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                   Dragoon Pris: Kr. 699,-

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

                  Crusader danish army daypaCk
På Crusader kan du anvende sidelommerne fra Forsvarets rygsæk og dermed få en kapacitet på 
yderligere ca. 18 liter. Desuden kan fronten åbnes med lynlås, så du bedre har adgang til dine 
stumper i bunden af rygsækken. Stort hovedrum på ca. 40 liter og ekstra åbning i fronten.

Separat rum til hydreringssystem med udtag og velcro løkke for drikkeslange. Toplåg med lom-
me, der lukkes med lynlås. Udtag for antenne, såfremt en radio placeres i rygsækken. Der er 
stropper til montage af PMV remme. Ydersiden har PALS (MOLLE) til montage af ekstra tasker 
m.v. samt kompressionsremme i siderne. Der er to net sidelommer og bærehåndtag. Velcro til 
personlig afmærkning. Skulderremmene er ergonomiske med gode justeringsmuligheder.

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

Dragoon
  Tactical Sport Set

 Pris: Kr. 449,-

Energizer® 1AA Helmet Light 
Dette er den mest fleksible lygte vi til nu har set og bør være enhver 
soldats ejendom – altså den første lygte, som anbefales anskaffet! 

Den lille lygte indeholder følgende lys og montager:

 • 1 hvid Cree® LED med 3 styrker - 40 lumens på højeste styrke
 • 1 rød Cree® LED med 3 styrker
 • IR Lys
 • IFF (Indicator Friendly Forces)
 • Montage til hjelm
 • Montage med pandebånd til pandelampe. 
  Lygten sidder på siden af hoved og kan rotere 360°
 • Montage til PALS (MOLLE), så den kan sidde på kampvest
 • Montage til Picatiny Rail, så lygten kan monteres på 
  våben eller på fremtidens hjelm!

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

Dragoon
  Tactical Tight Fleece

 Pris: Kr. 899,-

XGO
Zip Mock Phase 4

Pris: Kr. 499,-  

Ved du at
inf-wear også er på 

alle kfum soldater-
hjem i dk
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Teknisk arrangør:
Bestil nu på:

76 26 19 60
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

Autentisk krostemning
- prischok på 5-dages miniferie

SPAR KR. 490,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 5 x overnatninger 
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 2-retters middag 
 efter kokkens valg
 

Enkeltværelse: 2.795,-

Ankomst alle dage i 2011. 

1.795,-
Priskode

06L

St. Binderup Kro ★★★

St. Binderup Kro mellem Viborg og Aalborg blev i 
året 1871 indrettet i de nuværende bygninger, hvor 
der tillige var bageri og købmandshandel. Kroens 
historie går dog helt tilbage til år 1617, og i 1749 
tildelte Kong Frederik V kroen Kgl. Privilegium. I dag 
er kroen efter nænsom, men gennemgribende om- 
og tilbygning én af Danmarks mest autentiske kroer.

Tambohus Kro ★★★

Nyd et fantastisk gourmet- og wellnessophold ved lim-
fjorden. Tambohus Kro ligger på Thyholm lige ned til 
Limfjorden. Smukkere og mere fredelig beliggenhed 
kan man næsten ikke tænke sig. Den ene dag er der 
entre til Sydthy Kurbad, hvor man virkelig kan slappe 
af og nyde 700 m2 ren og skær velvære. Booking af 
diverse behandlinger skal ske direkte hos kurbadet.

Gourmet og wellness ved Limfjorden 
- forkæl dig selv 

SPAR KR. 200,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x aperitif, 3 retters 
 gourmet middag, kaffe og cognac på   
 ankomstdagen 
• Adgang til Sydthy Kurbad inkl. bade-
 kåbe, frugt, kaffe, the og isvand 
 (lukket mandag) 

Enkeltværelse: 1.650,-

Ankomst alle dage undtagen fredag og 
lørdag indtil 01.05.2011.

1.250,-
Priskode

10L

Grand Hotel Struer  ★★★

Nyd en fantastisk miniferie i Limfjordsbyen Struer på 
det hyggelige Grand Hotel Struer. På denne ferie vil I 
overnatte i et dejligt værelse med Bang & Olufsen Tv og 
Telefon. Hver dag kan I nyde den store morgenbuffet. 
Forkæl jer selv med velkomstdrink og en fantastisk 4 ret-
ters gourmet middag i vores dejlige restaurant Schous 
Brasserie, Middagen bliver serveret på ankomstdagen. 

Gourmet & Design i Bang & Olufsens byen Struer 
- 3 skønne dage ved Vesterhavet

SPAR KR. 250,-

Pris i kr. 
pr. person 
i luksusværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 4 retters gourmet 
 middag med velkomstdrink på ankomst   
 dagen 
• Entre til Bang og Olufsen Museet 
 (museet er lukket mandage) 

Ankomst alle dage indtil 31.08 2011.

1.248,-
Priskode

11L

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

Åbent hverdage kl. 8.00-15.30

Bestil nu på: 

www.happydays.nu 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Børnerabatter ved 2 betalende voksne.

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Hjertet af Danmark
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Kolding

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Best Western Hotel Kolding City 
Kolding ligger smukt placeret ved bunden af Kolding Fjord. 
Det 3-stjernede Best Western Kolding City ligger i et roligt, 
grønt område lige ved Byparken. I Kolding er der rigtig me-
get at se på og give sig til for både børn og voksne. I bor i 
gåafstand fra Koldinghus, som igennem århundreder var et af 
rigets vigtigste kongeslotte. Slottet brændte ned i 1808 men 
har gennemgået en længerevarende restaurering, der respek-
terer den historiske fortid og alligevel udtrykker vor tid. I 
dag rummer Koldinghus både faste og skiftende udstillinger. 
Desuden har I mulighed for at besøge kunstmuseet Trapholt 
(5 km) med billedkunst, skulpturer og kunsthåndværk. Og 
er det shopping, der trækker, kan I tage til enten centrum 
af Kolding (1,5 km) eller til Kolding Storcenter (3,3 km) lidt 
uden for byen. Men I har også et væld af udflugtsmuligheder: 
Smag på de berømte honningkager i Christiansfeld (17 km), 
oplev den stemningsfulde domkirkeby Ribe (59 km) eller tag 
en tur til grænsen (80 km) og gør en god handel. 

Ankomst: 
Fredage frem til 17.6.2011. Valgfri i påsken 17.-23.4., st. 
bededag 19.5., Kr. himmelfart 1.-3.6. samt pinsen 11.6.2011.

Slotsbyen Schwerin
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

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

   
I et af Nordtysklands mest idylliske 
områder ligger Schwerin smukt om-
givet af både skov og sø. Hotellet 
ligger i udkanten af byen, og herfra 
kan du besøge renæssanceslottet i 
Schwerin med gyldne mure, utallige 
tårne og en historie, som strækker 
sig mere end 1000 år tilbage i tiden. 
For flere eventyr kan du besøg han-
sestaden Wismar med det gamle 
gæstgiveri Der Alte Schwede fra 
1380 eller Schloss Ludwigslust (36 
km), hvis slotspark siges at være en 
af de fineste i Nordeuropa. Meck-
lenburg-Vorpommern er i sig selv et 
paradis med 2000 glitrende søer af-
grænset af en kyststrækning, hvor du 
kan opleve alle de gamle slotte og de 
historiske monumenter samlet fra 
hansestædernes storhedstid – selve-
ste essensen af Nordtyskland. 
 
Ankomst:
Valgfri frem til 19.12.2011.

Luksusferie i Tyrol
8 dages ferie i ferielejlighed i Ellmau, Østrig

• 7 overnatninger
• Udlån af cykler
• 30 % rabat på greenfee
Prisen gælder ved min. 2 betalende voksne i 
lejlighed til 4 personer og 4 betalende voksne i 
lejlighed til 6 personer.

Slutrengøring koster EUR 45,- i lejlighed til 4 
personer og EUR 55,- i lejlighed til 6 personer.

OBS: Kurafgift på EUR 2,- pr. person over 14 år 
pr. døgn afregnes direkte med hotellet.

100 km syd for München finder I 
det storslåede naturområde, der er 
mest præget af de fantastiske alper. 
Det tyndt befolkede bjerglandskab 
er noget af det tætteste, man kom-
mer på naturen med en komfortabel 
indkvartering i lejlighed med mas-
ser af aktivitetsmuligheder. Her er 
blandt andet udendørs opvarmet 
swimmingpool, børnezoo og wel-
lnessafdeling, og duften af træ, den 
skære bjergluft og den enestående 
natur skaber en ramme for et sandt 
ferieparadis for hele familien. Folk, 
der har bosat sig her i området, gør 
alt for at bevare deres særlige kultur 
med folkedragter og idylliske bonde-
huse, som er med til at skabe den 
specielle tyrolerstemning, der kan 
opleves i sin reneste form i tyroler-
nes hovedstad Innsbruck (82 km).

Ankomst:  
Lørdage i perioden 4.6.-9.7. 
samt 3.9.-15.10.2011.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. pers. 
i lejlighed

1.649,-
Normalpris kr. 1.949,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.049,-
Normalpris kr. 1.199,-

Pris pr. pers. 
i lejlighed

849,-
Normalpris kr. 999,-

Europa Hotel Schwerin

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

forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 
seng. Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i 

forældres værelse.

Ekstranat inkl. morgenbuffet: 
Kun kr. 299,-

Børnerabat: 
Max. 2 børn 0-2 år gratis i forældres 
lejlighed. Max. 2 børn 3-12 år ½ pris 

i forældres lejlighed.
Max. 2 børn pr. lejlighed uanset alder.

  Vidste du…

at der er mange flere 

tilbud med rejsekoden 

”HJV” på

www.happydays.nu

til en særlig læserpris!

Best Western Hotel Kolding City

Ferienappartements LandhofEuropa Hotel Schwerin 

Ferienappartements Landhof

Foto: Niclas Jessen
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Forside:
Fra Kosovo-delingens uddannelse 
januar 2011.
Foto: René Hollmann. 

17

Ledelsen taler ud
Hvad skal hjemmeværnet fokusere på i tiden, der kommer? Svaret er 
blandt andet uddannelse. Det fremgår af et interview med Chef for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, og Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald. De mener desuden, at der skal fokuseres 
mere på kvalitet end kvantitet. 

Beredt på jobbet 
To hjemmeværnssoldater er gode eksempler på, at hjemmeværnsud-
dannelserne kan blive en direkte fordel for arbejdsgivere. På baggrund 
af deres brand, redning og miljø-uddannelser er de nemlig blevet en del 
af beredskabet på deres arbejdsplads.

Havet trækker i kvinderne
Hjemmeværnsflotille 137 i Aabenraa har succes hos kvinderne, som 
efterhånden udgør næsten en fjerdedel af underafdelingen. HJV maga-
sinet satte nogle af de kvindelige medlemmer stævne på fartøjet MHV 
910 RINGEN for at høre nærmere om deres valg af den blå værnsgren 
og om deres oplevelser som frivillige i marinehjemmeværnet.

30
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Vær beredt

Hjemmeværnssoldater er beredt 
på lidt af hvert. Det viste sig 
endnu engang, da en dyne af 
næsten halvanden meter sne i 
december begravede Bornholm. 
På trods af de hårde vejrforhold, 
og på trods af at det var tæt på 
jul stod 28 hjemmeværnssoldater 
i løbet af to timer klar til at del-
tage i sneberedskabet. Det kan 
du læse mere om i nærværende 
magasin.

Også Niels Jørgen Nielsen og 
Michael Bergquist er beredt. De 
er ansat i samme virksomhed 
og begge med i virksomhedens 
beredskab. Det skyldes, at de 
har uddannelsen i brand, redning 
og miljø fra hjemmeværnet – et 
godt eksempel på den brede 
anvendelighed af hjemmeværnets 
uddannelser. Det kan du læse 
mere om side 17-19. Uddan-
nelse løber i det hele taget som 
et underliggende tema i denne 
udgave af HJV magasinet. Du 
kan tage med til Kosovo-delin-
gens uddannelse i Borris-lejren, 
og du kan læse om både et 
koncentreret forløb, hvor den lov-
pligtige uddannelse tages i løbet 
af tre uger, og om uddannelses-
samarbejdet med den georgiske 
nationalgarde.

Jakob Eberhardt, redaktør
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Store forhåbninger og 
store udfordringer

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Leder

2010 var et godt år for hjemmeværnet med fremgang 
på flere områder – fra rekruttering til undersøgelse af 
befolkningens holdning til organisationen. Det giver os 
store forhåbninger om et godt 2011.

Især har vi store forventninger til den nye lokale 
kommandostruktur, som hjemmeværnet gik over til 1. 
januar. Den nye organisation er nemlig mere robust 
end den tidligere, blandt andet fordi de nye distrikter er 
blevet styrket både mandskabs- og ressourcemæssigt. 
Og selvom vi stadig er i en indkøringsfase, arbejder 
både frivillige og ansatte ihærdigt på, at den nye orga-
nisation falder på plads.  

For eksempel blev der sidste år nedsat en arbejds-
gruppe (”AG Leveringsdygtig struktur”), som skulle 
være med til at sikre, at de færre og større distrikter 
kan levere en uændret – og måske endda forbedret 
– støtte til underafdelingerne. Desuden vil de ansatte 
i hjemmeværnet gennem 2011 i meget høj grad prio-
ritere, at den nye lokale kommandostruktur kommer 
til at virke til de frivilliges bedste. Alle distriktschefer er 
pålagt at drøfte med den enkelte underafdelingschef, 
hvad den nye lokale kommandostruktur betyder for 
netop deres underafdeling. Derigennem regner vi med, 
at der lokalt findes gode og nærværende løsninger 
for de frivillige inden for de nye rammer. Denne helt 
afgørende drøftelse for at skabe et godt udgangspunkt 
for den nye struktur skal være afholdt inden den 31. 
marts 2011.

Ud over store forventninger til 2011 ligger der også 
nogle udfordringer foran hjemmeværnet. Især har vi øje 
på, at hjemmeværnets mange indsættelser – hvis antal 
har været stigende igennem årene – ikke går ud over 
de frivilliges muligheder for at tage deres uddannelse. 
Kvantitet må aldrig give en risiko for faldende kvalitet. 
Derfor skal alle i hjemmeværnet arbejde på at skabe 
en bedre balance mellem indsættelser og uddannelse, 
så der også bliver tid til at tage på kurser, øvelser med 
videre. Det vil styrke den i forvejen høje kvalitet af 
hjemmeværnssoldaternes indsats, hvilket vi kommer 
mere ind på i et interview side 12.  

Også i fremtiden vil vi som hjemmeværnsledelse møde 
de frivillige for at høre, hvordan de oplever forholdene 
som hjemmeværnssoldater. Men det bliver fremover i 
en anden form end de tidligere rundrejser, som vi ikke 
længere finder helt tidssvarende, og som med den nye 
organisation alligevel skal justeres. Derfor overvejer vi i 
øjeblikket, hvordan vi bedst kan møde hjemmeværnets 
medlemmer. Her er flere muligheder. Under alle om-
stændigheder håber vi at finde en form, som er mere 
fleksibel, og som bedst muligt kan skabe en dialog 
med de frivillige. Det er nemlig ikke kun et spørgsmål 
om, at vi har noget på hjerte, som vi gerne vil formidle 
ud i organisationen – det er mindst lige så vigtigt for 
os at få nogle tilbagemeldinger fra og lytte til dem, der 
udgør hjemmeværnet: dets frivillige.

Hjemmeværnsledelsen
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Nye opgaver

AF HELLE KOLDING

I den første måned hvor hjemmeværnets 
nyuddannede rydningsassistenter var indsat, 
blev det til ikke færre end 38 opgaver fordelt 
over det meste af landet. Især kanonslag og 
ueksploderet nytårsfyrværkeri gav travlhed, 
og med de mange indsættelser viste hjem-
meværnssoldaterne, at de aflaster Hærens 
Ammunitionsrydningstjeneste betydeligt. 

”Det er en stor hjælp, absolut,” fastslår 
kaptajn Peter Jegsen, ansvarshavende for 
Ammunitionsrydningstjenesten i Danmark.

Han tilføjer, at hjemmeværnssoldaterne ved, 

hvad de har med at gøre. De klarer de ”min-
dre sager” og overlader så det tungere skyts 
til hærens folk, hvis de finder for eksempel 
sprængstof på deres vej. Det er politiet, der 
gennem rydningsassistenterne bliver støttet, 
men det er vagthavende ved Ammunitions-
rydningstjenesten, der vælger, hvem der skal 
løse opgaven. Rydningsassistenterne kan med 
deres grej, eksempelvis en disrupter, uskade-
liggøre blandt andet kanonslag og krysante-
mumbomber – ting, der i ukyndiges hænder 
kan være livsfarlige eller give alvorlige skader. 

Peter Jegsen påpeger, at uddannelsen af 
rydningsassistenterne, der startede før jul 
sidste år og er sidste nye skud på stammen af 

hjemmeværnets mange alsidige uddannelser, 
er rigtig god. 

”Vi har fået uddannet nogle yderst kom-
petente folk. Der er jo også stor forskel på, 
hvor de skal sættes ind. En dag kan det være 
i en midtby og næste dag i en skov, så det 
psykologiske kan også spille ind. Med mange 
mennesker omkring en indsats eller kun dem 
selv,” forklarer han og tilføjer:

”Uddannelsen og indsatsen vil hele tiden 
blive evalueret. Vi er ikke færdige endnu, 
og uddannelsen skal veksle mellem teori og 
praksis. Det tegner meget positivt, og det har 
været spændende at se folks engagement og 
iver”. 

Mange opgaver 
til nyuddannede rydningsassistenter

Hver tredje uge har Lars Bang Jensen og 
hans makker vagt året rundt. Fra onsdag til 
onsdag. De er en del af de rydningsassisten-
ter, der sluttede den nye uddannelse kort før 
jul. Allerede et par dage senere var der det 
første bud efter dem.

”Jo, vi har været ude en del gange. Faktisk 
seks gange siden jul,” fortæller Lars Bang 
Jensen.

”Det er en rigtig god fornemmelse at stå på 
egne ben, uden at nogle ’bedømmere’ puster 
dig i nakken,” tilføjer han med et smil.

Uddannelsen blev nemlig nøje fulgt af 

censorer, og hver eneste opgave blev vurderet 
og bedømt. Nu er de første rydningsassisten-
ter så uddannet og tager af sted i hold på to 
mand ad gangen, når der er brug for dem. 
Rydningsassistenterne er geografisk placeret 
over hele landet, og Lars Bang Jensen hører 
til daglig til vagtrosten, der dækker Sydøst-, 
Syd- og Sønderjylland. Opgaverne har indtil 
videre været relateret til ulovligt fyrværkeri, og 
Lars Bang Jensen indrømmer, at hans uddan-
nelse også har fået ham til at se på fyrværkeri 
på en anden måde end tidligere.

”Jeg har faktisk ikke brugt en øre på det i 

år,” siger han.
Til gengæld har han og makkeren været 

ude og hjælpe politiet med at beslaglægge 
ulovligt fyrværkeri fra en ung mand. Her var 
der både kanonslag og krysantemumbomber,  
og det ulovlige lager blev konfiskeret og over-
givet til et depot ved Skive Kaserne til nær-
mere destruktion. De to rydningsassistenter 
har også været sendt ud for selv at destruere 
en krysantemumbombe, ligesom de også har 
taget sig af flere kanonslag. 

Køber ikke selv 
fyrværkeri mere
Lars Bang Jensen fra Politihjemmeværnskompagni Vejle 
ved mere end de fleste om farligt fyrværkeri efter at have 
været gennem hjemmeværnets nye uddannelse, og det 
har ændret hans eget syn på krudt og nytårsbomber.

AF HELLE KOLDING

Rydningsassistent i aktion. 

F
oto: Jan H

auerb
erg
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Balkan 
i Borris

En uge i januar tog en deling hjemmeværnssoldater til 
Borris-lejren for at træne forud for udsendelse til Balkan-
landet Kosovo. HJV magasinet besøgte dem en dag, der 
helt stod i skydningernes tegn.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: RENé HOLLMANN

Både tåge og krudtrøg hang over 
skydebanen ved Borris-lejren, da 
Kosovo-delingen trænede til dens 
udsendelse midt i januar.
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Tåge og småregn hænger i luften, da hjemme-
værnsdelingen ankommer til skydeterrænet ved Bor-
ris. På jorden ligger resterne af gårsdagens nedbør 
 – våd og klam sne – som ikke har mange chancer 
for at blive liggende længe, nu da termometeret har 
sneget sig lidt over nul grader. De fugtige vejrforhold 
indbyder ikke just til langvarige udendørsaktiviteter 
denne torsdag morgen midt i januar. Men der er 
ingen vej udenom. Hjemmeværnsoldaterne er i 
gang med deres uddannelse forud for udsendelse 
til Kosovo, hvor de skal bevogte NATO-lejren Novo 
Selo. Hele ugen har de derfor gennemført forskel-
lige øvelser og skydninger i Borris-terrænet – fra 
tidlig morgen til sen aften – og dagen i dag er ingen 
undtagelse. Foran bevogtningsdelingens med-
lemmer ligger nemlig et hårdt og langt dags- og 
aftenprogram – en formiddag med øvelser der skal 
forberede dem på fredagens certificeringsskydning; 
en eftermiddag på selvmarkerende feltskydebaner; 

og endelig en aften hvor de skal gennemføre en 
reaktionsbane.

Høj puls
Kraftige artilleridrøn fra store selvkørende haubitser 
flænser gang på gang luften over øvelsesterrænet, 
da bevogtningsdelingen stiller op i to sektioner på 
hver 15 mand. Trods de tunge brag er de store 
våben ikke til at se nogen steder. Men de er derude i 
terrænet et sted. Det ved delingens medlemmer, for 
under en pause i gårsdagens træning har de besøgt 
haubitserne, og det har efterladt et stort indtryk på 
flere af hjemmeværnssoldaterne.  

Men nu er det tid til træning og alvor igen. ”Ef-
terse gevær” og ”Klar til kontrol” lyder sektionsfører-
nes ordrer, hvorefter delingen kaster sig over selve 
skydningerne. Formiddagens øvelser skal forbe-
rede dem til fredagens ”eksamen”, hvor de skal til 
certificering (godkendelse) i en særlig skydedisciplin: 

”Jeg synes, at det er rigtig fedt og en stor ære for hjemmeværnet, at man 
faktisk er begyndt at se på hjemmeværnet som professionelle soldater,” siger 
Vanessa om opgaven i Kosovo. 



8 HJV magasinet  |  Marts 2011
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På to minutter skal delingsmedlemmerne løbe 200 
meter – de sidste 50 meter med 15 kilo tunge am-
munitionskasser – frem til en skydelinje. Her skal de 
i løbet af tre minutter afgive tre skydninger – én stå-
ende, én knælende og én liggende – og opnå træf i 
henholdsvis fem ud af ti skud, seks ud af ti skud og 
syv ud af ti skud. Og det er ikke nogen helt nem op-
gave efter et løb, hvor pulsen sandsynligvis er steget 
markant. For at forberede hjemmeværnssoldaterne 
så godt som muligt på dagens øvelse gennemfø-
rer skydelederne indledningsvis en ”tørtræning” af 
skydestillingerne og træningsløb med ammunitions-
kasserne. Det giver deltagerne en god fornemmelse 
af, hvad øvelsen kræver. Og den fornemmelse har 
delingens eneste kvinde – Vanessa – tilsyneladende 
fået godt ind under huden: Da det endelig går løs, 
rammer hele 27 af hendes 30 skud plet. Forklarin-
gen er måske, at Vanessa ikke oplever sig specielt 
presset eller stresset under formiddagens skydning. 
”Man skal bare tage sig god tid,” forklarer hun.

Forbedret skydning
”Det er ikke noget problem. Jeg er vant til det hjem-
mefra – og jeg synes næsten, at det er nemmere, 
når der ikke er andre piger,” siger 22-årige Vanessa 
om det at være omgivet udelukkende af mandlige 
hjemmeværnskolleger. 

Indtil videre har forberedelsen til Kosovo-udsen-
delsen været en positiv oplevelse for Vanessa: 

”Det er gået rigtigt godt under uddannelsen; jeg 
har lært en hel masse, og jeg kan tydeligt mærke en 
forbedring af mine skydninger.”

Faktisk mener hun, at hele delingens niveau er 
hævet i løbet af de få dage i Borris-lejren. Vanessa 
forventer også, at selve udsendelsen til Kosovo vil 
gøre hende til en endnu bedre hjemmeværnssoldat 
og give hende flere færdigheder.

Men den nye opgave i Kosovo – og bevogtnings-
delingerne i Afghanistan – betyder også noget for 
hjemmeværnet overordnet set, påpeger den unge 
hjemmeværnskvinde:

”Jeg synes, at det er rigtig fedt og en stor ære 
for hjemmeværnet, at man faktisk er begyndt at se 
på hjemmeværnet som professionelle soldater. At 
vi faktisk kan vores ting. Det er med til at ændre 
billedet af hjemmeværnssoldater som kaffe- og 
kage-krigere. Jeg har talt med soldater fra hæren, 
som har været i Afghanistan, og de fortæller, at 
hjemmeværnet dér har gjort en rigtig stor indsats.”

Superrelevant øvelse
”Holdt eller jeg skyder,” gjalder råbene fra hjem-
meværnssoldaterne på skydelinjen. Efter frokost 
er bevogtningsdelingen rykket til nogle andre 
skydebaner i det store øvelsesområde. Nu gælder 
det skydninger på selvmarkerende feltskydebaner, 
hvor forskellige skydeskiver dukker op på forskel-
lige tidspunkter. Formålet er blandt andet at træne 
nærkampskydestillinger og at lære at skelne mellem 
”fjendtlige” og ”venligtsindede” skydeskiver.

”Det er en superrelevant øvelse i fredstid,” siger 
skydelæreren, der leder en af skydningerne. 

Vejret er imidlertid blevet værre end om formid-
dagen, fordi den tiltagende tåge gør sigtbarheden 
mindre og mindre. Det kan i sidste ende true med 
at stoppe skydningerne. Men da HJV magasinets 
udsendte hen på eftermiddagen tager afsked med 
delingen og vender næsen hjemad, genlyder skud-
dene fra de ukuelige hjemmeværnssoldater stadig 
over hedeområdet ved Borris.     

Læs også om Politihjemmeværnskompagni  
Citys målrettede uddannelse til eventuel 
Kosovo-udsendelse side 46.

Fakta

Fra februar 2011 og forelø-
bigt et år frem skal hjemme-
værnet opstille og uddanne 
bevogtningsdelinger, som i 
rammen af Hærens Ope-
rative Kommando (HOK) 
udsendes til bevogtning af 
NATO-lejren Novo Selo i 
den nordlige del af Kosovo.

Opgaven går blandt andet 
ud på adgangskontrol med 
tjek af biler og personer, 
runderingsvagt i lejren, 
bevogtning af ammunitions-
depot, hegnspatruljer og 
kontrol af vandforsyning et 
par kilometer fra lejren. 

Kosovo-delingerne består 
primært af frivillige hjem-
meværnssoldater, men er 
suppleret af tre ansatte i 
hjemmeværnet. Det drejer 
sig om delingsføreren, kom-
mandobefalingsmanden og 
kontorhjælperen. Vagtbe-
falingsmanden er derimod 
frivillig i hjemmeværnet. 
Derudover består delingen 
af to sektioner på hver 13 
mand.

Det første holds ud-
dannelse varede cirka 14 
dage – en uge i Borris-lejren 
med primært skydeøvelser 
og taktisk sanitetstjeneste 
for enkeltmand samt en 
uges missionsforberedende 
uddannelse i Søgård-lejren 
med fokus på blandt andet 
vagttjeneste og adgangs-
kontrol. Selve udsendelsen 
til Kosovo varer cirka to en 
halv måned.

Sammen med delingen 
udsendes fem stabsofficerer 
– også primært fra hjemme-
værnet – til hovedkvarteret 
ved KFOR (Kosovo Force).

Pulsen kom i vejret, da delingsmedlemmerne skulle løbe 200 meter 
– de sidste 50 med en 15 kilo tung kasse – frem mod skydelinjen.
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”Det internationale er meget spændende. Det er en 
god måde at skabe relationer til andre på, herunder 
også de øvrige landes soldater,” siger Kenneth om 
sin snarlige udsendelse til Kosovo. Han er 30 år og 
delingsfører for en motoriseret overvågningsdeling 
under Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland. 

Kenneth glæder sig desuden til at skabe en 
korpsånd og til at lære folk at kende i sin sektion. 

”Men det er også spændende at være med i den 
første bevogtningsdeling, det vil sige at skabe ram-
merne for de hold, der følger efter, og kunne sige, 
at det har man været med til,” siger den sønderjyske 
hjemmeværnssoldat.

Og han håber, at hjemmeværnet vil benytte sig 
af folkene fra hold 1, når de efterfølgende hold skal 
uddannes. Kenneth er i hvert fald parat til at stille op 
og hjælpe til.

”Jeg kan godt lide at være med til at hjælpe nye 
soldater, og på den måde kan man også være med 
til at præge det nye hjemmeværn,” forklarer han.

Kenneth tror også, at udsendelserne til Kosovo 
kan være med til at højne uddannelsesniveauet i 
hjemmeværnet: ”Måske vil man uddanne folk på en 
lidt skarpere måde, så vi har lidt nemmere ved at 
få flere folk til disse udsendelser og generelt får et 
højere bundniveau.”

Den 41-årige kaptajn Lars er en af i alt tre fastan-
satte i hjemmeværnets første Kosovo-deling. 

Han er ikke i tvivl om, hvad der bliver hans største 
udfordring: ”Den første måned bliver det at få det 
praktiske til at fungere – alt fra post og pengekasse 
til depotsager. Men derefter bliver udfordringen at 
lægge en plan for folkenes fridøgn. For efter en 
måned er det ikke så sjovt at gå vagt mere – så vil 
man gerne opleve noget, når man har fri.”

Lars ser det altså som en af sine største opgaver 
at holde moralen højt blandt sine folk og at undgå 
lejrkuller blandt delingens medlemmer. Det er vigtigt 
for ham, at delingen virker professionel lige til det 
sidste – at soldaterne optræder korrekt og ikke be-
gynder at sløse med tingene. For at bryde lejrrutinen 
og ensformigheden overvejer Lars at arrangere kul-
turelle ekskursioner, hvor førerne skal holde foredrag 

for deres sektioner om forskellige seværdigheder. 
Til gengæld bliver selve bevogtningsopgaven ikke 

et problem, mener delingsføreren. Den skal hjem-
meværnssoldaterne nok løse til punkt og prikke. 
Han har nemlig kunnet mærke, at de ser frem til at 
bruge deres hjemmeværnsuddannelse internationalt 
og i en skarp opgave.

Delingsførerens eget udbytte af turen ligger 
blandt andet i mandskabshåndteringen og i at kunne 
motivere folk.

”Jeg bliver ikke en bedre kriger af det her. Men 
som soldat regner jeg med at få et udbytte af det 
ledelsesmæssige og af det forhandlingstekniske i 
samarbejdet med franskmændene. Og som menne-
ske regner jeg med masser af oplevelser af kulturel 
og naturmæssig art,” forklarer Lars.

Spændende at være på det første hold

Vigtigt at undgå lejrkuller

Den bedste måde at gøre en forskel på. Sådan for-
klarer 23-årige Simon grunden til, at han har meldt 
sig til Kosovo-delingen.

”Den vigtigste faktor i udsendelsen er at prøve at 
være med til at skabe fred i verden. Jeg ved godt,  
at jeg som enkeltperson ikke kan gøre det helt 
store. Men bare det at gøre en lille smule er vigtigt. 
Og ved at tage til Kosovo er jeg direkte involveret i 
hjælpen,” forklarer han.

Men det betyder også noget for Simon, at han får 
muligheden for at bruge al hjemmeværnsuddannel-
sen og -øvelserne i en virkelig situation.

”Og dermed vise at vi ikke bare er weekendkri-
gere – at det rent faktisk er noget, vi kan bruge til 

noget,” uddyber hjemmeværnsmanden fra Hjemme-
værnskompagni Billund. 

Han ser den nye opgave i Kosovo som meget 
vigtig for hjemmeværnet: ”Nu får vi en ekstra 
opgave, og vi er de eneste danske repræsentanter i 
Kosovo – det er indtil videre det største skulderklap 
til hjemmeværnet, som jeg ser det.”

Og det kan desuden være med til at styrke resten 
af hjemmeværnet, mener han.

”Delingerne i Afghanistan og nu også Kosovo får 
måske hjemmeværnsfolk til at tænke, at det kunne 
de også tænke sig at prøve. Og at de går lidt mere 
op i deres uddannelse. Måske får den lige en tak til.”

Største skulderklap til hjemmeværnet

Kenneth ser frem til det internationale 
aspekt ved udsendelsen til Kosovo.

Simon glæder sig til at gøre en 
forskel.

Delingsfører Lars: Vigtigt at holde 
moralen højt.
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Kontrakter
2010 blev et godt rekrutteringsår for hjem-
meværnet. I alt 1.453 personer skrev kontrakt 
med hjemmeværnet, hvilket er en fremgang 
på 49 i forhold til 2009 – eller en stigning på 
knap 3,5 procent. Som det fremgår af søj-
lediagrammet på denne side har der udeluk-
kende været fremgang de seneste fem år.

Indsættelser
Også det antal timer, som hjemmeværnet var 
indsat i 2010, voksede i forhold til året før, 
hvis man ser bort fra antallet af timer i forbin-
delse med klimatopmødet i 2009. 

I alt var hjemmeværnet indsat cirka 480.000 
timer (opgjort medio januar 2011) – det er en 
stigning på 107 procent i forhold til 2005, hvor 
antallet af mandtimer lå på 232.145. 

Sidste år var hjemmeværnet i gennemsnit 
indsat 14 gange i døgnet, det vil sige hyp-
pigere end hver anden time i 2010.

Stor tillid til hjemmeværnet
Hjemmeværnet skaber tryghed for danskerne, 
viser en ny holdningsundersøgelse. Mere end 
to tredjedele af danskerne mener, at hjem-
meværnet bidrager til at skabe tryghed i deres 
lokalsamfund, når hjemmeværnet er med til 
at eftersøge forsvundne personer eller yder 
livsvigtig kørsel i sneberedskabet. Det viser en 
ny holdningsundersøgelse foretaget af ana-
lysebureauet Norstat Danmark. Opfattelsen 
af hjemmeværnet som en tryghedsfaktor er 
steget markant de senere år fra 63 procent af 
danskerne i 2008 til 70 procent i 2010.

Danskernes opfattelse af hjemmeværnet er 
i det hele taget meget positiv, fremgår det af 
undersøgelsen. Tre ud af fire danskere, hele 
77 procent, har således tillid til, at hjemme-
værnet kan løse sine mange opgaver. Det 
gælder i høj grad hjemmeværnets udstrakte 
støtte til politiet ved katastrofer, eftersøgninger 
og ulykker, hvor hele 94 procent af danskerne 

synes, at den støtte er vigtig.
Til gengæld viser undersøgelsen, at befolk-

ningen finder, at hjemmeværnets opgaver for 
forsvaret er knap så vigtige som opgaverne 
for politi og beredskab. Undersøgelsen viser 
dog, at det stadig er over halvdelen, der sy-
nes, at opgaverne for forsvaret er vigtige.
(Se figurerne næste side.)

Både rekrutteringen, antallet af indsættelser og 
den positive holdning til hjemmeværnet var 
stigende i 2010 i forhold til årene før.  

AF JAKOB EBERHARDT
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Hjemmeværnsledelsen: 
Den Kommitterede for 

Hjemmeværnet, Jens Hald 
(tv.), og Chefen for 

Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.
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Kvalitet 
frem for kvantitet
Efter flere år hvor hjemmeværnets indsats i høj grad er blevet målt i mængde 
og antal, ønsker hjemmeværnsledelsen, at der fremover kommer mere fokus 
på kvalitet. Det betyder blandt andet, at hjemmeværnssoldater i endnu højere 
grad end tidligere bør koncentrere sig om deres uddannelse.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: OLE BO JENSEN

”Vores rolle som organisation bliver i de 
kommende år at bevæge os lidt væk fra, at 
alt hvad hjemmeværnet foretager sig skal 
måles og opgøres. I stedet skal vi være lidt 
mere resultatfikserede og fokusere på, hvad 
det er for en ydelse, vi leverer – og kvaliteten 
af den,” fastslår Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.

HJV magasinet har sat ham og Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, 
stævne i Hjemmeværnskommandoen for at 
høre lidt om deres tanker og mål for hjemme-
værnet i 2011 og de kommende år. 

Og hjemmeværnschefen mener, at den mili-
tære frivillige organisation fremover ikke læn-
gere skal vurderes på antallet af for eksempel 
indsættelser, men på om opgaveløsningen er 
relevant. Det vil sige, at den har høj kvalitet.

”Det er ligegyldigt, om vi har brugt to eller 
200 frivillige timer på at løse en opgave, hvis 
bare opgaven er udført godt, og at dem, som 
har bedt om opgaveløsningen, melder tilbage 
og siger ”godt gået”,” uddyber Finn Winkler.

Hver anden time
Og netop samarbejdspartnernes forventninger 
til hjemmeværnet og dets evne til at løse op-
gaver vil øges de kommende år, påpeger Jens 
Hald. For antallet af opgaver er ikke blevet 
færre med det seneste forsvarsforlig. 

”Det betyder, at der også vil være et langt 
større afhængighedsforhold til eksterne 
samarbejdspartnere, der har en forventning 
– og den forventning er ikke kun knyttet til, 
hvor hurtigt vi reagerer, og hvor mange vi er, 
men så sandelig også om vores uddannelse 
og kompetencer er i orden. Og det skal vi leve 
op til,” siger Den kommitterede for Hjemme-
værnet.

Og her ligger et af de helt afgørende 
områder for hjemmeværnsledelsen: hjemme-

værnssoldaternes uddannelse. Den skal være 
det helt store indsatsområde for hele hjem-
meværnet i den kommende tid. For som Finn 
Winkler påpeger: ”Hvis ikke hjemmeværns-
soldaten er robust uddannet og vedligeholder 
sin uddannelse, er der risiko for, at kvaliteten 
af indsættelserne forringes”.

Uddannelse, uddannelse og  
uddannelse
Og faktisk er det netop hjemmeværnets 
mange indsættelser, som i nogle tilfælde 
forhindrer, at hjemmeværnssoldater får taget 
eller vedligeholdt deres uddannelse. Simpelt-
hen fordi indsættelserne giver mindre tid til 
uddannelse. Derfor er forholdet og balancen 
mellem indsættelser og uddannelse helt cen-
tralt for hjemmeværnsledelsen.

”Den frivillige skal spørge sig selv: Hvor er 

jeg som hjemmeværnssoldat – hvornår har 
jeg sidst været på uddannelse, hvornår har 
jeg sidst været på skydebanen, hvornår fik jeg 
sidst repeteret min førstehjælp og så videre. 
Og hvis man ikke har vedligeholdt sin uddan-
nelse i et stykke tid, skal man hellere vælge 
at fokusere på det og overveje at sige nej til 

 ”Det er ligegyldigt, om vi har brugt to eller 
200 frivillige timer på at løse en opgave, hvis bare 
opgaven er udført godt, og at dem, som har bedt 

om opgaveløsningen, melder tilbage og siger 
”godt gået”.” Generalmajor Finn Winkler,

 Chef for Hjemmeværnet.
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de lavest prioriterede indsættelser – eller finde 
mere tid, så man kan klare både indsæt-
telser og uddannelse,” siger hjemmeværnets 
militære chef. 

Jens Hald og Finn Winkler anerkender 
fuldt ud et ledelsesmæssigt ansvar i den 
forbindelse. 

”Vi skal selvfølgelig som hjemmeværns-
ledelse hjælpe med overordnet at prioritere, 
hvilke opgaver der er vigtige for hjemme-
værnet, jævnfør de opgaver vi har fået af 
politikerne. Men det skal den enkelte chef fra 
regions- og værnsgrensniveau til underafde-
lingsniveau også gøre. Og i sidste ende skal 
den frivillige også tage stilling til, om han eller 
hun vil tage på skydebanen for at vedligeholde 
den kompetence i stedet for at påtage sig en 

anden hjemmeværnsaktivitet,” understreger 
Finn Winkler.

Og Jens Hald supplerer: ”Vi ved udmærket 
godt, at når de frivillige bliver spurgt, om de vil 
løse en opgave, så siger de ja. Og det er med 
god grund, for det er hele den ånd, der er en 

del af det at være medlem af hjemmeværnet.” 
Derfor er det også en ledelsesmæssig opgave 
at sørge for, at de opgaver, som hjemmevær-
net skal løse, er relevante, mener han.

Pas på driftsopgaver
Men er der så nogen opgaver, der helt kunne 
prioriteres ud af hjemmeværnets opgavepor-
tefølje og dermed give de frivillige mere tid til 
uddannelse?

Jens Hald svarer, at man godt kan sætte 
spørgsmålstegn ved nogle af de opgaver, 
som hjemmeværnet løser – og at andre end 
hjemmeværnet eventuelt kunne løse dem. For 
eksempel støtteopgaver ved kommercielle ar-
rangementer, som det måske er mere oplagt, 
at en privat udbyder tager sig af.

”Der kan være 
arrangementer, hvor 
man siger: Har det 
egentlig noget med 
hjemmeværnet at 
gøre overhovedet, 
eller er det mere 
noget, som en an-
den frivillig forening 
eller virksomhed 
kunne tage sig af. 
Der kan også være 
opgaver, hvor man 
kunne spørge, om 
de stiller så store 
krav til de frivillige, 
at det nærmest er 
opgaver, som en 
fuldtidsprofessionel 
burde løse,” siger 
Jens Hald.

I det hele taget mener han, at hjemme-
værnet skal passe på med at udføre opgaver, 
der ligner driftsopgaver – simpelthen fordi der 
netop er tale om en frivillig organisation, der 
arbejder uden for normal arbejdstid. 

Ingen facitliste
Nogle driftslignende opgaver kan dog godt 
være nyttige i en uddannelsessituation, 
pointerer hjemmeværnsledelsen. De peger på, 
at for eksempel besætninger i marinehjem-
meværnet gennem den slags opgaver får 
indarbejdet nogle rutiner, som gør de frivillige 
klar til blandt andet skarpe redningsopgaver. 
Det er altså ikke entydigt, hvilke opgaver der 
er driftslignende og bør fravælges. Og derfor 
kan Jens Hald og Finn Winkler ikke give 
nogen facitliste på området. 

”Frivillige har fortalt os, at nogle af de op-
gaver, vi som ledelse har sat spørgsmålstegn 
ved, er relevante for dem, fordi de er med til 
at synliggøre hjemmeværnsuniformer og sam-
fundssind i deres lokalområde. Og dermed er 
disse opgaver en del af deres hvervegrundlag. 
Så der er ikke noget, der er sort og hvidt 
her. Vi kan bare konstatere, at presset på 
uddannelse og presset på de frivilliges tid og 
dermed behovet for at prioritere, hvad der er 
vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt, er blevet 
større,” forklarer Finn Winkler

En militær organisation
Ud over at sikre kvalitet i opgaveløsningen 
handler prioriteringen imellem indsættelser og 
uddannelse også om at beskytte den enkelte 
frivillige og den enkelte underafdeling, så de 
ikke drukner i opgaver. Men i sidste ende 
handler prioriteringen også om at sikre den 
militære kompetence.

Chefen for Hjemmeværnet peger såle-
des på, at uddannelsen inden for militære 
færdigheder risikerer at gå tabt, hvis der er 
for meget indsættelse til støtte for samfundet. 
Og det kan i sidste ende gå ud over hjemme-
værnets eksistensberettigelse, fordi organi-
sationens primære formål er at kunne løse 
militære opgaver. En af disse er bevogtning, 
som hjemmeværnet lige siden sin oprettelse 

Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, konstaterer at presset 
på både uddannelse og de frivilliges tid er blevet større.
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har taget sig af, forklarer Finn Winkler. Og 
opgaven er ikke blevet mindre aktuel – tværti-
mod – for det seneste forsvarsforlig udpeger 
specifikt bevogtning som en kerneopgave for 
hjemmeværnet, pointerer han.

”Det står nu helt eksplicit i forligsteksten, 
og det synes jeg er en rigtig god understreg-
ning. For ordet bevogtning strækker sig fra 
den helt stationære og meget lokale bevogt-
ning henover den mobile overvågning – det 
vil sige de motoriserede delinger og kompag-
nier – til de bevogtningsopgaver, som vi løser 
i Afghanistan og nu også i Kosovo,” siger 
hjemmeværnets militære chef og fortsætter:

”Vi skal også huske, at de grundlæggende 
militære færdigheder er udslagsgivende for at 
kunne virke sammen med hjemmeværnskam-
merater i fælles opgaveløsninger under 
kommando og nogle gange under stressede 
forhold.”

Trusselsbilledet
For Jens Hald er hjemmeværnets overvåg-
nings- og bevogtningskompetencer blevet 

vigtige af en helt særlig årsag: terrortruslen. 
Samfundets behov for disse kompetencer er 
simpelthen vokset i de senere år, og behovet 
vil sikkert fortsætte med at være højt i ganske 
lang tid fremover, forudser han. I den forbin-
delse oplevede han hjemmeværnssoldaternes 
indsats under klimatopmødet som meget 
positiv. Her udførte hjemmeværnssoldaterne 
overvågning og sikring forskellige steder i 
København.    

”De observerede sammen med politiet, 
hvordan normalbilledet var, og dermed var de 
enormt dygtige til at se, om noget forandrede 
sig i bybilledet. Og det er i virkeligheden en 
kunst – der ligger en hel masse træning i det 
at kunne registrere usædvanlige ting,” siger 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet.

Disse evner bliver også helt centrale i den 
spritnye internationale bevogtningsopgave, 
som hjemmeværnet senest har fået.

”I netop en situation som i Kosovo med 
ulmende spændinger og had under overfladen 
er kompetencerne overvågning og bevogtning 
yderst relevante, for det handler i virkelighe-
den om at observere et samfund, der virker 
nogenlunde harmonisk, men hvor noget ulmer 
under overfladen. Og det at kunne se, at no-
get er på vej, eller noget er i gang, er faktisk 
en uhyre vigtig kernekompetence i Kosovo,” 
understreger Jens Hald.

Kosovo gør skarp
Hjemmeværnets militære chef mener, at 
netop opgaven i Kosovo kan hæve uddannel-
sesniveauet i hele hjemmeværnet. Han regner 
nemlig med, at de hjemmeværnssoldater, som 
tager med Kosovo-delingen, øser af deres 
erfaring og færdigheder over for deres hjem-
meværnskammerater i Danmark.

Og så opfordrer Finn Winkler alle i hjemme-
værnet, der har tid og lyst, til at tage til landet 
på Balkan.

”For de kommer tilbage så skarpe, som 
man overhovedet kan blive som hjemme-
værnssoldat,” forklarer han.

Men samtidig understreger hjemme-
værnsledelsen, at den primære opgave for 
hjemmeværnet er og bliver national. Dog har 
de internationale opgaver i Afghanistan og 
Kosovo tilføjet noget ekstra til den militære 
frivillige organisation. 

”Det at være hjemmeværnssoldat er en 
livscyklus. Nogle begynder som studerende 
og har måske dermed særlige muligheder for 
at tage på international mission. Senere, når 
man har stiftet familie, har man måske lyst til 
noget andet. Med det nye forsvarsforlig har vi 
fantastisk mange platforme og muligheder at 
tilbyde den enkelte,” siger Jens Hald. 

”I netop en situation som i Kosovo med ulmende 
spændinger og had under overfladen er 

kompetencerne overvågning og bevogtning 
yderst relevante.” Jens Hald, 

Den Kommitterede for Hjemmeværnet

Hjemmeværnets overvågnings- og bevogtningskom-
petencer er blevet vigtige på grund af terrortruslen, 
påpeger Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens 
Hald.
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Chefen for Hjemmeværnet:
6. oktober 2010:  Deltagelse i åbent hus-arrangement ved Hjemmeværnskompagni KDO-Køge, Politihjemmeværnskompagni Køge og Hjemmeværn-flotille 368 Køge

2. november 2010:  Besøg ved Hjemmeværnskompagni Kastellet
19. november 2010:  Besøg ved nøglepersonelseminar hos Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst29. november 2010:  Briefing af seniorer ved Hærhjemmeværnsdistrikt København City15. januar 2011:  Deltagelse i nytårsparole ved Det Bornholmske Hjemmeværn17. januar 2011:  Deltagelse i Politihjemmeværnskompagni Gentofte-Lyngbys  60-års-jubilæum

Et travlt efterår
Hvordan ser hjemmeværnsledelsens hverdag egentlig ud? Et 
udpluk af de aktiviteter, som Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, gennemførte i efteråret og begyndelsen af det nye år, 
giver et billede af det.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet:

6. oktober 2010:  Besøg ved virksomhedshjemmeværnets kompetenceudviklingsdage 

15. oktober 2010:  Periodisk møde med forsvarsministeren

6.-7. november 2010:  Landsrådsmøde på Hjemmeværnsskolen

16. november 2010:  Halvårligt møde med Beredskabsstyrelsen

24.-26. november 2010:  Møde med distriktsudvalg

13.-19. december 2010:  Rejse til Kosovo og Libanon med forsvarschefen

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens 
Hald (i midten), rejste i december sammen med 
forsvarschef Knud Bartels (th.) til Libanon og 
Kosovo, hvor de besøgte danske styrker i 
henholdsvis KFOR-missionen og UNIFIL. Her 
ses de i Libanon. Foto: Morten Vogelius. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler deltog i Politihjemmeværnskompagni 
Gentofte-Lyngbys 60-års-jubilæum 17. januar 
2011. Foto: Jan Carlsson.
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Kompetencerne fra  
hjemmeværnet gav nye 

muligheder  
på jobbet

”Jeg gik simpelthen til ledelsen og sagde, at jeg
 havde fuldstændig de samme kompetencer 

fra min uddannelse i brand, redning og miljø- 
modulerne i hjemmeværnet." Niels Jørgen Nielsen.
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I Uldum mellem Horsens og Vejle ligger et af 
virksomheden JYSKs lagre. På stedet er tre så-
kaldte højlagre med 40 meter til loftet og fyldt med 
virksomhedens produkter pakket i pap, plastic og på 
træpaller. Hvis en brand opstår et sted i den store 
hal, er det et spørgsmål om sekunder, før ilden vil 
have bredt sig til en så stor del af lageret, at det vil 
være meget svært at kontrollere.

Niels Jørgen Nielsen er sergent og gruppefører i 
Hjemmeværnskompagni Skanderborg og har arbej-
det i højlageret i lidt over et år. Siden august har han 
også været en del af beredskabet, der skal træde til 
i tilfælde af brand eller behov for førstehjælp. Og det 
var ham selv, der fremlagde sine kompetencer for 
ledelsen.

"Jeg hørte om den uddannelse, de andre i bered-
skabet havde fået. Så gik jeg simpelthen til ledelsen 
og sagde, at jeg havde fuldstændig de samme 
kompetencer fra min uddannelse i brand, redning og 
miljø-modulerne i hjemmeværnet," siger Niels, der 
sammen med en anden kollega, Michael Bergquist 
Hansen, både er medlemmer i hjemmeværnet og 
lagerets beredskab. Michael er efter mere end 14 
år stadig medlem af Politihjemmeværnskompagni 
Odense, selvom han er flyttet tættere på sin arbejds-
plads.

I alt er seks medarbejdere en del af beredskabet, og 
Niels og Michael er enige om, at den ekstra opgave 
på arbejdspladsen giver jobbet yderligere en spæn-
dende dimension. Udstyret er i orden, og lagerets 
beredskabsfolk får en uddannelse som hjælperøg-
dykkere, forklarer Michael Bergquist Hansen. 

Et hav af sprinklere
Ikke færre end 76.000 sprinklere er fordelt ud over 
lofterne i det samlede lagerareal, og der findes en 
næsten komplet lille brandstation på stedet med 
tilhørende branduniformer, redningsbræt, rapelling-
udstyr og førstehjælpsrygsække i tilfælde af, at en 
tekniker kommer til skade i lagerreolerne. Derudover 
er der også hjertestartere placeret flere steder på 
lageret, og beredskabsfolkene er også uddannet in-
den for skadestedslære. Brandvagterne har således 
mulighed for at få en lille brand under kontrol, indtil 
brandvæsenet kommer frem til stedet. Men skulle 
en større brand bryde ud i et af de store lagre, er 
det egentlig ikke den primære opgave at forsøge at 
slukke den, men i stedet forsegle lageret og gøre 
klar til at brandvæsenet kommer.

”Vi forsøger kun at slukke, hvis der skulle opstå 
en lille og overskuelig brand. Ellers lader vi sprink-
lerne klare det. Og hvis de ikke kan slukke det, så 

To hjemmeværnssoldater er gode 
eksempler på, at hjemmeværnsud-
dannelserne kan blive en direkte 
fordel for arbejdsgivere. De er nem-
lig blevet en del af virksomhedens 
beredskab på baggrund af brand, 
redning og miljø-uddannelserne.

AF JESPER SVENNINGSEN
FOTO: TONY WEDIGE BRØCHNER

Fakta

Brand, redning og miljø-
uddannelserne er en del af 
hjemmeværnets Resterende 
Lovpligtig Uddannelse, som 
skal afsluttes inden for de 
første tre års medlemskab.

Michael Bergquist Hansen (tv.) og Niels Jørgen 
Nielsen er begge både medlemmer i hjemmeværnet 
og en del af beredskabet på JYSKs storlager lidt 
uden for Horsens. 
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kan vi ikke gøre noget ved det alligevel,” siger Martin 
Rask, der er teknisk chef og leder af beredskabet på 
stedet. Han har selv en brandteknisk uddannelse og 
er glad for de ekstra folk. ”Det er rart at have nogle 
medarbejdere, der har opnået gode kompetencer i 
hjemmeværnet, som vi kan bruge her på stedet.”

Beredskabets vagtturnus er skruet sådan sam-
men, at de på skift har en uges vagt i forbindelse 
med, at de er på arbejde. Og det er ikke så sjæl-
dent, at røgdetektoren går i gang, selvom det ikke er 
en brand, der har udløst den følsomme detektor.

”Som regel er det ikke noget alvorligt, så 
sprinklerne bliver altså ikke sat i gang, men jeg 
har oplevet, at røgdetektoren har udløst en alarm 
tre-fire gange på en weekend,” siger Niels Jørgen 
Nielsen. ”Ofte går alarmen, når en støvsuger eller 
en af robotterne på højlageret kommer for tæt på en 
detektor. De er temmelig fintfølende, så de reagerer 
også på støv, der bliver hvirvlet op.”

Hurtig reaktion på fire hjul
Den medarbejder, der har brandvagten, får en sms 
via det elektroniske system, der fortæller, hvor en 
detektor har registreret en hændelse. Derefter kan 
de hurtigt løbe hen til et af de firehjulede køretøjer, 
såkaldte ATV’er, som de har til rådighed, og køre 

hen til sprinklercentralen og få overblik over situatio-
nen, og om der skulle være et reelt problem.

Sprinklercentralen er hovednerven i brandvagter-
nes arbejde. Her overvåges alle sprinklere og alar-
mer, og her styres pumperne, der forsyner lagerets 
sprinklere med vand, hvis uheldet skulle være ude. 
Og der er tale om meget vand – rigtig meget vand. 
Pumperne kan levere 8.000 liter vand i minuttet.

”De tre vandsiloer indeholder tilsammen to millio-
ner liter vand, og hvis det ikke er nok, er der faktisk 
anlagt en kunstig sø til at holde et større sluknings-
arbejde i gang uden at tørlægge de omkringliggende 
byer,” fortæller Niels Jørgen Nielsen. ”Hvis der 
udbryder brand i et af højlagrene, er det konstrueret 
til at kunne brænde i 11 dage, inden det kollapser. 
Så når først et lager er lukket helt af, så der også 
lukkes af for ilt, kan man koncentrere sig om at køle 
ydersiderne med vandkanoner, der sidder på tagene. 
Under sådan et slukningsarbejde er det vores op-
gave at assistere brandvæsnet.”

I tilfælde af en brand har brandvagterne en reak-
tionstid på tre minutter, hvis de er på arbejde. Det 
vil sige, at de på tre minutter skal have overblik over 
situationen i sprinklercentralen og være klar til at 
modtage brandvæsenet og assistere dem i sluk-
ningsarbejdet.

Fakta

JYSKs lager mellem Horsens 
og Vejle: 

• Det samlede lagerareal er 
64.000 m2.

• De tre højlagre er fuldauto-
matiske, så der er ingen 
medarbejdere i den del af 
lageret, kun i den del af 
lageret hvor produkter pak-
kes manuelt.

• Lageret forsyner JYSK-
butikker og -lagre i blandt 
andet Danmark, Holland, 
Polen, Norge og Sverige.

• Cirka 180 medarbejdere 
har deres daglige gang på 
arbejdspladsen. Om natten 
er seks medarbejdere på 
arbejde.

• Rengøringen af hele lageret 
tager 14 dage, inden man 
er nået hele vejen rundt.

I den forreste del af lageret sørger medarbejderne for at pakke virksomhedens 
produkter. De tre højlagre bagved er fuldautomatiserede og fyldt op af reolstativer 
med alle varerne, som kranlignende robotter sørger for at tage ned fra hylderne. 

Niels Jørgen Nielsen er glad for de ekstra udfordringer, 
det giver at være med i virksomhedens beredskab. 

Sprinklercentralen er hovednerven for brandvagterne. De 
tre siloer indeholder tilsammen to millioner liter vand. 

Michael Bergquist Hansen i den del af lageret, hvor 
der er aktivitet døgnet rundt. Han er selv en slags 
mentor for nye medarbejdere i virksomheden. 
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sNeberedskab

”Jeg har aldrig set noget lignende. I de mere end 30 
år, jeg har boet på Bornholm, har jeg aldrig oplevet 
noget tilsvarende. Det her er utroligt,” fortæller 
næstkommanderende ved Det Bornholmske Hjem-
meværn, major Torben Petersen.

Klippeøen blev da også i exceptionel stor grad 
ramt af den snevinter, der tidligt indtog landet og for 

alvor testede sneberedskabet, som hjemmeværnet 
er en del af i perioden 1. november til 31. marts.

23. december blev der skruet op for beredskabets 
højeste niveau, og politiet kaldte hjemmeværnet og 
de øvrige samarbejdspartnere, blandt andet Bered-
skabsstyrelsen, Falck, Brandvæsen og egne styrker 
ind på politigården i Rønne hvor der blev oprettet en 
kommandostation. Den skulle komme til at virke i 
næsten 14 dage.

”Selvom det var tæt på julen, og selvom sneen 
spærrede de fleste veje, så havde vi 28 frivillige klar 
på to timer. Det synes jeg er flot,” siger uddannel-
sesofficer og kaptajn Lars Lilholm.

Sammen med næstkommanderende havde han 
vagten i perioden. Den første uge var det Torben 
Petersen og den sidste uge Lars Lilholm.

”Telefonen stod stort set ikke stille i den uge. 
Jeg prøvede godt nok at klare det meste hjemme 
fra dagligstuen, men det var hektisk,” indrømmer 
Torben Petersen.

Situationen udviklede sig så meget, at da Lars 
Lilholm overtog vagten 27. december, valgte han 
at blive på kommandostationen. Den var indrettet i 
politiets almindelige opholdsstue ved siden af vagt-
centralen på Rønne politigård, og her vrimlede det 
snart med folk fra de forskellige myndigheder. Der 
var hektisk aktivitet fra tidlig morgen til sen aften, og 
i nattetimerne blev der holdt vagt tæt på telefonerne.

Sad fast juleaften
Omkring juleaften var Bornholm stort set sneet totalt 
inde, og eneste transportmiddel var de to pansrede 
mandskabsvogne (PMV) og de firehjulstrukne køre-

Hvidt kaos 
på klippeøen

Fakta

Hærens Operative Kom-
mando og Hjemmeværns-
kommandoen besluttede 
sidste år, at hjemmeværnet 
i sneberedskabsperioden 
2010-2011 skulle overtage 
mest muligt af personelbe-
redskabet. Det betyder, at 
hjemmeværnet i størst muligt 
omfang har stillet personel til 
PMV-sneberedskabet (pans-
rede mandskabsvogne) for 
at aflaste hæren, der opstiller 
PMV’erne.

Fra sneberedskabsperio-
den 2011-2012 skal hjem-
meværnet om muligt overta-
ge hele personelberedskabet 
i forbindelse med PMV-sne-
beredskabet. Derfor planlæg-
ger totalforsvarsregioner og 
hærhjemmeværnsdistrikter 
i øjeblikket uddannelse til 
kører- og vognkommandører, 
så hjemmeværnet er klar 
til sneberedskabsperioden 
2011-2012.

”Selvom det var tæt på julen, og selvom sneen 
spærrede de fleste veje, så havde vi 28 frivillige 

klar på to timer. Det synes jeg er flot.” 
Kaptajn Lars Lilholm, uddannelsesofficer.
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tøjer, som blandt andet hjemmeværnet rådede over. 
Falcks ambulancer forsøgte at nå frem til nødstedte, 
men de måtte have eskorte af PMV’erne, og i flere 
tilfælde måtte patienterne flyttes over i mandskabs-
vognene for at blive transporteret til sygehuset.

”Vi havde en PMV på Falckstationen i Nexø og en 
her i Rønne, så øen var dækket rimeligt ind. På et 
tidspunkt fik vi en tredje PMV herover fra Sjælland, 
og den kom med færgen få timer efter, at vi havde 
rekvireret den,” siger Lars Lilholm.

Men selv for de tunge mandskabsvogne blev 
sneen ind imellem for meget. Således sad en af 
dem uhjælpeligt fast i en grøft juleaften, og vogn-
kommandøren og chaufføren samt deres passagerer 
måtte sidde syv timer, inden det lykkedes dem at 
komme fri ved hjælp af en rendegraver, der endelig 
nåede frem.

”Det var en juleaften, jeg aldrig vil glemme. Vi 
havde kørt på i over et døgn og havde haft adskillige 
ture, da vi så skulle af sted igen her fra Rønne. Ve-
jene var næsten umulige at køre på, så vi kørte over 
markerne med PMV’en. Det var langt det bedste. 
Men et sted røg vi altså i et hul, og det var umuligt 
at komme fri. Så sad vi der,” husker Bjarne Nielsen, 
der var vognkommandør den dag.

Alle hjalp hinanden
Som vognkommandør har man den øverste halvdel 
af kroppen oppe i fri luft, mens den nederste del 
står i selve vognen. I PMV’en bliver temperaturen 
let op imod 30 grader, mens luften udenfor var 

mellem minus fem og minus ti grader. Det varede 
ikke længe, før de to mænd frøs ganske gevaldigt. 
Men så var der lys i mørket. Et hus ikke langt derfra 
havde lamper tændt, og så gik mændene derover 
for at spørge om lidt varme.

De blev straks lukket ind og tilbudt kaffe og noget 
dertil, og det hjalp en del på både humør og tilstand. 

”Det var et godt eksempel på det, der skete over 
hele Bornholm. Folk hjalp hinanden og støttede, 
hvor de kunne,” forklarer Bjarne Nielsen.

Det kolde ophold i sneen tog dog ikke pippet fra 
Bjarne eller PMV’en, så da den var fri af sneen, 
fortsatte de arbejdet. Faktisk helt til nytåret, hvor der 
i alle dagene var bud efter dem og deres kapacitet.

”Vi fandt også ud af, at det bedste køretøj over-
hovedet under disse forhold var snescootere. Vi fik 
nogle sendt over fra forsvaret, og de var fantasti-
ske,” understreger Lars Lilholm.

”Snescootere og snesko, det bør høre med til 
vores sneberedskab fremover. Det har nordmæn-
dene brugt i mange år, og de ved, hvad de snakker 
om. Hvis vores vintre fremover bliver som denne, 
så får vi også god brug for snescootere og snesko,” 
tilføjer han.

Fødende kvinder
De pansrede mandskabsvogne var dog, med enkelte 
undtagelser hvor de kørte fast i kort eller længere 
tid, også meget effektive. 

Hjemmeværnssoldater fik deres sag for, 
da de denne vinter skulle kæmpe mod 
snemasserne på Bornholm. 

AF HELLE KOLDING
FOTO: BERIT HVASSUM

Major Torben Petersen (th.) og 
kaptajn Lars Lilholm delte funktionen 
som vagthavende officer i de to travle 
uger før jul og frem til nytåret. Det 
blev en hektisk tid med masser af sne 
og koordinering. 
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sNeberedskab

Vinteren 2009-2010 gav sneberedskabet på 
Bornholm nogle værdifulde erfaringer. Den-
gang rådede man kun over en lille håndfuld 
vognkommandører og -kørere til PMV’erne, 
og det belastede den enkelte voldsomt, når 
vinteren trak ud og krævede kørsel i døgndrift. 
Derfor fik man i efteråret sat en uddannelse 
i gang af frivillige, der gerne ville påtage sig 
opgaven som fremtidige vognkommandører 
og -kørere til støtte for hærens sneberedskab. 
Det betød, at det Bornholmske hjemmeværn 

rådede over 16 uddannede frivillige, da sneen 
igen kastede sig over øen omkring juletid. Al-
ligevel fik nogle få af dem ekstra mange timer 
i køretøjet de første dage af indsatsen.

”Det var jo lige omkring juleaften. Nogle 
kunne slet ikke komme frem, og andre havde 
måske lidt svært ved at forlade familien,” 
forklarer Bjarne Nielsen, der selv var en af 
dem, der meldte sig først. Han har mange års 
erfaring som både kører og vognkommandør, 
blandt andet fra en fortid i hæren.

Sidste vinter gav gode erfaringer

”Vi havde også fået en del erfaringer fra sneen i 
januar og februar. Dem kunne vi bruge af nu,” siger 
Lars Lilholm, og han fortsætter:

”Derfor havde vi allerede på forhånd indrettet 
PMV’erne som ambulancer med bårer og nogle 
af de ting, der er vigtige at have med, så man kan 
støtte en patient bedst muligt på vej til sygehuset.”

Det blev der brug for i flere tilfælde. Fødende 
kvinder, dialysepatienter og folk med hjerteproblemer 
blev transporteret med PMV’erne. 

Men også hjemmeplejen fik bud efter de uni-
formerede hjælpere. Selvom vejene blev en smule 
mere farbare hen imod nytåret, var det ikke nemt at 
køre i for hjemmesygeplejerskerne. Derfor allierede 
de sig med hjemmeværnet og fik chaufførerne til at 
køre deres biler.

”Mange steder kunne man jo ikke lige vende eller 
holde stille, og så klarede vi bilen, mens sygeplejer-
sken så efter patienten, og var klar når hun skulle 
videre til næste hus,” forklarer Lars Lilholm.

I løbet af de knap to kaotiske uger var omkring 
fyrre hjemmeværnssoldater indsat. Mange flere ville 
gerne have sluttet sig til, men da de boede inde på 
øen, var det stort set umuligt for dem at komme ud 
til Nexø eller Rønne, hvorfra hjælpen udgik. 

”Der var en fantastisk vilje til at hjælpe. Mange 
brugte mange timer på opgaverne, nogle havde mu-
lighed for bare at hjælpe en dag eller to, men mange 
brugte flere dage,” siger næstkommanderende, 
Torben Petersen.

En opgørelse efterfølgende viser, at der i de hekti-
ske dage blev brugt 1.355 mandtimer. Det tangere-
de antallet af mandtimer brugt i januar-februar 2010. 
Forskellen er bare, at de brugte mandtimer omkring 
jule- og nytårstid blev brugt på cirka 10 dage, mens 
mandtimerne i foråret var over halvanden måned.

”Snescootere og snesko, det bør høre 
med til vores sneberedskab fremover. Det har 

nordmændene brugt i mange år, og de ved, 
hvad de snakker om.” Kaptajn Lars

 Lilholm, uddannelsesofficer.

Bjarne Nielsen, der tidligere har været PMV-kører 
i hæren, var en af de første, der meldte sig som 
frivillig hjælper under snestormene på Bornholm. 

Frivillig Bjarne Nielsen kørte pansret mandskabsvogn i alle de 
kaotiske snedage. Juleaften måtte han sammen med sin kollega 
endda vente syv timer på hjælp, da deres PMV kørte i et hul og 
sad uhjælpeligt fast i Rutsker.
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Da sneen lagde sig tungt over Bornholm 
samlede politiet sine støtter i politigården i 
Rønne. Og her fra den normale opholdsstue 
blev sneberedskabet styret fra lillejuleaften til 
anden nytårsdag. 

”Hjemmeværnet er særdeles vigtigt, når det 
gælder sneberedskabet, og vi fik jo også hur-
tigt brug for dem til mange opgaver,” konsta-
terer politikommissær Jan Egelund, der havde 
ledelsen på kommandostationen i Rønne.

”Vi regnede egentlig kun med, at det var 
nødvendigt at opretholde kommandostationen 
et døgns tid eller to, men det skulle jo hurtigt 
vise sig anderledes,” tilføjer han.

Blandt de mange opgaver politiet bad 
hjemmeværnet hjælpe med, var transport af 
folk, der var ”strandet” enten i lufthavnen, ved 
færgen eller de mange patienter, der skulle 
til sygehuset enten på grund af akut sygdom 

eller nødvendig behandling som eksempelvis 
dialysepatienter.

”Det viste sig hurtigt at være godt, at vi alle 
var repræsenteret på kommandostationen. Vi 
kunne her samle trådene og hele tiden holde 
hinanden ajour, blandt andet med transport-
opgaverne, men også med hele situationen,” 
understreger Jan Egelund.

Han tilføjer, at det samtidig var en stor 
fordel, at mange af kommandostationens ”an-
sigter” kendte hinanden i forvejen fra tidligere 
samarbejde. 

”Hjemmeværnet var meget hurtigt på banen 
og havde nærmest en blækspruttefunktion, 
de tog sig af rigtig mange opgaver, og det var 
en klar fordel, at de også var repræsenteret 
fysisk her på kommandostationen. Kom-
mandostationens styrke er netop, at den er 
i nuet, og vi sammen taler om, hvad vi kan 

gøre her og nu og også fremadrettet,” fastslår 
politikommissæren.

Han mener da også, at erfaringerne fra 
kommandostationen kan danne en god basis 
for det fremtidige samarbejde. Her lærte man 
i praksis over knap to uger, hvad det ellers er 
næsten umuligt at lære, uanset hvor mange 
øvelser man så holder.

”Det her var praksis, og det var effektivt. Vi 
lærte meget. Vi har rigtigt mange ting, vi kan 
gøre sammen med hjemmeværnet. Blandt 
andet omkring vores radiosystem SINE og vi 
har også lært, at hjemmeværnet har meget at 
byde på, eksempelvis omkring logistik, vi kan 
arbejde videre med,” siger Jan Egelund og 
han tilføjer hurtigt:

”Vi har fået indblik i, hvor meget hjemme-
værnet kan.”

Chefen for Falck Bornholm, Christian 
Mejlvang, er ikke i tvivl. Forsvarets støtte 
til især Falcks reddere og sygetransporter 
fungerede bare.

”Vi er meget tilfredse. Samarbejdet fun-
gerede rigtig godt. Det var bare et tryk på 
knappen, så holdt de der,” siger Christian 
Mejlvang. Han hentyder dermed til hærens 
sneberedskabs PMV’er og hjemmeværnets 
kørere, der i det nærmest kaotiske vintervejr 
ledsagede Falcks egne køretøjer og i flere 

situationer overtog deres transporter, hvor 
bilerne ikke kunne mase sig frem gennem 
driverne. 

Forsvaret og hjemmeværnet hjalp Falck 
med de akutte patienttransporter og med at 
hente og bringe dialysepatienter, der skulle til 
sygehuset til behandling. De fulgte Falckbilen 
i PMV’en, og sad den fast eller kunne den 
ikke komme videre frem, blev patienten og 
de to medkørende Falckreddere flyttet over i 
den pansrede mandskabsvogn, hvor hjemme-

værnet allerede havde indrettet båreplads og 
det allermest nødvendige udstyr, så redderne 
kunne fortsætte deres opgaver, selvom ram-
men var blevet lidt anderledes.

”Vi prøvede jo det her sidste vinter, og det 
er et rigtigt godt alternativ. Jeg ved ikke, 
hvordan vi ellers skulle kunne komme frem,” 
siger Falckchefen.

Politichef: 
Hjemmeværnet  
er særdeles vigtigt,  
når det gælder  
sneberedskabet

Velfungerende samarbejde med Falck

Politikommissær Jan Egelund oprettede 
kommandostation her i politiets normale 

”opholdsstue”, og det blev til et par yderst 
hektiske uger på stationen i Rønne.
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UddaNNeLse

HJV Bootcamp 
– uddannelse på en ny måde

Til sommer kan hjemmeværnssoldater tage den lovpligtige 
uddannelse som et koncentreret forløb i Sønderjylland. 
Konceptet hedder HJV Bootcamp

AF SØREN JOSEFSEN, HJEMMEVæRNSSKOLEN
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Fra grundskole i oktober 2010. 
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I sommerferien tilbyder hjemmeværnet den lovpligtige 
uddannelse på en helt ny måde – som et koncentre-
ret forløb, kaldet HJV Bootcamp.

HJV Bootcamp er et forsøgsprojekt, hvor nye 
medlemmer kan tage hele hjemmeværnets lovplig-
tige uddannelse i et sammenhængende forløb. Det 
betyder en del af sommerferien pakket med unikke 
oplevelser, kammeratskab og masser af udfordringer. 
Det betyder også, at deltagerne er klar til at deltage 
i alle underafdelingens aktiviteter, når de kommer 
tilbage, og dermed hurtig kan tage del i løsning af de 
opgaver som underafdelingen tilbyder. 

Uddannelsen afvikles i perioden 24. juni til 16. juli 
2011 ved Uddannelsescenter Sydjylland i Søgårdlej-
ren beliggende i Sønderjylland. Forud for kursuspe-
rioden vil der blive afholdt en introduktionsweekend 
med fokus på teambuilding, indledende lektioner og 
forberedelse til uddannelsens fysiske del. 

Programmet under de tre ugers kursus vil være 
kompakt og indeholde nogle lange undervisnings-
dage balanceret af både teoretiske og praktiske 
lektioner. At gennemføre den lovpligtige uddannelse 
på denne måde betyder lidt højere intensitet for 
deltagerne, end tilfældet er på den traditionelle uge- 
eller weekend-uddannelse. Deltagerne bør have en 
almindelig god fysik og være indstillet på et længere 
uddannelsesforløb med et samlet ophold på en 
militær lejr i tre uger.

Kender du hjemmeværnets lovpligtige 
uddannelse?
Den lovpligtige uddannelse består i dag af to 
hovedelementer: En Grunduddannelse, som er ens 
for alle medlemmer, og en Resterede Lovpligtig Ud-
dannelse som indeholder en række specialer ved de 
enkelte værnsgrene. For at være fuldt uddannet skal 
nye hjemmeværnssoldater herudover gennemføre et 
10-timers modul lokalt i deres underafdeling forud for 
grunduddannelsen samt 18 timer af den specifikke 
funktionsuddannelse, som hører til deres fremtidige 

funktion. De sidste 18 timer gennemføres lokalt, 
efter at hjemmeværnssoldaten har afsluttet den Re-
sterende Lovpligtige Uddannelse. Alle medlemmer, 
som ikke har aftjent værnepligt, skal gennemføre alle 
fire moduler inden for de første tre års medlemskab.

Den lovpligtige uddannelse indeholder blandt 
andet skydning, grundlæggende militære færdighe-
der, bevogtningstjeneste og førstehjælp. Herudover 
undervises der i brandbekæmpelse, redning, støtte til 
politiet og forureningsbekæmpelse. Kombinationen 
af fagene betyder, at hjemmeværnssoldater efter 
afslutning af uddannelsen både kan løse almindelige 
soldateropgaver, særligt inden for bevogtning, men 
også kan løse opgaver til støtte for politiet og det 
civile beredskab.

Uddannelse på flere måder
Den lovpligtige uddannelse kan i dag tages som 
enten uge-moduler eller weekend-moduler. For-
søgsordningen med et samlet forløb henover en del 
af sommerferien er et forsøg på at skabe endnu et 
tilbud til nye hjemmeværnssoldater for at tage den 
samlede uddannelse på en måde, som passer bedst 
muligt ind i den enkeltes hverdag i forhold til uddan-
nelse, arbejde og familie.

Forsøgsprojektet gennemføres i 2011 for medlem-
mer af hær-, flyver- og virksomhedshjemmeværnet. 
Projektet skal afdække tilslutningen til denne måde 
at gennemføre hjemmeværnets lovpligtige uddan-
nelse på samt skabe grundlag for at udvikle en 
tilsvarende model til frivillige i marinehjemmeværnet. 
For frivillige i marinehjemmeværnet tilbydes i 2011 
et særligt forløb, hvor der under grunduddannelsen 
i uge 26 i Skive bliver oprettet en særlig enhed for 
marinehjemmeværnssoldater. 

      Du kan se mere om uddannelsernes indhold  
samt tid og sted for de mange tilbud på  
www.hvs-info.dk/GRU.

Fakta

Er du interesseret i  
HJV Bootcamp?

• HJV Bootcamp afholdes 
i perioden 24. juni til 16. 
juli 2011. Der afholdes en 
introduktionsweekend den 
27. til 29. maj.

• Uddannelsen gennemføres 
i Søgårdlejren, som ligger 
syd for Aabenraa.

• For at gennemføre uddan-
nelsen skal du være i god 
form. Og du kan forvente 
lange, men spændende og 
udfordrende dage kombi-
neret med socialt samvær 
med hjemmeværnssoldater 
fra hele landet.

• Du skal tilmelde dig gen-
nem din egen underafde-
ling senest 12. maj.

Indledende 
funktionsuddannelse 

18 timer

Resterende lovpligtig 
uddannelse 

124-170 timer 
afhængig af værnsgren

Grunduddannelse

 
98 timer 

Kendskab til 
hjemmeværnet

 
10 timer 

Hjemmeværnets grundlæggende lovpligtige uddannelse

Den samlede uddannelse udgør mellem 250 og 314 timer afhængig af, om uddannelsen tages ved hær,  
flyver-, virksomheds- eller marinehjemmeværnet.

Gule kasser: Gennemføres lokalt
Grønne kasser: Gennemføres på et af 
hjemmeværnets uddannelsescentre
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I løbet af ugerne 11-14 vil hjemmeværnet 
være tydeligt i landets største aviser og på 
plakater over hele landet. Forskellige navngiv-
ne hjemmeværnssoldater vil pryde hver enkelt 
annonce eller plakat og igennem billeder og 
ord fortælle deres historie. Herigennem vil be-
folkningen få indsigt i hjemmeværnets mang-
foldighed, hvad angår opgaver, mennesker og 
motivation. Den personlige vinkel er valgt for 
at skabe større identifikation hos tilskueren. 
Målet er at påvirke nogle af dem, der normalt 
ikke interesserer sig for hjemmeværnet.

Mediekampagnerne i 2011 er derfor mere 

rettet mod image end direkte rekruttering. 
Derfor forventes der heller ikke at komme 
lige så mange henvendelser på baggrund af 
annonceringen, som tilfældet var sidste år. Til 
gengæld vil der forhåbentlig være gode mulig-
heder for underafdelingerne til at rekruttere i 
de ”rørte vande” i kampagneperioden.

Rekruttering 2011
I 2011 vil indsatsen fra centralt hold for at 
rekruttere primært være rettet mod Forsvarets 
Dag, HBU, SBU og FBU (Hærens, Søvær-
nets og Flyvevåbnets Basisuddannelse) samt 

tidligere hjemsendte soldater. En række tiltag 
vil blive udviklet i løbet af foråret og vil være 
klar til at blive implementeret fra efteråret 
2011. Mere om disse tiltag i det næste  
nummer af HJV magasinet og løbende via 
HJV.DK.

Imagekampagne 2011

Kom til 
kommunikationsseminar i maj

14. maj kl. 09:30–17:00, Flyvestation Skalstrup
28. maj kl. 09:30–17:00, Søværnets Operative (SOK), Århus

• Hør om de nyeste kommunikationstiltag og kampagner i hjemmeværnet
• Få inspiration og begejstring til informationsarbejdet
• Vær med til en sjov dag med fokus på det faglige

De deltagende på sidste års kommunikationsseminar (K-seminar) fik fyldt noget på tæn-
ketanken og havde inspiration med sig hjem. Sådan lød tilbagemeldingen fra de mange 
medlemmer fra informationstjenesten, der i 2010 brugte en lørdag i maj på at mødes og 
’workshoppe’. Derfor er det med glæde, at der igen i år afholdes K-seminar to steder i 
landet.

Invitationer og program er allerede sendt ud og skulle gerne være nået ud til alle, der har 
aktier i hjemmeværnets informationsarbejde. Ellers kontakt dit lokale distrikt.

    Tilmelding foregår via HJV.DK
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Hvilke reaktioner på sammenlægningen 
af de to tidligere flyverhjemmeværnsdi-
strikter har I mødt fra de frivillige? 

JGA: Eskadrillerne er vant til distrikter med 
store geografiske afstande, så flertallet for-
venter formodentligt ingen ændring i forhold 
til uddannelses- og sekretariatsstøtte. Der, 
hvor der er forhåbninger om forbedringer, er 
på servicen fra depoterne, hvor eskadrillerne 
hidtil har oplevet store forskelle fra depot til 
depot. Eskadrillerne ser i dag frem til en mere 
ensartet og bedre service, hvor alle – også 
flyvere – betragtes og serviceres på lige fod.

UE: Der har ikke været de store reaktioner 
endnu. Alle eskadrillechefer er blevet oriente-
ret om den igangværende proces i distriktet. 
Alle er opmærksom på eventuelle opstarts-
vanskeligheder. Men som flere chefer har 
sagt, så gælder det bare om at se fremad og 
arbejde videre med uddannelse, træning og 
indsættelser. Kernen i eskadrillernes arbejde 
med uddannelse og opstilling af kapaciteter er 
den samme. 

Hvilke forandringer vil de frivillige komme 
til at mærke (eller har de allerede mær-
ket) ved sammenlægningen?

JGA: Vi har valgt en sammensmeltnings-
model, hvor første halvår af 2011 bruges til at 
finde og sammensætte de bedste arbejdsruti-
ner fra de to tidligere distrikter med nye ideer. 
Dermed skulle de frivillige komme til at opleve 
en glidende overgang.

ændringerne for de frivillige kommer 
snarere fra kravene til flyverhjemmeværnet om 
yderligere fokus på vores kerneopgaver. Der 
vil på den baggrund blive tegnet en markant 
mere flyverblå profil af flyverhjemmeværnet i 
de kommende år, hvor vores kernekompeten-
cer bliver skærpet.

UE: Jeg ville ønske jeg kunne sige ingen 

forandringer, men det vil ikke være troværdigt. 
Med nye folk skal vi alle lære hinanden at 
kende. Vi skal være åbne for at tage de gode 
og gennemprøvede ting fra begge distrikter 
og deres eskadriller. I flyverhjemmeværnet 
er vi omstillingsparate og vant til, at tingene 
er dynamiske. Derfor ser jeg opstarten på 
Flyverhjemmeværnsdistriktet som en god 
mulighed for at rykke yderligere med det i 
forvejen gode arbejde til gavn for vores sam-
arbejdspartnere og totalforsvaret.

Hvilke udfordringer har sammenlægnin-
gen givet?

JGA: Jeg ser to hovedudfordringer. Dels 
skal den faste stab forstå sig selv som 
en virtuel stab, der kan arbejde sammen i 
hverdagen på trods af geografisk adskillelse, 
herunder uddannelsesofficerer og chefer, der 
arbejder ude ved eskadrillerne. Dels skal de 
frivillige forstå, hvordan den enkelte eskadrille 
forventes at bidrage til flyverhjemmeværnets 
vidtfavnende militære og civile opgavekom-
pleks i hele landet – også over vandet.

UE: Jeg ser udfordringen i at få distrikts-
staben sammentømret. Med en ny stab er det 
vigtigt, at vi hurtigst muligt får vores daglige 

rutiner og arbejdsfordeling på plads. Det er 
forudsætningen for, at vi kan levere den hjælp 
og støtte til eskadrillen, som er vores kerne-
arbejdsområde.

Hvilke positive gevinster har der været 
ved sammenlægningen? 

JGA: Det er meget tidligt at udtale sig om, 
inden vi er kommet rigtigt i gang. Jeg vover 
dog det ene øje og siger, at sammenlægnin-
gen giver en forenkling af arbejdsgange og 
kommunikation i en relativt lille værnsgren, 
samt at vi vil få store fordele af at have en 
logistiksektion, der kan koordinere etablisse-
mentsstøtte og depotstøtte fra et landsdæk-
kende net af udbydere.

UE: Vi har altid haft et godt samarbejde 
mellem de to distrikter, så på den front er der 
ikke de store ændringer. Med det nye distrikt 
er det blot blevet formelt, at vores medlem-
mer kan deltage i flyveraktiviteter i hele 
landet. Det kræver noget mere rejsetid. For at 
imødegå for megen ”spildtid” er det tanken, at 
vi vil tilstræbe at samle flest mulige aktivi-
teter samme sted og dag for at skabe god 
anvendelse af ressourcerne og drage fordel af 
synergieffekten.

Fra to til ét
De to tidligere flyverhjemmeværnsdistrikter er efter 1. januar 2011 lagt sammen til ét. Men 
hvilke udfordringer og gevinster har det givet? For at få svaret stillede HJV magasinet fire 
skarpe spørgsmål til chefen for Flyverhjemmeværnsdistriktet, oberstløjtnant Jan Gert An-
dersen (JGA), og distriktets næstkommanderende, major Ulrich Erhardtsen (UE).

AF JAKOB EBERHARDT

Næstkommanderende i 
Flyverhjemmeværnsdistriktet, 
major Ulrich Erhardtsen.  Chef for Flyverhjemmeværnsdistriktet, 

oberstløjtnant Jan Gert Andersen. 



28 HJV magasinet  |  Marts 2011

Virksomhedshjemmeværnsdistriktet (VHD) vil i 2011 
prioritere personellets gennemførelse af lovpligtig 
uddannelse, resterende lovpligtig uddannelse og 
uddannelse i bevogtning – tre vigtige områder som 
vil have hjemmeværnsledelsens særlige bevågenhed 
i 2011. Herudover vil VHD fortsat have fokus på 
evnen til at indsætte og føre personel og enheder. 
Alle aktiviteter skal kredse om: ”førervirksomhed, 
uddannelse af KDODEL [kommandodelinger] og 
forhold ved indsættelser”. Uddannelsesåret afsluttes 
med en øvelse i november, hvor øvelsen styres og 
gennemføres af de frivillige, og de fastansatte alene 
gennemfører kontrol. Indsættelsen af jernbanehjem-
meværnet, telehjemmeværnet og energihjemmevær-
net iværksættes af den frivillige stab, idet enhederne 
klargøres og afgives til modtagende enhed. En kom-
mandodeling (KDODEL) fra hver gren forbereder 
den praktiske indsættelse, og hver gren indsættes 

indledningsvis til almindelig hjælp-opgaver som 
observation, afspærring og adgangskontrol – senere 
til bevogtning, idet proceduren ved overgang til den 
skarpere opgave i særlig grad vægtes.  

Bevogtningsdelinger er qua deres særlige ud-
dannelse klargjort til indsættelse på væsentlige 
samfundsvigtige virksomheder – nemlig jernbane-
hjemmeværnet på og langs jernbaneterræn, tele-
hjemmeværnet ved kommunikationsanlæg og energi-
hjemmeværnet på kraftværker og el-installationer.

Synlighed
I løbet af weekenden arbejdede VHD også med 
begrebet ”synlighed” – såvel intern som ekstern 
”synlighed”. Som følge af samarbejdsaftaler med en 
række virksomheder og en række indsættelser til 
støtte for disse virksomheder i løbet af de seneste to 
år (11.400 mandtimer i 2009 og 2.474 mandtimer 

Stormøde 
i Nymindegab

Virksomhedshjemmeværnsdi-
striktet afholdt stormøde i Ny-
mindegab i weekenden 15.-16. 
januar 2011. Nøglepersonel fra 
distriktets grenstabe og 12 
virksomhedshjemmeværns-
kompagnier – i alt 95 befalings-
mænd og officerer m/k – var 
mødt op for at kick-starte ud-
dannelsesåret 2011. 

AF OBERSTLØJTNANT JOHN FLARUP, 
CHEF FOR VIRKSOMHEDSHJEMME-
VæRNSDISTRIKTET.

Der var gang i debatten blandt hjemmeværnssolda-
terne fra virksomhedshjemmeværnet under 
stormødet i Nymindegab. 
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i 2010) har virksomhedshjemmeværnet ikke umid-
delbart et problem med ekstern synlighed. 

Til gengæld må det erkendes, at virksomheds-
hjemmeværnet til trods for, at faktisk alle tre grene – 
jernbane-, tele- og energihjemmeværnet – kan fejre 
60-års-jubilæum i 2011, så er virksomhedshjemme-
værnet ikke særlig kendt internt i hjemmeværnet. 

Virksomhedshjemmeværnet har specialenheder 
med specialviden. Alle tre grene er ud over den 
almindelige hjemmeværnuddannelse uddannet til 
sikkert at kunne bevæge sig på jernbaneterræn, på 
kraftværker og på store el-installationer. Al bevægel-
se på disse områder kræver en særlig sikkerheds-

mæssig uddannelse, der er en forudsætning for, at 
der ikke skal ske uheld med alvorlig personskade til 
følge.  

VHD er blot et enkelt distrikt på landsplan med 
godt 600 aktive og kan som sådan ikke støtte alle 
samarbejdspartnere. Derfor vil de stedlige hær-, ma-
rine- og flyverhjemmeværnsdistrikter også kunne få 
del i opgaver til støtte for samfundsvigtige virksom-
heder. I nogle af disse tilfælde vil VHD med enheder 
eller enkeltpersoner kunne støtte og uddanne det 
øvrige hjemmeværn til at kunne færdes på de farlige 
virksomheder.

Søndag 16. januar startede tidligt for de deltagere 
på Virksomhedshjemmeværnsdistriktets stormøde i 
Nymindegab, der var indkvarteret i bygning 35. Helt 
præcis klokken 5.20 lød brandalarmen! 

Tre mand reagerede hurtigt, da alarmen gik. 
Kenneth Ophus fra Jernbanekompagni Amager var 
første mand på skadesstedet. Stille og roligt, som 
hjemmeværnsfolk er uddannet til, gik han ned for 
enden af gangen for om muligt at konstatere, hvor 
røgen kom fra, og hvad der var årsagen til den. Han 
var hurtigt klar over, at det måtte være noget plastic, 
der var ild i, på grund af den karakteristiske lugt. 

"Hurtigt fandt jeg, at årsagen var ulmende gløder 
på toppen af en gulvvaskemaskine, der forårsagede 
røgudviklingen," fortæller Kenneth og fortsætter: 
"Derfor bad jeg min kompagnichef Lars Møller 
Nielsen, der var lige bag mig, om at få fat i noget 
slukningsmateriel."

På få øjeblikke fik Lars med en skumslukker 
slukket den heldigvis ikke særligt omfattende brand, 
imens vagthavende officer blev kontaktet. Således 
blev den erhvervede branduddannelse afprøvet på 
Virksomhedshjemmeværnsdistriktets stormøde en 
tidlig søndag morgen i januar.  

Øvelsesorganisation i virksomhedshjemmeværnet

Andendagen begyndte med 

brandalarm

FRIVILLIG
STAB

Kommandodeling
Jernbanehjemmeværnet

Bevogtningsdeling Bevogtningsdeling Bevogtningsdeling Bevogtningsdeling

Kommandodeling
Telehjemmeværnet

Kommandodeling
Energihjemmeværnet

Chef for virksomhedshjemmeværnet, 
oberst Kurt Koch på talerstolen.

De første mænd på brandstedet: 
Lars Møller Nielsen, Kenneth H. 
Ophus og Arne Bytofte. Sidsnævnte 
fik gulvvaskeren ud af bygningen, så 
den ikke satte ild i andre ting.  
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Søen trækker i 
sønderjyske 

kvinder

Et stærkt kammeratskab, et loyalt fællesskab og et 
hav af spændende opgaver. Det er kernen i 
marinehjemmeværnsarbejdet for Kirit Grønvall.

Dæksgast Pernille Bonde i gang 
med forfortøjningerne. 
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Pernille Bonde, dæksgast på MHV 910 
RINGEN i Aabenraa, tøver et halvt sekund, 
og så kommer det: ”De snorker, som jeg ved 
ikke hvad.”

Hendes bemærkning udløser en latter-
eksplosion blandt de seks kvinder, der sidder 
bænket i RINGENS kahyt. De seks kvinder 
repræsenterer en tredjedel af kvinderne i 
flotille 137 i Aabenraa med i alt 138 medlem-
mer, heraf 79 aktive. Og snorkende mænd er 
tilsyneladende ikke noget, der afskrækker de 
syd- og sønderjyske kvinder.

Knap hver fjerde, helt eksakt 22 procent, af 
den aktive styrke er nemlig af hunkøn. Næst-
kommanderende i flotille 137, premiereløjt-
nant Thorbjørn Ehlers, kigger rundt i kredsen 
og udbryder grinende:

”Nej, vi render altså ikke efter kvinderne her i 
flotillen. De kommer til os. Nå, spøg til side,” 
siger han og fortsætter: ”Det er nok lidt tilfæl-
digt, at vi i dag har en forholdsmæssig stor 
andel kvinder blandt medlemmerne. Men det 
glæder mig rigtig meget, at vi har et tilbud, 
som også kvinder – og flere og flere tilmed – 
finder attraktivt.”

Gøre en forskel
En af dem er Kirsten Boisen på 26 år. Hun er 
både det yngste og nyeste medlem omkring 
kahytsbordet. Kirsten er netop startet på 
grunduddannelsen, og når den er overstået, 
er ønsket og målet at blive sygdomsbehandler 
på RINGEN. 

”Jeg har arbejdet nogle år som social- og 

sundhedshjælper og har her oplevet, hvordan 
jeg kunne gøre en forskel. Det håber jeg 
også, jeg kan gøre i marinehjemmeværnet,” 
fortæller Kirsten, der netop er gået i gang 
med at videreuddanne sig til social- og sund-
hedsassistent.

Kirsten er helt bevidst om, at arbejdet i 
marinehjemmeværnet kommer til at lægge 
beslag på en væsentlig del af hendes tid. 

”Skulle det brænde på med pasning af min 
lille dreng, har jeg både en kæreste og en 
mor, der gerne vil træde til,” forklarer hun og 
tilføjer, at hun glæder sig til arbejdet.

”Jeg har fået en super modtagelse og har 
bestemt ikke fortrudt, at jeg sagde ja til Ib (Ib 
Ibsen, rekrutteringsofficer og korporal, red.).”

Børn og fuldtidsjob er ingen hindring for at melde sig som 
aktiv i Hjemmeværnsflotille 137 i Aabenraa, hvor næsten 
hver fjerde er kvinde.

AF BETH WERNER, JOURNALIST
FOTOS: OLE FRI IS

Fra venstre Kirit Grønvall, Pia Guldborg 
Christiansen, Pernille Bonde, Kirsten 

Boisen, Alis Ibsen og Else Harck.
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Vant til mandehørm
Da kommunikationsgast Kirit Grønvall for syv 
år siden gik ind i marinehjemmeværnet, var 
der knap så mange kvinder som i dag.

”Men det var nu ikke noget, jeg tænkte så 
meget over. Som bygningsmaler er jeg vant 
til at være i en mandeverden med alt, hvad 
der nu følger med. Det er sagtens til at leve 
med, for drengene om bord er både loyale og 
hjælpsomme ud over alle grænser,” understre-
ger Kirit.

”Det er også min erfaring,” indskyder Kirits 
sidemand ved bordet, Pernille Bonde, dæks-
gast og medlem siden 2009.

Pernille er som Kirit vild med alt, hvad der 
har med vand, skibe og både at gøre. Og 
selvom hun er mor til fire og har fuldtidsjob 
som elektronikmontrice på Danfoss, kan 
det fint kombineres med at være dæksgast i 
flotille 137.

Som Kirsten kendte Pernille heller ikke 
marinehjemmeværnet, før hun blev medlem.

”En arbejdskollega lokkede mig med på 
en gæstesejlads på RINGEN. Og så var jeg 
solgt. Ud over at få styret min lyst til at sejle, 
er jeg også med til at løse nogle vigtige og 
væsentlige samfundsopgaver som en del af et 
både stærkt og berigende fællesskab. Oven i 
hatten har jeg fået nye personlige venner. Og 
ja, snorkeriet må jeg jo bare vænne mig til,” 
siger Pernille.

Den 38-årige dæksgast går og leger lidt 
med tanken om måske at videreuddanne sig 
til hovmester. For ét er helt sikkert, Pernille 

er kommet for at blive. En indstilling hun 
deler med Kirit, der for øvrigt lige er startet på 
navigatøruddannelsen.

Pioneren
Ud over Kirsten, Kirit og Pernille er Pia Guld-
borg Christiansen, Alis Ibsen og Else Harck 
også bænket omkring bordet på MHV 910 
RINGEN. 

Else Harck, 61 år, kommandobefalings-
mand og medlem af marinehjemmeværnet 
i 25 år: ”Da jeg trådte ind i værnet i 1986, 
var vi tre piger i Kvindeligt Marinekorps, som 

det hed dengang.” Og, understreger Else, 
selvom det kun er 25 år siden, var det at være 
kvindeligt medlem noget helt, helt andet end i 
dag. Indtil 1989, hvor Kvindeligt Marinekorps 
blev nedlagt, indgik kvinder ikke som fast del 
af besætningen. Det betød, at de ikke kunne 
uddanne sig til bestemte funktioner om bord. 
Faktisk var deres tilstedeværelse ikke ønsket 
på fartøjerne.

Dette til trods deltog Else lejlighedsvis på 
ture med flotillefartøjet ”Carina” en ombygget 
fiskekutter. Men det var bestemt ikke uproble-
matisk, husker Else og forklarer:

”Vores tilstedeværelse om bord – selvom 
det kun var på dagtogter – krævede nem-
lig tilladelse fra hustruerne til den mandlige 
besætning.”

De kortere sejladser gav imidlertid Else blod 
på tanden. Hun tog derfor en uddannelse som 
yachtskipper af 3. grad uden for hjemme-
værnets rækker og har i mange år sejlet som 
navigatør i flotille 137. Lige indtil en rygskade 
for nogle år siden satte en stopper for arbej-
det om bord og tvang Else til at gå i land – og 
med nye og andre arbejdsopgaver.

”Men jeg savner virkelig sejladsen,” siger 
hun. 

Kampen for respekt
Pia Guldborg Christiansen, 49 år, er kom-
mende uddannelsesofficer og et af de nye 
medlemmer i flotillen. Ny i flotille 137, men 
”gammel” i hjemmeværnet med i alt 29 års 
tjeneste. Først 10 år hos de grønne før skiftet 
til de mørkeblå i 1992. Pia er for kort tid siden 

Kirsten Boisen, medlem siden 2010.

Kunne man forestille sig en ren kvindebesætning i flotille 137 en gang ud i fremtiden? 
Nej, lyder det bestemt fra holdet omkring bordet. Men en tredjedel kvinder og to 
tredjedel mænd vil være passende.
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flyttet fra Horsens til Aabenraa, og da arbejdet 
i marinehjemmeværnet er blevet en uundvær-
lig del af hendes liv, tog hun som noget af det 
første kontakt til flotille 137.

Thorbjørn Ehlers har allerede, før hun selv 
ved det, indstillet hende til kommende uddan-
nelsesofficer.

”Du er godt nok hurtig, Thorbjørn, hvad 
med lige at spørge mig først,” griner hun.

Rappe replikker efterfulgt af grin har det i 
øvrigt med at fyge gennem kahytten denne 
aften. Smilet hos Pia bliver dog erstattet af et 
lidt mere alvorligt udtryk, da hun hører Else 
fortælle om hendes tidligste oplevelser som 
kvinde i marinehjemmeværnet.

”Heldigvis har holdningen til kvinder foran-
dret sig siden 80’erne. Men jeg husker tyde-
ligt, hvordan det var at stå over for en censor, 
der helt klart lod skinne igennem, at han ikke 
regnede kvinder for noget. Mænds manglen-
de respekt over for kvinders kvalifikationer og 
kompetencer har jeg også oplevet, da jeg var 
skydelærer i værnet.” Pia kigger hen på de tre 
yngre kvinder med ordene: ”Ja, I skulle bare 
vide, vi gamle har altså måttet kæmpe nogle 
kønsrollekampe gennem tiden.”

Venskaber for livet
Alis Ibsen, 61 år og kasernemester. Som Pia 
startede hun også hos hærhjemmeværnet.

Det var i Vorbasse i 1970, fortæller Alis, 
der senere tog en tur omkring flyverhjemme-
værnet for til sidst at ende hos marinehjem-

meværnet i Aabenraa, hvor hun har fungeret 
som hovmester. Alis kan slet ikke forestille sig 
et liv uden hjemmeværnet.

”Jeg har været medlem i 41 år – faktisk det 
meste af mit liv – og alle mine bedste venner 
har jeg mødt her,” understreger hun.

Næstkommanderende Thorbjørn Ehlers og 
rekrutteringsofficer Ib Ibsen er strategerne 
bag den hvervekampagne, som senest har 
skaffet flotille 137 38 nye medlemmer, heraf 
4 kvinder. ”Aabenraa-modellen” er kende-
tegnet ved sit meget lokale tilsnit.

”Når folk møder os på dyrskuer, til mes-
ser, byfester, i byens banker og sparekasser 
betyder det rigtigt meget, at det er lokale 
medlemmer, der optræder på billederne. Vi 
er et lille samfund, hvor mange kender hin-
anden. Kan man genkende pædagogen fra 
ungernes børnehave på et billede, så bliver 
de fleste da nysgerrige og kommer tættere 
på,” forklarer de to strateger og fortsætter:

”Vi er også meget bevidste om at stå 
foran vores infostand. Står vi bag den, kan 

vi nemt komme til at signalere lukkethed, 
og at vi er os selv nok. Og det harmone-
rer jo dårligt med, at vi gerne vil byde nye 
medlemmer velkommen i vores fællesskab,” 
siger Thorbjørn Ehlers. Både han og Ib 
Ibsen er meget glade for den seneste og 
store tilstrømning af nye medlemmer, men 
flotillen står stadig med et uløst problem. 

”Vi har mangel på fartøjsførere, da vi i en 
ikke så fjern fremtid står over for et generati-
onsskifte i denne gruppe,” siger Thorbjørn 
Ehlers og tilføjer, at opgaven langtfra er 
nem. ”Vi taler om en både lang og kræven-
de uddannelse, så vi skal på jagt efter nogle 
personer, der i forvejen har nogle relevante 
uddannelsesmæssige kvalifikationer og 
kompetencer.”

”Aabenraa-modellen”

På flotille 137's hvervemateriale 
figurerer lokale personer på 
billederne. En strategi, der ifølge 
rekrutteringsofficer Ib Ibsen har 
vist sig at være rigtig god til at 
skaffe nye medlemmer.

”Det er naturligvis dejligt med alle de nye medlemmer, vi har fået indenfor de sidste par år. 
Men desværre løser det ikke vores problem med at skaffe nye fartøjsførere,” understreger 
flotillens næstkommanderende Thorbjørn Ehlers.
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Sommerkurser 2011
Også i år er der selvfølgelig rig mulighed for at uddanne sig på 

hjemmeværnets forskellige sommerkurser.

• Hjemmeværnsskolens Sommerkursus: Læs mere om tids-

punkt, kurser, tilmelding og meget mere på www.hvs-info.dk 

• Hjemmeværnets musikkorps har også mulighed for at ud-

danne sig og sprede god musik i Nymindegab. Det sker i uge 

26 – nærmere bestemt 26. juni til 1. juli, og det er Totalfor-

svarsregion Nord- og Midtjylland, der varetager kurserne. Der 

forventes omkring 100 deltagere, og både brassband, harmo-

niorkester og tamburkorps vil være repræsenteret med Arne 

Christensen som hjemmeværnets musiksagkyndige.

• Marinehjemmeværnet afholder deres uddannelsesuge 8.-

16. juli på Slipshavn ved Nyborg. Det vil som tidligere være 

arrangeret og styret af frivillige ildsjæle.

• I uge 29 er det så tid til flyverhjemmeværnets Summer 

Camp. Stedet er i skrivende stund ikke redaktionen bekendt. 

Følg i stedet med på flyvehjemmeværnets hjemmeside på 

HJV.DK.

Opdatering af 
hjemmeværns-
bestemmelser
•  Der foreligger nu en ny bestemmelse for aktivitets-administration: Alle de frivilliges aktiviteter – herun-der kurser på Hjemmeværnsskolen – skal fremgå af HJV.DK. Tilmelding til kurser skal som hidtil ske via kommandovejen, og nu kan alle tilmeldinger til aktiviteter ses på den enkeltes personlige profil på HJV.DK. Læs mere i hjemmeværnsbestemmelse HJVBST 410-200, som kan findes på HJV.DK.•  Samme bestemmelse beskriver en definition af funktionsrelateret tjeneste: Hvis en aktivitet er omfattet af en funktionsbeskrivelse eller en udvik-lingsaftale, vil tiden fra aktivitetens start til slut blive registreret som funktionsrelateret tjeneste.•  Booking af køretøjer skal ske via HJV.DK, og køretøjer skal afleveres i en stand, der gør, at de efterfølgende kan benyttes til repræsentative formål. Se mere i hjemmeværnsbestemmelse HJVBST 602-003.

Hjemmeværnsskolen tilbyder 

kurser i Norge og Sverige 
 

Er du egentlig klar over, at du kan berige din hjemmeværnstjeneste ved at tage 

et kursus i Norge eller Sverige? Det kan du! Du slipper endda i nogle situatio-

ner for fjernundervisning, men må så give et par dage mere på selve kurset. 

Det koster dig ikke noget – vi betaler din rejse og dit ophold.

     Du kan se mere på Hjemmeværnsskolens hjemmeside på HJV.DK.

Formålet med skolesamarbejdet er at fremme udveksling af kursister mellem 

de nordiske landes hjemmeværnsskoler for at give relevant efteruddannelse, 

kompetenceudvikling og erfaringsudveksling.

Hjemmeværnsskolerne i Norge og Sverige:

Norge – Heimevernets skole- og kompetansesenter ligger i Dombås, midt i 

den sydlige del af Norge. 

     Hjemmeside: www.mil.no/hv/hvsd  

Sverige – Hemvärnets Stridsskola ligger i Vällinge, syd-vest for Stockholm. 

     Hjemmeside: www.hvss.hemvarnet.se   

Har du spørgsmål vedrørende dine muligheder for at komme på kursus i Norge 

eller Sverige, så skriv til Hjemmeværnsskolen på hvs@hjv.dk.

Så er det tid til Nijmegen
Igen i år er der en god lejlighed til at udfordre egne og andres fødder under Nijmegen-marchen i Holland.

Tilmeldingsfristen for at blive en del af det danske kontingent er 25. marts.
     Læs mere på www.nijmegen.dk

Fra HJeMMevÆrNskoMMaNdoeNs opsLagstavLe
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Da hjemmeværnets bevogtningsdeling på 
ISAF hold 10 skulle pakke sammen, var det 
ikke kun deres egne personlige ting, det dre-
jede sig om. Det var blevet besluttet, at lejren 
Budwan – tidligere Armadillo – skulle lukkes 
ned. Derfor var delingen involveret i det store 
oprydningsarbejde og altså den sidste danske 
deling i lejren. Stine var med i bevogtningsde-
lingen, der blev opstillet af Totalforsvarsregion 
Nord- og Midtjylland, og hun indså hurtigt, at 
de ville få et stramt program.

”Vi havde jo planer om at bruge en del tid 
på at træne og øve førstehjælp ud over alle 
de breve, vi havde håbet at kunne skrive. Men 
fordi vi både havde nedbrydning og bevogt-
ning, blev der ikke tid til meget andet end det 
og at sove,” siger hun.

Stort ansvar
Ud over at skulle nedbryde lejren og sortere 
alt det materiel, som forskellige tidligere 
delinger havde efterladt, havde delingen 

ansvaret for kommandostationen i lejren, og 
Stine skulle styre al kommunikation ind og ud 
af lejren. Derudover var de tre gruppeførere 
i delingen på skift også vagthavende befa-
lingsmand, så delingen på ISAF hold 10 har 
haft et ansvar, der viser, hvor stor tilliden til 
hjemmeværnets bevogtningsdelinger er blevet 
efter de mange udsendelser.

I alt var der fem vagttårne – såkaldte san-
gere – i lejren, og hjemmeværnets bevogt-
ningsdeling havde ansvaret for de to af dem, 
og de to engelske delinger havde ansvaret for 
de andre tre. Samarbejdet med de engelske 
delinger, der kom fra to forskellige enheder, 
har ifølge Stine hele tiden været godt. 

God stemning i delingen
Specielt den danske ledelse, hjemmeværns-
delingen var underlagt, fremhæver Stine som 
meget kompetent.

”Vi var under ledelse af en kaptajn fra 
Jydske Dragonregiment, og han styrede det 

hele virkelig godt,” siger hun. ”Der har hele 
tiden været godt humør i delingen. Vi har 
selvfølgelig været trætte, fordi vi hele tiden har 
været pressede. Specielt den første uge var 
hård, da vi skulle både udbedre eksisterende 
kampstillinger og grave syv nye samtidig med 
overdragelsen af opgaver.”

Selvom der ikke var meget tid til træning, 
var der alligevel flere hjemmeværnssoldater, 
der gennemførte en halvmaraton og en en-
kelt, der klarede en maraton. Og det på trods 
af, at løbeunderlaget bestod af enten grove 
sten eller pudderfint sand.

Da delingen tog hjem, blev fire hjemme-
værnssoldater i Helmand efter at have forlæn-
get deres kontrakt med hæren. To af dem var 
hjemmefra vant til at køre rendegravere og var 
således med til at rive lejrens ydermur ned.

Sidste danske deling 

i Budwan
Kort før jul kom hjemmeværnets bevogtningsdeling på ISAF 
hold 10 tilbage til Danmark. Ud over at have fuldført bevogt-
ningsopgaven i lejren Budwan bidrog de også til nedbrydning 
af lejren, da det var besluttet, at den skulle lukkes ned.

AF JESPER SVENNINGSEN
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Bevogtningsdelingen brugte en del 
tid på at opbygge nye kampstillinger. 

De såkaldte HESCO'er – opkaldt 
efter producenten – bruges til at 

bygge mure og vagttårne.

Fra HJeMMevÆrNskoMMaNdoeNs opsLagstavLe
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LaNdet rUNdt

Alle tre værn var repræsenteret i eftersøgnin-
gen af den unge Tobias Pettersson, der for-
svandt i området omkring Klosterby-Søndervig 
ved Ringkøbing Fjord i december, og flere 
dage i træk støttede også Hjemmeværnets 
Flyvende Delinger eftersøgningen.

De flyvende delinger er jævnligt på vingerne 
for at øve og holde deres kompetencer ved 

lige, og i den weekend skulle de afholde en 
planlagt øvelse. For at støtte eftersøgningen 
af den forsvundne unge mand tilbød de politiet 
at omdirigere øvelsen til området, hvor politiet 
og omkring 300 frivillige stadig var i gang med 
at lede.

”Det viser, at vi valgte rigtigt, da de flyvende 
delinger blev gjort permanente,” sagde Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Jens Hald, 
om de flyvende delingers støtte til eftersøgnin-
gen. ”Ud over at mange hjemmeværnssolda-
ter har støttet eftersøgningen på jorden, kan 
de frivillige piloter i Hjemmeværnets Flyvende 
Delinger også gøre en forskel. Og dette er 
et godt eksempel på, at en planlagt øvelse 
hurtigt kan udvikle sig til virkelighed.”

Øjne i luften
Ved at få støtte af de flyvende delinger har 

politi, brandvæsen, redningsberedskab og 
andre myndigheder mulighed for at give deres 
indsatsledere et bedre overblik over situatio-
nen og eventuelt foto fra luften.

De flyvende delinger har hver fire besæt-
ningsmedlemmer tilknyttet og er et supple-
ment til hjemmeværnets øvrige enheder, der 
dermed kan yde en bredere støtte til resten 
af forsvaret og civile myndigheder. Kravet til 
besætningen er, at de skal kunne have flyet i 
luften senest en time efter alarmeringen.

De flyvende delinger benytter fly af typen 
Cessna, og der er oprettet otte flyvende delin-
ger fordelt på følgende lufthavne og flyveplad-
ser: Sindal, Skive, Randers, Esbjerg, Odense, 
Roskilde, Maribo og Rønne. En besætning 
består af en pilot, en navigatør og to hjælpere 
på jorden. Derudover er der en delingstrop til 
at støtte besætningen.

Vejret var overskyet og diset med høj 
luftfugtighed, da to personer fra Hjemme-
værnseskadrille 240 Odense (HVE240) 
i midten af november kørte igennem 
Søndersø ved Odense på vej til et hjem-
meværnsmøde.

Turen blev dog hurtigt afbrudt, da de så 
en bil vende på hovedet i den modsatte 
retning. Føreren af bilen, en ung kvinde 
med et to-årigt barn i autostolen, havde 
sekunder forinden mistet herredømmet 
over sin bil og var endt i den modsatte 
retning på hovedet.

Kvinden slap med knubs og chok, og 
den to-årige Christian kunne tørt konsta-
tere, at "bilen er i udu". 

Hurtigt fik hjælperne fra flyverhjem-
meværnet tilkaldt en ambulance samt ydet 
den korrekte førstehjælp. 

Kort tid efter ankom ambulance, politi 
og lægeambulance, som overtog derfra. 
Efter en kort forklaring til politiet kunne 
hjemmeværnsfolkene fortsætte deres 
videre færd.

Flyverne hjalp da 
bilen gik i ’udu’

Hjemmeværnets Flyvende Delinger støttede også eftersøgning 

Hjemmeværnet indsat efter giftudslip  
Et kemikalieudslip ved Arlas mejeri i Taulov ved Fredericia førte i december til midlertidig lukning 
af motorvejsstrækningen mellem Fredericia, Vejle og Kolding i begge retninger. Det skabte  
noget nær trafikalt kaos i området, fordi lukningen af motorvejsstrækningen skete midt i morgen-
myldretiden.

Sydøstjyllands Politi rekvirerede derfor assistance fra omkring 35 hjemmeværnsfolk fra en 
række politikompagnier i området. I adskillige timer hjalp de politiet med at omdirigere bilisterne til 
alternative landeveje i området.

"Politiets tilbagemelding til os var positiv – de var glade for at kunne trække på politihjemme-
værnets kapaciteter og for, at hjemmeværnet så hurtigt kunne stille med de nødvendige ressour-
cer," fortæller kaptajn Thor Helgesen fra Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

Parkeringsplads med 4.000 
biler tømt på 45 minutter
Under EM-håndbold for kvinder i december 2010 var det politihjemmeværnet i Herning, der med 
85 mand stod for at afvikle trafikken under den store sportsbegivenheds kampe, der blev spillet i 
Jyske Bank Boxen. Med 11-12.000 tilskuere til hver kamp og godt 4.000 biler var der nok at se 
til for politihjemmeværnskompagniet. 

Kompagnichef Ulrik Amdi og hans folk fra kompagniet var bare 45 minutter om at få tømt de 
godt 4.000 biler fra parkeringsområdet efter kampene. 

”Alt gik efter planen, og trafikken blev afviklet absolut uden problemer,” fortæller kompagnichef 
Ulrik Amdi.

Alt i alt blev 2010 et travlt år for kompagniet, der var indsat ved næsten 130 aktiviteter.
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Ældre model i nye  
klæder klar til maritime 
udfordringer

I december 2010 var Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Jens Hald, inviteret med af 
forsvarschef Knud Bartels på en rejse, hvor 
han sammen med en række øvrige repræsen-
tanter for forsvaret besøgte de danske styrker 
i KFOR-missionen i Kosovo og i UNIFIL i 
Sydlibanon. 

I Kosovo besøgte Jens Hald den franske 
lejr Novo Selo, hvor det danske kontingent 
har holdt til. I starten af året blev de danske 
hærstyrker trukket hjem fra Kosovo som led i 
NATO's reducering af de internationale styr-
ker i Kosovo. Der vil dog fortsat være dansk 
bidrag i lejren – nemlig en hjemmeværnsde-
ling, der i februar blev sendt til Kosovo for at 
bevogte lejren.

”Rejsen gav mig god mulighed for at få 
et indblik i forholdene på de to missioner i 
Kosovo og Libanon,” sagde kommitteret Jens 
Hald efter hjemkomsten.

Om hjemmeværnets opgave i Kosovo siger 
Jens Hald: ”Den er både spændende og 
udfordrende. Hjemmeværnssoldaterne får 
mulighed for at få afprøvet deres uddannelse 
og kompetencer i bevogtning samtidig med, 
at der venter dem en stor personlig oplevelse.”   

Danmark har siden december 2009 haft 
147 danskere i DANCON UNIFIL (United 
Nations Interim Force in Lebanon). I Libanon 
fik kommitteret Jens Hald lejlighed til også 
at besøge FN-missionens brandstation, der 
varetages af Beredskabsstyrelsen.

”Brandstationen har en central funktion 
i UNIFIL’s beredskab og har også opgaver 
lokalt. Jeg kunne ved selvsyn konstatere den 
store faglighed, som Beredskabsstyrelsens 
dygtige personel er i besiddelse af. De yder 
en flot indsats,” påpegede Jens Hald efter 
besøget. Han understreger, at hjemmeværnet 
i Danmark har et godt samarbejde med Be-

redskabsstyrelsen. Det danske engagement 
i FN-missionen i Libanon er af Folketinget 
blevet forlænget med yderligere 12 måneder.

Jens Hald besøgte danske styrker i Kosovo og Libanon     

Norgesfærge i brand
En tidlig morgen i november konstaterede Norgesfærgen "Pearl of 
Scandinavia" brand om bord og alarmerede de danske myndigheder 
på vej gennem Øresund. 

Hjemmeværnsflotille 361 Isefjord blev alarmeret og kom hurtigt af 
sted sammen med Hjemmeværnsflotille 363 Skovshoved på hen-
holdsvis fartøjerne MHV 905 Askø og MHV 809 Antares. 

Marinehjemmeværnsfartøjerne var indsat i tre-fire timer. Mange 
skibe i området herunder et par patruljefartøjer fra søværnet og en 
redningshelikopter fulgte også "Pearl of Scandinavia". Men færgen 
nåede havn uden yderligere problemer, og uden at nogen af de 651 
ombordværende passagerer og besætningsmedlemmer kom til skade. 

Otte en halv million kroner har det kostet, men til gengæld har 
marinehjemmeværnet fået et ”næsten” funklende nyt fartøj, der kan 
sættes ind ved søredninger og ikke mindst miljøkatastrofer til søs. 

Det er den ”gamle” MHV 818 Sabotøren, der er blevet bygget om 
og nu hedder MHV 851.

Skibet er cirka ti år gammelt, men med den væsentlige ombygning 
er der nu tale om et næsten nyt fartøj, der fuldt kan måle sig med 
marinehjemmeværnets nybyggede fra Søby Værft af 900-klassen. 

Sabotøren lever samtidig op til de nyeste 2010-regler vedrørende 
brandsikkerhed om bord, og det betyder blandt andet, at kabys og 
lukafområderne er blevet ekstra sikret i forhold til det oprindelige skib. 

Desuden er der kommet en ny kran om bord og det mest moderne 
tekniske udstyr som eksempelvis radiopejler, digital global position sy-
stem, dobbelt søkortsystem og nye brandpumper og større kapacitet 
til vandkanonen om bord. 

Samtidig er selve fartøjet blevet forlænget med tre en halv meter, 
så der kan medtages to hele flydespærringer, og det brede agterdæk 
og den nye hæk gør det lettere at sætte og bjerge flydespærringerne. 

Umiddelbart er der ikke planer om yderligere ombygninger. Et helt 
nyt 900-klassefartøj koster omkring 21 millioner kroner. 

MHV 851 Sabotøren hører til Hjemmeværnsflotille 123 Randers. 

Flyverhjemmeværnet indsat 
på Flyvestation Skrydstrup

Da en af flyvevåbnets F-16 jagere i slutningen af december 2010 
fik problemer og måtte lande i Esbjerg, fordi den skulle have en ny 
motor, gav det flyverhjemmeværnet en akut opgave i Skrydstrup. Det 
tager et par dage at klare en sådan opgave, og mens jagerflyet stod i 
Esbjerg skulle der selvfølgelig være vagter omkring. De kom fra den 
nærliggende Flyvestation Skrydstrup.

Derfor henvendte flyvevåbnet sig til flyverhjemmeværnet for at få 
assistance, for mens Skrydstrups vagter befandt sig i Esbjerg, var der 
behov for bevogtningsassistenter i Skrydstrup. 

Flyverhjemmeværnet bistod med to hold af to assistenter som 
aften- og nattevagter, og de trådte alle til med meget kort varsel. 

Kommitteret Jens Hald (tv.) besøgte sammen med 
forsvarschef Knud Bartels UNIFIL’s dansk 
bemandede brandstation, hvor de talte med 
personellet, der kommer fra Beredskabsstyrelsen.  
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LaNdet rUNdt

Overvågning på plads i Nordjylland
Som en af sine officielle arbejdsopgaver 
overdrog tidligere regionschef i Nordjylland, 
oberst Bjørn Bruun, i slutningen af 2010 syv 
nye Mercedes GD’er til en lokal overvågnings-
deling under Hjemmeværnskompagni Jyske 
Ås i Dronninglund-området. 

Køretøjerne var længe ventet. Allerede i 
forbindelse med det sidste forsvarsforlig blev 
det aftalt, at Nordjylland skulle have en over-
vågningsdeling nord for Limfjorden. Men på 
grund af travlhed på de militære værksteder 
blev klargørelsen af køretøjerne forsinket. 

Kompagniet ser nu frem til at kunne støtte 
hæren på de øvelser, hvor udsendte soldater 
på vej til mission bliver trænet. Kompagniet 

skal støtte med blandt andet indsættelse i 
opklarings- og overvågningsopgaver. Over-
vågningsdelingen, der er den tredje i Jylland, 
skal blandt andet sikre, ledsage eller vise 
vej for enheder, der bevæger sig i indsæt-
telsesområdet. Det kunne for eksempel være 
VIP-eskorte eller eskorte af større kolonner, 
flygtninge eller evakueringstransporter. 

Foreløbig har enheden uddannet 22 mand, 
der har deltaget i øvelser i Oksbøl sammen 
med soldater fra Gardehusarregimentet og 
Livgarden forud for udsendelse til Afghani-
stan. De har desuden trænet med Jæger-
korpset og soldater fra USA, Holland og 
Tyskland. 

Tredje  
veteranhjem 
åbnet i Aalborg

Marinehjemmeværnet fornyer  
beredskabsaftale i Kolding

En storbrand i en skrotvirksomhed på Kolding Havn for et par år siden satte gang i en senere 
aftale mellem det kommunale beredskab og Marinehjemmeværnsflotille 135 Kolding. 

”Vi opdagede, at vi fra søsiden kunne sprøjte vand på branden og hjælpe med slukningen herfra, 
og det satte gang i nogle tanker om samarbejde,” fortæller flotillechef kaptajnløjtnant Finn Ottosen. 

Aftalen var umiddelbart den første af sin slags mellem et kommunalt beredskab og marinehjem-
meværnet. Før jul fornyede flotillen og beredskabet kontrakten og formaliserede samarbejdet, 
hvilket også inkluderer øvelser.

Samarbejdsaftalen nu og her indebærer, at marinehjemmeværnet vil yde assistance ved brand 
eller tilsvarende på selve havnen i Kolding. Desuden kan marinehjemmeværnet yde hjælp ved 
miljøkatastrofer og lignende i Kolding Fjord. 

Efterhånden har flere flotiller lavet lokale aftaler med ”deres” hjemkommuner. Blandt andre har 
Dragør en aftale, hvori der indgår støtte til Kastrup Lufthavn. 

Et sammenstyrtningstruet  hus i Østjylland og en beboelsesejendom i flammer på Vestsjælland 
skabte i november aktivitet for politihjemmeværnet. 

I Århus måtte politihjemmeværnskompagniet rykke ud midt i en almindelig øvelsesaften, da 
politiet pludselig ringede. På Trøjborg i den nordlige del af Århus var en beboelsesejendom ved at 
styrte sammen, og beboerne i de mange lejligheder måtte evakueres. 

Politihjemmeværnet sørgede her for afspærring og vagt, så ingen kom ind i den nedstyrtnings-
truede ejendom. 

Klokken var tæt på to om natten, da politihjemmeværnet i Slagelse blev vækket, fordi en vold-
som brand i en beboelsesejendom midt i Høng by krævede hjælp. 

Fire mand sprang straks ud af fjerene i deres respektive hjem og begav sig af sted til brand-
tomten, hvor de bistod med afspærring og opsyn. 

Ingen kom til skade ved de to hændelser. I Høng stod ti mennesker uden tag over hovedet 
efter branden.

I august åbnedes veteranhjem i henholds-
vis Fredericia og på Frederiksberg. Og 
i november blev det tredje veteranhjem 
åbnet i Aalborg.

Flere end 20.000 soldater i Danmark 
har været udsendt på internationale opga-
ver gennem de seneste 20 år. Herunder 
også en række frivillige fra hjemmeværnet, 
der blandt andet har gjort tjeneste i Af-
ghanistan og nu også Kosovo. Alle der har 
været udsendt mindst én gang i internatio-
nale operationer kan kalde sig veteraner.

Veteranhjem Aalborg kan man besøge 
døgnet rundt, og man kan hjælpe hinan-
den i hyggelige og uformelle rammer. Her 
vil der også være en helt neutral husvært 
til stede, som man kan vælge at tale med, 
ligesom husværten vil kunne formidle 
hjælp og støtte. 

Veteranhjemmet vil være åbent døgnet 
rundt 365 dage om året, og her kan ve-
teraner og personer forud for udsendelse 
møde kammerater eller kolleger, og deres 
pårørende kan møde ligestillede, mens 
deres kære er udsendte. 

Travl aften og nat for politihjemmeværnet

CIMBRERTYREN
Tidligere regionschef, oberst Bjørn Bruun, satte som 
en af sine sidste officielle arbejdsopgaver regions-
mærket Kimbrertyren på en af de nye Mercedes 
GD’er, der blev overdraget til Hjemmeværnskom-
pagni Jyske Ås. 
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Skynd dig hvis du skal nå at blive en del af Team Hjemmeværnet!

Søndag d. 22. maj 2011 afholdes Copenhagen Marathon, og hjem-
meværnet deltager igen i år med holdet Team Hjemmeværnet.

Vi håber på, at rigtigt mange frivillige og fastansatte fra alle dele af 
hjemmeværnet har lyst til at være med og vise, at hjemmeværnet er 
i god form. Målet er naturligvis, at holdet bliver større end sidste år, 
hvor 34 løbere deltog, og alle gennemførte.

Tilmeld dig via hjemmeværnet, og mød op med masser af kamp-
gejst, så sørger vi for løbetøj, betaling af dit tilmeldingsgebyr og hjælp 
til flere praktiske ting. 

Men du skal skynde dig, for sidste tilmeldingsfrist er 15. marts 
2011.  

Tilmelding
Tilmeld dig Copenhagen Marathon på maraton@hjv.dk.

Har du allerede tilmeldt dig direkte til Sparta, så tag fat i os med 
oplysning om løbsnummer, CPR-nummer og fulde navn, så sørger vi 
for at få dig ”overflyttet”.

Spørgsmål vedrørende Copenhagen Marathon skal rettes via e-
mail på maraton@hjv.dk.

I øvrigt kan du finde mange flere informationer om Copenhagen 
Marathon på www.copenhagenmarathon.dk

Køretøjer holdt flyttedag
I forbindelse med at hjemmeværnet fra årsskiftet overgik til en ny lo-
kal kommandostruktur – med færre, men større regioner og distrikter 
– skete der en omfordeling af alle hjemmeværnets køretøjer. Fra 1. 
januar 2011 kunne man altså som hjemmeværnssoldat godt opleve, 
at der i forhold til tidligere var andre køretøjer i ens distrikt, men der 
er nogenlunde det samme antal køretøjer til rådighed per hjemme-
værnssoldat som i den gamle kommandostruktur. Omfordelingen 
forventes fuldt gennemført senest med udgangen af marts i år.

Indledningsvis vil omfordelingen af køretøjerne primært tage 
hensyn til de kommende myndigheders størrelse og sekundært til 
deres operative opgaver. Senere vil man korrigere omfordelingen, 
så køretøjsfordelingen kommer til at basere sig på myndighedernes 
operative behov for køretøjer, da dette er den styrende faktor for 
hjemmeværnet. Det vil sige, at der tages hensyn til den enkelte 
myndigheds operative opgaver og antallet af disse samt den type 
enheder, myndigheden omfatter.

Hjemmeværnet vil desuden, så vidt det er muligt, arbejde på at 
placere køretøjerne så tæt på de frivillige som muligt i tråd med prin-
cippet om leveringsdygtig struktur.

Husk indstilling til  
Hjemmeværnsfonden
Hjemmeværnsfonden kan efter indstilling yde hædersgaver til nu-
værende og tidligere hjemmeværnsmedlemmer og disses efterladte. 
Gaverne kan for eksempel ydes i forbindelse med tilskadekomst 
under hjemmeværnstjeneste eller som en anerkendelse af en særlig 
fortjenstfuld gerning i hjemmeværnets tjeneste.

Indstilling sendes ad kommandovejen til Hjemmeværnsfonden, 
Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø.

COPENHAGEN MARATHON 
22. MAJ 2011

Til foråret 2011 sender hjemmeværnet 
den syvende hjemmeværnsdeling til 
Afghanistan for at støtte forsvaret med 
vagtopgaver i danske baser i Helmand-
provinsen.

I Afghanistan skal de gøre tjeneste 
sammen med ISAF Hold 11, der alle-
rede rejste til Afghanistan i februar. In-
den udsendelsen var holdets godt 700 
soldater på en afsluttende stor øvelse 
i Oksbøl, hvor også hjemmeværnets 
deling deltog primært for at lære deres 
soldaterkolleger nærmere at kende.

”Det er vigtigt, at vi får mulighed for at se hinanden an og lære 
hinanden at kende, da vi jo skal arbejde sammen i Afghanistan,”  
forklarer kaptajn Anders Kærgaard fra Totalforsvarsregion Sjælland. 
Anders Kærgaard er projektofficer for uddannelsen af hjemmeværns-
delingen, der opstilles af Totalforsvarsregion Sjælland. 

I Oksbøl fik delingsfører Rune fra hjemmeværnsdelingen blandt 
andet lejlighed til at samarbejde med ISAF Hold 11’s sektionschefer 
i deres operationssektion. Delingen har løbende uddannet sig og 
trænet til den kommende mission, og de bliver endeligt certificeret i 
april, inden de skal udsendes til Afghanistan. 

Trænede sammen med 
Afghanistan-hold 

Copenhagen Marathon 2010.
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Chefer i hjemmeværnet

Brigadegeneral Torben 
Dixen Møller
Chef for Hjemmeværns-
staben

Jens Hald
Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet

Generalmajor Finn 
Winkler
Chefen for Hjemme-
værnet

Der er nu udpeget chefer til chef-
posterne i den nye kommando struktur 
for hjemmeværnet, der trådte i kraft 
den 1. januar 2011. Her bringer vi en 
oversigt over cheferne i den nye 
kommandostruktur.
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Major Erik Thomsen
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordsjæl-
land

Major Martin Krogh
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Køben-
havns Vestegn

Major John Sværke
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Midt- og 
Vestsjælland

Oberstløjtnant Jens 
Christian Juul
Chef (fg.) for Totalfor-
svarsregion Sjælland

Oberstløjtnant Tonni 
Schumann
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydsjæl-
land og Lolland-Falster

Totalforsvarsregion Sjælland

Major Henrik Dyhr
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydøstjyl-
land

Oberstløjtnant Keld 
Jakob Madsen
Chef (fg.) for Totalfor-
svarsregion Fyn, Syd- 
og Sønderjylland

Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjyl  land

Oberst Mogens Bech
Chef for Totalforsvars-
region Nord- og Midtjyl-
land

Oberstløjtnant Thomas 
Bjørnbak
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Nordjylland

Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland

Hjemmeværnskommandoen

NORDJYLLAND

MIDT- OG VESTJYLLAND

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SYDØSTJYLLAND

ØSTJYLLAND

 FYN

SYDSJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER

MIDT- OG VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN

KØBENHAVNS 
VESTEGN

BORNHOLM

TOTALFORSVARSREGION 
NORD- OG MIDTJYLLAND

TOTALFORSVARSREGION FYN, 
SYD- OG SØNDERJYLLAND TOTALFORSVARSREGION 

SJÆLLAND

Marinehjemmeværnsdistriktsgrænser

Hærhjemmeværnsdistriktsgrænser

Totalforsvarsregionsgrænser

Fællesværnsdistrikt

Virksomhedshjemmeværnet

Marinehjemmeværnsdistrikter

Flyverhjemmeværnsdistrikt

Hærhjemmeværnsdistrikter

Totalforsvarsregioner

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnsskolen
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Chefer i hjemmeværnet

Oberst Ole 
Baggesgaard
Chef for Hjem-
meværnsskolen

Kommandør Jens Walter
Chef for marinehjem-
meværnet og Logistik-
divisionen

Oberst Søren M. 
Poulsen
Chef for flyverhjemme-
værnet og Driftsstøtte-
divisionen

Oberst Kurt Koch
Chef for virksomheds-
hjemmeværnet og 
Planlægningsdivisionen

Oberstløjtnant John Flarup
Chef for Virksomheds-
hjemmeværnsdistriktet 
(landsdækkende)

Oberst Kurt Koch
Chef for virksomhedshjem-
meværnet og Planlægnings-
divisionen i Hjemmeværns-
kommandoen

Oberstløjtnant Jens J. 
Hansen
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt København

Oberstløjtnant Holger 
Fuglsang-Damgaard
Chef for Det Born-
holmske Hjemmeværn 
(værnsfælles)

Virksomhedshjemmeværnet

Oberstløjtnant Jan Gert 
Andersen
Chef for Flyverhjem-
meværnsdistriktet 
(landsdækkende)

Oberst Søren M. 
Poulsen
Chef for flyverhjemme-
værnet og Driftsstøtte-
divisionen i Hjemme-
værnskommandoen

Oberstløjtnant Finn Prip 
Pedersen
Chef for Hærhjemme- 
værnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland

Oberstløjtnant Henrik 
Graven
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Fyn

FlyverhjemmeværnetTotalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjyl  land

Kommandørkaptajn 
Arne Petersen
Chef for Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest

Orlogskaptajn Jørgen 
Fink
Chef (fg.) for Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst

Kommandør Jens Walter
Chef for marinehjemme-
værnet og Logistikdivi-
sionen i Hjemmeværns-
kommandoen

Major Lars Aage 
Knudsen
Chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Østjylland

Major Poul-Erik E. 
Andersen
Chef (fg.) for Hærhjem-
meværnsdistrikt Midt- 
og Vestjylland

MarinehjemmeværnetTotalforsvarsregion Nord- og Midtjylland

Hjemmeværnsskolen
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Elevaktivitet, motivation og ansvar for læring var 
indtil for ganske nylig ukendte begreber i uddan-
nelsessystemet i den georgiske nationalgarde. Her 
var kulturen præget af en skoling, som i den grad 
var et levn fra sovjettiden, og som ikke gav hverken 
trænere eller instruktører de nødvendige kort på 
hånden, når fremtidens krav skal imødeses. Nu har 
det danske hjemmeværn og den georgiske national-
garde indgået et uddannelsessamarbejde, hvor det 

er meningen, at den danske hjemmeværnsmodel for 
uddannelser skal implementeres i Georgien. Det er 
ikke en vej uden huller – til gengæld lover de første 
erfaringer godt for fremtiden i Georgien, som fortsat 
arbejder for NATO-medlemskab.

Hvad har vi nået i 2010?
I 2010 har et lille hold, ledet af seniorsergent Finn 
Thomsen fra Hjemmeværnsskolen og fire frivillige 

2010 blev året, hvor hjemmeværnet fik etableret samarbejde med 
den georgiske nationalgarde. 

TEKST OG FOTO: MAJOR KIM HARTVIG SØRENSEN,  
PROJEKTOFFICER I  HJEMMEVæRNSKOMMANDOEN

Internationalt 
samarbejde 
under enkle forhold

Frivillig i hjemmeværnet Pernille 
Jørgensen (nummer to fra højre) 
gennemfører træning af georgiske 
elever via tolk.
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instruktører, gennemført tre instruktørkurser 
og et trænerkursus. På hvert kursus er 24 ge-
orgiske elever blevet uddannet, og som elever 
på trænerkurset er de 24 bedste elever blevet 
udvalgt. I 2010 er der samlet set uddannet 
72 instruktører, hvoraf 8 har en trænerud-
dannelse, så de kan undervise deres egne 
instruktører. 

For at sikre, at den kapacitetsopbygning 
der er blevet opbygget også består, er det 
planen, at vi i 2011 gradvist vil lade de bedste 
af de georgiske trænere indgå som lærere 
på instruktørkurserne. På den måde kan den 
georgiske nationalgarde, senest i 2012, selv 
stille såvel instruktører som kursusledere. 
Derefter kan det danske hjemmeværn indtage 
en mere rådgivende og udviklende rolle. Men 
der er stadig langt for den georgiske national-
garde. Det er en helt ny mentalitet, som skal 
opbygges i deres undervisningssystem, og det 
tager tid. Men viljen er der.

Estere i Georgien  
Som 2010 skred frem, blev muligheden for at 
inddrage det estiske hjemmeværn i samar-
bejdet drøftet efter en estisk henvendelse. En 
inddragelse af estiske instruktører giver rigtig 
god mening. I en lang årrække har det danske 
hjemmeværn, under Baltikum-samarbejdet, 
uddannet i de typer af uddannelser, vi selv 
råder over. Det har været sådan en succes, 

at det estiske hjemmeværn i dag har valgt 
at anvende stort set den samme model for 
instruktøruddannelse som i Danmark. 

Et andet vigtigt aspekt i inddragelsen af 
estiske instruktører er, at de har praktiske 
erfaringer i transformationsprocessen fra 
sovjetstyret og frem til fuldt medlemskab af 
NATO. En vigtig erfaring, som den georgiske 
nationalgarde kun kan drage nytte af. Resul-
tatet blev, at der på hvert kursus i 2011 vil 
være en estisk instruktør, der – under dansk 
ledelse – vil stå for uddannelsen sammen med 
georgiske og danske instruktører.

Den første erfaring – når  
samarbejdet virker!
Trænerkurset, der blev gennemført i perio-
den 21.-26. november 2010, var det første 
kursus, hvor estiske instruktører indgik på lige 
fod med de danske. Kaptajn Leif Balle, der 
som frivillig deltog i Baltikum-samarbejdet, fik 
lidt af en glædelig overraskelse, da han mødte 
de estiske instruktører; han havde nemlig selv 
været med til at uddanne to af de tre instruk-
tører for cirka ti år siden. At stå i en situation 
hvor de nu arbejder sammen som kollegaer i 
et nyt land, giver ikke blot stor tilfredshed. Det 
viser, at indsatsen i Baltikum har båret frugt. 

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, besøgte den 25. og 26. novem-
ber 2010 Georgien for blandt andet at besøge 
trænerkurset og deltage i afslutningen af årets 
samarbejdsaktiviteter med den georgiske 
nationalgarde. Finn Winkler fik under besøget 
mulighed for at drøfte erfaringer og det videre 
samarbejde med den georgiske forsvarsstab 
og chefen for den georgiske nationalgarde, 
Rati Tsakadze. De to chefer er i dag enige 
om, at det samarbejde, der er indledt, er godt 
og konstruktivt, og at det danner et godt 
grundlag for en senere udvidelse til andre 
samarbejdsområder.

Hjemmeværnet er vigtigt for 
sikkerhedssamarbejdet 
På besøget i november var Forsvarskom-
mandoen også repræsenteret ved fuldmægtig 
Asger Andersen, der til dagligt arbejder med 
sikkerhedssamarbejde, og som blandt andet 
er ansvarlig for det overordnede landeprogram 
for Georgien. 

Han understreger, at det er vigtigt, at vi 
bidrager med relevante aktiviteter af god kva-
litet, og det havde han ved selvsyn mulighed 
for at konstatere. Asger Andersen blev endnu 
mere overbevist om styrken i dette samar-

bejde, da han mødte de frivillige, som havde 
valgt at bo i en teltlejr i en uge og under enkle 
forhold arbejdede dedikeret med undervisning 
– og som samtidigt bibeholdt det unikke høje 
humør, der kendetegner gode hjemmeværns-
aktiviteter.

Vejen frem
2011 står som et vigtigt år for det dansk-
georgiske samarbejde. At efteruddanne et 
mindre antal georgiske skydelærere, der 
har gennemført instruktørkursus vil være en 
oplagt videreførelse af det nuværende samar-
bejde. Ydermere er det besluttet, at hjem-
meværnet, for at understrege den danske 
vilje til samarbejde, donerer ti faldmål til en 
skydebane. Materiellet er fra en nedlagt bane 
i Nordjylland.

Det er vigtigt, at målet holdes for øje. Som 
erfaringerne fra Estland viser, så er der lang 
vej for en tidligere sovjetstat, når nye initiativer 
og uddannelsesnormer skal implementeres. 
Men al erfaring siger også, at en dedikeret 
indsats og et kontinuerligt samarbejde, hvor 
begge sider opretholder viljen til at prioritere 
samarbejdet, er vejen frem.

Afslutning på georgisk
Afslutningen på kurset i november var flot og 
højtidelig med musik og taler af de to chefer. 
Men stor var overraskelsen, da seniorsergent 
Finn Thomsen som kursusleder fik ordet. Han 
gik helt tæt på eleverne og holdt en tale for 
dem – på georgisk. Finn Thomsen har valgt at 
lære lidt georgisk for at vise, at han arbejder 
helhjertet for et fortsat godt samarbejde med 
den georgiske nationalgarde. 

Internationalt 
samarbejde 
under enkle forhold

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, overrækker kursusbevis til en stolt georgisk 
nationalgarde-officer.
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Siden Politihjemmeværnskompagni City satte gang 
i en ny rekrutteringsstrategi i efteråret 2010 er det 
gået slag i slag. Bare i løbet af de to sidste måneder 
af året kom otte nye medlemmer til kompagniet, og 
det ser ud til at fortsætte.

”Vi har sat et mål om minimum ti nye medlemmer 
i 2011, og som det går nu, skal vi såmænd nok nå 
det mål,” siger kompagnichefen kaptajn Per Pohl-
mann. ”Faktisk kan vi godt komme i den situation, 
at vi må holde lidt igen med rekrutteringsindsat-
sen, hvis det fortsætter med at gå så stærkt, at vi 

pludselig får mere end 30 nye medlemmer i år. Vi 
bliver nødt til hele tiden at have et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede befalingsmænd for at holde kvaliteten 
i den uddannelse, vi laver. Ellers har vi pludselig for 
mange folk og kan ikke uddanne dem hurtigt nok, 
og det kommer måske til at gå ud over kvaliteten i 

de opgaver, vi udfører for politiet.”
Kompagniet vil selvfølgelig ikke sige nej til nye 

medlemmer, men nærmere skrue op og ned for 
rekrutteringstiltagene i takt med tilgangen af nye 
medlemmer, forklarer Per Pohlmann. Der er i 
øjeblikket 67 medlemmer i kompagniet fordelt på to 
delinger, men målet er på et tidspunkt at starte en 
tredje deling op. Det er blot vigtigt, at det sker i et 
tempo, der balancerer med et højt kvalitetsniveau i 
uddannelsen af de nye medlemmer.

Tanken bag den reviderede rekrutteringsstrategi 
er, at man er gået lidt mere systematisk til værks for 
at sætte sig et mål om, at medlemmerne i højere 
grad skal afspejle befolkningssammensætningen i 
København. Kompagniet har simpelthen analyseret 
tal fra Københavns Kommune og er ud fra det kom-
met frem til deres mål.

Analyse er vejen frem
Ud fra statistikker fra Københavns Kommune ved 
kompagniet, at der i kommunen bor 517.000 
indbyggere, hvoraf over halvdelen er kvinder og 21 
procent, cirka 109.000, har anden etnisk baggrund 
end dansk, hvoraf cirka 11.000 af disse bor på 
Østerbro, hvor kompagniet holder til. De tal har ført 
til et mål om, at minimum ti procent af de rekruttere-
de skal have anden etnisk baggrund end dansk, og 

Et politihjemmeværnskompagni i København har udarbejdet deres 
nye rekrutteringsstrategi på baggrund af tal fra Københavns Kom-
mune for at afspejle befolkningssammensætningen i området i 
højere grad end hidtil.

AF JESPER SVENNINGSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

”Det gælder om at finde nye veje for at nå 
de nye medlemmer. Og selvfølgelig er 

noget af det vigtigste hele tiden at bruge 
sit netværk.” Michael Busk, rekrutteringsofficer.

Målrettet rekruttering 

giver bonus

Politihjemmeværnskompagni City 
satser i deres rekrutteringsstrategi 
blandt andet på at få flere kvinder og 
nydanskere med i kompagniet.
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samtidig skal minimum ti procent af de rekrutterede 
være kvinder.

”Det er logisk, at vi forsøger at afspejle samfundet 
og befolkningssammensætningen i vores område. 
Og det er jo også en glimrende måde for såkaldte 
nydanskere og danskere at få et godt netværk og 
lære noget om hinandens værdier. En af mine mest 
aktive og lovende folk har således tyrkisk baggrund 
og dansk statsborgerskab,” siger Per Pohlmann, der 
selv har været i kompagniet i syv år, de seneste fem 
som kompagnichef.

En del af strategien for 2011 omfatter brugen af 
Facebook og kompagniets side på HJV.DK, men 
også foldere, der beskriver kompagniets arbejde, 
skal ud andre steder end tidligere. Ud over infor-
mationsstande til forskellige arrangementer såsom 
Copenhagen Maraton og Challenge Copenhagen, 
hvor kompagniet bidrager med støtte til politiet, skal 
folderne nu også ud på politistationer og biblioteker, 
forklarer kompagniets rekrutteringsofficer, Michael 
Busk.

”Det gælder om at finde nye veje for at nå de nye 
medlemmer. Og selvfølgelig er noget af det vigtigste 
hele tiden at bruge sit netværk,” siger Michael Busk. 
”Hvis man sørger for at fortælle sine venner – og 
specielt de unge i éns omgangskreds – om mulighe-
derne og aktiviteterne i hjemmeværnet, så kan det 
også hurtigt give pote.”

Der er gang i de unge
En af de unge kvinder, der har fundet vej til kompag-
niet på Østerbro, er Stephanie Elofsson. Hun fylder 
19 år i marts, og da HJV magasinet var på besøg 
hos kompagniet, var hendes kontrakt kun en måned 
gammel. Midt i december skrev hun under og vil i 
løbet af marts have gennemført både grundskolen 
og den resterende lovpligtige uddannelse (RLU).

”Jeg overvejede værnepligt og blev også erklæret 
egnet til sessionen, men så besluttede jeg mig for 
at starte på en HF-uddannelse i stedet. Det grønne 
ville jeg nu ikke droppe alligevel, så igennem en 
ven kom jeg ind i kompagniet, og det virker allerede 
rigtig godt. De har taget varmt imod mig som ny, og 
alle kan snakke og joke med alle,” siger Stephanie 
Elofsson, der faktisk allerede har bidraget til rekrut-
teringen med sin egen kæreste og en veninde.

Stephanie har planer om at søge ind til politiet, når 
hun er fyldt 21 år, og indtil da gælder det om at få 
så mange erfaringer og så meget uddannelse som 
muligt. Hun har blandt andet et ønske om at melde 
sig til den nye Kosovo-opgave senere på året, som 
hun regner med vil blive en spændende opgave. Der 
skal selvfølgelig meget uddannelse til for at blive 
klar til den opgave, men det er hun også frisk på. 
Hun holder faktisk en pause fra det orkester, hvor 
hun spiller trompet, så fritiden for tiden er fyldt op af 
FDF-spejderne og hjemmeværnet.

Stephanie Elofsson er helt nyt 
medlem i det københavnske kompagni 
og er glad for både modtagelsen og 
de fremtidige aktiviteter. 

Kompagnichef Per Pohlmann har brugt statistik fra Københavns 
Kommune til at fastlægge rekrutteringsstrategien for 2011. 

Læs mere om kompagniets mål-

rettede uddannelse til Kosovo-

udsendelse på næste side.
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Politihjemmeværnskompagni City har gjort det til en 
af årets målsætninger at kunne stille folk til Kosovo-
opgaven i efteråret, og siden januar har det således 

udgjort en stor del 
af undervisningen 
på kompagniets 
mødeaftener.

”Der er mange, 
der er interesseret i 
at blive udsendt, og 
så er det oplagt at 

tilrettelægge en målrettet uddannelse med fokus på 
udsendelser til Kosovo,” siger Daniel Svendsen, der 
er næstkommanderende i kompagniet og selv har 
været udlånt fra hjemmeværnet til forsvaret på ISAF 
hold 8 i Afghanistan. ”Alt efter de forskellige hjem-

meværnssoldaters uddannelsesniveau er de nødt 
til at afsætte den nødvendige tid. Vi har meget, der 
skal nås, men jeg er nu alligevel fortrøstningsfuld. Vi 
starter med de mest basale ting såsom signaltjene-
ste og meldinger, og så arbejder vi os frem derfra. 
Så må vi jo se, hvor mange folk der bliver brug for 
fra vores kompagni.”

I forbindelse med kompagniets fokus på opgaven 
i Kosovo har de også startet en fælles træning, som 
foregår i faciliteter på Svanemøllen Kaserne i nær-
heden. Og det er rekrutteringsofficer Michael Busk, 
der tilrettelægger den nye træning, der både består 
af løbe- og styrketræning. Han og Daniel Svendsen 
er enige om, at både fælles træning og målet om 
at kunne stille folk til opgaven i Kosovo er med til at 
styrke sammenholdet i kompagniet yderligere. 

Hjemmeværnet har fået en ny stor opgave med at stille bevogt-
ningsdelinger i Kosovo, og den er der mange fra Politihjemme-
værnskompagni City, der gerne vil bidrage til. Derfor er hjemme-
værnets opgave i Kosovo også blevet en del af kompagniets 
målsætning for 2011.

AF JESPER SVENNINGSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

”Vi har meget, der skal nås, 
men jeg er nu alligevel 

fortrøstningsfuld.” Daniel 
Svendsen, næstkommanderende.

Fælles mål øger 
sammenholdet

Kompagniets næstkommanderende Daniel Svendsen 
(tv.) og rekrutteringsofficer Michael Busk er enige om, at 
fælles mål og en fælles fysisk træning er med til at binde 
kompagniets medlemmer endnu mere sammen.

På en helt almindelig mandag aften er undervisningen i fuld 
gang. Kompagniet har sat sig et mål om at kunne opstille folk 
til hjemmeværnets bevogtningsdelinger i Kosovo til efteråret.
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Nyt fokus på 
patruljetjenesten
Der skal nu større fokus på hjemmeværnets patruljetjeneste, så der 
bliver en endnu større sammenhæng mellem uddannelsen og op-
gaverne. Derudover har den nye struktur i hjemmeværnet også en 
indflydelse på udviklingen inden for patruljetjenesten.

AF JESPER SVENNINGSEN

Der er lige nu fokus på at identificere de op-
gaver, der skal varetages af hjemmeværnets 
patruljetjeneste fremover. Ud fra det skal ud-
dannelserne målrettes, så de bliver opdateret 
og passer præcis til opgaverne. Hjemmevær-
nets opgaver bliver stillet af arbejdsgiverne, 
blandt andre Forsvarskommandoen og politiet, 
og det er så op til hjemmeværnet at beslutte, 
hvilke kapaciteter der bedst løser de pågæl-
dende opgaver. Det er derfor op til arbejds-
giverne, hvilke opgaver der endeligt bliver 

fastlagt for hjemmeværnet.
”Det er blandt andre Forsvarskommandoen, 

der er vores arbejdsgiver i den henseende, så 
det er dem, der afgør de endelige opgaver,” 
siger oberstløjtnant Jette Albinus fra Hjemme-
værnskommandoen. ”Men vi udarbejder for-
slag til, hvor og hvordan patruljetjenesten kan 
løse opgaver i fremtiden efter hjemmeværnets 
nye struktur, og det nye koncept er tænkt 
som en klar styrkelse af patruljetjenesten.”

Målrettet uddannelse
Uddannelsen inden for patruljetjeneste ligger 
inden for de tre kapaciteter overvågning, 
opklaring og observation. Alle skal uddannes i 
overvågning, og derfor vil alle patruljedelinger 
som udgangspunkt automatisk have mindst 
en overvågningsgruppe, hvilket også giver en 
god mulighed for personel uden patruljebag-
grund.  

Ud over overvågningsgruppen kan en 
patruljedeling bestå af en til to patruljegrupper, 

Der er fokus på at styrke 
hjemmeværnets patruljetje-
neste, og rundt om i landet 
vil regioner og distrikter få 

større fleksibilitet til at 
opstille patruljegrupper. 
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som kan være ekstra overvågning eller specialiseret 
i opklaring eller observation, som er den længste 
uddannelse.

”Jo mere uddannelse hjemmeværnssoldaterne i 
en gruppe får, jo mere specialiseret, krævende og 
selvstændige opgaver kan de løse,” siger sagsbe-
handler i Hjemmeværnskommandoen kaptajn Helge 
Bauer.

Vælger man som hjemmeværnssoldat at uddanne 
sig inden for patruljetjeneste, er der for eksempel 
også mulighed for at sigte efter Hjemmeværnskom-
pagni Særlig Støtte og Rekognoscering (HVKSSR), 
der bruger meget tid på at specialisere sig inden for 
patruljetjeneste, der blandt andet også har fokus på 
internationale opgaver.

”Patruljefolk hører i forvejen til blandt de hjem-
meværnssoldater, der lægger flere timer end 
gennemsnittet. Måske endda et par hundrede timer 
om året, så mange af dem er måske også indstillet 
på at investere endnu flere timer på uddannelse og 
specialisering, hvis det kan give flere spændende 
opgaver,” siger Helge Bauer.

Nye muligheder for opstilling  
af patruljer
Ikke bare uddannelserne skal koordineres ud fra de 
opgaver, som arbejdsgiveren opstiller. Også antallet 
af enheder vil hænge nøje sammen med opgaverne.

Ud over medlemmerne i HVKSSR er der cirka 
250 patruljefolk i hjemmeværnet, der skal fordeles 
i patruljedelinger, og fremover vil der i højere grad 
være fokus på selve patruljegrupperne. Der vil blive 

mulighed for at opstille patruljegrupper, selvom der 
ikke er personel nok til en hel patruljedeling. Om der 
så er for eksempel to eller tre grupper i en deling 
afgøres af den lokale forankring. Det afhænger altså 
både af, hvor stor tilslutning der er i et område og 
antallet og placeringen af opgaver, der stilles.

”Totalforsvarsregionerne stilles opgaven med at 
opstille et antal grupper og bliver samtidig også 
ansvarlige for uddannelsen af patruljefolkene. Ud-
dannelseskravene bliver centralt beskrevet, men det 
nye koncept for patruljetjenesten giver altså en stor 
fleksibilitet for regionerne, blandt andet fordi det som 
udgangspunkt er muligt at opstille patruljedelinger 
under alle kompagnier. Og ansvaret for indsættelser 
vil altid ligge ved distriktet eller regionen, alt efter 
hvem der iværksætter indsættelsen,” siger Jette 
Albinus. 

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af det 
nye koncept blevet gennemført orienteringer samt 
afholdt høringer, hvor myndighederne har givet de 
frivillige i patruljerne mulighed for at komme med 
input og reaktioner på det nye koncept. Der kan 
dog gå lang tid, inden der kan måles og analyseres 
på det nye koncept for patruljetjenesten. Det vil 
højst sandsynligt først i forbindelse med det næste 
forsvarsforlig være muligt at vurdere, om der igen 
skal ændres på uddannelser, antal patruljer og 
opgaverne.

”Vi har bestemt ambitioner om, at der bliver flere 
patruljefolk, og mange bliver måske også mere ak-
tive nu, hvor der sker noget nyt,” siger Jette Albinus.
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Forsøget på en  
verdensrevolution

”Verdensrevolutionens generalstab” 
fortæller historien om Komintern, som 
i en årrække forsøgte at udbrede den 
kommunistiske revolution fra Rusland 
til resten af verden. Bogen beretter om 
arbejdet i Kominterns hovedkvarter i 
 Moskva og om de hemmelige forbin-
delser mellem hovedkvarteret og de 
udenlandske kommunistpartier.

Titel: Verdensrevolutionens generalstab
Forfatter: Niels Erik Rosenfeldt
Forlag: Gads Forlag
Pris: kr. 349

Beredt for Danmark

Ny udgave af ”Beredt for Danmark” 
fra 2004, der fortæller historien om 
Nationalsocialistisk Ungdom, der fra at 
være en slags udvidet spejderbevægelse 
i begyndelsen af 1930’erne udviklede 
sig til en fanatisk kamporganisation, der 
i besættelsestiden blev en vigtig brik i de 
tyske planer om en fremtidig germanise-
ring af Danmark.

Titel: Beredt for Danmark
Forfatter: Mikkel Kirkebæk
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 199,95 indtil 1. april 2011. Herefter kr. 
249,95
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deN sJove side

1   Hvor mange sektioner er Kosovo-delingen opdelt i?

2   Hvor fandt Virksomhedshjemmeværnsdistriktets 
stormøde sted 15.-16. januar? 

3   Hvem er kompagnichef i Politihjemmeværnskompagni 
City? 

4   Hvor mange år har Else Harck været medlem af 
marinehjemmeværnet?

5   Hvor mange skrev kontrakt med hjemmeværnet i 
2010?

6   Hvilke uddannelser fra hjemmeværnet benytter Niels 
Jørgen Nielsen i beredskabet på sin arbejdsplads?

Send dine svar til HJV magasinet,  
Hjemmeværnskommandoen, Kastellet 82,  
2100 København Ø – eller på e-mail til  
hjvbl@hjv.dk senest torsdag 31. marts.

God fornøjelse

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

Blandt de, der svarer rigtigt på alle spørgs-
målene, trækker vi lod om to smarte  
Leatherman-knive med blandt andet tang, 
dåseåbner og stjerneskruetrækker samt 
tilhørende lækker holder til bæltet.

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 4/2010 blev:

Anne-Belle Brinck
Baldursgade 106
6700 Esbjerg

Lilli Hansen
Lystagertorpvej 6
4250 Fuglebjerg
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Ingen ekspeditions- og afbestillingsgebyr · Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

Autentisk krostemning
- prischok på 5-dages miniferie

SPAR KR. 490,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 5 x overnatninger 
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 2-retters middag 
 efter kokkens valg
 

Enkeltværelse: 2.795,-

Ankomst alle dage i 2011. 

1.795,-
Priskode

06L

St. Binderup Kro ★★★

St. Binderup Kro mellem Viborg og Aalborg blev i 
året 1871 indrettet i de nuværende bygninger, hvor 
der tillige var bageri og købmandshandel. Kroens 
historie går dog helt tilbage til år 1617, og i 1749 
tildelte Kong Frederik V kroen Kgl. Privilegium. I dag 
er kroen efter nænsom, men gennemgribende om- 
og tilbygning én af Danmarks mest autentiske kroer.

Tambohus Kro ★★★

Nyd et fantastisk gourmet- og wellnessophold ved lim-
fjorden. Tambohus Kro ligger på Thyholm lige ned til 
Limfjorden. Smukkere og mere fredelig beliggenhed 
kan man næsten ikke tænke sig. Den ene dag er der 
entre til Sydthy Kurbad, hvor man virkelig kan slappe 
af og nyde 700 m2 ren og skær velvære. Booking af 
diverse behandlinger skal ske direkte hos kurbadet.

Gourmet og wellness ved Limfjorden 
- forkæl dig selv 

SPAR KR. 200,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x aperitif, 3 retters 
 gourmet middag, kaffe og cognac på   
 ankomstdagen 
• Adgang til Sydthy Kurbad inkl. bade-
 kåbe, frugt, kaffe, the og isvand 
 (lukket mandag) 

Enkeltværelse: 1.650,-

Ankomst alle dage undtagen fredag og 
lørdag indtil 01.05.2011.

1.250,-
Priskode

10L

Grand Hotel Struer  ★★★

Nyd en fantastisk miniferie i Limfjordsbyen Struer på 
det hyggelige Grand Hotel Struer. På denne ferie vil I 
overnatte i et dejligt værelse med Bang & Olufsen Tv og 
Telefon. Hver dag kan I nyde den store morgenbuffet. 
Forkæl jer selv med velkomstdrink og en fantastisk 4 ret-
ters gourmet middag i vores dejlige restaurant Schous 
Brasserie, Middagen bliver serveret på ankomstdagen. 

Gourmet & Design i Bang & Olufsens byen Struer 
- 3 skønne dage ved Vesterhavet

SPAR KR. 250,-

Pris i kr. 
pr. person 
i luksusværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 4 retters gourmet 
 middag med velkomstdrink på ankomst   
 dagen 
• Entre til Bang og Olufsen Museet 
 (museet er lukket mandage) 

Ankomst alle dage indtil 31.08 2011.

1.248,-
Priskode

11L

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

Åbent hverdage kl. 8.00-15.30

Bestil nu på: 

www.happydays.nu 70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Børnerabatter ved 2 betalende voksne.

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Hjertet af Danmark
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Kolding

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 2-retters middag

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Best Western Hotel Kolding City 
Kolding ligger smukt placeret ved bunden af Kolding Fjord. 
Det 3-stjernede Best Western Kolding City ligger i et roligt, 
grønt område lige ved Byparken. I Kolding er der rigtig me-
get at se på og give sig til for både børn og voksne. I bor i 
gåafstand fra Koldinghus, som igennem århundreder var et af 
rigets vigtigste kongeslotte. Slottet brændte ned i 1808 men 
har gennemgået en længerevarende restaurering, der respek-
terer den historiske fortid og alligevel udtrykker vor tid. I 
dag rummer Koldinghus både faste og skiftende udstillinger. 
Desuden har I mulighed for at besøge kunstmuseet Trapholt 
(5 km) med billedkunst, skulpturer og kunsthåndværk. Og 
er det shopping, der trækker, kan I tage til enten centrum 
af Kolding (1,5 km) eller til Kolding Storcenter (3,3 km) lidt 
uden for byen. Men I har også et væld af udflugtsmuligheder: 
Smag på de berømte honningkager i Christiansfeld (17 km), 
oplev den stemningsfulde domkirkeby Ribe (59 km) eller tag 
en tur til grænsen (80 km) og gør en god handel. 

Ankomst: 
Fredage frem til 17.6.2011. Valgfri i påsken 17.-23.4., st. 
bededag 19.5., Kr. himmelfart 1.-3.6. samt pinsen 11.6.2011.

Slotsbyen Schwerin
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Nordtyskland

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

   
I et af Nordtysklands mest idylliske 
områder ligger Schwerin smukt om-
givet af både skov og sø. Hotellet 
ligger i udkanten af byen, og herfra 
kan du besøge renæssanceslottet i 
Schwerin med gyldne mure, utallige 
tårne og en historie, som strækker 
sig mere end 1000 år tilbage i tiden. 
For flere eventyr kan du besøg han-
sestaden Wismar med det gamle 
gæstgiveri Der Alte Schwede fra 
1380 eller Schloss Ludwigslust (36 
km), hvis slotspark siges at være en 
af de fineste i Nordeuropa. Meck-
lenburg-Vorpommern er i sig selv et 
paradis med 2000 glitrende søer af-
grænset af en kyststrækning, hvor du 
kan opleve alle de gamle slotte og de 
historiske monumenter samlet fra 
hansestædernes storhedstid – selve-
ste essensen af Nordtyskland. 
 
Ankomst:
Valgfri frem til 19.12.2011.

Luksusferie i Tyrol
8 dages ferie i ferielejlighed i Ellmau, Østrig

• 7 overnatninger
• Udlån af cykler
• 30 % rabat på greenfee
Prisen gælder ved min. 2 betalende voksne i 
lejlighed til 4 personer og 4 betalende voksne i 
lejlighed til 6 personer.

Slutrengøring koster EUR 45,- i lejlighed til 4 
personer og EUR 55,- i lejlighed til 6 personer.

OBS: Kurafgift på EUR 2,- pr. person over 14 år 
pr. døgn afregnes direkte med hotellet.

100 km syd for München finder I 
det storslåede naturområde, der er 
mest præget af de fantastiske alper. 
Det tyndt befolkede bjerglandskab 
er noget af det tætteste, man kom-
mer på naturen med en komfortabel 
indkvartering i lejlighed med mas-
ser af aktivitetsmuligheder. Her er 
blandt andet udendørs opvarmet 
swimmingpool, børnezoo og wel-
lnessafdeling, og duften af træ, den 
skære bjergluft og den enestående 
natur skaber en ramme for et sandt 
ferieparadis for hele familien. Folk, 
der har bosat sig her i området, gør 
alt for at bevare deres særlige kultur 
med folkedragter og idylliske bonde-
huse, som er med til at skabe den 
specielle tyrolerstemning, der kan 
opleves i sin reneste form i tyroler-
nes hovedstad Innsbruck (82 km).

Ankomst:  
Lørdage i perioden 4.6.-9.7. 
samt 3.9.-15.10.2011.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. pers. 
i lejlighed

1.649,-
Normalpris kr. 1.949,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.049,-
Normalpris kr. 1.199,-

Pris pr. pers. 
i lejlighed

849,-
Normalpris kr. 999,-

Europa Hotel Schwerin

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

forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 
seng. Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i 

forældres værelse.

Ekstranat inkl. morgenbuffet: 
Kun kr. 299,-

Børnerabat: 
Max. 2 børn 0-2 år gratis i forældres 
lejlighed. Max. 2 børn 3-12 år ½ pris 

i forældres lejlighed.
Max. 2 børn pr. lejlighed uanset alder.

  Vidste du…

at der er mange flere 

tilbud med rejsekoden 

”HJV” på

www.happydays.nu

til en særlig læserpris!

Best Western Hotel Kolding City

Ferienappartements LandhofEuropa Hotel Schwerin 

Ferienappartements Landhof

Foto: Niclas Jessen
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Klar til Kosovo
Hjemmeværnssoldater trænede i Borris 
forud for ny opgave på Balkan
Side 6-9
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                   Dragoon Pris: Kr. 699,-

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

                  Crusader danish army daypaCk
På Crusader kan du anvende sidelommerne fra Forsvarets rygsæk og dermed få en kapacitet på 
yderligere ca. 18 liter. Desuden kan fronten åbnes med lynlås, så du bedre har adgang til dine 
stumper i bunden af rygsækken. Stort hovedrum på ca. 40 liter og ekstra åbning i fronten.

Separat rum til hydreringssystem med udtag og velcro løkke for drikkeslange. Toplåg med lom-
me, der lukkes med lynlås. Udtag for antenne, såfremt en radio placeres i rygsækken. Der er 
stropper til montage af PMV remme. Ydersiden har PALS (MOLLE) til montage af ekstra tasker 
m.v. samt kompressionsremme i siderne. Der er to net sidelommer og bærehåndtag. Velcro til 
personlig afmærkning. Skulderremmene er ergonomiske med gode justeringsmuligheder.

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

Dragoon
  Tactical Sport Set

 Pris: Kr. 449,-

Energizer® 1AA Helmet Light 
Dette er den mest fleksible lygte vi til nu har set og bør være enhver 
soldats ejendom – altså den første lygte, som anbefales anskaffet! 

Den lille lygte indeholder følgende lys og montager:

 • 1 hvid Cree® LED med 3 styrker - 40 lumens på højeste styrke
 • 1 rød Cree® LED med 3 styrker
 • IR Lys
 • IFF (Indicator Friendly Forces)
 • Montage til hjelm
 • Montage med pandebånd til pandelampe. 
  Lygten sidder på siden af hoved og kan rotere 360°
 • Montage til PALS (MOLLE), så den kan sidde på kampvest
 • Montage til Picatiny Rail, så lygten kan monteres på 
  våben eller på fremtidens hjelm!

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

Dragoon
  Tactical Tight Fleece

 Pris: Kr. 899,-

XGO
Zip Mock Phase 4

Pris: Kr. 499,-  

Ved du at
inf-wear også er på 

alle kfum soldater-
hjem i dk
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