screene det ønske personel.
Der skal også ske en skarpere prioritering af 
opgaverne.

Miljøopgaver – med hjælp ovenfra
I forsvarsforliget peges der på, at hjemme-
værnet skal yde et større bidrag til miljøover-
vågningen. Marinehjemmeværnet er allerede 
en vigtig del af havmiljøberedskabet, men nu 
er der også lagt op til, at de flyvende delinger 
i flyverhjemmeværnet skal have en betydelig 
rolle i overvågningen af havmiljøet. Derfor 
overvejes det at udskifte Cessna 182 flyene 
i to af de otte delinger med en anden flytype 

Klar til nye 
udfordringer

Det var dengang for ikke så længe siden – sidste vinters snekaos er frisk i erindringen. Det 
kan ske igen, og så bliver det en endnu større opgave for hjemmeværnet.

Her kan du læse et kortfattet udpluk af de mange emner, der 
arbejdes med for at omsætte forsvarsforligets tekst til kon-
kret virkelighed i hjemmeværnet.

AF JØRGEN JENSEN

FrA FOrLIGSteKSt tIL prAKSIS
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med enten 2-motors stempelmotor eller 
1-motors turbopropel.

Sikring og eskorte, nationalt
De nuværende motoriserede overvågnings-
delinger foreslås omdefineret til sikrings- og 
eskortedelinger. På den måde vil opstillings-
grundlaget bedre svare til de opgaver, der er 
efterspurgte nationalt. Samtidig vil en sådan 
organisation svare til enheder i hæren, der 
løser opgaver i internationale operationer. 
Baggrunden for forslaget er, at motoriserede 
overvågningsdelinger ikke anvendes i ønsket 
omfang. Derfor bør de organiseres i grup-
per af otte mand på to hjulkøretøjer, det vil 
sige fire mand på hvert køretøj. Det vil sikre, 
at indøvelse af basale taktiske færdigheder 
kan gennemføres i basisstrukturen, som kan 
danne grundlag for sikrings-, eskorte- og 
opklaringsenheder.

Sneberedskab
Hjemmeværnet skal overtage det samlede 
nationale sneberedskab med 24 køretøjer i 
beredskabsperioden 1. november - 31. marts. 
Implementering i to faser og fuldt operativt 
i beredskabsperioden 2011 - 2012. Hæ-
rens Operative Kommando (HOK) stiller 36 

køretøjer af typerne PMVG3, Piranha og Duro 
til rådighed for indsats og for omskoling. Kø-
retøjerne stilles til rådighed, når beredskabet 
aktiveres og vil ellers være i HOKs driftsstruk-
tur. Hjemmeværnet uddanner besætninger 
til køretøjerne – kører og vognkommandør. 
Uddannelse over 1 - 3 weekender, afhængig 
af køretøjstype.

Bevogtning, nationale operationer
Hjemmeværnet kan optimere sine kapaciteter 
til nationale bevogtningsopgaver. Det kan ske 
ved at justere de nuværende enhedstyper til 
værnsfælles bevogtningskapaciteter, tilføje 
nogle få nye kompetencer og styrke enheder-
nes evne til at observere i mørke. Formålet 
er at have lige præcis de kapaciteter, som 
efterspørges. Værnsgrensfælles bevogtnings-
kapaciteter vil give en mere fleksibel og øko-
nomisk optimal udnyttelse af hjemmeværnets 
bevogtningsenheder. Med ens kompetencer 
bliver det også lettere for den enkelte at flytte 
mellem værnsgrenene.

Støtte til politiet
Hjemmeværnskommandoen og Rigspolitiet 
har iværksat et fælles arbejde med henblik på 
at analysere hjemmeværnets støtte til politiet 

og opstille eventuelle prioriterede forslag til 
udvikling af hjemmeværnets opgaveløsning til 
støtte for politiet samt kapaciteter hertil.

Arbejdsgruppen skal samtidigt udvikle et 
koncept til evaluering af hjemmeværnets 
støtte og de konkrete rammer herfor. Arbejds-
gruppen afleverer sin rapport 30. oktober 
2010.

Ammunitionsrydning
På initiativ af Hærens Operative Kommando 
(HOK) skal hjemmeværnet uddanne am-
munitionsryddere. HOK har behov for at 
kunne frigøre personel fra sit beredskab til 
ammunitionsrydning til andre opgaver, specielt 
i internationale operationer. Det anses for 
realistisk, at hjemmeværnet kan uddanne 
cirka 50 rydningsassistenter på landsplan og 
også nyuddanne personel i fremtiden. Ved en 
decentral opstilling af pyroteknik-rydningshold 
på én times beredskab vil hjemmeværnet 
kunne aflaste det nuværende beredskab til 
ammunitionsrydning væsentligt og reducere 
responstiden, især i yderområderne.

Flyverhjemmeværnets støtte til samfundet er stærkt stigende. 
Derfor kommer de flyvende delinger oftere på vingerne.

F
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Uddannelsescenter Nordjylland,
Aalborg Kaserner

Uddannelsescenter Midtjylland,
Flyvestation Karup

Marinehjemmeværnssektion,
Slipshavn (uddannelsescenter)

Uddannelsescenter Sydsjælland,
Stensved Kaserne

Uddannelsescenter 
Nordsjælland

Hjemmeværnsskolen
Nymindegablejren

(uddannelsescenter)

Uddannelsescenter Sydjylland,
Søgårdlejren

Uddannelsescentre organiseres under 

Hjemmeværnsskolen
Ny organisering af hjemmeværnets uddannelser vil give 

en bedre udnyttelse af kurserne og tilgodese særlige 
behov for lokale kurser.

AF OBERSTLØJTNANT CARSTEN ALBREKTSEN,
SEKTIONSCHEF, HJEMMEVæRNSSKOLEN

FrA FOrLIGSteKSt tIL prAKSIS

BEMÆRK: 
Sådan forestiller hjemmeværnet sig 

placeringen af uddannelsescentre. Der er 

endnu ikke taget stilling til placeringen.
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Uddannelsescentrene ved totalforsvarsre-
gionerne kommer fra 1. november 2010 til 
at høre under Hjemmeværnsskolen. Place-
ringen af de enkelte uddannelsescentre er 
endnu ikke helt på plads, men der er foreslået 
uddannelsescentre på Aalborg Kaserner, 
Flyvestation Karup, i Nymindegab, i Søgård-
lejren, på Slipshavn, på Stensved Kaserne 
og i Nordsjælland. Uddannelsescentrene skal 
tilbyde kurser til alle grene af hjemmeværnet.

Kurser for hele hjemmeværnet
Uddannelsescentrene skal udbyde kur-
ser for alle hjemmeværnsgrene inden for 
den lovpligtige uddannelse. Endvidere skal 
uddannelsescentrene udbyde funktionsud-
dannelser med potentielt få ansøgere eller 
funktionsuddannelser med særlige materiel- 
eller instruktørkrav. Det kan for eksempel 
være politifunktions-, rappelleinstruktør- eller 
it-befalingsmandskurser.

Ved at samle alle uddannelsescentre under 
Hjemmeværnsskolen opnås en bedre udnyt-
telse af den samlede kapacitet for udbud af 
kurser, ligesom det vil være muligt at lægge 
tyngde i områder, hvor der er særlig brug for 
lokale udbud af kurser.

Uddannelsescentre bliver en del af hjemme-
værnets leveringskoncept inden for uddannel-
ser. Således vil Hjemmeværnsskolen løbende 
tilpasse mulighederne for lokal gennemførelse 
af kurser, der normalt tilbydes ved skolen i 
Nymindegab, såfremt det nødvendige elev-
grundlag er til stede. Det kan for eksempel 
være befalingsmands- eller instruktøruddan-
nelser.

Allerede fra 2011 udbyder Hjemmeværns-
skolen kurser lokalt.

Kursuskalender
Hjemmeværnsskolen etablerer en fælles kur-
suskalender for 2011 for alle kurser udbudt 

af Hjemmeværnsskolen og uddannelsescen-
trene. Den samlede kursuskalender giver den 
enkelte en bedre oversigt over det samlede 
udbud af kurser og derved en mere enkel 
mulighed for at vælge et kursus tilpasset den 
enkeltes behov.

Hjemmeværnsskolens og uddannelsescen-
trenes udbud af kurser vil årligt blive drøftet 
med distrikter og totalforsvarsregioner i 
forhold til lokale behov.

Uddannelsescentrenes direkte tilknytning til 
Hjemmeværnsskolen vil betyde, at der skabes 
mere ensartethed i uddannelserne gennem 
udvikling af bedste praksis, udveksling af 
instruktører og hurtigere ændringer, når der 
foretages justeringer i uddannelserne.

Vil du være rydningsassistent?
Rydningsassistenter er en ny kapacitet, der skal opstilles af hjemmeværnet til støtte for forsvarets ammunitionsryddere.

Opgaverne er blandt andet at:
Foretage vurdering af suspekt fyrværkeri

Iværksætte afspærring og beredskabsforanstaltninger i samarbejde med politiet•	
Rydde eller fjerne og opmagasinere suspekt lovligt og ulovligt fyrværkeri•	
Tilkalde og rapportere til vagthavende ammunitionsrydder•	

For at komme i betragtning skal du have gennemført befalingsmandsuddannelse, bestå forsvarets træningstilstandsprøve og til 
en	screening	hos	forsvarets	psykologer,	der	vurderer,	om	du	har	den	rette	personprofil	til	opgaven:

Ansvarlighed, pålidelighed og sikkerhedsbevidsthed•	
Overblik	og	fleksibilitet•	
Selvindsigt og selvstændighed•	
Psykisk robusthed og stresstolerance•	

Herefter modtager du indtil to ugers uddannelse: Farligt godskursus, civil og militær del samt rydningsassistentkursus - og får 
udleveret nødvendig udrustning.

Du kommer til at indgå i en af de otte lokale vagtroster, hvor du hver tredje uge i syv dage ad gangen i 24 timer i døgnet sam-
men med en kollega skal kunne være i gang med at løse opgaven senest en time efter, at I er blevet alarmeret.

Indsættelser honoreres med indtil dobbelt tabt arbejdsfortjeneste, for tiden cirka kr. 1.500.

Under indsættelse er du omfattet af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

Funktionen	som	rydningsassistent	har	ikke	indflydelse	på	din	øvrige	tjeneste	i	hjemmeværnet.

Hvis du vil vide mere, skal du kontakte dit hjemmeværnsdistrikt, som vurderer din umiddelbare egnethed og 
kan melde dig til et orienteringsmøde. 
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Rikke Engholm har passet hjemmefronten og de to 
døtre – Jessica og Josefine (billedet) – mens hendes 
mand John har været udsendt til Afghanistan.
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Godt nyt 
fra hjemmefronten
Fra april til juni passede Rikke Engholm ”vagten” hjemme i Midtjylland, mens hendes mand 
var udsendt som hjemmeværnssoldat med bevogtningsdeling/ISAF 9. De næsten to en halv 
måned som græsenke gik alt i alt godt, og især de moderne kommunikationsmidler var med 
til at mindske afstanden til hendes udsendte mand i Afghanistan.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: BIRGITTE RØDKæR

Rikke Engholm har holdt skansen på hjem-
mefronten i mere end to måneder. Men nu 
er det også snart slut. Denne torsdag midt i 
juni er der nemlig kun nøjagtig en uge til, at 
hendes mand John vender tilbage til hjemmet 
i Herning-forstaden Hammerum efter udsen-

delse som hjemmeværnssoldat i Afghanistan. 
Og det glæder Rikke og hendes to døtre 
Josefine og Jessica sig rigtig meget til.

”I starten, da John lige var taget af sted, sy-
nes jeg egentlig, at det var okay, for så skulle 
jeg ud og være sammen med mine veninder 
og have det sjovt. Men nu er det bare træls 
– nu vil vi bare have ham hjem igen,” siger 
36-årige Rikke og ler.

Stressfaktor
Selvom savnet er ved at være stort, så er 
Rikkes samlede vurdering af perioden uden 
ægtefælle positiv. For alt er i hovedtræk for-
løbet godt. Hun lægger dog ikke skjul på, at 
der har været enkelte travle perioder, hvor det 
har været lidt svært at få tingene til at hænge 
sammen.

”Man skulle nok kunne klare at leve uden 

sin mand i de måneder, men det har været lidt 
en stress-faktor i nogle tilfælde,” siger Rikke, 
der arbejder som pædagog på en centerskole 
for autister.

Som eksempel nævner hun en uge, hvor 
der var fire møder på hendes arbejde, og hvor 

hun skulle finde fire barnepiger til den yngste 
datter Josefine. En anden gang skulle Rikke 
på lejrskole i fire dage, og det gav også nogle 
udfordringer med hensyn til pasning af otte-
årige Josefine.

”I de tilfælde tænkte jeg: Hvor har John det 
bare nemt,” siger Rikke.

Men ét er de praktiske problemer under en 
udsendelse, noget andet er det psykologiske 
aspekt og bekymringerne.

Sikker i lejrene
Rikke har generelt ikke været nervøs for sin 
mands liv og helbred under udsendelsen 
til Helmand-provinsen i Afghanistan. For 
hustruen til den 38-årige hjemmeværnsmand 
føler sig beroliget af, at han er inde i lejrene 
og ikke ude at gå patrulje. Den eneste kilde til 
bekymring er, når John skal transporteres til 

og fra lejren; for det er under transporten, at 
soldaterne er i fare for vejsidebomber.

Rikke er også blevet beroliget meget af 
en oplysning, hun fik på et pårørendear-
rangement. Her fik hun nemlig at vide, at de 
pårørende bliver informeret om dødsfald og 
sårede soldater, inden pressen får oplys-
ningerne. Hun ved derfor, at hun ikke skal 
blive bekymret for sin mand, hvis hun hører 
dårlige nyheder om Afghanistan gennem for 
eksempel medierne. Men alligevel har Rikke 
overhovedet ikke set nyheder, mens John har 
været udsendt. Det har hun ikke haft lyst til.

”Måske er grunden, at der hele tiden bliver 
sendt noget fra Afghanistan. Jeg synes, at 
jeg hører rigeligt fra John. Jeg behøver ikke at 

”I starten, da John lige var taget af sted, 
synes jeg egentlig, at det var okay, for så skulle 

jeg ud og være sammen med mine veninder og have 
det sjovt. Men nu er det bare træls 

– nu vil vi bare have ham hjem igen.”

Den to-årige hund Kessu var Johns tro følgesvend, 
inden han blev udsendt. Men nu har den kastet sin 
kærlighed på Josefine.
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blive tæppebombet med nyheder fra Afghanistan,” 
siger Rikke.

Døtrenes reaktion
Johns udsendelse har heller ikke påvirket døtrene 
negativt. Da Rikke engang spurgte Josefine, om 
hun nogensinde havde været bange under Johns 

udsendelse, svarede datteren benægtende – for hun 
vidste jo, at han var inde i lejren.

”Og det blev jeg egentlig overrasket over, for det 
troede jeg ikke, at hun havde tænkt over,” siger 
Rikke. Hun har kun mærket én ændring hos dat-
teren:

”Josefine er aldrig alene hjemme mere – ikke 
engang fem minutter. Og det kunne hun godt før. 
Hun kan ikke lide, at jeg går, men har brug for at 
vide hvor jeg er,” fortæller Rikke.

15-årige Jessica, der nu går på efterskole, syntes 
ikke, at det var en god idé, at hendes far skulle til 
Afghanistan. Men det ændrede sig i forbindelse 
med det første pårørende-arrangement. Her deltog 
Jessica, og bagefter forstod hun godt, hvorfor 
hendes far ville udsendes, for hun syntes det lød 
spændende. Så spændende, at hun nu selv gerne 
vil være soldat.

Internettets velsignelser
Der er en væsentlig årsag til, at Johns ophold i Af-
ghanistan er gået uden de store vanskeligheder for 
familien hjemme i Danmark. Han har nemlig ringet 
hjem fra lejren næsten hver eller hver anden dag. Og 
i den forbindelse har Rikke tænkt meget over ikke at 
læsse for meget af på sin ægtemand.

”For han gider jo nok ikke høre på alt det stress 
herhjemmefra,” siger hun.

Desuden har de to ægtefæller kommunikeret 
over Facebook, hvor de hver især har lagt billeder af 
deres daglige liv. Og Rikke mener, at John på den 
måde har været en del af deres liv, selvom han har 
været langt væk. De to ægtefæller har endda formå-
et at planlægge deres kobberbryllup over telefonen. 
Og på baggrund af Facebook-billederne og Johns 
billedtekster har Rikke lavet en scrapbog til Josefine, 
som hun har taget med i skole og på fritidshjem.

Rikke har også brugt Facebook til at kommuni-
kere og chatte med andre pårørende. Og så var det 
for øvrigt også samme sted, at hun fandt babysittere 
til Josefine i den travle uge med fire møder.

Internettet er imidlertid ikke eneste sted, Rikke 
har haft kontakt med andre pårørende. Hun har 
spist middag med fire andre hustruer til udsendte 
hjemmeværnssoldater, og flere gange har hun og 
døtrene mødtes med en af de øvrige hustruer og 
hendes børn.

”Så vi har på en måde fået skabt et netværk,” 
siger Rikke.

Putte og Nutte
Både før og under udsendelsen har hjemmeværnet 
afholdt pårørende-arrangementer, hvor de udsend-
tes familier har kunnet få gode råd om forskellige 
forhold i forbindelse med en udsendelse. Arran-
gementerne – og i det hele taget forberedelserne 
inden udsendelsen – får stor ros af Rikke.

”De havde styr på det hele og havde taget højde 
for alt – vi hørte både om det psykologiske, det følel-
sesmæssige og det praktiske,” understreger hun.

De i alt tre arrangementer har handlet om alt fra 
forsikring og testamente til, hvordan familien på bed-
ste vis får ”sluset” den udsendte ind i familien igen.

Desuden har familien Engholm haft rigtig god nyt-
te af de materialer, som blev anbefalet, for eksempel 
”Missionen går til Afghanistan”, ”Ung i baglandet” til 
teenagere, børnebogen ”Min far er soldat”, ”Profes-
sionel i baglandet” til børnenes pædagoger og andre 
pjecer.

I ”Missionen går til Afghanistan” fik familien et 
godt råd: at man anskaffer en missionsmaskot til 
far og en hjemmemaskot til barnet. I forvejen havde 
Josefine to baby-Diddl’er – Putte og Nutte. Nutte 
kom med John til Afghanistan, mens Josefine 
beholdt Putte.

”Jeg synes, at jeg hører rigeligt fra John. 
Jeg behøver ikke at blive 

tæppebombet med nyheder fra Afghanistan.”

Rikke Engholm lægger ikke skjul på, at der har været enkelte travle 
perioder, hvor det har været lidt svært at få tingene til at hænge sammen. 
For eksempel en uge, hvor der var fire møder på hendes arbejde, og hvor 
hun skulle finde fire barnepiger til den yngste datter Josefine.
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”Og hun har ikke sluppet sin Diddl af syne et 
øjeblik; hun har den med overalt,” siger Rikke.

Når far og datter taler sammen i telefonen, bruger 
de Diddl’erne til at kommunikere igennem. For ek-
sempel kan Josefine fortælle, hvad Putte har oplevet 
siden sidste telefonsamtale. Ved at bruge denne 
metode bliver det måske mindre barskt for barnet, 
blandt andet fordi det nemmere bliver til en historie.

Fremtiden
Nu er John så på vej tilbage efter endt udsendelse. 
Og selvom det er gået godt på hjemmefronten, hvad 
vil Rikke så sige, hvis John engang i fremtiden igen 
ønsker at blive udsendt?

Rikke vil gerne acceptere, at John bliver udsendt 
igen om nogle år, når børnene er store, og hvis 
hjemmeværnssoldaternes opgave er den samme 
som nu. Det vil sige bevogtning af lejre og ikke 
patruljering.

Den ventende hustru håber dog, at John umid-
delbart drosler ned og bruger mere tid på familien, 
når han kommer tilbage. Det er nemlig ikke kun de 
2 ½ måneders udsendelse (John var med i forkom-

mandoet og kom derfor til Afghanistan lidt før de 
fleste andre i delingen). Et helt år forinden gik med 
træning og øvelser. John var af sted hver anden 
weekend og en masse hverdage. Og det har bevir-

ket, at Rikke har været meget alene og har følt sig 
lidt låst i over et år. Men nu er det hendes tur til at 
forfølge egne interesser – under Johns udsendelse 
er hun nemlig begyndt at gå til dans.

”Det har jeg drømt om i mange år, og nu har jeg 
gjort det. Og jeg har sagt, at de gange jeg skal af 
sted, efter at han er kommet hjem, så er det ham, 
der må tage lidt over. Også når der er noget i week-
enderne,” siger Rikke.

Læs interview med Rikkes mand John på de 
næste to sider.

”Josefine er aldrig alene hjemme mere 
– ikke engang fem minutter. Og det kunne 
hun godt før. Hun kan ikke lide, at jeg går, 

men har brug for at vide hvor jeg er.”

”I starten, da John lige var taget af sted, synes jeg egentlig, 
at det var okay, for så skulle jeg ud og være sammen med 
mine veninder og have det sjovt. Men nu er det bare træls 
– nu vil vi bare have ham hjem igen,” siger Rikke Engholm.

Otte-årige Josefine har haft meget ud 
af sin Diddl-kanin Putte, når hun har 

talt i telefon med sin far John.
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Værst
for den der bliver hjemme
Hjemmeværnssoldaten John Engholm fortæller om  
sine tanker om familien derhjemme, mens han var  
udsendt til Afghanistan.

AF JAKOB EBERHARDT 

John Engholm på vagt i 
Afghanistan i foråret 2010. 
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”Som jeg plejer at sige: Det er ikke så hårdt 
for den, der er ude. Det er altid værst for 
dem, der er derhjemme, for det er dem, der 
står med hele læsset,” understreger John 
Engholm, der har været udsendt som hjem-
meværnssoldat til Afghanistan med bevogt-
ningsdeling/ISAF 9.

Under sin udsendelse, der varede fra april 
til juni i år, var der tidspunkter, hvor han gerne 
ville have været hjemme og give en hjælpende 
hånd til familien. For eksempel på et tidspunkt 
hvor hans hustru Rikke havde besvær med at 
finde barnepiger til den yngste datter, da hun 
selv skulle til fire møder i løbet af en uge. Eller 
da gulvvarmen gik i stykker. For normalt er det 
John, der står for det praktiske i hjemmet, og 

selvom problemerne blev løst, oplevede John 
det som et afsavn ikke at kunne træde til og 
hjælpe familien.

Kommunikationsmidler
Men ellers har John oplevet udsendelsen 
som uproblematisk. Han sammenligner med 
dengang han som marineoverkonstabel 
sejlede på inspektionsskibe til Grønland. Det 
var tilbage i begyndelsen af 1990’erne, hvor 
han også kendte Rikke, og togterne varede 
3-5 måneder.

”Det har været meget nemmere denne 
gang på grund af internettet, som ikke eksi-
sterede dengang, og telefon,” understreger 
John.

Han påpeger, at kommunikationsforbin-
delserne i Afghanistan godt nok kunne være 
lukket i perioder, men der var næsten fuld 

sikkerhed for, at man kunne komme igennem 
til familien inden for et døgn.

”Du drømmer ikke om, hvor stor en forskel, 
det har gjort, at jeg havde mulighed for at 
ringe hjem og gå på internettet næsten hver 
dag,” siger den 38-årige hjemmeværnsmand.

På forhånd havde ægtefællerne aftalt, at de 
under telefonsamtalerne ikke ville høre noget 
negativt eller have noget at vide, som de ikke 
kunne gøre noget ved alligevel. Og den aftale 
mener John, at de har holdt 98 procent.

”Det kan ikke undgås, at man læsser et 
eller andet af under en telefonsamtale. Men 
det er også fint nok, for det skal man jo også 
bruge hinanden til. Det er vi jo vant til her-
hjemme. Hvis der er noget på arbejdet eller i 
vennekredsen, så læsser man jo af, når man 
kommer hjem,” beretter John.

Stor forandring
Selvom der ”kun” var tale om godt to måned-
ers udsendelse, så har John kunnet se en 
udvikling hos sin yngste datter Josefine. Og 
det gælder både på et større og et lidt mindre 
plan. For eksempel var hendes fortænder 
vokset ud i den periode, han var ude. Og da 

John kom hjem var hun pludselig også blevet 
så stor, at hun selv kunne gå i skole i stedet 
for at blive kørt af sin mor.

”Det er en af de ting, hvor det rykker meget 
på kort tid,” understreger John.

Men også på andre områder er det gået 
hurtigt.

”Når de er unge, går det jo stærkt. Tidligere 
kunne man ikke vride et ord ud af Josefine, 
når man talte i telefon med hende, og lige 
pludselig ville hun gerne tale i telefon, og 
man kunne føre en lang samtale med hende,” 
beretter den hjemvendte hjemmeværnssoldat.

Opmærksom på de små ting
Men hvad sker der med ægteskabet i udsen-
delsesperioden?

”Når man – som Rikke og jeg – har kendt 
hinanden i snart 20 år, så er der meget, der 

bliver hverdag. Og når man så har været 
væk fra hinanden, begynder man pludselig 
at huske de små ting, som egentlig gjorde 
hverdagen rar. Og som man har gjort uden at 
tænke over det. Der er en masse små ting, 
man bliver mere opmærksom på. Efter at jeg 
er kommet hjem, vil jeg for eksempel rigtig 
gerne ud at gå en aftentur, når Rikke kommer 
hjem fra arbejde,” siger John og fortsætter:

”Man finder virkelig ud af, at man holder af 
hinanden. Vi har i hvert fald fundet ud af, at 
vi virkelig har savnet hinanden, selvom vi har 
kunnet tale sammen hver dag.”

”Du drømmer ikke om, hvor stor en forskel, 
det har gjort, at jeg havde mulighed for at ringe 

hjem og gå på internettet næsten hver dag.”
F

oto: Jacob
 N
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vesen
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Hjemmeværnskommandoen modtog i sommer 
en anmodning fra Hærens Operative Kommando 
(HOK), der krævede meget hurtig handling.

Med kort varsel ønskede HOK at få en bevogt-
ningsenhed fra hjemmeværnet stillet til rådighed for 
ISAF 9-kampgruppen i Helmand-provinsen i juli og 
august.

Hjemmeværnet har med succes haft fire bevogt-
ningsdelinger i Afghanistan siden efteråret 2008. På 
den baggrund var det naturligt for HOK at anmode 
hjemmeværnet om den ekstraordinære støtte i 
Afghanistan.

Inden for få dage fik hjemmeværnet samlet en 
enhed på 20 soldater. Der var tale om folk, som 
hjemmeværnet tidligere havde stillet til rådighed for 
HOK til vagttjeneste i Helmand. Der var ikke tid til at 
uddanne nye.

Udskyder studiet
Delingsføreren Troels var således også delingsfører 
på hjemmeværnets første bevogtningsdeling på 
ISAF hold 6. Også delingens næstkommanderende 
Christian fra Totalforsvarsregion Midtjylland havde 
tidligere været næstkommanderende. Faktisk så 

De fik et døgn 

til at beslutte sig
Selvom der skulle træffes en hurtig beslutning om en ekstraordinær 
udsendelse til Afghanistan i sommer, var det for flere af hjemme-
værnssoldaterne ikke en svær beslutning.

AF JESPER SVENNINGSEN

Sådan ser indkvarteringen i lejren ud, 
og Peter har naturligvis et stort smil 
på, når han lige har fået post 
hjemmefra (privatfoto fra Helmand).

Peter (th.) med en af sine kammerater 
under vagttjeneste (privatfoto fra 
Helmand).
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sent som på ISAF hold 9, der kom hjem 17. juni. 
Derfor blev han dernede og ventede på sine hjem-
meværnskolleger.

”Det var ikke en svær beslutning. Det var mest 
et praktisk spørgsmål, om jeg kunne udskyde min 
hovedopgave på studiet,” siger Christian, der læser 
til finansøkonom. Hans opgaver som næstkomman-
derende bestod blandt andet i sammen med delings-
føreren at koordinere opgaverne med forskellige 
instanser i lejren.

"Jeg skal hele tiden støtte folkene og sørge for, 
at opgaverne i vagten bliver løst, og at materiellet 
er i orden. Mens man er dernede, må man gøre sig 
klart, at Afghanistan ikke er Danmark. Det lyder må-
ske banalt, men de har altså et andet menneskesyn 
i forhold til hinanden, og det er vigtigt at adskille de 
to verdener, så man kan fokusere på sine opgaver,” 
siger han.

Samarbejdsvillig arbejdsgiver
For Tore fra flyverhjemmeværnseskadrille 240 
Odense var det heller ikke en svær beslutning, 
selvom den skulle tages fra den ene dag til den 
anden.

”Jeg fik en e-mail om torsdagen og skulle give 
svar om fredagen. Jeg skyndte mig at melde mig til 
og fik så afklaret det med min arbejdsgiver. Falck er 
heldigvis med i Interforce, så det var ikke så svært. 
Men da jeg kom hjem med hold 8 midt i januar, ser 
min arbejdsgiver gerne, at der går lidt tid, inden jeg 
tager orlov igen,” siger Tore, hvis familie tog det 
pænt, at han meldte sig igen. De var mere bekym-
rede første gang, han skulle af sted.

Det gik meget hurtigt med at komme af sted. 
Den ene dag blev gruppen fra Midtjylland udrustet 
på Skive Kaserne, den næste befandt de sig i Kabul 
lufthavn. De fleste kendte dog hinanden fra hold 
8, og og selvom der var kulturforskelle imellem de 
to grupper i delingen, forløb vagttjenesten for den 
danske kampgruppe i Helmand, som den skulle.

En sygehjælper på vagt
”Jeg aflyttede min telefonsvarer og fik at vide, at der 
skulle bruges ekstra folk, og så var det egentlig bare 
med at komme af sted,” siger Peter fra Totalfor-
svarsregion København. Han var i Afghanistan med 
hold 7, og selv om de kom hjem for lidt over et år si-
den, var det ikke svært at genopfriske vagttjenesten. 

”Vagtproceduren i adgangskontrolposten var stort 
set den samme, så det sad jo nærmest på rygraden. 
Alle skal visiteres grundigt, før de kan få lov til at 
komme ind i lejren.”

Der er mange civile afghanere, der har deres dag-
lige gang i lejren. De arbejder som betonarbejdere, 
i kantinen eller med rengøring og skal visiteres lige 
så grundigt som alle andre. Men en af de svære 
opgaver er at skulle visitere sårede afghanere, der 
gerne vil ind på hospitalet i Camp Price, som har 
det bedste hospital inden for en afstand af 100 
kilometer.

”Når der kommer sårede, fordeler vi opgaverne, 
så en sygehjælper vurderer de sårede, mens andre i 
vagten sikrer ham,” siger Peter, der selv er syge-
hjælper i en sanitetsdeling og gerne vil videreud-
danne sig til sygepasser. ”De skal visiteres, selvom 
de er sårede.”

FAKtA

• Oberst Henrik Sommer, 
der er chef for operationsdi-
visionen i Hærens Operative 
Kommando, forklarede i juni, 
at den danske kampgruppe 
har flere end normalt på 
sygeorlov. I løbet af foråret 
har gruppen haft flere sårede 
end tidligere. Derfor var der 
behov for en ekstraordinær 
bevogtningsstyrke fra hjem-
meværnet, så kampgruppen 
kunne frigøre soldater til 
andre operative opgaver.
• Totalforsvarsregion 
Nordjylland er lige nu ved at 
uddanne hjemmeværnets 
næste bevogtningsdeling til 
ISAF hold 10, der udsendes 
til efteråret.

Christian blev i Helmand og har nu været 
næstkommanderende i to delinger i træk 
(privatfoto fra Helmand).

Tore (tv.) fra flyverhjemmeværnet havde ikke problemer med at få orlov, da han 
for anden gang ville udsendes med hjemmeværnets bevogtningsdeling. Her 
ses han sammen med en kammerat fra delingen, da de kom tilbage til 
Danmark i de sene nattetimer den 17. august. 

F
oto: S

øren Josefsen
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Sidste skoleår var helt specielt for folkesko-
lelæreren Heidi fra Vejle, da hun undervejs – 
efter mange års hjemmeværnstræning – i tre 
måneder lod sig udsende til Helmand.

”Jeg har ikke fortrudt et sekund og er helt 
klar til at tage af sted igen,” fastslår Heidi en 
augusteftermiddag efter skoletid på lærer-
værelset. Og faktisk var hun lige ved atter at 
komme til Afghanistan, da hun med kort var-
sel for nylig blev spurgt, om hun kunne tage 
en ekstra tjans, nye tre måneder hen over 
sommerferien. Her måtte hun dog takke nej 
på grund af endnu en fritidsforpligtelse: For 

sjette år i træk drog hun af sted som udsendt 
for sprogskolen STS til USA med en gruppe 
14-18-årige engelskinteresserede børn.

”Det kunne ikke ændres med så kort var-
sel,” fortæller den 36-årige kvinde, der på sin 
skole er kendt som en bestemt dame, hvis ord 
børnene kan stole på. Ligesom hun er kendt 
for sit organisationstalent og for sit store 
engagement i specielt indvandrerbørnene, 
heriblandt adskillige afghanske flygtningebørn.

Solbrun og med friskopladede batterier 
er Heidi tilbage ved katederet som blandt 
andet dansk-, engelsk- og gymnastiklærer på 

Charlotteskolen, den ene af kun to tilbage-
værende folkeskoler i Danmark der udeluk-
kende koncentrerer sig om børn med almene 
indlæringsvanskeligheder.

Cirka 10 timer om ugen siden 1993 har 
hun desuden trukket i hjemmeværnsunifor-
men som løjtnant i Midtjylland.

Visiterer for selvmordsbomber
Som en af to kvinder på det midtjyske vagt-
hold nummer otte på 30 hjemmeværnssol-
dater i Afghanistan, der var udsendt oktober 
2009 til januar 2010, arbejdede Heidi primært 

Man får et andet 

perspektiv
Folkeskolelæreren Heidi fra Vejle er blevet mere resultat-
orienteret – efter tre måneders udsendelse i Afghanistan i 
sidste skoleår er hun helt klar til en ny international tørn.

AF MADS STENSTRUP

Heidi under missionsforberedelsen 
inden hun tog af sted til Afghanistan. 
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i administrationen med blandt andet udarbej-
delse af vagtlog og -bestemmelser. Men hun 
mindes særligt sine ugentlige tre halve dage, 
der gik med at visitere lokale kvinder og børn, 
der meldte sig til lægebehandling på det ame-
rikanskstyrede lægecenter i Camp Price.

”En ting er at øve sig på at kropsvisitere 
folk herhjemme. Noget andet er at gøre 
det rigtigt uden at vise nervøsitet over for 
potentielle selvmordsbombere forklædt i det 
meget tildækkende kvindetøj,” fortæller Heidi 
og pointerer, at hun heldigvis ikke oplevede de 
fjerneste problemer.

”Tværtimod nød jeg særligt mit arbejde med 
visiteringen. Som folkeskolelærer var det dej-
ligt at se børnene drøne rundt og lege i bare 
tæer på trods af krigen,” fortsætter hun.

Misvisende mediebillede
Heidi kan ikke genkende det negative medie-
billede, der herhjemme tegnes af situationen 
i Afghanistan. Hun bruger også meget tid på 
at forklare sine interesserede omgivelser, kol-
leger som venner, at indsatsen faktisk nytter.

De gode resultater med mere lægehjælp 
og flere der kan få rent vand, hører man ikke 
meget om, mener Heidi og taler begejstret 
om etablering af blandt andet skoler og 
kvindecentre.

Turen har også sat hendes eget liv i per-
spektiv.

”Folk herhjemme brokker sig over småting 
som køen i Fakta. Også mine egne elever. 
Men vi har det jo fantastisk.”

Også skolen, kollegerne og hverdagen her-
hjemme måtte Heidi lige vænne sig til igen.

”Jeg har godt nok fået det sværere med 
endeløse møder og bløde formuleringer à la 
”Det, jeg hører dig sige, er”. Der er jeg nok 
blevet endnu mere resultatorienteret,” forkla-
rer hun med et skævt smil.

Måtte opgive skolebesøg
Heidi har kun fortrudt en ting:

”At jeg ikke nåede det planlagte besøg i en 
lokal skole. Det havde jeg glædet mig meget 
til. Vi skulle have mødt børn, skolelærere og 
skolelederen,” siger Heidi, der havde set frem 
til en vidensudveksling:

”Jeg ville gerne have hørt mere om, hvor-
dan de dernede underviser under ramadanen, 
og jeg kunne måske også have bidraget med 
nogle erfaringer herhjemmefra. Desværre blev 
besøget på grund af travlhed udskudt til helt 
henne i vores sidste uge, og da var kamp-

gruppen meget hårdt ramt med en død dansk 
soldat og 16 sårede. Der blev ikke tid.”

Forældretillid er vokset
Heidi er ikke sikker på, hvad hun konkret fik 
med hjem, som hun kan bruge direkte i sin 
undervisning i Vejle af de mange tosproglige 
elever med muslimsk baggrund.

”Jeg har jo allerede gennem årene sat mig 
meget grundigt ind i børnenes kulturer. Til 
gengæld kan jeg mærke, at forældrenes tillid 
til mig er vokset. Mange gange er det jo svært 
at få muslimske forældres tilladelse til for 
eksempel at lade deres døtre deltage i idræt. 
Men som en af afghanerne nu siger: Heidi, du 
kender os. Når du spørger, giver vi altid lov. Vi 
stoler på dig,” fortæller hun.

Heidi vil som sagt meget gerne til Afgha-
nistan – men næste gang for at løse CIMIC-
opgaver (civilt militært samarbejde):

”Ikke lige nu, for jeg er blevet indstillet til 
noget spændende efteruddannelse i mit civile 
job og har lovet vores skoleleder at blive lidt 
hjemme nu. Men snart vil jeg meget gerne 
af sted igen,” fastslår folkeskolelæreren fra 
Vejle.

Bekymret skolechef
Skoleinspektøren på Heidis skole, Susanne 
Fjeldgaard Kristensen, var på forhånd bekym-
ret for, hvad Afghanistan-udsendelsen ville 
gøre ved hendes lærer og teamleder. Ikke 
bare fysisk, men også mentalt:

”Heldigvis fik vi hende tilbage i et stykke, 
og hun er stadig energisk og udviser stort 
organisationstalent, men vi kan også mærke, 
at hendes udlængsel er pirret, og det kan be-
kymre mig, da hun er en kapacitet, jeg meget 
nødig vil miste.”

Kronprinsessen besøgte de danske kamptropper i Afghanistan sidste 
vinter. Og i den forbindelse mødte hun også Heidi og resten af den 
danske bevogtningsdeling fra hjemmeværnet. Kronprinsessen er selv 
løjtnant i hjemmeværnet.

”Som folkeskolelærer var det dejligt at se børnene 
drøne rundt og lege i bare tæer på trods af krigen,” 
siger Heidi om de børn, hun mødte i Afghanistan.
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Fornemmelsen af vådt saftigt sommergræs 
mellem de bare tæer er simpelthen skøn. Det 
samme er synet af grønne træer, den blå him-
mel, røde murstenshuse, de korngule marker 
og i det hele taget Danmark i august.

Når man som Ulla Güntlisberger har tilbragt 
et halvt år i Afghanistans ørken i Helmand-
provinsen, hvor naturens farver holder sig 
inden for de samme golde grå og brune nuan-
cer, og ørkensandet sætter sig i næseborenes 
små fimrehår og gør vejrtrækningen besvær-
lig, kan end ikke en kraftig dansk regnbyge 
fjerne smilet fra hendes ansigt.

For det er bare herligt at gense fædrelan-
dets stærke sommerfarver – også selv om 
det drypper fra oven. Alligevel har hun tabt sit 

hjerte til Afghanistan og de tolke, som hun et 
halvt år har været administrativ leder for. På 
ISAF hold 9 har hun haft ansvaret for de 55 
tolke, der er ansat ved den danske kamp-
gruppe i Helmand-provinsen.

Den 49-årige økonomimedarbejder fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen på 
Stensved kaserne og tidligere telegrafsoldat 
sprang straks til, da chancen bød sig for 
en udsendelse til Camp Price-lejren. Hun 
pakkede kufferterne og sagde midlertidigt 
farvel til familien Vigsnæs på Lolland, jobbet i 
Stensved og distriktets stabskompagni.

For det ligger til hende at kaste sig over 
udfordringer, og så har hun altid godt kunnet 
lide at komme ud på den anden side af skrive-

Mama Terp og hendes 
afghanske ”sønner”

Den tidligere telegrafsoldat og nuværende økonomimed-
arbejder Ulla Güntlisberger har tilbragt et halvt år i Camp 
Price i Afghanistan med ansvaret for de afghanske tolke.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Ulla Güntlisberger sammen med sine 
”afghanske sønner” i Camp Price. Det 
er typisk unge studerende fra 
Kabul-området. 
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Beskyttelsens Engel var med hver 
gang, Ulla Güntlisberger tog uden for 
lejren i Camp Price. Talismanen fik 
hun foræret af en veninde. 
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bordet og mærke verden. Vel gjorde det ondt 
at rejse fra hendes tre piger på 24, 20 og 15 
år og hendes mand. Alligevel var hun helt af-
klaret og forberedt på, at livet i Helmand også 
kunne udsætte hende for farlige situationer.

”Det hårdeste og sværeste var klart at 
skrive de obligatoriske afskedsbreve til fami-
lien. Min yngste datter havde det heller ikke 
helt nemt,” fortæller Ulla, da HJV magasinet 
møder hende en regnvejrsdag på Stensved.

Mor for sine tolke
I Camp-Price lejren var det Ullas opgave at 
tage sig af tolkenes arbejdsplaner, lave deres 
tidsregistreringer og stå for lønudbetalinger. 
Men Ulla Güntlisberger var i ordets bogstave-
ligste forstand også mor for sine ”afghanske 
sønner,” der typisk er studerende fra Kabul-
området. Kravet til dem er, at de skal kunne 
sprogene dari, pashtu og engelsk. De ser ikke 
meget til deres familier, mens de passer deres 
job for den danske kampgruppe.

”De unge mænd i Afghanistan flytter aldrig 
hjemmefra. I deres kultur bliver de boende i 
barndomshjemmet. Er der for lidt plads, så 

bygger de bare til. Så de er slet ikke vant til 
klare sig selv. Heldigvis havde jeg god erfaring 
hjemmefra, da jeg jo selv har voksne børn,” 
fortæller en storsmilende Ulla Güntlisberger, 
der i Afghanistan ikke hed andet end ”Mama 
Terp”.

Den ligefremme boss fra Danmark fik fuld 
opmærksomhed fra første færd. Hun husker 
tydeligt, at tolkene sad og spillede kort, da 
hun mødte dem første gang.

”Jeg spurgte dem, om de spillede om deres 
koner. Den tyggede de jo lidt på. Da jeg så 
sagde, at jeg plejede at spille om mine mænd, 
kiggede de vantro på mig. Det var selvføl-
gelig en joke. Men så var isen brudt – jeg fik 
deres opmærksomhed og fortalte dem, at 
jeg var kommet for at hjælpe dem,” fortæller 
Ulla Güntlisberger, som i løbet af det halve 
år blev meget vellidt og respekteret af sine 
afghanske ”sønner” takket være hendes store 
forståelse for de kulturelle forskelle. Det var 
med til at minimere nogle af de barrierer, der 
ellers snildt kunne have fået samarbejdet til at 
slå knuder. Hun var da heller ikke bleg for at 
gå DANCON-marchen på 10 kilometer med 
rygsæk på. Det gav respekt blandt tolkene, 
for hvem det generelt var nyt at skulle omgås 
andre kvinder.

”Vi havde en tolk, som var opdraget til ikke 
at kigge på en kvinde, når han talte til dem 
– så vi troede, han ikke hørte efter, når man 
talte til ham. Så slog han blikket ned. Det blev 
heldigvis bedre hen ad vejen,” fortæller Ulla 
Güntlisberger.

Det er tydeligt, at hendes engagement for 
tolkenes forhold er gået ind under huden på 
hende. Hun sørgede blandt andet for, at de 
fik tilføjet en førstehjælpstaske som en del af 
deres udstyr, når de gik rundt med de danske 
soldater.

Skytsenglen
Som en del jobbet tog Ulla Güntlisberger 
rundt til de forskellige lejre i blandt andet 
Armadillo, Rahim, Khar nikar og Clifton for at 
udbetale løn til sine tolke. Det skete enten i 
Eagle, i en PMV eller et andet sikret køretøj. 
Hver gang havde hun sin pistol og ikke mindst 
sin talisman på sig. Det var en lille engel i 
fedtsten, som hun havde fået foræret af en 
veninde, inden hun tog af sted.

”Jeg har lært af soldaterne, at det giver 
tryghed at have noget i hænderne. Så jeg 
havde altid min lille engel med mig. Den betød 
meget for mig,” fortæller hun og viser englen 
frem.

Lige nu ligger skytsenglen hjemme i priva-
ten i Danmark, hvor Ulla snart skal fejre sin 
50-års-fødselsdag med stor fest og inviterede 
gæster – også fra tiden i Afghanistan. Hun vil 
gerne af sted igen og ville ønske, flere civile 
tog mod til sig for at gøre en forskel.

”Jo flere, der byder ind til udsendelserne 
uanset alder og arbejdsområde, jo flere har 
Forsvarets Personeltjeneste jo at vælge imel-
lem. Lige nu er der mange jobs, som bliver 
bemandet af militært personel – de kunne lige 
så godt blive udført af civile,” mener hun.

Helt sikkert er det, at tolkene i Afghanistan 
har overbevist hende om, at Danmark med sin 
tilstedeværelse gør en forskel i Afghanistan. 

”De tror på fremtiden. Det kunne jeg se 
gennem deres adfærd – de sparede op og 
uddannede sig. Det er positivt,” siger Ulla, alt 
imens tankerne uvilkårligt springer tilbage til 
hendes afghanske ”sønner”.
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Det var skønt for Ulla at gense Danmarks klare farver 
med grønt græs og blå himmel efter seks måneder i 
ørkenens golde landskab. 
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Den næstkommanderende for 
bevogtningsdeling/ISAF 10 – her i 

ørkenuniform – ser det blandt andet 
som sin opgave at forhindre, at 

soldaterne får lejrkuller og kommer til 
at lide af kedsomhed i Afghanistan.
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Han glæder sig til varmen, når han inden 
længe står i Afghanistan sammen med resten 
af hjemmeværnets bevogtningsdeling/ISAF 
10. For efter sin hustru Stines vurdering er 
han – Michael – ”frygtelig kuldskær”.

”Jeg har tidligere været udsendt til Bagdad, 
hvor der nogle gange var 50 grader varmt. Og 
mens flere af de andre led i den stærke hede, 
havde jeg ingen problemer,” fortæller Michael, 
der som hjemmeværnsmand er delingsfører i 
et nordjysk infanterikompagni.

”Omvendt vil jeg aldrig melde mig til Sirius-
patruljen,” fortsætter han med et smil.

Men det er nok også en af de få poster, 
den aktive 46-årige hjemmeværnssoldat ikke 
vil lægge billet ind på. For han har prøvet lidt 
af hvert, siden han i 1982 blev medlem af 
hjemmeværnet. Til nogle af de væsentlige 
punkter på hans hjemmeværns-cv hører 
jobbet som næstkommanderende og senere 
chef i et områdekompagni, tre udsendelser 
med protection teams (hold af livvagter) til 
Bagdad og hvervet som leder af rasteplad-
serne under Nijmegen-marchen. Nu venter 
så opgaven som næstkommanderende for 
bevogtningsdeling/ISAF 10 i Afghanistan. Og 
Michael mener selv, at hans lange og alsidige 
hjemmeværns-erfaring vil komme ham til gode 
i netop den funktion.

Nyttig erfaring
Især erfaringerne fra protection teams i Irak 
har givet Michael en stor ballast. For eksem-

pel ved han, hvordan man reagerer i skarpe 
situationer.

”Fra min tid i protection teams har jeg en 
idé om, hvad det vil sige at skyde i en krigs-
situation. Jeg ved, hvordan man kan og skal 
reagere. Og det er anderledes end at ligge på 

en 100- eller 200-meter skydebane,” forklarer 
bevogtningsdelingens næstkommanderende.

En af udfordringerne for Michael under 
uddannelsen af delingen har netop været 
transformationen fra øvelse til virkelighed. 
Med andre ord: at få delingsmedlemmerne 
til at føle, at det er virkelighed og ikke bare 
øvelse.

”Det vil sige, at øvelserne skal tages fuld-
kommen alvorligt, som om de er virkelighed. 
Soldaterne må for eksempel ikke bare tænke, 
at de ikke behøver at lægge sig helt ned, når 
de går i dækning,” understreger Michael.

Orden i sagerne
Hans overordnede i bevogtningsdelingen, de-

lingsfører Ole, er ikke i tvivl om sin næstkom-
manderendes kvaliteter.

”Han har orden i sine sager, og intet er nyt 
for ham,” siger han og fortsætter:

”Det, der er vigtigt for mig, er netop, at når 
du overlader noget til ham, så behøver du 

ikke kontrollere det. Du ved, at det er gjort 
110 procent. Han er selvstændig – sørger for 
at det er i orden og gør endda noget ud over 
det,” forklarer Ole.

Andre af Michaels styrker er hans evne til at 
komme med initiativer og forslag.

”Michael kommer med indspil. Og det vig-
tige i al ledelse er netop, at man ikke kun gør 
det, man skal, for ellers er der ingen udvik-
ling,” understreger delingsføreren.

Derudover ved Ole, at tingene altid er nøje 
overvejet.

”Når Michael kommer med forslag, så ved 
jeg, at de er gennemtænkt. Men det kende-
tegner nu alle førerne i bevogtningsdelingen,” 
understreger delingsføreren.

En ordensmand
Om kort tid tager Michael til Afghanistan som næstkom-
manderende i hjemmeværnets bevogtningsdeling/ISAF 10. 
Under delingens uddannelse i Danmark har det blandt 
andet været vigtigt for ham at vænne soldaterne til den 
virkelighed, de snart møder.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN/BAGHUSET

”Fra min tid i protection teams 
har jeg en idé om, hvad det vil sige at skyde i 
en krigssituation. Jeg ved, hvordan man kan 

og skal reagere.”
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Lejrkuller
Som næstkommanderende har Michael i 
Danmark haft bevogtningsdelingens uddan-
nelse og materiel som sine hovedområder. 
Men hvad ser han som sine primære opgaver 
i Afghanistan?

”Det bliver blandt andet at forhindre, at 
soldaterne får lejrkuller og kommer til at lide 
af kedsomhed og rastløshed,” svarer Michael. 
Og den nordjyske hjemmeværnsmand taler af 
erfaring. Fra sine ophold i Irak ved han nemlig, 
hvad en udsendelse kan gøre ved folk.

”I Bagdad var der gode forhold og mulighed 
for adspredelse. Vi havde trådløst internet, 
tomandsværelser, aircondition, og vi kunne se 
dvd, gå i træningscenter og tage i swimming 
pool. Men selv med så mange muligheder var 
der folk, der blev rastløse,” fortæller Michael.

For at modvirke de kedelige tendenser vil 
han i Afghanistan gennemføre uddannelse 

inden for blandt andet sanitetstjeneste, signal-
tjeneste, skydning, FUT (Fysisk Uddannelse 
og Træning) og engelsk.

”Og så skal soldaterne sørge for, at materi-
ellet til stadighed er funktionsdueligt – det er 
en af mine kæpheste,” understreger han.

Rastepladsleder
Ikke kun udsendelserne til Irak er en del 
af Michaels erfaringsmæssige bagage. 
Også opgaven som rastepladsleder under 
Nijmegen-marchen kan han trække på, når 
han skal løse opgaven som næstkommande-
rende i ISAF-delingen. Tre år i træk ledede og 
organiserede han forplejningen af de mange 
skandinaviske militære gængere under den 
fire dage lange hollandske march. Og her var 
evnen til at systematisere og planlægge alfa 
og omega.

”Jo bedre forberedt, gennemtænkt og 
systematiseret tingene er, jo mindre skal man 
improvisere sig ud af. Det ved jeg blandt 
andet fra min tid som rastepladsleder. Hvis 
man tænker tingene igennem nok gange, så 
husker man dem også,” understreger Michael.

Hvad nu hvis…
Og netop det med at være på forkant og 
tænke fremad er vigtigt for den næstkom-
manderende i bevogtningsdeling/ISAF 10. 
Han tænker derfor i ”Hvad nu hvis”-situationer 
og sætter spørgsmål ved mange ting for at 
foregribe eventuelle problemer. En metode 
Michael også ofte benytter, når han underviser 

i hjemmeværnet. Her tænker han så meget 
som muligt igennem på forhånd, og han sæt-
ter ofte spørgsmålstegn ved timeplaner.

”Det kan være manglende afsat transport-
tid – for eksempel fra skydebane til frokost 
i cafeteriet. Det falder jeg over med det 
samme. Og jeg tænker i eventualiteter: Hvor 
lang tid tager det at gå, hvis køretøjerne ikke 
er til rådighed,” siger Michael.

Ingen afsavn
I hjemmet i Nordjylland er det ikke kun 
Michael, der er ved at pakke sammen til 
opholdet i Afghanistan. For som en ekstra 
dimension ved turen til det centralasiatiske 
land skal hans hustru Stine også med. Hun 
er nemlig også medlem af hjemmeværnet 
og skal fungere som bevogtningsdelingens 
signalmand. Michael tror derfor ikke, at der 
bliver særlige personlige afsavn ved turen. For 
som han siger, så har han ”pakket en kuffert 
komma komplet”.

”Jeg har en masse af mine hjemme-
værnskammerater med, jeg laver det, jeg godt 
kan lide at lave, og sidst, men ikke mindst er 
Stine med. Med andre ord: Alt det vigtige er 
med,” konkluderer den næstkommanderende 
for bevogtningsdelingen.

”Jo bedre forberedt, gennemtænkt og 
systematiseret tingene er, jo mindre skal man 

improvisere sig ud af.”

Michael har prøvet meget siden han i 1982 blev 
medlem af hjemmeværnet: kompagnichef, 
rastepladsleder under Nijmegen-marchen og 
medlem af protection teams i Irak er blot nogle få af 
de funktioner, han har haft.

Altid orden i sagerne! Michael skriver mange af de ting, 
han skal huske at gøre i forbindelse med udsendelsen 

til Afghanistan, op i sin såkaldte ”ISAF-bog”. Og når 
tingene er gjort, får de et flueben ude til højre.
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Det er ikke tilfældigheder, der ligger bag udvælgel-
sen af delingsfører og næstkommanderende i hjem-
meværnets bevogtningsdeling/ISAF 10. Det frem-
går tydeligt, når chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt 
Aalborg, oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, forklarer 
overvejelserne bag udvælgelsen. Først diskuterede 
distriktet, hvilken type delingsfører, det ønskede, og 
i den forbindelse lyttede distriktet også til tidligere 
erfaringer, især fra delingsføreren på hold 8.

”På dette grundlag konkluderede vi, at en delings-
fører til netop denne opgave skal være mere leder 

end fører, idet bevogtningsdelingen sjældent vil være 
indsat samlet under delingsførerens kommando,” 
fortæller Thomas Bjørnbak.

Over norm
Derfor gik distriktet mere efter en person med 
ledelsesmæssige egenskaber, der både kan få 
hverdagen i delingen til at fungere og sikre et godt 
samarbejde med den øvrige del af det danske 
kontingent.

”Og det er netop det, Ole besidder – han har alle 
de krævede soldatermæssige færdigheder og en 
god fysisk form. Men med sit mere end 30 år lange 
virke i hjemmeværnet, senest som kompagnichef, 
har han også erfaringen som leder og kender syste-
met og mange af bestemmelserne,” understreger 
distriktschefen fra Aalborg.

Disse lederkompetencer bliver desuden forstærket 
af, at delingsføreren i sit civile job har en lederstilling, 
påpeger Thomas Bjørnbak, der også fremhæver 
delingsførerens erfaringer på internationale operatio-
ner. Ole har nemlig tidligere været udsendt til Balkan 

som delingsfører for en vedligeholdelsesdeling, og 
skudsmålet herfra var ”over norm”.

Praktiker
Nogle af de samme fortrin, som Thomas Bjørn-
bak betoner i forbindelse med delingsføreren, går 
igen ved hans beskrivelse af delingens næstkom-
manderende Michael. Også her vægter tidligere 
udsendelse på internationale operationer og lang 
hjemmeværnserfaring højt blandt udvælgelseskrite-
rierne. Distriktschefen fremhæver i den forbindelse 

Michaels robuste soldater- og 
befalingsmandsuddannelse 
samt hans virke som fører.

”Og så er han en praktiker, 
der kan få ting til at ske. Han 
går desuden forrest og er god 

til at motivere og få gruppeførere og mandskabet 
med. Og han byder ikke sine soldater noget, han 
ikke selv er i stand til, men stiller realistiske krav,” 
siger Thomas Bjørnbak og fortsætter:

”Og meget vigtigt: Michael er 100 procent enga-
geret – han er soldat, og han vil det her.”

Samarbejdet
Men ét er at finde to personer med gode lederegen-
skaber, noget andet er, om de kan fungere sammen 
som team. Men samarbejdet mellem dem kører upå-
klageligt, lyder det fra den nordjyske distriktschef.

”De ønsker begge, at dette skal lykkes og arbej-
der mod samme mål. De er desuden nøje udvalgt 
efter samtale med flere kandidater. Og beslutningen 
var, at delingsføreren skulle være mest leder, og at 
den næstkommanderende skulle matche ham og 
være mere ”kriger”-tung. Resultatet er, at de går 
rigtig godt i spænd sammen og supplerer hinanden 
godt. Og så kender de hinanden på forhånd, da 
de har været i nabokompagnier i lang tid,” forklarer 
Thomas Bjørnbak.

Et godt makkerpar
Hvad gik man efter, da delingsføreren og den næstkom-
manderende i hjemmeværnets næste Afghanistan-de-
ling blev udvalgt? Og hvordan vurderer distriktet sam-
arbejdet mellem de to ledere?

AF JAKOB EBERHARDT

”De ønsker begge, at dette skal lykkes 
og arbejder mod samme mål. Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak 

– intet er overladt til tilfældigheder i 
udvælgelsen af lederteam og 
soldater til bevogtningsdelingen.
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Danmarks mange udsendte soldater har nu fået 
et sted at gå hen og tale med andre ligesindede 
soldater om deres oplevelser, når de vender hjem fra 
international tjeneste.

17. august åbnede forsvarsminister Gitte Lillelund 
Bech Danmarks første veteranhjem for soldater i 
Fredericia i en stor rummelig murstensvilla på Ans-
garsvej, et stenkast fra banegården. 31. august kom 
turen til København, hvor indenrigs- og sundhedsmi-
nister Bertel Haarder på Frederiksberg bød veteran-
hjemmet på Roskildevej 54 velkommen. Senere på 
året ventes det tredje veteranhjem klar i Aalborg.

Med veteranhjemmene får soldaterne samlings-
steder og frirum, hvor de hele døgnet rundt kan få 
vendt både de positive og mindre positive oplevelser, 
som måske har sat sig som ar på sjælen.

”Der er bred politisk opbakning til veteranhjem-
mene, som er et synligt tegn på støtten og anerken-
delse af de danske soldaters indsats på de interna-
tionale missioner,” påpegede forsvarsministeren i sin 
åbningstale i Fredericia.

Danmark har efterhånden haft mere end 30.000 
udsendte soldater de seneste cirka 20 år. Besty-
relsesformand og daglig leder, Carl Bratved fra 
Veteranhjem Trekantsområdet i Fredericia, anslår, at 
omkring fem procent af de udsendte soldater siden 
krigen på Balkan er traumatiserede, selv om det ofte 
først viser sig med års forsinkelse.

Stort behov
For veteran Brian Nonbo fra Kolding, der var med til 
åbningen af veteranhjemmet i Fredericia, er det et 
længe næret ønske, der nu går i opfyldelse.

"Det er fantastisk. For der er virkelig behov for 
dem. Som veteran kommer du hjem med oplevelser 
og minder, som kan være svære at dele med fami-
lien," siger Brian Nonbo. Selv om det er 16 år siden, 
han selv var udsendt i Kroatien på Hold 5 Alfa, får 
han stadig flashbacks fra dengang.

”Det er episoder, som da jeg stod over for en sol-
dat, der sigtede med sit våben mod mig, der stadig 
vender tilbage. Så jeg vil helt sikkert benytte mig 
af muligheden for at komme på det nye værested 
i Fredericia,” fortæller Brian Nonbo, der også er 
hjemmeværnsmand i Kolding.

Opbakning fra hjemmeværnet
Hjemmeværnet har taget aktivt del i etableringen 
af veteranhjemmene, der i høj grad skal bæres af 
frivillige kræfter. Det gælder især Totalforsvarsregion 
Syd, hvor hjemmeværnet lige fra opstartsfasen har 
støttet projektet. Men også i Aalborg har hjem-
meværnsfolk været involveret. Her har den tidligere 
eskadrillechef og nuværende forbindelsesofficer i 
flyverhjemme værnet Aksel C. Nielsen ydet en stor 
indsats i etableringen af det nordjyske veteranhjem.

Oberst Mogens Bech fra Totalforsvarsregion Syd 

Danmark har fået sine første veteranhjem i Fredericia 
og København, mens et tredje er på vej i Aalborg. 
Hjemmeværnet har bakket op om projektet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTO: OLE FRI IS

FAKtA

Danmark får tre nye veteran-
hjem i Fredericia, Aalborg og 
København. Oprettelsen af 
de nye hjem er sket i sam-
arbejde mellem Danmarks 
Soldater- og Marineforenin-
gers Fællesråd og Forsvars-
ministeriet med økonomisk 
støtte fra fonden Realdania. 
Bevillingen fra ministeriet og 
bidrag fra Realdania og andre 
fonde rækker til driften af 
hjemmene i fem år.

     Læs mere om Danske  
Veteranhjem på:  
www.veteranhjem.dk

2

3

4

Frirum 
for veteraner
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forklarer baggrunden for regionens støtte.
”Vi har i dag selv udsendte soldater – og har 

dermed også veteraner blandt vores medlemmer. 
Så det har været helt naturligt for os at støtte 
arbejdet og hjælpe til med at skaffe de nødvendige 
frivillige kræfter til hjemmets daglige drift,” forklarer 
han.

Det er også grunden til, at kompagnichef Bjarne 
Andresen fra Hjemmeværnskompagni Fredericia 
blev udpeget til at gå med i bestyrelsesarbejdet. 
Kompagnichefen har knoklet med at få hjem-
met i Fredericia op at stå. Han indgår desuden i 
teamet af nyuddannede frivillige hjælpere, der skal 
bemande hjemmene.

”Jamen, som hjemmeværnsmand og tidligere 
udsendt ligger det mig meget på sinde at involvere 
mig i veteranhjemmene, som jeg betragter som en 
vigtig livslinje,” siger Bjarne Andresen om sit store 
engagement.

Alle hjælperne skal på et obligatorisk kursus på 
to dage, hvor de blandt andet får nogle redskaber, 
så de kan spotte de soldater, som har problemer 
og har behov for at trække på professionelle kræf-
ter. Hvert hjem skal bruge 100-120 hjælpere.

”Blandt de første 18 uddannede hjælpere i Fre-
dericia kommer de syv fra hjemmeværnet. Og flere 
er på vej på de næste hold hjælpere, der bliver 
uddannet i efteråret. Så jeg er meget tilfreds med 

opbakningen fra hjemmeværnet,” siger formand 
Carl Bratved fra Fredericia. Han har i øvrigt selv 
en fortid som kompagnichef for et politikompagni 
i Ribe.

For forsvarsminister Gitte Lillelund Bech er der 
ingen tvivl om, at de nye veteranhjem er med til at 
bane vejen for en større synlighed og anerkendelse 
af de danske soldater, som gør en forskel på de 
internationale missioner. I Fredericia benyttede 
hun også lejligheden til at takke de mange frivillige 
ildsjæle, der har ydet en kæmpe indsats for hjem-
menes etablering.

”Veteranhjemmene er et skud på stammen af 
muligheder for de hjemvendte soldater for at få 
støtte og anerkendelse. Andre tiltag er psykolog-
hjælp, støttegrupper og aktiviteter for deres børn,” 
påpeger forsvarsministeren.

Ministeren barsler senere på året med en egent-
lig veteranpolitik, der skal bane vejen for en mere 
helhedsorienteret tilgang til veteranerne.

VETERANPOLITIK

•  Hjemmeværnet er positiv 
over for arbejdet med en 
veteranpolitik og deltager i 
Forsvarsministeriets gene-
relle veteranpolitik, fordi en 
del af værnets medlemmer 
udsendes som enkeltperso-
ner eller enheder i internatio-
nal tjeneste. Hjemmeværnet 
afventer det endelige resultat 
af arbejdet.

•  Hjemmeværnet skal støtte 
veteransagen mest muligt i 
den udstrækning, det ikke 
får negative konsekvenser 
for løsningen af hjemmevær-
nets opgaver for det øvrige 
forsvar, politiet og andre 
samarbejdspartnere.

•  Hjemmeværnet er en frivillig 
militær organisation, hvor 
veteraner, der fortsat ønsker 
en tilknytning til forsvaret, er 
velkomne. Hjemmeværnet 
optager alle egnede, herun-
der også veteraner.

6

5

7

1. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech 
barsler med en ny veteranpolitik, der skal 
bane vejen for en mere helhedsorienteret 
tilgang til de danske veteraner.  
2. Kompagnichef Bjarne Andresen fra 
Fredericia har ydet et kæmpe arbejde i 
forbindelse med etableringen af veteran-
hjemmet i Fredericia og er blandt de 
frivillige hjælpere, der skal være med at 
drive hjemmet. 3. Det nye veteranhjem har 
flere hyggelige opholdsrum, hvor de 
tidligere udsendte soldater kan få sig en 
sludder. 4. Michael har været udsendt som 
soldat talrige gange på internationale 
missioner. Han støtter helhjertet veteran-
hjemmene. ”Tidligere har det været 
tabubelagt at tale om oplevelserne – der er 
heldigvis mere åbenhed i dag,” siger han. 
5. Danmarkssamfundets nye fane blev hejst 
til tops ved indvielsen. 6. Forsvarsminister 
Gitte Lillelund Bech fulgtes med bestyrel-
sesformand Carl Bratved gennem 
flagalleen, da hun i august åbnede 
Danmarks første veteranhjem i Fredericia 
på Ansgarsvej. 7. Veteran Brian Nonbo var 
i Kroatien for 16 år siden som soldat. Han 
glæder sig til at benytte det nye veteran-
hjem i Fredericia. 
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Hjemmeværnet har nu opstillet fem bevogtningsde-
linger til støtte for den danske kampgruppe i Hel-
mand-provinsen i Afghanistan. Derfor var hjemme-
værnet en del af den store parade for de udsendte i 
det seneste år på Christiansborg Slotsplads.

En af de udsendte er Dan, der både var med i 
bevogtningsdelingen på ISAF hold 8 og det eks-
traordinære hold, kaldet 9½, der kom hjem midt i 
juli efter to måneders vagttjeneste for den danske 
kampgruppe.

”Det var både for oplevelsen og for at se, hvordan 
det egentlig er dernede. Det er et lidt andet billede 
end det, man ser i medierne,” siger han. ”Og det er 
fint med en flagdag. Det er næsten som en gamle 
elevers fest. Man ser både sine hjemmeværnskam-
merater og mange andre fra forsvaret, som man har 
lært at kende langt hjemmefra.”

Heidi og Anja er fra samme kompagni og har 
begge været udsendt på hold 8, der kom hjem i 
februar i år. De vil gerne se medierne fokusere mere 
på fremskridtene i Afghanistan.

”Det er fedt med anerkendelsen på flagdagen, og 
vi kan ikke fortælle nok om fremskridtene dernede. 

Der bliver nu holdt mange kvindemøder, og mange 
flere børn er kommet i skole – også pigerne,” siger 
Heidi, der selv er skolelærer.

Men det er ikke kun kvinder, der er glade for 
indsatsen i området. Også de civile afghanske arbej-
dere i lejrene giver udtryk for deres tilfredshed med 
indsatsen, fortæller Anja. De og deres pårørende er 
oven i købet i Talebans søgelys, fordi de arbejder for 
de internationale styrker.

Det er ikke kun samlede delinger, der har bag-
grund i hjemmeværnet. Også enkeltpersoner sendes 
ud, og en af dem er Nikolaj Grøn. Han har nu været 
udsendt fire gange på fire år. Det har alle gange 
været med stabsopgaver og presse- og kommunika-
tionsarbejde på korttidskontrakter med forsvaret.

”Det er med baggrund i hjemmeværnet, at jeg har 
tegnet kontrakter med forsvaret. Og hvis det bliver 
muligt, vil jeg da gerne udsendes igen,” siger han og 
understreger, at flagdagen har stor betydning for de 
udsendte.

Opbakning fra de pårørende
En af dem, der har stået tilbage, når hjemmeværns-

Respekt
På Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte 
den 5. september var hjemmeværnet igen i år  
repræsenteret under paraden på Christiansborg 
Slotsplads.

TEKST OG FOTO: JESPER SVENNINGSEN

Oberstløjtnant Jens Sund var i 
spidsen for hjemmeværnssoldaterne 
under paraden. Han har selv været 
udsendt til Afghanistan for at være 
med til at opbygge kapaciteterne i den 
afghanske hær.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech holdt 
tale for de udsendte og bad også om et 
minuts stilhed for de faldne.
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soldaterne er draget af sted på international bevogt-
ningsopgave, er Bettina Altofte, der også er taget til 
Christiansborg på flagdagen. Hun er gift med en af 
hjemmeværnssoldaterne, der nu har været udsendt 
to gange, men anden gang var ikke lige så hård som 
den første.

”Det gik godt, så anden gang var det lidt nem-
mere, selvom der var kort betænkningstid,” siger 
hun og henviser til, at hjemmeværnssoldaterne 
skulle tage en hurtig beslutning, hvis de ville med i 
den ekstraordinære deling, som blev sendt af sted 
for nylig, da hæren havde brug for ekstra støtte. 

”Selvom der selvfølgelig er en frygt for, at han ikke 
kommer hjem, ved vi, at han er taget af sted for at 
gøre noget godt. Han har også været god til at lade 
høre fra sig, når han har været ude.”

Stolthed i ledelsen
Det var Jens Halds første flagdag som kommitteret 
for hjemmeværnet, og han er overvældet over det, 
den nationale flagdag er blevet til.

”Det er vigtigt, at vi hylder og fejrer de udsendte, 
der gør en forskel. Men især også de pårørende, de 
sårede og de efterladte. Jeg er også stolt over, at 
hjemmeværnet kan yde en så stor indsats – både 
nationalt og internationalt. Og jeg ved, at de nyder 
stor respekt i resten af forsvaret og blandt vores 
samarbejdspartnere,” siger han.

Soldaterne var opstillet foran 
Christiansborg i de forskellige 

enheder, der har været udsendt.

Mange mennesker var mødt op for at markere flagdagen. Prins Joachim, forsvarsministeren, forsvarschefen og Livgardens chef skridtede paraden af. Også prinsesse 
Marie, statsministeren, Folketingets formand, udenrigsministeren og skatteministeren var blandt de prominente personer på flagdagen. Troels (fjerde foto fra venstre) er 
en garvet delingsfører fra Afghanistan. Mange soldater mødte gamle kammerater under paraden.

Dan har været udsendt med to 
bevogtningsdelinger, senest den 
ekstraordinære, der blev sendt af sted 
med kort varsel.

Livgardens Musikkorps 
spillede blandt andet ’I 

Danmark er jeg født’.

Bettina Altofte er gift 
med en af hjemme-
værnssoldaterne, der 
har været udsendt to 
gange.
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LAndet rundt

Tog hånd om både førstehjælp og trafik 
Søndag den 11. juli stod Michael J. Stef-
fensen og ventede på en bus på Kalundborg 
Station, da to biler stødte frontalt sammen 
med relativ høj hastighed. 

Michael reagerede, som han har lært på 
hjemmeværnets grundskole, ringede 112 og 
rekvirerede politi og ambulancer, hvorefter han 
begyndte at yde førstehjælp til de personer, 
som ikke var i stand til at komme ud af køre-
tøjerne ved egen hjælp. 

Da ambulancerne kom frem, gav Michael 
en situationsrapport til redderne. Han fortalte, 
hvilke af passagererne der var kommet ud ved 
egen hjælp, samt hvad han havde foretaget 
sig af førstehjælp til de fastklemte personer i 
bilerne. 

Da politiet nåede frem og kort hørte 
Michael om, hvad der var sket, fortalte den 
ene betjent, at trafikken var brudt sammen på 
grund af sammenstødet, og da de samtidigt 
skulle afhøre vidner, kunne de ikke afsætte 
mandskab til trafikregulering. Michael gjorde 
opmærksom på, at han er tjenestegørende 
ved Politihjemmeværnskompagni København 
City og påtog sig derfor at regulere trafikken. I 
shorts og udstyret med en vest fra politiet sør-
gede han for, at ambulancerne kunne komme 
af sted med de tilskadekomne. 

Indsatslederen fra politiet, som selv er frivil-
lig i politihjemmeværnet, roste efterfølgende 
Michael for indsatsen, som var lige efter 
bogen.

Det virkelige liv – lige efter kurset
Skumsprøjtet havde dårligt lagt sig på marine-
hjemmeværnets uddannelsesuge på Hjemme-
værnsskolen Slipshavn ved Nyborg i juli, før to 
marinehjemmeværnsbesætninger blev kastet 
ud i redningsaktioner.

I Kalundborg Fjord tog en motorbåd vand 
ind i maskinrummet. Derfor blev besætningen 
fra Hjemmeværnsflotille 134 Fredericia om 
bord på marinehjemmeværnsfartøj MHV 909 
Speditøren tilkaldt på vej hjem fra kurset.

Da de kom frem var redningshelikopteren 
ankommet og havde sat to reddere ned på 
motorbåden med pumper for at sørge for, at 
den stadig holdt sig flydende. Den var kom-
met så langt ind mod land, at marinehjemme-
værnet måtte trække den fri med deres gum-

mibåd, så den kunne slæbes mod Kalundborg 
af Speditøren.

Marinehjemmeværnet blev også tilkaldt, 
efter at to sejlere var kæntret i deres kata-
maran. Søværnet reddede de to sejlere, og 
besætningen på marinehjemmeværnsfartøjet 
MHV 907 Hvidsten sørgede for, at båden 
kom væk fra sejlrenden i Storebælt.

"Egentlig var det ikke en SAR-opgave, for 
de to sejlere var blevet reddet, så ingen var 
i livsfare. Det gjaldt simpelthen om hurtigt at 
få båden væk fra sejlrenden," siger kaptajn-
løjtnant Henrik Elborough, der er presse- og 
informationsofficer ved Marinehjemmeværns-
distrikt Øst.

Marinehjemmeværnet har haft en travl sommer, 
og mange private sejlere har fået hjælp efter at 
have været i problemer til havs. Arkivfoto fra 
redningsopgave.

Ny SOK-chef 

Politihjemmeværnskompagni Slagelse 
sikrede afspærringerne efter en voldsom 
brand på psykiatrihospitalet i Dianalund i 
juli.

13 mand blev indsat om aftenen, og 
otte blev tilbage om natten for at hindre 
uvedkommende adgang til brandstedet. 
De varetog på skift opgaven og gjorde det, 
indtil politiets teknikere var færdige med 
efterforskningen.

Næstkommanderende i kompagniet, 
Kim Bjerre, fortæller, at ud over de 13, der 
blev sendt til brandstedet, var yderligere 
20 mand klar til at rykke ud, hvis der skulle 
blive brug for det.

Branden på hospitalet opstod midt på 
eftermiddagen og bredte sig med lynets 
hast. Tre bygninger udbrændte totalt, 
men ingen mennesker kom noget til ved 
branden, som brandmandskab fra Sorø 
og Næstved efter nogle timer fik under 
kontrol.

Hjemmeværnssoldater var indsat hele natten efter 
en storbrand i Dianalund. 

Forsvarsministeriet har udpeget kontreadmiral 
Finn Hansen til chef for Søværnets Operative 
Kommando (SOK) med virkning fra 1. sep-
tember. Han overtager posten efter kontread-
miral Nils Christian Wang, der nu er chef for 
Forsvarsakademiet i København. 

Med udpegningen af kontreadmiral Finn 
Hansen er en større chefrokade i forsvaret 

faldet på plads. Kontreadmiralen er 53 år og 
kommer fra stillingen som chef for Forsva-
rets Efterretningstjeneste. Finn Hansen 
har desuden en bred og alsidig baggrund i 
Forsvarsministeriet og forsvaret og har blandt 
andet tidligere været chef for en række af 
søværnets sejlende enheder.

Indsat efter storbrand 
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Hjemmeværnet 
støtter DANEX 
Den internationale flådeøvelse DANEX 2010 i august havde delta-
gelse af 23 skibe fra 11 nationer, og hjemmeværnet var med hele 
vejen.

Marinehjemmeværnsfartøjer agerede piratskibe, Flyverhjemmevær-
nets Flyvende Delinger simulerede angreb på de deltagende skibe, 
SSR (hjemmeværnets Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni) 
øvede aktioner sammen med Frømandskorpset, og informationsche-
fen for Totalforsvarsregion Sjælland var presseofficer for øvelsesle-
delsen.

Den nu tidligere chef for Søværnets Operative Kommando (SOK), 
kontreadmiral Nils Wang, besøgte de danske skibe under øvelsen og 
er generelt begejstret for samarbejdet med marinehjemmeværnet. 

"Marinehjemmeværnets besætninger tager deres opgave meget 
alvorligt og er tydeligvis stolte af at være med til at løse en del af 
SOKs opgaver. Marinehjemmeværnet er ofte først på stedet, når der 
skal løses opgaver i de danske farvande, for eksempel søredning, 
miljøforurening og kontrol," siger Nils Wang. 

Han ser i fremtiden gode muligheder for at udvikle samarbejdet 
yderligere og kan godt forestille sig BON-enheder (bevogtnings- og 
nærforsvarsenheder), der bevogter de havne, søværnets udsendte 
skibe anløber. 

       Læs mere om SSR-støtte under DANEX på www.hjv.dk/ssr

Hjemmeværnets Flyvende Delinger havde 
netop overstået en årlig kontrolflyvning i 
Skrydstrup, da søværnets eftersøgnings- og 
redningstjeneste pludselig en aften i juni 
havde bud efter dem til eftersøgningen af en 
67-årig forsvunden sejler i Kattegat.

”Vi afbrød alle planlagte aktiviteter og kon-
centrerede os om hurtigst muligt at komme på 
vingerne,” fortæller løjtnant Allan J. Kortsen, 
der er leder af flyelementet for Hjemmevær-
nets Flyvende Delinger.

Det er første gang redningstjenestens Joint 
Rescue Coordination Centre (JRCC), der fra 

Århus leder alle eftersøgninger til søs, rekvi-
rerer hjælp også fra hjemmeværnets Flyvende 
Delinger.

Med i eftersøgningen var også marinehjem-
meværnets fartøj Brigaden fra Århus.

37 minutter efter alarmeringen var det før-
ste fly i luften. Andet fly var på vingerne efter 
50 minutter. Begge med kurs mod Kattegat, 
hvor de afsøgte havområdet mellem Jylland, 
Læsø og Anholt.

Vel ankommen til destinationerne blev 
eftersøgningen styret af den såkaldte OSC 
(On Scene Commander) og DENMIL (den 

militære flyveledelse i Kastrup). 
De to fly blev i luften til solnedgang. I 

Randers, hvor de landede sent om aftenen, 
blev flyene gjort klar til at gå på vingerne 
også næste dag. Da sejleren ikke var fundet, 
rekvirerede JRCC fire fly dagen efter. To fly 
blev straks beordret i luften, mens de andre to 
skulle stå stand by. 

De sidste fly var klar til at lette, da der 
kom melding om, at sejleren var fundet i god 
behold mellem Anholt og Læsø. Samlet var 
de Flyvende Delinger indsat i 14 timer og 15 
minutter.
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Inspektionsskibet 
THETIS deltog 
også i DANEX 

2010. Her er det 
fra flådeparaden i 

anledning af 
flådens jubilæum. 

Ilddåb for de Flyvende Delinger 

Talstærk støtte til 
Post Danmark Rundt
Politihjemmeværnet var på plads, da Danmarks største cykelløb, Post 
Danmark Rundt, fandt sted i starten af august.

Løbet blev skudt i gang i Holstebro, hvor der både var start og mål 
for de 148 ryttere. Her hjalp 50 mand fra det lokale hjemmeværn 
med bistand fra adskillige nabokompagnier politiet med at skabe sikre 
forhold for både bilister og tilskuere. På dag to gik det over stok og 
sten gennem Herning og Ikast med mål i Randers, hvor 33 hjemme-
værnsfolk assisterede politiet med trafikreguleringen.

Også i de øvrige byer, som rytterne passerede på deres vej gen-
nem Danmark, var medlemmer fra hjemmeværnet udkommanderet 
til at bistå politiet. Løbet sluttede i Rudersdal i Nordsjælland og blev 
vundet af Jakob Fuglsang, der for tredje år i træk blev hyldet som 
vinder.

Hjemmeværnet hjalp til under cykelløbet 
Post Danmark Rundt. 
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Marinehjemmeværnet gennemførte i august et 
kursus i søredning for den færøske rednings-
tjeneste. Til stor tilfredshed for kursisterne. 

”Det har absolut været et af de bedste 
kurser, jeg har været på – både fagligt og pæ-
dagogisk.” Sådan lød vurderingen fra kursist 
Petur Hans Dahl, der er viceskoleinspektør på 
Torshavns Navigationsskole. 

Kontakten mellem det frivillige marinehjem-
meværn og den færøske redningstjeneste 
kom i stand tidligere på året på den store 
bådudstilling i Bella Centeret, hvor den færø-
ske redningstjeneste viste stor interesse for 
marinehjemmeværnets kursus. 

Bag kurset stod de to garvede frivillige 
instruktører, kaptajnløjtnanterne Bjarne Toft 
Madsen fra Århus og John Strøbæk fra 
Dragør. Makkerparret havde tilrettelagt kurset 
med tre dages intensiv teori og to dage i 
simulatoren på Torshavns Navigationsskole. 
Med på kurset var også orlogskaptajn Erik 
Grubak, chef på marinehjemmeværnsskolen i 

Slipshavn.
”Jeg havde ingen betænkeligheder ved 

at engagere frivillige instruktører fra marine-
hjemmeværnet til den vigtige opgave med at 
bringe redningsressourcerne på Færøerne 
up to date. De har i den grad leveret varen,” 
lød det fra Gunnar Toftegaard, der er direktør 
for administrationen i udenrigsministeriet 
på Færøerne og var en af initiativtagerne til 
kurset.

På kurset deltog repræsentanter fra 
Landsforeningen for Redningsorganisatio-

nen, MRCC Torshavn (Redningscentralen på 
Færøerne), Fiskeriinspektionen på Færøerne, 
Atlantic Airways, der har to redningshelikop-
tere i deres SAR-beredskab, samt Torshavns 
Navigationsskole. 

”Både søværnet på Færøerne og Tors-
havns Navigationsskole udviste stor velvilje 
og hjælpsomhed over for os,” siger en tilfreds 
John Strøbæk. Han og makkeren Bjarne Toft 
Madsen er særdeles efterspurgte undervisere 
både nationalt og internationalt på grund af 
deres store viden om søredning.

Sommeren har været usædvanlig travl for Politihjemmeværnskompagni Bornholm, der på 
mindre end en uge var indsat ved to store ulykker på ferieøen.

En stille udflugt på det nordlige Bornholm udviklede sig midt i juli til et mareridt for de 53 
buspassagerer. Turistbussen væltede i grøften, da den kørte ad en smal vej, og pludselig 
måtte både ulykkesstedet og Bornholms Hospital afspærres.

Til at stå for afspærringen tilkaldte politiet Politihjemmeværnskompagni Bornholm, der 
hurtigt stillede det nødvendige antal til at afspærre ulykkesstedet hele natten. Kompagniet 
sørgede for, at ambulancer kunne komme til og fra ulykkesstedet med de 20 passagerer, 
der skulle køres til hospitalet. Men da hospitalet blev sat i katastrofeberedskab, var det nød-
vendigt også at afspærre hospitalet, så alle nysgerrige blev holdt på afstand, og det kun var 
pårørende til passagererne fra busulykken, der blev lukket ind.

Ugen efter bevogtede seks mand fra kompagniet en villa i Rønne. Efter en voldsom brand 
var villaen næsten udbrændt. Derfor bad Bornholms Politi politikompagniet om at afspærre 
stedet, indtil de tekniske undersøgelser var gennemført. Husets kvindelige beboer kom på 
hospitalet for observation for røgforgiftning, mens hendes børn heldigvis ikke kom til skade 
ved branden.

”Vi holdt vagt ved brandtomten i næsten 20 timer,” fortæller kompagnichef Michael Stuhr 
fra Politihjemmeværnskompagni Bornholm, der også har støttet politiet til maraton og kon-
certer. ”Vi har et fantastisk samarbejde med Bornholms Politi, der jo også har mere at se til 
om sommeren, hvor der er tre gange så mange folk på øen.”

Travl sommer på Bornholm
Hjemmeværnet spillede en central trafikal 
rolle, da Nordeuropas største triatlonstævne, 
Challenge Copenhagen, løb af stablen midt i 
august.

Omkring 1.700 danske og udenlandske 
”jernmænd” deltog i stævnet, som foregik 
i København og Nordsjælland. Deltagerne 
skulle igennem 3,8 kilometer svømning, 180 
kilometer cykling og 42,2 kilometer løb. 

Omkring 120 hjemmeværnsfolk fra hjem-
meværnsdistrikterne Nordsjælland, Storkøben-
havn og København City var udkommanderet 
til at hjælpe politiet med at regulere trafikken 
under stævnet til stor tilfredshed fra arrangør 
Thomas Veje fra Challenge Copenhagen:

”Vi har fået uvurderlig støtte fra hjem-
meværnet. Den hårde afspærring, som vi 
blev nødt til at gennemføre mange steder 
på vejene, fungerede, fordi vi fik assistance 
fra hjemmeværnet, der var med til at sikre 
tryghed for deltagerne.” 

Marinehjemme-
værnet på  
Færøerne

Fra venstre: Bjarne Toft Madsen, Erik Grubak og John Strøbæk fra marinehjemmeværnet har været på 
Færøerne for at undervise i søredning. 

Uvurderlig støtte til 
triatlonstævne
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Roskilde Festivalen gjorde i år en vigtig opdagelse: Hjemmeværnet er 
en garanti mod trafikkaos og tuskhandel uden for hegnet.

Det er første gang, at hjemmeværnet har været indsat på Roskilde 
Festivalen til at sørge for trafikreguleringen. I alt 25 hjemmeværnsfolk 
var indsat fra festivalens start, og de arbejdede i tre-holds skift. Under 
den store hjemrejse fra festivalen var 12 hjemmeværnsfolk i gang i 
mange timer for at sørge for en så gnidningsfri afvikling af trafikken 
som muligt, og trods den massive tilstrømning til festivalen blev opga-
ven løst godt. Det samme blev opgaven med at holde øje med ulovlig 
gadehandel.

Hjemmeværnet havde også andre opgaver end trafikregulering under 
festivalen.

”Både politiet og festivalledelsen har sagt til os, at det takket være 
hjemmeværnet har været den hidtil bedste afvikling af trafikken til og fra 
festivalen,” fortæller chefen for Politihjemmeværnskompagni Roskilde, 
Thomas Jacobsen. ”Vi skulle også hjælpe politiet og SKAT med nogle 
observationsopgaver. Det drejede sig om at holde øje med gadehandel 
uden for festivalpladsen, det vil sige folk, der ikke havde tilladelse til at 
opstille boder eller på anden vis handle med varer. I ugens løb obser-
verede vi adskillige, der forsøgte at handle uden at have fået lov til det. 
Det meddelte vi politiet og SKAT, som så tog affære.”
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København og Nordsjælland forvandlede sig 
til det rene vandland efter et skybrud midt i 
august. Regnen resulterede i massive over-
svømmelser, så villa-ejere i Kokkedal måtte 
forlade deres huse, og biler i bogstaveligste 
forstand druknede flere steder i København. 

Den voldsomme regn sendte 56 hjem-
meværnsfolk fra distrikterne i Nordsjælland, 
København City og Storkøbenhavn på akut 
ekstra arbejde. De var med til at afspærre og 
patruljere flere veje og viadukter, blandt andet 
ved Lyngbymotorvejen ved Ryparken Station, 

Hans Knudsens Plads på Østerbro samt ved 
Lersøpark Allé, hvor vandet stod meterhøjt, og 
adskillige bilister blev fanget i vandmasserne.

I Nordsjælland gik det hårdt ud over et be-
boelseskvarter i Kokkedal, hvor 10 mand fra 
Hjemmeværnskompagni Gribskov blev sendt 
ud for at bevogte efterladte huse og i øvrigt 
holde øje med vandstanden i Usserød Å.

”Det er rart at kunne være til nytte for sam-
fundet,” lød det fra menig Peter Jensen efter 
indsættelsen. 

Generalen tog mod honnør 
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, var honnørmod-
tager, da Det Sønderjyske Tattoo spillede for fulde huse i Aabenraa i 
starten af juli. 

Blandt de musikalske bidragydere var Den Kongelige Livgardes Tam-
bourkorps og Søværnets Tambourkorps. Hjemmeværnet var talstærkt 
repræsenteret i forbindelse med blandt andet færdselsregulering og 
førstehjælp og fik megen rosende omtale med på vejen.

Blandt tattooets øvrige gæster var grev Ingolf og grevinde Sussie 
samt chef og næstkommanderende fra Hærhjemmeværnsdistrikt Søn-
derjylland, oberstløjtnant Finn Prip Pedersen og major Benny Stensdal.

Hjemmeværnet og beredskabet samarbejdede under 
oversvømmelserne i august. 

Indsat mod voldsom regn

Garanti mod tuskhandel

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, var 
honnørmodtager under Det Sønderjyske Tattoo.

F
oto: A

d
rian Tresog

lavic



40 HJV magasinet  |  September 2010

LAndet rundt

De fik virkelig kam til deres hår – de danske 
og udenlandske soldater, som deltog i Hjem-
meværnskompagni Midtfyns årlige sommer-
træf. Det var 18. år i træk den store konkur-
rence blev afviklet.

Med op til 30 graders varme blev det en 
hård tørn for de 25 grupper, som deltog. Fire 
af grupperne var danske – de øvrige kom fra 
Sverige og Tyskland. De udenlandske grupper 
har altid været en vigtig bestanddel af det 
midtfynske sommertræf.

Mens hovedparten af danskerne formentlig 
har holdt lavt tempo og daset i have, skov el-
ler ved strand den pågældende weekend, blev 
deltagerne på Midtfyn udsat for hårde stra-
badser i en række skarpe militære discipliner.

Chefen for Hjemmeværnskompagni Midt-
fyn, kaptajn Ole Oest-Jacobsen, fortæller, at 
nogle faldt fra i det hårde ræs, først og frem-
mest på grund af varmen, men langt de fleste 
i grupperne gennemførte programmet.

Enkeltmandskonkurrencen blev ubeskedent 
nok vundet af Flemming Christensen, Hjem-
meværnskompagni Midtfyn, foran Max Veltzé, 
Jydske Dragonregiment, og Joel Nilsson fra 
Borås i Sverige.

Den 15 kilometer lange opgavemarch bød 
på udfordringer som fysisk kunnen, taktik, 
skydning og førstehjælp, og for første gang 
blev der brugt FX-våben under det midtfynske 
sommertræf.

I gruppekonkurrencen satte Jydske Dra-
gonregiment sig på førstepladsen efterfulgt af 
Panzer Grenadier Bataljon 411, Stahlberg i 
Tyskland, og Hjemmeværnskompagni Midtfyn.

Konkurrencen havde prominent besøg, idet 
den svenske rigshjemmeværnschef Roland 
Ekenberg overværede sommertræffet blandt 
andet for at følge de svenske grupper fra 
Borås og Gotland.

En svensk hjemmeværnsgruppe i gang med en 
eskorte-opgave. 

Korporal Karsten Mikkelsen, Hjemmeværnskom-
pagni Midtfyn, kaster en line ud til båden, mens 
kontrollanten Kenneth Møllebæk fra flotille 
Svendborg ser til. 

Otte mand fra Politihjemmeværnskompagni 
Sønderjylland afspærrede i sommer Vedsted 
Sø ved Haderslev efter fundet af et våben i 
søen. Det var Syd- og Sønderjyllands Politi i 
Esbjerg, der bad kompagniet om at træde til. 
Søen er i sommervarmen et populært bade-
sted for områdets lokalbefolkning, så politiet 
tog ingen chancer og afspærrede sammen 
med politikompagniet hele området.

Våbnet viste sig at være en AT4-panser-
værnsraket beregnet til øvelsesbrug. Raketten  
lå på to meters dybde og blev bjærget af 
dykkere. 

”Det er et farligt våben, så folk havde fuld 
forståelse for situationen,” siger kompagni-

chef Jens Juhl, der hurtigt fik mobiliseret det 
nødvendige mandskab til opgaven. 

Det var ikke første gang, kompagniet blev 
tilkaldt til den type mere skarpe opgaver. Det 
seneste år har de blandt andet været med til 
at afspærre gerningssteder i flere mordsager.

Få dage efter afspærringen af Vedsted Sø 
var kompagniet igen på stikkerne i Tønder. 
Her stillede kompagniet med 20 mand til 
afspærring i forbindelse med regentparrets 
officielle besøg i byen. Senere på ugen var 
de indsat ved Speedway Grand Prix 2010 
i Vojens samt ved en Superliga-kamp. Så 
kompagniet havde godt besat i ordrebogen 
hen over sommeren.

Kompagnichef Jens Juhl fik lov til at 
stå med den fundne AT4-panser-
værnsraket. Der var tale om en raket 
til øvelsesbrug, som var afskudt. 

Seje soldater i heden 

Politikompagni afspærrede sø 
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For første gang blev der brugt FX-våben på sommer-
træffet, og derfor måtte disse soldater ved en 
kontrolpost svede bravt i ABC-dragter og masker. 
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Med kvinder
i front

Omkring 15 procent af hjemmeværnets cirka 49.000 med-
lemmer er kvinder. Meget tyder på, at procenten vil stige i de 
kommende år. Mange steder i hjemmeværnet gøres der en 
indsats for at få flere kvinder med i kompagnierne, flotillerne og 
eskadrillerne. På de følgende sider kan du læse om en særlig 
målrettet indsats i det nordjyske og interviews med kvinder om 
deres hjemmeværnsliv.
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De lyse nætter hang over Bindslev, da byen for en 
stund var om ikke verdens, så dog lokalområdets 
navle – et sted, hvor butikkernes slagtilbud var sup-
pleret med eksercits, førstehjælp og hundekunster til 
fryd for store og små. For sommer var det stadig, da 
den nordjyske by havde samlet tidens trend – open 
by night – op og inviteret indenfor. Og så stor var 
tiltrækningskraften, at det daglige indbyggertal på 
cirka 1.150 hastigt svulmede op til hen mod 3.000 
over normen.

Så der er ikke noget at sige til, at chefen for 
Hærhjemmeværnskompagni Sindal-Hirtshals, An-
ders Holst Jørgensen, taler om en succes og i øvrigt 
er klar til at eksportere sin del af arrangementet til 
omliggende byer – med særlig fokus på det kvinde-
lige islæt. Han arbejder bevidst på at udnytte den 
reserve, som kvinderne generelt er – foreløbig med 
så stor succes, at hans kompagni ligger langt over 
landsgennemsnittet, hvor den kvindelige andel udgør 
knap 15 procent af den totale hjemmeværnsstyrke. 
I Sindal-Hirtshals-kompagniet er tallet dobbelt så 
højt – endda beregnet ud fra den aktive styrke på 70 
mand. Det betyder, at næsten hver tredje aktive er 
en kvinde – en udvikling, der er kommet de seneste 
tre år, og som, når Anders Holst Jørgensen tager de 
historiske briller på, stort set begyndte fra nul.

”Da jeg kom i hjemmeværnet for 28 år siden, var 
der kun én kvinde – Rigmor Mortensen – i kom-

Her er hver tredje 
aktive en kvinde
Sindal-Hirtshals-kompagniet har slået alle rekorder ved at 
udnytte den synergi, som opstår ved at gøre det feminine 
islæt synligt. Et enkelt open by night-arrangement gav to 
nye kontrakter.

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN/BAGHUSET

Kamilla Rosendahl Hansen (tv.) har inspireret svigerinden, Camilla Lykke Pedersen, 
til at komme med i hjemmeværnet. Hun har været medlem siden april i år. I forvejen 
er Kamillas storebror med, og hendes far – René R. Hansen – er næstkommande-
rende i kompagniet.  
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pagniet, og i mange år ændrede det billede sig ikke 
væsentligt,” fortæller han.

Så da han for et år siden blev kompagnichef, 
besluttede han at sætte turbo på den feminine 
hvervekampagne. Ikke sådan, at man skilter direkte 
med det ved arrangementer som Bindslev by night. 
Kvinderne er der bare i så stort et tal, at de ikke er 
til at overse. Det skaber automatisk den ønskede 
synergi, så lige nu er yderligere et par på vej til kom-
pagniet. Det er den kontante effekt af Bindslev by 

night, hvor 18-årige Kamilla Rosendahl Hansen var 
med til at hente succesen hjem. Hun var en del af 
den eksercitsgruppe, der på hjemmebane demon-
strerede færdigheder, som var en dronning værdig – 
sagt uden overdrivelse. Det hele var nemlig indøvet 
til hjemmeværnets officielle parade på Kongens 
Nytorv i København som en hyldest, da Dronning 
Margrethe i april fyldte 70 år.

”En fed oplevelse at være en del af,” konstaterer 
Kamilla Rosendahl, hvis foreløbige ambition rækker 

FAKtA

Kvinder har haft mulighed for 
at gøre frivillig militærtjeneste 
siden 1946 – først i blandt 
andet Danmarks Lottekorps 
og fra 1989, da de særlige 
kvindekorps blev nedlagt, 
som en integreret del af 
hjemmeværnet. 

Klar til Bindslev by night. Fra venstre 
kompagnichef Anders Holst 
Jørgensen, rekrutteringsofficer Tim 
Nielsen og distriktets info-officer, Ulla 
Sørensen-Mølgaard. 

Kamilla R. Hansen (tv.) og Frederikke From klar til at vise 
”dronningens march” for Bindslev. 
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til at blive gruppefører. Og så synes hun i øvrigt, at 
eksercits er både sjovt og en udfordring – i første 
omgang indøvet for at kunne ”optræde” for Dron-
ningen. At det bagefter kan bruges som reklame for 
hjemmeværnet ved arrangementer som Bindslev by 
night er en tillægsgevinst, hun gerne tager med.

Kvinderne er seje
”Mændene øffer lidt, når jeg fremhæver kvinderne, 
som jeg synes er seje. De piber ikke – heller ikke 
selv om de skal ned i mudderet. De kan multitaske, 
og det er mit indtryk, at kvinder generelt anstrenger 
sig mere for hver gang at yde det bedste. Når det er 
sagt, er der imidlertid ingen tvivl om, at fællesskabet 
i kompagniet er godt – og at det store kvindelige 
islæt er med til at højne hele niveauet,” siger Anders 
Holst Jørgensen, der vil arbejde for, at kvinder bliver 
repræsenteret på alle funktioner.

”I mange år så jeg, hvordan Rigmor Mortensen var 
alene om at vise flaget og spurgte mig selv, hvorfor 
der ikke var flere af hendes slags. Hun er stadig 
aktiv inden for sanitet, men stille og roligt breder de 
øvrige kvinder sig på andre funktioner,” understreger 
kompagnichefen, som senest har fået en kvindelig 
it-befalingsmand.

Til inspiration
Anders Holst Jørgensen finder det vigtigt at deltage i 
arrangementer som Bindslev by night.

”Det når ud til den brede offentlighed. Og mens 
kvindebilledet af naturlige årsager bliver mere udfly-
dende i felten, kan vi ved et by-arrangement bevidst 
udnytte de signaler, som kvindelig deltagelse giver.”

Han noterer samtidig med tilfredshed, at byer, der 
ellers havde afvist at få uniformeret deltagelse ved 
deres respektive open by night, kom, så og hurtigt 
lod sig overbevise om reklameværdien i både march-
fødder og hundepoter. Så i 2011 vil hans mandskab 
rykke ud til flere open by night-arrangementer med 
veltrimmede prøver på noget af alt det, man er gode 
til – og hvor den kvindelige repræsentation kan være 
med til at trække flere medsøstre ind i det grønne 
hjemmeværnsmiljø.

Han regner med, at de 22 kvinder mellem 18 og 
65 år, som frem til Bindslev by night var i kompagni-
et, inden årets udgang vil være øget med yderligere 
et par stykker. I forvejen havde han skrevet to andre 
kontrakter i indeværende år.

”Jeg vil gerne vise det potentiale, der ligger i at 
fokusere på kvinderne,” understreger han – til inspi-
ration for kolleger i hele Vendsyssel, hvor kvinderne i 
helhedsbilledet udgør 16 procent.

temA: KvInder I  hjemmeværnet

Blomsterhandler Ketty Andersen har butik på 
Bindslevs hovedstrøg. Hendes datter er ansat 
i Forsvarets Regnskabstjeneste i Hjørring, så 
hun var i forvejen dus med forsvaret. Men det 
var første gang, hun oplevede hjemmeværnet 
ved et arrangement i sin by. Og hun beskriver 
initiativet som godt.

Majbrit Rømer – funktionsleder i Jyske Bank i 
Bindslev – havde en positiv oplevelse ud af se 
hjemmeværnets hundetjeneste. Men det får 
dog ikke hende til at søge ind i det frivillige 
værn.

Radio- og tv-forhandler Per Barkholt glædede 
sig over de mange kunder, som hjemmevær-
net var med til at trække til byen. ”Det var 
dejligt at se de mange hjemmeværnsfolk i 
gaden – om end de havde fortjent at være 
endnu mere synlige.”

Lokale stemmer

Kompagnichef Anders Holst 
Jørgensen har sikret rekordtilgang af 
kvinder til sit kompagni. 
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For fire år siden kendte Frederikke From ingen i 
hjemmeværnet – i dag er hun fører for en sikrings-/
overvågningsgruppe og er begejstret over alle de 
kompetencer, det frivillige værn har givet hende.

”Jeg har lært førstehjælp og elementær brand-
bekæmpelse. Været på instruktørkursus med det 
overblik, den uddannelse giver. Grundmodulet satte 
mine personlige grænser på prøve. Det betyder, 
at jeg har lært mig selv bedre at kende. Alt i alt en 
masse kompetencer, jeg også kan bruge i mit civile 
liv, hvor jeg er ved at uddanne mig til pædagog,” 
siger den 24-årige Frederikke From.

Hun roser samtidig fællesskabet, som overordnet 
var det, hun ønskede at afprøve, da hun i 2006 ved 
en hvervekampagne fik øjnene op for hjemmevær-
net. På det tidspunkt havde rygproblemer sat en 
midlertidig stopper for hendes ønske om at udnytte 
sin ret til værnepligt. Et par sessioner senere har 
hun dog fået ja til at blive ”rigtig” soldat, så til august 

næste år trækker hun i trøjen på Aalborg Kaserner 
– hvilket dog ikke får hende til at stoppe i hjemme-
værnet.

Faktisk vil hun gerne uddannes så grundigt, at 
hun – hvis det kan forenes med privatlivet – kan blive 
udsendt som støtte til de professionelle soldater.

Skal Frederikke From liste de opgaver, hun 
holder mest af, kommer førstehjælp, bevogtning og 
overvågning ind på de øverste pladser. Men som 
hun tilføjer: ”Jeg vil gerne prøve kræfter med mange 
forskellige opgaver.”

Nye kompetencer

Frederikke From er ved at uddanne sig til 
pædagog og kan i sit civile liv bruge en 
masse af det, hun har lært i hjemmeværnet.

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN/BAGHUSET

Frederikke From er begejstret for alle de 
færdigheder, hjemmeværnet også kan 
tilføre hendes civile kompetencer. 

Frederikke From sammen med henholdsvis chef og 
næstkommanderende fra eksercitsgruppen, Bjørn 
Kristensen (tv.) og Nikolaj Larsen. 
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Positiv særstilling
i hvervebrochure
Teksten er neutral, mens billederne ubevidst skal 
henvende sig til kvinderne

AF BIRTHE LAURITSEN

Teksten fortæller i generelle vendinger om 
hjemmeværnet. Og alligevel vil den hvervebro-
chure, som Sindal-Hirtshals-kompagniet får 
i spil i dette efterår, adskille sig fra normen. 
Forskellen ligger i valget af billeder. De fore-
stiller alle kvinder i hærhjemmeværnets uni-
form – kvinder der marcherer, skyder, træner 
hunde, yder førstehjælp med mere. Kort sagt 
repræsenterer de fleste af hjemmeværnets 
mange funktioner.

Måske vil man ikke umiddelbart bemærke 
det usædvanlige valg. For brochuren, skabt 
ud fra hjemmeværnets nye designmanual, vil 
symbolisere alt det, hjemmeværnet står for: 
Sammenhold og diverse specialer. Og her 
kommer begge køn naturligvis ind.

Når der alligevel er foretaget et kønsmæs-
sigt valg i udvælgelsen af billedmaterialet, er 
det en fortsættelse af kompagniets målrettede 
forsøg på at tiltrække den halvdel af befolk-
ningen, som traditionelt ikke er så talstærkt 
repræsenteret i det frivillige værn.

Brochuren er udarbejdet i samarbejde med 
kompagniets tidligere rekrutteringsofficer, Ulla 

Sørensen-Mølgaard, som i dag er informa-
tionsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Vend-
syssel. Hun finder det vigtigt at fokusere på 
den reserve, som kvinderne udgør, og hendes 
opfattelse er, at kvinder ofte kan være ekstra 
gode til at løse en opgave – ”formentlig fordi 
kvinder gør sig umage for at bevise, at de kan 
og måske endda er bedre end mændene,” 
siger hun, der selv gik ind i hjemmeværnet, da 
hun var fyldt 18 år.

Samme værdigrundlag
”Jeg ved godt, at parametrene i dag er an-
derledes end under Den Kolde Krig – men de 
grundlæggende værdier for hjemmeværnets 
indsats er stadig gældende. Og vores indsats 
er endda blevet endnu mere synlig. Vi kan yde 
støtte til og bevogte militære enheder, hjælpe 
ved miljøkatastrofer, eftersøgninger med 
mere – vi kan kort sagt bruge vores viden og 
uddannelse til noget praktisk,” understreger 
Ulla Sørensen-Mølgaard, der til daglig er 
civilt ansat i likviditetssektionen i Forsvarets 
Regnskabstjeneste, og som på basis af sin 

hjemmeværnsuddannelse to gange har været 
udsendt til Balkan. Første gang – et halvt år 
i 1998-99 – tog hun sig af alle kontrakter 
med lokalsamfundet, mens hun ved de tre 
måneders udsendelse i 2003-04 til Makedo-
nien-Kosovo var intern regnskabsfører i den 
danske lejr.

Stærkere psyke
Ulla Sørensen-Mølgaard betragter forskellen 
på mænd og kvinders indsats i hjemmeværnet 
som rent muskulær.

”Det kan godt være, at vi ikke har kræfter 
til at løfte lige så meget som mændene. Til 
gengæld kan det være, at vi rent psykisk 
er stærkere. Derfor er et miks af de to køn 
vigtig,” understreger hun – der for godt 30 
år siden satte sig på den ansøgningsblanket, 
forældrene havde med hjem til hendes bror.

Måske af samme grund kom han aldrig i 
hjemmeværnet.

Info-officer Ulla Sørensen-Mølgaard 
tror på, at en hvervebrochure med 

kvindebilleder kan give øget tilgang 
af det feminine køn.
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Lad det være sagt med det samme. Hjem-
meværnet er overvejende en mandeverden, 
selv om stadig flere kvinder gør som Hendes 
Kongelige Højhed Kronprinsessen og vælger 
at trække i den spættede uniform for at gøre 
en forskel i det frivillige forsvar.

Hvert syvende medlem i dag er kvinde sva-
rende til knap 15 procent af hjemmeværnets 
cirka 49.000 frivillige. Sådan har kønsforde-
lingen faktisk været i mange år.

Informationschef Lisbeth Frost Christen-
sen fra Totalforsvareregion Nordjylland tror 
imidlertid på, at der er plads til meget mere 
girlpower i hjemmeværnet.

”På længere sigt mener jeg sagtens, at 
kvinderne kan komme til at udgøre mindst 20 
procent af vores styrke. Det er et spørgsmål 
om, at vi bliver dygtigere til at hverve kvin-
derne. For de vil gerne,” siger Lisbeth Frost 
Christensen.

Hun bakkes op af Stine Hartmann Schøn, 
der både er aktiv i hjemmeværnet, ansat i 
regionen og står bag rapporten ”Hvervning af 
kvinder i hjemmeværnet”.

”Den nye unge kvindegeneration er selvbe-
vidst og ved, hvad den vil. De er ikke bange 
for krav og forventninger, hvilket ellers kan 
være en barriere for kvinder og holde dem 
fra at træde ind i en typisk mandeverden som 
forsvaret. De udgør et klart potentiale,” siger 
Stine Hartmann Schøn.

Brug for rollemodeller
Begge er enige om, at de bedste til at hverve 
kvinder er kvinder. Det synspunkt støttes også 
af rapporten, hvor Stine Hartmann Schøn har 
spurgt en række hjemmeværnskvinder, hvad 
der har fået til dem til at melde sig ind i hjem-
meværnet, og hvad de mener, der skal til for 
at få endnu flere kvinder på banen.

Rapportens anbefalinger er klare. Den 
peger på flere synlige rollemodeller.

”Kvinder har brug for andre kvinder at 
spejle sig i. Derfor har vi brug for flere kvin-
delige frontfigurer, der tør vise, at de både 
kan lide at få mudder på støvlerne i fritiden og 
på andre tidspunkter tør steppe op i smarte 
klude og makeup – sådan som tennisstjernen 
Caroline Wozniacki. Vi skal have gjort op med 
nogle kvinders fordomme om, at man ikke 
kan være en rigtig kvinde i en uniform. Det 
kan man sagtens,” lyder det samstemmende 
fra Stine Hartmann Schøn og Lisbeth Frost 
Christensen.

De opfordrer til, at hjemmeværnets 
hvervestrategi tilføres en skarpere og mere 
synlig kvindeprofil, der også tør spille på de 
feminine og bløde værdier. I foråret stillede 
det nordjyske hjemmeværn selv op på en 
kvindemesse i Pandrup, hvor de stod side om 
side med udstillere for alt lige fra tøj, mode og 
til alskens livsstilsprodukter.

”Vi har jo mange gæve kvinder, der har 
netop den profil. Vi skal bare have dem frem 
i rampelyset,” siger Lisbeth Frost Christensen.

I regionen har de også planer om at stille 
op ved blandt andet kvindeløb og Ladywalk. 
Desuden vil de fortsætte med at promovere 
budskabet om flere kvinder i hjemmeværnet 
til pressen.

Ligestilling
For hjemmeværnet har meget at tilbyde 
kvinderne. De adspurgte kvinder i rapporten 
fremhæver klart, at der er ligestilling i hjem-
meværnet, og mandehørmen afskrækker 
ikke. Tværtimod oplever de, at der er højt til 
loftet og plads til alle uden skelen til køn, sta-
tus eller modeluner. Det opleves af kvinderne 
som et kæmpe plus i forhold til den klassiske 
kvindeverdens intriger og fnidder.

”Vi har jo et fantastisk brand. Hos os kan 
du få både hard core grænseoverskridende 
udfordringer og typiske bløde værdier som 
personlig udvikling og en sundere livsstil sam-
tidig med, at du kan være med til at gøre en 
forskel. Den cocktail appellerer i den grad til 
kvinderne,” siger Lisbeth Frost Christensen.

Mere girlpower i 
hjemmeværnet
Stærke kvinder, der også tør vise deres feminine sider, er 
oplagte rollemodeller, hvis hjemmeværnet vil have flere 
kvinder i folden.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
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Totalforsvarsregion Nordjylland var med på forårets 
kvindemesse i Pandrup for at vise, at kvinder 
sagtens kan gå i uniform og samtidig bevare deres 
feminine sider. Her ses Ulla Sørensen-Mølgaard (tv.) 
og Pia Haupt.

Tilgang af kvinder
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Egentligt ville hun gerne have udnyttet sin ret 
til værnepligt. Men hvordan er det lige, man 
kombinerer en jurauddannelse med fire må-
neders basisuddannelse? I hvert fald syntes 
Gitte Rieks-Pedersen, at hjemmeværnet var 
en langt bedre løsning. Det gav frihed til at 
studere og samtidig en prøve på soldaterlivet 
– selv om det ikke er helt som i ”Soldaterkam-
merater”.

Den 22-årige Gitte Rieks-Pedersen indrøm-
mer gerne, at det var de gamle danske film, 
der – lige fra hun var lille – skabte en drøm 
om selv at prøve livet i trøjen.

”Jeg følte mig ikke mindst tiltrukket af fæl-
lesskabet,” siger hun. Og det har hun fundet 
i hjemmeværnet, hvor hun i efterårsferien 

regner med at afslutte grunduddannelsen. 
Første del gennemførte hun i begyndelsen af 
sommeren sideløbende med, at hun læste til 
eksamen. Det betød ikke blot, at alle pauser 
måtte bruges til lektierne – midt i det hele 
måtte hun for en stund afbryde hjemme-
værnsuddannelsen for at blive eksamineret i 
formueret. Det gav hende et firetal, som på 
den gamle skala ville have svaret til cirka syv. 
I efterårsferien kommer hun kun til at miste 
én times undervisning på jurastudiet, som hun 
er halvvejs igennem. Specialet er endnu ikke 
valgt, men indtil videre trækker familie- og 
arveret.

”Men der kan dukke nye emner op i løbet af 
de sidste fem semestre,” understreger hun.

Og så er der også det politiske arbejde. I 
foråret blev hun valgt som formand for Farsø 
og Omegns Vælgerforening inden for Venstre 
– et parti hun er vokset op med, ”og som 
repræsenterer de grundlæggende værdier, jeg 
kan gå ind for,” tilføjer hun.

Om hun en dag stiller op til lokalt eller 
landspolitisk arbejde er uvist. Foreløbig træk-
ker det organisatoriske arbejde – det at være 
med bag linjerne.

Studiekammerater med
Gitte Rieks-Pedersen bor i eget hus i lands-
byen Ullits få kilometer fra Farsø i Vesthim-
merland. Men af logistiske årsager har hun 
valgt at blive medlem af hjemmeværnet i 

Det afgørende
fællesskab

Hun er 22 år, halvvejs i jurastudiet, formand for den lokale 
vælgerforening og nu også – inspireret af Soldaterkamme-
rater-filmene – med i hjemmeværnet.

AF BIRTHE LAURITSEN
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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

GODKENDT  
    AF DET DANSKE FORSVAR

ESS nyeste model CROSSBOW, leveres i 
hardcase over med en enkelt frame, 3. forskel-

TM

Aalborg – nærmere betegnet 3. Hjemme-
værnskompagni Nordvest.

”Det kan jeg passe ind i studierne – og så 
er jeg i øvrigt i samme gruppe som tre andre 
fra min studieårgang,” fortæller hun. Den ene 
er hendes veninde, som også var med til intro-
duktionsmødet, efter at Gitte Rieks-Pedersen 
for et års tid siden havde mødt hjemmeværnet 
under en studiestartmesse i Aalborg.

Måske ud i verden
På sigt kunne hun godt tænke sig at prøve 
kræfter med en udsendelse for hjemmevær-
net.

”Men det kræver megen forudgående 
træning, og jeg ved ikke, om det vil kunne 
kombineres med studierne, som trods alt må 
have første prioritet,” siger hun – og afviser i 
øvrigt, at hendes medlemskab i hjemmevær-
net tilskrives ”Mary-effekten”.

”Jeg holder meget af vores kongehus, men 
i hjemmeværnet ser jeg kun uniformer. Om de 
sidder på en mand eller kvinde er underord-
net. Alle er lige,” tilføjer hun.

Det er hendes opfattelse, at de fleste 
betragter virkeligheden på samme måde – 
netop fordi der allerede i mange år har været 
ligestilling.

Travl kvinde
At kunne samarbejde på tværs af kønnene er 
heller ikke nyt for Gitte Rieks-Pedersen. Hun 
er vokset op med kristne værdier og har fra 
lille været grøn spejder. I dag er hun spejder-
leder. Desuden har hun og omkring 15 andre 
i alderen 22-35 år fra KFUM & K-miljøet en 
slags studiekreds, der mødes hver 14. dag 
for at vende et givent emne – som kan være 

kristent, men som ikke behøver at være det. 
På andre tidspunkter er der camping-hygge 
for alle med børn og ægtefæller/partnere. 
Men også en række andre begivenheder – 
som Grøn Koncert – ligger inden for aktivitets-
fladens rammer.

Med tre kvarters transport i egen bil fra 
hjemmet til Aalborg Universitet kan man godt 
forstå, at det handler om logistik, da der skulle 
vælges hjemmeværnsenhed. Spejderlivet har 
– lige som det politiske arbejde og feriejobbet 
som hjemmehjælper – udgangspunkt i Farsø. 
Og så spiller hun for resten også volleyball. 
Det foregår i Aars.

Så der er næppe noget at sige til, at haven 
bag det blåmalede hus i Ullits kun er til 
pryd – bortset fra drivhuset. Det er fyldt med 
vindruer. Til gengæld får hun hjemmedyrkede 
kartofler fra sin far og grøntsager fra kære-
sten.

Men det er en ganske anden historie.

Gitte Rieks-Pedersen har fra barn været inspireret af 
miljøet i Soldaterkammerater-filmene. Det er hun nu 
blevet en del af i hjemmeværnsregi. 
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I 1510 udnævnte Kong Hans kaptajnen Henrik 
Krummedige til admiral med ansvar for alle maje-
stætens skibe, og fra da af havde Danmark officielt 
en flåde. 500 år senere blev jubilæet skudt i gang 
med manér tirsdag den 10. august, og Københavns 
Havn var fyldt med både sol og mange interesse-
rede tilskuere, da en stor flådeparade for Hendes 
Majestæt Dronningen blev gennemført med danske 
og udenlandske skibe.

Sikker havn
Fem marinehjemmeværnsfartøjer var en del af den 
store flådeparade i kanalen mellem Holmen og 
Toldboden, og de fem besætninger fik lejlighed til at 
vise flaget over for både kongefamilien og de mange 
tilskuere på begge sider af kanalen.

Marinehjemmeværnets BON-enheder (bevogtning 
og nærforsvar) var indsat til at hjælpe politiet med at 
holde havnen sikker, og tre gummibåde støttede po-
litiet med at holde styr på de mange private sejlere, 
der naturligt nok gerne ville så tæt på begivenhe-
derne som muligt.

Enhederne var sammensat af folk fra forskellige 
BON-flotiller, og i løbet af ugen blev det til, at i alt 
75 marinehjemmeværnssoldater fra BON-enheder 
var indsat til at bidrage til en sikker havn, og med 
bespisning på dykkerskolen og overnatning i telte på 
Holmen kørte alt, som det skulle.

Marinehjemmeværnets COP 15
”Det var en både stor og spændende opgave,” siger 

marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Jens 
Walther, der var meget glad for marinehjemmevær- 
nets indsats. 

”De gjorde det rigtig godt, og på trods af kort 
varsel lykkedes det BON at løfte marinehjemmevær-
nets største opgave nogensinde.” 

Og han forventer flere opgaver af samme type i 
fremtiden.

”Denne gang var der tale om bevogtning af 
mange skibe med et lavt trusselsniveau, men man 
kunne også omvendt forestille sig bevogtning af få 
skibe, men med et stort trusselsniveau,” tilføjer Jens 
Walther.

Stor udenlandsk gæst
I alt deltog næsten 40 fartøjer fra 16 forskellige 
lande i jubilæet. Et af de udenlandske skibe var 
kommet for at deltage i fejringen af jubilæet, men 
var dog ikke med i flådeparaden. Den amerikan-
ske fregat USS Taylor fra Mayport i Florida stikker 
simpelthen for dybt til at kunne gå ind i Københavns 
Havn, fortalte besætningens pr-ansvarlige officer 
Lynn Bovard. Derfor holdt skibet sig ved kajen ved 
Amagerværket, hvor BON-enhederne sørgede for at 
øge sikkerheden omkring det amerikanske skib. Det 
foregik både på vandet, så ingen uvedkommende 
sejlere kom for tæt på, og på land, hvor BON 
sørgede for kontrolposten ved indkørslen til værket. 
Derudover havde de også et tæt samarbejde med 
Amagerværkets sikkerhedspersonale.

Marinehjemmeværnet 
sørgede for sikker havn
Scenen var sat med perfekte rammer, da den danske flåde 
fejrede sit 500-års-jubilæum. Marinehjemmeværnet deltog i 
fejringen, både som en del af flådeparaden og med en stor 
bevogtningsopgave i Københavns Havn.

TEKST OG FOTO: JESPER SVENNINGSEN

BON (bevogtning og nærforsvar) 
samarbejdede med de amerikanske 
soldater om sikkerheden ved 
Amagerværket.
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BON-enhederne arbejdede tæt sammen 
med sikkerhedsfolkene på Amagervær-
ket omkring den amerikanske fregat 
USS Taylor.

MHV 907 Hvidsten 
fra Holmen sejler 
forbi Dannebrog.

Absalon og Thetis var 
de to første skibe i 
flådeparaden og fik 
følgeskab af to 
Lynx-helikoptere fra 
søværnet.
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Fra ansøgningsskema til kontrakt

Orienteringssamtale
 ansøgning

Underafdelingen Distriktet

Hjemmeværnskommandoens 
læge

1-2 uger

Lægeerklæring
Cirka 2 måneder

Ansøger

Forsvarets 
Personeltjeneste

Distriktsudvalget
Cirka 1 måned

1. tjek i kriminalregistret
2 dage

Rigspolitichefen og 
generalauditøren 

3-8 måneder

2. tjek i kriminalregistret
2 dage

Tjek i CPR-registret
1 dag

Sessions- og 
værnepligtsoplysninger

2-5 uger

Forsvarets 
Personeltjeneste

Distriktet Underafdelingen Kontrakt med ansøger

Her kan du få en forklaring på ansøgningens vej gennem 
systemet:

1.  Ansøger udfylder ansøgning under orienteringssamtale 
med underafdelingen.

2.  Distriktet modtager ansøgningen og sender den videre 
til Forsvarets Personeltjeneste (FPT).

3.  FPT foretager CPR-tjek og indhenter sessions- og 
værnepligtsoplysninger. Derefter vurderer FPT, om 
ansøgning skal forelægges for Hjemmeværnskomman-
doens læge (HJKLG).

4.  HJKLG kan vælge at bede ansøgeren om en lægeer-
klæring, hvis forhold i ansøgningsskemaet giver anled-
ning til det. Ansøgeren skal i så fald selv kontakte sin 
læge for at få en lægeerklæring om de helbredsmæs-
sige forhold, som HJKLG ønsker indsigt i. Hvis ansøger 
ikke har skaffet lægeerklæring inden tre måneder, ryk-
ker FPT ansøgeren. Hvis ikke lægeerklæringen skaffes 
inden en vis frist, henlægger FPT ansøgningen.

5.  HJKLG sender FPT en vurdering af, om ansøgeren ud 
fra et helbredsmæssigt synspunkt bør optages i hjem-
meværnet.

6.  FPT foretager også et tjek i kriminalregistret. Hvis ansø-
geren er registreret dér, bliver politiet bedt om nærmere 
oplysninger om ansøgerens kriminelle fortid. På bag-
grund af politiets oplysninger giver generalauditøren en 
vurdering af, om ansøgeren bør optages i hjemmevær-
net.

7.  FPT sender ansøgningsskemaerne og alle oplysninger 
videre til distriktsudvalget, der mødes cirka én gang 
om måneden. Distriktsudvalget tager endeligt stilling til, 
om ansøgeren skal optages i hjemmeværnet. Der er ét 
distriktsudvalg per hærhjemmeværnsdistrikt (dog to i 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn). Distriktsud-
valgene, der består af en formand og mellem fire og 10 
medlemmer, udpeges for fire år ad gangen. Forsvarsmi-
nisteriet udpeger formanden for distriktsudvalget efter 
forslag fra Den Kommitterede for Hjemmeværnet. For-
svarsministeriet udpeger også de øvrige medlemmer 
efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

8.  Hvis ansøgningsprocessen har taget tre måneder, 
inden ansøgningen overgives til distriktsudvalget, bliver 
ansøgeren orienteret om dette.

9.  FPT modtager ansøgningsskemaerne fra distriktsudval-
gene. FPT foretager endnu et tjek i kriminalregistret og 
videresender godkendte ansøgninger til distriktet eller 
meddeler begrundet afslag til ansøgere, der ikke er 
godkendt.

10.  Distriktet meddeler, at ansøger kan optages som frivil-
lig i hjemmeværnet og udfærdiger kontrakt om frivillig 
tjeneste. Hvis ikke ansøger har underskrevet kontrakten 
efter tre måneder, skriver FPT en mail med en påmin-
delse til distriktet. Hvis ikke kontrakten er underskrevet 
inden en vis frist, henlægger FPT ansøgningen.

11.  Distrikt og underafdeling indkalder de nye medlemmer 
til introduktion og iklædning.
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Ansøgere til hjemmeværnet bliver i nogle tilfælde 
frustrerede. De oplever nemlig, at det kan tage et 
godt stykke tid – op til otte måneder – før deres an-
søgning er færdigbehandlet, og de dermed endeligt 
kan iføre sig en af hjemmeværnets uniformer.

Ansøgningen skal igennem en længere proces, og 
en del af frustrationen skyldes måske, at ansøgeren 
ikke er velinformeret nok om ansøgningsprocedu-
ren, dens mange led og faldgruber. Derudover kan 
der være flere grunde til, at behandlingstiden bliver 

forlænget, for eksempel hvis ansøgeren ikke har ud-
fyldt ansøgningsskemaet korrekt, eller hvis særlige 
forhold – kriminalitet og helbred – skal undersøges 
nærmere.

Troværdighed
Helt grundlæggende skal ansøgninger til hjem-
meværnet igennem mange led, før de er færdigbe-
handlet (se illustration herunder). Forklaringen er, at 
hjemmeværnet er nødt til at sikre sig, at dets med-

En lang, 
men nødvendig vej

Hvorfor kan det i nogle tilfælde tage helt op til 
otte måneder at blive medlem af hjemmevær-
net? Der kan være flere årsager til, at nogle 
ansøgninger er lang tid undervejs.

AF JAKOB EBERHARDT

Orienteringssamtale
 ansøgning

Underafdelingen Distriktet

Hjemmeværnskommandoens 
læge

1-2 uger

Lægeerklæring
Cirka 2 måneder

Ansøger

Forsvarets 
Personeltjeneste

Distriktsudvalget
Cirka 1 måned

1. tjek i kriminalregistret
2 dage

Rigspolitichefen og 
generalauditøren 

3-8 måneder

2. tjek i kriminalregistret
2 dage

Tjek i CPR-registret
1 dag

Sessions- og 
værnepligtsoplysninger

2-5 uger

Forsvarets 
Personeltjeneste

Distriktet Underafdelingen Kontrakt med ansøger
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Orienteringssamtale ansøgning
Underafdelingen

Distriktet

Hjemmeværnskommandoens læge
1-2 uger

LægeerklæringCirka 2 måneder

Ansøger

Forsvarets Personeltjeneste DistriktsudvalgetCirka 1 måned

1. tjek i kriminalregistret2 dage

Rigspolitichefen og generalauditøren 3-8 måneder

2. tjek i kriminalregistret2 dage

Tjek i CPR-registret1 dag Sessions- og værnepligtsoplysninger2-5 uger

Forsvarets Personeltjeneste
Distriktet

Underafdelingen

Kontrakt med ansøger

lemmer både psykisk og helbredsmæssigt er klar 
til løse de mange forskellige hjemmeværnsopgaver 
på en sikker måde for dem selv og deres kollegaer. 
Derudover skal hjemmeværnet sikre sig, at kom-
mende medlemmer ikke har begået kriminalitet, der 
for det første strider imod hjemmeværnstjenesten, 
og for det andet ikke kan forenes med det at have 
udleveret våben og adgang til ammunition. I sidste 
ende handler det om at bevare hjemmeværnets 
troværdighed, både over for samfundet og i samar-
bejdet med forskellige myndigheder, for eksempel 
politiet, SKAT og beredskabet.

Afveje
Hjemmeværnskommandoens læge kan på baggrund 
af ansøgningsskemaet skønne, at der skal indhen-
tes yderligere oplysninger om ansøgerens helbred. 
Hvis det er tilfældet, skal ansøgeren selv sørge for 
at indhente en lægeerklæring fra egen læge. Og 
jo før dette sker, desto hurtigere kan ansøgningen 
behandles. Men det kan forlænge ansøgningspro-
ceduren med op til to måneder. Alle ansøgere bliver 
desuden tjekket i kriminalregistret to gange. Hvis 
ansøgeren er registreret dér, skal generalauditøren 
indhente yderligere oplysninger hos rigspolitichefen, 
og det kan forlænge proceduren med tre til otte 
måneder. Hvis der skal indhentes oplysninger hos 
egen læge og politiet, er sagen ude af hænderne på 
både hjemmeværnet, Forsvarets Personeltjeneste 
og distriktsudvalgene. Man kan sige, at jo længere 
væk fra den gule ”hovedlinje” i ansøgningsvejen (se 
illustration side 52-53), ansøgningen bevæger sig, 
jo længere tid tager behandlingen af ansøgningen.

Ansøgerens ansvar
Ansøgeren kan selv gøre noget for at lette an-
søgningsproceduren. Ét er at kontakte egen læge 
så hurtigt som muligt, hvis der skal indhentes en 
lægeerklæring. Noget andet er, at ansøgeren bør 
læse og sætte sig ind i al korrespondance, der har 
med ansøgningen at gøre, og spørge en eventuel 
kontaktperson i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Hvis 
for eksempel ansøgeren modtager et brev om at 
indhente lægeerklæring, men ikke reagerer, går 
sagsbehandlingen i stå. Endelig skal ansøge-
ren udfylde ansøgningsskemaet korrekt, hvilket 
blandt andet betyder, at alle spørgsmål i skemaet 
skal besvares. Hvis ansøger svarer bekræftende 
i spørgsmålene om hospitalsindlæggelse eller om 
regelmæssig indtagelse af medicin, skal ansøgeren 
også huske at svare på de efterfølgende spørgsmål 
om, hvornår han/hun var indlagt og for hvad, samt 
hvilken medicin der er tale om. Hvis ansøgeren 
undlader at besvare bare ét spørgsmål eller besvarer 
spørgsmål ukorrekt, sendes ansøgningen tilbage til 
underafdelingen. Ansøgningsprocessen må begynde 
forfra, og dermed bliver sagsbehandlingen forlænget 
med flere uger.

Den vigtige samtale
Det betyder også, at orienteringssamtalen, hvor 
ansøgningen udfyldes, er meget vigtig. Og at den 
person fra underafdelingen, der står for samtalen, 
har en meget væsentlig rolle. Han eller hun har 
nemlig ansvaret for:

-  at gennemgå ansøgningsskemaet
-  at det er ansøgeren selv, der udfylder skemaet
-  at ansøgeren udfylder skemaet korrekt og fyldest-

gørende samt underskriver samtykkeerklæring
-  at gennemgå hele ansøgningsproceduren (fra 

ansøgning udfyldes til kontraktunderskrivelse), så 
ansøgeren får overblik over alle de led og instan-
ser, ansøgningen skal og eventuelt kan komme 
igennem. Desuden skal ansøgeren have forklaret 
årsagerne til ansøgningsprocessens forskellige 
led og risikoen for forlængelse af processen, for 
eksempel ved registrering i kriminalregistret og 
indhentning af lægeerklæring.
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FrA hjemmeværnSKOmmAndOenS OpSLAGStAvLe

Husk info til arbejdsgiver

Som frivillig i hjemmeværnet er du omfattet af den nye lov, som beskytter dig 

mod afskedigelse, begrundet med udsendelse i internationale operationer. Det 

er vigtigt, at du overholder reglerne – først og fremmest at du informerer din 

arbejdsgiver rettidigt. Når du skriver kontrakt, modtager du fra Forsvarets Per-

soneltjeneste en vejledning om alt, hvad du skal gøre, herunder også pligten til 

at informere. Du kan finde ”Lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om 

orlov til FN-tjeneste mv.” (lov nr. 1204 af 2009) på www.retsinformation.dk.

Knive og øvrige 

blankvåben
Hjemmeværnsbestemmelse, HJVBST 640-4, for 

bæring af knive og blankvåben er nu lagt ud på 

HJV.DK. Bestemmelsen er baseret på våbenlo-

ven og har de samme regler som de, der gælder 

for det øvrige forsvar. Bestemmelsen omhandler 

blandt andet brug af private knive i hjemme-

værnstjenesten, det vil sige knive, der ikke er 

udleveret af hjemmeværnet. En privat kniv må 

kun medbringes i tjenesten, hvis det er en folde-

kniv med en klinge på højest syv centimeter, der 

ikke kan fastlåses i udfoldet position eller som 

i normal tilstand er konstrueret til at åbne med 

én hånd. Det er således ikke tilladt at bære eller 

medbringe private knive, der ikke opfylder disse 

betingelser – selv om de svarer til andre knive 

udleveret af hjemmeværnet. Derfor må ”multi-

tools” som for eksempel Leatherman, Gerber og 

lignende ikke bæres eller medbringes i tjenesten.

Tankkort
Hjemmeværnskommandoen har nu udleve-

ret tankkort til alle hjemmeværnets køretøjer 

for at forenkle processen for påfyldning af 

brændstof. Kortet gør det lettere for bruger-

en og sikrer samtidig korrekt kontering og 

registrering af det samlede brændstoffor-
brug i hele forsvaret. Primært skal tankning 

finde sted på militære tankanlæg. Ellers 
undtagelsesvis på civile tankstationer, det 
vil sige Statoil-tankstationer i Danmark, 
Sverige og Norge samt 1-2-3-tankstatio-
ner. Ved behov for tankning i andre lande 
skal der inden afrejsen rettes henvendelse 

til Hjemmeværnskommandoen for at få et 

særligt Routex-tankkort. Tankkortet er unikt 

for det enkelte køretøj og må kun benyttes 

til brændstof og begrænset køb af ”kør-
videre-produkter”.

Ny distriktschef

Major Martin Krogh, 40 år, har overtaget posten som chef for 

Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn, der har cirka 2.500 

frivillige. Han afløser oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen, der 

efter fire år som distriktschef fortsætter kar-

rieren i Hjemmeværnskommandoen. Martin 

Krogh er et kendt ansigt i distriktet, idet han 

tidligere har gjort tjeneste der som uddan-

nelsesofficer og næstkommanderende. Han 

vendte i sommer hjem efter et uddannel-

sesophold på Baltic Defence College i Estland 

og blev udnævnt til major.

Major Martin Krogh. Farvel efter 40 år
To markante og respekterede chefer i hjemmeværnet har i august og 
september sagt farvel efter 40 års tjeneste i forsvaret. Med udgangen af 
august gik oberst Anders Olesen, chef for Totalforsvarsregion Køben-
havn, på pension efter at have rundet 60 år tidligere på måneden. I  
september kunne også oberst Leif Pedersen, chef for Totalforsvarsregi-
on Sjælland, se tilbage på seks årtier med samme konsekvens, pension 
med udgangen af måneden. Anders Olesen og Leif Pedersen har begge 
været med til at sætte tydeligt præg på hjemmeværnet, ikke mindst 
omstillingen fra et territorialforsvar til en anerkendt og meget anvendt 
partner for det øvrige forsvar, politiet og andre myndigheder. Det har 
de gjort på hver deres egen kontante og ligefremme måde, tilsat godt 
humør og humor. I Totalforsvarsregion København er den nye stabschef, 
oberstløjtnant Kaare Pedersen, fungerende chef indtil årsskiftet.

Oberst Leif Pedersen.
Oberst Anders Olesen.
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Venner 
uden grænser
Når det kribler i fingrene, så tag lige en dyb indånding og tænk på, 
om materialet er egnet til at lægge ud på Facebook, Twitter, You-
Tube eller andre sociale medier, hvor så mange kan kigge med.

AF JØRGEN JENSEN
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Verdens største producent af mobiltelefoner, 
Nokia, har et slogan, der hedder ”Connecting 
people”.

Det slogan passer lige så godt på det 
sociale netværsmedie Facebook, som nu har 
over 500 millioner brugere over hele kloden. 
Hvis Facebook var en nation, ville den være 
verdens tredjestørste. Danmark hører til de 
lande i verden, der i forhold til befolkningstal 
har flest brugere.

Mange mennesker lever en større eller 
mindre del af deres liv på Facebook. Det er 
her, de kommunikerer med familie og venner 
– heriblandt også venner, de ikke kender. Der 
kommunikeres om stort set alt mellem himmel 
og jord. Og der er flere, der kan kigge med 
end du måske tror.

Nogle praler med, hvor mange venner de 
har på Facebook – andre ærgrer sig over, at 
de ikke kan få lige så mange fjender som den 
italienske ministerpræsident Silvio Berlusconi 
– efter sigende har han mere end en kvart 
million fjender på Facebook.

Mange af de flere tusinde ansatte i forsva-
ret er også på Facebook eller bruger andre 
sociale medier. Forsvarsministeriets myn-
digheder anvender tillige disse medier til at 
informere omverdenen.

Men hvad er privat, hvad kan man tillade  sig  
som ansat i en privat eller offentlig virksom-
hed, hvad kan man, og hvad må man? 
Spørgs målene er mange, og det bedste svar 
på de fleste af dem er: Tænk dig godt om. 
Der er en løbende diskussion om sikkerheden 

på for eksempel Facebook. Det er en kompli-
ceret sag, men ét er i hvert fald sikkert: Der 
er flere, der kan følge din gøren og laden, end 
du måske tror.

Vejledning fra ministeriet
Forsvarsministeriet har udgivet en vejledning 
i brugen af sociale medier. Den indeholder 
en række gode råd, så man kan undgå de 
faldgruber, der kan skade dig, dine pårørende 
og din myndighed.

Generelt bør man tænke over, om den 
information, man offentliggør i sociale medier, 
kan tåle at blive trykt i en avis eller printet på 
din T-shirt.

Facebook og andre sociale medier er til glæde 
for millioner af mennesker. Men der er også 
faldgruber i det sociale netværksmedie – så 
tænk dig godt om med hensyn til, hvad du 
bruger Facebook eller andre sociale medier til.
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I de sociale medier blandes mange forskellige inte-
resser. Brugere færdes side om side med kolleger, 
kritikere og venner.

Personlige oplysninger
Her nogle gode råd om personlige oplysninger:

•  Undgå at offentliggøre oplysninger om dig selv, 
dine pårørende og dine kolleger, der kan gøre dig/
jer til mål for chikane.

•  Det er OK at skrive privat indhold, men betragt 
dit indhold som offentligt tilgængeligt og tag dine 
forholdsregler.

•  Når noget først er offentliggjort, er det bredt 
tilgængeligt og ikke nemt at trække tilbage.

•  Tjek dine privatlivsindstillinger. Du kan ofte indstille 
dine profiler, så ikke alle kan se dine personlige 
oplysninger.

Billeder, videoer og copyright
Billeder, videoer og andet materiale, du publicerer 
på nettet, er dit ansvar. Vær derfor opmærksom på 
andres rettigheder og på film og fotos, der viser an-
dre personer. Billeder må ikke indeholde klassificeret 
materiale eller vise militære installationer. Derfor:

•  Indhent tilladelse til at bruge billeder og videoer 
hos de personer, der er med i materialet.

•  Sørg for at få tilladelse til at anvende andres 
materiale og husk at kreditere den person, der har 
produceret indholdet.

•  Tænk over de signaler, du sender. Våben, uniform 
eller materiel kan sende uheldige signaler.

•  Vær opmærksom på den baggrund eller det miljø, 
som billedet eller videoen viser.

Kommentarer og ytringer
Som ansat i en myndighed under Forsvarsministeriet 
må du gerne bruge sociale medier. Men du har 
ansvaret for det indhold, du lægger ud. Vær 
opmærksom på, at dit materiale kan misforstås eller 
tillægges en anden betydning, end du selv tror. 

Derfor:
•  Skriv kun ting, der kan tåle at blive offentliggjort.
•  Videregiv ikke oplysninger af følsom eller fortrolig 

karakter.
•  Dine opdateringer kan læses af mange og vil 

være tilgængelige i lang tid. Så overvej nøje, hvad 
du skriver.

•  Vær opmærksom på, at dit materiale kan sendes 
videre og viderebearbejdes.

Tjenstlige oplysninger
Som nævnt må man som ansat i en myndighed 
under Forsvarsministeriet ikke videregive følsomme 
eller fortrolige oplysninger. Derfor:

•  Omtal ikke operationer og lignende, der kan 
bringe din egen eller andres sikkerhed i fare.

•  Undlad at referere til interne samtaler eller doku-
menter.

•  Respekter beskyttelse af fortrolige og følsomme 
oplysninger samt klassificeret materiale.

•  Sørg for, at du overholder din myndigheds ret-
ningslinjer for tjenstlige oplysninger.

Tilknytning
I de sociale medier kan du tilknytte dig andre bru-
gere og grupper, ligesom andre brugere kan knytte 
sig til din profil. Vær opmærksom på, når du melder 
dig ind i en gruppe eller bliver fan af nogen eller 
noget, så sender du et signal om, at du støtter den 
pågældende sag. Derfor:

•  Tænk over, hvem og hvad du knytter dig til. Tjek, 
hvem der står bag, og hold øje med eventuelle 
uheldige debat-tråde.

•  En ven på nettet er ikke nødvendigvis ”din ven”. 
Det kan være en falsk profil med det formål at 
lokke oplysninger ud af dig.

•  Du kan vælge en åben eller lukket profil. Mange 
vælger en løsning, hvor de fleste oplysninger er 
forbeholdt godkendte venner.

Hvis du som ansat i forsvaret er i tvivl om, hvad du 
kan publicere af tekst, foto og video i sociale medier, 
så tal med én eller flere af dine kolleger om det.

Læs også Jeanette Serritzlevs artikel ”Militær 
 sikkerhed version Facebook” i fagbladet Hæren 
nummer 3, 2010, side 6-7.

       Artiklen kan læses online på: http://viewer.
zmags.com/publication/21f43926#/21f43926/6
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Virksomhedshjemmeværnet har vendt blikket mod 
landets kaserner, hvor de det seneste år med suc-
ces har hvervet nye medlemmer blandt de unge 
værnepligtssoldater.

Værnet har således været på charmeoffensiv hos 
blandt andet Den Kongelige Livgarden i Høvelte og 
ved Telegrafregimentet i Fredericia, hvor de på en 
række møder har fortalt om de mange forskellige 
karrieremuligheder, hjemmeværnet kan tilbyde.

”Vi har indgået en aftale med de respektive 
regioner om, at vi naturligvis også formidler kontakt 
til andre dele af hjemmeværnet. Så vi hverver bredt 
til hele hjemmeværnet, når vi er på besøg hos 
kasernerne,” siger oberstløjtnant John Flarup, der er 
næstkommanderende i virksomhedshjemmeværnet.

90 ansøgninger
Den bevidste strategi har givet pote. Det seneste 
halvandet år har strategien resulteret i foreløbig 
90 ansøgninger fra soldater, der har gennemført 
Hærens Basisuddannelse (HBU). En tredjedel af 
dem har tegnet kontrakt med virksomhedshjem-
meværnet, en tredjedel går til andre distrikter eller 
fortryder undervejs, mens den sidste tredjedel af 
ansøgningerne for øjeblikket fortsat er til behandling 
hos Forsvarets Personeltjeneste i Ballerup.

John Flarup peger på flere forklaringer på, hvorfor 
det landsdækkende værn tilsyneladende tiltaler 
HBU-soldaterne.

”Værnepligtssoldater på en kaserne kommer fra 
hele landet. Der er eksempelvis mange unge jyder, 
der søger ind til Livgarden. I og med vi kan tilbyde 
et medlemskab i et kompagni over hele landet, 
giver det os flere strenge at slå på i forhold til lokale 
distrikter, der jo hverver til lokalområdet,” påpeger 
John Flarup.

Det betyder, at en ung mand fra Holstebro, der 
aftjener værnepligt i Livgarden, kan returnere til et 
kompagni i hjemmeværnet på sin hjemegn. Den 
model er attraktiv, fordi de unge ud over at blive i 
deres eget lokalområde også kan mødes med deres 
soldaterkammerater på hjemmeværnets fælles 
aktiviteter.

Ansøgninger skrives på stedet
John Flarup forklarer samtidig, at virksomhedshjem-
meværnets hverveteam er sammensat sådan, at de 
er i stand til at lave en ansøgning på stedet med po-
tentielle interesserede. Dertil kommer, at de gør me-
get ud af at holde gejsten oppe hos de kommende 
nye medlemmer med forskellige tilbud og aktiviteter, 
både mens deres ansøgninger bliver behandlet og 
det første år af deres medlemskab.

Virksomhedshjemmeværnet tæller i dag knap 
1.400 medlemmer, der er forankret i kompagnier 
tilknyttet større offentlige og private virksomheder, 
som er af vital betydning for danskernes hverdag og 
sikkerhed.

Soldaterliv efter 
værnepligten

Virksomhedshjemmeværnet har succes med at rekruttere 
nye medlemmer til hjemmeværnet på landets kaserner.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Virksomhedshjemmeværnet har 
haft succes med at hverve nye 
medlemmer blandt de 
værnepligtige. Her ses 
værnepligtige på Antvorskov 
kaserne. 
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Selvom meget af sommeren indbød til at lægge sig 
på ryggen akkompagneret af kolde drikkevarer og 
godt læsestof, har hjemmeværnet ikke ligget på den 
lade side. Ud over planlagte og akutte indsættelser 
har der vært afholdt mange kurser i sommervarmen. 
Marinehjemmeværnet, flyverhjemmeværnet og 
Hjemmeværnsskolen har gennemført sommerkurser 
af en uges varighed, hvor både hjemmeværnssolda-
terne og deres familier lærer noget og hygger sig. 
Det er nemlig gennemgående for alle tre kurser, 
at også kursisternes pårørende får mulighed for en 
indholdsrig uge i deres sommerferie.

Musik og god stemning
På Hjemmeværnsskolen i Nymindegab var i alt 
286 kursusdeltagere, ledsagere, børn, lærere og 
hjælpere samlet til et stort udbud af kurser og 
sociale aktiviteter. Der var mulighed for at kaste sig 
over blandt andet informationsgrunduddannelse, 
redaktørkursus og kurser for kontaktofficer og 
it-befalingsmand. Den kursusansvarlige på Hjemme-
værnsskolen, major Jane Koch, var igen i år meget 
tilfreds med afviklingen af sommerkurserne.

”Når folk bruger en uge af deres sommerferie, 
også de pårørende, er det vigtigt, at alle får et stort 
udbytte af opholdet på skolen,” siger hun. ”Og der 
var endnu en gang god stemning i løbet af hele 
ugen.”

De bruger sommeren til 

at lære noget
Hjemmeværnets sommerkurser er populære og giver – 
ud over opfyldning af videndepoterne – også et stærkere 
sammenhold på tværs af regioner, distrikter og underaf-
delinger.

AF JESPER SVENNINGSEN

Som et flot punktum gav både 
harmoniorkester og brassband fra 
hjemmeværnet koncert ved 
vandlandet SeaWest. 

På et af kurserne på Slipshavn skulle deltagerne øve 
udlægning af en flydespærre til opdæmning af olie.
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På Hjemmeværnsskolen har kursusugen de sene-
ste 10 år været et samlingssted for hjemmeværnets 
forskellige musikkorps. Og igen i år sørgede de 100 
deltagende musikere for sød musik over skolen, 
inden de afsluttede ugen med en stor koncert i 
vandlandet SeaWest nær Nymindegab.

Ledelsen er tilfreds
Marinehjemmeværnet afholdt for 18. gang deres 
uddannelsesuge på uddannelsescentret Slipshavn 
ved Nyborg. Og det var udelukkende de frivillige, der 
sørgede for at arrangere den indholdsrige uge, hvor 
lidt over 200 mennesker var samlet.

Chefen for hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, der var på besøg sammen med Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, var 
imponeret over afviklingen af så mange kurser, der 
giver de nødvendige kvalifikationer – de såkaldte 
Q’er – så alle kan varetage deres funktioner i under-
afdelingerne.

Populære som aldrig før
Flyverhjemmeværnets Summer Camp blev også 
afholdt på Slipshavn, og her var omkring 130 
mennesker samlet. Der var mulighed for sejlture 
og overnatning i det fri for børnene, og kursisterne 
fokuserede primært på resterende lovpligtig uddan-
nelse.

”På den måde kan kursisterne faktisk tage den 
fulde pakke i løbet af ugen med blandt andet brand, 
redning, miljø, orienteringslære og almindelig hjælp 
til politiet,” siger den kursusansvarlige, Nicolaj 
Marker  fra Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst.

Alle tre sommerkurser var en succes, og chefen 
for Hjemmeværnsskolen, oberst Ole Baggesgaard, 
siger efterfølgende, at sommerkurserne er så popu-
lære som nogensinde. Havnebevogtning blev trænet  

grundigt under kursusugen. 

Skoven var et oplagt sted til en 
førstehjælpshandlebane på Flyver-

hjemmeværnets Summer Camp. 
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430 danske soldater fra hæren, søværnet, fly-
vevåbnet og alle dele af hjemmeværnet samt 
10 fra beredskabet kunne med tilfredshed 
hænge dette års Nijmegen-medalje om halsen 
efter 160 kilometers march på de hollandske 
landeveje. Blandt dem også hjemmeværnets 
chef, generalmajor Finn Winkler.

Som den tredje største militære repræ-
sentant gjorde Danmark en god figur på den 
berømte march, der hvert år trækker tusindvis 
af soldater og civile personer fra hele verden 
til Holland, hvor gængerne over fire dage 
vandrer 160 kilometer. I år på den 94. udgave 
var der over 40.000 deltagere fra 30 lande.

Læg dertil et ikke uvæsentligt antal  
tilskuere, som er en del af sceneriet omkring 
marchen. For fuldstændig som i Tour de 
France står tusindvis af mennesker langs 
ruten og hujer, hepper, klapper, råber, spiller 
musik og gør deres til at bære de mange 
marchdeltagere helskindet gennem de mange 
svedige kilometer på asfalten. Med tem-
peraturer på over 32 grader i sommer var 
opbakningen kærkommen.

”Man bliver helt høj”
”Det er helt sandt – du bliver virkelige båret 
igennem. Selv om fødderne kan føles tunge, 

så mærker du det ikke. De sidste fem kilo-
meter før mål er en ren fest nøjagtig som på 
Tourens afslutning på Champs Elysees. Folk 
står alle vegne, stemningen er fantastisk, og 
man bliver helt høj,” fortæller rekrutteringsof-
ficer Susanne Gundal fra Hjemmeværnseska-
drille 283 Trekanten i Kolding.

32-årige Susanne Gundal var debutant  
og gik sin første Nijmegen-march som en  
del af Team Baloo, der bestod af både hjem-
meværnsfolk og professionelle soldater og 
havde den erfarne marchdeltager, eskadril-
lechef Jens Østrup fra Østjylland, i spidsen. 
Mange var som Susanne førstegangs-
gængere. Holdet boede sammen med 6.000 
andre militærfolk i Camp Heumensoord. Til at 
løfte ”tråddet” og humøret blandt gængerne 
var Hjemmeværnets Musikkorps Vendsys-
sel med for at spille. Det er anden gang det 
nordjyske korps repræsenter Danmark på 
marchen.

Nødvendigt med træning
Forud for marchpremieren havde Susanne 
Gundal 700 kilometer i benene. Hun startede 
træningen en iskold dag i januar, hvor hun 
sammen med Jens Østrup gik rundt om 
Skanderborg sø. De mange kilometer kom 

hende til gode og var sliddet værd. Det mær-
kede hun klart i Holland.

Susanne Gundal er allerede bidt af stem-
ningen og skal selvfølgelig gå Nijmegen-mar-
chen igen, ligesom talrige af de mange andre 
danske deltagere fra forsvaret og beredskabet 
har gjort det.

”Det er så unik en oplevelse. Desuden vil 
jeg gerne have den eftertragtede medalje med 
krone på. Den får man først efter den anden 
gennemførte march,” siger Susanne Gundal 
med et smil.

Årets danske kontingentchef, oberst 
Mogens Bech fra Totalforsvarsregion Syd, var 
også meget tilfreds med Danmarks tilstede-
værelse.

”Vi kom med godt marcherende repræsen-
tanter, der havde gennemført den nødvendige 
træning. Kun få måtte udgå,” siger Mogens 
Bech. 

Han håber, at mange vil gøre som Susanne 
og tage vandrestøvlerne på igen, så de kan 
være med til opleve den særlige Nijmegen-
stemning.

     Læs mere om Nijmegen-march på  
Nijmegen.dk

NIJMEGEN2010

”Tour de France” 
til fods

Rekrutteringsofficer Susanne Gundal fra Kol-
ding gik sin første Nijmegen-march i Holland i 
sommer. ”Det var en hel unik oplevelse – jeg gør 
det gerne igen,” lyder det fra marchdebutanten.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

FAKtA

•  Den første firedages-march blev gennemført i 
september 1909. Arrangørerne fik fra starten 
den hollandske dronnings tilladelse til, at mar-
chens medalje, som er udformet som en fem-
takket stjerne, måtte anlægges på uniformen. 
I 1928 blev marchen international i forbindelse 
med De olympiske Lege i Amsterdam.

•  Marchen blev aflyst i 1940 på grund af krigen, 
men allerede i 1946 havde Nijmegen sin 
4-dages march tilbage.

•  I 2010 stillede 444 uniformerede danskere, 
heraf 260 fra forsvaret, 174 fra hjemmevær-
net og 10 fra beredskabet. 430 fik medalje for 
gennemført march. I alt deltog over 40.000 
personer fra 30 lande. 

Susanne Gundal fra Hjemmeværnseskadrille 283 Kolding 
gik sin første Nijmegen-march i sommer. Træningen startede 
hun på en iskold januardag.
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HJVFOND Regnskab for 2009

Hjemmeværnsfonden

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2009

Indtægter:
Renteindtægter 82.553
Realiseret kursgevinst/-tab på frie aktier 1.440
Ordinære indtægter i alt 83.993

Udgifter:
Omkostninger ved bestyrelsesmøder 1.356
Gaver 479
Regnskabs- og revisionshonorar 10.848
Administrationsomkostninger i alt 12.683

Resultat før uddeling/skat 71.309

Uddeling:
Almennyttige uddelinger 120.156
Anvendt tidligere års hensættelser -33.200
Hensat til senere uddeling 11.100
Uddelinger i alt 98.056

Resultat før skat -26.747
Skat 55
Nettoresultat (overføres til næste år) -26.802

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER
Bundne aktiver:
Danske obligationer 27.410
Danske investeringsforeninger 1.449.460
Bankindestående 3.934
Mellemregning -24.440
Bundne aktiver i alt 1.456.365

Frie aktiver:
Danske obligationer 479.987
Bankindestående 36.135
Mellemregning 24.440
Frie aktiver i alt 540.562

AKTIVER I ALT 1.996.926

PASSIVER
Egenkapital 1.938.201
Hensættelser 11.100
Gældsforpligtigelser 47.625

PASSIVER I ALT 1.996.926

København, 5. maj 2010
Dansk Forvaltning

I bestyrelsen:
Jens Hald, formand, Aase Schioldan, Georg Ferdinandsen, Knud Sander, 
Henrik Holten, Benny Sandsted Jacobsen, Henry Noisen Petersen

JOHNSTAD Regnskab for 2009

Generalmajor S. E. Johnstad-Møllers Fond

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2009

Indtægter:
Renteindtægter 7.685
Gaver 0
Skattepligtig kursgevinst ved udtrækning af obligationer 236
Indtægter i alt 7.921

Udgifter:
Administrationsudgifter 542
Revisorhonorar 5.600
Mødeudgifter 388
Repræsentation 0
Udgifter i alt 6.530

Resultat før skat 1.391
Skat 0
ÅRETS RESULTAT   1.391

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2009

AKTIVER
Bundne aktiver:
Obligationsbeholdning 223.668
Mellemregning med disponible aktiver 8.437
Bundne aktiver i alt 232.105

Disponible aktiver:
Likvide beholdninger 13.802
Mellemregning med bundne aktiver -8.437
Disponible aktiver i alt 5.365

AKTIVER I ALT 237.470

PASSIVER
Egenkapital 232.370
Skyldige beløb 5.100

PASSIVER I ALT 237.470

København, 25. marts 2010
Nejstgaard & Vetlov
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

I bestyrelsen:
Jørgen Sverker Nilsson, formand, Leif Pedersen, Birgit Munch Wissum, 
Anders Holde

Revisormeddelelse

Hjemmeværnsfonden
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2009 – 31. december 2009 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens krav til regnskabsaflæggelsen.

Generalmajor S. E. Johnstad-Møllers Fond
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 er aflagt efter lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes 
bestemmelser om god regnskabsskik.
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bØGer

”Granater med ildhaler efter sig skærer sig 
hen over himlen. Fortumlede forsøger de 
danske officerer ude i den første linje at skabe 
sig et overblik over angrebet. Mens signal-
raketter ryger til vejrs, begynder bålene fra 
alarmeringsbavnerne at blusse op, og de store 
stager beklædte med høballer på toppen står 
i flammer. Als ligner et mægtigt glødelegeme, 
der er ved at bryde igennem havspejlet.”

Sådan ”fremmaler” forfatteren Tom Buk-
Swienty de første minutter af slaget om Als i 
sin seneste bog ”Dommedag Als”. Og ”male”, 
det kan han, så begivenhederne 29. juni 
1864 nærmest træder lyslevende frem for 
læseren. Forfatteren fører os tilbage til det 
ekstremt blodige slag under den dansk-tyske 
krig i 1864 – et slag, der nærmest er gået i 
glemmebogen og i hvert fald står i skyggen 
af stormen på Dybbøl, der fandt sted godt 
to måneder tidligere. Mærkeligt nok. For 
kampene 29. juni blev militært helt afgørende 
for krigen. Og i intensitet og voldsomhed var 
de på niveau med slaget ved Dybbøl 18. april. 
Endelig var tyskernes erobring af Als på sin 

vis en endnu større militær bedrift end stor-
men på Dybbøl, fordi de tyske soldater skulle 
krydse Alssund, hvor de var utrolig sårbare 
over for danskernes skyts. Med bogen ”Dom-
medag Als” giver Tom Buk-Swienty imidlertid 
krigens sidste store slag den opmærksomhed, 
det fortjener. 

Lyslevende historie
Bogen er et lysende eksempel på, hvordan hi-
storien kan fortælles levende og på en måde, 
så den bliver vedkommende. Gennem forfat-
terens brug af blandt andet soldaterbreve og 
erindringer kommer læseren helt tæt på de 
enkelte personer og deres tanker, bekymrin-
ger, håb og frygt. Bogen er fuld af bevægen-
de historier og tragiske skæbner. Buk-Swienty 
benytter sig desuden af en slags ”krydsklips”-
teknik. Det vil sige, at forfatteren ind imellem 
klipper mellem tyske og danske deltagere, 
så man hører om den samme begivenhed fra 
begge sider. Denne fortælleteknik præger 
især den meget spændende skildring af 
tyskernes dristige og dramatiske sejlads over 
Alssund i åbne robåde og den efterfølgende 

landgang på Als. Forfatteren sørger også for 
at tage os med til konfliktens helt centrale 
steder – vi er med på slagmarken, vi er med 
til statsrådsmøder mellem den danske konge 
og regeringen, og vi er med til de afgørende 
internationale fredsforhandlinger i London og 
Wien. Og her ligger en af forfatterens andre 
styrker: evnen til at formidle det, der nemt 
kunne være blevet tørt eller uoverskueligt.

Nederlag og sejr
Man kunne på forhånd frygte, at gennemgan-
gen af de langstrakte og spegede fredsfor-
handlinger ville bremse bogens momentum og 
få den til at gå stå. Det er imidlertid forfatte-
rens store fortjeneste, at især de resultatløse 
forhandlinger i London, som førte til, at krigen 
blev genoptaget og Als erobret, bliver fremstil-
let lige så spændende og med lige så meget 
fremdrift som de dramatiske og bevægende 
begivenheder på slagmarken. Men også 
kampscenerne kunne have givet forfatteren 
problemer. Beskrivelsen af troppebevægelser 
under et slag bliver i krigshistoriske værker 
nemt uoverskuelige for læseren. Det er ikke 
tilfældet i ”Dommedag Als”. Begivenhederne 
på slagmarken er fremstillet, så læseren beva-
rer overblikket. Og det er lidt af en kunst!

Bogen er spændende og velfortalt som en 
krimi. Men frem for alt bringer den indsigt – 
ikke bare i et overset slag og dets enorme 
betydning for Danmarks historie, men også 
i soldaternes og deres pårørendes vilkår. 
Danmark led et stort og smerteligt nederlag 
i 1864. Men med både denne og sin første 
bog om krigen – ”Slagtebænk Dybbøl” – har 
Tom Buk-Swienty vundet en stor litterær og 
formidlingsmæssig sejr.

Titel: Dommedag Als
Forfatter: Tom Buk-Swienty
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 349

De ødelagte skanser efter stormen på Dybbøl 18. april 1864. De danske soldater trak sig efter 
nederlaget tilbage til Als, hvor krigens afgørende slag stod godt to måneder senere.

I bogen ”Dommedag Als” følger forfatteren Tom Buk-
Swienty fornemt op på sin første bog om den dansk-tyske 
krig i 1864. Det gør han ved at føre læseren tilbage til 
krigens afgørende – og paradoksalt nok nærmest  
oversete – slag om Als.

AF JAKOB EBERHARDT

Historien om et ”glemt” slag
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I forreste linje
Gennem 15 måneder fulgte forfatteren 
Sebastian Junger en deling amerikanske 
soldater udstationeret i Afghanistan på 
den yderste forpost nær den pakistanke 
grænse. Her ledsagede han soldaterne, 
mens de kæmpede sig gennem den 
mest krigshærgede dal i verden.

Titel: Krig
Forfatter: Sebastian Junger
Forlag: Lindhardt og Ringhof
Pris: kr. 299,95

Mord uden  
samvittighed 
Dette er historien om en dansk stikker 
under den tyske besættelse af Danmark 
1940-45. Navnet var Arne Pedersen, 
og han var tilsyneladende ikke drevet af 
sympati for den tyske besættelsesmagt. 
Men hvad fik så den sønderjyske lærer til 
så ivrigt at udøve aktivt landsforræderi?

Titel: Stikkeren
Forfatter: Henning N. Larsen
Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
Pris: kr. 199

Fra kommunist til  
gestapoagent
Grethe Bartram fik efter 2. Verdenskrig 
tilnavnet ”storstikkersken fra Århus”. 
Under den tyske besættelse af Danmark 
angav hun familie, nære venner og gamle 
kammerater fra sit eget kommunistiske 
miljø til nazisterne. 33 af ofrene for hen-
des stikkeri endte i kz-lejr – ni overlevede 
ikke. 

Titel: Grethe Bartram
Forfatter: Henrik Skov Kristensen
Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
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

V/100 sTk. pr. sTk. 3995

T-shirt 220 g
Str. S-XXXL

v/10 stk. 59,95

krus med logo 
V/36 sTk. pr. sTk. 4595

Suplimationstryk
- tryk direkte fra jpg-fil

ingen ekstra omkostninger til klichéer

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

N O R D E N S  S T Ø R S T E

RØDOVREHALLEN
Rødovre Parkvej 425

Søndag den 

7. november
Kl. 10.00 - 17.00

Våbenmesse:
Handlende og private fremviser og sælger 
europæiske, amerikanske, afrikanske, japanske, 
jagt, etnografiske, militære og maritime
sabler og skydevåben. Litteratur.
Husk samlertilladelse, kan fås på politiets våbenkontorer.

Samlermesse:
”Collectors’ Items” kuriosa, antik, militaria, uniformer, ordner, mønter,
medaljer, pins og emblemer. Etnografica, orientalia, oldsager, legetøj,
foto, post mm..

www.vaabenmesse.dk

Copenhagen Arms Fair

Bus 6A hvert 10 minut til Rødovrehallen fra Nørreport og Hovedbanegården
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den SjOve SIde

1   Hvor mange marinehjemmeværnsfartøjer deltog i 
flådeparaden for Dronning Margrethe i anledning af 
flådens 500-års-jublilæum?

2   Hvor mange brugere har Facebook på verdensplan?

3   Hvem er formand for arbejdsgruppen ”Leveringsdygtig 
struktur” (AG LEST)?

4   Hvilke opgaver vil Heidi gerne udføre, hvis hun bliver 
udsendt til Afghanistan igen?

5   Hvor mange procent kan kvinder ifølge informations-
chef Lisbeth Frost Christensen med tiden komme til at 
udgøre af den samlede hjemmeværnsstyrke?

6   Hvor mange af de første 18 uddannede hjælpere på 
veteranhjemmet i Fredericia kommer fra hjemmevær-
net?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 22. oktober.

God fornøjelse

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

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

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 2/2010 blev:

Jan Kruse Hansen
Vestparken 4
6880 Tarm

Alice Ansbjerg
Sortevej 33
4874 Gedser
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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

Kibæk Hotel HHH

Herning er regionens naturlige centrum og metropol. 
De mange specialbutikker og cafemiljøet langs gåga-
destrøget Østergade/Bredgade er netop blevet sup-
pleret med Dalgashus. Her kan du parkere bilen i en 
fire etagers p-kælder og gå direkte op i et spændende 
bycenter med en halv snes nye tøj- og livsstilsforret-
ninger. Kibæk Hotel ligger 10 min. kørsel fra Herning.

All inclusive ved Herning
- miniferie i Midtjylland

SPAR KR. 800,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	x	velkomstdrink
•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	2-retters	menu	m.	kaffe
•	 Fri	øl,	vand	og	vin	hver	aften	kl.	18-22 

Enkeltværelse	1.795,-

Ankomst mandage, tirsdage, 
onsdage	og	torsdage	i	2010..	

1.595,-
Priskode

L30

Billum Kro HHH

Oplev det dejlige Vesterhav, Søfarts og Fiskerimu-
seet i Esbjerg, Minibyen i Varde og meget mere 
mens du nyder 2 dage med halvpension på denne 
dejlige kro. Billum Kro ligger tæt ved Esbjerg, golf-
baner, smukke klitplantager og Vesterhavet. Stort 
spisekort, swimmingpool, krostue med ægte dansk 
kroatmosfære og gårdhave. 

Klitplantager og Vesterhav
- kroophold tæt ved Esbjerg

SPAR	KR.	103,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	menu	incl.	kaffe 

Enkeltværelse	1.254,-

Valgfri	ankomst	i	2010.

914,-
Priskode

51L

Hotel	Phønix,	Brønderslev	HHH

Med kun ½ times kørsel til Vesterhavet, badebyer-
ne Blokhus og Løkken, Fårup Sommerland, Nordsø 
Museet, storbyen Aalborg og mange golfbaner 
af høj standard ligger Hotel Phønix Brønderslev       
perfekt til en miniferie i Nordjylland. Brønderslev   
ligger midt i Vendsyssels pragtfulde natur og kaldes 
Vendsyssels blomstrende hjerte. 

Miniferie i Nordjylland
-	kun	½	times	kørsel	til	”alting”

SPAR	KR.	462,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	aftenbuffet	eller	
	 3-retters	middag
•	 1	x	picnickurv	til	én	af	
 dagenes udflugter 

Enkeltværelse	1.048,-

Ankomst	alle	dage	indtil	13.12.2010.	

748,-
Priskode

59L
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Afsender:
DistributionPLUS A/S 
Strandvejen 16, 2. sal 
9000 Aalborg

Fra ansøgning til 
kontrakt52

TEMA: Kvinder i 
hjemmeværnet41

Interview med hustru
til udsendt soldat

Fra forligstekst til
praksis i hjemmeværnet

16

6

Parat til en 
tørn mere

Heidi, frivillig hjemmeværnssoldat og med  
en udsendelse til Afghanistan bag sig, har 

fået et andet perspektiv på tilværelsen.
Side 24-25

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

                   Dragoon

Dragoon®

Vinter combat gloves
Pris: Kr. 250,-

Pure Hydration
DK camouflage
Pris: Kr. 549,-

Dragoon® Recon
  Daypack, 30 ltr.
 Pris: Kr. 1.495,-

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Sætpris
kr. 449,-

oktober/november 
tilbud!

Phase4 + Neck Gaiter
kr. 499,-

Spar kr. 125,- 

                   tactical Sport Set
Tactical Sport sættet består af DRAGOON® Windbreaker Jacket og løbebukser. 
Til feltbrug anvendes windbreakeren under kampjakken og giver en beskyttelse 

imod vinden og den nedkøling, som denne tilføjer kroppen. Materialet er let 
vandafvisende, men er i længden ikke vandtæt. Det lette og tynde materiale gør, 
at den fylder meget lidt i lommen. Aftagelige reflekser, så du kan skifte mellem 

feltbrug og løb. Til O-løb kan brystlommen anvendes til kort og kompas. 
I lommen er der to inderlommer til kompas eller mobiltelefon. 

Løbebukserne har elastik og indsnøring i livet. En forlomme og en baglomme 
med lynlåse. Ekstra høj lynlås i benene, så bukserne kan påtages med sko.

Pris: Kr. 125,-

   Watch cap
2.150 soldater kan ikke 

tage fejl, når de har valgt 
at købe og anvende dette 
kvalitetsprodukt fra XGO.

Dragoon®

Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Wiley X - PT3SC
  Fragmentationsbrille

 Pris: Kr. 899,-

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