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Pris: Kr. 899,-

INF-WEAR.dk
anbefaler!

                   Dragoon
                   TacTical TighT fleece
Tætsiddende fleece, som passer perfekt under Dragoons ASBAC Smock eller din alminde-
lige kampjakke. Fleecen har lodrette sidelommer med ekstra inderlomme til mobiltelefon.
Tætsiddende hætte, som også kan anvendes under hjelmen, når det er rigtigt koldt. Beskyt-
telse over fleece på skuldre og albuer. Blødt velcro til navnemærke og enhedsafmærkning 
på ærmer. Udluftning under ærmerne, hvor der er lagt materiale imellem lynlås og albuen, 
således at lynlåsen føles mindst muligt. Fleecen er endvidere gennemført i blød fleece, med 
slidlag på skuldre og albuer.

Pris: Kr. 699,-

XGO
Zip Mock Phase 4

Pris: Kr. 499,-  

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

Dragoon
ASBAC Smock 
Pris: Kr. 1.299,-

Dragoon
Winter combat gloves

Pris: Kr. 250,-

Dragoon
  Windbreaker Jacket

 Pris: Kr. 299,-

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

Den lille lygte indeholder følgende lys og montager:

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

XGO
Watch Cap
Pris: Kr. 125,-

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

Hvalpsund Færgekro ved Limfjorden
- hjertevarme og højt til himlen

SPAR KR. 301,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

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

Ankomst mandag til torsdag 

indtil	17.12-2010.	

899,-
Priskode

L21

Hvalpsund Færgekro HHH

Hvalpsund Færgekro ligger med smuk udsigt over 
Limfjorden. Her er der plads til alle, højt til himlen 
og oplevelser i vente. Den nuværende kromand i 
Hvalpsund er 5. generation på kroen og de gode 
krotraditioner lever i bedste velgående. I restauran-
ten serveres såvel de klassiske kroretter som en 
gourmetmenu. 

Hotel Troense HHH

Hotel Troense ligger i skipperbyen Troense på Tå-
singe, der er den rene idyl, uanset hvor man vender 
øjet hen. Til den ene side det blå og blinkende Svend-
borgsund, til den anden side hyggelige stræder med 
små bindingsværkshuse - og midt i det hele og med 
en pragtfuld udsigt over sundet ligger Hotel Troense. 
Et par stenkast fra Troense ligger Valdemars Slot.

Lad Hotel Troense forkæle jer 
- en idyllisk plet på Tåsinge

SPAR KR. 115,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	x	overnatning
•	 1	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag	
•	 1	x	½	flaske	husets	vin 

Enkeltværelse 750,-

Ankomst søndag, mandag, tirsdag og 
onsdag	indtil	10.12.2010.

750,-
Priskode

L43

Hotel Fjordgården HHH

Hotel Fjordgården ligger et stenkast fra Ringkøbing 
Fjord og danner en perfekt ramme om et afslappet 
ophold i det vestjyske – du kan sejle i kajak helt ind 
i hotellets baghave ad den dejligste å og er samti-
dig kun 2 minutters gang fra Ringkøbings gamle, 
brostensbelagte gader. Vesterhavet og storslåede 
naturoplevelser er tæt herved. 

Væk hjemmefra …
- 3 skønne dage ved Vesterhavet

SPAR KR. 643,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning	
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	menu	eller	
 buffet efter køkkenchefens valg
•	 Vælg	desuden	mellem	
 - greenfee til Holmland Klit Golf
 - rygmassage i hotellets velværeafdeling
 eller en gave på værelset med små   
 forskellige velværeprodukter

Booking	af	rygmassage	Hotel	Fjordgården,	tlf.	97	32	14	00 

Fri	ankomst	i	2010.

1.250,-
Priskode

69L

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. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Opdag Alpelandet!
8 dage på 3-stjernet hotel i Hinterglemm, Østrig

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag/buffet
• 1 x Joker Card oplevelsespas

Hotel Hinterglemm HHH
Det 3-stjernede Hotel Hinterglemm er et fremragende ud-
gangspunkt for en familieferie, hvor I sammen kan tage på 
opdagelse i det betagende østrigske alpelandskab. Her bor 
I på store værelser med egen balkon og får dagens første 
og sidste måltid serveret i omgivelser, hvor både børn og 
voksne vil føle sig velkomne. Tager I bjergbanen Reiterkogel-
bahn (100 m) op i højderne, bliver I belønnet med den mest 
storslåede udsigt. Stedet er et rent paradis for vandrere og 
mountainbikere, og man finder et væld af afmærkede ruter 
og stier – også ruter, hvor børnene kan være med. I har 
desuden et rigtig godt udgangspunkt for udflugter til mange af 
Østrigs populære seværdigheder som f.eks. panoramavejen 
Grossglockner Hochalpenstrasse, der starter i byen Fusch 
(43 km) og snirkler sig ind i området omkring Østrigs højeste 
bjerg Grossglockner. Opholdet inkluderer også et væld af 
gratis aktivitetsmuligheder alene i lokalområdet med jeres Jo-
ker Card: F.eks. i svømmehallen Hallenbad Hinterglemm, der 
ligger få hundrede meter fra hotellet og i det store udendørs 
badeland med vandrutsjebaner i Saalbach (4 km). 

Ankomst: Lørdage i perioden 4.6.-20.8.2011.

Luksus på Amerika
3 dage på 4-stjernet hotel ved Mariager Fjord i Hobro

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• Velkomstkurv med vin, frugt 
 og chokolade

Hotel Amerika HHHH   
Midt i bøgeskoven ned til Mariager 
Fjord ligger der en lille oase, der kan 
gøre noget særligt ved dine næste fri-
dage: Hotel Amerika er en oplevelse 
af topkvalitet fra ankomst til afrejse, 
hvor alt fra den klassiske, rustikke 
indretning til køkkenets ønske om 
at give dig en god overraskelse, ska-
ber en luksuriøs ramme om et par 
dage langt væk fra hverdagen. Inden 
du sætter dig til bords i restauranten 
med udsigt til parkens træer, er det 
oplagt at benytte hotellets idylliske 
beliggenhed til en tur langs vandre-
stierne gennem Østerskoven – f.eks. 
ned til vandkanten af Danmarks ef-
ter sigende smukkeste fjord. 

Ankomst:
Mandag til fredag frem til 17.12.2010 
samt i perioden 10.1.-24.6.2011.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Kulturferie i Güstrow
4 dage på 3-stjernet hotel i Güstrow

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftenbuffet
• 1 velkomstbuffet med kaffe, 
 ostebord og kage
• 1 velkomstdrink på værelset
• Softdrinks ad libitum

I perioderne 2.1.-30.4.2011 
inkluderer opholdet en entré 
til Schloss Güstrow

Nordik Hotel Am Tierpark
HHH
Güstrow syd for Rostock hører til 
blandt eliten af gamle pragtbyer i det 
tidligere Østtyskland. Med ophold 
på Hotel Am Tierpark har man en 
komfortabel base for at gå på opda-
gelse i historien – men også for at 
opleve nogle af nutidens spændende 
attraktioner: Hotellet ligger i udkan-
ten af Güstrow som nabo til det tro-
piske sauna- og badeland samt byens 
natur- og oplevelsespark, hvor man 
kan komme i nærkontakt med ulve 
og gå under vandet gennem aquatun-
nelen. Er man til store kulturoplevel-
ser, giver både byens smukke renæs-
sanceslot, domkirken og ikke mindst 
kulturbyerne langs østersøkysten 
et levende indblik i hansestæder-
nes ufattelige rigdomme – og ikke 
mindst i en stemning af i går, som er 
intakt på trods af en særdeles dra-
matisk fortid. 

Valgfri ankomst  
i perioden 2.1.-19.12.2011.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
Normalpris 1.049,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

849,-
Normalpris 999,-

Pris pr. pers. 
i lejlighed

2.649,-
Normalpris 2.949,-

Hotel Amerika

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

seng. Max. 2 børn 4-7 år gratis i 
forældres værelse. Max. 2 børn 8-11 

år ½ pris i forældres værelse.
Max. 2 børn 12-14 år 30 % rabat 
i forældres værelse. Dog max. 2 

ekstraopredninger i alt pr. lejlighed.

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

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

Ekstranat inkl. morgenbuffet: 
Kun kr. 249,-

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

seng. Max. 1 barn 4-11 år ½ pris 
i forældres værelse.

Hotel Hinterglemm

Bestil Sommerferien 2011 nu
Bestil ferien, inden der kommer moms på rejser 
pr. 1.1.2011 – læs mere på www.happydays.nu
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Opgave med fut i
6. december fik hjemmeværnet en helt ny opgave, nemlig at stille 
folk – såkaldte rydningsassistenter – til det nationale ammunitions-
rydderberedskab. Læs om rydningsassistenterne, deres uddannelse 
og fremtidige opgaver. Og tag med en af de dage, de trænede på et 
øvelsesområde nær Skive i november. 

”Når det regner på præsten…”
Det er nu to år siden, at hjemmeværnet sendte den første bevogtnings-
deling til Afghanistan. Læs om, hvordan erfaringerne fra bevogtnings-
delingerne efterfølgende er blevet til gavn for andre end de udsendte 
hjemmeværnssoldater.

Nordjyder og Night Hawk 
Mere end 100 nordjyske hjemmeværnssoldater deltog i øvelsen Night 
Hawk, som samlede specialoperationsstyrker fra ind- og udland. Tag 
med til øvelsen, hvor hjemmeværnssoldater blandt andet blev indsat 
med Hercules-fly.

36
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Frivillighed

Det er lysten, der driver værket. 
Og evnen og viljen. Sådan er det 
med frivillige i hjemmeværnet, og 
sådan er det alle steder, hvor folk 
påtager sig en frivillig og ulønnet 
tjans til gavn for andre.

EU har udnævnt 2011 til frivil-
lighedens år. Derfor sætter HJV 
magasinet i dette sidste nummer i 
2010 fokus på frivilligheden. Hvad 
er opfattelsen blandt en række 
af hjemmeværnets frivillige af 
begrebet frivillighed, hvad lægger 
de i det, hvad motiverer dem? Og 
hvad siger Folketingets politikere? 
Og så har vi bedt direktør Johan 
Peter Paludan, Instituttet for 
Fremtidsforskning, om at kigge 
lidt i krystalkuglen og give sit bud 
på frivilligheden i fremtiden.

Dette nummer af HJV maga-
sinet er mit sidste som redaktør, 
idet jeg forlader Hjemmeværns-
kommandoen ved årsskiftet. 
Jeg skylder redaktionen, ansatte 
i hjemmeværnet og en masse 
frivillige en stor tak for inspiration, 
input og ideer til magasinet. Det 
er fremdeles de frivilliges indsæt-
telser for forsvaret og andre myn-
digheder samt deres uddannelser, 
øvelser og andre aktiviteter, der 
er grundlaget for at kunne lave et 
vedkommende magasin.

Jørgen Jensen, redaktør
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Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet

Et godt år for hjemmeværnet

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

LEDEr

SÅ begynder tingene at falde på plads.
Med forligspartiernes godkendelse af Hjemme-

værnskommandoens forslag til garnisonering kan vi nu 
komme videre i processen med at omstille hjemme-
værnet til den nye struktur og de nye arbejdsopgaver, 
der er en følge af forsvarsforliget. 

Vi ved, at garnisoneringsplanen har været længe un-
dervejs. Men det skyldes, at hjemmeværnet er en del 
af det samlede forsvar, og at vores nye garnisonering 
netop skal hænge sammen med dette.

Med tjenestestederne på plads kan hjemmevær-
net implementere den nye lokale kommandostruktur 
og den nye organisation af Hjemmeværnsskolen og 
Hjemmeværnskommandoen med virkning fra den 1. 
januar 2011.

Du kan læse mere om detaljerne i garnisonerings-
planen på side 22.

Med godkendelsen af planen kan hjemmeværnet 
tillige gennemføre de personalemæssige ændringer, 
der følger af kravene i forligsteksten og reduktionen af 
myndigheder fra 31 til 21. Det har der desværre været 
for lang tids usikkerhed om.

Her ved udgangen af det første år i forligsperioden 
er det glædeligt at konstatere, at hjemmeværnet med 
de politiske godkendelser kan omsætte forligsteksten 
til praksis i stort set den rækkefølge og det tempo, der 
har været planlagt.

OGSÅ 2010 har været et travlt år for frivillige og 
ansatte med masser af indsættelser. Ved redaktionens 
slutning medio november havde enheder fra hjemme-
værnet været indsat over 4.200 gange. I gennemsnit 
svarer det til, at vi bliver indsat på opgaver 13-14 
gange i døgnet.

Ved årets start understregede vi over for frivillige og 
ansatte, at det var vigtigt at bevare fokus på de daglige 
opgaver uanset det ekstra arbejde med forligsimple-
menteringen. Og det har man gjort med den gejst, 
som er karakteristisk for hjemmeværnet.

Her ved årets udgang har vi i indledningen til årspro-
grammet 2011 for hele hjemmeværnet understreget 
nogle områder, hvor der skal være et særligt fokus 
i det nye år. Det drejer sig om uddannelse, både 
lovpligtig uddannelse, resterende lovpligtig uddannelse 
og uddannelse i bevogtning, og om tilgang af flere 
fartøjsførere til marinehjemmeværnet.

Vi lægger stor vægt på netop uddannelse, fordi det 
er grundlaget for en succesfuld indsættelse og løsning 
af opgaver. Nogle gange er gennemførelse af en ud-
dannelse faktisk langt vigtigere end løsning af en ikke 
prioriteret opgave.

Det høje aktivitetsniveau med støtte til forsvaret, 
politiet og andre myndigheder har også positiv virkning 
på andre fronter. For eksempel stiger tilgangen til 
hjemmeværnet støt og roligt. Ved udgangen af oktober 
havde 1.271 personer skrevet kontrakt med hjem-
meværnet. Det svarer til, at vi får fire nye medlemmer 
om dagen.

Flere myndigheder har allerede efter årets første 10 
måneder opfyldt målsætningen for hvervning for hele 
året, og andre er tæt på. Det er en meget tilfredsstil-
lende udvikling og utvivlsomt et resultat af, at hjem-
meværnet er her, der og alle vegne i løsningen af 
nationale og internationale opgaver.

PÅ den internationale front har hjemmeværnet høstet 
anerkendelse for blandt andet bevogtningsdelingerne 
i Afghanistan. Fra næste år skal hjemmeværnet over-
tage det danske bidrag til NATO-missionen i Kosovo, 
som du også kan læse mere om i dette magasin. Det 
sker i form af bevogtningsdelinger og stabsofficerer. 
Det betragter vi som et stort skulderklap til hjemme-
værnet.

Med tak til frivillige og ansatte for en stor indsats i 
det forløbne år ønsker vi alle en glædelig jul og et godt 
nytår.

Hjemmeværnsledelsen
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Der har sjældent været så meget fokus på 
frivilligheden som i disse år. I efteråret an-
noncerede regeringen, at den ønsker, at hver 
anden borger skal hjælpe som besøgsvenner, 
lektiehjælpere og i andre former for frivilligt 
socialt arbejde, og at dette mål skal være nået 
om senest 10 år. Men det går tilsyneladende 
allerede meget godt på området. 28. septem-
ber bragte gratisavisen 24timer en forside, 
hvor der stod, at ”Frivilligt arbejde for udsatte 
børn er blevet et hit blandt unge mænd med 
gang i karrieren”.

Og i selve artiklen fremgik det, at én ud 
af tre frivillige sociale foreninger gennem 
de seneste tre år har oplevet en stigende 
interesse fra folk, der gerne vil være frivillige. 
Frivilligheden og dens ildsjæle trives altså tilsy-
neladende i det danske samfund – i hvert fald 
på nogle områder.

Men det er ikke kun i Danmark, at der er 
fokus på frivillighed. EU har udnævnt 2011 
til frivillighedens år. Og ikke mindst derfor har 
redaktionen på HJV magasinet valgt at sætte 
fokus på frivillighed på de følgende sider. 

Ildsjælene
F

oto: O
le B

o Jensen
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”Det handler om at 
bringe noget videre”

Heidi Weje Lind Pedersen, 36 år, skovarbejder/

controller, virksomhedshjemmeværnet i Roskilde:

”Jeg føler, at jeg skylder samfundet noget. Jeg har fået 
en lang uddannelse på statens regning, så frivilligt 
arbejde er en god måde at betale tilbage på. I hjemme-
værnet får jeg så samtidig et godt kammeratskab og 
mange færdigheder, jeg kan bruge i mit arbejde også. 
Det er både inden for ledelse og menneskeforståelse. Et 
kursus, der betød meget for mig, var et taktisk 

patruljekursus, hvor vi blev mere presset end ellers. Det er dér udfordringen 
kommer – også at kunne udføre sine kompetencer under pres.”

Henriette Thomsen 35 år, ekspedient, løjtnant, fartøjs-

fører, Hjemmeværnsflotille 246 Assens:

”Ud over at jeg selvfølgelig elsker at sejle, vil jeg gerne 
gøre en forskel, både ved at beskytte miljøet og ved at 
hjælpe sejlere der er kommet i problemer på havet. Det 
giver mig en stor tilfredsstillelse at se folk lyse op i en 
svær situation. For et par år siden var jeg med til at 
redde et ægtepar i land. Deres båd havde fået 
motorstop, mens det samtidig blæste 24 meter i 

sekundet, så det gjaldt om at få dem over i vores fartøj. Men manden gik i panik, 
og blæsten slog så hårdt, at han uheldigvis kom til at hænge ud over kanten. 
Havde vi ikke fået ham ind, var han druknet. Jeg sætter stor pris på, at vi hele 
tiden lærer noget nyt. I min fritid er jeg også formand i håndboldklubben.”

Jes Saxe Svendsen instruerer to 
spejdere i at slukke fritureild med vand.

F
oto: O

le B
o Jensen
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Flammerne slår grådigt op mod aftenhimlen uden for 
den lille spejderhytte i Næstved. To unge spejdere 
udstyret med en håndsprøjte forsøger hurtigt og 
indædt at bekæmpe branden. Mens den ene på livet 
løs pumper vandet op fra beholderen, forsøger den 
anden med sprøjten at lægge en tåge af vand over 
ilden for at kvæle den. Helt i tråd med de instruk-
tioner som de har fået tidligere på aftenen. Men de 
to drenge er oppe mod store kræfter. Blandingen 
af benzin og diesel er den perfekte næring for flam-
merne, der uforstyrret blusser kraftigt videre i det 
tætte novembermørke.

Drengenes store forgæves anstrengelser er 
imidlertid slet ikke så mærkelige. 
Ilden, der er fuldt kontrolleret og 
arrangeret i en havegrill, skal nemlig 
forestille brand i en frituregryde. Og 
en sådan er ikke så ligetil at slukke. 
Men 46-årige Jes Saxe Svendsen 
mestrer teknikken og træder nu 
hjælpende til. Han lægger den 
perfekte vandtåge over ilden, og efter ganske kort 
tid er de aggressive flammer slået ned.

Spejder og hjemmeværnssoldat
Klokken er 20.00 mandag 1. november, og otte 
medlemmer af KFUM-Spejderne i Herlufsholm er 

mødt frem til deres ugentlige møde i spejderhyt-
ten i den nordlige ende af Næstved. Programmet 
står på brandteori og slukningslære, og aftenens 
instruktør er de to unge spejderes ”redningsmand” 
Jes Saxe Svendsen. For som uddannet brandmand 
fra Civilforsvaret ved han, hvad han har med at gøre. 
Det er dog ikke det eneste område, hvor han stiller 

sine kompetencer til rådighed for sine spejderkol-
leger. Jes underviser dem også i førstehjælp og 
orienteringslære – færdigheder han desuden har 
lært og trænet gennem sin anden store fritidsak-
tivitet: hjemmeværnet. Her er Jes Saxe Svendsen 
næstkommanderende i Politihjemmeværnskompagni 

Ina Koch, 43 år, advokatsekretær, oversergent og 

it-befalingsmand i Politihjemmeværnskompagni 

Sønderjylland:

”Jeg kan godt lide tanken om at gøre en forskel og yde 
et bidrag til samfundet ved at hjælpe andre. Det gør vi jo, 
både når vi støtter ved planlagte arrangementer som 
cykelløb, eller når vi akut bliver indsat for at afspærre et 
gerningssted som i sommer, hvor der blev begået et 
dobbeltdrab i Møgeltønder. Personligt har indsættelsen 

ved fyrværkerikatastrofen i Seest dog gjort dybest indtryk på mig. Det var min 
første skarpe opgave, og jeg blev meget berørt af ulykkens omfang for de 
mennesker, der blev ramt. Men jeg følte også, at vi virkelig gjorde en forskel.”

Jesper Vedel, 46 år, værkfører hos Peugeot på 

Østerbro, løjtnant og delingsfører i Hjemmeværns-

kompagni Ballerup:

”Jeg gik ind i hjemmeværnet, fordi jeg ville være med til 
at forsvare Danmark, så vi ikke igen skulle opleve en 9. 
april og blive rendt over ende. I dag er det hjemmevær-
nets professionelle niveau med kvalitetsuddannelser og 
mange muligheder, der trækker. Vi kan bruges bredt i det 
nationale beredskab og også internationalt. Personligt 

står deltagelsen i hjemmeværnets patruljeuddannelser som den største oplevelse, 
fordi ens grænser blev presset i bund. Jeg husker stadig tydeligt, da vi blev sat til 
at springe fra en høj kran og ned i et havnebassin.”

”I hjemmeværnet har vi god en
instruktøruddannelse, som formodentlig er landets 
bedste, og desuden har vi en god lederuddannelse 

som både befalingsmænd og officerer.”

Som frivillig i både hjemmeværnet og 
spejderbevægelsen handler det for 
Jes Saxe Svendsen blandt andet om 
glæden ved at se, at tingene fungerer.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: OLE BO JENSEN

Siden 1982 har Jes Saxe Svendsen 
(th.) været medlem af Politihjemme-
værnskompagni Næstved. Her 
instruerer han gruppefører Camilla M. 
Elley og kommandobefalingsmand 
Ebbe J. Pedersen.
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Næstved. Og som frivillig instruktør hos spejderne 
udnytter han de undervisningsteknikker, som han 
har lært på hjemmeværnets ledelses- og instruktør-
kurser.

”I hjemmeværnet har vi god en instruktørud-
dannelse, som formodentlig er landets bedste, og 
desuden har vi en god lederuddannelse som både 
befalingsmænd og officerer. Og de værktøjer træk-
ker jeg selvfølgelig på,” fortæller Jes Saxe Svend-
sen, der har været medlem af hjemmeværnet siden 
1982 og i dag har rang af premierløjtnant.

Indre glød
Spejderne arbejder sig videre gennem forskellige 
former for brandslukning i den kølige efterårsaften. 
Nu bliver en pulverslukker taget i brug over for 
den genstridige fritureild. Og det er et våben, der 
viser sig noget mere effektivt end vand. Få sekun-
ders brug af pulverslukkeren er nok: Et pust mod 
arnestedet og en søjle af pulver og røg skyder med 

ét i vejret – ilden dør straks ud. Herefter står den på 
slukning af halmbrande og ild i teltdug. Ved hjælp 
af såkaldte branddaskere lærer Jes Saxe Svendsen 
de øvrige spejdere at lægge det særlige brandsluk-
ningsværktøj på halmilden i stedet for at slå på den. 
Igen lykkes det effektivt at slukke flammerne.

Men selvom Jes Saxe Svendsen ved nøjagtigt, 
hvordan man bekæmper rigtige ildebrande, så 
er hans eget frivillige engagement ikke sådan at 
slukke. Han brænder i den grad for sit medlemskab 
af både hjemmeværnet og spejderbevægelsen. 
Siden 1992 har han været informationsmedarbejder 
i sit kompagni, og i 2007-2008 virkede han som 
informationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Storstrømmen. For to år siden overtog den erfarne 
hjemmeværnsmand så posten som næstkomman-
derende i Politihjemmeværnskompagni Næstved. 
Jes Saxe Svendsens anden store fritidsinteresse 
går endnu længere tilbage, for allerede som syv-årig 
blev han spejder. Efter mange år i spejderbevægel-
sen holdt han en ti-årig pause, men i 1996 fik han 
igen lyst til at binde spejdertørklædet om halsen.

Drivkraften
Ud over oplevelserne i naturen er det samværet med 
de andre spejdere, der trækker. For som Jes siger: 
”Det er verdens bedste spejdere og superdejlige 
mennesker at være sammen med.”
Men han får også et andet udbytte:

”Når man er på en spejderlejr, som man har 
planlagt i flere måneder, er der ikke noget federe 
end at høre, at ungerne har det godt – det kan man 
simpelthen høre, for lejren ”summer”. Det varmer 
altså lidt inde hjertet, det må jeg indrømme,” fortæl-
ler Jes.

Men hvad får Jes Saxe Svendsen til at stille op en 
aften for at instruere i for eksempel brandslukning, 
førstehjælp eller orienteringslære? Det handler om 
at bringe noget videre til andre, som de kan gøre 
nytte af.

TEma: FriviLLighED

Mathias Grøning 19 år, studerende, menig i Politi-

hjemmeværnskompagni Amager og rekrutteringsof-

ficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt City:

”Hjemmeværnet giver mig nogle fede oplevelser. På 
kurserne får jeg lov til at skyde med gevær og køre i 
kampvogn, og så har jeg fået nye venner. I august var vi 
indsat i en skarp opgave, da viadukten på Lyngbymotor-
vejen blev totalt oversvømmet. Selv om det var vådt og 
hundekoldt, folk råbte og skreg, og vi blev presset til det 

yderste, skulle vi bevare overblikket og regulere trafikken. Det var vildt grænse-
overskridende og super spændende. Så jeg har sat mine andre frivillige aktiviteter 
som spejderleder og Natteravn på pause.”

Mette Birkemos, 24 år, lærerstuderende, rekrutte-

ringsofficer Hjemmeværnseskadrille 220 Nordvest-

sjælland:

”For mig handler det meget om at have en aktiv fritid, og 
i hjemmeværnet møder man også mange forskellige 
mennesker. Jeg opnår en stor personlig udvikling, blandt 
andet gennem selve uddannelserne, og specielt 
grundskolen gav ekstra blod på tanden. Jeg har været 
medlem af hjemmeværnet i to år og er lige blevet ny 

rekrutteringsofficer. Tidligere har jeg også været politisk aktiv, men nu fylder 
hjemmeværnet så meget, at jeg vil koncentrere mig om det. I år har jeg brugt 
omkring 440 timer.”

Gennemgang af brandteori i 
spejderpavillonen. 
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”Det er også et spørgsmål om, at de unge men-
nesker – specielt dem der ikke har prøvet det før 
– bliver nogle ordentlige borgere, og at de får noget 
uddannelse. Når vi er her alligevel, kan vi lige så 
godt prøve at gøre det ordentligt,” siger Jes.

Og han føler selv, at det ville være synd ikke at 
udnytte de færdigheder, han har, og bliver bedt om 
at bruge.

”Jeg tænker også på, at da jeg var ung, var der 
masser af spejderledere, der stillede deres egne 
kapaciteter til rådighed på forskellige områder, og 
man skal heller ikke glemme, at de derved har ydet 
et stort offer. Og det er måske noget af det, der har 

været med til at forme mig, og som bevirker, at jeg 
lægger den energi i det, som jeg gør,” forklarer Jes.

Han peger på, at netop i aften har tre spejdere, 
som ikke tidligere har prøvet brandslukning, fået 
en instruktion, der gør dem fuldt kvalificerede til at 
slukke en mindre brand.

”Jeg synes da, at det er supergodt, at vi har fået 
nogle mennesker, der kan reagere på, hvad der skal 
ske i en sådan situation.”

Større ansvar
Alle brandøvelser er nu gennemført, og de otte 
spejdere samles i en lille pavillon for at slutte aftenen 
af med kaffe, te og kage. Sjovt nok har pavillonen 
tidligere tilhørt hjemmeværnet – en organisation, 
som Jes Saxe Svendsen kender særdeles godt efter 
næsten 30 års medlemskab.

Men til forskel fra tidligere er hans hjemmeværns-
virke i dag præget af et stort ansvar. Og derfor er 
der også stor forskel på hans frivillige engagement i 
henholdsvis hjemmeværnet og spejderbevægelsen, 
påpeger han.

”Jeg har som næstkommanderende i kompagniet 
ansvaret for nogle mennesker, som jeg skal have 
hjem i hel og sikker tilstand igen. Og uanset om det 
er indsættelse på færdselsregulering, eller hvad det 
måtte være, så er der et andet fokus på det. Som 
spejder har jeg selvfølgelig også et ansvar, men 
faremomenterne er ikke så store. I hjemmeværnet 
er vi nødt til at være seriøse med det, vi laver, fordi 

der kan være liv på spil,” siger Jes.
Men selvom hans funktion i hjemmeværnet har 

medført et stort ansvar og et stort arbejde, så er 
der stadig glæder forbundet med det. For eksempel 
når nogle af kompagniets medlemmer fortæller, 
at de har haft en god weekendtur i felten. Det er 
nemlig tegn på, at kompagniet og frivilligheden i det 
virker, forklarer Jes. Og samtidig ser han det som 
et vidnesbyrd om, at den strategiske retning, staben 
udstikker, forplanter sig ned gennem systemet på en 
god måde.

Og det er netop her, Jes finder drivkraften i at 
være næstkommanderende:

”Det varmer mig, når jeg ser, at det virker og 
fungerer, og at det her er det rigtige.”

FakTa

Frivillige i alt
En undersøgelse af frivillighe-
den i Danmark viste, at 1,5 
millioner danskere i 2004 var 
frivillige.

Mænd og kvinder
Mænd udfører oftere frivilligt 
arbejde end kvinder, når man 
ser på det frivillige arbejde 
under ét. Dog er kvinder 
mere aktive end mænd, når 
det gælder frivillighed på det 
sociale område.

Alder
Der er færrest frivillige i 
aldersgruppen over 65 år, 
mens der er flest frivillige i 
aldersgruppen 30 til 49 år. 
På det sociale og sund-
hedsmæssige område er de 
ældre over 65 år dog lige så 
aktive som frivillige i de øvrige 
aldersgrupper.

Økonomisk værdi
Den samlede værdi af den 
frivillige sektor blev i frivillig-
hedsundersøgelsen opgjort til 
9,6 procent af bruttonational-
produktet (BNP) svarende til 
134,5 milliarder kroner.

Kilder: www.frivilligraadet.dk 
og www.frivillighed.dk

Læs mere på:
      Frivilligrådet: 

www.frivilligraadet.dk

      Center for socialt arbejde: 
www.frivillighed.dk

Niels Chr. Vedel Müller, 39 år, bygningsingeniør, 

løjtnant og delingsfører for en patruljeindsatsdeling 

under Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland:

”Muligheden for at lære det militære håndværk 
kombineret med de faglige og ledelsesmæssige 
udfordringer som fører er klart den vigtigste motivations-
faktor for mig. Med tiden har jeg også fået et fantastisk 
netværk. Noget af det bedste, jeg har oplevet, var et 
videregående patruljekursus med instruktører fra 

hjemmeværnets Særlige Støtte- og Rekognosceringskompagni. Jeg husker 
specielt en øvelse, hvor vi skulle passere en sø midt om natten. Det var koldt og 
meget udfordrende, men jeg kan godt lide at se, hvor langt man kan presse sig 
selv samtidig med, at man bevarer hovedet koldt og er positiv i situationen.” 

”Når man er på en spejderlejr, som man har
planlagt i flere måneder, er der ikke noget federe

end at høre, at ungerne har det godt – det kan
man simpelthen høre, for lejren ”summer”.”
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Denne overskrift rejser mindst to udfordringer.
Frivillighed er jo et underligt begreb, der kan føre 

til mange overvejelser. Det ligger jo i ordet, at vi har 
en fri vilje, og derom strides de vise fortsat. Hvornår 
er noget frivilligt? Det er vist en udbredt roman-
tisk opfattelse, at det var bedre i ’de gode gamle 
dage’, hvor familien frivilligt tog sig af de gamle – og 
børnene. Der skal man huske, at der ikke var noget 
alternativ, og tænk på de stakkels kinesere, der 
fortsat har princippet om, at børn tager sig af deres 
forældre. Som følge af et-barnspolitikken kan man 
i de kommende år forvente, at aldrig har så få børn 
skullet tage sig af så mange forældre. Det holder 
nok ikke.

Jeg tror, at man i de såkaldt gamle dage ville 
mene, at frivilligt arbejde var et meningsløst begreb 
eller måske snarere en selvmodsigelse. ’I dit ansigts 
sved skal du tjene dit brød’, javel, men det var da 
ikke noget, man gjorde, hvis man kunne slippe.

I virkeligheden er der kommet væsentlig mere 
fokus på den frivillige sektor, fordi velfærdsstaten 
har overtaget en lang række opgaver, der tidligere 
blev varetaget uformelt i familiens eller lokalsamfun-
dets regi, hvorfor det, der stadig ikke er en del af 
velfærdsstaten, står tilbage mere synligt.

Den anden udfordring ligger i begrebet fremtiden. 
Den eksisterer jo ikke og kan derfor ikke forudsiges, 
kun argumenteres. På den anden side bør man 
prøve at tage stilling til fremtiden. Så kan man da i 
det mindste se, hvornår man har taget fejl.

Behovet for frivilligt arbejde
Ifølge den seneste undersøgelse af omfanget og 

karakteren af det frivillige arbejde fra Socialforsk-
ningsinstituttet (2003-6) deltog 35 procent af den 
danske befolkning i frivilligt arbejde. De flittigste er 
de 30-49-årige, der især er frivillige i deres børns 
institutioner og derfor holder op, når børnene vokser 
op, og de ældre, der især gør sig gældende inden 
for det sociale arbejde. Det er derfor naturligt at tage 
sit udgangspunkt i de demografiske perspektiver, 
når man vil sige noget om frivilligheden i fremtiden. 
Det er der så meget større grund til, da demogra-
fien er et af de få sikre holdepunkter i fremtiden. 
Fremtidens mennesker er i vidt omfang kendte 
størrelser. I de kommende 10 år vil der være færre i 
den flittigste alderskategori – de 30-49-årige – og et 
stærkt stigende antal i den næstmest flittige gruppe, 
de ældre. Der vil således være flere i den alders-
gruppe, der leverer frivilligt socialt arbejde. Der vil 
imidlertid samtidig være flere i den aldersgruppe, der 
har behov for det frivillige sociale arbejde.

Demografien rummer også forklaringen på den 
fundamentale kendsgerning, at vi mangler ar-
bejdskraft i Danmark. Dette sløres for tiden af den 
finansielle krise, men så snart den er overstået, 
vil mangelsituationen fremstå klart igen. Mange 
forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension på et 
tidspunkt, hvor tilgangen af unge, nyuddannede er 
beskeden. Dette gør sig især gældende inden for 
den offentlige sektor, herunder ikke mindst på det 
sociale område, så også af den grund vil der være 
et stigende behov for frivilligt arbejde. Det er de 
store årgange fra 1940’erne, der går på pension 
og vil være både leverandører og forbrugere af 
frivilligt socialt arbejde. Alternativet er en større grad 

AF DIREKTØR JOHAN PETER PALUDAN,
INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING

Frivillighed 

i fremtiden

F
oto: Instituttet for F

rem
tid

sforskning
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af automatisering af omsorgsarbejdet. Japanerne 
har allerede udviklet de første omsorgsrobotter og 
vaskerobotter for ældre!

Tidsånden peger vel også på et stigende behov 
for frivillighed. Ønsket om at rulle velfærdsstaten lidt 
tilbage eksisterer, selv om politikere går på kat-
tepoter omkring den varme grød, for nu at blande 
talemåderne. Det er ikke kun ønsket om at nedsætte 
skatterne, men også en mere principiel betragtning 
om at velfærdsstaten måske fylder for meget og har 
ændret danskerne fra at være borgere til at være 
brugere. Hvis man kunne ’rulle’ velfærdsstaten lidt 
tilbage, kunne man måske få afdækket, hvilke dele 
af den der var undværlige, og hvilke dele der så 
måtte løses på anden vis, herunder gennem frivil-
ligt arbejde. Man taler om at stimulere det ’civile’ 
samfund, hvor mennesker løser opgaverne lokalt og 
på frivillighedens præmisser. Naboværn er et godt 
eksempel.

Udbuddet af frivilligt arbejde
Behovet for frivilligt arbejde i fremtiden forekommer 
således indlysende. Det store spørgsmål er måske 
derfor i virkeligheden: Gider vi? Det rejser jo det 
vanskelige spørgsmål: Hvorfor kaster mennesker sig 
ud i frivilligt arbejde. Motivforskning er som bekendt 
en vanskelig sag, men nogle af drivkræfterne er:

Tid – skulle man tro, var den afgørende faktor. 
Den seneste frivillighedsundersøgelse slog imidlertid 
fast, at de, der var på arbejdsmarkedet, havde større 
tendens til at være involveret i frivilligt arbejde, end 
en der var udenfor. Det er således snarere et spørgs-
mål om overskud, selv om det ikke gør det lettere at 
være involveret i frivilligt arbejde, at stadig flere går 
fra at have en arbejdstid til at have en arbejdsopgave. 
Faste arbejdstider afløses af noget mere flydende, 
som gør det vanskeligt at ’møde til tiden’ i den frivil-
lige sektor.

Maslows behovspyramide er en god indgangs-
vinkel til, hvad det er, der kan motivere til frivilligt 
arbejde. Maslows teori siger, at man først skal have 
tilfredsstillet de fysiske behov – nok at spise – og 
dernæst behovet for sikkerhed. Er disse to behov på 
plads, dukker de sociale behov op. Behovet for at 
være sammen med andre mennesker. Mennesket er 
et socialt dyr, og samværet med andre er utvivlsomt 
en vigtig motivation for mange menneskers delta-
gelse i frivilligt arbejde. Familien er ikke, hvad den 
har været, og er man gået på pension, er der heller 
ikke fællesskabet på arbejdspladsen at falde tilbage 
på. Efter de sociale behov kommer behovet for aner-
kendelse. Det kan vel heller ikke udelukkes, at nogle 
kaster sig ud i frivilligt arbejde for at få anerkendelse. 
I gamle dage talte man om Røde Kors’ ’hattedamer’ 
– folk fra ’det bedre selskab’. Oven på behovet for 

anerkendelse kommer behovet for selvrealisering – 
at udnytte og udvikle de evner man har. Det behov 
spiller nok også ind for nogle. På sine ældre dage 
tilføjede Maslow et yderligere behov, som han kaldte 
’transcendens’ – behovet for at tænke på andre end 
sig selv – den ultimative generator af frivilligt arbejde.

– å’ hva’ så?
Vi står derfor i de kommende år med en situation, 
hvor der er et stigende behov for frivillig indsats, og 
det vil nok også i fremtiden være især på det sociale 
område – omsorg for børn og især ældre – og hvor 
motivationen til at levere frivilligt arbejde er der, men 
kan være meget forskellig. Det peger på den lidt 
paradoksale konklusion, at der måske er behov for 
en yderligere professionalisering af de områder, der 
har behov for frivillig assistance. Det betyder blandt 
andet indretning af systemer, der kan tilpasses men-
neskers mere uforudsigelige kalendere. Ikke mindst 
de yngre er til projekter og ikke til indsats uden ende. 
Det betyder også en ’markedsføring’ af området på 
en sådan måde, at mennesker, der befinder sig på 
forskellige stadier af Maslows behovspyramide, føler 
sig kaldet. Måske kan det sammenfattes i den  
opdeling, Center for frivilligt socialt arbejde opstillede 
mellem en instrumentel og en eksistentiel tilgang 
til at hverve frivillige. Den instrumentelle ser på 
frivillige som arbejdskraft, og er der ikke nok, må 
man forbedre sin markedsføring. Den eksi-
stentielle ser på de frivillige som et mål i sig 
selv. De frivillige er med til at udvikle ’sa-
gen’, og er der ikke nok frivillige, er det 
’sagen’, der skal forbedres. Den ene 
tilgang udelukker ikke den anden, 
men betragtningen peger på, at 
den frivillige sektor i fremtiden 
ikke bare kan gøre, som 
man altid har gjort, men 
skal udvikle sig i profes-
sionel retning.

Maslows behovspyramide.
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TEma: FriviLLighED

HJV magasinet har spurgt partierne på Christiansborg om 
deres syn på frivilligt arbejde og dets betydning for samfundet. 
Her svarer seks politiske ordførere og en beredskabsordfører.

Simon Emil Ammitzbøll (Liberal 
Alliance)
Mennesker, der arbejder frivilligt, 
betyder rigtig meget for det danske 
samfund – også meget mere end 
man lige skulle tro. Frivilligt arbejde 
er en meget konkret måde, hvorpå 
man kan udvise ansvar over for ens 
medmennesker og over for samfun-
det. Det er både vigtigt, at der er 
frivillige besøgsvenner til ensomme 
ældre, frivillige lektiehjælpere til 
udsatte unge og frivillige i hjem-
meværnet. De frivillige gør et rigtig 
stort stykke arbejde for samfundets 
beredskab, og det er svært at 
forestille sig, hvordan det hele skulle 
hænge sammen uden de frivillige. Vi 
skal holde op med at lege barnepige 
for borgerne og i stedet stole på, 
at det enkelte menneske godt kan 
finde ud af at leve sit eget liv. Hvis vi 
gør det, vil vi også se flere borgere, 
der har lyst til at tage ansvar og gøre 
en frivillig indsats.

Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti)
Når man udfører frivilligt arbejde i eksempelvis en idrætsforening, en 
lokalhistorisk forening eller hjemmeværnet udviser man interesse for det 
samfund, man er del i. Det er glædeligt, at så mange danskere vælger at 
yde en indsats i en frivillig organisation. Hjemmeværnet er et af de absolut 
vigtigste områder, hvor frivillig aktivitet kan udfoldes. Det er vigtigt, at vi har 
et folkeligt engagement i forsvaret af Danmark. Samfundets beredskab kan 

ikke fungere sådan, som systemet er 
indrettet i dag, uden blandt andet de 
mange frivillige brandmænd og hjem-
meværnsfolk. Det er vigtigt, at den 
lokale og nationale forankring i det 
frivillige arbejde styrkes, og at borger-
ne bliver klar over, at man også har et 
individuelt ansvar for, at det samfund, 
vi lever i, fungerer. Rammerne for det 
frivillige arbejde skal være gode og de 
økonomiske muligheder til stede for 
at kunne udfolde aktiviteterne.

Margrethe Vestager (Det Radikale Venstre)
For mig er samfundet slet ikke et samfund uden borgernes frivillige indsats. Og det uanset 
om det er som besøgsven, fodboldtræner, frivillig brandmand eller hvor det nu er, du gør en 

forskel. Borgernes frivillige indsats bæres af engagement, og om 
du synes, at det giver mening. Så frivillighed er ikke bare noget, 
som man politisk kan skrue op eller ned for. Frivillighed er vigtig 
både for en række af de funktioner, der understøtter samfundets 
fysiske funktioner og sikkerhed, for eksempel beredskab og 
trafikregulering, og for den sociale indsats og for kulturen. Jeg 
tror ikke, at samfundets beredskab kan fungere uden frivillige. 
Man kan styrke lysten til at gøre en frivillig indsats ved først og 
fremmest at anerkende den indsats, som mennesker gør som 
frivillige. Og ved at lytte til ønsker om ændringer i vilkårene for at 
være frivillig.

Politikere om    frivillighed
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Henrik Sass Larsen (Socialdemokraterne)
Velfungerende frivillige organisationer og borgere, der engagerer sig 
i deres nærmiljø, i sociale organisationer, i idrætsforeninger og så 
videre udgør et væsentligt element i det danske velfærdssamfund. 
Gennem frivilligt arbejde tager danskerne ansvar for hinanden, og 
demokratiet styrkes. Frivilligheden bidrager desuden til, at vi har et 
mangfoldigt samfund. Socialdemokraterne mener, at det set over en 
bred kam skal være lettere at være frivillig i Danmark. Vi er desuden 

optaget af, at de frivillige 
er et supplement til den 
offentlige sektor og ikke 
en erstatning. Man kan 
gøre det lettere at være 
frivillig ved at lette på 
dokumentation og bu-
reaukrati, som hæmmer 
de frivilliges engagement. 
Vi kan for eksempel 
fjerne begrænsningerne 
i efterlønneres frivillige, 
ulønnede arbejde.

Peter Christensen (Venstre)
Et velfungerende samfund bygger på frivillighed. Samfundet falder fra 
hinanden, hvis det primært bygger på regler og kommandoer. Samfun-

det blomstrer derimod, når 
vi af egen drift har lyst til at 
gøre noget for vores omgi-
velser. Frivillighed er vigtig på 
alle områder, også de steder 
hvor det går godt. Dem skal 
vi ikke overse. Vi skal ikke 
bare tage det for givet, at 
folk træner et fodboldhold 
eller engagerer sig i hjemme-
værnet. Hvis et beredskab 
skal fungere godt, skal vi 
inddrage alle gode kræfter. 
For et godt beredskab er det 
også vigtigt med lokalkend-

skab, når man skal bekæmpe en truende miljø- eller naturkatastrofe. 
For at styrke frivilligheden kan man først og fremmest lade være med at 
bureaukratisere den frivillige indsats ihjel. Det skal ikke være sådan, at 
frivillige – som har andre jobs og andre gøremål – skal være underlagt 
alle mulige formelle krav.

Henriette Kjær (Det Konservative Folkeparti)
Den frivillige indsats er helt afgørende for vores 
samfund. Vi ville have et meget fattigt samfund, 
hvis vi ikke havde alle de frivillige. Og for at styrke 

lysten til at gøre 
en frivillig indsats 
skal man påskønne 
indsatsen og give de 
frivillige ordentlige 
forhold. Vi har brug 
for frivillige på alle 
områder. Lige fra 
unge mennesker  
der giver eleverne i 
folkeskolen lektie-
hjælp til trafikvagter 
ved større uden-
dørsarrangementer, 
men også inden for 
vores beredskab, 

hvor vi ikke kan klare os uden hjælp fra de frivil-
lige. Jeg kunne ikke lade være med at bemærke 
den kæmpe indsats, hjemmeværnet ydede under 
klimatopmødet med blandt andet overvågning. 
Det havde kostet dyrt, hvis der skulle indkaldes 
ekstra politimandskab i stedet eller hyres private 
vagtværn.

Line Barfod, beredskabsordfører (Enhedslisten)
De frivillige er et rigtig godt supplement til vores velfærds-
samfund. Det gælder uanset, om det er socialt, kulturelt eller 
andet frivilligt arbejde som for eksempel på beredskabsområ-
det. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at frivilligt arbejde 
altid skal være et supplement til vores velfærdsydelser. Ikke 
en erstatning. Og på beredskabsområdet synes jeg, der bør 
være klare linjer mel-
lem, hvad de frivillige 
tager sig af, og hvad 
de professionelle skal 
klare. Derfor ønsker 
jeg heller ingen sam-
menblanding af den 
militære og den civile 
indsats. Beredskabs-
forbundet skal have 
mere støtte til det 
civile beredskab, 
mens hjemmeværnet 
ikke skal indgå i det 
civile beredskab. Det 
er vigtigt at gøre sig klart, at man ikke kan tvinge frivillighed 
igennem fra oven. Men man kan sørge for, at de frivillige 
organisationer har rum og mulighed for at yde en indsats.

Politikere om    frivillighed
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Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland 
(TFRS) er i fuld gang med forberedelserne til 
opstilling og uddannelse af bevogtningsdelin-
ger efter beslutningen om, at hjemmeværnet 
i foreløbig et år skal stå for det danske bidrag 
til NATOs KFOR-mission i Kosovo.

Chefen for TFRS, oberst Mogens Bech, 
oplyser, at totalforsvareregionen selv opstiller 
de to første delinger, der skal af sted i første 
halvdel af 2011. Men derudover vil der blive 
rekrutteret frivilligt og fast personel fra hele 
landet til de delinger, der skal af sted i andet 
halvår af 2011. Det er vigtigt, at Kosovo-mis-
sionerne bliver forankret i hele hjemmeværnet. 
Ud over hærhjemmeværnet skal marinehjem-
met, flyverhjemmeværnet og virksomheds-
hjemmeværnet inddrages i løsningen af denne 
opgave.

”Med hensyn til de første delinger er vi un-
der et vist tidspres. Vi skal være klar med den 
første deling til februar/marts 2011. Derfor 
tager vi de to første delinger fra vort eget 
område,” siger Mogens Bech.

I øvrigt er interessen for at komme med 
allerede så stor, at TRFS ikke forudser 
problemer med rekruttering, opstilling og ud-
dannelse.

Information og krav
TFRS gik i slutningen af november i gang 
med en informations- og hvervekampagne i 
de distrikter, der er udpeget til at rekruttere 
personer til de første bevogtningsdelinger. Her 

vil man satse på at finde grupper, hvor folk i 
forvejen kender hinanden godt.

”Der skal 30 af sted i hver deling, og her 
regner vi med 26 frivillige og fire fastansatte. 
Ligesom det er tilfældet med ISAF-holdene 
til Afghanistan, uddanner vi en bruttotrup, så 
vi er sikker på at kunne udsende en deling på 
30,” tilføjer Mogens Bech.

Efter nytår tager TRFS fat på informations-
møderne i de øvrige distrikter uden for eget 
område, der skal opstille og uddanne personel 
til missionerne i andet halvår 2011 og primo 
2012.

TFRS-chefen understreger, at der er tre 
ubetingede krav for at komme i betragtning til 
delingerne:

•  At man kan bestå den fysiske test (3.000 
meter løb, forside, ryg og armstrækninger)

•  At man kan bestå lægetjekket, herunder 
dokumentere at man ikke skal tage medicin 
for diverse skavanker/sygdomme

•  At man kan bestå tandlægetjekket

Endelig skal man selvfølgelig have gennemført 
den lovpligtige uddannelse.

Uddannelse og udsendelse
Oberst Mogens Bech regner med, at ud-
sendelsesperioden bliver på cirka 12 uger, 
inklusive certificering af de enkelte delinger 
hos Hærens Operative Kommando (HOK).

Med hensyn til uddannelsen forud for 

certificering og udsendelse planlægger TFRS 
et intenst forløb over to hele uger og to 
weekender.

Ligesom det er tilfældet med ISAF-holdene 
i Afghanistan skriver den enkelte i delingerne 
kontrakt med HOK for udsendelsesperioden. 
Opgaven i Kosovo, indholdet af kontrakten, 
lønforhold og andre praktiske ting er på plads, 
og det vil Mogens Bech og hans folk orientere 
om på informationsmøderne i de distrikter, 
der skal levere personel. Her vil der også 
blive orienteret om for eksempel det materiel, 
delingerne skal have med samt om politiske 
og kulturelle forhold i Kosovo.

Hjemmeværnsdelingerne skal bevogte 
NATO-lejren i Novo Selo, der ligger en halv 
snes kilometer fra den nu nedlagte Camp Olaf 
Rye nær byen Mitrovica tæt på grænsen mel-
lem Kosovo og Serbien.

Skulderklap
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, opfatter det som et stort skulderklap 
til hjemmeværnet, at det nu skal levere det 
danske bidrag til KFOR i Kosovo. Han ser det 
som en naturlig forlængelse af den vellyk-
kede udsendelse af bevogtningsenheder fra 
hjemmeværnet til Afghanistan siden efteråret 
2008.

”Opgaven i Kosovo er langt mere selvstæn-
dig end i Afghanistan, fordi vi nu bliver det 
eneste danske bidrag i Kosovo,” tilføjer Finn 
Winkler.

Stor interesse 
for at komme 
til Kosovo
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland har 
ansvaret for opstilling og uddannelse af delingerne til 
en ny international opgave for hjemmeværnet.

AF JØRGEN JENSEN Hjemmeværnsdelingerne skal bevogte 
NATO-lejren i Novo Selo i Kosovo.
Pilen viser lejrens placering.
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Hjemmeværnsfonden har i efteråret doneret milde 
gaver til en række hjemmeværnsfolk fra hver sin 
ende af landet. Efterretningsbefalingsmand Palle 
Christiansen fra Stabskompagni Sydfyn og Sven 
Matthiesen fra flotille 135 i Kolding har således 
hver fået 25.000 kroner. Den klækkelige check og 
hædersgave er en slags plaster på såret efter to al-
vorlige skader, som de begge har pådraget sig under 
deres hjemmeværnstjeneste.

Palle Christiansen var så uheldig at brække 
ryggen for nogle år siden under en hjemmeværns-
øvelse, mens Sven Matthiesen under et speedbåds-
kursus i sommer fik skadet sit ene øje så alvorligt, 
at det stadig er usikkert, om synet står til at redde. 
Begge har efterfølgende haft langvarige sygdoms-
forløb.

”I mine 34 år i hjemmeværnet er det den bedste 
hædersgave, jeg nogensinde har uddelt til et 
hjemmeværnsmedlem. Palle har i den grad fortjent 
legatet. Han har haft mange msmerter,” lød det fra 
distriktschef, major Henrik Dyhr fra Sydfyn.

Takkebrev
Palle Christiansen kvitterede for gaven med et tak-
kebrev til Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, der er formand for Hjemmeværnsfonden. 
I brevet skrev han blandt andet:

”Jeg kan næsten ikke finde ord, der dækker min 
stolthed over at modtage denne pris. Mine rygpro-
blemer efter en tilskadekomst på hjemmeværnsøvel-
sen slipper jeg nok ikke af med. Men hædersgaven 

er et tydeligt udtryk for, at jeg tilhører en organisa-
tion, der sætter den menneskelige dimension højt og 
har omsorg for sine medlemmer.”

I Sven Matthiesens tilfælde var Hjemmeværns-
fonden hurtig til at reagere. Det skete, efter at hans 
flotillechef, Finn Ottosen, der kerer sig meget om 
sine medlemmers trivsel, fluks skrev en ansøgning til 
fonden efter ulykken.

Hurtig indsats
Også dæksgast Bendix Merkel fra flotille 255 i 
Korsør er blevet betænkt med en gave fra Hjem-
meværnsfonden. Det er heldigvis sket på en positiv 
baggrund.

Bendix Merkel fik oktober overrakt et kronometer 
og et barometer samt en plakette som påskønnelse 
for hans kvikke indsats, da han personligt afværge-
de, at flotillens fartøj MHV 813 Baunen kolliderede 
med kajen på Flådestation Korsør. Bendix Merkel 
opdagede, at der var fare på færde, da skibet fik 
manøvreproblemer. Ved en hurtig indsats fik han 
kastet en trosse omkring en pullert på kajen og retur 
på fartøjet, og dermed lykkedes det at undgå en 
kollision.

Hjemmeværnsfonden er oprettet i 1950’erne. 
Ifølge fondens fundsats skal den yde gaver til 
nuværende og tidligere hjemmeværnsmedlemmer og 
deres efterladte. Det kan være som hædersgaver for 
en fortjenstfuld indsats, eller der kan tildeles gaver 
efter tilskadekomst i hjemmeværnets tjeneste.

Hjemmeværnsfonden har inden for kort 
tid tildelt gaver til tre hjemmeværnsfolk. 
To personer har hver fået 25.000 kroner, 
mens en tredje har fået et kronometer og 
et barometer.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Gaveregn fra Hjemmeværnsfonden

Bendix Merkel (th.) med Hjemmeværnsfondens gave. Til 
venstre ses distriktschef, orlogskaptajn Jørgen Fink.

Sven Matthiesen modtager en 
gavecheck af næstkommanderende 
ved Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, 
orlogskaptajn Pia Johnsen. 

Palle Christiansen fik i september en 
gavecheck på 25.000 kroner doneret 
af Hjemmeværnsfonden. Bag ham til 
højre ses hans distriktschef, major 
Henrik Dyhr, der overrakte hædersle-
gatet. 
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Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg lyttede 
intenst, da han i september sad på forreste 
række i Hjemmeværnsskolens auditorium 
under Politiseminar 2010.

På podiet i den næsten fyldte sal frem-
lagde formændene for Arbejdsgruppe Politi, 
politiinspektør Allan Nyring fra Rigspolitiet 
og oberstløjtnant John Flarup fra Hjemme-
værnskommandoen, det første udkast til nye 
procedurer for hjemmeværnets omfattende 
støtte til politiet.

Arbejdsgruppen blev nedsat i marts 2010 

af Hjemmeværnskommandoen og Rigspolitiet 
og fik i opdrag at komme med forslag til juste-
ringer af den hidtidige samarbejdsform.

Gruppen har netop barslet med deres anbe-
falinger, som overordnet lægger op til et fælles 
begrebsapparat mellem hjemmeværn og politi. 
Blandt nyskabelserne er forslaget til et nyt op-
gavekatalog med foreløbigt 13 veldefinerede 
opgavetyper inden for tre kategorier, hvilket 
er en kraftig forenkling i forhold til i dag, hvor 
der er en stor grad af begrebsforvirring og 
manglende entydige opgavebeskrivelser.

Desuden foreslår arbejdsgruppen, at der 
indføres et nyt elektronisk rekvisitions- og 
evalueringssystem.

Anbefalingerne stemmer fint overens med 
de forventninger, som rigspolitichef Jens 
Henrik Højbjerg havde på seminaret til det 
fremtidige samarbejde.

”Det ligger politiet meget på sinde at få 
flere fælles retningslinjer og klare begreber, så 
vi og hjemmeværnet taler samme sprog, når 
det gælder hjemmeværnets støtte til politiet. 
Det vil give politiet bedre muligheder for at 

Hjemmeværn og politi 
professionaliserer samarbejdet

Arbejdsgruppe barsler med nyt opgavekatalog og indførelsen af et 
elektronisk rekvisitions- og evalueringssystem for at effektivisere 
hjemmeværnets støtte til politiet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Hjemmeværnet og politiet arbejdede tæt sammen under sidste 
års klimatopmøde i København. En arbejdsgruppe har netop 

barslet med forslag til justeringer i samarbejdsformen. 
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prioritere de enkelte opgaver og indsættelser, 
hvilket er nødvendigt i en tid, hvor vi i politiet 
selv står over for krav om effektivisering,” 
påpegede rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg 
over for HJV magasinet på seminaret, der 
trak stort set samtlige 12 politikredsledelser til 
Nymindegab.

Større samklang
En undersøgelse viste mere end 270 forskel-
lige eksempler på støtte til politiet over tre 
år, så meget kunne tyde på, at der behov for 
større samklang.

”Vi har sat os for at rydde op, så vi får 
mere klare opgavebeskrivelser, som begge 
parter forstår indholdet af. Det vil gøre vores 
samarbejde mere effektivt. Når vi samtidig fra 
årsskiftet går over til en ny struktur med færre 
distrikter svarende til politiets kredse, opnår 
vi større fælles forståelse til fordel for begge 
parter. Det er en win-win-situation,” siger 
oberstløjtnant John Flarup.

Begrebet bevogtning er ifølge John Flarup 

et godt eksempel på et begreb, som i dag 
opfattes forskelligt af de to parter. Derfor er 
det luget ud nu i det nye opgavekatalog og 
erstattet af begrebet afspærring. Bevogtning 
forventes fremadrettet alene anvendt i forbin-
delse med særlig hjælp-opgaver.

Dokumentation af opgaverne
Ud over færre opgavetyper barsler arbejds-
gruppen også med et nyt elektronisk rekvi-
sitions- og evalueringssystem, der skal sikre 
stillede krav om kvalitetsvurdering. Systemet 
skal gøre det nemmere at dokumentere og 
registrere hjemmeværnets udstrakte støtte til 
politiet, der har været i kraftig fremmarch de 

senere år, og som kulminerede i 2009 med 
hjemmeværnets storstilede indsats under 
klimatopmødet, COP 15. Cirka 1.600 hjem-
meværnsfolk var på stikkerne under klimatop-
mødet og brugte i alt 166.800 timer til støtte 
for politiet.

”Med systemet vil vi få et værktøj til at 
evaluere og udvikle vores støtte til politiet. Vi 
får samtidig mulighed for at se, hvor presset 
på politihjemmeværnet er størst, og hvor der 
måske er behov for at inddrage andre hjem-
meværnsenheder i opgaveløsningen. Det vil 
alt andet lige være med til at professionalisere 
vores samarbejde,” siger John Flarup.

Det er tanken indledningsvist at afprøve 
systemet i forbindelse med pilotprojekter i 
Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds 
samt i Midt- og Vestjyllands Politikreds for 
at høste erfaringer med systemet, inden der 
træffes endelig beslutning om udrulning til 
hele landet.

Ny rekvisitionsvej
Der er også forslag om at ændre rekvisitions-
vejen, så rekvisition af støtte i fremtiden skal 
gå via vagtcentralen hos politiet til regionernes 
eller distrikternes vagthavende officer, som så 
kontakter den hjemmeværnsenhed, der skal 
løse opgaven.

”Det er en kendt sag, at mange politikom-
pagnier er spændt hårdt for – og siger ja til 
rigtig mange og måske også for mange opga-
ver, hvilket blandt andet lægger stort beslag 
på den rådige tid til at gennemføre deres egen 
uddannelse. Ved at forankre rekvisitionen af 
støtte centralt bliver det nemmere for os at 
prioritere ressourcerne og i øvrigt bringe flere 
kapaciteter i spil,” understreger John Flarup.

Som eksempel peger han på den 14. 
august i år, hvor regnen væltede ned i Køben-
havnsområdet og forvandlede flere områder til 
det rene vandland. I samme weekend var der 
stor efterspørgsel efter politihjemmeværnet til 

sportsbegivenheden Copenhagen Challenge 
2010. Kombinationen af den varslede og den 
uvarslede opgave på samme tidspunkt betød, 
at der blev trukket store veksler på de samme 
hjemmeværnssoldater.

”Med de nye procedurer bliver vi bedre i 
stand til at prioritere de rådige ressourcer i 
disse spidsbelastningssituationer,” siger John 
Flarup.

Han benytter lejligheden til at rose sam-
arbejdet i arbejdsgruppen. ”Det har været 
aldeles fremragende under hele forløbet. Det 
lover godt for vores fremtidige samarbejde 
med politiet,” siger John Flarup.

Arbejdsgruppen er ved at lægge sidste 
hånd på deres rapport, som herefter skal i 
såvel intern som ekstern høring, inden der 
træffes endelig beslutning om arbejdsgrup-
pens anbefalinger.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg på forreste 
række i auditoriet på Hjemmeværnsskolen, hvor 
han deltog i Politiseminaret 2010. 

De to formænd for Arbejdsgrup-
pe Politi: Oberstløjtnant John 
Flarup fra hjemmeværnet og 
politiinspektør Allan Nyring. F

oto: C
harlotte B

aun D
rejka

F
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aun D

rejka
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Opgave med

fut i 
Med kun få uger til nytårsaften er fyrværkeriet bogstaveligt 
talt over os i denne tid. Og for første gang står hjemme-
værnet nu klar til at hjælpe Ammunitionsrydningstjenesten 
med at fjerne både lovligt og ulovligt fyrværkeri.

AF JAKOB EBERHARDT

FakTa

Rydningsassistenternes  
uddannelse:
For at blive rydningsassistent skal 
man gennemgå en cirka 14 dage 
lang uddannelse fordelt på et farligt 
gods-kursus, der består af både en civil 
og en militær del, og et rydningsas-
sistentkursus arrangeret af Hærens 
Ingeniør- og ABC-skole. Kurset bliver 
afsluttet med en teoretisk og prak-
tisk prøve. Inden selve uddannelsen 
begynder, skal kandidaterne bestå en 
træningstilstandsprøve (3.000 meter 
løb samt muskelprøve) og gennemgå 
en psykologisk screening ved Forsva-
rets Rekruttering, der skal vise, om de 
er egnede til at udføre opgaverne som 
rydningsassistenter.

Der vil også fremover være behov 
for at uddanne hjemmeværnssoldater 
til rydningsassistenter. De kursister, 
der består uddannelsen får et Q for 
den psykologiske screening, et Q for 
beståelse af uddannelsen og endelig et 
for optagelse i vagtrosten. 

Rydningsassistenternes udstyr:
Blandt andet beskyttelsesdragt, hjelm 
med visir og en speciel ”vandkanon” – 
en såkaldt disrupter – der kan beskyde 
fyrværkeriet. Beskyttelsesdragten er 
den samme, som ammunitionsrydderne 
bruger.

Rydningsassistenternes opgave:
Fjerne og/eller uskadeliggøre både 
lovligt og ulovligt fyrværkeri. Grænsen 
for rydningsassistenternes indsættelse 
går ved ammunition, som de ikke må 
tage sig af. 

Rydningsassistenterne kan uska-
deliggøre fyrværkeriet ved at beskyde 
det med en vandstråle fra en speciel 
”vandkanon”. Herved åbnes fyrværke-
riet, så krudtet ikke længere er pakket 
ind. Dernæst kan rydningsassistenterne 
afbrænde krudtet ved hjælp af en 
almindelig tændsnor. 

Det er imidlertid ikke alle former for 
ulovligt fyrværkeri, rydningsassistenter-
ne kan tage sig af. For eksempel kan 
krysantemum-bomber blive for store.

6. december fik hjemmeværnet en helt ny 
opgave: at stille folk – såkaldte rydningsassi-
stenter – til det nationale ammunitionsrydder-
beredskab. Hjemmeværnssoldater, der har 
fået uddannelsen som rydningsassistenter, 
kan altså nu hjælpe Ammunitionsrydningstje-
nesten med at rydde fyrværkeri af vejen, når 
det bliver fundet forskellige steder i landet. 
Og det er ikke tilfældigt, at rydningsassisten-
terne er klar fra begyndelsen af julemåneden, 
hvor lagrene af fyrværkeri for alvor hober sig 
op.

Otte vagtroster
Rydningsassistenterne fordeler sig på otte 
vagtroster, der er placeret over hele Dan-
mark. Hver vagtroste består af et lille antal 
to-mands-team, som kan fordele vagterne 
imellem sig. De to personer i teamene har 
samme uddannelse, men den ene funge-
rer som fører, og den anden som hjælper. 
De otte vagthold på landsplan – i alt 50 
personer – opstilles og tilknyttes følgende 
steder: Søgårdlejren i Sønderjylland, Århus, 
Aalborg Kaserner, Højstrup på Fyn, Svane-
møllens Kaserne i København, Flyvestation 
Skalstrup på Østsjælland, Stensved Kaserne 
på Sydsjælland og Almegårds Kaserne på 
Bornholm. Hele landet er således dækket 
ind, og fordelingen skulle sikre, at rydnings-

assistenterne kan nå frem til opgaven senest 
en time efter, at de er blevet kontaktet. 

Ny slags opgave
Rydningsholdene bliver operativt indsat under 
Hærens Operative Kommando (HOK) via 
vagthavende ved Ammunitionsrydningstje-
nesten, og rydningsassistenterne kan enten 
operere på egen hånd eller assistere am-
munitionsryddere fra Ammunitionsrydningstje-
nesten, når opgaven drejer sig om fyrvær-
keri. Det vil sige, at rydningsassistenter og 
ammunitionsryddere kan indsættes på samme 
lokalitet, hvor de deler opgaven imellem sig.

Major Helmuth Gerhard Borchert har været 
formand for den arbejdsgruppe, der har 
stået for at implementere hjemmeværnets 
nye kapacitet. Han påpeger, at uddannel-
sen til rydningsassistent stiller store krav til 
kandidaterne. Men han mener også, at der er 
tale om en helt ny slags opgave for hjem-
meværnet.

”Det er den første opgave til hjemmevær-
net, hvor de frivillige efter at have bestået 
uddannelsen vil være bemyndiget til selv-
stændigt at løse en opgave for samfundet i 
samarbejde med politiet,” siger formanden for 
arbejdsgruppen, der desuden er chef for ope-
rationssektionen ved Totalforsvarsregion Syd. 
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Vandkamp 
på heden
Et af rydningsassistenternes vigtigste 
redskaber er en vandkanon, der skal 
åbne fyrværkeriet og frigøre krudtet, så 
det kan brændes af. Onsdag 10. no-
vember skulle første uddannelseshold 
lære det særlige redskab at kende på 
et øvelsesterræn syd for Skive.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: TONy WEDIGE BRØCHNER

Krudtet fra det åbnede fyrværkeri brændes af.
Vandkanonen eller distrupteren stilles op af 
rydningsassistenten.



20 HJV magasinet  |  December 2010

Fra FOrLigSTEkST TiL PrakSiS

Med ét kastes vandkanonen en meter op i luften, hvor den 
efterlader en lille hvid røgsky. Kanonen, også kaldet en disrupter, 
har dermed løst sin opgave: at beskyde luftbomben med vand, så 
krudtet ligger åbent. En rydningsassistent iført beskyttelsesdragt 
og hjelm med visir går nu ud til det ødelagte fyrværkeri for at 
lægge en tændsnor til krudtet, så det kan brændes af. Kablet, der 
før fjernstyrede vandkanonen, bruges nu til at antænde krudtet. 
Og det bliver gjort effektivt: Endnu en hvid røgsky – langt højere 
og mægtigere end den første – omgivet af gule gnister rejser sig 
over det flade hedeområde. Rydningsassistenten har fuldført sin 
opgave: at uskadeliggøre fyrværkeriet. 

Vandkanonen har netop 
beskudt fyrværkeriet.

Rydningsassistenten iføres beskyttelsesdragt.



En klar opgave
”Hjemmeværnets opgaver har måske hidtil været lidt diffuse, men 
som rydningsassistenter får vi en klar opgave,” siger kompagnichef 
Niels F. Johansson fra Vestlolland. Sammen med 14 andre hjem-
meværnssoldater er han rykket til Skive i begyndelsen af novem-
ber for at blive uddannet til rydningsassistenter som de første i 
hjemmeværnet nogensinde. Og indtil videre har uddannelsen ikke 
skuffet Niels.

”Det har været yderst spændende, og det meste i uddannelsen 
er nyt for mig – ikke mindst vandkanonen,” siger den lollandske 
kompagnichef, før dagens øvelser med netop disrupteren fortsæt-
ter på den jyske hede. 

Nuværende benævnelse Fremtidige Benævnelse Forkortelse

Totalforsvarsregion Nordjylland Totalforsvarsregion
Nord- og Midtjylland

TRNM

Totalforsvarsregion Midtjylland

Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland

Totalforsvarsregion
Fyn, Syd- og Sønderjylland

TRFS

Totalforsvarsregion Sjælland Totalforsvarsregion
Sjælland

TRSJ

Totalforsvarsregion København

HHD Vendsyssel Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordjylland

HDNJy

Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg

Hærhjemmeværnsdistrikt 
Himmerland-Thy

Hærhjemmeværnsdistrikt Skive Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- og Vestjylland

HDMVJ

Hærhjemmeværnsdistrikt Herning

Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland Hærhjemmeværnsdistrikt
Østjylland

HDEJy

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Østjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle (og 
dele af Hærhjemmeværnsdistrikt 
Østjylland)

Hjemmeværnsdistrikt
Sydøstjylland

HDSEJ

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Sydvestjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt
Syd- og Sønderjylland

HDSSJ

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Sønderjylland

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Nordvestfyn

Hærhjemmeværnsdistrikt
Fyn

HDFyN

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Nordsjælland

Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordsjælland

HDNSJ

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Vestsjælland

Hærhjemmeværnsdistrikt
Midt- og Vestsjælland

HDMVS

Hærhjemmeværnsdistrikt Køge 
Bugt

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Storstrømmen

Hærhjemmeværnsdistrikt
Sydsjælland og Lolland-
Falster

HDSLF

Hærhjemmeværnsdistrikt  
Storkøbenhavn

Hærhjemmeværnsdistrikt
Københavns Vestegn

HDKVE

Hærhjemmeværnsdistrikt  
København City

Hærhjemmeværnsdistrikt
København

HDKBH

Det Bornholmske Hjemmeværn Det Bornholmske  
Hjemmeværn

DBH

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest

MHDV

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst

MHDE

Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest Flyverhjemmeværnsdistriktet FHD

Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst

Virksomhedshjemmeværnet Virksomhedshjemmeværns-
distriktet

VHD

Myndighedernes 
nye navneOperationsbefalingsmand Morten 

Poulsen instruerer kommende 
rydningsassistenter i deres opgave.
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Torsdag 11. november blev en vigtig dag for hjemmevær-
net. Partierne bag forsvarsforliget 2010-2014 godkendte 
nemlig hjemmeværnets fremtidige garnisonering. Og 
det betyder, at myndighederne i hjemmeværnets faste 
struktur i løbet af 2011 vil placere sig, som det fremgår 
af skemaet til højre.

Se i øvrigt kortet på næste side, der ved hjælp af numre 
viser placeringen af tjenestestederne.

Flytning
Detailplanlægningen af den fremtidige garnisonering er 
nu gået i gang. Planlægningen vil ske i et samarbejde 
med Forsvarskommandoen, Forsvarets Bygnings- og 
Etablissementstjeneste og naturligvis de involverede 
myndigheder. Det er forventningen, at ombygninger, 
renovering med videre kan være afsluttet i løbet af 2011, 
så de dele af hjemmeværnets faste struktur, der skal 
flytte, er på plads i de nye bygninger og lokaler inden 
udgangen af 2011.

Disse flytninger vil få betydning for nogle få underafde-
linger i hjemmeværnet. Men de frivillige i de pågældende 
underafdelinger vil selvfølgelig blive inddraget af distriktet 
i detailplanlægningen, så flytningen bliver til mindst mulig 
gene for dem.

Meningen bag
Principperne bag garnisoneringen har været, at hjemme-
værnets faste struktur skal placeres færre steder i landet 
end hidtil. Desuden har man så vidt muligt forsøgt at 
placere hjemmeværnet sammen med forsvarets myndig-
heder og enheder, så driften kan optimeres mest muligt. 
Og endelig skal garnisoneringsplanen være økonomisk 
rentabel.

Foreløbigt opretholder man Ringsted Kaserne og 
Odense Kaserne, men samtidig er det besluttet at tage 
dem med i den samlede etablissementsanalyse, som skal 
være færdig i maj 2012.

Fremtidige tjenestesteder    
Hjemmeværnets garnisonering 
ligger nu fast. Det betyder, at blandt 
andet regionerne og distrikterne 
ved, hvor de skal bo i fremtiden.

AF HJEMMEVæRNSKOMMANDOEN

Myndighed Placering Bemærkninger

 1 Hjemmeværnskommandoen Kastellet

  Kapacitetsopbygningscenter Storkøbenhavn Præcis lokalitet uafklaret

 2 Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren Marinehjemmeværnssektion 
placeret i Slipshavn og fem 
uddannelsescentre decentralt 
samplaceret med hjemme-
værnsdistrikter. 

 3 Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

 4 Totalforsvarsregion Nord og Midtjylland Skive Kaserne

 5 Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland Odense Kaserne  

 1 Totalforsvarsregion Sjælland Kastellet 

 6 Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland Aalborg Kaserner

 4 Hærhjemmeværnsdistrikt Midt-og Vestjylland Skive Kaserne

 7 Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland Aarhus

 8 Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland Vejle

 9  Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland Søgårdlejren

 5 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn Højstrup, Odense

 10 Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland Flyvestation Skalstrup

 11  Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og 
Lolland-Falster

Stensved Kaserne

 12 Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn Jonstruplejren 

 13 Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland Fredensborg

 1 Hærhjemmeværnsdistrikt København Svanemøllens Kaserne

 14 Det Bornholmske Hjemmeværn Almegårds Kaserne

 15 Virksomhedshjemmeværnsdistriktet Ringsted Kaserne

 7 Marinehjemmeværnsdistrikt Vest Brabrand, Aarhus Samplaceret med Søværnets 
Operative Kommando.

 15 Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Ringsted Kaserne

 16 Flyverhjemmeværnsdistriktet Flyvestation Karup Østlige filial (5 medarbejdere) 
placeres i Storkøbenhavn.

 6 Uddannelsescenter Nordjylland Aalborg Kaserner Samplaceret med Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordjylland. 

 16 Uddannelsescenter Midtjylland Flyvestation Karup Samplaceret med Flyverhjem-
meværnsdistriktet.

 9 Uddannelsescenter Sydjylland Søgårdlejren Samplaceret med Hærhjem-
meværnsdistrikt Syd- og 
Sønderjylland.

 13 Uddannelsescenter Nordsjælland Fredensborg Samplaceret med Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordsjæl-
land.

 11 Uddannelsescenter Sydsjælland Stensved Kaserne Samplaceret med Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydsjælland 
og Lolland-Falster.
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Marinehjemmeværnsgrænser

Hærhjemmeværnsgrænser

Totalforsvarsregionsgrænser

Uddannelsescentre

Hjemmeværnsskolen

Fællesværnsdistrikt

Virksomhedshjemmeværnet

Marinehjemmeværnsdistrikter

Flyverhjemmeværnsdistriktsfilial

Flyverhjemmeværnsdistrikt

Hærhjemmeværnsdistrikter

Totalforsvarsregioner

Hjemmeværnskommandoen

NORDJYLLAND

MIDT- OG VESTJYLLAND

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SYDØSTJYLLAND

ØSTJYLLAND

 FYN

SYDSJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER

MIDT- OG VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN
KØBENHAVNS 

VESTEGN

BORNHOLM

TOTALFORSVARSREGION 
NORD- OG MIDTJYLLAND

TOTALFORSVARSREGION FYN, 
SYD- OG SØNDERJYLLAND TOTALFORSVARSREGION 

SJÆLLAND

Marinehjemmeværnsgrænser

Hærhjemmeværnsgrænser

Totalforsvarsregionsgrænser

Uddannelsescentre

Hjemmeværnsskolen

Fællesværnsdistrikt

Virksomhedshjemmeværnet

Marinehjemmeværnsdistrikter

Flyverhjemmeværnsdistriktsfilial

Flyverhjemmeværnsdistrikt

Hærhjemmeværnsdistrikter

Totalforsvarsregioner

Hjemmeværnskommandoen

NORDJYLLAND

MIDT- OG VESTJYLLAND

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SYDØSTJYLLAND

ØSTJYLLAND

 FYN

SYDSJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER

MIDT- OG VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN
KØBENHAVNS 

VESTEGN

BORNHOLM

TOTALFORSVARSREGION 
NORD- OG MIDTJYLLAND

TOTALFORSVARSREGION FYN, 
SYD- OG SØNDERJYLLAND TOTALFORSVARSREGION 

SJÆLLAND

Marinehjemmeværnsgrænser

Hærhjemmeværnsgrænser

Totalforsvarsregionsgrænser

Uddannelsescentre

Hjemmeværnsskolen

Fællesværnsdistrikt

Virksomhedshjemmeværnet

Marinehjemmeværnsdistrikter

Flyverhjemmeværnsdistriktsfilial

Flyverhjemmeværnsdistrikt

Hærhjemmeværnsdistrikter

Totalforsvarsregioner

Hjemmeværnskommandoen

NORDJYLLAND

MIDT- OG VESTJYLLAND

SYD- OG SØNDERJYLLAND

SYDØSTJYLLAND

ØSTJYLLAND

 FYN

SYDSJÆLLAND OG
LOLLAND-FALSTER

MIDT- OG VESTSJÆLLAND

NORDSJÆLLAND

KØBENHAVN
KØBENHAVNS 

VESTEGN

BORNHOLM

TOTALFORSVARSREGION 
NORD- OG MIDTJYLLAND

TOTALFORSVARSREGION FYN, 
SYD- OG SØNDERJYLLAND TOTALFORSVARSREGION 

SJÆLLAND

Fremtidige tjenestesteder    
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SMS
alder og email til 1245
så bliver du kontaktet af en frivillig fra hjemmeværnet i dit område

Alm. sms-takst.

Sergent Thomas Hjorth Holm fra marinehjemmeværnets 
Maritime Force Protection-styrke. “Vi er specialister i 
havnebevogtning, og søværnet bruger os til at passe på 
deres skibe og flådestationer.”

Ved at sende en sms giver du din tilladelse til at blive kontaktet med mere information. Venlig hilsen Marinehjemmeværnet, Kastellet 82, Generalstok, 2100 København Ø. 



HJV magasinet  |  December 2010     25

Hængeskilte i tog og busser, bannerannoncer 
på internetportaler, konkurrence på Facebook 
og hjemmeværnets kampagneside www.
blivmedlem.nu har uden dikkedarer og med 
hjemmeværnssoldatens faste blik spurgt unge 
mellem 18 og 32 år:

Har du evner, tid og lyst så frister vi med 
uddannelse, kammeratskab og en fritid ”der 
rykker”.

Sms-trafik
Alle annoncer i både forårs- og efterårskam-
pagnen opfordrede den interesserede til at 
tage action på fritiden og sende en sms med 
hans eller hendes kontaktoplysninger. Hjem-
meværnet lovede til gengæld, at de hurtigt 
ville blive ringet op af en lokal hjemmeværns-
mand. I foråret bad vi kun om postnummeret, 
hvilket resulterede i en del ”fejlskud” i form 
af useriøse henvendelser. I efterårskampag-
nen, belært af erfaringerne, var vi lidt mere 
krævende og forlangte navn, adresse, alder 
og email, hvilket også medførte en næsten 
halvering af henvendelserne, men et løft i kva-
liteten. Alt i alt gav forårskampagnen omkring 
44 henvendelser i gennemsnit om dagen mod 
efterårskampagnens cirka 24 i de cirka fire 
uger, hver kampagne varede.

Ekstra vinterkampagne i november
Der har i 2010 været en pæn tilgang af nye 
medlemmer til hjemmeværnet, og rekrutterin-
gen lå den 31. oktober på 1271 nyindgåede 
kontrakter, hvor målet er 1600 i 2010. Flere 
steder ligger målopfyldelsen på over 100 
procent. På trods af det flotte resultat var der 
dog behov for en ekstra rekrutteringsindsats i 
Totalforsvarsregion Nord og Syd, flyverhjem-
meværnet og visse geografiske områder i 
marinehjemmeværnet. De lå alle i det ”røde” 
område på cirka 50 procent af målet eller lige 
derunder. For at støtte den lokale indsats skød 
hjemmeværnet derfor en ekstra rekrutterings-
kampagne i gang i november (uge 45-47). 
Målet med kampagnen var igen den direkte 
sms-henvendelse, og at interesserede hurtigt 
kunne komme i kontakt med hjemmeværnet 
i deres lokalområde. Mediet for kampagnen 
var denne gang plakater fra de fire værns-
grene klæbet op på offentlige steder, hvor 
mange mennesker samles og mødes, som for 
eksempel togstationer og busterminaler.

Den ekstra støtte til den lokale indsats gik til:
•  En målrettet annoncering på uddannelses-

steder og caféer i Totalforsvarsregion Nord 
og Syd

•  Annoncer på Facebook i geografisk ”døde” 
områder for marine- og flyverhjemmeværnet

•  Plakater på stationer i særlige områder for 
marinehjemmeværnet

•  Annoncer i udvalgte magasiner for flyver-
hjemmeværnet

Imagekampagne 2011
Til næste år vil vi fortælle seks hjemmeværns-
soldaters historier i store avisannoncer og på 
plakater over hele landet. Hjemmeværnet vil 
via historierne gerne vise Danmark, hvad det 
er for opgaver, vi løser, og fortælle om dem, 
som bruger deres fritid på det. Imagekampag-
nen i 2012 skal sætte ord og billeder på en 
frivillig militær organisation, vores opgaver og 
hvad der driver hjemmeværnet og den enkelte 
frivillige hjemmeværnssoldat. Mere om det i 
næste nummer af HJV magasinet.

Send en sms og tag
action på din fritid
Har du det der skal til? Hvilken type er du? Er du 
organisatoren, holdspilleren eller drengerøven? 
Hjemmeværnet har stillet mange spørgsmål og fået 
mange sms-svar i rekrutteringskampagnerne.

AF TONNy BENDER CHRISTENSEN
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På det seneste møde i Hjemmeværnets 
Landsråd i november drøftede deltagerne et 
oplæg til ny rådsorganisation, der skal strømli-
nes til den nye lokale kommandostruktur, som 
træder i kraft den 1. januar 2011.

Landsrådet, der består af frivillige fra alle 
værnsgrene, er rådgivende organ for hjem-
meværnsledelsen.

Landsrådet er det øverste organ i en 
rådsorganisation, hvor der også er regionsråd, 
distriktsråd og underafdelingsråd. Med den 
struktur sikrer man, at en række sager kan 
afgøres på lokalt og regionalt niveau, således 
at Landsrådet kan koncentrere sig om emner, 
der har betydning for alle frivillige i hjemme-
værnet.

Hjemmeværnet reducerer ved årsskiftet antal-
let af myndigheder fra 31 til 21, og derfor skal 
rådsstrukturen tilpasses.

Der foreligger endnu ikke et færdigt forslag 
til den nye struktur, men på baggrund af 
drøftelsen på november-mødet er det nu 
besluttet, at Landsrådet skal kunne træffe 
endelig beslutning på sit møde i foråret 2011. 
Derfor fortsætter de nuværende rådsmedlem-
mer til udgangen af 2011, så det sikres, at 
alle frivillige er godt repræsenteret i den lokale 
rådsorganisation i de nye myndigheder.

Der skal blandt andet træffes beslutning 
om antallet af medlemmer af Landsrådet set 
i lyset af den nye kommandostruktur. Det 
skal sikres, at man også har velfungerende 

regions-, distrikts- og underafdelingsråd. 
Man skal se på belastningen af medlem-
merne af rådene, så for meget ikke kommer 
til at hænge på nogle få. Man skal finde ud 
af, hvordan de nye distrikter, som vil have et 
meget forskelligt antal underafdelinger, kan 
yde service til rådenes arbejde. Der skal tillige 
fastlægges en tidslinje for mødevirksomheden 
i rådstrukturen, så det kan sikres, at sager, 
der er relevante for Landsrådet, kan behand-
les hurtigst muligt.

Når der er truffet beslutning om den nye 
rådsorganisation, skal der i slutningen af 
2011 holdes valg.

Med baggrund i en tidligere beslutning om at 
udfase udgangsuniformen blev det på lands-
rådsmødet i november besluttet, at et forslag 
baseret på fem principper for uniformering 
skulle danne grundlag for en fremtidig unifor-
mering af frivillige i hjemmeværnet (HJV).

•  Princip 1: At HJV uniformer i videst muligt 
omfang skulle ensrettes med hærens, 
søværnets og flyvevåbnets.

•  Princip 2: At som udgangspunkt har enkelt-
mand kun én uniformstype udleveret, indtil 
den lovpligtige uddannelse er gennemført.

•  Princip 3: At to uniformstyper skal anven-
des i HJV; en arbejds- og indsatsuniform 
og en tjenesteuniform.

•  Princip 4: Det er de enkelte funktionsni-
veauers opgaver, som er styrende for, hvilke 
uniformstyper der kan udleveres.

•  Princip 5: Mulighed for ret til bæring af nye 
uniformsgenstande betalt af brugeren.

Hjemmeværnets uniformsudvalg skulle på 
baggrund af de fem principper udarbejde et 
konkret forslag, hvilket resulterede i et nyt 
uniformskoncept, som du kan læse meget 
mere om på www.hjv.dk under log in/for 
medlemmer/uniformer.

Som en naturlig konsekvens af princip 3 
blev det anbefalet og senere besluttet, at 
udgangsuniformen ikke længere skulle være 
en del af HJV uniformssystem. Baggrunden 
bag princippet om at have to uniformstyper 
til enkeltmand frem for tre eller fire uniforms-
typer var blandt andet et ønske om at frigøre 
økonomiske midler, som kunne anvendes til 
andre og mere tidssvarende uniformstyper og 
nye udrustningsgenstande. Sagt på en anden 
måde: ”Funktionalitet frem for pynt”.

Bæringsretten på udgangsuniformen er 
siden forlænget et par gange, men da næsten 
alle dele af de nye uniformsgenstande, som 
dækker princip 1, nu er ved at blive leveret til 
depoterne, er det besluttet, at bæringsretten 

for udgangsuniformerne udløber med udgan-
gen af 2010.

De udgangsuniformer (fine uniformer), som 
udgår, er hærhjemmeværnets garnisonsuni-
form M/69, marinehjemmeværnets garni-
sonsuniform M/69 samt flyverhjemmeværnets 
tjenesteuniform M/71 og stationsuniform 
M/72. Uniformerne kan dog stadig bæres af 
frivillige, der er i hjemmeværnets forskellige 
musikkorps.

Afskaffelse af udgangsuniformer i hjem-
meværnet er selvfølgelig en forandring, hvor 
der vil gå lidt tid, før vi har ”vænnet” os til, at 
en nytårsparole eller et 4. maj-arrangement 
afholdes i for eksempel M/84 med jakke eller 
M/04 med kort jakke med anlagte udmærkel-
sestegn på det nye ”bærestykke” og anlagte 
dekorationer. Derfor er det ekstra vigtigt i 
2011, at den, der gennemfører aktiviteten, 
fremover husker at befale for den påklæd-
ning, der skal anlægges, så der ikke opstår 
misforståelser, og så vi fremtræder ens. 

På vej mod en ny
rådsorganisation

AF JØRGEN JENSEN

Bæringsret på udgangsuniform ophæves
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Fra kOmmaNDOENS Og LaNDrÅDETS OPSLagSTavLE

Transport til 
Hjemmeværns-
skolen

I forbindelse med transport til Hjemme-værnsskolen vælger en del kursister at låne en tjenestevogn på distriktet. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for denne transport. 

      Læs mere på www.hvs-info.dk.

Operation Stamkort
Hjemmeværnskommandoen siger tak for positiv medvirken 
til Task Force Stamkort 2010, der har været i gang i nogle 
måneder. Formålet er at få opdateret alle frivilliges og ansattes 
stamkort, så alle militære og civile uddannelser og kompetencer 
kommer med. Prioriteten er at få vores militære uddannelser 
korrekt registreret, men også de civile kompetencer er vigtige. 
Med hensyn til de civile kompetencer er det dog frivilligt, om 
man vil medvirke. Men det har stor betydning for hjemmevær-
nets udvikling, at man også har overblik over de civile kompe-
tencer, som jo nyttiggøres i en række sammenhænge. Med 
opdaterede stamkort kan hjemmeværnet optimere sine ressour-
cer og dermed støtte forsvaret, politiet og andre samarbejds-
partnere endnu bedre. I forbindelse med operation stamkort har 
der været rejst en del spørgsmål, især om det er nødvendigt at 
indhente personlige underskrifter fra hvert enkelt medlem. Det 
er det ikke, idet underafdelingschefen med sit personlige kend-
skab til medlemmerne står inde for oplysningerne.

Chefer i 
Hjemmeværnskommandoen

Samtidig med at den nye lokale kommandostruktur træder i kraft den 1. 

januar 2011, gennemføres der også ændringer i Hjemmeværnskommandoens 

stab under ledelse af stabschefen, brigadegeneral Torben Dixen Møller. De 

nuværende inspektorater for marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet 

nedlægges og indgår i stedet i Hjemmeværnskommandoens divisioner. Kom-

mandør Jens Walther bliver derfor Chef for Marinehjemmeværnet og den nye 

logistikdivision, og oberst Søren M. Poulsen bliver Chef for Flyverhjemmevær-

net og den nye driftsstøttedivision. Oberst Kurt Koch er fremdeles Chef for 

Virksomhedshjemmeværnet og planlægningsdivisionen. I ledelsessekretariatet 

fortsætter kommandørkaptajn Stefan N. Andersen som chef. Derudover er der 

følgende afdelingsledere: Oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen (logistikafdeling), 

oberstløjtnant Jette Albinus (planlægningsafdeling), oberstløjtnant Jens Sund 

(policy og strategiafdeling), oberstløjtnant Klaus Helsted (kontrolafdeling), 

oberstløjtnant Morten Thomsen (driftsstøtteafdeling), kontorchef Anders Holde 

(økonomiafdeling) og kontorchef Adrian Tresoglavic (kommunikations- og 

rekrutteringsafdeling). Som kommandolæge fortsætter Steffen Lyduch.

Oberst Søren M. Poulsen, 
Chef for Flyverhjemmeværnet 
og Hjemmeværnskommando-
ens driftsstøttedivision.

Kommandørkaptajn Jens 

Walther, Chef for Marinehjem-

meværnet og Hjemmeværns-

kommandoens logistikdivision.

Sommerkursus ved 

Vesterhavet
Det er måske ikke lige det, man tænker mest på 

her i vintermørket. Men det er ganske vist: Der 

gennemføres som sædvanlig sommerkursus i 

de herlige omgivelser på Hjemmeværnsskolen i 

Nymindegab i uge 27, 2011. Der bliver et bredt 

udvalg af kursustilbud og masser af aktivitetstil-

bud til medbragt familie. Du kan allerede nu læse 

meget mere om kursustilbud og optagelsesbe-

tingelser på www.hjv-info.dk. Og der kommer 

også mere information om sommerkursus i HJV 

magasinet nummer 1, 2011.
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Intens  
træning for 
bevogtnings-
deling
Totalforsvarsregion Sjælland er i fuld gang 
med at uddanne de hjemmeværnssoldater, 
der skal udsendes som bevogtningsdeling 
til Afghanistan til foråret.

"Alt, hvad vi foretager os i uddannel-
sesforløbet, skal være med til at ruste 
deltagerne til den vigtige opgave, de skal 
udføre i missionsområdet," siger projektof-
ficer kaptajn Anders Kærgaard. Derfor 
er der lagt stor vægt på, at uddannelsen 
både er rettet mod den enkelte delta-
ger og ikke mindst på at få sammensat 
delingen, så den fungerer optimalt – også 
under pres.

Der er ingen tvivl om, at den opgave, 
som bevogtningsdelingen skal løse i mis-
sionsområdet, er både udfordrende og 
spændende for hjemmeværnssoldaterne. 
Men den er også af allerstørste vigtighed 
for de udsendte styrker og deres sikker-
hed i lejren. Derfor er uddannelsesforløbet 
også hårdt, intenst og til tider stressende 
for deltagerne.

Den enkelte deltager skal mellem 
modulerne sørge for at vedligeholde og 
forbedre sin fysik samt forberede sig på 
næste modul. Det har den konsekvens, at 
den enkelte deltager bruger utroligt mange 
timer på sin uddannelse, og det er også 
nødvendigt for at leve op til de krav, de 
bliver mødt med. 

Det kræver mange timers uddannelse at blive en 
del af det endelige hold, der sendes af sted. 

Vil du være med til at indføre sundheds- 
og træningstiltag i hjemmeværnet?
Brænder du for hjemmeværnet, sundhed og træning?
Har du en faglig sundhedsmæssig eller idrætsfaglig kompetence?
Så send en ansøgning til Hjemmeværnskommandoen att. OL Jette Albinus.

Hjemmeværnet indfører ultimo 2011 sundheds- og træningstiltag, som skal give med-
lemmerne i hjemmeværnet fællesskabs- og succesoplevelser, som samtidig forbedrer 
deres generelle sundhedstilstand.

Sundheds- og træningstiltagene er et tilbud, og løsningsforslaget består blandt andet af 
et idékatalog med forslag og idéer, som man frit kan ”plukke i/lade sig inspirere af”. 
Derudover bliver der et kursus for en idrætsbefalingsmand, som en underafdeling kan 
vælge at have i deres enhed. Dette og meget mere skal dog færdigudvikles, og her har vi 
brug for dig!

        Log in på hjv.dk, vælg derefter linket Sundheds- og træningstiltag og læs mere om 
projektet og om, hvordan du sender en ansøgning.

Marinehjemmeværn indsat ved færgebrand 
Den voldsomme skibsbrand på den litaui-
ske færge ”Lisco Gloria” ved Femern Bælt 
udløste i efteråret en storstilet dansk-tysk 
redningsaktion, som to af marinehjemmevær-
nets fartøjer også deltog i. Færgen var på vej 
mod Klaipeda i Litauen med 236 passagerer 
og besætningsmedlemmer, da den om natten 
brød i brand i tysk farvand. Mirakuløst blev 
samtlige passagerer og besætningsmed-
lemmer evakueret takket være en effektiv 
redningsindsats.

Fartøjet MHV 92 Holger Danske fra ærø 
kom helt tæt på det brændende skib og var 
vidner til dramaet. Efterfølgende berettede 
fartøjsfører Erik Bjørn Sørensen: "Det var et 
syn, man aldrig glemmer. Færgen var helt 

overtændt, der var meget sort røg, og vi 
kunne se, at der var eksplosioner om bord." 

Han og skibets besætning fik under ak-
tionen til opgave at holde øje med eventuelle 
passagerer i vandet. Derfor sendte fartøjsfø-
reren også en varm tanke til besætningens 
SAR-uddannelse (search and rescue). 
”Uddannelsen lå på rygraden. Alle besæt-
ningsmedlemmer handlede meget resolut,” 
understregede Erik Bjørn Sørensen.

Efter ulykken lå de to marinehjemme-
værnsfartøjer stand by i Bagenkop Havn i 
tilfælde af, at der blev brug for dem igen. 
Slukningsarbejdet af Lisco Gloria stod på i 
mere end 10 dage efter branden, hvorefter 
den blev bugseret til Munkebo Værft på Fyn.

Den udbrændte færge Lisco Gloria lignede næsten et spøgelsesskib. 
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Hjemmeværnet overrækker gave til søværnet
I anledning af søværnets 500-års-jubilæum 
overrakte Chefen for Hjemmeværnet, Finn 
Winkler, i slutningen af oktober en gave til 
chefen for Søværnets Operative Kommando, 
kontreadmiral Finn Hansen. Gaven består 
af en såkaldt slæbelog fra et marinehjem-
meværnsfartøj, der under 2. Verdenskrig 
fungerede som en af ti minestrygere, som 
søværnet satte ind til at stryge søminer på 
læge vanddybder.

En slæbelog er et instrument, der måler 
skibets fart og afstanden, der er tilbagelagt. 
Den er fra fartøjet MS 3 – senere marine-

hjemmeværnsfartøj MHV 84 BAAGØ – og er 
nu altså givet tilbage til søværnet og symboli-
serer båndene mellem de to myndigheder.

Demonstranter og en nedstyrtet  
helikopter var en del af øvelsen 

Flyverhjemmeværnet afholdt i oktober øvelse 
Urfugl, der gennemføres med henblik på at 
øve samarbejdsaftalerne med flyvevåbnet. 
Denne gang foregik det på Flyvestation 
Karup.

Under øvelsen kom opgaverne i en lind 
strøm, og folkene blev testet i forskellige sce-
narier. Et oplagt øvelsesscenarie var demon-
stranter, der ville ind på området. De optrådte 
ekstremt voldsomt, og der blev derfor øvet 
samarbejde med flyvestationens vagt, som 
med deres hunde fik sat skik på situationen.

Førstehjælp blev en del af øvelsen, da 
et scenarie med en nedstyrtet helikopter 
blev øvet, og mandskabet skulle reddes ud 
og have førstehjælp. Øvelsen er tilrettelagt 
sådan, at der indgår uddannelse i brandbe-

kæmpelse, redning, førstehjælp, kontrolskyd-
ning, adgangskontrol, afsøgning af køretøj og 
feltmærkeskydning.

Godt 31.500 skibe, heraf godt 5.000 
tankskibe, passerer årligt gennem 
Øresund. Hvis uheldet en dag skulle ske 
på en af de mange olietankere, indgår ma-
rinehjemmeværnets fartøjer som en vigtig 
del af beredskabet, fordi fartøjerne i dag 
er i stand til at medbringe flydespærringer, 
der kan inddæmme olie.

Derfor var marinehjemmeværnet også 
med i en større havmiljøøvelse i Øresund 
i efteråret, hvor de sammen med en lang 
række andre aktører trænede beredskabet 
ved en oliekatastrofe. Oplægget gik på et 
scenarie med en eksplosion på et tankskib 
i den nordlige del af Øresund, hvorefter en 
olieforurening ramte kysten ved Gilleleje 
og Hornbæk. Ud over marinehjemme-
værnets fartøjer deltog også miljøskibene 
Gunnar Seidenfaden og Marie Miljø, to 
andre fartøjer fra søværnet, Nordsjællands 
Politi, Helsingør og Gribskov Kommuner 
samt det statslige beredskab fra Næstved.

Hvis der sker en  
oliekatastrofe

I efterårsferien blev der flere steder i landet 
afholdt grundskole og Resterende Lovpligtig 
Uddannelse (RLU). I Totalforsvarsregion Fyn, 
Syd- og Sønderjylland var 61 kursister plus 
instruktører og hjælpere samlet for at uddanne 
sig, og 34 af dem var helt nye medlemmer, 
der tog fat på deres grunduddannelse.

Og samtidig var Totalforsvarsregion Midtjyl-
land i gang med deres uddannelsesuge, som 

de traditionen tro afholder tre gange om året  
(i ugerne 7, 26 og 42).

Begge uddannelsesuger varede 10 dage i 
alt og fyldte kursisternes informationslagre op 
til bristepunktet, så de er godt rustet til deres 
fremtidige opgaver.

De bruger ferien på uddannelse

Marinehjemmeværnets fartøjer har mulighed for at 
medbringe flydespærringer, som kan bruges til at 
inddæmme olie ved forureningsulykker. Arkivfoto.

En helikopter er styrtet, og der ydes førstehjælp. 

Chefen for 
Søværnets 
Operative 
Kommando, Finn 
Hansen (tv.), får 
overrakt gaven.

Foto: Sven-Erik Bolt Magnussen.
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Dansk uddannelsesmodel i Georgien

Hjemmeværnet besatte Brikby 

Hjemmeværnsskolen indledte i 2010 et 
uddannelsessamarbejde med Den Georgi-
ske Nationalgarde omkring uddannelsen af 
georgiske instruktører og lærere. Samarbejdet 
har indtil videre resulteret i tre gennemførte 
instruktørkurser, som i november blev fulgt 
op af et lærerkursus. Undervisningskræfterne 
på alle kurser er blevet varetaget af garvede 
instruktører fra hjemmeværnet.

Formålet har været at uddanne Den Ge-
orgiske Nationalgarde, så den på sigt selv er 
i stand til at uddanne instruktører og lærere 
efter hjemmeværnets danske model, der byg-
ger på moderne pædagogiske principper med 
høj grad af elevinddragelse. Projektet minder 
på mange måder om det samarbejde, som 
Hjemmeværnsskolen for godt 10 år siden 
havde med de baltiske lande Estland, Letland 
og Litauen.

At dette samarbejde var en succes, har 
Hjemmeværnsskolen fået bekræftet, idet det 
estiske hjemmeværn gerne vil deltage i sam-
arbejdet med Georgien. Hjemmeværnsskolen 
havde i efteråret derfor besøg af delegationer 
fra både Estland og Georgien. Planen er, at 
Estland og Danmark i fællesskab skal danne 
lærerteams, som i 2011 skal gennemføre 

endnu tre instruktørkurser og ét lærerkursus 
i Georgien. I fællesskab vil de to NATO-lande 
vise Georgien, hvordan uddannelser planlæg-
ges, tilrettelægges og gennemføres i NATO.

I besøget i Danmark deltog fra Georgien 
chefen for uddannelsesafdelingen, oberst  
Vasil Kvachadze, og kursusleder, premierløjt-
nant Zaza Kiknadz. Fra Estland deltog chefen 
for den estiske hjemmeværnsskole, løjtnant 
Riina Nemvalts, og ledende lærer Juhan Aus.

203 frivillige hjemmeværnssoldater fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland var sidst 
i oktober samlet i Oksbøl øvelsesterræn for 
at træne indsættelse i bykamp i hærens nær-
kampsby Brikby.

Hjemmeværnskompagni Eshøj stod for lo-
gistikken og planlægningen af øvelsen, og 12 
instruktører fra hæren stod for uddannelsen 
under øvelsen.

”Hjemmeværnet støtter også hæren, så 
selvfølgelig skal vi også uddanne soldaterne i 

hæropgaver. Det er vigtigt, at hjemmeværns-
soldaterne får de militære færdigheder ind på 
rygraden og kender de forskellige standarder, 
som anvendes i hæren,” fastslår kompagni-
chef, kaptajn Lars Mølgaard Andersen.

Brikby består af 40 ubeboede huse og rui-
ner, der er lavet specielt til, at man kan sparke 
døre og vinduer op, tænde ild, gå på tage, 
kravle i kloakker og så videre. Byen giver 
gode muligheder for at træne soldaterne i alle 
former for bykamp og rensning af huse.

Tre ministre troppede 13. oktober op på 
Kastellet. Socialminister Benedikte Kiær 
(K), indenrigs- og sundhedsminister 
Bertel Haarder (V) og forsvarsminister 
Gitte Lillelund Bech (V) holdt presse-
møde i et af det gamle fæstningsværks 
historiske lokaler for at skitsere hoved-
pointerne i regeringens veteranpolitik, 
som dækker alle tre ministres områder.

”Vi har med denne politik sat ord på, 
hvordan vi skal anerkende og støtte 
vores veteraner og deres pårørende 
bedst muligt. Vi har allerede i dag en 
masse initiativer, og nu styrker vi det 
med yderligere 19 initiativer,” sagde 
Gitte Lillelund Bech.

Og et af initiativerne er, at der frem-
over bliver én indgang og ét telefon-
nummer for soldaterveteraner og deres 
pårørende, når de ønsker hjælp eller 
svar på spørgsmål i forbindelse med en 
udsendelse.

Til det formål bliver der oprettet et 
veterancenter, hvor både veteraner og 
pårørende kan henvende sig 24 timer i 
døgnet, hvis de for eksempel har behov 
for støtte fra blandt andet psykologer 
eller socialrådgivere. 

Tre ministre bag 
ny veteranpolitik 

De stod skulder ved skulder, da de præsente-
rede den nye veteranpolitik. Fra venstre: 
indenrigs- og sundhedsminister Bertel 
Haarder, forsvarsminister Gitte Lillelund Bech 
og socialminister Benedikte Kiær. 

Øvelsesbyen Brikby i Oksbøl giver 
gode muligheder for at træne 
indsættelse i bykamp. 

Den georgiske premierløjtnant Zaza Kiknadz i midten 
trænes i lærerrollen af dansk hjemmeværn. 
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Om bare nogle få uger går det løs, når et 
sandt bombardement af raketter bliver sendt 
til vejrs for at fejre årsskiftet. Hvert år sker der 
desværre skader, fordi der stadig er nogle, der 
ikke har lært, hvordan man omgås festfyrvær-

keriet. For at minimere skaderne har hjem-
meværnet i mange år gjort en aktiv indsats for 
at vise landets skolebørn, hvordan man fyrer 
nytårskrudtet af forsvarligt.

Det gælder også i Esbjerg, hvor Hærhjem-
meværnsdistrikt Sydvestjylland i samarbejde 
med Esbjerg Kommunes SSP-system har 
lanceret en ny uddannelse til fyrværkeride-
monstratør, som er blåstemplet af Sikkerheds-
styrelsen. I uddannelsen er der udelukkende 
fokus på brugen af lovligt fyrværkeri, hvor 
man tidligere viste skolebørnene, hvad de ikke 
skulle gøre.

Bag Esbjerg-modellen står SSP-konsulent 
Morten List Christensen og den garvede 
fyrværkeridemonstratør Steen Boberg Chris-
tiansen fra politihjemmeværnskompagni 
Sydvestjylland. Modellen har blandt andet 
resulteret i færre alvorlige fyrværkeriskader i 
området.

Blandt de nyudklækkede fyrværkeride-
monstratører er fire hjemmeværnsfolk, der de 
seneste uger har været rundt på kommunens 
skoler og oplyse om fyrværkeri.

”Vores indsats tjener et godt formål, fordi vi 
dermed kan være med til at begrænse ska-
derne blandt børn og unge,” fastslår distrikts-
chef, major Henrik Callisen.

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

For mere information kontakt:
Borgergade 16 – 1300 København K

3314 3686 - Info@px-shop.dk

GODKENDT  
    AF DET DANSKE FORSVAR

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

TM

Fyr krudtet af forsvarligt

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland og 
Esbjerg Kommunes SSP-system står bag en ny 
uddannelse til fyrværkeridemonstratør, der havde 
premiere i efteråret.

Kursisterne fra hjemmeværnet iført sikkerhedsbriller. 
Alle bestod uddannelse til fyrværkeridemonstratør. 

F
oto: K

asp
ar K

am
uk

F
oto: K

asp
ar K

am
uk



32 HJV magasinet  |  December 2010

Hvad lærte vi?
Det er nu to år siden, at hjemmeværnet sendte den første 
bevogtningsdeling til Afghanistan. De udsendte hjemmeværns-
soldater har taget meget med sig fra missionsuddannelsen og 
opholdet i det centralasiatiske land. Men bliver erfaringerne fra 
bevogtningsdelingerne til gavn for andre i hjemmeværnet? 
Læs svaret på de to næste sider.

Hjemmeværnssoldater på gruppeførerkursus i Østjylland 
september 2010. Kurset er udviklet på baggrund af 
uddannelsen af bevogtningsdeling ISAF 8 og 9.
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”Superfedt kursus, som har flyttet mig rigtigt 
meget føringsmæssigt. God tidsplan.” ”Synes 
instruktørerne er rigtigt fagligt dygtige. Gode 
til at lære fra sig. Fedt kursus!”.

Sådan lyder blot nogle få af kursistkom-
mentarerne i evalueringen af et nyt gruppefø-
rerkursus, som Hærhjem-
meværnsdistrikt Østjylland 
udbyder – et kursus, som 
er udviklet på baggrund af 
erfaringerne fra uddannel-
sen af de to bevogtnings-
delinger ISAF 8 og 9. Det 
er blandt andet distriktets uddannelsesofficer 
Anders Deenfeldt, der har stablet det nye 
kursus på benene. Han var med til at tilret-
telægge og gennemføre uddannelsen af de to 
bevogtningsdelinger og mente, at erfaringerne 
herfra var så gode, at de måtte kunne komme 
andre hjemmeværnssoldater til gavn.

”Uddannelsen af gruppeførere på ISAF 8 og 9 
viste sig at være så god, og det overraskede, 
at den gav så god effekt blandt andet på det 
teambuildingsmæssige og det personlige, 
udviklingsmæssige område, at vi virkelig 
gerne ville give det videre til de almindelige 

hjemmeværnssoldater,” forklarer uddannelses-
officeren.

Pulje skulle skæres ned
De positive erfaringer fra uddannelsen af 
bevogtningsdelingerne blev især høstet, da 
den store pulje af kandidater til funktionerne 
som gruppeførere skulle skæres ned. Før de 
endelige gruppeførere kunne udpeges, skulle 
kandidaterne igennem en hård uddannelses-
weekend, hvor de blev presset fysisk og fik 
en masse faglig og praktisk viden om føring, 
blandt andet inden for infanterigruppekamp. 
Desuden gennemførte deltagerne både 
samarbejds- og selvtillidsøvelser, blandt andet 
forhindringsbane i mørke, hvor hjemmeværns-
soldaterne fik skubbet deres egne grænser.

”Det havde vi kæmpestor succes med i 
forhold til at få disse mennesker til at vokse 
og få dem til at knytte sig til hinanden. Og 
dette koncept har vi justeret til den alminde-
lige hjemmeværnssoldat, og vi viderefører 
det med rigtig stor succes,” fortæller Anders 
Deenfeldt.

Kursisterne kan være gruppeførere, gevær 
1’ere samt potentielle gruppeførere, som 
kompagnierne kan indstille. Ud over træning 
af føringsmæssige færdigheder skal det nye 
gruppeførerkursus give kursisterne ideer til, 
hvordan de uddanner hjemme hos sig selv 

og få dem til at knytte kontakter på tværs af 
kompagnierne for at styrke gruppeførerni-
veauet.

Høj karakter
Gruppeførerkurset skal ifølge Anders Deen-

feldt presse kursisterne så 
langt, at de har mulighed 
for at flytte sig selv

”Vi prøver at skubbe 
kursisten ved at åbne 
hans øjne for, hvor dygtig 
han faktisk er nødt til at 

være – hvilken indstilling han skal have som 
enkeltperson. Og så prøver vi at vise ham, 
hvilke kapaciteter han faktisk indeholder ved 
at skubbe ham både fysisk og i forhold til mod 
og beslutninger,” forklarer den østjyske ud-
dannelsesofficer.

Og noget tyder på, at han har fat i den 
lange ende. Tilbagemeldingerne har været 
ovenud positive. På en skala fra et til fem, 
hvor fem er det bedste, lå gennemsnitskarak-
teren for kursisternes overordnede vurdering 
af efterårets kursus på 4,8.

”Fedt kursus”
I Østjylland har uddannelsesofficer Anders Deenfeldt 
udviklet et gruppeførerkursus, der hviler på hans  
erfaringer fra uddannelse af bevogtningsdelinger.

AF JAKOB EBERHARDT

”Vi prøver at skubbe kursisten ved at åbne 
hans øjne for, hvor dygtig 

han faktisk er nødt til at være.”

FakTa

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har 
i år startet et videreudviklingskursus for 
gruppeførere og næstkommanderende 
grupper. Foreløbigt er der afholdt to 
kurser – et i juni og et i september. Det 
er planen, at der fremover skal være to 
kurser om året. Kurset foregår over en 
weekend, og der deltager typisk ti kursi-
ster per kursus. Der er også planer om 
lignende kurser for delingsførere.

Forhindringsbane i mørke under det østjyske 
gruppeførerkursus i september.
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”Jeg har erkendt, hvor meget træning der 
skal til, før man er en god soldat, der kan 
udsendes.”

Sådan beskriver kompagnichef Troels Graff 
en af de centrale erfaringer, som han har gjort 

som chef for hjemmeværnets to bevogtnings-
delinger hold 6 og 9½ i henholdsvis vinteren 
2008-2009 og sommeren 2010.

Efter det første ophold i Afghanistan beslut-
tede han derfor at skærpe de militære krav til 
soldaterne i Infanterihjemmeværnskompagni 
København City, hvor han er chef. Det bety-
der, at hans kompagni i løbet af året kontrol-
leres for, om de er ”udsendelsesbare”. Altså 
om de har de militære og fysiske færdigheder, 
der skal til for at blive certificeret (godkendt) til 
en udsendelse – også selvom de ikke umid-
delbart skal ud på en international operation. 
Dermed har Troels hævet overliggeren i sit 
kompagni i forhold til de sædvanlige krav i 
hjemmeværnet.

Et mål at arbejde hen imod
”Jeg har sat det som en barriere, at når det 
drejer sig om skydning, løb, kampeksercits og 
førstehjælp skal folk have det niveau, der gør, 
at de kan udsendes,” fortæller kompagniche-

fen, der løbende kan følge med i, hvem der 
har opnået niveauet, og hvem der ikke har. 
Det bliver nemlig noteret på en liste. Troels 
ved imidlertid godt, at ikke alle hans folk vil 
kunne klare kravene. Og han smider heller 

ikke folk ud af kompagniet, hvis de ikke opfyl-
der dem. Men med intentionen om at alle skal 
opfylde kravene, har kompagniet under alle 
omstændigheder både en rettesnor for, hvad 
det er for et niveau, man træner efter, og et 
mål at arbejde hen imod, understreger Troels. 
Og årsagen er helt enkel:

”Det niveau, som man forlanger i forsvaret, 
er så relativt højt, at vi er nødt til at træne 
efter det. For ellers bliver overgangen fra al-
mindelig tjeneste i hjemmeværnet til den dag, 
man vil udsendes, for brat,” siger Troels.

Eksterne instruktører
En anden gevinst, som skyldes Troels’ 
udsendelse til Afghanistan, er de kontakter, 
han har fået under uddannelsen af bevogt-
ningsdelingen. Og som han stadig trækker 
på. Det drejer sig om instruktører fra hæren 
med kamperfaring fra Afghanistan. Troels 
bruger dem til at kontrollere kampeksercitsen 
i kompagniets grupper. Det vil sige, om grup-

perne kan deres formationer, om de adlyder 
gruppeføreren, flytter og behandler sårede 
korrekt og så videre.

Selve opholdene i Afghanistan har desuden 
for alvor vist Troels vigtigheden af tre områder. 
Ud over fysisk træning og skydning er det 
førstehjælp.

”Man kommer hjem og konstaterer, at før-
stehjælp er utrolig vigtig, og at vi er nødt til at 
have et helt andet fokus på det. I Afghanistan 
ser man meget svært skadede, og det gør, at 
man får en helt anden forståelse for første-
hjælp,” siger kompagnichefen.

FakTa

Kompagnichef Troels Graff har indskrevet 
kravene til kompagniets medlemmer i ud-
dannelsesdirektivet til delingerne. Kravene 
omfatter blandt andet:
•  Skydning: Inden for to minutter skal 

soldaterne løbe 150 meter og derefter 
bære en 15 kilo tung kasse 50 meter. 
Derefter skal de inden for yderligere 
tre minutter afgive 10 skud stående og 
opnå træf i fem ud af 10 skud, derefter 
afgive 10 skud knælende og opnå træf 
i seks ud af 10 skud og til sidst afgive 
10 skud liggende og opnå træf i syv ud 
af 10 skud.

•  Fysiske test: løbetest (tre kilometer på 
tid) samt et vist antal arm- mave- og 
rygbøjninger.

Barrieren  
er hævet
Efter to udsendelser til Afghanistan 
har chef for Motoriseret Infanterihjem-
meværnskompagni København City, 
Troels Graff, højnet kravene til sine 
folk herhjemme.

AF JAKOB EBERHARDT

”Jeg har sat det som en barriere, at når 
det drejer sig om skydning, løb, kampeksercits 

og førstehjælp skal folk have det niveau, der gør, 
at de kan udsendes.”

Kompagnichef Troels Graff var delingsfører 
for bevogtningsdeling ISAF 6 og 9½. 
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I alt 500 radioer – også kaldet terminaler – 
af mærket Sepura til radiosystemet SINE 
er på vej til hjemmeværnet. Det er endnu 
for tidligt at sige, hvornår de udleveres til de 
enkelte hjemmeværnsmyndigheder, men 
selve fordelingen af de 470 håndholdte og 
30 mobilterminaler ligger nu fast.

Nedenstående oversigt over fordelingen 
af terminalerne gælder den nye lokale kom-
mandostruktur, der indføres 1. januar 2011:

Radioer på vej
Fordelingen af SINE-radioerne er nu på 
plads. Det er dog stadig uvist, hvornår de 
udleveres til hjemmeværnsmyndighederne.

AF JAKOB EBERHARDT

 Fordeling af teminaler Antal terminaler

En mobilterminal til indbygning i hvert marinehjemmeværnsfartøj: 30

En håndholdt terminal per marinehjemmeværnsfartøj: 30

Håndholdte terminaler til Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland: 6

Håndholdte terminaler til kommende Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland: 6

Håndholdte terminaler til kommende Totalforsvarsregion Sjælland: 7

Håndholdte terminaler til Hjemmeværnsskolen: 10

En håndholdt terminal per flyvende deling (terminalerne er ikke certificeret til brug i 
forbindelse med flyvning):

8

Håndholdte terminaler til Hjemmeværnskommandoen: 2

Håndholdte terminaler til virksomhedshjemmeværnet: 16

Håndholdte terminaler til flyverhjemmeværnsdistriktet: 25

Håndholdte terminaler til områdedepoter (terminaler til fælles brug for hærhjemme-
værnet, virksomhedshjemmeværnet samt marinehjemmeværnet)*

360

Total 500

FakTa

SINE

Hvad står SINE for?
SINE er en forkortelse for SIkkerheds-
NEttet. Det er beredskabets fælles 
radiosystem, som skal sikre et bedre og 
mere effektivt samarbejde samt en øget 
koordinering på tværs af beredskabsmyn-
dighederne.

SINE’s bestanddele
SINE består af et radionet, terminaler 
(radioer) og it-udstyr til kontrolrum (kon-
trolrumssoftware). Nettet er det centrale 
i radiosystemet, og det består af blandt 
andet cirka 500 antenner, der sikrer dæk-
ning i hele landet.

Alle antennemaster har et batteri, så de 
kan fungere i et antal timer i tilfælde af 
strømsvigt.

Formålet med SINE
Når alle myndigheder er koblet på SINE, 
er fordelen, at de kun behøver at kom-
munikere på ét system. SINE fungerer 
nemlig sådan, at de enkelte myndigheder 
– for eksempel politiet – har mulighed for 
både at tale udelukkende internt og for at 
tale med andre myndigheder ved at gå på 
en af mange talegrupper.

Radioerne
Radioerne (også kaldet terminaler) findes 
både i en håndholdt og en mobil model. 
Den mobile terminal er til installering i kø-
retøjer eller fartøjer. Den håndholdte mo-
del er ikke meget større end en mobilte-
lefon, og den mobile har samme størrelse 
som en bilradio. Hjemmeværnet anskaffer 
hovedsageligt de håndholdte terminaler, 
men marinehjemmeværnets fartøjer får 
dog hver installeret en mobil radio.

SINE’s dækning af Danmark
Udendørs håndholdt dækning:  
97,6 procent af Danmark.
Mobil-dækning:  
99,5 procent af Danmark.

        Læs mere om SINE på  
www.sikkerhedsnet.dk
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* De 360 håndholdte terminaler til områdedepoterne fordeles med 30 terminaler til hvert af følgende områdedepoter 
samt det Bornholmske Hjemmeværn: Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland, Sydøstjylland, Syd- og Sønderjyl-
land, Fyn, Nordsjælland, København, Københavns Vestegn, Sydsjælland og Lolland-Falster, Midt- og Vestsjælland og 
Det Bornholmske Hjemmeværn.

En håndholdt SINE-radio er ikke 
meget større end en mobiltelefon. 

Foto: Radiocom Danmark.
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På specialtræning
med Jægerkorpset

Godt 100 nordjyske hjemme-
værnssoldater var med, da 
specialoperationsstyrker fra 
ind- og udland jagtede et "Tar-
get" under øvelsen Night Hawk.

TEKST OG FOTO: MORTEN FREDSLUND

Det er efterhånden blevet kutyme, at hjemmeværnet 
støtter massivt, når Jægerkorpset hvert år afvikler 
øvelsen Night Hawk med specialoperationsstyrker 
fra en række lande, og i år bidrog Hærhjemme-
værnsdistrikt Vendsyssel med godt 100 hjem-
meværnssoldater. Dels som bevogtningsstyrke på 
Sindal Flyveplads, dels i form af 'banditter' på en 
række momenter i Nordjylland hvor en formodet 
terroristleder – det såkaldte 'Target' – bevægede sig 
rundt med sine militsfolk.

For de mange hjemmeværnssoldater var der i 
år udlagt en ekstra gulerod: Indsættelsen ved de 
forskellige momenter skete for en stor dels ved-
kommende om bord i helikoptere eller i et C-130 
Hercules-fly, som var tilfældet for de godt 35 
hjemmeværnssoldater, der skulle bevogte Sindal 
Flyveplads.

Efter en hektisk 'klar til kamp'-session på Hjem-
meværnsgården Vesterleddet kørte de 35 hjem-
meværnssoldater til Flyvestation Aalborg, hvor 
hjemmeværnets særlige forbindelsesofficer ved Jæ-
gerkorpset, Lars Kragh, gav en kort instruktion, in-
den der i løb blev sat kurs mod det imponerende fly. 
Klokken 17.24 er der take-off, og blot 20 minutter 
senere sætter det store fly ekstra turbo på propel-
lerne, da der bremses op på den korte landingsbane 
på Sindal Flyveplads.

"Hjemmeværnets støtte betyder utroligt meget. Det er jo hænder, hoveder og 
fødder vi har brug for. Og nogen der kan lave et konkret, reelt og troværdigt 
med- og modspil til det, vi går og laver. Og her støtter hjemmeværnet os rigtig 
godt," siger chefen for Jægerkorpset, Claus Wammen.
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”Det var først i sidste weekend, vi fik det at vide, at 
vi skulle flyve med Hercules, og det fik nogle helt op 
og køre, det er klart. For det er noget helt særligt 
og kan slet ikke sammenlignes med en flyvning i et 
almindeligt passagerfly,” siger Lars Buje fra hjem-
meværnskompagniet Børglum Hvetbo, mens han 
sammen med sin gruppe ruller pigtråd ud ved det, 
der skal være visitationszone og første checkpoint 
på den lille vej, der fører til lufthavnens bygninger.

Oakley-solbriller og lårhylster
Den indre sikring af flyvepladsen er lagt i hænderne 
på soldater fra en dansk specialoperationsstyrkeen-
hed, der som de første soldater af den særlige slags 
med irregulær, men praktisk påklædning, Oakley 
solbriller og pistoler i lårhylster, allerede er ankom-
met i to åbne GD'er med tunge maskingeværer.

Mørket falder hurtigt, og i takt med at stjernerne 
tændes, stiger aktiviteterne på den lille flyveplads, 
hvor landingslysene fra de store Hercules-fly skaber 
silhuetter af små grupper af soldater.

”Blænd nu ned,” siger Tommy Bjerre efterfulgt af 
en ed, mens han med hånden skærmer sine øjne for 
lyset fra en personbil, der er stoppet af kollegerne 
fremme ved visitationszonen.

”Vi er endesluse og skal gerne have et hvidt lys-
signal fra vores kolleger helt fremme. Ellers skal vi 

standse køretøjet med alle midler, hvis det forsøger 
at passere,” siger Tommy, der sammen med John 
Mathiasen passer endeslusen cirka 200 meter før 
flyvepladsens bygninger.

De to hjemmeværnssoldater bruger deres nightvi-
sion, der er påsat geværet, når de spejder over mod 
skovstykket og de mange hegn, som går på tværs 
af vejen.

F-16 fly varsler action
En F-16-jager dukker op over området, og flyets 
vedblivende cirklen i forholdsvis lav højde varsler 
måske, at der er noget på vej.

Så sker det: En post i den ydre sikring har spottet 
noget mistænkeligt nordøst for flyvepladsen. En 
melding går lynhurtigt til specialoperationsstyrke-
enheden, som rykker frem med deres åbne GD'er, 
og der åbnes ild med våben, som har en lyd, man 
normalt ikke hører på hjemmeværnets øvelser. Også 
en af hjemmeværnets nordlige poster åbner ild, da 
den fjendtlige fodpatrulje kommer tæt på.

Der lyder råb fra skovstykket, som nu også bliver 
overfløjet af to helikoptere med nightvision-udstyr, 
der med det samme er lettet fra flyvepladsen.

Kort tid efter er der Endex, og de 35 hjemme-
værnssoldater samles ved flyvepladsens afgangs-
hal, inden der sættes punktum i form af endnu 
en oplevelse i et Hercules, som flyver øvelsens 
deltagere tilbage til de ventende MAN 8-lastvogne 
på Flyvestation Aalborg.

Straks efter ankomsten blev der etableret checkpoints og 
visitationsområde på vejen, der fører til specialoperations-
styrkernes Foward Operation Base, FOB, på Sindal 
Flyveplads.

Hjemmeværnssoldaterne fik en 'close-up'-demonstration af, hvordan jægersoldater sprænger en dør 
ved indtrængen – en demonstration, der også blev overværet af Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler.

Under jægersoldaternes kyndige 
instruktion fik 10 hjemmeværnssolda-
ter samlet mod til af 'fastrope' fra 
tre-fire meters højde, da de 
gennemførte en unik træningssession 
i forbindelse med øvelsen Night 
Hawk.
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Jægersoldater gav tips og tricks
Men dermed var det ikke overstået med Night 
Hawk. Et par dage senere stod fire soldater fra 
Jægerkorpset for træningen af 10 hjemmeværnssol-
dater, som forventningsfulde havde sagt ja tak til at 
indgå i patruljernes operationer under Night Hawk.

”Det primære for mig er, at vi får set hinanden i 
øjnene, så jeg kan danne mig et indtryk af, hvilke 
kapaciteter I har, og hvilke I ikke har,” indledte 
jægersoldaten Henrik, inden han og de tre andre 
jægersoldater hilste på hver enkelt hjemmeværns-
soldat.

Og så gik det ellers slag i slag. Under kyndig in-
struktion af de fire jægersoldater blev der øvet frem-
rykning i enkeltkolonne, indtrængen i og rensning 
af rum, justering af skydestillinger under skarpskyd-
ning, kast med chokgranater – de såkaldte Bangere 
– samt en demonstration af en dørsprængning. Det 

intensive program blev afsluttet med fastroping – 
nedfiring – fra tre-fire meters højde fra tårnet på 
Vandstedgård ved Hjørring, hvor træningen foregik.

Tørtræning på Jægerkorpsets domicil
Efter frokost var der transport til Jægerkorpsets 
domicil på Flyvestation Aalborg, hvor der blev indledt 
med en briefing om en forestående operation, 
der omfattede indtrængen på en gård på Læsø. 
Briefingen blev fulgt op af en tørtræning, hvor hver 
enkelt lille detalje – lige fra placering i og afsidning 
fra helikopterne ned til hver eneste melding over 
radioen – blev indøvet, mens patruljen bevægede 
sig rundt på en 1:1 minestrimmel-model af gårdens 
grundplan.

Blandt dem, der fulgte tørtræningen fra sidelinjen, 
var Lars Sørensen, som også var med under freda-
gens nærsikring af Sindal Flyveplads.

For 35 af de cirka 100 hjemmeværnssoldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel, der deltog i Night Hawk, blev øvelsen 
indledt med en flyvetur i C-130 Hercules.

Det er ikke hver dag, hjemmeværns-
soldater indsættes fra et Hercules-fly. 
Mobiltelefoner og lommekameraer var 
med til at forevige begivenheden.

"Intensiv" og "kompetent" var nogle af 
de ord, som jægersoldaternes 
undervisning fik med på vejen af de 
10 hjemmeværnssoldater.

Jægerkorpsets procedurer og signaler under fremrykning i enkeltkolonne var 
blot en af de mange discipliner, de ti hjemmeværnssoldater blev undervist i.
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FakTa

•  Night Hawk bygger på 
scenarier fra erfaringer 
gjort i udlandet og skal 
først og fremmest indøve 
samarbejdet mellem spe-
cialoperationsstyrkerne og 
forskellige typer af fly.

•  Ud over soldater fra de 
danske specialoperations-
styrker og de nævnte 
hjemmeværnsenheder del-
tog der blandt andet også 
frivillige fra hjemmeværnets 
Særlige Støtte- og Rekog-
nosceringskompagni (SSR) 
og en række udenlandske 
specialoperationsstyrker 
i årets Night Hawk. I alt 
omkring 450 soldater.

”Jeg har altid sagt, at jeg i hjemmeværnet vil stræbe 
efter at komme til at prøve de ting, som jeg ellers 
aldrig ville have mulighed for at prøve. Og det må 
jeg sige, at årets Night Hawk giver mulighed for. 
Først var der flyvning med Hercules i fredags og 
jægersoldaternes træning af os i de forskellige 
discipliner i formiddags. Jægersoldaterne kan deres 
kram, så man hører efter, når de lærer fra sig,” siger 
Lars Sørensen, der er fra Hjemmeværnskompagniet 
Børglum-Hvetbo.

En øjenåbner
Blandt jægersoldaterne, der tørtræner på mine-
strimmel-modellen, er også Henrik, der stod for 
formiddagens træning. Han måtte blandt andet se 
i øjnene, at en skarpskydning tager tid, når skyde-
lederen forlanger, at sikkerhedsreglerne overholdes 
til punkt og prikke.

”Selv om vi går rundt i det samme grønne tøj, gør 
vi selvfølgelig tingene på en lidt anden måde. Og ek-
sempelvis på skydebanen erfarede jeg, at der er en 
række ting, man tidsmæssigt skal tage højde for, når 
vi skal indøve med soldater fra andre enheder. Så 
det har bestemt også været en øjenåbner for mig,” 
siger Henrik, inden han må videre med klargøringen 
til nattens operation.

Soldater hos Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsys-

sel bruger hvert år over 20.000 timer på assistance 
til Jægerkorpset. Og hos Jægerkorpsets chef, 
oberstløjtnant Claus Wammen, er der heller ingen 
tvivl om, at hjemmeværnet er og bliver en værdsat 
samarbejdspartner for Jægerkorpset.

”I den operationsramme vi for tiden arbejder i, 
er der stor vægt på det, vi kalder partnering. Det 
vil sige, at hvis vi eksempelvis skal indsættes i 
Afghanistan, ja så skal vi arbejde tæt sammen med 
lokale styrker, som har en militær uddannelse, men 
dog ikke er på det samme niveau, som vi er. Og det 
er det koncept, som vi øver her. Du kan kalde det en 
form for skuespil, men hvor vi tidligere blandt andet 
brugte hjemmeværnet til at agere stenkastende de-
monstranter, ja så bliver de under øvelsen her indsat 
på lige fod med os i de lidt blødere operationer. Det 
er simpelthen for at forberede os selv, så vi ikke får 
de helt store aha-oplevelser, når vi en dag står og 
skal samarbejde tæt med en lokal, militær enhed, 
som eksempelvis den afghanske hær, ANA. Så det 
betyder utroligt meget for os, at vi kan gøre brug 
af hjemmeværnet også i den sammenhæng,” siger 
Claus Wammen.

De ti udvalgte hjemmeværnssoldater indgik de to 
følgende dage i specialoperationsstyrkernes patrulje-
enheder under Night Hawk-operationer i henholdsvis 
Oksbøl og Nordjylland.

Med hjælp fra geværets nightvission 
spottede Tommy Bjerre og John 
Mathiasen flere gange mistænkelige 
personer i skovbrynet tæt på Sindal 
Flyveplads.

Jægersoldaten Henrik demonstrerer stående skydestilling 
under den korte og intensive skarpskydning.

Lars Sørensen (med bøllehat og briller) fra Hjemmeværns-
kompagni Børglum-Hvetbo lytter intenst til de gode råd fra 
jægersoldaten Henrik under skarpskydningen på Vandsted-
gård.
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SSR træner for alvor 
med de bedste
Operativ støtte til Frømandskorpset, Jægerkorpset og  
udenlandske specialoperationsstyrker under tre store multi-
nationale øvelser har været med til at gøre 2010 til et travlt  
år for hjemmeværnets Særlige Støtte- og Rekognoscerings-
kompagni (SSR).

AF NIKOLAJ GRØN

”Jeg har i årets løb besøgt tre store øvelser, 
hvor Frømandskorpset og Jægerkorpset 
har anvendt SSR (hjemmeværnets Særlige 
Støtte- og Rekognosceringskompagni, red.) 
operativt. Senest havde jeg fornøjelsen af 
at følge med en SSR-patrulje, da den blev 
indsat med helikopter for at støtte danske og 
udenlandske specialoperationsstyrker opera-
tivt under øvelse Night Hawk. Det var godt at 
se professionel optræden, orden på opgaven 

og udrustningen, men stadig med det gode 
humør og kammeratlige optræden som ken-
detegner hjemmeværnet,” siger Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

”Jeg er blevet bekræftet i, at SSR er en 
kompetent og unik frivillig enhed, der kan 
levere et troværdigt operativt bidrag til forsva-
rets specialoperationsstyrker inden for blandt 
andet stabsvirke, special rekognoscering og 
kampstøtte. Som hjemmeværnets nationale 

SSR søger soldater af 
den rette støbning

Som tjenestegørende i hjemmevær-
nets Særlige Støtte- og Rekognosce-
ringskompagni (SSR) forpligtiger man 
sig til minimum 25 døgn om året til 
øvelser og uddannelser. SSR er ikke 
for alle og enhver, og optagelseskur-
set er krævende. SSR afholder snart 
to fortest: både 14.-16. januar og 
4.-6. februar 2011. En gennemført 
fortest er adgangsbillet til forårets 
videre optagelsesforløb. Kontakt 
straks SSR på ssr@hjv.dk eller telefon 
70 22 65 04, hvis du vil vide mere. 
Der er ”åbent hus” hos SSR i starten 
af januar. 

      Læs mere på www.hjv.dk/ssr.
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specialstyrke skal SSR blandt andet kunne 
støtte forsvarets specialoperationsstyrker med 
enkeltpersoner og enheder, også interna-
tionalt. Jeg er stolt over at have en frivillig 
enhed, der operativt kan være med på det 
niveau,” tilføjer hjemmeværnets chef.

Øvelse hos Jægerkorpset
For tredje år i træk har SSR deltaget med 
stabs- og patruljepersonel på Jægerkorpsets 
store internationale øvelse Night Hawk. SSR 
løste opgaver inden for Special Rekognosce-
ring (SR) og kampstøtte (Combat Support) til 
støtte for danske og udenlandske specialope-
rationsstyrker.

SSR-patruljefører Jesper fra Odense 
fortæller: ”Vores forberedelsesfase på 
Flyvestation Aalborg omfattede blandt andet 
handlebaner med skarpskydning med pistol, 
karabin og diverse støttevåben samt forhold 
over for IED’er. Vi modtog uddannelse i opret-
telse af taktisk landingszone til transportfly 
og påkaldelse af nød-flystøtte (ECAS). Min 
patrulje blev indsat med en dansk EH-101 
transporthelikopter, hvorefter vi løste to 
SR-opgaver mod formodede IED-fabrikker. 
På baggrund af vores observationer blev en 

udenlandsk specialoperationsstyrke indsat. 
Vi linkede op med dem og førte dem sikkert 
frem til målet og udpegede, hvor fjenderne 
befandt sig. Planen blev justeret til, og de 
gennemførte angrebet, mens vi sikrede deres 
ryg mod fjendtlige forstærkninger. Efter mis-
sionen trak vi os tilbage og blev sejlet retur i et 
par RIB’er.”

SSR leverer varen
Chefen for Jægerkorpset, oberstløjtnant Claus 
Wammen: ”SSR skal kunne støtte forsvarets 
specialoperationsstyrker i rollen som Combat 
Support – også internationalt – og SSR har år 
efter år vist på øvelse Night Hawk, at enheden 
kan levere taktiske informationer af høj kvalitet 
og er interoperabel med danske og udenland-
ske specialoperationsstyrker. For mig er dette 
med til at bekræfte den indgåede samarbejds-
aftale omkring SSR-kapacitet til at kunne 
støtte forsvarets specialoperationsstyrker.”

Øvelse med Frømandskorpset
Under øvelse DANEX blev SSR indsat for at 
løse sin primære opgave: uset indhentning af 
informationer i et taktisk miljø. SSR observe-
rede igennem længere tid mod gårde, hvor 
en fjendestyrke holdt til, inden de danske og 
udenlandske specialoperationsstyrker blev 
indsat offensivt mod fjendestyrken. I denne 
fase overgik SSR-patruljen til rollen som 
kampstøtteenhed, der offensivt sikrede spe-
cialstyrkerne mod fjendtlig forstærkning på vej 
mod gårdene med blandt andet indsættelse 
af finskytter. En sådan mission fordrer en høj 
grad af interoperabilitet mellem de involverede 
enheder.

Undervejs var personellet fra SSR fuldt 
integreret i den sammensatte multinationale 
specialstyrkes operative stab, hvilket sikrede 
en fælles forståelse for opgaveløsningen og 
medvirkede til at øge SOTG-stabens (Special 
Operations Task Group) kapacitet.

”DANEX 2010 er en unik øvelsesramme, 
hvor Søværnets Frømandskorps træner sit 
deployeringskoncept samt opstilling og føring 
af en multinational maritim SOTG i et interna-
tionalt out-of-area scenarie,” siger chefen for 
Søværnets Frømandskorps, kommandørkap-
tajn Mogens Christens.

”Jeg er meget tilfreds med vores udbytte 
af øvelsen, og vi har i høj grad fået trænet 
både Frømandskorpsets stab og patruljer og 
samvirket med de til lejligheden underlagte 
danske og udenlandske specialenheder. 
Frømandskorpset vil kunne trække på operativ 
støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige 
internationale operationer,” siger Frømands-
korpsets chef.

Vi lærer af de bedste
Ifølge chefen for SSR, kaptajn Morten Rask, 
er det meget lærerigt at bidrage til opgaveløs-
ningerne i et miljø, hvor SSR altid kan lære no-
get af nogle af verdens bedste soldater: ”Det 
har været rigtigt gode øvelser i år, hvor vi har 
trænet operativ støtte til specialoperationsstyr-
ker i et asymmetrisk scenarie med helt unikke 
rammer og ressourcer til rådighed. Jeg er stolt 
over, at SSR som en del af hjemmeværnet 
kan levere et troværdigt bidrag og kan være 
med til at støtte forsvarets specialoperations-
styrker. Vi lærer altid noget, når vi er på øvelse 
hos Jægerkorpset og Frømandskorpset.”

En SSR-patrulje øver ”fastrope” inden den senere helikopter-indsættelse på agterdækket af et kapret skib, der 
netop var blevet bordet af Frømandskorpset og en udenlandsk specialenhed under DANEX 2010. 

Under DANEX 2010 blev en SSR-patrulje blandt 
andet indsat af den svenske ”Special Boat Unit”.

F
oto: S

S
R

F
oto: S

S
R



42 HJV magasinet  |  December 2010

Kvalificerede
kursister, tak
Forudsætningerne for optagelse på kurser 
skal være på plads.

Hjemmeværnsskolen (HVS) har igennem en længere periode oplevet 
en meget positiv fremgang i antallet af ansøgere til kurserne.

Den store søgning har gjort, at HVS ved enkelte kurser har været 
nødsaget til at dublere kurserne for at sikre, at der var kursuspladser 
nok til ansøgerne.

Flere gange har HVS desværre oplevet, at optagelsesbetingelserne 
ikke har været på plads, når kursisten mødte på kursus. Kursisten har 
derfor ikke været i stand til at gennemføre kurset og har måttet forlade 
det. Det giver selvfølgelig en dårlig oplevelse for kursisten.

Derudover bevirker det, at antallet af kursister bliver mindre end 
planlagt med dertil hørende planlægningsmæssige problemer som 
for eksempel overskydende booking af indkvartering, klasseværelser, 
lærere og forplejning. En udgift der hurtigt løber op i mange penge.

En kursist, som ikke opfylder forudsætningerne og må forlade kur-
sus, optager en plads på kurset.

Og da HVS for tiden har stor søgning til kurserne, og der ofte er 
lange ventelister, har HVS ingen mulighed for at lade en anden kursist 
få pladsen, og den vil stå tom under hele kursus. Dette er meget ær-
gerligt for de, som står på ventelister.

Det er derfor meget vigtigt, at optagelsesbetingelserne er i orden.
Derfor vil HVS i fremtiden afmelde kursister, der ikke opfylder for-

udsætningerne otte uger før kursusstart, og kursisten vil så igen skulle 
søge kurset, når forudsætningerne opfyldes. Afmeldte kursister vil 
naturligvis modtage brev herom.

På denne måde vil HVS kunne rykke kursister, der opfylder forud-
sætningerne, op af listen, så der kun indkaldes kvalificerede kursister 
på kurset. Dette vil give en større garanti for, at flest mulige kursister 
gennemfører uddannelsen med et tilfredsstillende resultat.

HVS håber på forståelse og håber, at denne administrative ændring 
vil give endnu bedre kurser med et endnu højere fagligt udbytte for den 
enkelte kursist.

Er man i tvivl, om man opfylder betingelserne for optagelse på  
et kursus, kan man finde kravene på skolens informationsside  
www.hvs-info.dk. 

Guide til Hjemmeværnsskolens  
elektroniske kursuskalender.

1. januar sammenlægges Hjemmeværnsskolen (HVS) og ud-
dannelsescentrene. Det betyder blandt andet, at de lovpligtige 
uddannelser fremover vil fremgå af skolens kursuskalender.
Der er flere veje til at finde frem til et ønsket kursus:

1  Søgning i hjv.dk under ”aktivitetsmodulet”.
2  Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscenter under 

”uddannelser”.
3  Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscenter under 

”uddannelsesveje”.
4  Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscenter under 

”kursuskalender”.

Hjemmeværnsskolens kursuskalender for 1. 
halvår 2011
På de kommende sider finder du skolens planlagte kursustil-
bud i 1. halvår 2011. Eventuelle ændringer til dette vil fremgå 
af henholdsvis hjv.dk og hvs-info.dk, hvor man altid kan finde 
den opdaterede kursuskalender.

Sådan finder   du rundt i kursuskalenderen
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Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscen-
ter under ”uddannelsesveje”
På Hjemmeværnsskolens informationscenter (www.hvs-info.
dk) vælges ”Uddannelsesstruktur” – ”Uddannelsesveje”. Her kan 
man finde uddannelsesvejen for en given funktion i Hjemmevær-
net (uddannelsesvejen starter fra ”bunden” af skærmen). Under 
de enkelte uddannelser fremgår de forskellige kursustilbud.

Sådan finder   du rundt i kursuskalenderen

Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscen-
ter under ”kursuskalender”
På Hjemmeværnsskolens informationscenter (www.hvs-info.
dk) vælges ”Kursuskalender”. Her vælges det ønskede kursusår, 
hvor man kan se de planlagte kurser.

Bemærk at man ved at klikke på ikonet 1  kan få en oversigt for 
hele året sorteret på de enkelte uddannelser. Man kan også 
vælge at klikke på 2  for en oversigt sorteret månedsvis.

1 2

Søgning i Hjemmeværnsskolens informationscen-
ter under ”uddannelser”
Hjemmeværnsskolens informationscenter findes på siden www.
hvs-info.dk. På siden vælges ”Uddannelser” og derefter ”alle 
uddannelser”.

Her er der mulighed for at søge efter en ønsket uddannelse 1 . 
Ved at klikke på ”bog-ikonet” 2  ud for den valgte uddannelse 
kan man se detaljeret om uddannelsen – herunder planlagte 
kursustilbud, når man ”ruller” længere ned på siden.

1

2

Søgning i hjv.dk under ”aktivitetsmodulet”
I aktivitetsmodulet vælges ”udvidet søgning”.

Start eventuelt med at sætte enheden til HVS 1 . Der er nu 
forskellige muligheder for at tilpasse din søgning. Det kan enten 
gøres ved at søge i en defineret periode 2 , ved at søge på type 
3  eller ved at indtaste et søgeord 4 . Søgningen på type 3  

kan for eksempel være en søgning på ”grunduddannelse” eller 
”resterende lovpligtig uddannelse”.

1

2

3

4
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kurSuSkaLENDEr 1. haLvÅr 2011

LOVPLIGTIG UDDANNELSE
Kursus Periode Sted

Resterende lovpligtig uddannelse, modul-
opdelt
Modul 1, Almindelig hjælp til politiet, 
bevogtning under fredsberedskab
Modul 2, Signaluddannelse, Resterende 
våbenuddannelse GV M/95
Modul 3, Redningstjeneste, Førstehjælp på 
Kamppladsen
Modul 4, Orienteringslære
Modul 5 Småstyrkers kamp 1, Førstehjælp 
på Kamppladsen

28-30 JAN

11-13 FEB

25-27 FEB
12-13 MAR
24-27 MAR

Christiansminde

Grunduddannelse komplet 11-20 FEB Skive Kaserne

Totalforsvarsmodul
(Almindelig hjælp til politiet, Elementær 
branduddannelse, Redningstjeneste, Miljø-
uddannelse og Skadestedslære)

14-17 FEB Skive Kaserne

Resterende lovpligtig uddannelse, komplet 18-27 FEB Hanstholm

Totalforsvarsmodul :
– Elementær branduddannelse
–  Almindelig hjælp til politiet, Elementær 

brandbekæmpelse, og miljøuddannelse)
– skadestedslære

19 FEB
20 FEB

24 FEB

Christiansminde
Christiansminde

JONSTRUP

Grunduddannelse komplet 18-27 FEB Vandstedgaard

Grunduddannelse, weekendbaseret
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

04-06 MAR
18-20 MAR
01-03 APR
15-17 APR

29 APR - 01 MAJ

Søgård

Resterende lovpligtig uddannelse, week-
endbaseret
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

04-06 MAR
18-20 MAR
01-03 APR
15-17 APR

29 APR - 01 MAJ

Søgård

Totalforsvarsmodul
(Almindelig hjælp til politiet, Elementær 
branduddannelse, Redningstjeneste, Ska-
destedslære og Miljøuddannelse)

04-06 MAR Aalborg kaserner

Opmærksomhedsuddannelse vedr. terror 17 MAR Nordsjælland

Grunduddannelse komplet 25 MAR - 03 APR Stensved

Opmærksomhedsuddannelse vedr. terror 30 MAR Stensved

Grunduddannelse komplet 01-10 APR Bornholm

Resterende lovpligtig uddannelse komplet 01-10 APR Skive Kaserne

Almindelig hjælp til politiet 09 APR Søgård

Miljøuddannelse 09 APR Stensved

Orienteringslære 09 APR Stensved

Elementær branduddannelse 10 APR Stensved

Opmærksomhedsuddannelse vedr. terror 12 APR Fyn

Bevogtning under fredsberedskab 15-17 APR Søgaardlejren

Redningstjeneste- og Miljøuddannelse 16-17 APR Stensved

LPU/RLU KOMPLET: 
Almindelig hjælp til politiet, Førstehjælp på 
kamppladsen, Redningstjeneste, Bevogt-
ning under fredsberedskab, Signalud-
dannelse, Orienteringslære, Resterende 
våbenuddannelse GV M/95 og Småstyr-
kers kamp 1. 

29 APR - 08 MAJ Christiansminde

Redningstjeneste 30 APR - 01 MAJ Søgaardlejren

Totalforsvarsmodul
(Almindelig hjælp til politiet, Elementær 
branduddannelse, Redningstjeneste, ska-
destedslære og miljøuddannelse)

06-08 MAJ Aalborg kaserner

Signaluddannelse, 07-08 MAJ Stensved

Resterende våbenuddannelse GV M/95 07-08 MAJ Stensved

Almindelig hjælp til politiet 14-15 MAJ Stensved

Bevogtning under fredsberedskab 14-15 MAJ Stensved

Førstehjælp på kamppladsen 27-29 MAJ Stensved

Småstyrkes Kamp 1 27-29 MAJ Stensved

RLU, Almindelig hjælp til politiet 28 MAJ Odense

Totalforsvarsmodul :
– Skadestedslære
– Elementær branduddannelse,
–  Almindelig hjælp til politiet og Miljøud-

dannelse)

26 MAJ
28 MAJ
29 MAJ

JONSTRUP 
Christiansminde
Christiansminde

Grunduddannelse komplet 17-26 JUN Vandstedgaard

Grunduddannelse komplet 17-26 JUN Stensved

Opmærksomhedsuddannelse vedr. terror 22 JUN Stensved

Opmærksomhedsuddannelse vedr. terror 22 JUN Bornholm

Resterende lovpligtig uddannelse komplet 24 JUN - 03 JUL Skive Kaserne

Grunduddannelse komplet 24 JUN - 03 JUL Christiansminde

Førstehjælp 24-26 JUN Skive Kaserne

Grunduddannelse komplet 24 JUN - 03 JUL Skive Kaserne

Grunduddannelse komplet 24 JUN - 04 JUL Søgård

Totalforsvarsmodul
(Almindelig hjælp til politiet, Elementær 
branduddannelse, Redningstjeneste, Ska-
destedslære og Miljøuddannelse)

27-30 JUN Skive Kaserne

MARINEHJEMMEVÆRNET
Kursus Periode Sted

Navigationskursus I
modul 1
modul 2

07-09 JAN
11-13 FEB

Slipshavn

SAR 1, MHV 07-09 JAN Slipshavn

Kommunikationsgastkursus 09-14 JAN Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 30 JAN -03 FEB Slipshavn

Navigationskursus III 30 JAN - 04 FEB Slipshavn

Assisterende motorpasserkursus, MHV 06-11 FEB Slipshavn

Hovmesterkursus 06-11 FEB Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 11-13 FEB Slipshavn

Dæksgastkursus 13-19 FEB Slipshavn
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kurSuSkaLENDEr 1. haLvÅr 2011

SAR 2, MHV 18-20 FEB Frederikshavn

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 28 FEB - 03 MAR Fanø

Fartøjsførerkursus, vedligeholdelse 11-13 MAR Frederikshavn

Navigationskursus II
modul 1
modul 2
modul 3

11-13 MAR
08-10 APR
19-26 JUN

Slipshavn

Fartøjsmesterskursus 13-18 MAR Slipshavn

Instruktørkursus 20-25 MAR Slipshavn

Motorpasserkursus, MHV 10-15 APR Slipshavn

BON, Havnebevogtningkursus 11-15 APR Slipshavn

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 17-20 APR Fanø

Speedbådscertifikatkursus 29 APR - 01 MAJ Slipshavn

Dæksgastkursus 01-07 MAJ Slipshavn

Sømandsskab, BON, MHV 01-03 MAJ Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 01-06 MAJ Slipshavn

Radarbrugerkursus, MHV 06-08 MAJ Frederikshavn

Fartøjsførerkursus, vedligeholdelse 13-15 MAJ Frederikshavn

Kommunikationsgastkursus 22-27 MAJ Slipshavn

ECPINS Brugerkursus, MHV 27-29 MAJ Frederikshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 19-23 JUN Slipshavn

Speedbådscertifikatkursus 24-26 JUN Slipshavn

Dæksgastkursus 26 JUN - 02 JUL Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 26 JUN - 01 JUL Slipshavn

FLYVERHJEMMEVÆRNET
Kursus Periode Sted

Bevogtningsassistent, del 3, Pistoluddan-
nelse

28-30 JAN KAR

Bevogtningsassistent, del 4, Kontrol og 
sikkerhedstjeneste

25-27 FEB KAR

Bevogtningsassistent, del 5, Adgangs, 
opholds- og udgangskontrol, del 1

25-27 MAR KAR

Bevogtningsassistent, del 6, Færdselsre-
gulering

15-17 APR KAR

Bevogtningsassistent, Vedligeholdelses-
kursus 1, skydning og TAKI

13-15 MAJ SJæLLAND

Bevogtningsassistent, del 7, Taktisk 
indsættelse

28-30 MAJ KAR

FFD Kontrol 2011-1 01 - 19 JUN SKP

Bevogtningsassistent, del 8, Adgangs, 
opholds- og udgangskontrol, del 2

24-26 JUN Karup

FUNKTIONSUDDANNELSER
Kursus Periode Sted

IT-befalingsmandskursus 21-23 JAN Aalborg kaserner

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp
Del 1
Del 2

18-20 FEB
04-06 MAR

Skive Kaserne

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, 
1200

24-27 FEB Bornholm

Hundeførerfunktionskursus, 1150, del 1 
Hundeførerfunktionskursus, 1150, del 2

04-06 MAR
08-10 APR

Tranum

Signaluddannelse 2 18-20 MAR Søgård

IT- befalingsmandskursus 01-03 APR Stensved

Politifunktionskursus Særlig Hjælp 02-03 APR Skive Kaserne

Politifunktionskursus Særlig Hjælp 09-20 APR Christiansminde

IT-befalingsmandskursus 13-15 MAJ Søgaardlejren

Hundeførerfunktionskursus 13-15 MAJ Stensved

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp
modul 1
modul 2

13-15 MAJ
27-29 MAJ

Søgård

Politifunktionskursus Almindelig Hjælp, 
1200

19-22 MAJ Stensved

ØVRIGE UDDANNELSER VED  
HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Kursus Periode Sted

Alment Officerskursus
modul 1
modul 2
modul 3

28-30 JAN
27 FEB - 04 MAR

10-15 APR 

Nymindegab
Nymindegab
Nymindegab

Alment Befalingsmandkursus
modul 1
modul 2
modul 3

28-30 JAN
27 FEB - 04 MAR

08-10 APR 

Nymindegab
Nymindegab
Nymindegab

Instruktørkursus 30 JAN - 04 FEB Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 04-06 FEB Nymindegab

Informationsgrundkursus 04-06 FEB Nymindegab

Udstillingskursus 04-06 FEB Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF
modul 1
modul 2
modul 3

04-06 FEB
20-27 MAR
01-08 MAJ 

Nymindegab/
Oksbøl

Sygepasserkursus i hjemmeværnet
modul 1
modul 2

04-06 FEB
01-08 MAJ 

Nymindegab

Instruktørkursus 27 FEB - 04 MAR Nymindegab

Chefkursus, MOTINF
modul 1
modul 2

27 FEB - 04 MAR
10-15 APR 

Tilgår
Nymindegab

Alment Befalingsmandkursus
modul 1
modul 2
modul 3

11-13 MAR
10-15 APR
13-15 MAJ 

Tilgår
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ØVRIGE UDDANNELSER VED  
HJEMMEVÆRNSSKOLEN                              ...Fortsat

Kursus Periode Sted

Chefkursus 13-18 MAR Nymindegab

Videregående Befalingsmandskursus 13-18 MAR Nymindegab

Ledelseskursus 1 13-18 MAR Nymindegab

Skydelederkursus 1 17-20 MAR Nymindegab

Informationsofficerskursus 18-20 MAR Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTINF
modul 1
modul 2

20-27 MAR
01-08 MAJ 

Nymindegab
Nymindegab

Videregående Skydelærerkursus 27 MAR - 01 APR Nymindegab

Kontaktofficerskursus 01-03 APR Nymindegab

Informationsledelseskursus 01-03 APR Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Deling 01-03 APR Nymindegab

Sygehjælperkursus i hjemmeværnet 01-10 APR Skive Kaserne

Grundlæggende Skydelærerkursus
modul 1
modul 2

05-08 APR
22-28 MAJ 

Nymindegab
Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Underaf-
deling

08-10 APR Nymindegab

Hjemmeværnsskolens Lærerkursus 10-15 APR Nymindegab

Alment Befalingsmandkursus
modul 1
modul 2
modul 3

15-17 APR
22-27 MAJ
24-26 JUN 

Nymindegab

Instruktørkursus 01-06 MAJ Tilgår

Skydelederkursus 2 06-08 MAJ Tilgår

Historikerkursus 06-08 MAJ Nymindegab

Redaktørkursus 06-08 MAJ Nymindegab

Videregående Befalingsmandskursus 08-13 MAJ Tilgår

Ledelseskursus 2 08-13 MAJ Nymindegab

Videregående Officerskursus 22-27 MAJ Nymindegab

Sygehjælperkursus i hjemmeværnet 24 JUN - 03 JUL Tilgår

Hundedommerkursus 26 JUN - 01 JUL Nymindegab

Gruppeførerkursus, Politi 26 JUN - 01 JUL Nymindegab

Forsyningsbefalingsmandskursus 26 JUN - 01 JUL Nymindegab

kurSuSkaLENDEr 1. haLvÅr 2011

Strathe Security (Danmark) tilbyder  
i samarbejde med Condor Security  
(Israel) nu kurser og træning i Danmark.
 
- Basic Close Protection Tactics /   
 Grundlæggende livvagtskursus.

- Facility Security / Bygnings- og  
 Anlægssikkerhed. Især målrettet  
 professionelle vagter.

- Security Responder / 2-dages  
 førstehjælps-kursus tilpasset  
 sikkerhedspersonel.

 
Ledige pladser på kommende kurser i  
februar og marts 2011. Kontakt Strathe 
Security for nærmere information.
 
(Optagelse kræver sikkerhedsgodkendelse af ansøger)

Israelsk sIkkerhedsuddannelse I danmark!

Se meRe På www.STRATheSeCuRITy.DK
Strathe Security • Fuglebækvej 4 a • 2770 kaStrup • 33 11 27 08
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”Det nuværende hjv.dk har tjent os godt. Det er lavet 
efter ”Best Practice” med de teknologiske mulighe-
der, der var, da det blev udviklet,” sagde Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, da han i 
sin tid gav grønt lys til projekt hjv.dk version 2.

Men i samme åndedræt erkendte Finn Winkler 
også, at hjv.dk gennem tiden, på grund af lange 
svartider og svingende stabilitet, har voldt hoved-
brud hos mange frivillige og ansatte. Det er derfor 
nødvendigt, at hjemmeværnet i fremtiden satser på 
et system, hvor stabil drift og sikker funktion er et 
absolut krav.

Gode input
Hen over sommeren har frivillige og ansatte via hjv.
dk indsendt deres gode forslag og ønsker til, hvor-
dan hjv.dk version 2 skal se ud og fungere fremover.

”Der er kommet rigtig mange gode input, som 
sammen med resultaterne fra flere workshops er 
blevet vendt og drejet af kloge frivillige og ansatte. 
Nogle af de gode ideer og forslag er kommet med 
i kravene til det nye system, andre er måske ikke 
med i første omgang, men gemmes for eventuelt 
senere at bringes til torvs,” siger Søren Petersen, 
projektleder på udviklingen af hjv.dk version 2 og 
IT-koordinator i Hjemmeværnskommandoen.

Alt lige fra organisering af de fire niveauer – 
Hjemmeværnskommandoen, region, distrikt og 
underafdeling – over den enkeltes personlige hjem-
mesideside bag login til nyhedsformidling og visning 
af film og billeder har været behandlet på de mange 
workshops.

Nyt layout
Det ligger allerede nu helt klart, hvordan det nye 
hjv.dk version 2 overordnet kommer til at se ud. 
Forsvarsministeriet har nemlig udgivet fælles 
retningslinjer for et nyt og moderne layout, som alle 
myndigheder, herunder også hjemmeværnet, skal 
rette sig efter (se billedet). Det er dog vigtigt at 
understrege, at hjemmeværnet, inden for rammerne 
af det fælles layout, har rigtig gode muligheder for at 
videreføre eget design og identitet.

I luften i 2012
Arbejdet med hjv.dk version 2 er nu på vej over i ud-
budsfasen, hvor inviterede virksomheder, ud fra de 
udarbejdede krav, kan komme med bud på, hvordan 
de vil løse opgaven. Hjv.dk version 2 forventes at gå 
”i luften” i løbet af 2012. Vi vil i kommende numre af 
HJV magasinet og som nyheder på hjv.dk løbende 
fortælle om arbejdet med hjemmeværnets nye hjem-
meside.

         Se eksempler på det nye design på Farvands-
væsenets hjemmeside på www.frv.dk og på 
Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk

Det moderne hjv.dk 
version 2 tager form
På en række workshops i efteråret har ansatte og frivillige lagt 
hovederne i blød for at finde frem til, hvad hjv.dk version 2 skal 
kunne som hjemmeværnets vigtigste kommunikations- og forvalt-
ningssværktøj. Næste fase er, at IT-virksomheder opfordres til at 
byde ind på opgaven med at omsætte kravene til virkelighed.

AF TONNy BENDER CHRISTENSEN

Et eksempel på Forsvarsministeriets 
såkaldte ”visuelle retningslinjer”, som 
hjemmeværnet skal lave hjv.dk version 
2 efter.
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Gemt bag et anonymt sted i Rold Skov findes 
indgangen til et af de største og dyreste 
bygningsværker i Danmark. Skjult for of-
fentligheden og landets fjender opførte de 
danske myndigheder i 1960’erne en bunker, 
som skulle rumme regeringen, kongehuset, 
forsvarschefen, chefen for Rigspolitiet og 
Politiets Efterretningstjeneste (PET) og de 
ledende embedsmænd fra landets centralad-
ministration i tilfælde af en tredje verdenskrig.

Anlægget – kaldet REGAN VEST – inde-
holder næsten to kilometer gange, tunneler 

og skakter samt 160 rum til 350 personer. 
Det er bygget til at kunne klare en atomkrig, 
rumme forsyninger til adskillige ugers ophold, 
har egen vand- og elforsyning, radiostation, 
konferencefaciliteter, præst, politistation og en 
lægevagt.

Poul Holt Pedersen og Karsten Pedersen 
har fået en unik adgang til at bese bunkeren. 
Det har de skrevet en bog om.

Bogen tager os med tilbage til en tid, hvor 
civilisationen ofte balancerede på kanten af 
nuklear tilintetgørelse. Det danske folketing 
erkendte denne trussel og opførte et anlæg, 
som skulle ende som en af danmarkshistoriens 
bedste og længst bevarede hemmeligheder.

Fire årtier efter sin tilblivelse står anlæg-
get næsten, som da det blev bygget. Der 
har endnu aldrig været behov for at tage 
det i brug. Men gennem talrige øvelser har 
regeringen, centraladministrationen og mange 
andre aktører i dybeste hemmelighed øvet 
sig i at lede landet fra anlægget, hvis det blev 
nødvendigt.

Den operative krigsførelse føres ikke fra 
REGAN VEST, der er et rent civilt anlæg. Alli-
gevel medbringer Forsvarsministeriet under en 

udflytning forsvarsministeren, forsvarschefen, 
de øverste embedsmænd fra Forsvarskom-
mandoen og ministeriet samt flere af de i en 
krise eller krig centrale øvrige myndigheder 
– Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets 
Efterretningstjeneste og Farvandsvæsenet.

Disse er med i anlægget som militære 
rådgivere for regeringen og for at kunne 
drøfte operative forhold med regeringen og 
centraladministrationen. Ved en udflytning til 
bunkeren er der også behov for en informa-
tionstjeneste til at betjene indflytterne med 
kommunikation til eksterne samarbejdspartne-
re og information til befolkningen. Der flytter 
derfor cirka 50 kommunikationseksperter med 
i anlægget under en udflytning. Størstedelen 
er fra hjemmeværnet.

Bunkeren er stadig delvis hemmelig – og 
bogen røber derfor ikke anlæggets nøjagtige 
beliggenhed. Terrortruslen har gjort, at anlæg-
get er bevaret på trods af Den Kolde Krigs 
afslutning, men det holdes ikke i så højt be-
redskab som tidligere. Der findes et lignende 
anlæg i Nordsjælland.
         Læs mere om anlægget og formålet 

med det på www.reganvest.dk

bøgEr

Danmarks dybeste hemmelighed
60 meter under jorden ligger en atombunker, som under den kolde krig blev bygget til at 
huse blandt andre regeringen og kongehuset i tilfælde af en national krise eller krig.

TEKST: CHARLOTTE THROULF
FOTO: KARSTEN PEDERSEN

Titel: Danmarks dybeste hemmelighed
Forfattere: Poul Holt Pedersen og 
Karsten Pedersen
Forlag: Billesøe & Baltzer
Pris: kr. 198 

REGAN VEST indeholder næsten to kilometer gange, tunneler og skakter.

Dronningen har sin egen lejlighed i atombunkeren.
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Til den yderste grænse
Kai Vittrup har i en årrække været efter-
spurgt som ordenshåndhæver forskellige 
steder i verden, senest i Afghanistan, hvor 
han som chef for EU’s politimission var 
med til at uddanne afghanske politifolk. 
Vittrup fortæller i bogen om sine oplevelser 
midt i brændpunkterne

Titel: Til den yderste grænse
Forfatter: Kai Vittrup i samarbejde med Michael 
Holbek Jensen
Forlag: Ekstra Bladets Forlag
Pris: kr. 250

De faldne
Gennem samtaler med familier, venner, 
præster og soldaterkammerater får dan-
ske soldater, der er faldet i Afghanistan, 
fortalt deres egen historie – én for én. 
Bogen kommer tæt på soldaternes hver-
dag på slagmarken og giver et indblik i 
de mænd og kvinder, der vælger at rejse 
ud for at kæmpe med livet som indsats.

Titel: De faldne
Forfatter: Karl Erik Stougaard et al.
Forlag: Berlingske Media Forlag
Pris: kr. 299

Ven og reservemor
Ruth Brik Christensen er ”kufmutter” 
for danske soldater i Afghanistan, og 
det er hendes vigtigste mission at give 
soldaterne et fristed fra krigen på Kuffen, 
som soldaterhjemmet bliver kaldt. Som 
ven og reservemor er hun det menneske, 
soldaterne betror sig til, når de er langt 
fra kæreste, venner og familie.

Titel: Ruth i krig
Forfatter: Ruth Brik Christensen
Forlag: Forlaget Turbulenz
Pris: 299,95

Krigens ansigt
Bogen handler om danskernes krig i 
Afghanistan. Forfatteren har talt med over 
200 soldater, pårørende, efterladte og 
læger og har samlet interviewene i denne 
bog. ”Krigens ansigt” fortæller, hvorfor 
soldaterne deltog, hvad de oplevede og 
frem for alt, hvordan det påvirkede dem 
bagefter.

Titel: Krigens ansigt
Forfatter: Sven Arvid Birkeland
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 349,95

En dansk krigshelt
Biografi om Anders Lassen, der faldt i 
britisk krigstjeneste kun få uger før 2. 
Verdenskrigs afslutning. Under krigen del-
tog han i adskillige commandoraids mod 
tyske og italienske styrker, og som den 
eneste ikke-brite modtog han posthumt et 
Victoria Cross.

Titel: Anders Lassens Krig
Forfatter: Thomas Harder
Forlag: Informations Forlag
Pris: kr. 399

Fortrængt grusomhed
Under 2. Verdenskrig virkede flere hun-
drede danskere som SS-vagter i kz- og 
lignende tvangslejre. Nogle af dem begik 
beviseligt forbrydelser, der i grusomhed 
ikke stod tilbage for de værste, der blev 
begået under krigen. Bogen handler om 
disse glemte gerningsmænd.

Titel: Fortrængt grusomhed
Forfatter: Dennis Larsen
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299

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
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DEN SjOvE SiDE

1   Hvilken slags kursus har Anders Deenfeldt været med 
til at udvikle?

2   Hvad hedder den pyramide, som viser vigtigheden af 
menneskers behov?

3   Hvor mange SINE-telefoner bliver udleveret i hjemme-
værnet?

4   Fra hvilket Hærhjemmeværnsdistrikt kom de hjemme-
værnssoldater, som deltog i øvelsen Night Hawk?

5   Hvor mange KFUM-Spejdere i alt var mødt frem til 
det ugentlige møde i spejderhytten i Næstved 1. 
november?

6   Hvilke gaver fik Bendix Merkel af Hjemmeværnsfon-
den?

Send dine svar til HJV magasinet,  
Hjemmeværnskommandoen, Kastellet 82,  
2100 København Ø – eller på e-mail til  
hjvbl@hjv.dk senest fredag 21. januar.

God fornøjelse

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

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

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 3/2010 blev:

Hanne søndergaard
P. Andersensvej 18
9990 Skagen

Axel Gyntler
Mølleengen 115
3550 Slangerup
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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

Hvalpsund Færgekro ved Limfjorden
- hjertevarme og højt til himlen

SPAR KR. 301,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

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

Ankomst mandag til torsdag 

indtil	17.12-2010.	

899,-
Priskode

L21

Hvalpsund Færgekro HHH

Hvalpsund Færgekro ligger med smuk udsigt over 
Limfjorden. Her er der plads til alle, højt til himlen 
og oplevelser i vente. Den nuværende kromand i 
Hvalpsund er 5. generation på kroen og de gode 
krotraditioner lever i bedste velgående. I restauran-
ten serveres såvel de klassiske kroretter som en 
gourmetmenu. 

Hotel Troense HHH

Hotel Troense ligger i skipperbyen Troense på Tå-
singe, der er den rene idyl, uanset hvor man vender 
øjet hen. Til den ene side det blå og blinkende Svend-
borgsund, til den anden side hyggelige stræder med 
små bindingsværkshuse - og midt i det hele og med 
en pragtfuld udsigt over sundet ligger Hotel Troense. 
Et par stenkast fra Troense ligger Valdemars Slot.

Lad Hotel Troense forkæle jer 
- en idyllisk plet på Tåsinge

SPAR KR. 115,-

Pris fra kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 1	x	overnatning
•	 1	x	morgenbuffet
•	 1	x	3-retters	middag	
•	 1	x	½	flaske	husets	vin 

Enkeltværelse 750,-

Ankomst søndag, mandag, tirsdag og 
onsdag	indtil	10.12.2010.

750,-
Priskode

L43

Hotel Fjordgården HHH

Hotel Fjordgården ligger et stenkast fra Ringkøbing 
Fjord og danner en perfekt ramme om et afslappet 
ophold i det vestjyske – du kan sejle i kajak helt ind 
i hotellets baghave ad den dejligste å og er samti-
dig kun 2 minutters gang fra Ringkøbings gamle, 
brostensbelagte gader. Vesterhavet og storslåede 
naturoplevelser er tæt herved. 

Væk hjemmefra …
- 3 skønne dage ved Vesterhavet

SPAR KR. 643,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning	
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	2-retters	menu	eller	
 buffet efter køkkenchefens valg
•	 Vælg	desuden	mellem	
 - greenfee til Holmland Klit Golf
 - rygmassage i hotellets velværeafdeling
 eller en gave på værelset med små   
 forskellige velværeprodukter

Booking	af	rygmassage	Hotel	Fjordgården,	tlf.	97	32	14	00 

Fri	ankomst	i	2010.

1.250,-
Priskode

69L

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. 69,-.

Teknisk arrangør: 

Opdag Alpelandet!
8 dage på 3-stjernet hotel i Hinterglemm, Østrig

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag/buffet
• 1 x Joker Card oplevelsespas

Hotel Hinterglemm HHH
Det 3-stjernede Hotel Hinterglemm er et fremragende ud-
gangspunkt for en familieferie, hvor I sammen kan tage på 
opdagelse i det betagende østrigske alpelandskab. Her bor 
I på store værelser med egen balkon og får dagens første 
og sidste måltid serveret i omgivelser, hvor både børn og 
voksne vil føle sig velkomne. Tager I bjergbanen Reiterkogel-
bahn (100 m) op i højderne, bliver I belønnet med den mest 
storslåede udsigt. Stedet er et rent paradis for vandrere og 
mountainbikere, og man finder et væld af afmærkede ruter 
og stier – også ruter, hvor børnene kan være med. I har 
desuden et rigtig godt udgangspunkt for udflugter til mange af 
Østrigs populære seværdigheder som f.eks. panoramavejen 
Grossglockner Hochalpenstrasse, der starter i byen Fusch 
(43 km) og snirkler sig ind i området omkring Østrigs højeste 
bjerg Grossglockner. Opholdet inkluderer også et væld af 
gratis aktivitetsmuligheder alene i lokalområdet med jeres Jo-
ker Card: F.eks. i svømmehallen Hallenbad Hinterglemm, der 
ligger få hundrede meter fra hotellet og i det store udendørs 
badeland med vandrutsjebaner i Saalbach (4 km). 

Ankomst: Lørdage i perioden 4.6.-20.8.2011.

Luksus på Amerika
3 dage på 4-stjernet hotel ved Mariager Fjord i Hobro

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x 4-retters middag
• Velkomstkurv med vin, frugt 
 og chokolade

Hotel Amerika HHHH   
Midt i bøgeskoven ned til Mariager 
Fjord ligger der en lille oase, der kan 
gøre noget særligt ved dine næste fri-
dage: Hotel Amerika er en oplevelse 
af topkvalitet fra ankomst til afrejse, 
hvor alt fra den klassiske, rustikke 
indretning til køkkenets ønske om 
at give dig en god overraskelse, ska-
ber en luksuriøs ramme om et par 
dage langt væk fra hverdagen. Inden 
du sætter dig til bords i restauranten 
med udsigt til parkens træer, er det 
oplagt at benytte hotellets idylliske 
beliggenhed til en tur langs vandre-
stierne gennem Østerskoven – f.eks. 
ned til vandkanten af Danmarks ef-
ter sigende smukkeste fjord. 

Ankomst:
Mandag til fredag frem til 17.12.2010 
samt i perioden 10.1.-24.6.2011.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Kulturferie i Güstrow
4 dage på 3-stjernet hotel i Güstrow

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x aftenbuffet
• 1 velkomstbuffet med kaffe, 
 ostebord og kage
• 1 velkomstdrink på værelset
• Softdrinks ad libitum

I perioderne 2.1.-30.4.2011 
inkluderer opholdet en entré 
til Schloss Güstrow

Nordik Hotel Am Tierpark
HHH
Güstrow syd for Rostock hører til 
blandt eliten af gamle pragtbyer i det 
tidligere Østtyskland. Med ophold 
på Hotel Am Tierpark har man en 
komfortabel base for at gå på opda-
gelse i historien – men også for at 
opleve nogle af nutidens spændende 
attraktioner: Hotellet ligger i udkan-
ten af Güstrow som nabo til det tro-
piske sauna- og badeland samt byens 
natur- og oplevelsespark, hvor man 
kan komme i nærkontakt med ulve 
og gå under vandet gennem aquatun-
nelen. Er man til store kulturoplevel-
ser, giver både byens smukke renæs-
sanceslot, domkirken og ikke mindst 
kulturbyerne langs østersøkysten 
et levende indblik i hansestæder-
nes ufattelige rigdomme – og ikke 
mindst i en stemning af i går, som er 
intakt på trods af en særdeles dra-
matisk fortid. 

Valgfri ankomst  
i perioden 2.1.-19.12.2011.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

   eller ring: 

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
Normalpris 1.049,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

849,-
Normalpris 999,-

Pris pr. pers. 
i lejlighed

2.649,-
Normalpris 2.949,-

Hotel Amerika

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

seng. Max. 2 børn 4-7 år gratis i 
forældres værelse. Max. 2 børn 8-11 

år ½ pris i forældres værelse.
Max. 2 børn 12-14 år 30 % rabat 
i forældres værelse. Dog max. 2 

ekstraopredninger i alt pr. lejlighed.

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

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

Ekstranat inkl. morgenbuffet: 
Kun kr. 249,-

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

seng. Max. 1 barn 4-11 år ½ pris 
i forældres værelse.

Hotel Hinterglemm

Bestil Sommerferien 2011 nu
Bestil ferien, inden der kommer moms på rejser 
pr. 1.1.2011 – læs mere på www.happydays.nu
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Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Pris: Kr. 899,-

INF-WEAR.dk
anbefaler!

                   Dragoon
                   TacTical TighT fleece
Tætsiddende fleece, som passer perfekt under Dragoons ASBAC Smock eller din alminde-
lige kampjakke. Fleecen har lodrette sidelommer med ekstra inderlomme til mobiltelefon.
Tætsiddende hætte, som også kan anvendes under hjelmen, når det er rigtigt koldt. Beskyt-
telse over fleece på skuldre og albuer. Blødt velcro til navnemærke og enhedsafmærkning 
på ærmer. Udluftning under ærmerne, hvor der er lagt materiale imellem lynlås og albuen, 
således at lynlåsen føles mindst muligt. Fleecen er endvidere gennemført i blød fleece, med 
slidlag på skuldre og albuer.

Pris: Kr. 699,-

XGO
Zip Mock Phase 4

Pris: Kr. 499,-  

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

Dragoon
ASBAC Smock 
Pris: Kr. 1.299,-

Dragoon
Winter combat gloves

Pris: Kr. 250,-

Dragoon
  Windbreaker Jacket

 Pris: Kr. 299,-

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

Den lille lygte indeholder følgende lys og montager:

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

XGO
Watch Cap
Pris: Kr. 125,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!
Salg af professionelt udstyr og udrustning til soldater i dansk forsvar - nationalt og internationalt
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Afsender:
DistributionPLUS A/S 
Strandvejen 16, 2. sal 
9000 Aalborg

Ny kursusplan fra
Hjemmeværnsskolen44

Udgangsuniformer
bliver nu udfaset26

Tjenestesteder  
på plads

Hjemmeværnet får
ny opgave i Kosovo

22
14

Frivillig på 
flere fronter
Fokus på frivillighed
Side 5-13
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