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                   Dragoon
Windbreaker

Taktisk jakke med velcro til påsætning af navneskilt og 
afdelingsmærker.

Tilsvarende buks med lynlås i ben og lommer.
Kan anvendes som løbedragt eller under uniformen.

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

ASBAC Smock
Fleksibel kampjakke

Pris: Kr. 1.299,-

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Nyhed 

Pris: Kr. 299,-
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Pris: Kr. 449,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Wiley X - PT3SC
  Fragmentationsbrille

 Pris: Kr. 899,-

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

Pure Hydration!
Aquasak Mobile Hydration,

er markedets mest unikke drikkesystem, der udmærker
sig på 3 væsentlige områder:

• Åbning med dæksel gør den let at fylde op
• Topåbning gør den ekstra nem at rengøre
• Kan monteres med vandrensningsfilter 

til brug for urent vand (ekstra tilbehør)

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

Interview med ny
forsvarsminister34

Frivillige får nyt
og mere materiel26

Priser uddelt til
sande ildsjæle

Ny hjemmeværnschef: 
Tilbage til rødderne

22
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I skarp træning
til nye opgaver
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Teknisk arrangør:
Bestil nu på:

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

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

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

Hotel Arnbjerg ★★★

Midt i den smukke Arnbjerg Park i Varde ligger et 
hotel, der har så eventyrlig udsigt over parken, at 
mange gæster glemmer både Vesterhav, kultur og 
shopping. Hotellet er netop restaureret med respekt 
for den oprindelige smukke pavillon stil. Fredag den 
29. oktober er der intimkoncert med Michael Learns 
to Rock, som er et soft rock-band.

Michael Learns To Rock
- intimkoncert i Varde

SPAR KR. 110,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatninger 
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters menu med
 velkomstdrink fredag
• 1 x 3-retters menu m. kaffe og 
 chokolader lørdag
• 1 x koncertbillet til Michael Learns To   
 Rock på hotellet fredag.
 
Enkeltværelse 1.699,-
Ankomst fra 29.-31. oktober 2010. 

1.399,-
Priskode

25L

Ry Park Hotel ★★★

Ry Park Hotel ligger som en idyllisk perle i smukke 
Ry med nem adgang til Gudenåen og et hav af ople-
velser. I kan ro til Himmelbjerget i hotellets kanoer, 
og I kan kravle 45 lodrette meter op i Danmarks 
højeste klatremast. Her er udfordrende golfbaner, 
naturskønne kondistier, og romantiske sejlture på 
Gudenåen. Vi ses i Ry!

Gudenå og smuk natur
- idyllisk perle v/Himmelbjerget

SPAR KR. 1.081,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters gourmetmenu 
 på ankomstdagen 

Enkeltværelse 1.499,-

Valgfri ankomst i 2010.

1.099,-
Priskode

35L

Absalon Hotel ★★★

Parkér bilen kun ca. 900 m fra hotellet, vi betaler. 
Nyd champagne og petit fours på værelset, og slap 
af i vores lobby med en kop friskbrygget kaffe. Med 
et ophold på Absalon Hotel ligger København for 
dine fødder. Stedet er familiedrevet og ambitionen 
om at opfylde hver enkelt gæsts ønsker er legenda-
risk. Velkommen til København.

Råd til hygge i København
- tæt ved Tivoli

SPAR KR. 420,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x ½ fl . champagne
• 1 x petit four (3 stk.)
• 1 x kaffe
• Gratis parkering 

Enkeltværelse 1.780,-

Fri ankomst i 2010.

990,-
Priskode

57L

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. 

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

Teknisk arrangør: 

Kurhotel i Toscanas største kurby
8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	3-retters	middag

Hotel Michelangelo HHHH
I Montecatini Terme fungerer de lokale traditioner og den 
kunstneriske udsmykning i skøn forening. Det afspejler sig 
også i vandet i den udendørs pool på Hotel Michelangelo, 
som er opkaldt efter multikunstneren, der sammen med høj-
renæssancens andre mestre trådte sine barnesko og satte 
sit præg på byerne i regionen. Tag for eksempel til Firenze 
(47 km), hvorfra Da Vinci skænkede verden sin kunst. Her 
kan du også opleve Dåbskapellet på Piazza del Duomo (50 
km) med Ghibertis smukke bronzedøre, som Michelangelo 
døbte Porten til Paradis. Montecatini Terme byder også selv 
på oplevelser, da byen kan bryste sig af en lang liste af luksu-
riøse kurbade, hvoraf hotellets eget, Percorsi di Benessere 
Michelangelo, bestemt er et besøg værd. Her forenes den 
italienske elegance med orientalske wellnessdiscipliner. Her 
kan du eksempelvis forkæle dig selv og tilkøbe chakra- eller 
reikibehandling, læne dig tilbage, og glæde dig til at afslutte 
sommerdagen med en fortrinlig 3-retters middag i hotellets 
restaurant. 

Ankomst:
Lørdage i perioden 26.6.-21.8.2010.

Ferie i grænselandet
4 dages ferie på hotel i Tarp, Nordtyskland

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

Landgasthof Tarp   
Schleswig-Holstein, der er spækket 
med spændende seværdigheder og 
masser af dansk historie, er et oplagt 
mål for et par afslappende feriedage 
på egen hånd. Ca. 20 km syd for den 
danske grænse ad E45 drejer man fra 
mod den lille by Tarp, der kommer 
til syne efter ca. 2 km med den gamle 
hollandske vindmølle som vartegn. I 
centrum finder man her det lille land-
gasthof, der daterer sig helt tilbage til 
1904, og her både bor og spiser man 
godt og solidt. Herfra har man des-
uden en oplagt base for at tage på op-
dagelse i nogle af østkystens berømte 
fjordbyer som Flensborg, Slesvig eller 
Kiel, hvor handlen igennem århund-
reder har skabt velstand og prægtige 
bygningsværker. Nyd f.eks. udsigten 
over træskibe på havnen i Flensborg.

Ankomst: 
Juni: 6. 13. 16. 23. 26. 29.
Juli: 5. 8. 18. 21. 25. 28.
Aug.: 8. 15. 22. 25. 29.
Sep.: 1. 25. 28.
Okt.: 1. 4. 10. 13. 15. 18. 
 21. 24. 27. 30.
Nov.: 2. 5. 7. 10. 13. 16. 
 19. 22. 25. 28.
Dec.: 1. 4. 8. 11. 14. 17.

Familieferie i Jylland
6 dages ferie på 4-stjernet hotel i Odder

•	5	overnatninger
•	5	x	morgenbuffet
•	3	x	2-retters	middag/buffet

Montra Odder Parkhotel 
HHHH
I Danmarks hjerte tæt på den grønne 
skov, badestranden og de store for-
lystelsesparker ligger den historiske 
handelsby Odder. Selv om det børne-
venlige luksushotel med gårdhave lig-
ger lige midt i byen, er der ikke langt 
ud til de åbne sommergrønne områ-
der, den rislende å og et netværk af 
hyggelige gangstier, der forgrener sig 
i alle retninger til den prægtige natur, 
som omkranser den driftige by. Her 
er bykernen stadig det store torv, 
der med sine hyggelige ugentlige tor-
vedage vækker minder fra en svunden 
tid. Herfra kan I køre i alle retninger 
og finde seværdigheder og udflugts-
mål for enhver smag. Med placering 
kun 7 km fra den badevenlige strand 
ved Saxild, 20 km fra Århus´ mange 
muligheder, 66 km fra Djurs Som-
merland og 82 km fra Legoland er 
det eksklusive og rummelige Odder 
Parkhotel det ideelle sted at tilbringe 
sin sommerferie i luksuriøse rammer 
med hele familien. 

Ankomst:  
Juni: 21. 26.
Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug.: 5. 10. 15.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-14 år ½ pris 
i forældres værelse. Max 2 opredninger 

i alt pr. værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-11 år ½ pris 
i forældres værelse.

3 dages miniferie i efteråret
Kun kr. 899,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.699,-
Normalpris 1.999,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

849,-
Normalpris 999,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.999,-
Normalpris 3.299,-

Hotel Michelangelo

Landgasthof Tarp   
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Info om forlig

I begyndelsen af maj afleverede 
Hjemmeværnskommandoen 
forslag til implementering af 
forsvarsforlig 2010-2014 til 
forsvarsministeriet.

Planen er det samlede resulta-
tet af et grundigt forarbejde med 
deltagelse af frivillige og ansatte i 
forlængelse af forsvarsforliget fra 
juni sidste år.

Som omtalt i HJV magasinet 
nummer 4, december 2009, har 
hjemmeværnet tidligere foreslået 
en ny lokal kommandostruktur, 
så de nuværende fem totalfor-
svarsregioner bliver til tre, og at 
antallet af hærhjemmeværnsdi-
strikter reduceres fra 19 til 12 og 
geografisk kommer til at svare til 
politikredsene.

Ved redaktionens slutning me-
dio maj forelå der endnu ikke en 
politisk godkendelse af forslaget. 
Hjemmeværnet håber på en god-
kendelse inden sommerferien. 
”Forsvarsforlig 2010-2014” på 
HJV.DK bliver løbende opdateret, 
så snart der foreligger nyt.

I magasin nummer 3 efter 
sommerferien håber vi at kunne 
bringe et tema om, hvordan 
hjemmeværnet omsætter 
forligsteksten til praksis. Det 
forudsætter naturligvis, at hjem-
meværnets plan til den tid er 
godkendt politisk.

Jørgen Jensen, redaktør

HJV magasinet
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Farvepatroner fløj om ørerne
”Man tænker virkelig over, at man skal undgå at blive ramt, så man 
ikke bare løber ud og skyder helt vildt om sig,” siger Emil Brundin. 
Sammen med andre soldater fra flyverhjemmeværnet trænede han i 
april bykamp med farvepatroner i Finderup øvelsesterræn. Det skete 
som led i uddannelsen af de nye Force Protection-delinger.

De vigtige rødder
Hjemmeværnets nye militære chef, generalmajor Finn Winkler, vil 
”vende bøtten”, så der kommer endnu mere fokus på underafdelin-
gerne. Det fremgår af et interview, hvor Finn Winkler fortæller om sine 
planer for den frivillige militære organisation.

Flot parade for Dronningen
200 hjemmeværnssoldater var på plads på Strøget i København, da 
Dronning Margrethe i åben karet kørte gennem hovedstaden i anledning 
af sin 70-års-fødselsdag 16. april. 

32

14
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

I solskin og regn, i sne og slud

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

Leder

”Det er virkelig gået op for  os i vinter, hvilken  
mulighed for hjælp vi har i hjemmeværnet.”

Leif Johannes Jensen,  
ældrechef i Hjørring Kommune  

til Nordjyske Stiftstidende

OVENSTÅENDE citat er kun én af de mange, positive 
tilkendegivelser, hjemmeværnet har fået de seneste 
måneder.

Det er nu sommer og lunt efter den koldeste vinter i 
mange, mange år. Men hjemmeværnets indsats i vin-
termørket står klart i erindringen hos mange. Hvad en-
ten vi taler om den omfattende støtte til politiet under 
klimatopmødet i København i december sidste år eller 
den efterfølgende kamp for at trodse snemasserne og 
få mad og medicin ud til ældre og syge borgere.

På baggrund af erfaringerne fra det snekaos, som 
ad flere omgange lammede store dele af landet i vinter, 
blandt andet i Nordjylland, har Hjørring Kommune og 
hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel lavet en aftale, 
der styrker samarbejdet mellem kommune og hjemme-
værn. En aftale, som giver ansatte og borgere i kom-
munen tryghed, som ældrechefen siger til Nordjyske 
Stiftstidende.

Vicepolitiinspektør Kaj Lykke Majlund, der arbejder 
i Københavns Lufthavn, kalder hjemmeværnet ”en 
fantastisk ressource” efter indsatsen under klima-
topmødet og bebuder, at han vil trække endnu mere 
på hjemmeværnet i fremtiden. Og sådan kunne man 
bringe mange flere citater fra de samarbejdspartnere, 
der betjener sig af hjemmeværnet.

SÅ DER er bud efter de frivillige hjemmeværnsolda-
ters assistance. Og de får tak for det. Fra borgere og 
myndigheder.

Det er lige præcis den ”løn”, de frivillige har brug for. 
Anerkendelse af deres indsats fra samarbejdspartnere 

og borgere er det, der motiverer tusindvis af frivillige til at 
stille op med kort varsel – i solskin og regn, i sne og slud.

Den motivation er der fremdeles brug for. Det er vig-
tigt for hjemmeværnets frivillige, at de får lov at bruge 
deres kompetencer – militære som civile – i menings-
fyldte opgaver. Alt tyder på, at efterspørgslen på as-
sistance fortsat vil stige. Og det er godt, så længe det 
ligger inden for de grænser, der naturligt er for, hvad 
det enkelte medlem har af tid til hjemmeværnstjeneste. 
De har også job, familie og andre gøremål at passe.

I HJEMMEVÆRNET er vi vant til omskiftelige tider. 
Der er specielt i det seneste årti sket store foran-
dringer, både med hensyn til struktur og opgaver. 
Forandringerne har været rigtige. Det er bevist af 
forsvarets, politiets og andre myndigheders træk på 
hjemmeværnet.

Omskiftelige tider bliver det også med forsvars-
forliget for perioden 2010-2014. Dog ikke i samme 
omfang, som vi har oplevet det i det seneste forlig. 
Det nye forlig føjer opgaver til dem, vi i forvejen kender 
og udfører godt, og der er også krav om forandringer 
i den ansatte struktur, som tidligere beskrevet i HJV 
magasinet.

Hjemmeværnskommandoen afleverede for godt en 
måned siden sin plan for implementering af forliget til 
Forsvarsministeriet, og planen skal så efterfølgende 
behandles politisk. Det håber vi er i fuld gang, når 
dette nummer af magasinet er på gaden.

I DEN NYE hjemmeværnsledelse glæder vi os meget 
til arbejdet med at omsætte forligstekstens rammer og 
intentioner i den praktiske virkelighed hos frivillige og 
ansatte. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at hjemmevær-
net også magter denne opgave.

Hjemmeværnsledelsen
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”Bossen og Bumsen” er en fast betegnelse for de soldater, der arbejder sammen 
i buddyteams under bykamp. En af de helt store udfordringer under indtagelse af 
en by er at klare sikring og kommunikation på én og samme tid. Som her under 
den øvelse, som blandt andet flyverhjemmeværnets Force Protection-delinger 
gennemførte i Finderup øvelsesterræn.

Skarpheden
på prøve

Foråret har budt på udfor-
drende øvelser og uddan-
nelse for mange frivillige i 
hjemmeværnet.

De aktive frivillige i hjemmeværnet har ikke 
haft mange pusterum i det forløbne år. 2009 
var et rekordår med hensyn til indsættel-
ser. Specielt assistancen til politiet under 
klimatopmødet i København gav masser af 
arbejde til hjemmeværnssoldater fra hele 
landet. Bedst som de troede, de skulle have 
en puster ovenpå den opgave og mange 
andre i årets løb, væltede sneen ned over 
land og rige i december, januar og februar 
– og så var der igen bud efter hjemmevær-
nets hjælp.

Det har dog ikke dæmpet entusiasmen. I 
det gryende forår i april tog flere hundrede 
hjemmeværnssoldater på store øvelser for 
at få slebet kompetencerne af og for at få 
tilføjet nye færdigheder, der registreres som 
Q´er i DeMars.

På de følgende sider kan du læse om de 
spændende øvelser.

F
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ALU 1

240 hjemmeværnssoldater fik uvurderlig træning og 
uddannelse under øvelse i Oksbøl med de hærenheder,  
der skal til Afghanistan og Kosovo. Også hjemmeværnets 
næste bevogtningsdeling til Afghanistan var med.

AF LISBETH FROST
FOTO: OLE FRI IS

 Q’er
og kammeratskab

OKSBØL
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Scener fra en hård øvelse med 
hærenheder og hjemmeværnssol-

dater på øvelsesterrænet i Oksbøl.

Solen skinner på hjemmeværnssoldaterne fra 
Den Demokratiske Republik Nordjylland, men 
de har knap tid til at nyde den blå himmel og 
de spæde forårstegn. Fokus er nemlig rettet 
mod landskabets træer og buske, der snildt 
kan gemme både kampvogne og soldater. 
I timevis har de forberedt kampstillinger og 
ventet på fjenden. Og ventet. Og ventet.

Pludselig reflekteres en solstråle, og 
delingen spotter hurtigt en Piranha. I løbet af 
få minutter er kampvogne og hjemmeværns-
soldater på skudhold af hinanden, og luften 
sønderrives af skudsalver og råb. Ovenover 
cirkler en næsten lydløs drone. Hjemme-
værnssoldaterne fra Den Demokratiske Repu-
blik Nordjylland kaster sig ned og forsøger at 
gøre sig usynlige.

Den Demokratiske Republik Nordjylland er 
øvelsens betegnelse for den 240 mand store 
hjemmeværnsstyrke, der i en lille uges tid 
træner i Oksbøls øvelsesterræn med de hæ-
renheder, som senere på året skal udsendes til 
Afghanistan og Kosovo. Hjemmeværnssolda-
terne kommer overvejende fra Nordjylland, men 
der er også bidrag fra Midtjylland og Sjælland.

”Vi er meget glade for hjemmeværnet,” slår 

oberstløjtnant Lennie Fredskov Hansen fast. 
Som ansvarlig for Livgardens bidrag til ISAF ved 
han, hvad han taler om. 

”Denne øvelse kunne slet ikke gennemføres 
uden hjemmeværnet.” 

Soldaterne skal nemlig have de bedst 
mulige forudsætninger for at klare tjenesten i 
Afghanistan og Kosovo, og den afdelingslede-
de uddannelse (ALU 1) i Oksbøl er den første 
øvelse i et forløb, hvor enhederne øver sig i 
mere og mere missionsspecifikke færdigheder. 

Formålet med ALU 1-øvelsen er at indøve 
de rent soldatermæssige færdigheder som 
angreb, fremrykning, kamp fra stilling, 
frigørelse og tilbagegang med mere. Senere 
i øvelsesforløbet ændres fokus til det mere 

missionsspecifikke, for eksempel forhold ved 
vejsidebomber, patruljering og så videre. 

Hjemmeværnets styrker fungerer ikke blot 
som momentstyrke, men også som sekun-
dær øvelsestager. Sideløbende gennemføres 
forskellige former for uddannelse for hjemme-
værnssoldaterne, så de ikke kun tager oplevel-
ser med hjem, men også en række færdighe-
der, der i DeMars registreres som Q’er. 

En attraktiv vare
Kaptajn Birger Nürnberg fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Himmerland-Thy leder den 
frivillige stab ved distriktet og har været dybt 
involveret i det omfattende planlægningsar-
bejde forud for øvelsen.
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ALU 1

”Vi har i de seneste år udviklet dette koncept 
i tæt samarbejdet med Gardehusarregimentet, 
så for Livgarden var det et spørgsmål om at 
tage en meget attraktiv vare, altså modellen 
med hjemmeværnet som sekundær øvelsesta-
ger, og få den tilrettet lidt hist og pist.”

Han har ikke været i tvivl om, at øvelsen 
var en prioriteret opgave fra både hærens og 
hjemmeværnets side.

”Der har hele tiden været opbakning og 
den nødvendige økonomi til at løse opgaven. 
Det er vigtigt, når man står med en øvelse af 
denne kaliber.” 

Eftersom hjemmeværnets bidrag er en 
sammensat styrke, har planlægningen været 
ekstra udfordrende, men det har også resul-
teret i et meget frugtbart samarbejde mellem 
den frivillige stab og de ansatte på distriktet. 
Inddragelse af personel fra den regionale 
føringsstruktur som kontrolofficerer og res-
sourcepersoner for hjemmeværnets førere og 

staben har også vist sig som en god idé.
”Helt overordnet har vi fået afmystificeret nogle 

af vore fordomme om hinanden, og så har begge 
sider lært en masse,” siger Birger Nürnberg.

Effektiv stab
Man behøver ikke at være i felten for at lære 
af ALU 1-øvelsen. Stabskompagniet fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy 
har brugt de seneste års ALU 1-øvelser til at 
træne og finpudse procedurer og kommando-
veje, og for det har de fået stor ros af hærens 
enheder. Der er altid styr på antallet af hjem-
meværnssoldater, køretøjspuljen, forplejning 
og meget andet. Per Byrialsen fra Hærhjem-
meværnskompagni Vesthimmerland har som 
forsyningsbefalingsmand fået sin sag for.

”I dagligdagen er det nemt at overskue et 
enkelt kompagnis behov, men på så stor en 
øvelse er det nødvendigt at følge de rette pro-
cedurer, tælle op og gøre status på den rigtige 
måde, så vi kan få tingene til at forslå. Hjem-

meværnet har jo ikke ubegrænsede midler, så 
vi gør meget ud af at gøre tingene så effektivt 
som muligt,” siger han. 

Ingen er kamptrætte
I år fik ALU-øvelsen en ekstra dimension, da 
hjemmeværnets bevogtningsdeling til ISAF 
10 deltog sammen med de enheder, som de 
senere på året skal møde under deres udsen-
delse til Afghanistan. Mads er delingsfører og 
tidligere soldat i hæren. 

”Efter en udsendelse til Irak fik jeg et civilt 
job, fordi det passer bedre til min hverdag, 
men hjemmeværnet giver mig mulighed for 
stadig at have føling med det grønne,” fortæl-
ler han. 

”Der er masser af engagement og sammen-
hold, og netop på ALU-øvelsen får man et godt 
kendskab til hinanden og et godt kammeratskab.”

Delingens næstkommanderende istemmer: 
”På trods af et stort pres er ingen kamptrætte. 
Alle smiler, alle er glade.”

Mens vi venter på fjenden.



HJV magasinet  |  Juni 2010     9

Hårdt arbejde
Ude i øvelsesterrænet er skudsalverne hørt 
op. De pansrede køretøjer har trukket sig 
tilbage, og gruppeføreren fra Den Demokra-
tiske Republik Nordjylland råber til sine folk, 
at de skal huske at drikke under ildpausen. 
Forud for kampene er gået timers arbejde 
med at klargøre stillinger, og det hårde grave-
arbejde har tæret på væskebeholdningen. Et 
af gruppens medlemmer sendes tilbage for 
at hente mere ammunition, og magasinerne 
fyldes hurtigt og effektivt op på ny. Gruppen 
er klar til endnu en omgang ventetid.

Kryb og 
kravl
TEKST OG FOTO:  
MORTEN FREDSLUND

Det militære begreb “kryb og kravl” fik en helt 
ny betydning, da 30 hjemmeværnssoldater fra 
ISAF-bevogtningsdelingen fik lov at se, føle 
og lugte nogle af de krybdyr, der samlet set 
beskrives som den usynlige fjende i Afgha-
nistan. Orienteringen om krybdyr fandt sted 
på Skive Kaserne i slutningen af marts forud 
for udsendelsen i april og skal blandt andet 
lære soldaterne at tænke og handle fornuf-
tigt, hvis de støder på en slange, en skorpion 
eller en edderkop under deres udsendelse til 
Helmand-provinsen.

For langt de fleste af hjemmeværnssoldaterne var det 
en særpræget oplevelse at komme helt tæt på 
slangerne fra Randers Regnskov. Her en Kongepython.

Under de par timer som kryb- og og kravl-lektionen 
varer, lærer soldaterne blandt andet, at det langt fra 
er alle dyr, der er farlige, selv om de ser sådan ud. 
Det gælder blandt andet også langt de fleste af de 
1.000 arter af fugleedderkopper, som man indtil 
videre er stødt på rundt om i verden.

Så er det med at være klar, gutter, nu kommer de.
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prINs JørgeN

Det værst 
tænkelige 

scenarie

Øvelsesområdet ved Antvorskov Kaserne lagde jord 
til flere forskellige øvelsesmomenter under Region 
Sjællands store øvelse Prins Jørgen, hvor over 200 
frivillige hjemmeværnssoldater deltog.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: OLE BO JENSEN

Antvorskov
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Situationen er kritisk. Et par små biler i VW 
Polo-størrelse er kollideret, og flere personer 
er kommet alvorligt til skade. Nogle jamrer 
og skriger, mens andre kigger forstenede ud 
i luften. Hurtig og resolut hjælp er absolut 
nødvendig. En gruppe hjemmeværnssoldater 
ankommer til stedet og får travlt med at hive 
de sårede ud af bilerne og give dem første-
hjælp. Pludseligt brager en kraftig eksplosion i 
en bygning ganske tæt på ulykkesstedet. Det 
forlyder, at der er sårede i bygningen, som 
desuden er i fare for at styrte sammen. Andre 
hjemmeværnsfolk må derfor træde til og 
forsøge at evakuere de tilskadekomne.

Vi befinder os på ”Dækcentret” – et 

gammelt, nedlagt industri- og værkssteds-
område i Slagelse. Lørdag 24. april ligner 
det imidlertid mest af alt et mareridtsagtigt 
fremtidssamfund, hvor civilisationen har spillet 
fallit. Bygningernes rå vægge med graffiti, 
de mange glasskår på jorden og bålene i 
oversavede olietønder giver et trøstesløst og 
barskt indtryk. Man føler sig mere hensat til 
en Mad Max-film end en by på Vestsjælland. 
Det værste er dog de menneskelige skader. 
En pige er blevet ramt af et træstykke, der har 
boret sig dybt ind i hendes mave. En anden 
er blevet skadet af et stort stykke glas, der 
stikker ud af et blodigt sår i hendes ansigt, 
mens andre har makabre ben-, øjen- og 
hovedlæsioner. Heldigvis er skaderne ikke et 
resultat af rigtige ulykker, men et vellykket 
produkt af sminkecentrets ihærdige arbejde. 
Sminkørerne, figuranterne og hele set up’et 
på ”Dækcentret” skaber i det hele taget de 
perfekte rammer for elementet katastrofe-

hjælp på Prins Jørgen – Totalforsvarsregion 
Sjællands store øvelse 23.-25. april på og 
nær øvelsesområdet ved Antvorskov Kaserne.  

Kulisserne skal være i orden
Regionens chef, oberst Leif Pedersen, er da 
også stærkt tilfreds med Prins Jørgen, da 
HJV magasinet et halvt døgn inde i øvelsen 
møder ham på en skydebane nær Antvorskov 
Kaserne. Her er deltagere på Prins Jørgen 
ved at træne ny standardnærkampreaktion, 
som hjemmeværnet skal benytte fremover på 
linje med det øvrige forsvar. Obersten kommer 
lige fra katastrofedelen på ”Dækcentret”, hvor 
hjemmeværnsfolkene blandt andet skal yde 
førstehjælp, nedfire og transportere sårede 
på båre, afsøge ulykkessted og prioritere 
tilskadekomne. 

Katastrofehjælpen og standardnærkamp-
reaktionen er imidlertid kun to ud af i alt fire 
øvelseselementer, som de over 200 deltagere 
på Prins Jørgen skal igennem denne lørdag. 
De skal nemlig også øve bevogtning af depot 
i rammen af særlig hjælp og neutralisere en 
terrorcelle i øvelsesbyen Østerby. 

”Prins Jørgen er en totalforsvarsøvelse også 
i rammen af det værst tænkelige scenarie. 
Vi har bestræbt os på meget virkeligheds-
nære øvelseselementer, som relaterer sig 
til begivenheder, som rent faktisk kan ske i 
morgen. Og kulisserne skal være i orden, for 
hvis de ikke er det, virker det ikke,” forklarer 
Leif Pedersen, der sender en særlig tak til de 
folk, der bemander øvelsesmomenterne og 
gør dem praktisk mulige.

”De folk er ekstremt vigtige,” understreger han.

En tilskadekommen bilist trækkes ud af en forulykket 
bil under øvelsen i katastrofehjælp.

Hjemmeværnssoldaterne fik brug for alle deres 
førstehjælpskundskaber på Prins Jørgen.
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prINs JørgeN

En vigtig øvelse
Leif Pedersen håber, at det bliver helt tydeligt 
for deltagerne i øvelsen, hvad hjemmeværnets 
opgaver i dag handler om, og hvad hjem-
meværnssoldater dermed kan blive udsat for i 
skarpe indsættelser. Derfor inddrager øvelsen 
blandt andet også særlig hjælp til politiet.

”Øvelser som Prins Jørgen kan forhåbentlig 
skabe forståelse for væsentligheden af hjem-
meværnets nuværende opgaver. De er nemlig 
langt vigtigere og mere aktuelle end de gamle 
opgaver under Den Kolde Krig,” fastslår 
regionschefen.

Men samtidig må øvelsen godt være 
underholdende for hjemmeværnssoldaterne, 
påpeger obersten. 

”Forhåbentlig bliver øvelsen en stor ople-
velse, som de frivillige kan videregive til deres 
enheder, når de kommer hjem. For det kan 
måske få endnu flere hjemmeværnssoldater 
til at deltage i fremtidige øvelser,” siger Leif 
Pedersen. 

Og hans forhåbninger bliver indfriet. I 
hvert fald hos sergent og gruppefører Søren 
Hansen fra Stabskompagni Køge Bugt. Han 
er generelt godt tilfreds med øvelsen og 
fremhæver specielt katastrofeelementet på 
”Dækcentret” som en stor oplevelse. 

”Øvelsesmæssigt var det nyt for mig, og 
det var virkelig lavet på en fed måde. Vi kan 
ikke træne det sådan i dagligdagen, blandt 
andet fordi det kræver et særligt område og 
instruktører. Desuden var det spændende, at 
opgaverne skulle løses gruppemæssigt, hvor 

det normalt er enkeltmandspræstationer,” 
siger Søren Hansen.

Stigende trusselsniveau
”Hvad fanden kan han sige noget!? Jeg 
troede, han var helt stum,” siger demon-
stranten provokerende. Han står på hegnet, 
der omkranser et stort depotområde med 
våbenbunkere nær Antvorskov Kaserne. Hans 
bemærkning gælder en hjemmeværnsmand, 
der forsøger at holde ham i skak inde på 
depotets område. 

”Kom ned fra hegnet,” beordrer han.
”Hvorfor?,” spørger demonstranten.
”Du er i færd med ulovlig indtrængen på mi-

litært område,” svarer hjemmeværnssoldaten.
Men demonstranten er ikke sådan at bide 

skeer med:
”Hvorfor ser du så sur ud? Hvis du smiler, 

går jeg. Hvad vil du for øvrigt gøre ved, at en 
anden person er trængt over hegnet?”. 

   Diskussionen mellem de to mænd indgår 
i øvelsesmomentet bevogtning af depot. 
Ifølge øvelsesoplægget er trusselsniveauet 
stigende, og en terrorcelle har udsendt trusler 
i anledning af årsdagen for cellens opret-

telse. Derfor er bevogtningstrinnet hævet til 
tre. Hjemmeværnet er de første på stedet, og 
hjemmeværnssoldater er nu i gang med at pa-
truljere hegnet, som demonstranter forsøger 
at forcere.

   Et andet sted – ved adgangskontrollen 
nær hovedvagten – bliver en gruppe frivillige 
undervist i search af køretøj og personer. Og 
længere oppe ad vejen har hjemmeværns-
soldater samlet sig med deres hunde, som er 
klar til bevogtning. Et primitivt terrænbord gi-
ver dem en effektiv oversigt over hele området 
– vandflasker indikerer bygninger, sten viser 
bunkers, og pinde illustrerer veje. 

   Ved hegnet er situationen stadig kritisk 
og fastlåst, for demonstranten har endnu ikke 
fjernet sig. 

”Er du kommet over?,” råber han henvendt 
til en anden demonstrant, der står på hegnet 
lidt længere væk. Og så fortsætter han drilsk 
til hjemmeværnssoldaten:

”Det er da irriterende, at der står sådan en 
spade heroppe, som ikke gør, hvad I siger!”.

På ”Dækcentret” i Slagelse blev der også – som 
noget nyt – øvet nedfiring af ”såret person” på båre.

Søren Hansen, sergent og gruppefører, var godt 
tilfreds med øvelsen, specielt katastrofehjælpen.
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I den lille by ved søen
To personer ligger ubevægelige ved Ho-
tel Østerby. De er formodentlig døde. Ud 
for slagterbutikken lidt længere oppe ad 
hovedgaden ligger endnu en person. Han er 
såret og skriger i smerte. De er alle ofre for 
hjemmeværnets indtrængen i øvelsesbyen 
med det fredelige navn Østerby. Men hjem-
meværnssoldaternes opgave er ikke nem, 
for de skal skelne mellem civile med og uden 
våben. Heldigvis er denne del af Prins Jørgen 
en urealistisk situation for hjemmeværnet. Det 
er nemlig ikke særlig tænkeligt, at hjemme-
værnssoldater nogensinde vil blive indsat for 
at neutralisere en terrorcelle, der har forskan-
set sig i en by. Men øvelsesmomentet giver 
regionens frivillige en kærkommen lejlighed 
til at arbejde i bymæssig bebyggelse. Først 
etableres den ydre ring og bagefter den indre 

ring, således at ingen kan komme ind, og 
kun ikke-kæmpende civile kan komme ud. 
Hjemmeværnssoldaterne går systematisk 
og grundigt til værks. De går fra hus til hus 
og passiviserer flere fjendtlige kombattanter. 
Langt om længe er fjenden neutraliseret, og 
Østerby kan atter falde til ro ved den idylliske 
sø på Antvorskov Øvelsesterræn.

Røgmaskiner sørgede for at gøre øvelserne under 
katastrofehjælpen til en realistisk oplevelse.

En demonstrant holdes i skak ved 
hegnet omkring våbendepotet 

under bevogtningsøvelsen.
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FOrCe prOTeCTION

Fra hus til hus 
i Finderup

En omfattende tør-træning i disciplinen “kamp i by” 
kulminerede med et voldsomt slag med de paintball-
lignende FX-våben, inden nærkampbyen  
i Finderup blev indtaget.

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

Finderup
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“Få snotten ind, få snotten ind!,” råber instruk-
tøren, da et par kampklædte hjemmværnssol-
dater stikker ansigterne frem bag en husmur 
for at se, om der fri bane. Lidt for langt frem 
ifølge instruktøren Carl Brinck, der sammen 
med medinstruktøren John Aa. Svendsen igen 
og igen giver dessiner til 32 hjemmeværnssol-
dater i, hvordan man bevæger sig under den 
svære disciplin: Kamp i By. 

Vi er på Finderup øvelsesterræn, hvor 
flyverhjemmeværnet har mønstret personel fra 
ikke mindre end fem jyske eskadriller for at 
give dagens disciplin den snert af action, som 
både gør disciplinen realistisk og til en ople-
velse. Især når anstrengelserne ender med et 
storstilet slag med FX-våben ladt med blå og 
røde paintball-patroner. 

Omkring halvdelen af deltagerne i bykamp-
øvelsen er nuværende eller kommende hjem-
meværnssoldater ved flyvehjemmeværnets 
nye Force Protection-delinger, som på sigt 
skal blive en del af Hjemmeværnets Indsats-
styrker (HIS). Og for de hjemmeværnssolda-
ter skal dagens anstrengelser i nærkampbyen 
Tovby gerne kulminere med et vigtigt flueben 
– et såkaldt “Q” – i papirerne. Bykamp 1 er 
nemlig én i rækken af de mange uddannel-
ser, man skal igennem for at blive en del af 
Force Protection – flyverhjemmeværnets nye 
enheder som skal kunne støtte flyvestatio-
nerne med tungt bevæbnede delinger, såvel 
nationalt som internationalt.

Det sværeste i verden
“Bykamp er noget af det sværeste i verden. 
Og så er det en disciplin, der tager tid, når 
man skal gå fra hus til hus. Når vi tillige 
bruger FX-våben til sidst, bliver øvelsen meget 
realistisk, fordi soldaten både kan se og føle, 
at han faktisk kan dø af det, hvis han ikke 
rykker frem på den rigtige måde,” fortæller 
oversergent John Aa. Svendsen, der selv har 
været udsendt til Irak og er en af øvelsens to 
instruktører. 

Mens solen brænder mere og mere igen-
nem, bliver de 32 hjemmeværnssoldater i 
to hold terpet igennem bykampens mange 
facetter. Blandt andet fremrykning, sikring, 
indtrængning i hus, rensning af hus og ikke 

mindst kunsten at give meldinger. 
“I skal sikre hele fladen – også i højden,” 

forklarer John Aa. Svendsen sit hold af hjem-
meværnssoldater, som stifter bekendtskab 
med nye begreber som buddyteam, “Bossen 
og Bumsen”, støttehold og angrebshold.

“Der er ingen skoleløsning i bykamp, men I 
skal forstå principperne. Bossen bestemmer, 
og Bumsen går altid først ind,” fortsætter in-
struktøren John og demonstrerer en fremryk-
ning gennem hovedgaden.

Første mand nede
Efter fems timers “tør-træning” er det tid til 
frokost på Gule Gård, hvor hjemmeværns-
soldaterne også får en lektion i, hvordan 
deres gevær forvandles til et FX-våben. Der 
udleveres beskyttelsesudstyr i form af særlige 
ansigtsmasker, og alle skal iføre sig handsker 
og forsvarets uldne halstørklæde. Mange har 
desuden iført sig ekstra beklædning inden un-
der kampuniformen for at undgå blå mærker 
på kroppen fra paintballprojektilerne. 

Tilbage i Tovby, hvor et par momenter be-
væbnet med ladte FX-våben og øvelseshånd-
granater er blevet placeret på byens bordel, 
viser det sig hurtigt, at det ekstra tøj er en 
god idé. For allerede da første mand på første 
hold stikker hovedet frem bag trappen ved 
Tovbys bygrænse, lyder et “Av”, og kort efter 
“Jeg er ramt, jeg er ramt”, hvorefter soldaten 
må lægge sig på jorden, tydeligt irriteret – og 
lidt overrasket – over, at han så hurtigt er sat 
ud af spillet.

“Nogle af os har prøvet FX-systemet før, 
og når man kan blive ramt, betyder det altså, 
at man tænker mere over, hvor og hvordan 
man bevæger sig. Og selv om der er lidt 
drengerøvs-agtigt over det, når vi farter rundt 
og skyder på hinanden med paintball-maling, 
ja så gør det alligevel, at øvelsen bliver meget 
seriøs,” siger korporal Christian Jessen fra 
Hjemmeværnseskadrille 283 Trekanten, inden 
det helt store slag om Tovby sættes i værk. 

En enkelt overlever
Med støtte fra røggranater og kanonslag, 
som de to instruktører kaster med rund hånd, 
rykker en styrke bestående af størstedelen 

af de 32 hjemmeværnssoldater frem mod 
Tovbys bordel og hotellet, hvor en fjendtlig 
momentstyrke har sat sig tungt. Den kraftige 
geværild fra FX-våben og øvelseshåndgrana-
ter betyder, at scenariet med bulder, brag og 
tæt røg kombineret med høje kommandoråb 
og en hel del “Av for h... Jeg er ramt, jeg er 
ramt” bliver yderst livagtigt. Og der er heller 
ikke tvivl om, at øvelsens deltagere har lært 
noget af den grundige tørtræning og optakt til 
det store slag, som først afblæses sent ud på 
eftermiddagen, da hotellet er indtaget. Dog 
med store tab til følge. Faktisk lyder meldin-
gen, at kun én enkelt af soldaterne er sluppet 
levende fra angrebet uden nye malingpletter 
på uniformen. 

“Det er første gang, jeg er med til bykamp, 
som jeg ikke anede en disse om, inden vi kom 
her til Finderup. Men det har været meget 
lærerigt. Og meget realistisk, når der skydes 
med FX-våben. Man tænker virkelig over, at 
man skal undgå at blive ramt, så man ikke 
bare løber ud og skyder helt vildt om sig. Og 
jeg er da lidt overrasket over, at vi blev ramt så 
meget. Jeg blev ramt i hovedet, på geværet 
og på armen,” siger 20-årige Emil Brundin, 
som også er fra Hjemmeværnseskadrille 
283 Trekanten, der er pionér-enheden inden 
for etableringen af de nye Force Protection-
delinger.

Det forventes, at Force Protection-perso-
nellet bruger mindst 200 timer på træning 
og øvelser om året. Og snart skal der igen 
brændes såvel timer som FX-ammunition af 
under Bykamp 2. Den afvikles i Oksbøllejrens 
Brikby, hvor der er passage af kloakrør og 
rensning af bygninger i flere etager – så dér 
vil Force Protection-personellet igen få sved 
på panden.

Da det for alvor gik løs i Tovby sidst på dagen, var det lige før, at 
scenariet sendte tankerne tilbage til dengang, bykampene i Beirut 
næsten dagligt blev vist på tv tilbage i 1970’erne og 1980’erne.
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Tilbage til 
rødderne
Hjemmeværnets nye militære chef, 
generalmajor Finn Winkler, vil ”vende 
bøtten”, så der kommer endnu mere 
fokus på at skabe gode rammer for 
aktive kompagnier, flotiller  
og eskadriller.

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE BO JENSEN
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Hjemmeværnets ansatte skal være forberedt 
på større strukturændringer i de kommende 
år. Alt sammen med det formål at styrke den 
frivillige struktur med kompagnier, flotiller og 
eskadriller.

Det er meldingen fra den nye hjemme-
værnschef, generalmajor Finn Winkler, der 
tiltrådte den 1. maj. Han er tilfreds med det 
forsvarsforlig, som han skal være med til at 
omsætte til praksis i den kommende tid.

”Det er et godt, bredt forlig, hvor politikerne 
har slået fast, hvad vores kerneopgaver er, 
herunder bevogtning. Politikerne peger på de 
opgaver, som vi kan løse for forsvaret og det 
øvrige samfund, og det er også fastslået, at 
hjemmeværnet har en vigtig rolle i forsvarets 
internationale opgaver,” siger han.

Udfordringen er nu at finde den rigtige 
hjemmeværnsmodel til at løse de mange 
opgaver, uden at man ender i en driftssitua-
tion, som ikke er forenelig med det frivillige 
engagement, der er kernen i hjemmeværnet.

”Derfor kommer vi til at ændre den ansatte 
struktur markant de kommende år. Med forli-
get fik vi opgaverne, herunder flere nye, men 
ikke flere penge – faktisk lidt mindre. Det kan 
ikke løses ved bare at skære lidt hist og pist 
i Hjemmeværnskommandoen, på Hjemme-
værnsskolen, i regioner og distrikter. Vi skal 
”vende bøtten”, så det primære fokus i den 
ansatte struktur bliver at tilvejebringe grundlag 
for aktive underafdelinger. Man kan også sige, 
at de ansatte i størst mulig grad skal ud til de 
frivillige. Det bliver en større opgave at justere 
og ændre gamle vaner – men det kan og skal 
vi,” understreger Finn Winkler.

Han tilføjer, at det vil blive hårdt for hjem-
meværnets ansatte, fordi der i henhold til 
forliget skal reduceres med godt 50 ansatte 
de næste år, men mange flere vil blive berørt, 
fordi der også skal ændres i alle hjemme-
værnets myndigheder. Samtidig skal gamle, 

måske indgroede arbejdsmetoder justeres 
og ændres. Det bliver en fælles opgave for 
ansatte og frivillige de næste to-tre år at få 
organisationen gearet til de nye tider.

”Det kommer til at tage lidt tid at få 
tingene på plads. Til gengæld tror jeg, at vi 
får styrket underafdelingsniveauet – altså 
kompagnier, flotiller og eskadriller. Tingene 
vender så at sige tilbage til det sted, de 
kommer fra,” siger generalmajoren, der også 
mener, at omstillingen bliver til glæde for 
både frivillige og ansatte og dermed også 
de samarbejdspartnere, som hjemmeværnet 
skal løse opgaver for.

Stærkt udgangspunkt
Han går til opgaven med stor optimisme, for 
udgangspunktet er godt. Hjemmeværnet har 
levet op til de politiske krav, der er stillet i de 
to seneste forsvarsforlig, og har markeret 

sig som en stadig vigtigere og mere og mere 
efterspurgt kapacitet i samfundets beredskab.

”Derfor er det også min opgave, at hjem-
meværnet kan fastholde det høje niveau af 
anerkendelse, vi har opnået i forsvaret og 
samfundet, og fortsætte den gode udvikling,” 
siger hjemmeværnschefen.

Han peger på, at hjemmeværnets stærke 
side er de frivilliges lyst og evne til at gøre 
noget for forsvaret og samfundet, uanset at 
alt ikke er på plads eller lige påskønnet af alle.

”De frivillige har set under ét et stærkt kam-
meratskab, der tåler bump på vejen,” tilføjer han.

Finn Winkler er specielt imponeret af 
hjemmeværnssoldaternes evne til at møde 
op til aktiviteter og indsættelser samt deres 
sammenhold samtidig med gentagne krav om 
forandringer og udvikling. Det er efter hans 
opfattelse til et rent 12-tal på karakterskalaen. 
Og så peger han på det engagement og den 
glæde ved at være i hjemmeværnet, der lever 
i bedste velgående uanset de fordomme om 
hjemmeværnet, som af og til dukker op i den 
politiske debat og medier.

Mikro i makro
Hvad er så de svage sider?

”En frivillig landsdækkende organisation 
af vores størrelse med så mange forskellige 
mennesker, opgaver og holdninger er efter 
min mening svagest, hvis den ikke holder 
sammen som organisation. Hvis vi ikke ser 
kammeraterne i andre dele af landet og i 
andre værnsgrene som lige så vigtige som 
vores egen enhed, er det et svaghedstegn,” 
siger Finn Winkler.

Derfor opfordrer han alle i hjemmeværnet til 
at se organisationen som en helhed. Det be-
tyder, at man bør respektere andre hjemme-
værnsfolks forskellighed og faglighed, da alle 
er lige vigtige for det frivillige hjemmeværn. 
Man skal glæde sig over andre hjemmeværns-
folks succes og opfatte den som ens egen 
succes. For vi er ét hjemmeværn,” betoner 
generalmajoren.

Eller som han også formulerer det: Man 
skal kunne se sig selv som mikro i makro-
perspektivet.

Driftsopgaver
I forrige nummer af HJV magasinet udtrykte 
Finn Winklers forgænger i chefstolen, gene-
ralmajor Jan S. Norgaard, sin bekymring for, 
at nogle af hjemmeværnets opgaver kunne 
udvikle sig til driftsopgaver. Hvordan stiller den 
nye chef sig til den bekymring?

”Der er en risiko for det, hvis vi bare siger 
ja, fordi vi kan, eller hvis vore arbejdsgivere 
baserer en del af deres opgaveløsning på, at 
hjemmeværnet altid kan gøre det. Her må vi 
også gribe i egen barm, for jeg har opdaget, 
at det er svært for mange at sige nej til selv 
opgaver, der ligger uden for hjemmeværnets 
kerneopgaver. Der er en tendens til, at hvis 
nogen i lokalsamfundet har brug for en hånd, 
så stiller man op, også selv om opgaven 
kunne være løst af andre end hjemmevær-
net – og måske endda bedre. Jeg tror, vi 
skal tænke os godt om. Ikke alt, hverken i 

Den nye Chef for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, har overtaget ledelsen af et 
hjemmeværn i fin form.

”En frivillig landsdækkende organisation 
af vores størrelse med så mange 

forskellige mennesker, opgaver og holdninger 
er efter min mening svagest, hvis den ikke holder 

sammen som organisation.”
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forsvaret eller samfundet, er lige relevant for 
os som frivillig militær organisation,” siger 
hjemmeværnschefen.

Han tilføjer, at hjemmeværnet i hvert enkelt 
tilfælde må afgøre, om en opgave uddannel-
sesmæssigt giver mening og ligger inden for 
de opgaver, hjemmeværnet skal løse.

Finn Winkler påpeger, at driftsopgaver 
stjæler tid, der i stedet kunne være brugt på 
egentlige hjemmeværnsopgaver som uddan-
nelse, øvelser og indsættelser. Det vil sige 
aktiviteter, der kan gøre de frivillige dygtigere 
og mere skarpe.

Den største risiko ved driftsopgaver er 
imidlertid, hvis hjemmeværnet bliver beskyldt 
for at konkurrere med andre, der skal leve 
af at løse opgaven, mener generalmajoren. 
For så begynder man at diskutere penge i 
forhold til frivillighed. Og det er en fare for 
en organisation, der lever i kraft af hjemme-
værnssoldaternes vilje til at løse opgaver uden 
at få løn for det.

Rekruttering
Tilgangen til hjemmeværnet har de seneste 
år været stigende. Hvordan vurderer den nye 
hjemmeværnschef mulighederne for fortsat at 
få mange til at gøre en frivillig indsats?

”Det er især vigtigt, at der bliver sagt tak for 
indsatsen – for det er lønnen til de frivillige – 
og at man ikke lader sig slå ud af en negativ 
oplevelse. Jeg tror, det er meget motiverende, 
når man får tak fra den militære enhed, man 
øvede med, fra politiet for veludført bevogt-
ning af et gerningssted, klap på skulderen for 
en redningsaktion og så videre. Sammen med 
det kammeratskab, man oplever i hjemme-
værnets enheder, er det vigtige motivations-
faktorer,” siger han.

Og så skal hjemmeværnet blive ved med at 
fortsætte ad den vej, der har givet succes de 
senere år. Sørge for at det bliver brugt, at det 
er veluddannet, og at man er synlige lokalt og 
landsdækkende. Hjemmeværnet skal fast-
holde dets aktuelle ry, vi har nu: At det nytter 
at have et hjemmeværn, og at samfundet får 
noget for pengene, understreger generalma-
joren.

Forsvarsvilje
Finn Winkler har sat sig i chefstolen efter 
næsten tre år som stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen, så han kender hjemmeværnet 
ud og ind. Hvordan definerer han et begreb 
som forsvarsvilje, som måske ikke siger så 
mange mennesker noget i dag – 65 år efter 
Danmarks befrielse fra tysk besættelse?

”For mig er det meget konkret. Jeg er 
ældste søn af en BOPA-mand fra modstands-
bevægelsen. Det har præget mig meget. Min 
far sagde, at man ikke kan forvente, at der er 
nogen, der passer på én. Du skal selv gøre en 
indsats og være parat til at slås for de værdier, 
som er grundlæggende i vores samfund. Så 
jeg føler mig meget hjemme i hjemmeværnet, 
som jo er rundet af den danske modstands-
bevægelse under 2. Verdenskrig,” siger hjem-
meværnschefen.

Hjemmeværnets militære chef har 
forsvarsviljen i blodet – hans far var 

BOPA-mand i modstandsbevægelsen 
under 2. Verdenskrig.

”Det er især vigtigt, at der bliver sagt
tak for indsatsen – for det er lønnen til 

de frivillige – og at man ikke lader sig slå ud
af en negativ oplevelse.”



HJV magasinet  |  Juni 2010     19

Torben Dixen Møller blev soldat i 1977. Siden 
er det gået stærkt for den dengang 17-årige 
artillerist. Han steg hurtigt i graderne. I dag 
er han 49 år og brigadegeneral. Den 1. maj 
overtog han posten som stabschef i Hjemme-
værnskommandoen

I den funktion har han afløst den nye 
Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler.

Torben Dixen Møller kommer fra en stilling 
som Chef for Centralledelsen og stabschef 
i Forsvarets Materieltjeneste, hvor han var 
chef for cirka 800 ansatte. Det er kun én af 
de tunge chefposter, som han har bestridt de 
seneste 20 år.

Så det er en soldat med stor ledelsesmæs-
sig og administrativ pondus, der nu leder 
staben i Hjemmeværnskommandoen.

Den nye stabschef har stærk fokus på 
kunder og ejer. I hjemmeværnets verden er 
kunderne de cirka 49.000 frivillige, Hjemme-
værnskommandoens underlagte myndigheder, 
og de samarbejdspartnere, som hjemme-
værnet hjælper med at løse opgaver. Ejeren 
er Forsvarsministeriet. De har alle krav på 

Stabschef i Hjemmeværnskommandoen, 
brigadegeneral Torben Dixen Møller. 

den bedst mulige service, både fra staben på 
Kastellet i København og stabene i hjemme-
værnets regioner og distrikter.

Nogle af de dyder, Torben Dixen Møller 
lægger vægt på, er initiativ, kvalitet i løsningen 
af opgaver og god og effektiv kommunikation. 
I så stor en organisation som hjemmeværnet 
er det uhyre vigtigt, at frivillige og ansatte føler 
sig godt orienteret.

Spændende opgave
Som flere af sine forgængere på posten som 
stabschef kommer Torben Dixen Møller til 
hjemmeværnet uden det store forhåndskend-
skab til organisationen. Det er han allerede i 
fuld gang med at lave om på med et omfat-
tende introduktionsprogram, blandt andet med 
besøg hos hjemmeværnets myndigheder og 
de frivillige i kompagnier, flotiller og eskadriller.

”Jeg ser frem til at prøve kræfter med et 
område, som jeg ikke hidtil har beskæftiget 
mig indgående med. Jeg synes, hjemmevær-
net har gennemgået en meget spændende 
udvikling i de seneste år. Jeg glæder mig til at 
være en del af den fortsatte udvikling,” siger 

stabschefen og nævner implementeringen 
af forsvarsforliget 2010-2014 som den helt 
store opgave, der ligger lige for.

Før Torben Dixen Møller kom til Forsvarets 
Materieltjeneste i 2006, var han i tre år chef 
for Logistiksektionen i Forsvarskommandoen. 
Nationalt har han desuden været chef for 
ledelsessekretariatet i Hærens Operative 
Kommando og chef for planlægningssektio-
nen i Danske Division.

Også internationalt har Torben Dixen Møl-
ler bestridt vigtige cheffunktioner. Dels som 
stabschef for Den Danske Bataljon i Kosovo, 
dels som stabschef ved Baltikum Training 
Team.

Hjemmeværnskommandoens nye stabschef 
er gift med Helle Kiholm Møller, og parret har 
to voksne børn. Bopælen er i Frederikssund.

Fokus på 
kunder 
og ejer

Den nye stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen, brigadegeneral Torben 
Dixen Møller, lægger vægt på initiativ, 
kvalitet i løsningen af opgaver og 
effektiv kommunikation.

AF JØRGEN JENSEN
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Sikken en dag
FOTO: OLE BO JENSEN

Tidligere hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. 
Norgaard, ringede lørdag den 1. maj kl. 06.00 til sin 
efterfølger, generalmajor Finn Winkler, med følgende 
korte bemærkning: ”Du har kommandoen – tak for 
en god tid i hjemmeværnet og held og lykke med 
verdens bedste job.”

Typisk for Norgaard tog han chefansvaret alvorligt 
til og med den sidste dag i jobbet, stod tidligt op lør-
dag morgen, da april var blevet til maj, og mindede 
sin efterfølger om, at han selv nu var forhenvæ-
rende.

Norgaard fyldte 60 den 28. april, og dagen efter 
blev han hyldet af 200 gæster ved afskedsrecep-
tionen i Hjemmeværnskommandoen. Og sikken en 
dag, det blev – med solskin, musik, taler, gaver og 
ikke mindst højt humør, som det sig hør og bør i den 
tidligere hjemmeværnschefs selskab. Han var selv 
i sit velkendte muntre hjørne, da han takkede de 
mange gæster. Blandt andet med en bemærkning 
om, at han var sikker på, at de fleste var kommet 
for at overbevise sig selv om, at han nu også virkelig 
gik af…

Denne forårslune torsdag eftermiddag i april blev 
på alle måder en storstilet afsked med en karisma-
tisk og populær chef, der har stået i spidsen for en 
markant omstilling af hjemmeværnet fra en luk-
ningstruet organisation til en efterspurgt og meget 
anvendt og anerkendt kapacitet i det danske be-
redskab. Det gik igen i alle taler, at Norgaard havde 
været primus motor i en udvikling, der har vendt op 
og ned på manges opfattelse af hjemmeværnet.
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1. Jan S. Norgaard tog imod forsvarsminister Gitte Lillelund Bech uden for Hjemmeværnskommandoens bygning på Kastellet. 2. Hjemmeværnets Musikkorps København under 

ledelse af Erik Jørgensen tog imod de mange gæster, hvilket glædede den afgående general meget. 3. En af hjemmeværnets vigtigste samarbejdspartnere, politiet, var rigt 

repræsenteret. Nummer to fra højre er rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. 4. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech i livlig snak med Marianne og Jan S. Norgaard. 5. Fra Den 

kinesiske ambassade i Danmark kom Senior Defense Attache, Yang Ningyu, for at sige farvel til Norgaard. 6. Generalinspektøren for det norske hjemmeværn, Kristine Lund, 

fremhævede Norgaards indsats i samarbejdet mellem de nordiske hjemmeværn. 7. Den svenske rigshjemmeværnschef Roland Ekenberg lover generalen ”frit lejde” i Sverige. 

Marianne og Jan S. Norgaards ”indtrængen” på svensk territorium er jo velkendt – de har en ødegård hinsidan. 8. Vittig og munter som han ofte er – Norgaard kaldte i sin tale smilet 

og latteren frem blandt gæsterne. 9. Norgaard strålede som en sol på sin afskedsdag – her i selskab med den nyligt pensionerede chef for Hærhjemmeværnsdistrikt København City, 

Jørgen Holmen. 10. Chefen for Hendes Majestæt Dronningens adjudantstab, oberst Henning Brøchmann Larsen (imidten), var også til stede ved receptionen. 11. 200 gæster til 

afskedsreceptionen fyldte godt op i parolesalen i Hjemmeværnskommandoen. 12. Den nye Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, overrækker Norgaard en mindebog 

om hans tid i hjemmeværnet. 13. Forsvarschef, general Knud Bartels, og generalmajor Jan S. Norgaard hilste hjerteligt på hinanden.14. Et par forgyldte, men udtrådte støvler ovenpå 

en gavekasse med hvad? Måske et par nye støvler til Norgaard, der flere gange har gået Nijmegen-marchen på 4x40 kilometer. 15. Den tidligere civile chef for hjemmeværnet, Ulrik 

Kragh (tv.), i intens debat med den nuværende, Jens Hald. Til venstre Ulrik Kraghs hustru, Lisbeth.

7

15
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For andet år i træk er frivillige fra hjemmeværnet 
og redningsberedskabet blev hædret for deres 
store indsats i beredskabet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Sande
ildsjæle

På befrielsesdagen 4. maj uddelte forsvarsminister 
Gitte Lillelund Bech årets frivilligpris ved et festligt 
arrangement på Kastellet. Der var en vis symbolik i 
datosammenfaldet for prisoverrækkelsen med den 
skelsættende historiske begivenhed 4. maj 1945.

For ligesom krigens frivillige frihedskæmperne i 
sin tid var karakteriseret af et stærkt samfundssind 
og et brændende engagement, således fremhæ-
vede Gitte Lillelund Bech også dagens udpegede 
prismodtagere fra hjemmeværnet og redningsbered-
skabet som ”sande ildsjæle”.

”At uddele frivilligprisen netop 4. maj kunne ikke 
være mere velvalgt. Det er hyldest til alle frivillige. 
Jer, der står her i dag, har ydet en ekstraordinær og 
bemærkelsesværdig frivillig indsats, der er med til at 
gøre vores beredskab robust. Jeg er dybt taknem-
melig og siger tak,” lød det fra Gitte Lillelund Bech, 
inden hun gik over til overrækkelsen af priserne.

Frivilligprisen gives både til enkeltpersoner og til 
enheder fra hjemmeværnet og redningsberedskabet. 
Blandt de indstillede fra hjemmeværnet blev det 
forsyningsbefalingsmanden, oversergent Claus E. 

Wolff fra Hjemmeværnskompagni Vallensbæk samt 
Politihjemmeværnskompagni Odense, der trak det 
længste strå. 

Prismodtagerne har markeret sig som dybt 
professionelle, fleksible, udviklingsorienterede, 
servicemindede og altid parate til at løse også de 
uforudsete opgaver. Så frivilligprisen var fuld fortjent, 
lød det fra deres respektive distriktschefer, oberst-
løjtnant Paul Gordon fra Storkøbenhavn og oberst-
løjtnant Henrik Graven Nielsen fra Nordvestfyn. 

Det var da også en flok meget rørte og stolte 
prismodtagere, der trykkede hånd med den joviale 
minister, der tog sig tid til bagefter at tale med hver 
enkelt prismodtager og deres familier. 

Steen Tommerup Knudsen fra Vejen blev årets 
frivillig i redningsberedskabet, mens de frivillige fra 
Lollands Brandvæsen blev årets frivilligberedskab. 
Også de fik meget rosende omtale af forsvarsmi-
nisteren, der fremhævede deres evne til at være 
gode rollemodeller og dygtige til at få nye unge til at 
interessere sig for frivilligt arbejde.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech 
uddelte 4. maj årets frivilligpriser 2009 
på Kastellet. Her overrækker 
ministeren et diplom til koordinator 
Bent Holm Nielsen fra Politihjemme-
værnskompagni Odense, der fik 
prisen som årets hjemmeværnsenhed.

FAkTA

Frivilligprisen
Frivilligprisen blev uddelt 
første gang i 2009. Prisen 
gives til personer eller enhe-
der, der i det forløbne år har 
ydet en helt særlig indsats i 
forbindelse med afgrænsede 
hændelser, eller som har 
ydet en bemærkelsesværdig 
indsats for generelt at skabe 
opmærksomhed omkring 
anvendelse af frivillige.
12 hjemmeværnsmedlemmer 
og otte enheder var indstillet 
til frivilligprisen 2009.
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Odenses politikompagni er noget helt særligt. Det 
har de nok selv vidst i et stykke tid, men nu er det 
officielt, efter at de modtog prisen som årets hjem-
meværnsenhed 2009. 

Ud over distriktschef oberstløjtnant Henrik Graven 
Nielsen har også Fyns Politi indstillet kompagniet 
til at blive årets enhed. Kompagniet har gang på 
gang bevist, at de er i stand til at løse de opgaver, 
de bliver pålagt, skriver politidirektør Poul Bjørn-
holdt Løhde i sin indstilling. Derudover er de meget 
målrettede, og kompagniet har gennem flere år 
været pionerer med hensyn til at løse nye opgaver 
for politiet.

Kompagniet har 160 medlemmer, hvoraf 90 er 
aktive, og hele 22.000 timer har kompagniet brugt 
i løbet af 2009 til støtte for politiet, beredskabet og 
andre myndigheder.

”Stort set hver dag bliver vi kaldt ud til store 
og små opgaver i forbindelse med for eksempel 
afspærring eller bevogtning af gerningssteder,” siger 
kompagnichef Jesper Fabricius. 

”Men også logistiske opgaver for politiet er noget, 
der er kommet mere af.”

Kompagniet henter og bringer køretøjer og mate-
riel ugentligt mellem politikredsene og til Rigspolitiets 
afdelinger i København. Og det sparer politiet for 
mange personaleressourcer, der i stedet kan bruges 
på andre ting.

En stærk kultur
Kompagniet har en stærk kultur. Medlemmerne har 
været gode til at omstille sig til nye opgaver og er 
kendt for at kunne stille med 10 mand efter blot en 
halv time. 

”Jeg tror, at en af kompagniets styrker er, at de ud 
over planlagte opgaver er gode til her og nu behov,” 

siger distriktschef Henrik Graven Nielsen.
Den ene af to næstkommanderende, Michael 

Scheppan, har selv været i hjemmeværnet i 23 år og 
er meget stolt af den kæmpe anerkendelse.

”Helt uden varsel fik vi brev om, at vi ville modtage 
prisen, så det er en stor dag. Og så møder man jo 
ikke forsvarsministeren hver dag,” sagde han umid-
delbart efter prisoverrækkelsen.

Nu skal prisen bruges i kompagniets rekrut-
teringsarbejde. På det område fremhæver Michael 
Scheppan, at alle nye medlemmer bliver samlet i en 
uddannelsesgruppe for derefter at blive sluset ud i 
andre grupper.

Politihjemmeværnskompagni Odense 
blev årets hjemmeværnsenhed 2009. 
Fra venstre ses kompagnichef, 
kaptajn Jesper Fabricius, løjtnant 
Mogens Mortensen, næstkommande-
rende premierløjtnant Michael 
Scheppan og koordinator, løjtnant 
Bent Holm Nielsen.

FAkTA

Politihjemmeværnskompagni 
Odense har 160 medlemmer, 
hvoraf 90 er aktive. I 2009 
leverede kompagniet i alt 
cirka 22.000 timer til støtte 
for politiet og samfundet sva-
rende til 11 fuldtidsstillinger.

Politihjemmeværnskompagni Odense har ydet et så imponerende 
antal timer til støtte for blandt andet politiet, at de nu kan bryste sig 
af at være årets hjemmeværnsenhed.

AF JESPER SVENNINGSEN

Et helt kompagni  
af rollemodeller
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Forsyningsbefalingsmand Claus E. Wolff fra Hjemme-
værnskompagni Vallensbæk er som en ægte frivillig 
engageret og serviceminded til fingerspidserne.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Når han er der, mangler
de andre aldrig noget

Oversergent Claus E. Wolff fra Vallensbæk tri-
ves bedst, når håret stritter, hænderne er be-
gravet i opgaver, der er mudder på støvlerne, 
og han får hektiske røde pletter på kinderne. 
For det er suset og travlheden, der giver den 
42-årige forsyningsbefalingsmand fra Hjem-
meværnskompagni Vallensbæk et kick. Så er 
han i sit es og klar til og hjælpe sine hjem-
meværnskammerater. Det er ligegyldigt, om 
han skal skaffe dem ammunition, bringe mad 
og drikke ud i felten til de slunkne maver eller 
skifte et hjul på en af deres lastbiler.

Selv om Claus er et roligt gemyt, så er der 
blevet lagt mærke til hans kæmpe indsats 
som forsyningsbefalingsmand i Hærhjem-
meværnsdistrikt Storkøbenhavns område. Det 
gælder ikke mindst hans store krævende ar-

bejde med at få tingene til at hænge sammen 
og skaffe alle nødvendige forsyninger til den 
bevogtningsdeling, som distriktet var med til at 
opstille som en del af ISAFs hold 7 i Afghani-
stan, der var udsendt i foråret 2009.

Udstrakt hjælpsomhed
”Claus er unik. Han er i besiddelse af en nid-
kærhed, en professionalisme og en udstrakt 
hjælpsomhed, der er bemærkelsesværdig 
og rækker ud over det sædvanlige. Derfor 

blev han også indstillet til frivilligprisen,” siger 
distriktschef i Storkøbenhavn, oberstløjtnant 
Paul Gordon.

Selv blev Claus meget overrasket over at få 
tildelt frivilligprisen for 2009. Som hans kone 
Ninna siger, så blev han fuldstændig tavs, da 
han fik beskeden.

”Jeg havde da aldrig troet, at jeg skulle 
opleve at få en pris for mit arbejde i hjemme-
værnet. Det er jeg da meget stolt og beæret 
over,” fortæller Claus E. Wolff, der trådte ind i 
hjemmeværnet på sin 18-års-fødselsdag.

Den inkarnerede hjemmeværnsmand 
indrømmer dog, at han har brugt rigtig mange 
timer på at servicere den udsendte bevogt-
ningsdeling. I uddannelses- og opstillingsperio-
den var han af sted hver anden weekend. Han 
tog også fri fra arbejdet som lastbilschauffør, 
da delingen skulle tre uger til Oksbøl for at 
træne sammen med forsvaret forud for udsen-
delsen. For Claus sætter en ære i, at tingene 
skal fungere på den bedst mulige måde.

Opbakningen og engagementet i hjem-
meværnet har Claus ikke fra fremmede. 
Både hans forældre Erik og Rie Jensen samt 
hans kone Ninna er medlemmer i det samme 
kompagni. Ikke mindst for faren med 50 års 
medlemskab i bagagen var det et stort øjeblik, 
da sønnike trådte frem og blev kåret som 
årets hjemmeværnsfrivillig 2009 af selveste 
forsvarsministeren, Gitte Lillelund Bech.

Prismodtager Claus E. Wolff ses her 
sammen med fra venstre kompagnichef 
Michael Hansen, forsvarsminister Gitte 
Lillelund Bech og distriktschef i Storkø-
benhavn, obserstløjtnant Paul Gordon.

Årets hjemmeværnsfrivillig 2009, forsyningsbefa-
lingsmand Claus E. Wolff fra Vallensbæk, er altid 
klar til at træde til og forsyne sine hjemme-
værnskammerater med det, de har brug for.
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En ny opgave  
hver anden time
2009 blev et rekordår for hjemmeværnet 
med næsten 5.000 indsættelser. Støtten til 
forsvaret, politiet og andre myndigheder er 
tredoblet på fem år.

AF JØRGEN JENSEN

Der er bud efter hjemmeværnet som aldrig 
før. Fra forsvaret, politiet og andre myndighe-
der, der har brug for assistance til både akutte 
og planlagte opgaver.

Som omtalt i HJV magasinet nummer 1, 
2010, blev 2009 et forrygende travlt år for 
hjemmeværnet. De endelige tal for hjemme-
værnets aktiviteter og økonomi fremgår af den 
årsrapport, som i midten af april blev afleveret 
til Forsvarsministeriet.

Med 4.833 indsættelser til støtte for mili-
tære og civile samarbejdspartnere var 2009 
et rekordår. Det kulminerede med, at cirka 
1.600 hjemmeværnssoldater hjalp politiet 
med en række opgaver under klimatopmødet 
i København – den største sikkerhedsopgave i 
Danmark nogensinde.

Antallet af indsættelser svarer til et gen-
nemsnit på 13 per døgn – eller en ny opgave 
til hjemmeværnet hver anden time døgnet 
rundt.

Årsrapporten fortæller også, at hjemme-
værnets støtte til forsvaret, politiet og andre 
myndigheder er næsten tredoblet på fem år.

”Det er meget tilfredsstillende, at hjem-
meværnet er en så anvendt og dermed 
anerkendt del af det danske beredskab. Det 
var netop den politiske hensigt med forsvars-
forliget for perioden 2005-2009, og den er til 
fulde blevet opfyldt,” sagde den tidligere hjem-
meværnschef, generalmajor Jan S. Norgaard, 
da årsrapporten blev offentliggjort.

Den civile chef for hjemmeværnet, Jens 
Hald, forudser, at det er en udvikling, der vil 
fortsætte.

”Ingen myndighed i samfundets samlede 
beredskab er gearet til at klare en hvilken som 
helst situation. Derfor bliver der endnu mere 
brug for de 49.000 frivillige i hjemmeværnet 
til at hjælpe i spidsbelastningssituationer. Det 
sparer samfundet for mange penge. Viljen 
til at gøre en frivillig indsats er en helt særlig 
værdi, som vi skal værne om,” understreger 
Jens Hald.

Du kan downloade Hjemmeværnets Årsrap-
port 2009 og populærudgaven Hjemmevær-
nets Årsberetning 2009 på www.hjv.dk.

Hjemmeværnets Årsberetning 2009, 
en populærudgave af den officielle 
årsrapport, findes både i en trykt og 
elektronisk udgave. Sidstnævnte kan 
læses på HJV.DK.

Hjemmeværnets rekordår blev omtalt i de fleste medier.



26 HJV magasinet  |  Juni 2010

Fra felthue M/84 og olivengrønne T-shirts til gummi-
både og Geländewagen (GD). Spændvidden er stor  
i hjemmeværnets kommende materielanskaffelser.

AF JAKOB EBERHARDT

Som frivillig kan du roligt glæde dig. Inden 
for de næste år anskaffer hjemmeværnet 
nemlig en lang række forskellige materiel- og 
uniformsgenstande. Alle værnsgrene får del i 
nyanskaffelserne. I listen herunder kan du se 
eksempler på, hvad materiellet omfatter, og 
hvordan det fordeler sig på værnsgrene og 
enheder. 

Du skal dog være opmærksom på, at de 
nævnte materiel- og uniformsgenstande er 
bestilt ved Forsvarets Materieltjeneste, men 
at der ikke er fastsat noget udleveringstids-
punkt (leveringsterminer). Desuden kan der 
ske ændringer i forhold til planen, da visse 
materielgenstande kan blive ramt af udbud, 
manglende mulighed for levering fra leveran-
dører, forsinkelse og så videre.

Listen over materiel- og uniformsgenstande 
er desuden ikke udtømmende. Den er altså 
ikke udtryk for alt bestilt materiel.

Alle værnsgrene

Uniformsgenstande:
Kampuniform M/01 (sommeruniform) og to 
tilhørende olivengrønne T-shirts til alle ak-
tive i hærhjemmeværnet, flyverhjemmeværnet, 
virksomhedshjemmeværnet samt marinehjem-
meværnets Bevogtnings- og Nærforsvarsen-
heder (BON).

Materiel: 
Lastvogne med læssebagsmæk til områ-
dedepoter. Køretøjerne skal sikre effektiv 
levering af materiel til underafdelingerne i 
forbindelse med de kommende større di-
striktsområder. Områdedepoterne kan pakke 
materiel, udrustning og uniformer i lastvog-
nenes trådbure, som kan rulles direkte ind på 
underafdelingen.

Gevær M/10 med Elcan optisk sigte, 
aimpoint, taktisk lys og laser samt Per-
sonal Role Radios til bevogtningsdelinger i 
Afghanistan.

Opgraderingspakke til gevær M/95 til 
udskiftning af skæfte til teleskopkolbe med 
seks indstillinger (1.500 styk).

Flere værnsgrene

Uniformsgenstande:
Felthue M/84 (bøllehat) til alle aktive i 
hærhjemmeværnet (dog ikke folk i politihjem-
meværnet), virksomhedshjemmeværnet og 
medlemmer af bevogtnings- og nærforsvar-
senheder i marinehjemmeværnet.

Pullover M/98, olivengrøn til officerer.

Materiel:
Bevogtningscontainere. Hjemmeværnet 
er i gang med at opbygge og indrette 26 
bevogtningscontainere. De skal indeholde det 
materiel, som delinger primært skal bruge for 
at løse en bevogtningsopgave. Containerne 
fordeler sig med 22 til hærhjemmeværnet 
og flyverhjemmeværnet samt fire til BON-
enhederne (Bevogtning og Nærforsvar) i 
marinehjemmeværnet. Containerne er blandt 
andet udstyret med afspærrings- og be-
skyttelsesudstyr (fragmentationsveste)  til 
en bevogtningsdeling samt øvrigt materiel til 
brug for bevogtning, for eksempel spejle til 
adgangskontrol af køretøjer samt belysnings-
sæt med generator. For BON-enhedernes 
vedkommende er containerne desuden udsty-
ret med gummibåde.

Nyt og mere materiel 

Gevær M/10, som hjemmeværnets 
bevogtningsdelinger i Afghanistan skal 
udstyres med.

Foto: Mingo Fotografi

F
oto: L

ars D
alb

y



HJV magasinet  |  Juni 2010     27

Hærhjemmeværnet

Uniformsgenstande:
Kampvest M/05 til patruljeindsatsdelinger.

EAGLE bæresystem (resterende dele) til 
Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni 
(SSR). 

Materiel:
36 terrængående biler - Geländewagen 
(GD) 280 – til motoriserede overvågnings-
delinger/sikring- og eskorteenheder (sup-
plementsanskaffelse). Bilerne skal opbygges 
til taktisk brug, hvilket blandt andet betyder 
indretning af sæder, radio og udstyr.

Marinehjemmeværnet

Uniformsgenstande:
Marineblå kasket M/04, kort jakke M/04, 
benklæder M/97 og sweater M/79, ma-
rineblå.

Regnjakke og overall M/94, blå med 
anker til stabspersonel. 

Jakke, nederdel og hovedbeklædning til 
kvindelige Mariners Musikkorps.

Redningsveste (arbejdsveste) til fartøjerne.

Sikkerhedsstøvler til gummibådsbesætninger.

Fartøjsdragt M/05. 

Sweater, let, M/98 til officerer.

Materiel:
Gummibåde til Slipshavn og til to flotiller, der 
i dag ikke har eget fartøj.

Reservepropeller til gummibåde på fartøjer.

Skibsmedicinkister.

Flyverhjemmeværnet

Uniformsgenstande og materiel:
Flyvermundering og udrustning til flyver-
hjemmeværnets flyvende delinger.

Se uniformsreglementet og billeder af 
uniformsgenstande på HJV.DK bag login: 
vælg ”For medlemmer” i venstre menu og 
derefter ”Uniformer”.

Denne kampuniform M/01 er på vej til alle 
aktive i hærhjemmeværnet, flyverhjemmevær-
net, virksomhedshjemmeværnet samt 
marinehjemmeværnets Bevogtnings- og 
Nærforsvarsenheder (BON).

Hjemmeværnets materielanskaffel-
ser i de kommende år omfatter 

blandt andet gummibåde.

Marinehjemmeværnets 
korte jakke M/04 og 
benklæder M/97.
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Hjemmeværnets stærke tilknytning til de hi-
storiske datoer, 4. og 5. maj var meget synlig 
i år, fordi det i 2010 var 65 år siden, Danmark 
blev befriet fra de mørke år under 2. Verdens-
krigs tyske besættelse. 

Overalt i hjemmeværnet blev de ”alvorlige 
festdage” markeret ved talrige værdige og 
højtidelige arrangementer med Dannebrog 
som et meget synligt symbol for fædrelandet. 
Der blev lagt kranse med bånd i befrielsesfar-
ver blandt andet ved gravene i Mindelunden 
i København og ved andre mindesmærker. 
Hjemmeværnets øverste ledelse, general-
major Finn Winkler, og den civile chef, Jens 
Hald, holdt taler. Der blev også tændt lys, 
sunget sange, overfløjet flyvergrave, afviklet 

paroler og uddelt tegn til de mange hjem-
meværnsfolk, der loyalt har bakket op om 
hjemmeværnet.

Så selv om det er et par menneskealdre 
siden, befrielsens euforiske budskab nåede 
danskerne, så repræsenterer de historiske 
majdage stadig fred, frihed og viljen til at slås 
for disse rettigheder for at beskytte Danmark. 
Det er den samme vilje, hjemmeværnet står 
for i dag, når hjemmeværnssoldater ”træder 
frem, hvor andre viger tilbage.”

LANdeT rUNdT

Flot markering af befrielsesdage

Bedste kvindelige skytte

I år var det 65-året for befrielsen, og hjemme-
værnet gik mange steder forrest i markeringen 

af befrielsesdagene 4. og 5. maj. 
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Da en pige på Samsø fik konstateret akut 
blindtarmsbetændelse, skulle hun under 
normale omstændigheder være fløjet med 
helikopter til Århus. Men på grund af den 
berømte askesky fra Island, der midt i april 

lammede luftrummet over Europa i godt uge, 
kunne det ikke lade sig gøre. 

I stedet bad Søværnets Operative Kom-
mando MHV 804 Andromeda om assistance. 
Skibet og besætningen fra Hjemmeværns-
flotille 133 Juelsminde/Vejle var ellers på vej 
til en øvelse, men agerede i stedet bindeled 
mellem øen og fastlandet. Der ventede en 
ambulance for at køre pigen til videre behand-
ling, som forløb godt.

Det grønne hjemmeværns bedste kvindelige 
skytte i 2009 hedder Sys Hansen og er fra 
Hjemmeværnskompagni Rødovre. For det 
modtog hun Hendes Majestæt Dronning 
Margrethes vandrepokal, hvor hendes navn nu 
er indgraveret.

Sys Hansen har kun været medlem af 
hjemmeværnet siden maj 2008, men hun har 
skudt i en civil skytteklub gennem de seneste 
28 år. Året rundt deltager hun i talrige sky-
deturneringer både civilt og militært, idet hun 

også er på det militære skydelandshold.
Her har hun blandt andet i 2009 deltaget 

i Nordiske Mesterskaber og ikke mindst 
verdensmesterskabet, hvor det gav en flot 
bronzemedalje for kvinder, hvilket var den 
første medalje, som Danmark nogensinde 
havde fået.

Askesky gav arbejde til marinehjemmeværnet

En syg pige fra Samsø blev akut sejlet til 
Århus af marinehjemmeværnet, da den 
islandske askesky gjorde helikopter-
flyvning umulig. 

Sys Hansen fra Hjemmeværnskompagni 
Rødovre er blevet kåret som bedste skytte i 

det grønne hjemmeværn 2009. 

F
oto: Jan C

arlsson

A
rkivfoto



HJV magasinet  |  Juni 2010     29

126 danske og udenlandske soldater deltog i starten af året i kon-
kurrencen ”Blå Negl”, der hører til blandt de hårdeste i hjemmevær-
net og havde deltagelse fra en del tyske soldater.  Hovedparten af 
soldaterne kom fra hjemmeværnet.

Det blev to soldater fra Jægerkorpset, der med 887 point løb af 
med sejren og vandt trofæet i ”Blå negl”, hvor kun syv ud af 51 hold 
kom helskindet i mål. Lige i hælene fulgte et hjemmeværnshold fra 
Hillerød, der med 885 point fik en andenplads.

Konkurrencen, der foregik i nattens mulm og mørke på en cirka 
75 kilometer lang rute, bød blandt andet på dyster i førstehjælp, i 
skydning og forhindringsbane. Fra start var der 45 tomands-hold og 
seks hold med hver seks deltagere.

Så dette års ”Blå Negl” blev præcis så barsk, som øvelsesleder, 
kompagnichef Bjarne Andreasen fra Fredericia, havde ønsket og 
forudset. Forud for konkurrencen havde han tippet, at kun 10 hold 
ville gennemføre, idet den tunge is gjorde det svært for soldaterne 
at bevæge sig i den 13. udgave af denne øvelse.

På en tredjeplads i konkurrencen kom et fynsk hjemmeværns-
hold. Blandt seks-mandsholdene var det kun tyskerne, der i samlet 
flok klarede skærene. I 2011 bliver konkurrencen afviklet 25.-27. 
februar.

De faldt fra
på stribe

Førstehjælp indgik som en del af patruljekonkurrencen 
“Blå Negl”, hvor de fleste deltagere – her italienske 
soldater – måtte give op.

Som de første i hjemmeværnet har en flyvende og sejlende enhed i 
Nordvestsjælland nu formaliseret indsættelsen af deres ressourcer 
i beredskabet til søs. Tilsammen kan de tilbyde et mere effektivt 
beredskab i kystnære områder.

De to parter er en flyvende deling under Hjemmeværnseskadrille 
225 fra Roskilde og Hjemmeværnsflotille 361 Isefjord, der med 
deres fartøj MHV 905 ASKØ holder til i Hundested. Den flyvende 
deling råder over et Cesna 172 Skyhawk OY-CSB.

Parterne har underskrevet en hensigtserklæring om at hjælpe 
hinanden i beredskabet i situationer, hvor flotillen bliver kaldt ud til 
en eftersøgning eller en olieforurening.

Med hjælp fra flyvernes falkeblik kan flotillen få udvidet deres 
horisont på havet betydeligt, så de med deres fartøj vil kunne nå 
hurtigere frem og yde en indsats i kystnære områder og specielt 
styrke beredskabet i Isefjorden og det sydlige Kattegat, hvor MHV 
905 ASKØ opererer.

Hjemmeværnskræfter forenes

Fra venstre flotillechef Per Tommerup, delingsfører Gösta Olsson  
og eskadrillechef Geert Hansen.
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Indsat efter  
tragisk flystyrt
Nordjyllands Politi fik i påsken assistance fra hjemmeværnet efter et 
tragisk flystyrt syd for Sæby. Flyet blev total knust, og en lokalkendt 
familiefar og hans kone fra en byggefirmafamilie fra Hirtshals blev 
dræbt på stedet. 

Hjemmeværnet bistod med afspærringen og trafikreguleringen 
af området, så redningsfolk, politi og Havarikommission kunne 
koncentrere sig om deres arbejde efter flystyrtet. 

Med i flyet var også familiens to døtre på 17 og 25 år. Den 
ældste døde kort efter ulykken, mens den yngste overlevede trods 
alvorlige kvæstelser. Familien var på vej hjem fra påskeferie på 
Læsø i et sportsfly, Piper Cherokee Warriors, da det pludseligt 
styrtede ned tæt ved en landejendom syd for Sæby. 
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LANdeT rUNdT

En savnet fritidsfisker satte i foråret gang i en 
større eftersøgning på Bornholm med hjælp 
fra blandt andet marinehjemmeværnsfartøjet 
MHV 903 Hjortø. 

Besætningen på Hjortø var klar kun 23 mi-

nutter efter alarmeringen, og sammen med en 
række andre redningsskibe afsøgte de farvan-
det vest for Rønne adskillige gange. Dårlig sigt-
barhed i området betød, at det ikke var muligt 
at indsætte en redningshelikopter, og tåge og 

mørke betød også, at marinehjemmeværnet 
midlertidigt måtte indstille eftersøgningen.

Eftersøgningen blev dog genoptaget, og 
senere viste det sig, at manden selv havde 
kontaktet politiet og var i god behold.

Normalt plejer Hjemmeværnsskolens kurser at foregå i skolens 
lokaler i Nymindegab i Vestjylland langt fra alfarvej. Men nu har 
skolen åbnet for muligheden for at gennemføre kurser lokalt i 
hjemmeværnet.

Over to weekender gennemførte 11 kursister fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Vendsyssel i Nordjylland således et instruktør-
kursus i Vendsyssel.

Allerede sidste forår bad distriktet om muligheden, og i første 
omgang blev der etableret en studiekreds i undervisningsteori. 
Sideløbende arbejdede distriktet så ihærdigt på at få Hjemme-
værnsskolen til at sende instruktører til det nordjyske. Det er nu 
lykkedes med positive resultater.

”Jeg havde et stort personligt udbytte af kurset, hvor jeg 
blandt andet lærte at anvende en lektionsplan, der er et virkeligt 
godt redskab, som jeg også kan bruge i min civile uddannelse,” 
fortæller en af kursisterne, gruppefører Frederikke From fra 
Hærhjemmeværnskompagni Sindal-Hirtshals.

Til efteråret gentager Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel 
succesen med en ny studiekreds i undervisningsteori, der følges 
op af endnu et instruktørkursus med lærerkræfter fra Hjemme-
værnsskolen.

Kursister fra Vendsyssel træner på et instruktørkursus, 
der blev afholdt lokalt i Vendsyssel. 

Flere lokaler kurser
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Søgte efter savnet fisker

13 værnepligtige fra det nordjyske trænregiment i Aalborg var i tre 
dage på en udfordrende vinterøvelse i Vatnelejren ved Hovden i Nor-
ge. De var blevet inviteret af Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel. 
Efter turen havde de fået en helt anden holdning til hjemmeværnet, 
som flere seriøst overvejer at melde sig ind i efter deres værnepligt.

”Jeg vil mindes turen som noget af det bedste i min værnepligts-
tid,” lød det fra værnepligtig Johnny Hulgaard. Også Lasse H. 
Andersen syntes, at der blev skabt et enestående sammenhold og 
kammeratskab.

Ud over at overnatte i bivuak lærte de værnepligtige, hvordan man 
overlever i de norske fjelde. Forinden havde de fået undervisning i 
førstehjælp og i de kuldeskader, man kan risikere i en barsk natur.

Værnepligtige
overvejer
hjemmeværnet

Værnepligtig Johnny Hulgaard var vildt begejstret for 
vinterøvelsen i Norge. Han og 12 andre værnepligtige var 
inviteret med af Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel. 
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Medieopbuddet var enormt, da københavnerne sagde farvel til 
Den Lille Havfrue, som i foråret tog ud på sit livs rejse til Kina. Her 
befinder hun sig nu i Shanghai på verdensudstillingen EXPO 2010 
i den danske pavillon, hvor hun er et stort tilløbsstykke og tiltrækker 
masser af besøgende.

Politihjemmeværnet fra København City var med til at sørge for at 
holde nysgerrige og bilende trafikanter på afstand, så begivenheden 
med at hejse havfrue og sten op på en stor lastbil foregik i ro og mag.

Om den anderledes opgave sagde Per Pohlmann, kompagnichef 
for Politihjemmeværnskompagni City: ”Vi er vant til at hjælpe til med 
sikkerheden og dirigere trafik ved talrige stævner. Men det sker 
ikke hver dag, man bliver bedt om at assistere, når en så berømt 
dame forlader byen.”

Den Lille Havfrue er tilbage på sin vante plads sidst på året.

Medieopbuddet var enormt, da Den Lille Havfrue på sin sten blev fjernet fra sin 
vante plads ved Langelinie i København for at rejse til Kina.

En helt særlig opgave

C
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Assistance ved fugleinfluenza

Hunden Balder nød at blive rengjort på miljøkurset med fokus også på fugleinfluenza. Kursisterne 
var i den anledning krøbet i særlige sikkerhedsdragter og bar handsker og maske.

På hjemmeværnets miljøkursus bliver deltagerne 
klædt på til at støtte beredskabet, hvis der bliver 
behov for hjemmeværnets assistance ved både 
olieforurening og fugleinfluenza.

Hjemmeværnssoldaterne lærer, hvordan man 
opbygger en rensestation, hvor personer, der 
forlader et område forurenet med eksempelvis 
fugleinfluenza, kan blive renset og rengjort, så 
risikoen for, at smitten spredes, bliver minimeret.

I 2006 ydede hjemmeværnet en omfattende 

indsats, da fugleinfluenzaen hærgede i Dan-
mark, og fugleinfluenzaen for første gang brød 
ud i en fjerkræsbesætning. Netop den viden og 
færdighederne kan gå hen og blive aktuel igen.

Som en ekstra udfordring på et nyligt afholdt 
kursus prøvede deltagerne også at rengøre en 
hund, der dog ikke anses for modtagelig over for 
fugleinfluenza. Ved nærkontakt med døde fugle 
skal de firbenede vaskes med vand og sæbe.

Forsvarets Materieltjeneste forventer at kunne 
overdrage et nyt fartøj af 900-klassen til mari-
nehjemmeværnet den 1. juni 2011.

Byggeriet af det nye fartøj er gået i 
gang på Søby Værft på Ærø, og det skal 
erstatte et af de gamle fartøjer fra 90-klas-
sen, skriver Forsvarets Materieltjeneste i et 
nyhedsbrev.

Det bliver marinehjemmeværnets 12. fartøj 
af 900-klassen. Når det nye fartøj er færdigt, 

vil marinehjemmeværnet råde over 30 fartøjer 
i 800- og 900-klassen.

900-klassen er en del længere end 
800-klassen og har derfor plads til flydespær-
ringer, så fartøjerne kan løse opgaver i forbin-
delse med havmiljøberedskabet. I forsvarsfor-
liget for 2010-2014 forudsættes det, at både 
marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet 
får en større rolle i havmiljøberedskabet.

Fartøjerne i 900-klassen er udrustet med to 

miljømoduler til udlægning af flydespærringer, 
der hver er på 180 meter.

Derudover er fartøjerne udrustet, så de 
kan deltage i SAR-beredskabet (search and 
rescue), farvandsovervågning og løse opgaver 
for politiet og SKAT.

Fartøjerne er geografisk placeret, så 
udrykningstiden maksimalt er på en time, og 
hjælpen derfor hurtigt kan være fremme.
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Nyt fartøj af 900-klassen på vej



32 HJV magasinet  |  Juni 2010

Skulder ved skulder
for Dronningen
200 hjemmeværnssoldater fejrede Hendes Majestæt Dronningen med en parade på Strø-
get i København, da hun 16. april fyldte 70 år. Med 25 faner fra hele landet stod hjemme-
værnssoldaterne skulder ved skulder foran stormagasinet Illum. Og da Dronningen kørte 
forbi hjemmeværnsparaden i sin åbne karet sammen med Prins Henrik, spillede Hjemme-
værnets Tambourkorps København honnørmarch til ære for den kongelige fødselar. Inden 
da var de mange hjemmeværnssoldater med tambourkorpset i spidsen marcheret fra Ka-
stellet gennem København til pladsen foran Illum.

FOTO: OLE BO JENSEN
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Der skal ikke altid så meget til for at få 
lidt ekstra motion, hvis man bruger 

simple redskaber og hinanden. 

Et nyt sundhedstiltag skal motivere hjemme-
værnssoldaterne til selv at tage fat på mere 
motion. Og kammeratskabet i hjemmevær-
net er faktisk et af de bedste værktøjer.

AF JESPER SVENNINGSEN

Her styrer 
man med 
guleroden

”Der er ikke tale om at befale alle i hjem-
meværnet at dyrke mere motion,” fastslår 
oberstløjtnant Jette Albinus fra Hjem-
meværnskommandoen. Hun står bag et 
trænings- og sundhedstiltag i hjemmeværnet, 
som formentlig bliver sat i værk i 2011. Indtil 
da vil der blive udarbejdet et idékatalog og en 
uddannelse af idrætsbefalingsmænd.

Distrikterne skal sørge for at udpege 
idrætsbefalingsmænd eller -officerer og 
afsætte midler til nye sundhedstiltag, men 
derudover vil der ikke blive pålagt krav.

”Det er et projekt, der skal styres med gule-
rod frem for pisk,” siger Jette Albinus. 

”I distrikterne må man finde ud af, hvad 
behovet er og så lade forskellige ildsjæle byde 
ind med gode idéer. Allerede nu ser vi mange 
kompagnier i fuld gang med at arrangere fæl-
les motion. Nu sætter vi det lidt mere i system 
ved at indføre idrætsbefalingsmænd.”

Det skal gro nedefra
Idrætsbefalingsmænd og -officerer skal gen-
nemgå en uddannelse ved Hjemmeværns-
skolen. Uddannelsen kommer i høj grad til at 
lægge vægt på motivering og coaching.

”Det skal ses som et tilbud til både frivillige 
og den faste stab. Derfor er det vigtigt, at de 
nye idrætsbefalingsmænd bliver klædt på til at 
sætte nogle projekter i gang og motivere folk 
til at deltage, så der langsomt, men sikkert 

kommer flere og flere motionsarrangementer i 
gang,” siger Jette Albinus. 

”Man behøver jo ikke nødvendigvis kaste 
sig ud i motionsløb og Nijmegen-march. Det 
kan også være familieidrætsdage og forskel-
lige former for træning og øvelser, man kan 
lægge ind i små bidder i løbet af en dag med 
andre aktiviteter.”

Et af de værktøjer, der bliver stillet til rådig-
hed, er et idékatalog, der kommer til at ligge 
på hjemmesiden. Her kan man selv plukke og 
lade sig inspirere, og mange af aktiviteterne 
har karakter af leg.

”Det er jo vigtigt, at det er sjovt, og der har 
hjemmeværnet virkelig en styrke. Der er et 
kæmpe kammeratskab, så mange vil kunne 
tage hinanden under armen og sætte lidt fut 
i motionen – og også fortsætte. Det er ofte 
det, der er det svære. Jeg tror, at hvis man 
giver motivationen tid til at gro nedefra, vil det 
også være mere holdbart i længden, og man 
kan holde hinanden op på det efterfølgende.”

Lokalt samarbejde
Det behøver ikke altid at kræve så meget at 
sætte fokus på motion og sundhed i kom-
pagniet. Allerede nu har flere kompagnier en 
aftale med en lokal idrætsforening om at låne 
haller, eller de mødes for at cykle en tur. I det 
nye tiltag bliver distrikterne som sagt pålagt at 
afsætte nogle midler til sundhedsaktiviteter, 

men hvor meget er op til dem selv.
”Vil man bruge alle pengene på nyt træ-

ningstøj eller sprede det ud på forskellige 
arrangementer og for eksempel et trænings-
stativ, der kan stå ved hjemmeværnsgården. 
Det er op til dem selv, men hjemmeværnet 
giver mulighed for, at man kan lave forskellige 
former for motion, hvor alle kan være med og 
oven i købet øge den enkeltes selvværd og 
give større livskvalitet,” siger Jette Albinus.

”Derudover er det også væsentligt, at det vil 
give et bedre grundlag for at løse vores opga-
ver – nationale såvel som internationale.”
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”Hjælp, der er krig, russerne er kommet,” tænkte 
smeden. En masse uniformerede mænd løb rundt 
på markerne omkring den lille sydfynske by, og 
ingen havde rigtig fået at vide, hvad der egentlig 
var på færde. Nemlig at hjemmeværnet holdt 
øvelse. Og derfor var den sparsomt klædte smed 
nu på vej til naboen for at høre, om 3. Verdenskrig 
virkelig var brudt ud.

Sådan husker forsvarsminister Gitte Lillelund 
Bech en episode fra sin barndom under Den Kolde 
Krig. Hun bruger anekdoten til at understrege en 
vigtig pointe: Hjemmeværnets evne til at omstille 
sig efter tidens behov. Fra at være et værn mod 
Warszawa-pagten er hjemmeværnet nu en organi-
sation, der hjælper samfundet på mange områder.

”Jeg synes, at den transformation, hjemme-
værnet har gennemgået, er fantastisk. Det, vi 
har i dag, er et moderne hjemmeværn, der kan 
levere, hvad der efterspørges, uanset om det er 
støtte til forsvaret, politiet, beredskabet og andre 
herhjemme eller til opgaver i udlandet,” forklarer 
forsvarsministeren.

Hun er derfor overbevist om, at hjemmevær-
net har udviklet sig i den helt rigtige retning i de 
seneste år. Organisationen viser, at den spænder 
bredt, og at der både er forskellige roller for og 
muligheder i den. 

Gitte Lillelund Bech opfordrer derfor også de 
frivillige til at være stolte af det, de gør: ”Man må 
godt prale, være stolt af det man gør som frivillig og 
fortælle om det. Det skal vi ikke være bange for.”

Ændret billede
Hjemmeværnet har i det hele taget formået at 
ændre et tidligere udbredt billede af den frivillige 
militære organisation, påpeger forsvarsministeren. 
Et billede, der nærmede sig en karikatur.

”Der var en opfattelse af, at du blev hjemme-
værnsmand, hvis du ikke kunne blive rigtig soldat. 
Men den opfattelse er der gjort op med nu,” 
fortæller Gitte Lillelund Bech.

Det bestyrkes ikke mindst af de senere års un-
dersøgelser af befolkningens tillid til hjemmevær-
net. Tilliden har været stærkt stigende og ligger 

Man må godt
være stolt

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech er 
imponeret over hjemmeværnets evne til at 
omstille sig efter tidens behov. Det fortæller  
hun i dette interview med HJV magasinet.

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE BO JENSEN
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nu på 70 procent, påpeger forsvarsministeren.
”Det viser, at hjemmeværnet har udviklet sig, 

og at organisationen spiller en rolle,” understre-
ger hun.

Især opdelingen af hjemmeværnets medlemmer 
i aktive og reserve har været en styrke for organi-
sationen, mener Gitte Lillelund Bech. Den giver 
nemlig de frivillige mulighed for at justere op og 
ned for deres aktivitetsniveau i hjemmeværnet. 

”Opdelingen i aktive og reserve er fantastisk, 
fordi den viser, at du godt kan være hjemme-
værnssoldat hele livet, samtidig med at du kan 
sætte hjemmeværnstjenesten standby i perioder, 
hvor du af arbejdsmæssige eller familiemæssige 
grunde ikke kan føre et aktivt hjemmeværnsliv,” 
understreger hun. 

Samtidig gør reserven det også muligt for sam-
fundet at trække på en masse frivillige, hvis der er 
behov. Som eksempel henviser forsvarsministeren 
til fyrværkeri-ulykken i Seest i 2004, hvor frivillige 
i hjemmeværnet stillede op, selvom de ikke havde 
været aktive længe.  

Forsvarsvilje og frivillighed
Netop ulykken i Seest viste hjemmeværnssoldaters 
forsvarsvilje, påpeger Gitte Lillelund Bech. Nemlig 
lysten til at stille op, når det gælder, og når der er 
noget at slås for. 

Forsvarsvilje handler for forsvarsministeren i det 
hele taget om at være parat til at slås for danske 
værdier og den danske grundlov: frihed, lighed og 
demokrati. Et andet bevis på den stærke forsvars-
vilje finder Gitte Lillelund Bech desuden i hjemme-
værnssoldaters stolthed ved at bære uniform – en 
holdning der ikke var så udpræget for år tilbage.

Gitte Lillelund Bech har været 
forsvarsminister siden februar 2010.

”Opdelingen i aktive og reserve er fantastisk,  
fordi den viser, at du godt kan være hjemmeværns-

soldat hele livet, samtidig med at du kan  
sætte hjemmeværnstjenesten standby i perioder.”
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Men hvordan står det i det hele taget til med frivil-
ligheden i det danske samfund? 

De fleste danskere vil grundlæggende gerne 
engagere sig i samfundet, svarer forsvarsmini-
steren. 

”Men vi gør det på forskellig vis. Nogle bliver 
politikere, og andre bliver frivillige i hjemmevær-
net, beredskabet og sportsklubber. Vi stiller gerne 
op og specielt gerne, hvis det er sjovt, og nogen 
påskønner vores indsats,” forklarer hun.

Og den motivationsfaktor tror forsvarsministe-
ren også gælder unge mennesker og deres lyst 
til at blive medlem af hjemmeværnet. Men ellers 
handler rekruttering til den frivillige militære orga-
nisation også om at appellere til de værnepligtige, 
der vælger ikke at tegne kontrakt efter de fire 
måneders basisuddannelse i forsvaret.   

”Ved at blive medlem af hjemmeværnet kan de 
stadig bidrage og have kontakten til forsvaret. Og 
de kan få noget mere uddannelse, end de fik på 
de fire måneder,” forklarer Gitte Lillelund Bech. 

Desuden tror hun på, at hjemmeværnet gennem 
endnu højere grad af synlighed kan rekruttere 
flere yngre medlemmer. Især hvis der sættes 
fokus på unge hjemmeværnsfolk, der kunne blive 
en slags rollemodeller. 

Flere kvinder
Mange af de kommende medlemmer af hjem-
meværnet må for forsvarsministerens skyld meget 
gerne være kvinder. Det er nemlig et af hendes 
mål at få flere kvinder i forsvaret generelt. Selvom 
hun ikke går ind for, at der absolut skal være en 
lige fordeling af kønnene, mener hun, at det er 
sundt for en arbejdsplads eller forening, at der 
er en god blanding – både med hensyn til etnisk 
baggrund, religion og køn.

”Og man må bare erkende, at der stadig gøres 
forskel på mænd og kvinder, blandt andet job-
mæssigt. Og jeg synes godt, at man må gå ind og 
udfordre den kultur, der er i forsvaret,” forklarer 
Gitte Lillelund Bech og fortsætter:

”Drenge og piger fødes lige kvikke, og derfor er 
det da underligt, at vi ikke i forsvaret som helhed 
i langt højere grad afspejler, at der er cirka 50 
procent af hvert køn.”

En mere lige kønsmæssig fordeling giver nemlig 
en sund kultur, understreger Gitte Lillelund Bech, 
der i den forbindelse fremhæver hjemmeværnet. 
Med cirka 15 procent kvinder er den frivillige 
militære organisation et af de steder i forsvaret, 
der har den største andel af repræsentanter fra 
spindesiden. 

”Man må godt prale, være stolt af 
det man gør som frivillig og 
fortælle om det. Det skal vi ikke 
være bange for,” siger forsvarsmi-
nister Gitte Lillelund Bech.

”Drenge og piger fødes lige kvikke, 
og derfor er det da underligt, at vi 
ikke forsvaret som helhed i langt 

højere grad afspejler, at der er 
cirka 50 procent af hvert køn.”
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Mens Danmark endnu var dækket af et tykt 
lag sne i februar, lå soldater fra Frømands-
korpset og hjemmeværnets Særlig Støtte- og 
Rekognosceringskompagni (SSR) i skjul i over 
en uge for at lokalisere fjenden, inden det 
endelige angreb kunne sættes ind.

I rammerne af den store multinationale 
øvelse Cold Response 2010 i Norge blev 
øvelse Danish Response 2010 gennemført på 
Sjælland af Frømandskorpset med SSR inte-
greret i staben og med patruljerne operativt 
underlagt søværnets specialoperationsstyrke.

“Endnu engang kan vi konstatere, at SSR 
leverer et troværdigt og professionelt stykke 
arbejde til støtte for Frømandskorpsets 
opgaveløsning,” udtaler orlogskaptajn Lasse, 
som er chef for den operative indsatsafdeling 
ved Søværnets Frømandskorps, og fortsæt-
ter: “Både denne øvelse og øvelse DANEX 
er gode lejligheder til samtræning af vores 
enheder, hvilket er en forudsætning for en 
eventuel indsættelse til løsning af forsvarets 
internationale opgaver.”

Scenariet på øvelsen var en international 
indsættelse af NATO-enheder til støtte for 
en venligsindet, men snedækket nation, med 
henblik på bekæmpelse af militante oprørs-
styrker og IED-netværk i et ekstremt miljø. I 
Danmark bestod den deployerede maritime 
Special Operations Task Force 30 af cirka 
100 mand fra Frømandskorpset, SSR og 
andre støttende enheder, mens der i Norge 
var fremsendt et forbindelseselement til den 
Multinationale Special Operations Task Group, 
der bestod af over 1.000 specialoperations-
styrker fra blandt andet Norge, USA, Tyskland 
og Spanien.

Fra Melby i nord til Stensved i syd spillede 

Skarp opgave i vinterkulden
Soldater fra både Frømandskorpset og hjemmeværnets Særlig Støtte- og  
Rekognosceringskompagni var med i øvelsen Danish Response 2010.

AF NIKOLAJ GRØN

den motoriserede overvågningsdeling fra Jon-
strup og infanteri-enheder fra det lokale hjem-
meværn i Stensved en vigtig rolle, både ved 
at levere et engageret og disciplineret rollespil 
på de objekter, som SSR og Frømandskorpset 
observerede mod, og ved at spille rollen som 
en venligsindet opklaringsenhed fra værtsna-
tionens væbnede styrker.

“Uden støtten fra hjemmeværnets indsats-
styrker fra Jonstrup og Stensved havde det 
været meget svært at gennemføre øvelsen 
med samme store udbytte,” udtaler chefen 
for SSR, kaptajn Morten Rask, og fortsætter: 
“Øvelserne med Frømandskorpset spiller en 
stor rolle for uddannelse og træning af SSR 
og giver mulighed for at lære af nogle af de 

bedste. Jeg fornemmer, at det også har været 
med til at ændre synet på hjemmeværnet som 
helhed, og derfor er det ekstra positivt, at 
indsatsstyrkerne har leveret varen til fulde.”

Under øvelsen var patruljerne fra Frø-
mandskorpset og SSR – klædt i hvidt – indsat 
i den kolde danske vinter gennem længere tid, 
mens der blev observeret mod flere fjendtlige 
objekter samtidigt. En række aktioner var med 
til at svække den militante oprørsgruppe og 
samtidigt give informationer om deres opbyg-
ning og hensigter. Det førte til en operation, 
hvor specialstyrkerne indtog en herregård og 
anholdt et antal oprørere, mens bevæbnede 
oprørere blev nedkæmpet af en specialskytte 
fra en helikopter.

SSR er den eneste enhed i hjemmeværnet, 
som råder over en kampsvømmer-kapacitet. 
Kampsvømmerpersonellet er uddannet ved 

Søværnets Frømandskorps.
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Hjemmeværnets Landsråd består af repræ-
sentanter for de frivillige fra alle værnsgrene 
og fra alle dele af landet. Landsrådet er 
rådgivende organ for hjemmeværnsledelsen 
og er med til at sikre et tæt samarbejde om 
hjemmeværnets drift og fortsatte udvikling.

Rådsorganisationen er vidt forgrenet: Der 
er råd i kompagnier, flotiller og eskadriller, 
der er distrikts- og regionsråd, råd for ma-
rinehjemmeværnet, flyverhjemmeværnet og 
virksomhedshjemmeværnet. Og endelig er 
der Landsrådet med underråd og udvalg.

Det er vigtigt for hjemmeværnet, at der på 
det helt lokale niveau kan tages sager op, 
som ønskes behandlet i distrikts- eller regi-
onsråd – og måske i sidste ende i Landsrå-
det. Men det er også en proces, der kræver 
planlægning og koordinering.

Hjemmeværnets Landsråd ved 
flagparaden på Hjemmeværns-

skolen. Foto: Henrik Gerdahl 
Carlsson, informationsofficer i 

virksomhedshjemmeværnet.

Derfor besluttede Hjemmeværnets 
Landsråd på sit forårsmøde på Hjemme-
værnsskolen i Nymindegab at nedsætte 
en arbejdsgruppe, som skal drøfte og 
behandle sammensætningen af underafde-
lingsråd, mødecyklus og de processer, der 
er forbundet hermed. Formålet er at sikre, 
at sager, der bliver rejst i for eksempel en 
underafdeling, bliver behandlet det rigtige 
sted – og ikke mindst at det kan ske så 
hurtigt og effektivt som muligt.

På Landsrådsmødet blev følgende valgt 
til arbejdsgruppen: løjtnant Claus Lem-
ming (hærhjemmeværnet), premierløjtnant 
Jørgen Harlev Jensen (hærhjemmeværnet), 
oversergent Karin Storbank (hærhjem-
meværnet), menig Lars Kruse (hærhjem-
meværnet), menig Arne Riis Christensen 

(virksomhedshjemmeværnet), menig Bente 
Madsen (flyverhjemmeværnet), løjtnant Ma-
rianne Svane Therp (flyverhjemmeværnet), 
løjtnant Jan Norved Hansen (marinehjemme-
værnet) og menig Hanne Odgaard (marine-
hjemmeværnet). Formand for arbejdsgrup-
pen er driftsdivisionschef Anders Holde, 
Hjemmeværnskommandoen.

Arbejdsgruppen skal præsentere sine 
resultater på Landsrådets næste møde til 
november.

Landsrådet kigger 
på strukturen
Samarbejdet mellem de frivilliges repræsentanter og hjemmeværnsle-
delsen er vigtigt, og nu vil Landsrådet strømline mødestrukturen.

AF JØRGEN JENSEN
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FrA LANdsrÅdeTs Og kOMMANdOeNs OpsLAgsTAVLe

Eksemplarisk
I et brev til Hjemmeværnskommandoen skriver Niels F. Jöhncke blandt andet: 

”Søndag den 11. april 2010 om eftermiddagen var jeg involveret i et trafikuheld 

på motorvejen mellem Knudshoved og Odense, idet min bil mistede det ene 

hjul, som efterfølgende blev påkørt af en anden bil. Der skete heldigvis kun 

minimal materiel skade, men en militær folkevognsbus med to uniformerede 

oversergenter, D.B. Svendsen og Preben Andersen, Politihjemmeværnskom-

pagni Politigården, gjorde straks holdt for at tilbyde deres assistance. De var 

på vej til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab for at deltage i et kursus. D.B. 

Svendsen fortalte, at han var automekaniker og kontrollerede uopfordret begge 

biler, ligesom han monterede det løbske hjul, så kørslen kunne genoptages. For 

mig som gammel soldat var det en stor glæde at opleve uniformeret personel 

optræde på denne overordentlig hjælpsomme måde, og jeg er sikker på, at 

også de civile implicerede herigennem fik et meget positivt indtryk af hjemme-

værnet generelt og pågældende hjemmeværnsfolk specielt.”

Task Force 

stamkort 2010

Nu skal vi alle gøre en kraftanstrengelse for at 

få alle frivilliges og ansattes stamkort opdateret 

bedst muligt. Vi skal have det hele med, så alle 

militære og civile uddannelser og kompetencer 

kommer på stamkortet. I den nærmeste fremtid 

kommer dit distrikt ud til din underafdeling for 

at få kortlagt dine uddannelser. Formålet med 

denne opdatering er at sikre, at hjemmeværnets 

ressourcer og støtte til forsvaret, politiet og 

andre samarbejdspartnere kan nyttiggøres bedst 

muligt. Distriktet vil for eksempel spørge dig, om 

du har stort kørekort, om du er uddannet meka-

niker, sygeplejerske eller andet. Derfor er det en 

god idé, at du allerede nu samler dine militære 

og civile kursus- og eksamensbeviser eller andre 

relevante papirer, så din underafdelingschef eller 

en anden bemyndiget i underafdelingen kan få 

eventuelle manglende oplysninger. Der kommer 

yderligere og mere detaljeret information via dit 

distrikt og din underafdeling samt på HJV.DK.

Lønsedler i e-boks

Hjemmeværnsfolk, som får udbetalt rådighedsvederlag eller lønlignende ydelser, har med 

virkning fra 1. marts 2010 fået deres lønsedler via det elektroniske e-bokssystem på inter-

nettet, medmindre man konkret har bedt om papirlønsedler. For yderligere information se 

HJV.DK nyhedsarkiv ”Lønsedlen bliver elektronisk” fra 2. marts 2010.

MødereferaterFrivillige i hjemmeværnet vil i fremtiden på 

HJV.DK kunne læse referater af møder i 
Hjemmeværnets Landsråd senest en måned 

efter mødets afholdelse. Det er resultatet af 

en beslutning i Landsrådet. Ligeledes er det 

besluttet, at referater fra uniformsudvalget 

også skal være tilgængelige på HJV.DK.

Ledelsens rundrejseDatoerne for hjemmeværnsledelsens rundrejse i ugerne 

35 og 37 er nu fastlagt. Første stop er Totalforsvarsregion 

Sjælland mandag den 30. august i Ringsted. Derefter følger 

Totalforsvarsregion København (Hærens Officersskole) 

onsdag den 1. september og Det Bornholmske Hjemme-

værn (Almegårds Kaserne) mandag den 6. september. Efter 

en uges pause går det trip-trap-træsko: mandag den 13. 

september i Totalforsvarsregion Nord (Aalborg Kaserner), 

tirsdag den 14. september i Totalforsvars- region Midt (Skive 

Kaserne) og onsdag den 15. september slutter rundrejsen, 

først på Hjemmeværnsskolen om formiddagen og eftermid-

dag/aften i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 

(Fredericia). Der er fastlagt møder for det faste personel om 

eftermiddagen og de frivillige om aftenen. Formålet med den 

årlige rundrejse er at gøre status og drøfte hjemmeværnets 

udvikling. Hvad angår sidstnævnte er det først og fremmest 

implementeringen af forsvarsforlig 2010-2014, der er i fokus. 

Det er den første rundrejse for den nye hjemmeværnsledelse 

bestående af Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 

Winkler, og den civile chef, Jens Hald.
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Virksomhedshjemmeværnet inddrager andre  
værnsgrene i hjemmeværnet i arbejdet med at 
styrke virksomheders beredskab.

AF OBERSTLØJTNANT JOHN FLARUP,
VIRKSOMHEDSHJEMMEVÆRNET

Kompetencer bredes ud
i hjemmeværnet

FAkTA

Aftaletype B
Aftaletype B – kaldet 
kompetenceaftalen – indgås 
med henblik på kompeten-
ceudvikling af virksomhedens 
beredskabskoordinator, der 
i samarbejde med Bered-
skabsstyrelsen og politiet 
tilbydes en række funktions-
baserede kursusmoduler. 
Som en del af kursusforløbet 
tilbydes hver enkelt kur-
susdeltager et opfølgende 
korterevarende og individuelt 
sparringsforløb med henblik 
på støtte og vejledning i den 
videre anvendelse af den 
tilegnede viden. Formålet 
med denne aftaletype er at 
opbygge intern viden i virk-
somheden, så der er indsigt 
i og forståelse for virksom-
hedens rolle som en del af 
samfundsberedskabet.

Virksomhedshjemmeværnets succes med at indgå 
aftaler med en række virksomheder om samarbejde 
om sikkerhedsforhold og beredskabsplaner vil få 
afsmittende virkning på hjemmeværnets øvrige 
værnsgrene.

Aftalerne, der er indgået i tæt samspil med øvrige 
aktører i beredskabet, primært Beredskabsstyrel-
sen og politiet, skal indarbejdes i operations- og 
beredskabsplaner i hærhjemmeværnsdistrikter og 
eventuelt også marinehjemmeværnet og flyverhjem-
meværnet.

Hjemmeværnet har enheder overalt i landet, og 
derfor trækker virksomhedshjemmeværnet på lokale 
kræfter, når samarbejdsaftalerne med virksomhe-
der i alle landsdele skal udmøntes. For eksempel 
i forbindelse med øvelser med de pågældende 
virksomheder.

Virksomhedshjemmeværnets inddragelse af andre 
værnsgrene er et vigtigt led i en strategi, der skal 
sikre så mange tværgående kompetencer som muligt 
i hjemmeværnets enheder.

B-aftaler
En B-aftale (se faktaboks) med virksomhedshjem-
meværnet giver den enkelte virksomheds sikker-
hedsledere og -koordinatorer mulighed for at udvikle 
kompetencerne i alle spørgsmål af betydning for 
virksomhedens sikkerhed og beredskab. Det sker 
i form af såkaldte kompetencedage, kvartalsvise 
fyraftensmøder, foredrag og nyhedsbreve. I samar-
bejdet får man afdækket alle forhold af relevans for 
virksomhedens beredskabsplan, beskyttelse af kritisk 
infrastruktur og eventuel øvelsesvirksomhed.

Virksomhedernes sikkerheds- og beredskabsfolk 
er kontaktpersoner i forhold til virksomhedshjemme-
værnets Samtænknings- og Aftalesektion, der har til 
huse i Hjemmeværnskommandoen i København.

Af regeringens redegørelse om beredskabet fra 

maj 2009 fremgår det, at virksomhedshjemmevær-
net i samarbejde med eksempelvis Beredskabs-
styrelsen og politiet skal have en mere konkret rolle 
i støtten til virksomheders risikostyring og samtænk-
ning.

Vigtige samfundsfunktioner som transport, ener-
giforsyning, vandforsyning, IT og telekommunikation 
er ofte indbyrdes afhængige. Derfor kan en krise i 
det ene system hurtigt udvikle sig til flere kritiske til-
stande i samfundet. Derfor skal alle samfundsvigtige 
virksomheder have beredskabsplaner med sårbar-
hedsvurderinger, krisehåndtering, beskyttelse af 
kritisk infrastruktur, øvelsesvirksomhed med videre.

I redegørelsen peges der på, at virksomhedshjem-
meværnet har udviklet et nyt koncept for samarbej-
det med virksomhederne i tæt samspil med øvrige 
aktører i beredskabet. Derfor er virksomhedshjem-
meværnet i stand til at bidrage til en beredskabskul-
tur og blandt andet udvikle beredskabsplaner, der 
mindsker virksomhedernes sårbarhed.

VATTENFALL
Virksomhedshjemmeværnet har i 2009 indgået B-aftaler med Vattenfall A/S og 
deres tre centrale kraftværker Amagerværket, Fynsværket og Nordjyllandsvær-
ket. Samtænknings- og Aftalesektionen i Hjemmeværnskommandoen kompeten-
ceudvikler i et samarbejde med beredskabsstyrelse og politiet virksomhedernes 
beredskabskoordinatorer eller sikkerhedsledere i sikkerheds- og beredskabsre-
laterede emner. Sideordnet med dette er der påbegyndt et arbejde med at indar-
bejde det lokale hjemmeværns støtte til virksomhedernes beredskabsplaner og 
beredskabsøvelser. Således har Nordjyllandsværket og Hærhjemmeværnsdistrikt 
Aalborg samt Fynsværket og Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn allerede ind-
ledt et samarbejde – mens det snart forventes påbegyndt mellem Amagerværket 
og Hærhjemmeværnsdistrikt København City.



HJV magasinet  |  Juni 2010     41

Det grå område i det midtjyske viser de 
hærhjemmeværnsdistrikter, der bliver involveret 

i beredskabsplanerne for EnergiMidt.

Amagerværket

Fynsværket

Nordjyllandsværket

ENERGIMIDT A/S
I EnergiMidt A/S' område er der et stort antal kilometer luftledninger og i tilfælde 
af orkan, isslag eller kraftigt snefald kan disse luftledninger vælte/falde ned, og 
dermed afbrydes strømmen til samfundsvigtige virksomheder og titusindvis af bor-
gere. Det er af afgørende betydning, at strømmen genetableres hurtigst muligt, og 
hjemmeværnet kan hjælpe med såkaldt ”Trace vandring” – iværksættelse af afsøg-
ning på de på forhånd planlagte ruter indtil bruddet findes, afspærring af eventuelt 
fareområde og melding til virksomheden, der derved kan udsende reparationshold 
til det korrekte sted. Totalforsvarsregion Midtjylland og EnergiMidt har holdt det 
første planlægningsmøde for opgaven, der kan få afsmittende virkning på bered-
skabsplanerne i hærhjemmeværnsdistrikterne Skive, Herning, dele af Østjylland og 
nordkanten af Vejles område.
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Gammeldags tavleundervisning og lærerstyret 
undervisning har længe været den gængse 
undervisningsform for de militære korporaler 
og sergenter fra Den Georgiske National-
garde, som i Georgien er pendanten til det 
danske hjemmeværn.

Nu skal et nyt uddannelsessamarbejde un-
der NATO´s sikkerhedspolitiske paraply – og 
med det danske hjemmeværn som frontfigur – 
imidlertid skubbe udviklingen i en mere vestlig 
retning. Så der kommer til at blæse nye vinde 
med moderne læringsprincipper og højere ele-
vaktivitet hen over det kompetente, men lidt 
stive georgiske militære uddannelsessystem.  

Georgiens nationalgarde
på dansk skolebænk

Georgien ligger ud til Sortehavet og er 
nabo til Rusland, Aserbajdsjan, Armenien 
og Tyrkiet. Landet har cirka fem millioner 
indbyggere, der består af over 100 etniske 
grupper. Den Georgiske Nationalgarde er 
opbygget omkring to brigader, der har 
infanteri-, panserværns-, ingeniør- og 
upansrede enheder.

I løbet af 2010 gennemfører hjemmeværnet fire instruktørkurser og et  
lærerkursus for Den Georgiske Nationalgarde. Programmet skal bidrage  
til et mere effektivt uddannelsessystem med højere elevaktivitet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Georgien

Rusland

Tyrkiet Armenien Aserbajdsjan

Tbilisi

Senaki

Hjemmeværnet og Den Georgiske 
Nationalgarde har indledt et uddannelses-
samarbejde, der strækker sig over hele 2010. 
Samarbejdet omfatter fire instruktørkurser af 
en uges varighed for såvel militære som civile 
kursister. Dertil kommer et lærerkursus i slut-
ningen af året, hvor de bedst egnede kursister 
på de fire instruktørkurser tilbydes et egentligt 
lærerkursus.

Der er også planlagt et besøg, hvor Che-
fen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, og hjemmeværnets civile chef, Jens 
Hald, skal besøge projektet, når lærerkurset 
afsluttes til november. 
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Instruktør Gitte Kvist sammen med sine 
georgiske kursister og tolken.

Ønsker NATO-medlemskab
Forud for programmet har Den Georgiske 
Nationalgardens civile chef, Zurab Arsoshvili, 
været på besøg på Hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab. Han er øverste chef for garden 
og varm fortaler for projektet, der også har 
et andet formål: Nemlig at berede vejen til 
et NATO-medlemskab for Georgien, hvis 
landområde efter efter krigen mod russerne i 
2008 om blandt andet Sydossetien er reduce-
ret med cirka en tredjedel.

Alle kurserne gennemføres lokalt i Georgien 
med tolke – dels i Senaki i den vestlige del, 
hvor Den Georgiske Nationalgarde har hoved-
kvarter bare 50 kilometer væk fra russerne, 
dels øst for hovedstaden Tbilisi.

I spidsen for hvert kursus står kursusleder 
seniorsergent Finn Thomsen fra Hjemme-
værnsskolen. Med sig i Georgien har han et 
meget erfarent lærerteam, der består af gar-
vede frivillige undervisere med talrige kurser i 
bagagen. Lærerteamet tæller Bjarke Jakob-
sen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjyl-
land, Leif Balle fra Hærhjemmeværnsdistrikt 

Skive, Karen Petersen fra Totalforsvarsregion 
Midtjylland, Pernille Jørgensen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Storkøbenhavn og Gitte Kvist 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt Herning.  

Hvad er det, der kendetegner den danske 
model, som tilsyneladende er i så høj kurs, at 
den kan eksporteres til andre landes forsvar? 
Finn Thomsen giver en forklaring:

 ”Vores model for uddannelse af instruktører 
lægger vægt på høj elevaktivitet og kortere og 
mere effektive lektioner. Det giver en hurtige-
re indlæring af nyt stof, når eleverne selv får 
lov til at prøve, for eksempel hvordan et gevær 
fungerer. Lærere fungerer desuden i meget 
højere grad som sparringspartnere,” siger Finn 
Thomsen.

Han vurderer, at Den Georgiske National-
garde vil kunne effektivisere deres uddan-
nelsessystem med op til 30 procent, hvis de 
tager den danske undervisningsmodel til sig.

Kunne godt se fidusen
De to første kurser blev gennemført i marts 
og maj, og der har været fine tilbagemeldin-

ger. Især premieren i marts fik stor bevå-
genhed fra de georgiske medier, landets 
forsvarsministerium samt ikke mindst fra 
nationalgardens civile chef, Zurab Arsoshvili, 
der har været meget tilfreds med forløbet. 
En af underviserne på det første kursus var 
Bjarke Jakobsen.

”Kursisterne har jo været vant til, at læreren 
underviste en elev ad gangen i klasselektio-
nerne. Det er en metode, der gør indlærings-
processen meget langsommelig. Så i starten 
var de georgiske deltagere da lidt skeptiske 
over for os. Men som kurset skred frem, kun-
ne de godt se fidusen ved selv at komme på 
banen og gennemføre lektioner. Så jeg synes 
klart, de var meget positive og entusiastiske, 
hvilket i høj grad også gjaldt vores georgiske 
værter,” fortæller Bjarke Jakobsen.

F
oto: B

jarke Jakob
sen



44 HJV magasinet  |  Juni 2010

En fed oplevelse
Samme positive opfattelse har underviser 
Gitte Kvist, der som kvinde lige i starten 
dog kæmpede lidt med georgiernes 
kønsfordomme. De blev heldigvis hurtigt 
gjort til skamme, da kursisterne fik øjnene 
op for gevinsten ved den anderledes 
pædagogik og læringsstil.

”Det var simpelthen sådan en fed 
oplevelse. Det at stå og undervise på 
engelsk, der så blev oversat til georgisk, 
og se det virke i praksis. Jamen, det var 
bare så stort!,” siger Gitte Kvist om den 
specielle undervisningssituation. 

Ud af sine seks kursister fik hun produ-
ceret tre kvalificerede kommende lærere, 
der tilbydes det sidste lærerkursus. 
Samtlige kursister fra hele holdet på 24 
deltagere fik det eftertragtede kursusbe-
vis på nær en.

Prøveballon
Også på et andet plan var det en fanta-
stisk oplevelse at være i Georgien som en 
del af det lærerteam, der repræsenterer 
NATO.

”Samarbejdet er jo en prøveballon. Men 
min fornemmelse er klart, at georgierne 
meget gerne vil være en del af NATO. 
Så på den måde kan man godt føle sig 
som en lille, men vigtig brik i deres sik-
kerhedspolitiske vej til medlemskabet. 
Det synes jeg faktisk var ret enestående,” 
siger Gitte Kvist, der i dag skriver med 
flere af kursisterne på Facebook.

Gitte Kvist håber som de øvrige fra 
hjemmeværnets team, at den nye under-
visningspædagogik kommer til at udfolde 
sig i Den Georgiske Nationalgarde. Hun 
er dog opmærksom på, at kulturen kan 
spænde ben, men det er hendes klare 
opfattelse, at der er et stort ønske fra 
både kursister og gardens ledelse om at 
gå nye veje på dette område.

Ambassadør for 
hjemmeværnet

hjv.dk

Hjemmeværnet

Kort
fortalt

læs mere på blivmedlem.dk

Det Kræver Det at være  
meD i Hjemmeværnet:
>	 Du	kan	blive	medlem,	når	du	er	fyldt	18	år.	Du	skal	derudover	være	dansk	
statsborger	eller	have	haft	fast	ophold	i	Danmark	i	mindst	fem	år.	Endelig	
skal	du	være	blevet	fundet	egnet	til	tjeneste.

>	 Det	er	gratis	at	blive	medlem,	og	det	er	ikke	nødvendigt	at	have	en	militær	
baggrund.

>	 Det	vigtigste	er	en	positiv	indstilling	og	viljen	til	at	gøre	en	indsats.
>	 Du	bestemmer	selv,	hvor	meget	tid	du	vil	bruge	på	hjemmeværnet,	men	
for	at	være	en	del	af	den	aktive	styrke	skal	du	mindst	bruge	24	timer	om	
året	på	funktionsrelateret	tjeneste.

UDDannelse i Hjemmeværnet Alle	vores	medlemmer		
får	en	grunduddannelse,	
der	ligner	den,	de	vær-
nepligtige	får	i	hæren,	
søværnet	og	flyvevåbnet.

Hvis	du	kommer	med	
i	hjemmeværnets	indsats-
styrke,	får	du	en	mere	
specialiseret	militær	uddan-
nelse,	hvor	du	blandt	andet	
lærer	at	arbejde	sammen	i	
større	enheder.

Du	lærer	om	alt	lige		
fra	våbenhåndtering		
og	førstehjælp	til	overvåg-
ning	og	indsats	ved	ulyk-
ker	og	ekstreme	situationer	
som	brande,	snestorme	og	
oversvømmelser.

Du	kan	efteruddanne	
dig	til	forskellige	spe-
cialiserede	funktioner	
som	fartøjsfører,		
delingsfører	eller		
bevogtningsassistent.	

Hvis	du	bliver	befalings-
mand,	får	du	ledelsesansvar	
og	ledelseserfaring.

Du	kan	også	tage	specialuddannelser	
og	lederuddannelser,	der	kan	bruges	
i	det	civile	liv.	Fx	kompetencegivende	
førstehjælpsuddannelser,	lederuddan-
nelser,	der	lærer	dig	om	planlægning,	
mødeledelse	og	konflikthåndtering	eller	
kurser	i	presse,	web	og	personligt	salg.
 

 
 

Navn:

Adresse:

Postnr.:                                   

By:

Mail:

Telefon:

 
 

ja taK,
senD info! 

 
 

for at blive meDlem af Hjemmeværnet 

Efterårets kampagne 2010 har, ud over en landsdæk-
kende annoncekampagne i ugerne 37-41 i september 
og oktober, fokus på lokal rekruttering og ambassa-
dørvirke for hjemmeværnet.  

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

Der blev så småt varmet op til efterårets 
lokale rekrutteringsaktiviteter på de netop 
afholdte kommunikationsseminarer. Ambas-
sadørvirket og den lokale hvervning var nemlig 
temaet på flere workshops på seminarerne, 
som Presse- og Kommunikationsdivisionen i 
Hjemmeværnskommandoen stod for i maj.

På rekrutteringsworkshoppen delte informa-
tionsfolk erfaringer og udvekslede gode ideer 
om den personlige hvervning, og hvordan man 
bedst er ambassadør for hjemmeværnet.

På workshoppen blev der desuden, som 
forberedelse til efterårets aktiviteter, arbejdet 
med forskellige redskaber og problemer i re-
krutteringssituationer. Alle deltagerne blev for 
eksempel opfordret til at skrive, hvilke 10 ting 

der var de vigtigste i hans eller hendes hjem-
meværnsliv. Derefter skulle deltagerne sætte 
ring om de tre vigtigste og tage udgangspunkt 
i dem i en tænkt rekrutteringssituation.

Nye rekrutteringsmaterialer
Andet halvårs nye rekrutteringsmaterialer i form 
af tre tryksager blev også introduceret på semi-
narerne (se illustrationer). Det drejede sig om: 

”Hjemmeværnet Kort Fortalt”, som er en 
folder, der giver potentielle medlemmer svar på 
nogle af de spørgsmål, de kan stå med, når de 
overvejer medlemskab af hjemmeværnet. 

Værnsvarianter af nyt hjemmeværns-visit-
kort. På forsiden af kortet stilles spørgsmålet: 
”Har du det der skal til?”. På bagsiden opfor-



HJV magasinet  |  Juni 2010     45

hjv.dk

Hjemmeværnet

Kort
fortalt

læs mere på blivmedlem.dk

Det Kræver Det at være  
meD i Hjemmeværnet:
>	 Du	kan	blive	medlem,	når	du	er	fyldt	18	år.	Du	skal	derudover	være	dansk	
statsborger	eller	have	haft	fast	ophold	i	Danmark	i	mindst	fem	år.	Endelig	
skal	du	være	blevet	fundet	egnet	til	tjeneste.

>	 Det	er	gratis	at	blive	medlem,	og	det	er	ikke	nødvendigt	at	have	en	militær	
baggrund.

>	 Det	vigtigste	er	en	positiv	indstilling	og	viljen	til	at	gøre	en	indsats.
>	 Du	bestemmer	selv,	hvor	meget	tid	du	vil	bruge	på	hjemmeværnet,	men	
for	at	være	en	del	af	den	aktive	styrke	skal	du	mindst	bruge	24	timer	om	
året	på	funktionsrelateret	tjeneste.

UDDannelse i Hjemmeværnet Alle	vores	medlemmer		
får	en	grunduddannelse,	
der	ligner	den,	de	vær-
nepligtige	får	i	hæren,	
søværnet	og	flyvevåbnet.

Hvis	du	kommer	med	
i	hjemmeværnets	indsats-
styrke,	får	du	en	mere	
specialiseret	militær	uddan-
nelse,	hvor	du	blandt	andet	
lærer	at	arbejde	sammen	i	
større	enheder.

Du	lærer	om	alt	lige		
fra	våbenhåndtering		
og	førstehjælp	til	overvåg-
ning	og	indsats	ved	ulyk-
ker	og	ekstreme	situationer	
som	brande,	snestorme	og	
oversvømmelser.

Du	kan	efteruddanne	
dig	til	forskellige	spe-
cialiserede	funktioner	
som	fartøjsfører,		
delingsfører	eller		
bevogtningsassistent.	

Hvis	du	bliver	befalings-
mand,	får	du	ledelsesansvar	
og	ledelseserfaring.

Du	kan	også	tage	specialuddannelser	
og	lederuddannelser,	der	kan	bruges	
i	det	civile	liv.	Fx	kompetencegivende	
førstehjælpsuddannelser,	lederuddan-
nelser,	der	lærer	dig	om	planlægning,	
mødeledelse	og	konflikthåndtering	eller	
kurser	i	presse,	web	og	personligt	salg.
 

 
 

Navn:

Adresse:

Postnr.:                                   

By:

Mail:

Telefon:

 
 

ja taK,
senD info! 

 
 

for at blive meDlem af Hjemmeværnet 

dres den interesserede til at sende en sms for 
at få mere information om hjemmeværnet. 

En trykt udgave af profiltesten: Hvilken 
hjemmeværnstype er du? Den findes også i 
en elektronisk udgave på Facebook.

Folderen er mest tænkt som en lille tryksag, 
der formidler basisinformation om hjemme-
værnet på en sjov måde. En række annon-
ceskabeloner i kampagnelayout til lokal brug, 
som opfølgning og supplement til kampagnen, 
blev ligeledes i udkast forelagt og udsat for 
informationsfolkenes gode ideer og input. 
Planen er, at de færdige skabeloner vil blive 
lagt på HJV.DK efter sommerferien.

Teamsite på HJV.DK
En anden workshop i relation til efterårets 
kampagne havde fokus på, hvordan informa-
tionsfolk internt kan bruge HJV.DK som et 
værktøj i informationsarbejdet i den kommen-
de tid. Som nævnt i sidste nummer af HJV 
magasinet ligger der allerede en del materiale 
på informationssiderne på HJV.DK (se billede 
af skærmdump).

Men det nye er, at informationssiderne nu 
er blevet til et såkaldt Teamsite, benævnt 
”Informationsforum”, hvor en del af siderne 
specielt er rettet mod informationsstrukturen. 
Men alle i hjemmeværnet kan selvfølgelig 
fortsat gå ind på Informationsforum og orien-
tere sig bredt om informationsvirksomhed i 
hjemmeværnet.

Teamsites bruges også af andre faggrupper 
i hjemmeværnet, for eksempel har sanitets-
tjenesten et lignende forum. På workshoppen 
introduceredes deltagerne til sitet, og der blev 
arbejdet med, hvordan det kan bruges i infor-
mationsarbejdet til vidensdeling, debatforum 
og meget mere. 

Personlig fremtræden
De øvrige workshops på kommunikations-
seminarerne var: Visuel kommunikation, det 
vil sige, hvordan vi visuelt repræsenterer hjem-
meværnet gennem for eksempel personlig 
fremtræden, billeder og video. Og sidst, 
men ikke mindst, en fortsættelse af efter-
årets Fastholdelsesworkshop med temaet: 
Er der hul i spanden?  Hvordan den enkelte 
underafdeling bliver bedre til at fastholde nye 
medlemmer fra starten.

SMS HJV til 1245 og få mere  
information om hjemmeværnet

Følg med i kampagnen på Informationsforum 
på HJV.DK: Login på forsiden, klik på 

”Informationsforum” under ”Fagområder m.v.”.

Et af hjemmeværnets nye visitkort.
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Det svenske hjemmeværn blev grundlagt 29. 
maj 1940. Der havde tidligere været tanker 
om et lokalt forsvar, men en medvirkende 
årsag til grundlæggelsen var Sovjetunionens 
angreb på Finland i 1939. Og det viste sig, at 
hjemmeværnet var ventet med længsel. Man 
havde forventet 50.000 medlemmer, men 
allerede nogle måneder efter grundlæggelsen 
var tallet oppe på 80.000 frivillige hjemme-
værnssoldater. Gennem støtteorganisationer 
som Svenska Lottakåren (Det Svenske Lotte-
korps) var kvinder fra begyndelsen en naturlig 
del af hjemmeværnet. I starten var der mangel 
på våben og uniformer, og problemer med 
materiel har eksisteret helt frem til vore dage. 

I årenes løb er de svenske hjemmeværns-
soldaters gennemsnitsalder faldet. Gen-
nemsnitsalderen er nu under 40 år og endda 
under 30 år i indsatsenhederne. 

Stor omstilling
I løbet af 2010 begynder en stor omstilling 
af det svenske hjemmeværn. I dag er der 
60 bataljoner, men i 2014 skal der være 40 
bataljoner med cirka 22.000 mandlige og 

70 år med 
frivillighed
Det er i år 70 år siden, at det svenske 
hjemmeværn så dagens lys. Men trods 
den fremskredne alder, er Hemvärnet  
– ligesom det danske hjemmeværn –  
”i fuld fart ind i fremtiden.”

AF THERESE ÅKERSTEDT, 

CHEFREDAKTØR FOR TIDNINGEN HEMVäRNET

kvindelige hjemmeværnssoldater. Heraf skal 
omkring 17.000 indgå i de nationale forsvars-
styrker. Sverige får dermed et mindre, men 
betydeligt mere kompetent og anvendeligt 
hjemmeværn end tidligere. Og det er vigtigt. 
Hjemmeværnet skal nemlig udgøre næsten 
halvdelen af de i alt cirka 50.000 personer, 
som skal i aktion inden for en uge efter en 
forøgelse til højt beredskab. Dele af hjemme-
værnet skal kunne indsættes inden for nogle 
timer, mens hovedparten skal kunne indsæt-
tes inden for et døgn. 

Politisk opbakning
Fra og med i år indføres bataljonsøvelser 
for alle hjemmeværnsenheder. Samtidig er 
den tid, hjemmeværnssoldaterne skal gøre 
tjeneste, forøget. Hjemmeværnssoldaterne 
skal tjenestegøre fire til 13 døgn om året alt 
afhængig af funktion og deltage i mindst én 
bataljonsøvelse om året. Samtidig har man 

Fejringen af jubilæet

Den 29. maj gik hjemmeværnet vagt ved det kongelige slot i 
Stockholm. Hans Majestæt Kongen uddelte faner til enhederne, og 
veteraner, som har været med siden grundlæggelsen af det svenske 
hjemmeværn, deltog. Fire af hjemmeværnets musikkorps marche-

rede gennem hovedstaden og spillede senere koncert i slotsgården. 
Ugen op til jubilæet øvede to indsatskompagnier sammen med 
enheder fra Norge og Danmark i området omkring Stockholm. Der-
udover bliver der arrangeret andre begivenheder i hele landet.

forhøjet vederlaget for menige soldater i 
hjemmeværnsdelinger til 3.500 kroner og for 
indsatssoldater til 7.000 kroner per år.

Hjemmeværnet er desuden det første sted 
i det svenske forsvar, som har indført en tre 
måneders frivillig grunduddannelse. Den skal 
erstatte den tidligere værnepligt, når Sverige 
får en professionel hær. Uddannelsen svarer til 
de tre første måneder, som kommende profes-
sionelle soldater skal gennemføre. 

Blandt politikerne findes der uanset politisk 
ståsted en stærk støtte til hjemmeværnet, og 
vi ser nu en satsning, som gør, at hjemme-
værnssoldaterne kan se frem imod mange 
flere jubilæer.

En tidlig svensk hjemmeværnsmand 
(gruppechef) i uniform M/41, 

stålhjelm M/37 og gevær M/96. 
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Bøger

Hitler
Bogen undersøger nazismen ved at 
stille spørgsmålet: Hvordan kunne den 
slå an? Forfatteren går frem ved at 
nærlæse Hitlers ”Mein Kampf”.

Titel: Hitler – en introduktion
Forfatter: Søren Gosvig Olesen
Forlag: Gyldendal 
Pris: kr. 249

Kannibaløen
Under Stalins udrensninger i 1933 endte 
knap 7.000 tvangsforflyttede mennesker 
i løbet af sommeren på Nazino, en lille 
øde ø i floden Ob i Vestsibirien. Der var 
ikke sørget for husly, mad eller tøj til de 
deporterede, og snart herskede jungle-
loven. Stedet blev kaldt ”Kannibaløen”, 
og da sommeren var ovre, var der kun 
2.000 tilbage på øen.

Titel: Kannibaløen
Forfatter: Nicolas Werth
Forlag: Gads Forlag 
Pris: kr. 249

Livet efter krigszonen 
Bogen giver praktisk anvendelig hjælp til hjemvendte soldater og deres pårørende. 
Den fortæller blandt andet om den normale følelsesmæssige proces omkring en 
udsendelse, hvorfor ”Battlemind”-mentaliteten kan give problemer i det civile 
samfund, og hvordan man kan genskabe båndet til familien.

Titel: Livet efter krigszonen
Forfatter: Laurie B. Slone og Matthew J. Friedman
Forlag: Herreværelset
Pris: kr. 249

Artillerist på Vestfronten
Thomas Sølbeck var dansk nordslesviger 
og deltog som artillerist i den tyske hær 
under 1. Verdenskrig. 10 år efter krigen 
skrev han sine erindringer, som beskriver 
det sidste krigsår og slutter i 1919 med, 
at han går over grænsen til Danmark for 
at undgå at skulle deltage i gadekam-
pene i Berlin. 
 
Titel: Artillerist på Vestfronten
Forfatter: Thomas Sølbeck
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 249

Dambusters 
I 1943 havde englænderne opfundet 
et nyt våben, der kunne ramme den 
nazistiske våbenindustris energiforsyning. 
Det førte til Operation Chastise – en 
af englændernes mest spektakulære 
bombeaktioner mod Tyskland under 2. 
Verdenskrig.

Titel: Dambusters – Historien om Operation 
Chastise 1943
Forfatter: Michael Tamelander
Forlag: Schønberg
Pris: kr. 299
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kUrsUskALeNder

Hjemmeværnsskolens 
kursuskalender for 2. halvår 2010

På Hjemmeværnsskolens Informationscenter finder du opdaterede 
oplysninger om kursuskalender, uddannelsesveje, funktionsbeskrivelser 
og meget meget mere.

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

Kursuskalender for 1. halvår 2011 bringes i HJV magasinet 4/10.

JULI 2010
Kursus Periode Sted

Sommerkursus - Speciel ansøgnings-
skema

4. - 9. JUL Nymindegab

Navigationskursus IV - 4. - 9. JUL Slipshavn

AUGUST 2010
Kursus Periode Sted

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus (MHS) Modul 1

20. - 22. AUG Nymindegab

Alment Officerskursus - Integreret 
kursus Modul 1

20. - 22. AUG Nymindegab

Informationsledelseskursus 20. - 22. AUG Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 20. - 22. AUG Slipshavn

Radarbrugerkursus, MHV 20. - 22. AUG FLS Frederiks-
havn

Skydelærerkursus Modul 1 22. - 25. AUG Nymindegab

Hundeførerinstruktørkursus 22. - 27. AUG Nymindegab

Instruktørkursus 22. - 27. AUG Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 22. - 27. AUG Slipshavn

Dæksgastkursus 22. - 28. AUG Slipshavn

MOTBON, Brand og Havarikursus, Land 27. - 29. AUG Hvims

SEPTEMBER 2010
Kursus Periode Sted

RIS MOTBON, Havnebevogtningkursus 3. - 5. SEP Slipshavn

Næstkommanderendekursus, Deling 3. - 5. SEP Nymindegab

Redaktørkursus 3. - 5. SEP Nymindegab

 Chefkursus 5. - 10. SEP Slipshavn

Videregående Befalingsmandskursus 5. - 10. SEP Nymindegab

Skydelederkursus 1 9. - 12. SEP Nymindegab

SAR 1 10. - 12. SEP Slipshavn

Navigationskursus I Modul 1 10. - 12. SEP Slipshavn

Alment Officerskursus - Integreret 
kursus Modul 2

12. - 17. SEP Nymindegab

Kommunikationsgastkursus 12. - 17. SEP Slipshavn

Navigationskursus II Modul 1 17. - 19. SEP Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus (MHS) Modul 2

19. - 24. SEP Slipshavn

Ledelseskursus 1 19. - 24. SEP Nymindegab

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 26. - 29. SEP Fanø

OKTOBER 2010
Kursus Periode Sted

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus Modul 1

1. - 3. OKT Nymindegab

RIS MOTBON, Eskortekursus 1. - 3. OKT Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 3. - 7. OKT Slipshavn

Alment Officerskursus - Integreret 
kursus Modul 3

3. - 8. OKT Nymindegab

Assisterende motorpasserkursus, MHV 3. - 8. OKT Slipshavn

Hjemmeværnsskolens Lærerkursus 3. - 8. OKT Nymindegab

Videregående Officerskursus 3. - 8. OKT Nymindegab

Skydelærerkursus Modul 2 3. - 9. OKT Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 8. - 10. OKT Nymindegab

Ledelseskursus 3 8. - 10. OKT Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 8. - 10. OKT Slipshavn

Navigationskursus I - Modul 2 8. - 10. OKT Slipshavn

Videregående Befalingsmandskursus 10. - 15. OKT Nymindegab

Fjernkendingskursus, MHV 10. - 15. OKT Slipshavn

Dæksgastkursus 10. - 16. OKT Slipshavn

Skydelederkursus 2 24. - 26. OKT Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus Modul 2

24. - 29. OKT Nymindegab

Kommunikationsgastkursus 24. - 29. OKT Slipshavn

 Instruktørkursus 24. - 29. OKT Skalstrup

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus (MHS) Modul 3

29. - 31. OKT Slipshavn

Navigationskursus II Modul 2 29. - 31. OKT Slipshavn

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 31. OKT -  
3. NOV 

Fanø

Ledelseskursus 2 31. OKT - 
 5. NOV 

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

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

V/100 sTk. pr. sTk. 3995

T-shirt 220 g
Str. S-XXXL

v/10 stk. 59,95

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

Suplimationstryk
- tryk direkte fra jpg-fil

ingen ekstra omkostninger til klichéer

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter

NOVEMBER 2010
Kursus Periode Sted

CBRN uddannelse, enkeltmand  
(Forhold overfor masseødel. våben)

5. - 6. NOV Slipshavn

Informationsledelseskursus 5. - 7. NOV Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Underaf-
deling

5. - 7. NOV Nymindegab

Udstillingskursus 5. - 7. NOV Nymindegab

Videregående Officerskursus, MHV 5. - 7. NOV Slipshavn

RLU, Sømandsskab, BON, MHV 5. - 7. NOV Slipshavn

Operationsofficerskursus, MHV 7. - 8. NOV Slipshavn

Planlægningsofficerskursus, MHV 7. - 8. NOV Slipshavn

Uddannelsesofficerskursus, MHV 7. - 8. NOV Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 7. - 11. NOV Slipshavn

 Signalofficerskursus 7. - 12. NOV Nymindegab

Delingsførerkursus, Politi 8. - 12. NOV Nymindegab

Fartøjsmesterskursus 14. - 19. NOV Slipshavn

Instruktørkursus 14. - 19. NOV Nymindegab

Navigationskursus IV 14. - 19. NOV Slipshavn

Delingsførerkursus, MOTOV 14. - 21. NOV Nymindegab

Radarbrugerkursus, MHV 19. - 21. NOV FLS Frederiks-
havn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 19. - 21. NOV Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 21. - 26. NOV Slipshavn

Dæksgastkursus 21. - 27. NOV Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - Integre-
ret kursus Modul 3

26. - 28. NOV Nymindegab

SAR 2 26. - 28. NOV FLS Frederiks-
havn

Hovmesterkursus 28. - 3. DEC Slipshavn

Motorpasserkursus, MHV 28. NOV -  
3. DEC 

Slipshavn

DECEMBER 2010

ECPINS Brugerkursus, MHV 3. - 5. DEC Frederikshavn

Navigationskursus III 5. - 10. DEC Slipshavn

Navigationskursus II - Modul 3 12. - 19. DEC Slipshavn
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deN sJOVe sIde

Spørgsmål:
1   Hvor mange hjemmeværnssoldater indgik i ALU 

1-øvelsen i april?

2   Hvilken hjemmeværnsenhed fik frivillighedsprisen 
4. maj?

3   Hvilke to steder i Georgien uddanner hjemmeværnet 
Den Georgiske Nationalgarde?

4   Hvad hedder den rekrutteringsfolder, som blev introdu-
ceret på forårets kommunikationsseminarer?

5   Hvor foregik ISAF-bevogtningsdelingens orientering 
om krybdyr?

6   Hvor mange bataljoner er der i dag i det svenske hjem-
meværn?

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

God fornøjelse

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

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

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 1/2010 blev:

Bente Schibsbye
Simmelkær Hovedgade 37
7451 Sunds

Michael-Bo Christensen
Femte Maj Plads 09-02, TV
5700 Svendborg
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Teknisk arrangør:
Bestil nu på:

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

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

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

Hotel Arnbjerg ★★★

Midt i den smukke Arnbjerg Park i Varde ligger et 
hotel, der har så eventyrlig udsigt over parken, at 
mange gæster glemmer både Vesterhav, kultur og 
shopping. Hotellet er netop restaureret med respekt 
for den oprindelige smukke pavillon stil. Fredag den 
29. oktober er der intimkoncert med Michael Learns 
to Rock, som er et soft rock-band.

Michael Learns To Rock
- intimkoncert i Varde

SPAR KR. 110,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatninger 
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters menu med
 velkomstdrink fredag
• 1 x 3-retters menu m. kaffe og 
 chokolader lørdag
• 1 x koncertbillet til Michael Learns To   
 Rock på hotellet fredag.
 
Enkeltværelse 1.699,-
Ankomst fra 29.-31. oktober 2010. 

1.399,-
Priskode

25L

Ry Park Hotel ★★★

Ry Park Hotel ligger som en idyllisk perle i smukke 
Ry med nem adgang til Gudenåen og et hav af ople-
velser. I kan ro til Himmelbjerget i hotellets kanoer, 
og I kan kravle 45 lodrette meter op i Danmarks 
højeste klatremast. Her er udfordrende golfbaner, 
naturskønne kondistier, og romantiske sejlture på 
Gudenåen. Vi ses i Ry!

Gudenå og smuk natur
- idyllisk perle v/Himmelbjerget

SPAR KR. 1.081,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 4-retters gourmetmenu 
 på ankomstdagen 

Enkeltværelse 1.499,-

Valgfri ankomst i 2010.

1.099,-
Priskode

35L

Absalon Hotel ★★★

Parkér bilen kun ca. 900 m fra hotellet, vi betaler. 
Nyd champagne og petit fours på værelset, og slap 
af i vores lobby med en kop friskbrygget kaffe. Med 
et ophold på Absalon Hotel ligger København for 
dine fødder. Stedet er familiedrevet og ambitionen 
om at opfylde hver enkelt gæsts ønsker er legenda-
risk. Velkommen til København.

Råd til hygge i København
- tæt ved Tivoli

SPAR KR. 420,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

• 2 x overnatning
• 2 x morgenbuffet
• 1 x ½ fl . champagne
• 1 x petit four (3 stk.)
• 1 x kaffe
• Gratis parkering 

Enkeltværelse 1.780,-

Fri ankomst i 2010.

990,-
Priskode

57L

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. 

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

Teknisk arrangør: 

Kurhotel i Toscanas største kurby
8 dages ferie på 4-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

•	7	overnatninger
•	7	x	morgenbuffet
•	7	x	3-retters	middag

Hotel Michelangelo HHHH
I Montecatini Terme fungerer de lokale traditioner og den 
kunstneriske udsmykning i skøn forening. Det afspejler sig 
også i vandet i den udendørs pool på Hotel Michelangelo, 
som er opkaldt efter multikunstneren, der sammen med høj-
renæssancens andre mestre trådte sine barnesko og satte 
sit præg på byerne i regionen. Tag for eksempel til Firenze 
(47 km), hvorfra Da Vinci skænkede verden sin kunst. Her 
kan du også opleve Dåbskapellet på Piazza del Duomo (50 
km) med Ghibertis smukke bronzedøre, som Michelangelo 
døbte Porten til Paradis. Montecatini Terme byder også selv 
på oplevelser, da byen kan bryste sig af en lang liste af luksu-
riøse kurbade, hvoraf hotellets eget, Percorsi di Benessere 
Michelangelo, bestemt er et besøg værd. Her forenes den 
italienske elegance med orientalske wellnessdiscipliner. Her 
kan du eksempelvis forkæle dig selv og tilkøbe chakra- eller 
reikibehandling, læne dig tilbage, og glæde dig til at afslutte 
sommerdagen med en fortrinlig 3-retters middag i hotellets 
restaurant. 

Ankomst:
Lørdage i perioden 26.6.-21.8.2010.

Ferie i grænselandet
4 dages ferie på hotel i Tarp, Nordtyskland

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

Landgasthof Tarp   
Schleswig-Holstein, der er spækket 
med spændende seværdigheder og 
masser af dansk historie, er et oplagt 
mål for et par afslappende feriedage 
på egen hånd. Ca. 20 km syd for den 
danske grænse ad E45 drejer man fra 
mod den lille by Tarp, der kommer 
til syne efter ca. 2 km med den gamle 
hollandske vindmølle som vartegn. I 
centrum finder man her det lille land-
gasthof, der daterer sig helt tilbage til 
1904, og her både bor og spiser man 
godt og solidt. Herfra har man des-
uden en oplagt base for at tage på op-
dagelse i nogle af østkystens berømte 
fjordbyer som Flensborg, Slesvig eller 
Kiel, hvor handlen igennem århund-
reder har skabt velstand og prægtige 
bygningsværker. Nyd f.eks. udsigten 
over træskibe på havnen i Flensborg.

Ankomst: 
Juni: 6. 13. 16. 23. 26. 29.
Juli: 5. 8. 18. 21. 25. 28.
Aug.: 8. 15. 22. 25. 29.
Sep.: 1. 25. 28.
Okt.: 1. 4. 10. 13. 15. 18. 
 21. 24. 27. 30.
Nov.: 2. 5. 7. 10. 13. 16. 
 19. 22. 25. 28.
Dec.: 1. 4. 8. 11. 14. 17.

Familieferie i Jylland
6 dages ferie på 4-stjernet hotel i Odder

•	5	overnatninger
•	5	x	morgenbuffet
•	3	x	2-retters	middag/buffet

Montra Odder Parkhotel 
HHHH
I Danmarks hjerte tæt på den grønne 
skov, badestranden og de store for-
lystelsesparker ligger den historiske 
handelsby Odder. Selv om det børne-
venlige luksushotel med gårdhave lig-
ger lige midt i byen, er der ikke langt 
ud til de åbne sommergrønne områ-
der, den rislende å og et netværk af 
hyggelige gangstier, der forgrener sig 
i alle retninger til den prægtige natur, 
som omkranser den driftige by. Her 
er bykernen stadig det store torv, 
der med sine hyggelige ugentlige tor-
vedage vækker minder fra en svunden 
tid. Herfra kan I køre i alle retninger 
og finde seværdigheder og udflugts-
mål for enhver smag. Med placering 
kun 7 km fra den badevenlige strand 
ved Saxild, 20 km fra Århus´ mange 
muligheder, 66 km fra Djurs Som-
merland og 82 km fra Legoland er 
det eksklusive og rummelige Odder 
Parkhotel det ideelle sted at tilbringe 
sin sommerferie i luksuriøse rammer 
med hele familien. 

Ankomst:  
Juni: 21. 26.
Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug.: 5. 10. 15.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-14 år ½ pris 
i forældres værelse. Max 2 opredninger 

i alt pr. værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres 

seng. Max. 2 børn 6-11 år ½ pris 
i forældres værelse.

3 dages miniferie i efteråret
Kun kr. 899,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.699,-
Normalpris 1.999,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

849,-
Normalpris 999,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

2.999,-
Normalpris 3.299,-

Hotel Michelangelo

Landgasthof Tarp   
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                   Dragoon
Windbreaker

Taktisk jakke med velcro til påsætning af navneskilt og 
afdelingsmærker.

Tilsvarende buks med lynlås i ben og lommer.
Kan anvendes som løbedragt eller under uniformen.

FoxRiver Wick Dry
  Style 6074, sort

 Pris: Kr. 99,-

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

ASBAC Smock
Fleksibel kampjakke

Pris: Kr. 1.299,-

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Nyhed 

Pris: Kr. 299,-

Pr
is

: 
K

r.
 2

7
9,

-

Pris: Kr. 449,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Wiley X - PT3SC
  Fragmentationsbrille

 Pris: Kr. 899,-

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

Pure Hydration!
Aquasak Mobile Hydration,

er markedets mest unikke drikkesystem, der udmærker
sig på 3 væsentlige områder:

• Åbning med dæksel gør den let at fylde op
• Topåbning gør den ekstra nem at rengøre
• Kan monteres med vandrensningsfilter 

til brug for urent vand (ekstra tilbehør)

Afsender:
DistributionPLUS A/S 
Strandvejen 16, 2. sal 
9000 Aalborg
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og mere materiel26

Priser uddelt til
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Ny hjemmeværnschef: 
Tilbage til rødderne
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I skarp træning
til nye opgaver
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