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30 SEKUNDER...
Sæt tjenestebukserne korrekt!
Du har 30 sekunder til at gøre et godt førstehånds 
indtryk overfor andre mennesker og derfor er det 
vigtigt at uniformen sidder korrekt!

De “gamle” opsmøg, som blev anvendt til tjenes-
teuniformen i begyndelsen er ikke længere oppe i 
tiden, men du skal nu rulle dine bukser op over en 
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Vi ser ofte at uniformeret personel vælger en “civil” 
sko til uniformen, og ofte passer dette ikke sammen!
Så hvis du også her vil gøre et godt indtryk og se 
godt ud i din uniform, så lad valget falde på et par 
Bates Uniform Oxford - Kan også anvendes civilt!
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GBK er udviklet til anven-
delse i første fase, når der 
er fundet et mistænkeligt 
objekt på en offentlig plads 
og der derved er mulighed 
for en bombetrussel!

STORMWALL
er udviklet til 
beskyttelse af be-
vogtningspersonel
i forbindelse med
kontrolposter. 

Beskytter personellet imod 
bilbomber og beskydning 
med håndvåben. 
Kan nemt medbringes og 
kan sættes hurtigt op!
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Hvad skal jeg være? Hvad kan jeg blive? Hvordan er mine 
jobmuligheder bagefter? Spørgsmålene trænger sig på, når 
du skal vælge uddannelse. ”Hvad kan du blive i Forsvaret”, 
har ikke svarene på det hele, men den kan hjælpe dig med 
at blive mere afklaret. 

Bogen fortæller om uddannelsesmulighederne inden for 
Forsvaret og viser, at Forsvaret rummer masser af studievalg og 
karriereperspektiver - både i og uden for Forsvaret. 

Forsvaret er nemlig en af landets største arbejdspladser og sam-
tidigt et unikt, spændende og meget alsidigt uddannelsessted, hvor 
du kan uddanne dig på alle niveauer. 

Forsvaret er altså en overvejelse værd, uanset om du er teo-
retisk funderet, praktiker, teknisk interesseret, internationalt 
orienteret, brænder for idræt og outdoor eller har ambitio-
ner om at blive leder. Og så har vi slet ikke nævnt, at du får 
løn under uddannelse og er sikret et job bagefter.

Bestil “Hvad kan du blive i Forsvaret” og læs om dine mange muligheder

Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk
eller SMS “Forsvaret1” til 1277.

VÆLG EN UDDANNELSE
der er et springbræt eller et ståsted for livet

SØG NU
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Ud af  
starthullerne
I dag står hjemmeværnet godt 
rustet efter et forsvarsforlig, der 
for to år siden krævede markante 
ændringer i organisation og op-
gaver. De første to år af forliget 
er gået med at få tingene sat i 
værk, og nu er hjemmeværnet 
med ledelsens ord på plads. 

Efter omstillingsprocessen står 
hjemmeværnet og dets mange 
frivillige i dag klar i startblok-
ken og er parate til at levere de 
ydelser, som politikere, samar-
bejdspartnere og befolkningen 
forventer og har tiltro til. 

Klar til start er også HJV 
magasinet, der med denne 
udgave afløser Hjemmeværns-
bladet. Magasinet vil i forhold til 
bladet bringe mere overordnede 
og perspektiverende artikler om 
hjemmeværnet og dets samspil 
med samfundet. 

I det første nummer fokuse-
rer vi specielt på visionen og 
missionen for hjemmeværnet i 
de kommende år, og vi har fået 
de politiske partiers forsvarsord-
førere til at komme med deres 
opfattelse af hjemmeværnet i dag 
og i fremtiden.

Vibeke Bagge, redaktør

05
Grænsen for det utænkelige flytter sig hele tiden

Der blev brugt dramatiske eksempler, da Hjemmeværnsledelsen på 
den årlige rundrejse i januar demonstrerede hjemmeværnets indsæt-
telse i terror- og katastrofesituationer.

Kriseterapien efter 9. april
Den 96-årige pensionerede oberst Bjørn Scheibye fortæller om  
de svære følelser, der brændte sig fast, efter at Danmark var taget 
uden kamp. For ham rummer besættelsestiden stadig utallige  
ubesvarede spørgsmål.
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Sanitetstrailer
Hjemmeværnets 23 nye sanitetstrailere kan bedst sammenlignes med 
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Leder

Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik har siden 11. 
september 2001 primært koncentreret sig om tre ting: 
Bekæmpelse af international terrorisme, forhindring af 
spredning af masseødelæggelsesvåben og stabilisering 
af regionale konflikter.

For at forfølge danske interesser har danske soldater 
ydet en kæmpe indsats overalt i verden. Især må man 
fremhæve Kosovo, Irak og Afghanistan som de tre 
hovedområder.

Regeringen har i samarbejde med Storbritannien, 
USA og den irakiske regering besluttet at neddrosle det 
danske arrangement i Irak. Det er en væsentlig milepæl 
i processen for, at irakerne selv kan overtage ansva-
ret for sikkerheden i det sydlige Irak, hvor de danske 
styrker har arbejdet.

Når man ser på Iraks proces fra Saddam Hussein til 
det nuværende spirende demokrati, kan det se blodigt 
ud. Der er bestemt stadigvæk store udfordringer i Irak 
– men dertil er det kun at erindre om, at alle demokra-
tier har måttet kæmpe for sin succes.

I Danmark kostede 2. Verdenskrig allierede soldater 
og tapre modstandsfolk. Mange uskyldige måtte betale 
den højeste pris for den demokratiske frihed, vi nyder 
godt af i dag. Det kan være svært at forstå 60 år efter, 
men sådan er det.

Man kunne med rette påpege, at Danmark stadig-
væk kunne gøre en stor forskel i Irak. Man kunne flytte 
styrkerne til Bagdad og hjælpe USA og irakerne med 
at få den del af Irak stabiliseret. Ingen skal være i tvivl 
om, at danske soldater ville være højt kvalificeret til 
opgaven. 

Men skal man se på, hvordan Danmark kan gøre den 
største indsats for at forfølge de tre overordnede mål, 
så må vi konstatere, at det er mandskabs- og materi-
eltungt at være spredt over Irak, Kosovo og fire forskel-
lige steder i Afghanistan. Derfor giver det god mening 
og større effekt, hvis Danmark samler sine aktiviteter 
for en øget indsats i Afghanistan.

Der foreligger nu en stor opgave i at samle det brede 
politiske flertal og befolkningens opbakning til, at Dan-
mark deltager i det lange seje træk for at holde Taleban 
og Al Qaeda fra indflydelse i Afghanistan.

Al Qaeda-terroristerne brugte Afghanistan som sikker 
rede for planlægning og træning til 11. september-an-
grebet – og det skete med Talebans velsignelse. 

Taleban lod hånt om menneskerettigheder og frihed, 
blandt andet ved at forbyde kvinder uddannelse samt 
frihed over egen krop og liv. Taleban forbød ligeledes 
alle former for litteratur, som udfordrede streng Sharia 
kultur. I det hele taget en livsfilosofi og styreform, der 
på hæsligste vis holder mennesker i et middelalderligt 
og umenneskeligt jerngreb.

Den frie verden kan ikke tillade, at landområder bliver 
reder for terrorister. Vi skal støtte den afghanske proces 
mod frihed og demokrati. Afghanerne har stemt om en 
forfatning, har valgt en overgangsforsamling og senere 
en regering. Nu gælder det om at støtte processen, så 
Taleban og Al Qaeda ikke får held til at tilbageerobre 
magten og dagsorden.

FN, EU og NATO sætter store ressourcer ind på civil 
genopbygning og civil/militær sikkerhed for at sikre 
fremgang i udviklingen. Der må også i Danmark gøres 
en kraftanstrengelse for at samle de politiske partier om 
en fælles indstilling.

Irak viser med al tydelighed, hvad forskellen er på 
et flertal - og et bredt flertal bag de danske soldater. 
Befolkningens opbakning til en international indsats 
lider generelt skade, når Folketingets partier slås om 
sikkerhedspolitikken.

Indsatsen i Afghanistan er vigtig af hensyn til vores 
egen langsigtede sikkerhed. Derfor skal vi også opfor-
dre alle frivillige hjemmeværnssoldater til at støtte op 
om den internationale indsats.

Et antal frivillige har allerede gjort det ved at melde 
sig til internationale operationer som protection teams, 
som håndværkere og som stabsfolk for genopbygning. 
Men det skal i høj grad også ske med holdningsarbejde 
herhjemme, så vi fastholder den danske befolknings 
forståelse for værdien af et aktivt dansk internationalt 
bidrag for stabilitet og sikkerhed i verden.

Bekæmpelse af international terrorisme er vor gene-
rations største sikkerhedspolitiske udfordring – der må 
vi ikke svigte vores ansvar.

Hjemeværnsledelsen

Vores langsigtede  
sikkerhed  
er afhængig af succes i Afghanistan

Ulrik Kragh (MF)
Kommitteret for 
Hjemmeværnet
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Grænsen for det 

utænkelige flytter 

sig hele tiden
Redningsfolk bjærger ofre 
for terrorbombningen i 
Madrid, 2004



Det ser sort ud. Spanien, Frankrig og Tyskland er 
henholdsvis 10., 11. og 12. januar blevet ramt af 
kraftige terrorangreb, der blandt andet er gået ud 
over banegårde, kemiske fabrikker og lufthavne. 
Og fredag 13. januar er turen kommet til Danmark. 
Aalborg lufthavn sprænges i luften, og TV-avisens 
studievært meddeler, at terrorgruppen 4X står bag, 
og at de lover flere aktioner i Danmark.

Men vi kan heldigvis ånde lettet op, for de nævnte 
terrorbegivenheder er kun led i et tænkt eksempel 
og en del af det virkningsfulde oplæg på Hjemme-
værnsledelsens rundrejse i januar.

Her informerede hjemmeværnets chef, general-
major Jan S. Norgaard, og Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh (MF), om status på og 
planer for hjemmeværnet.

Indsættelse med og uden våben
Terrorscenariet fra Aalborg blev på rundrejsen brugt 

til at illustrere, hvordan hjemmeværnet efter politisk 
beslutning som militær organisation og med våben 
er i stand til at bidrage til forsvaret af Danmark. 

I Hjemmeværnsledelsens eksempel bliver 20.000 
hjemmeværnssoldater efter terrorangrebet på Aal-
borg lufthavn indsat til bevogtning af vigtige civile og 
militære installationer. 

Hjemmeværnets mission består imidlertid ikke 
alene i at bidrage til forsvaret af Danmark, men 
omfatter også hjælp til beskyttelse af landet i forbin-
delse med katastrofer. I et sådant tilfælde vil hjem-
meværnet som militær organisation kunne deltage i 
beskyttelsen af Danmark uden våben. 

På rundrejsen blev dette aspekt beskrevet gen-
nem et scenarium, hvor et tankskib med 55.000 
tons olie påsejler Storebæltsforbindelsens lavbro 
med høj fart. Et brofag styrter delvist sammen, og 
tankskibet får slagside og lækker olie.

I dette tænkte eksempel bliver blandt andet 

AF JAKOB EBERHARDT

Fakta

Hjemmeværnets 
mission:
”Vi bidrager til beskyttelsen 
og forsvaret af Danmark med 
en troværdig og fleksibel ka-
pacitet ved at levere militære, 
frivillige styrker, der tilgodeser 
samfundets behov under alle 
forhold.”

Der blev brugt dramatiske 
eksempler, da Hjemme-
værnsledelsen på den årlige 
rundrejse i januar demon-
strerede hjemmeværnets 
indsættelse i terror- og 
katastrofesituationer.

Grænsen for det 

utænkelige flytter 

sig hele tiden

John Frandsen synes, at årets rundrejse er den 
bedste, han hidtil har overværet.
”Selve formen var frisk og god. Der var ikke 

tale om højtlæsning, for det var nærmest et 
show, men samtidig uden at det blev for 

populært, eller at det gik ud over 
informationsværdien. Og selvom 
der måske ikke var meget nyt i 
scenarierne, var de anderledes 

og meget instruktive,” siger John Frandsen.
Han mener dog, at indholdet havde en tendens til at blive lidt 
teoretisk. 
”Det lyder flot, men det kan være svært at overføre til daglig-
dagen i underafdelingen, det vil sige at få det iværksat over for 
ens personel,” fortsætter John Frandsen.
Han savnede i det hele taget noget mere konkret om, hvordan 
hjemmeværnet skal anvendes på de områder, hvor man ønsker 
det anvendt i højere grad end i øjeblikket.

VOXPOP
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John Frandsen, kompagnichef ved Hjemmeværnskompagni Næstved:



Fakta

Hjemmeværnets 
vision:
”Vi vil være en attraktiv og 
troværdig militær partner for 
alle, der deltager i forsvaret 
og beskyttelsen af Danmark.
Vi vil udvikle og anvende 
vores kapaciteter aktivt i 
totalforsvaret efter samfun-
dets behov.
Vi vil skabe relevante og 
udfordrende aktiviteter for 
frivillige, så viljen til at træde 
frem motiveres”.

Stabskompagni fra 
Totalforsvarsregion 
Sjælland

Syv marinehjemme-
værnsfartøjer

To virksomheds-
hjemmeværnsdelinger

To flyverhjemme-
værnsdelinger

Tusindvis af 
hjemmeværnspersonel

Fire politihjemme-
værnsdelinger

Hjemmeværnsledelsen 
viste på rundrejsen, 
hvordan hjemmeværnet 
kunne sættes ind i en 
situation, hvor
Storebæltsbroen påsejles 
af et tankskib.

flyvende delinger fra flyverhjemmeværnet indsat til 
at overvåge indsatsområdet og støtte oprydnings-
skibene, marinehjemmeværnsfartøjer indsættes 
til miljø- og kontrolopgaver og flere tusinde hjem-
meværnssoldater bliver mobiliseret for at hjælpe 
beredskabscentrene med at fjerne svær råolie på 
Sjællands vestkyst. 

Hjemmeværnsledelsen brugte de to scenarier til at 

illustrere en af sine pointer: at hjemmeværnet er en 
troværdig militær kapacitet, der tilgodeser samfun-
dets behov under alle forhold.

Og ledelsen påpegede, at eksemplerne ikke er 
grebet ud af den blå luft, for som de sagde: ”Græn-
sen for det utænkelige flytter sig hele tiden, og det 
usandsynlige er blevet sandsynligt.”

situationskort

Jens Lynge, rekrutteringsofficer 
 ved Politihjemmeværnskompagni Køge

Også Jens Lynge er positiv over for rundrejsen. ”Rundrejsen giver mulighed for 
dialog og forkorter afstanden mellem Hjemmeværnsledelsen og underafdelinger-

ne. På den måde muliggør rundrejsen en direkte vej uden om hierarkiet, 
hvilket er tegn på moderne virksomhedsledelse. Dette var i høj grad 
også gældende i år. Jan Norgaard og Ulrik Kragh var desuden gode 

til at formidle på en levende måde, og de var meget dynamiske,” 
siger Jens Lynge. Undervejs i oplægget hæftede han sig specielt 
ved, at både flere politikere og et statistisk flertal i befolkningen 
støtter hjemmeværnet.

VOXPOP
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AF JAKOB EBERHARDT

Viljen og lysten skal i de kommende år være 
drivkraften i hjemmeværnet.

”Ude i horisonten er der en lysende prik. Det er 
det fyrtårn, hjemmeværnet skal styre efter i den 
kommende tid,” sagde Chefen for Hjemmevær-
net, generalmajor Jan S. Norgaard, på Hjemme-
værnsledelsens årlige rundrejse med henvisning 
til de visioner, som hjemmeværnet har sat sig som 
mål i fremtiden.

Et af hovedpunkterne er at forstærke medlem-
mernes vilje og lyst til at gøre en indsats i hjem-
meværnet. Hjemmeværnsledelsen kaldte punktet 
”Viljen til at træde frem motiveres”, og de gav flere 
løsninger på, hvordan det kunne gøres.

 Værdier
For at styrke hjemmeværnssoldaternes motivation 
skal der blandt andet fokuseres på værdierne i 
hjemmeværnet. Det betyder i første omgang, at 
hjemmeværnet skal finde ind til de fælles kernevær-
dier, og at de skal anvendes i højere grad end i dag. 

Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som i 
øjeblikket behandler hjemmeværnets værdigrund-
lag, og frugten af gruppens arbejde bliver fremlagt 
på det store befalingsmandstræf i Fredericia 2. juni. 

Træffet, som samler flere tusinde befalings-
mænd, er startskuddet til det to-årige projekt ”Vis 

vejen – form fremtiden”. Det skal være med til at 
skabe en gejst, glæde og stolthed, som befalings-
mændene kan bringe videre til deres underafde-
linger, og som i sidste ende kan styrke ånden og 
ideerne i hjemmeværnet.

På flere områder har hjemmeværnet allerede 
opnået nogle mål, der kan forøge medlemmernes 
motivation. Det gælder forbedrede forsikrings-
forhold og kompensation ved indsats, mens 
jobsikring i tilfælde af længerevarende indsats 
skal løses i Interforce-regi.

En aftale er en aftale
For til bunds at forstå, hvad der driver de frivillige 
i hjemmeværnet, har man iværksat en frivillig-
hedsundersøgelse. Den skal styrke muligheden 
for at gøre den frivillige indsats så interessant og 
udfordrende som muligt for det enkelte medlem.

Hjemmeværnsledelsen har dog også nogle 
forventninger og en opsang til medlemmerne: En 
aftale er en aftale! Ledelsen pointerede, at hjem-
meværnssoldater er rigtig gode til at stille, når 
samfundet har brug for dem, men der er for mange 
hjemmeværnssoldater, som ikke overholder aftaler i 
forbindelse med interne hjemmeværnsarrangemen-
ter, for eksempel uddannelse, kurser og øvelser. 
Og det går ud over disse aktiviteter. Hvis man har 
meldt sig til en aktivitet, så skal man også møde 
op. Det er ikke mindst vigtigt i forbindelse med den 
store gruppekonkurrence på Bornholm i maj.  

Endelig skal aktivitetsniveauet i visse enheder 
i vejret. Nogle enheder har et højt eller endda 
meget højt aktivitetsniveau, mens andre halter 
noget bagefter. 

    “Ude i horisonten er der en  
  lysende prik. Det er det fyrtårn, 
hjemmeværnet skal styre efter  
   i den kommende tid“
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Rikke Bentzen, musikbefalingsmand  
ved Musikkorps Vestsjælland:

”Årets oplæg var godt, for det foregik på en humoristisk 
måde, og Jan Norgaard og Ulrik Kragh udnyttede de gode 
aspekter fra året, der er gået. For eksempel fremhævede 

ledelsen indsættelser, som er gået godt, og hvor hjem-
meværnet har fået ros. Desuden var det godt at få 
sat nogle konkrete ord på hjemmeværnets mission 
og vision, og det blev forklaret, hvordan ledelsen 
har tænkt sig at udføre dem,” siger Rikke Bentzen.

VOXPOP

Thomas Seloy, informationsofficer  
ved Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland:

Thomas Seloy har efterhånden været vidne til en del rund-
rejser gennem årene. Han mener, at oplæggene år for år 
er blevet bedre og mere positive. 
”Dette års oplæg er det mest proaktive, jeg har overværet. 
Det er første gang, at der er blevet talt så markant om vi-
sioner. Det blev samtidig klart, at der ovenfra er sørget for, 

at hjemmeværnet har redskaberne, og at bolden nu ligger 
hos de frivillige,” siger Thomas Seloy.

Han anbefaler, at der lægges endnu mere pres 
på de frivillige, og han savnede, at ledelsen på 
rundrejsen fortalte om informationsarbejde ud 
over Event 2007.

VOXPOP

En attraktiv og troværdig partner
Et andet hovedelement i ledelsens visioner er, at 
hjemmeværnet skal være en attraktiv og trovær-
dig militær partner i forsvaret og beskyttelsen af 
Danmark.

Og her har hjemmeværnssoldaternes daglige 
optræden også betydning, pointerede Jan S. Nor-
gaard og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Ulrik Kragh.

Hjemmeværnet bliver kun en attraktiv partner, 
hvis hjemmeværnssoldaterne optræder korrekt, 
hvilket også gælder den militære påklædning, der 
altid skal være ordentlig og reglementeret 

(se artiklen om korrekt påklædning på side 32). 
Hjemmeværnsledelsen fremhævede den 

seneste undersøgelse fra Institut for Konjunktur-
Analyse (IFKA), der viste, at befolkningens tillid 
til hjemmeværnet er voksende. Men for at styrke 
tilliden til hjemmeværnet endnu mere iværksættes 
Eventkampgangen i efteråret 2007.

Hovedformålet med kampagnen er at vise hjem-
meværnets centrale placering i totalforsvaret. 

Hvis hjemmeværnet skal være en troværdig mili-
tær partner, er det desuden også meget vigtigt, at 
alle hjemmeværnssoldater gennemfører over-
gangsuddannelsen, det vil sige BRMA (Brand, 
Redning, Miljø og Almindelig hjælp til politiet). 
Kun på den måde kan hjemmeværnet samarbejde 
med alle dets ”arbejdsgivere”, herunder politi, 
beredskab og virksomheder, men derudover gør 
overgangsuddannelsen også den frivillige til en 
bedre hjemmeværnssoldat. 
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Det mener 
forsvarsordførerne

HJV magasinet har spurgt de forsvarspolitiske 
ordførere om deres holdning til hjemmeværnet, 
dets fremtid og hidtidige udvikling.

AF JAKOB EBERHARDT

Holdningerne til hjemmeværnet er delte blandt partierne på Christiansborg, 
men spørgsmålet er, hvor langt fra hinanden partierne står, og på hvilke punk-
ter der er henholdsvis enighed og splittelse. 

For at besvare disse spørgsmål har HJV magasinet spurgt de forsvarspo-
litiske ordførere om deres holdning til især hjemmeværnets nye opgaver og 
udsendelse som en del af Forsvaret i internationale missioner.
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Det Konservative Folkeparti: ”Husk den  
historiske begrundelse for hjemmeværnet”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle nye 
arbejdsopgaver?”

 ”Jeg synes det er godt. De fleste arbejdsområder er relevante 
også i forhold til det historiske hjemmeværn. Men der er også 
nogle af områderne, hvor jeg siger: Spis nu brød til. Det er fint, at 
hjemmeværnet vil stille sig til rådighed, men hjemmeværnet skal 
passe på, at det ikke bruger for mange kræfter på at kunne det 
samme som andre.” 

  ”Hvad synes du generelt om hjemmeværnets status og 
udvikling?”

 ”Det er mit indtryk, at hjemmeværnet er dem, der er mest på 
plads i forhold til det aktuelle forsvarsforlig. Det er også mit 
indtryk, at hjemmeværnet har forstået, at det er en ny tid, og at 
det er nye opgaver, men uden at glemme, hvad det unikke ved 
hjemmeværnet er. 

Men samtidig vil jeg løfte en pegefinger og sige: husk på hvad 
hjemmeværnet og dets eksistensberettigelse er. Det er vigtigt i 
omstillingsprocessen at huske både den historiske begrundelse for 
hjemmeværnet og dets egentlige og væsentligste funktion, nemlig 
at det er en militær enhed. Det er vigtigt hele tiden at huske, hvor-
for en person dyrker sine interesser som hjemmeværnsmand, for 
den dag hjemmeværnet glemmer det, forsvinder hjemmeværnet.

Men det er ikke uvæsentligt, at de frivillige ressourcer anvendes 
til noget fornuftigt i den tid, hvor hjemmeværnssoldaterne venter 
på at sættes ind nationalt eller internationalt som en militær enhed. 
Samfundet har brug for de frivillige, men de frivillige har også brug 
for at blive brugt.” 

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på interna-
tionale missioner?”

 ”Den er god og positiv. Jeg havde egentlig først forestillet 
mig, at den typiske situation ville være, at hjemmeværnsmanden 
var håndværker og soldat. Men der har jo også været hjemme-
værnsfolk, som har været ude på regulære soldateropgaver på 
internationale missioner. Og det er helt fint for mig, så længe 
hjemmeværnssoldaterne har kompetencerne. Det er det helt 
afgørende. Man kan for eksempel ikke sende en person, der kun 
har hjemmeværnets basisuddannelse, ud på patrulje. De folk vi 
sender ud på patruljeopgaverne, det skal være folk, der er 
uddannet til det og kan magte opgaven.”

”Det er de internationale missioner, der står øverst på min dags-
orden, når det gælder fremtidige opgaver for hjemmeværnet.”

Tom Behnke påpeger, at det 
grundlæggende ved hjemmeværnet 
er, at det er en militær enhed.

Det Radikale Venstre:  
”Sikkerhed for ressourceanvendelse”

  ”Hvad synes du generelt om hjemmeværnets status og 
udvikling?”

 ”Hjemmeværnet har siden forsvarsforliget 2004 gennemgået 
en rigtig og logisk udvikling, men samtidig er hjemmeværnet ikke, 
hvor det skal være endnu. Der er ikke en særlig gennemskuelig og 
logisk struktur mellem de forskellige aktører i beredskabet. Jeg 
oplever, at der er en usikkerhed i ”snitfladerne”, det vil sige ansvars- 
og kompetencefordelingen mellem de forskellige aktører, hvilket 
selvfølgelig også påvirker hjemmeværnet. Jeg kan sagtens se 
masser af relevans og fornuft i en eller anden støttestruktur, hvor 
hjemmeværnet bidrager i konkrete hændelser, men jeg tror, man 
skal være varsom med at markedsføre sig selv for meget enten på 
internationale operationer eller decideret terrorbekæmpelse.

Jeg lægger desuden meget vægt på, at det skal kunne doku-
menteres, at der er fornuft i de penge, vi bruger på hjemmeværnet. 
Som politikere skal vi have en sikkerhed for, at ressourceanvendel-
sen optimeres. Det er derfor kolossalt vigtigt for hjemmeværnets 
troværdighed, at hjemmeværnet kan dokumentere, hvad samfundet 
får for pengene, og hvad hjemmeværnet kan mønstre af kapacite-
ter og kompetencer.”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle nye 
arbejdsopgaver?”

 ”Jeg ville koncentrere mig om afklaringen af kompetencer, 
inden jeg nødvendigvis begyndte at sprede mig over noget andet. 
Jeg kan ikke rigtig vurdere relevansen af hjemmeværnets tiltag, 
men jeg tror, at i det omfang hjemmeværnet kan levere en 
kapacitet, så vil der også blive kaldt på hjemmeværnet fra for 
eksempel politiet.”

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på internatio-
nale missioner?”

 ”Det spørgsmål, som hjemmeværnet må stille sig selv, er: Er 
det kerneopgaven? Og i hvilket omfang skal hjemmeværnet opsøge 
nye opgaver i forhold til dets hovedopgave? Her tror jeg, at man er 
nødt til at være lidt opmærksom på, om der er en glidning i 
opgaverne, der uhensigtsmæssig.

Men bortset fra det så ser jeg meget pragmatisk på det: Hvis der 
er en mekaniker eller en anden med nogle kompetencer, som For-
svaret virkelig har brug for, og hvis Forsvaret vurderer, at vedkom-
mendes kompetencer og kvalifikationer er de rigtige, så er det okay 
med mig. Jeg tror bare, at hjemmeværnet skal være varsom med at 
markedsføre sig specifikt på internationale missioner.” 

Morten Helveg Petersen fremhæver, at 
hjemmeværnet skal kunne dokumentere, 
at samfundet får noget for pengene

Tom Behnke Morten Helveg 
Petersen



Venstre: ”Hjemmeværnet er  
vigtigt for sammenhængskraften”

  ”Hvad synes du generelt om hjemmeværnets status og 
udvikling?”

 ”Det helt store fortrin ved hjemmeværnet er, at i en tid hvor 
egoismen stortrives, er der en befolkningsgruppe, som går i den 
modsatte grøft. Hermed er hjemmeværnet også med til at 
styrke sammenhængskraften i befolkningen.

Men selvom hjemmeværnets samarbejdspartnere er blevet 
bedre til at anvende hjemmeværnets ressourcer, er de ikke gode 
nok endnu. Det går i den rigtige retning, men der er nogen 
partnere, der er konservativt tænkende i forhold til, hvad de 
altid har gjort. Der er en uensartethed i samarbejdspartnernes 
brug af hjemmeværnet, for eksempel er der i nogle politikredse 
en indgroet politihjemmeværnskultur, mens den fuldstændigt 
mangler i andre kredse. Hjemmeværnet er ligesom en motor, og 
hvis ikke du giver den olie, så brænder den sammen, den dag 
du skal bruge den.”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle 
nye arbejdsopgaver?”

 ”Det er strålende. Det viser, at hjemmeværnet i modsæt-
ning til tidligere er blevet fleksibelt. De ting, hjemmeværnssolda-
terne lærer, kan ikke bare benyttes på ét område, men kan 
anvendes i flere sammenhænge. Hjemmeværnet viser dermed, 
at der er hold i de forskellige kampagner, det har gennemført 
over for befolkningen. Omvendt må hjemmeværnet ikke 
misbruges. Det må ikke sættes i situationer, hvor der kunne 
skabes unødig konflikt, som kunne være med til at lægge 
hjemmeværnet for had, for eksempel i forbindelse med 
fodbolduroligheder, optøjer eller spiritusrazziaer. Hjemmeværnet 
må heller ikke blive så overudviklet, at det bliver for en elite, for 
den folkelige forankring er alfa og omega.”

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på 
internationale missioner?”

 ”Det er for mig en naturlig følge af hele den omstillingspro-
ces eller ”opdatering”, som hjemmeværnet har været igennem. 
Det har tiltrukket mennesker, som er nysgerrige og har mod på 
udfordringer. Der skal hele tiden være en gulerod og nogle nye 
visioner. Hjemmeværnssoldater skal kunne stræbe efter at blive 
sendt ud.”  

Karsten Nonbo vægter hjemme-
værnssoldaternes fleksibilitet højt.

Socialistisk Folkeparti:  
”Er en militær organisation nødvendig?”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle 
nye arbejdsopgaver?”

 ”Man kan sige, at hjemmeværnet reagerer som alle 
organisationer der skal overleve. Hvis man kan mærke, at 
grundlaget for ens eksistens skrider, så lægger man strategier 
for, hvordan man kan finde nye opgaver og dermed legitimere 
ens eksistens. Der er ikke så meget nyt i det. Det ser man alle 
mulige steder, og det har man da så også gjort med en vis 
succes i hjemmeværnet set i forhold til befolkningens og 
politikernes opbakning til hjemmeværnet. Det er da meget smart 
gjort, men hjemmeværnet kunne heller ikke gøre meget andet, 
for det oprindelige grundlag er smuldret fuldstændigt.”

  ”Hvad synes du, at hjemmeværnet har gjort bedst inden for 
de senere år?”

 ”Ingen har noget imod, at hjemmeværnet går ud i de 
beredskabsmæssige opgaver, og der er ingen der sætter 
spørgsmål ved, at hjemmeværnet gør et udmærket stykke 
arbejde i forbindelse med for eksempel fugleinfluenza og 
stormflod.

Spørgsmålet er imidlertid ikke, om hjemmeværnet gør det 
godt eller ej. Spørgsmålet er i stedet, om man skal have en 
militær organisation, eller om man skal tage konsekvensen og 
skære det militære væk og i stedet oprette en civil frivilligheds-
organisation. Det synes jeg ville være det mest fornuftige.

Jeg betvivler det fornuftige i, at der bruges så forholdsvis 
mange penge på hjemmeværnet som en del af den militære 
organisation. Pengene kunne måske bruges bedre på at støtte 
det civile beredskab i stedet for.”

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på 
internationale missioner?”

 ”Jeg er tilhænger af, at Forsvaret har en international 
opgave, men jeg synes, det er et mærkeligt sammenrod af 
tingene, at man inddrager hjemmeværnet, som jo både historisk 
og i dag er fokuseret på andre områder. Hvis nu fokusområdet 
er beredskabsopgaver, så kan jeg ikke rigtigt se, hvordan det 
kan indpasses i de meget komplekse militære operationer i 
udlandet. Det er et personale- og rekrutteringsproblem, som 
Forsvaret selv skal løse, i stedet for at man laver alle mulige 
krumspring, herunder inddragelse af hjemmeværnet i opga-
verne.”

Holger K. Nielsen sætter spørgsmålstegn 
ved om en militær organisation er nødvendig 
og mener, at det er mere fornuftigt at bruge 
pengene på det civile beredskab

Karsten Nonbo Holger K. Nielsen
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Socialdemokraterne:  
”Visionært hjemmeværn”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle 
nye arbejdsopgaver?”

 ”Det, at hjemmeværnet har nogle visioner og ser meget på, 
hvilke opgaver dets samarbejdspartnere ønsker at få løftet, er 
yderst fornuftigt. For det er det, hjemmeværnet kan overleve på 
som organisation. Samfundsressourcer skal anvendes dér, hvor 
der er noget at gøre. Vi skal ikke have folk til at stå og udføre en 
fiktiv opgave, hvis ikke der er brug for det. Det var faktisk den 
situation vi var i før, hvor folk ofte sagde: ”De der weekend-
soldater: Hvad skal vi bruge dem til?”. Det er man kommet over, 
og det er kun sket, fordi hjemmeværnet er visionært, synligt og 
går ud og udfører nogle ting, som folk kan forstå.” 

  ”Hvad synes du, at hjemmeværnet har gjort bedst inden for 
de senere år?”

 ”En ulykke som for eksempel Seest-katastrofen var 
hjemmeværnet med til at håndtere utrolig godt. Ellers synes jeg, 
at hjemmeværnet er inde i en generel god udvikling, hvor nogen 
måske er længere fremme end andre, men der er ikke nogen, 
som står stille. På den anden side skal hjemmeværnet nok også 
til at passe på, at det ikke stiller for store krav til de frivillige. 
Ballonen må ikke presses for meget.” 

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på 
internationale missioner?”

 ”Der er to ting i det. Den ene er, at folk, der har været 
udsendt, kan komme og vedligeholde deres kvalifikationer og 
være en del af kammeratskabet i hjemmeværnet og samtidig 
være med til at kvalificere de andre. Det er ikke uvæsentligt. 
Den anden ting er de civile kompetencer, som hjemmeværnet 
rummer, og som kan være med til at støtte Forsvaret på en lang 
række områder, for eksempel elektrikere og mekanikere. Jeg 
synes, det er fornemt, at hjemmeværnet også kan være med til 
at stille personer til rådighed, og jeg håber, at hjemmeværnet 
gør det i højere grad i fremtiden. Det er jo netop på denne 
måde, at Forsvaret kan få løftet en hel masse opgaver og bruge 
sine egne ressourcer mindre.”

Dansk Folkeparti:  
”Integreret uden at miste sin identitet”

  ”Hvad synes du om hjemmeværnets arbejde for at udvikle 
nye arbejdsopgaver?”

 ”Er det noget, som Forsvaret ikke selv kan klare, så er det 
selvfølgelig fint nok, men det må være behovet, som skal 
bestemme udviklingen. Hjemmeværnet skal ikke selv skabe et 
behov gennem dette arbejde. Hjemmeværnet vil nok selv sige at 
der skal spilles bredt, men jeg tror, at man somme tider også 
skal fokusere på kerneopgaverne og kerneværdierne.” 

  ”Hvad synes du, at hjemmeværnet har gjort bedst inden for 
de senere år?”

 ”Hjemmeværnet har fint løst opgaven, der ligger i det 
seneste forsvarsforlig. Ideen med forsvarsforliget var jo også, at 
man skulle integrere hjemmeværnet uden at ødelægge dets 
integritet. Det synes jeg, at hjemmeværnet har klaret godt. Jeg 
tror, der var nogen, der politisk havde et mål om at integrere 
hjemmeværnet så meget, at det sikkerhedsmæssigt og militært 
blev usynliggjort. Men hjemmeværnet har bevaret det, der 
adskiller det fra andre dele af totalforsvarets aktører.”

  ”Hvad mener du om hjemmeværnssoldaters rolle på 
internationale missioner?”

 ”Dansk Folkeparti har valgt at støtte initiativet, for vi mener, 
at det er fuldt ud forsvarligt, hvis hjemmeværnssoldaterne har 
kompetencerne. Og der er en ekstra sidegevinst, hvis de kan 
bidrage med noget, som Forsvarets almindelige udsendte ikke 
umiddelbart kan klare. Men samtidig har vi i Dansk Folkeparti 
vurderet, at det ikke er noget, vi går og taler om mere end højst 
nødvendigt, for vi vurderer, at der er en del mennesker, som ikke 
kan forstå hjemmeværnets internationale rolle. Mange siger: 
”Hvad skal hjemmeværnet i udlandet?”.

Jeg vil desuden gerne have, at ordet ”hjemmeværnet” ikke 
bliver verbalt voldtaget, så det ender med, at folk siger, at det 
ikke er noget hjemmeværn, fordi det bruger mere tid på interna-
tionale missioner.”

Poul Andersen – tidligere kommitteret for 
hjemmeværnet - er yderst positiv over for, at 
hjemmeværnssoldater sendes ud på 
internationale missioner.

Poul Andersen

Hans Kristian Skibby mener, at hjemmevær-
net har bevaret sin identitet på trods af store 
omvæltninger i de senere år.

Hans Kristian 
Skibby
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Enhedslistens forsvarsordfører  
Frank Aaen ønskede ikke at deltage i et inter-

view. Han mener, at Enhedslistens holdning er 
velkendt: Hjemmeværnet bør nedlægges, mens 

redningsberedskabet til gengæld bør styrkes.



internationaLe operationer

I knap fem måneder har ørkenen i den afghanske 
Helmand-provins været base for den 39-årige hjem-
meværnssoldat og informationsofficer Nikolaj Grøn. 

Midt ude i det bare ingenting med bagende sol og 
iskolde nætter har han haft tjansen som presseof-
ficer for den danske styrke i den engelske teltlejr i 
Camp Bastion.

De mange år som flittig og særdeles aktiv pen-
nefører for hjemmeværnets patruljekompagni, der 
i fremtiden kommer til at hedde ”Særlig Støtte og 
Rekognoscering”, blev springbrættet til en udsen-
delse til Afghanistan.

Det har været et spændende ophold under sær-
deles fremmede himmelstrøg, hvor Nikolaj Grøn har 
haft lejlighed til at komme tæt på garvede afghanske 
krigere med ”skudsår” på kroppen, på de profes-
sionelle danske soldater og på toppen af dansk 
forsvarspolitik under besøget af forsvarsminister 
Søren Gade (V).

HJV magasinet fik lejlighed til at tale med Nikolaj 
Grøn kort før turen gik hjem til Danmark.

”Det var lidt af et kulturchok at gå fra at være en 
super intensiv fritidssoldat i Danmark til pludselig at 
være soldat på fuld tid i det fremmede. 

Mindst lige så stort et chok har mødet været med 
den afghanske natur. Alt er meget mere ekstremt 
herude. Når solen skinner, bager den helt ulideligt 
med temperaturen på op til 35-40 grader. Men her 
kan også være meget koldt, især om natten.” Des-
uden er den afghanske kultur meget anderledes. 

Presseofficer i døgndrift
Nikolaj Grøn er kommet vidt omkring pressearbejdet 
under opholdet med medieovervågning, foto, video, 
artikel-produktion og servicering af den danske 
presse, herunder DR og TV2.

Informationsofficer Nikolaj Grøn fra hjemmeværnet har 
prøvet kræfter i jobbet som presseofficer for den danske 
styrke i Camp Bastion i Afghanistan.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Et halvt år i   
ørkensandet

”Fra morgenstunden har jeg tjekket både danske 
og udenlandske medier for at se, hvad de har skre-
vet om den danske styrke i Afghanistan. Derefter 
har jeg briefet chefen, oberst H.C. Mathiesen, 
så vi havde mulighed for at være på forkant med 
begivenhederne. Jeg har også selv interviewet de 
danske soldater, typisk før og efter de har været på 
operation i ørkenen.”

Derudover har Nikolaj Grøn bidraget med artikler 
til Hærens Operative Kommandos hjemmeside og 
telefonavis. Han har desuden leveret video-opta-
gelser til danske medier og har selv medvirket i 
flere nyhedsindslag. Men fokus har primært været 
at støtte chefens kommunikation med de danske 
medier.

Mens han var i lejren, fik den danske styrke besøg 
af forsvarsminister, Søren Gade (V) og forsvars-
udvalget. Det gav meget presseomtale og ekstra 
arbejde for presseofficeren. 

”Men generelt bruger de udenlandske medier me-
get mere spalteplads og sendetid på forsvarsstof og 
reportager fra Afghanistan end de danske medier. 
De vil nærmest have lig på bordet, før de interesse-
rer sig for landet,” fortæller Nikolaj Grøn.

Mænd har skæg
Ligesom mange andre danske soldater i Afghanistan 
har Nikolaj Grøn også ændret udseende. På de 
breddegrader er vores hjemlige danske mandeideal 
med trimmede kroppe uden hårvækst ikke sagen. I 
Afghanistan hersker helt andre idealer, og skæg-
vækst er i høj kurs. Derfor fik Nikolaj Grøn hurtig 
anlagt et solidt fuldskæg.

”Herude signalerer fuldskæg autoritet og respekt. 
Mænd uden skæg rangerer på niveau med unge 
drenge, men over kvinder! Så hvis du vil begå dig 

Fakta

Camp Bastion 
Størstedelen af den danske 
enhed i Afghanistan er 
placeret i en stor militærlejr 
i Helmand-provinsen, Camp 
Bastion. De danske soldater 
bor og arbejder sammen 
med britiske soldater.
Der er for tiden 390 danske 
soldater i Afghanistan. Re-
geringen har for nylig varslet, 
at de vil sende yderligere 
nogle hundrede soldater til 
Afghanistan, efter at det er 
blevet besluttet at trække 
de danske soldater hjem fra 
Irak.

Kort om Nikolaj Grøn
Nikolaj Grøn er 39 år og bor 
i København med hunden 
Snip. Han har været aktiv i 
hjemmeværnet siden 1986. 
De seneste fem år som 
presse- og informationsofficer 
for Patruljekompagniet, der 
skifter navn til Særlig Støtte 
og Rekognoscering (SSR).
Civilt arbejder Nikolaj Grøn 
med marketing i TDC, hvorfra 
han har haft orlov under 
opholdet i Afghanistan.
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og blive taget alvorligt af de lokale, så kan du lige 
så godt lade skægget stå. Men det ryger af, når jeg 
kommer hjem,” fortæller Nikolaj Grøn.

På nogle af turene uden for den danske lejr var 
Nikolaj Grøn på patrulje med de britiske soldater i 
den nærliggende by Gereshk, hvor han mødte gar-
vede afghanske krigere, som ikke var blege for at 
fremvise skudsår på kroppen. Mødet med den livlige 
handelsby var samtidig en behagelig forandring i 
forhold til ørkentilværelsen i lejren. 

”Jeg mødte personligt en ”krigerfører” og hans 
mænd. Her kan du virkelig tale om modige soldater, 
der har været med til at kæmpe mod talebanerne 
sammen med amerikanske jægersoldater. Hvad 
disse soldater ikke har i udstyr, det har de til gen-
gæld i personligt mod og viljestyrke. De er virkelig 
hårdføre og samtidig meget imødekommende og 
venlige,” fortæller Nikolaj Grøn.

De danske ørkentropper skal ikke decideret ud-
danne den afghanske hær, der under opbygning. 
Men måske skal de kæmpe side om side med de 
forholdsvis unge afghanske soldater. Derfor har de 
også kontakt med hinanden.

”Jeg har virkelig mødt mange meget dygtige 
danske soldater, som jeg er stolt over at have gjort 
tjeneste sammen med,” siger Nikolaj Grøn.

Hjem til hunden 
At livet som dansk soldat i Afghanistan også byder 
på hårde oplevelser, ved Nikolaj Grøn. De danske 
soldater har været ude i heftige kampe, hvilket har 
berørt dem, og sådan vil det højst sandsynligt fort-
sætte en rum tid endnu. 

Udsigten til en længevarende dansk indsats i 
Afghanistan er hvert fald blevet kraftigt cementeret, 
efter at regeringen for nylig lagde op til at sende 

yderligere et par hundrede danske soldater til Afgha-
nistan.

I dag er Nikolaj Grøn glad for at være hjemme 
igen. ”Det har været et oplevelse for livet – og jeg 
gør det gerne igen. Men det er også dejligt at gense 
min hund. Den har jeg virkelig savnet! 

Det er også skønt at slippe for englændernes 
evindelige ”fish and chips” og igen sætte tænderne 
i en dansk leverpostejmad. Og så ser jeg da frem til 
at kaste mig over informationsarbejdet i og markeds-
føringen af mit kompagni,” siger Nikolaj Grøn, der nu 
igen er soldat på deltid.

Forsvarsminister Søren Gade (V) 
under besøget i Camp Bastion i 
Afghanistan sammen med 
presseofficer Nikolaj Grøn.

Handelsbyen Gereshk vrimlede 
med liv. Her ses Nikolaj Grøn 
omringet af nogle af byens 
børn.

I byen Gereshk mødte Nikolaj 
Grøn nogle garvede afghanske 
krigere, der har kæmpet mod 
talebanerne. Til venstre for 
Nikolaj sidder krigerføreren 
Daoud.
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internationaLe operationer

Så er vi i gang! Repdelingen ved Stabs & Logistik-
kompagniet, DANCON Irak hold 9 har grebet værk-
tøjet og skruer løs - kun afbrudt af fysisk uddannelse 
og træning (FUT), vagttjeneste og skydetræning.

Vedligeholdelses- og reparationspuklen er enorm, 
da hold 8 har haft travlt med flytning af lejren fra 
Camp Dannevang til Camp Einhejrer, og med fire 
ledige stillinger er der nok at se til. 

Adgangskontrol
Udover min primære funktion som motormek/kører 
har jeg også andre opgaver. På dag tre fik jeg min 
første vagt i hovedvagten, hvor jeg forstillede mig en 
rutinevagt i lighed med dem, vi havde i Oksbøl under 
den missionsrelaterede uddannelse. Primært er der 
tale om at foretage adgangskontrol, patrulje inde i 
lejren samt eskortere civile arbejdere og tolke.

Efter fem minutter på vagten fik jeg til opgave 
at holde observation mod fire irakiske køretøjer 
inklusive passagerer lige umiddelbart inden for 

hovedvagten. Det var eskorten for to generaler med 
stabshjælpere fra henholdsvis den irakiske hær og 
politistyrken i Irak, som var til afskedsreception med 
den danske kommandant fra hold 8. Deres eskorte 
nød ikke tillid nok til at bevæge sig frit rundt i lejren, 
så jeg skulle overvåge, at de blev på deres anviste 
plads. 

Vagttjeneste udover hovedvagten og patrulje 
er også at sidde vagt ved lejrens kantine kaldet 
”Bifrost”, hvor der er adgang fra nabolejren. Man har 
opdaget, at der er flere ”civile,” end der bør være i 
lejren, og derfor er der også sat en adgangskontrol 
op her. 

De næste måneder vil for mit vedkommende 
stort set foregå med at vedligeholde og reparere 
missionens køretøjer fra morgen til aften seks dage 
om ugen, inden de skal sendes videre til en anden 
mission et sted i verdens brændpunkter, da vi nu 
drosler ned i Irak.

Løjtnant Ejner Libach fra Totalforsvarsregion Nord befinder sig  
i øjeblikket i repdelingen ved Stabs- og Logistikkompagniet  
DANCON 9. Han giver her en situationsrapport.

AF EJNER LIBACH

Første måned i Irak  
som motormekaniker

I slutning af februar aflagde 
næstkommanderende for de 
multinationale styrker i Irak, 
generalmajor Peter Devlin, besøg  
ved den danske bataljon i Irak. I  
den forbindelse var der opstillet en 
æresgarde, hvor artiklens forfatter 
(yderst til højre) var med.
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Nye initiativer for medlemmer,  
der ønsker udsendelse
Planer om at oprette register over civile og militære kom-
petencer samt særlige uddannelsesenheder, hvor der er 
mulighed for at få den manglende uddannelse.

AF JAKOB EBERHARDT

Chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. 
Norgaard, og Den Kommitterede for Hjemme-
værnet, Ulrik Kragh (MF) fremlagde på rundrej-
sen planen om et INTOPS-register. Tanken er, 
at hjemmeværnssoldater, der overvejer at blive 
udsendt på internationale missioner, har mulighed 
for at blive registreret med de civile eller militære 
kompetencer, som de selv ønsker.

Registreret skal gøre hjemmeværnet i stand 
til hurtigt at identificere de rette personer, når en 
konkret udsendelse kommer på tale. Hjemmevær-
net bliver på den måde i stand til at reagere hurti-
gere på en anmodning fra Forsvaret, og samtidig 
får den enkelte hjemmeværnsoldat bedre tid til at 
forberede sig på udsendelsen. 

Registret er endnu i sin vorden, og Jan S. 
Norgaard pointerer, at det er helt frivilligt for den 
enkelte hjemmeværnssoldat, om han eller hun 
med tiden vil lade sig optage i INTOPS-registret. 

Ideen udspringer af, at et af hjemmeværnets 
formål er at støtte Forsvaret.

”Forsvarets indsats er i dag langt overvejende in-
ternational, og skal vi støtte Forsvaret, må vi også 
se på, i hvilket omgang vi kan støtte med personel. 

Det er noget, vi selv ønsker, og det er også noget 
mange frivillige har tilkendegivet over for mig, at 
de godt kunne tænke sig,” siger hjemmeværnets 
chef.

På rundrejsen præsenterede ledelsen også 
ideen om særlige uddannelsesenheder for de 
hjemmeværnsoldater, som ønsker udsendelse. 
Meningen er, at man i god tid inden udsendelsen 
kunne samle de interesserede hjemmeværnsfolk 
i enheder, hvor de får den uddannelse, som de 
mangler. 

”Der er ikke tale om permanent oprettede 
enheder i hjemmeværnet, men ad hoc-enheder, 
der skal bibringe de folk, der har meldt sig, den 
nødvendig baggrund for at komme ud,” siger Jan 
S. Norgaard, der har præsenteret forslaget for 
hærens og flyvevåbnets generaler samt søværnets 
admiraler.

Uddannelsesenhederne vil i første omgang ruste 
hjemmeværnsfolkene til den egentlige missions-
forberedende uddannelse, og i sidste ende gøre 
dem bedre egnede under selve den internationale 
mission. 

Hjemmeværnsledelsen 
forudser, at hjemmevær-
net i fremtiden kommer til 
at spille en større rolle i 
internationale missioner.

Fakta

Udsendte  
hjemmeværnsfolk
Der er for øjeblikket udsendt 
i alt 10 hjemmeværnssoldater 
med håndværksbaggrund i 
Kosovo, Afghanistan og Irak. 
I starten af året åbnede Hæ-
rens Operative Kommando 
for, at også andre faggrup-
per blandt de frivillige kunne 
ansøge de internationale 
stillinger. Så nu har yderligere 
35 hjemmeværnssoldater lagt 
billet ind på at blive udsendt til 
august 2007. Gruppen tæller 
ud over håndværkere også 
logistik- og it-folk.
Hjemmeværnets frivillige er 
også blevet tilbudt at komme 
ud som livvagt som en del 
af de nye Protection Teams. 
Over 100 ansøgere blev i 
februar testet i to dage til den 
krævende uddannelse hos 
Jægerkorpset. 14 kom fra 
hjemmeværnet. Fem af dem 
er nu i gang med at uddanne 
sig.



Flyene er lyseblå – i hvert fald i overført betyd-
ning. For 31. marts går flyverhjemmeværnet 
i luften med de første fire af i alt otte højvin-
gede propelfly, der – rent bogstaveligt – skal 
kunne sikre myndighederne et bedre overblik. 
Intentionen er, at de sidste fire fly skal indrul-
leres i tjenesten i løbet af 2008.

At kuløren kun er fiktiv skyldes ganske 
enkelt, at der er tale om lejede fly, hvoraf et 
par af dem endda skal kunne bruges af andre 
kunder, når det frivillige værn ikke kalder.

Det er flyverhjemmeværnsinspektøren, 
oberst Kurt Norup Refsgaard, der har forhand-
let aftalen på plads – et arbejde, hvor også 
kammeradvokaten har været inde i billedet 

for at sikre de rette rammer for blandt andet 
forsikring af personellet i fremtidens flyvende 
delinger.

Men nu er etableringen af de nye enheder 
ganske vist.

Det markeres med et arrangement den 
sidste dag i marts, hvor flyene i mere eller 
mindre samlet trop præsenteres i lufthavnene 
ved Rønne, Roskilde, Maribo og Odense, og 
hvor turen imellem destinationerne foregår 
med ”lidt formationsflyvning,” som obersten 
udtrykker det.

Bag de flyvende delinger ligger ønsket om 
at kunne opstille et beredskab, der – som en 
pendant til marinehjemmeværnets sejlende 

Flyverhjemmeværnet får samme høje beredskab som Marinehjemmeværnet for 
– i samfundets tjeneste – at kunne tilbyde myndighederne luftbårne platforme. 

AF BIRTHE LAURITSEN

Et flyvende 
hjemmeværn 
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FLYVende deLinGer

Foto: Louise Dyring
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“Det er nødvendigt med 

  skærpede krav både 

til helbred og psyke”
Hjemmeværnets fly skal kunne være i luften 
inden for en time som støtte til indsatslederne  
i forbindelse med skovbrande, olieforurening, 
naturkatastrofer og terroraktioner.

enheder – kan være en værdifuld håndsræk-
ning til samfundet. 

Således skal flyene døgnet rundt kunne 
være i luften inden for en time, og blandt 
de opgaver, der ventes placeret hos flyver-
hjemmeværnet, er støtte til indsatslederne i 
forbindelse med skovbrande, olieforurening, 
naturkatastrofer og terroraktioner. 

”Ved at løfte indsatslederne op, vil de 
hurtigere kunne få et overblik og følgelig også 
hurtigere kunne reagere rationelt og effektivt,” 
siger Kurt Norup Refsgaard.

Desuden vil de flyvende delinger kunne 
sættes ind efter ønske fra politi og toldvæsen 
til afpatruljering af bestemte områder.

Specifikke krav
De første flyvende delinger vil få hjembase 
i henholdsvis Rønne, Roskilde, Esbjerg og 
Maribo. Lokaliteterne er valgt ud fra flere 
forskellige parametre:
•  Der skulle allerede være et tilstrækkeligt 

antal piloter blandt flyverhjemmeværnets 
medlemmer i området.

•  Der skulle være et eksemplar af den øn-
skede flytype til rådighed.

•  Udlejer skulle kunne stå for al vedligehol-
delse – akkurat som når man lejer en bil.

Ved placeringen af de sidste fire, skal der 
yderligere tages hensyn til, at de otte fly med 
deres aktionsradius skal kunne dække hele 
landet. Det betyder, at Nordjylland med sik-
kerhed vil få tildelt mindst et af de fly, der skal 
fordeles inden udgangen af det nuværende 
forsvarsforlig i 2009 – endda formentlig al-
lerede i 2008.

Piloterne står i kø
En forudsætning for det høje beredskab er fire 
besætninger per fly. Det betyder med andre 
ord, at der på sigt vil være brug for 32 piloter 
og 32 navigatører/observatører. Det tal er al-
lerede nået, idet omkring 40 af flyverhjemme-
værnets godt 50 medlemmer med flycertifikat 
hurtigt kom på banen som interesserede.

Et civilt certifikat er dog ikke umiddelbart 
nok til en plads bag pinden i en flyvende 
deling. 

”På grund af den særlige udholdenhed, 
besætningerne kan risikere at skulle honorere, 
er det nødvendigt med skærpede krav både 
til helbred og psyke,” siger oberst Kurt Norup 
Refsgaard. Han understreger, at de frivillige, 
lyseblå piloter skal andet end at kunne flyve 
lige ud og starte og lande. Ligesom de vil få 
ansvaret for en eller flere passagerer.

Fire timers aktionstid
Valget af flytype kom ud til fordel for Cessna. 
Typen opfylder de specifikke krav: At være 
højvinget, en-motores propeldrevet, med en 
aktionstid på mindst fire timer og at have 
plads til fire personer.

At det skulle være et fly med vingerne pla-
ceret øverst på kroppen handler om frit udsyn 
til navigatøren/observatøren. 

De små propelfly er pr. definition dem, de 
fleste har certifikat til. Og den ønskede akti-
onsradius får ringene til at kunne nå sammen, 
når alle otte fly er placeret. 

Flere typer opfylder de fastsatte krav, og 
Kurt Norup Refsgaard kan sagtens forestille 
sig, at de flyvende delinger på sigt vil komme 
til at råde over mere end én type.

Det handler nemlig om, hvad et lokalt flysel-
skab vil kunne tilbyde. 

Uddannelsescentre
Roskilde og Esbjerg skal – ud over at huse et 
beredskab – også fungere som uddannelses-
centre. Derfor er flyene de to steder lejet for 
resten af forligsperioden, mens der omkring 
de to andre lejemål er en rammeaftale, som 
ud over et fast antal timer omfatter retten til at 
leje yderligere ad hoc.

Ifølge flyverhjemmeværnsinspektøren 
forestiller man sig, at de enkelte fly skal have 
160 timer i luften årligt. Det tal omfatter både 
indsatsopgaver og uddannelse, ligesom det 
sikrer, at Statens Luftfartsvæsens krav til for-
nyelse af piloternes certifikat kan overholdes.

De regler, der skal flyves efter, er et miks af 
dem, Luftfartsvæsenet i forvejen har udstuk-
ket for civile småfly, og dem, der gælder for 
forsvarets T-17-piloter. 

Ud over de generelle krav til flyvetid, starter 
og landinger vil træningen af de flyvende de-

linger omfatte en mere målrettet uddannelse 
og træning i bestemte flyvemønstre.

Tre år uden fly
Det er tre år siden, flyverhjemmeværnet sidst 
var i luften. Dengang var det de flyvende en-
heder, der sørgede for, at Luftmeldekorpsets 
personel fik træning i flykending og meldetje-
neste. Med den ændrede verdensorden og 
deraf følgende nedlæggelse af Luftmelde-
korpset blev den funktion overflødig. 

Til gengæld er der nu opstået nye behov, 
som kræver overblik fra luften.

Ifølge den økonomiske kalkule vil udgiften 
per fly løbe op i cirka 132.000 kroner pr. år. 
Den ramme kan også få indflydelse på, hvor 
de i alt otte fly stationeres. For oberst Kurt 
Norup Refsgaard lægger ikke skjul på, at man 
nødvendigvis må skele til, hvor der kan opnås 
en aftale, som ligger inden for budgettet.

I første omgang er de flyvende delinger på 
forsøgsbasis. Hen mod forsvarsforligets udløb 
i 2009 vil der blive gjort status – også med 
hensyn til, om det vil være mere rentabelt at 
eje end at leje. 

Kvinderne mangler
Ligesom de flyvende enheder i sin tid havde 
et særligt ærmemærke, som illustrerede 
funktionen, skal medlemmerne af de flyvende 
delinger også kunne skilte med deres tilhørs-
forhold.

Flyverhjemmeværnsinspektøren forventer, 
at den del af projektet bliver afklaret i løbet af 
sommeren.

”I første omgang har vi koncentreret os om 
det faglige og det juridiske,” siger han.

Det har til gengæld også været tilstræk-
keligt til at skabe så meget interesse omkring 
de fremtidige flyvninger, at adskillige med 
hang til flyvning, men uden medlemskab af 
Flyverhjemmeværnet, har luftet interessen for 
at være med.

Blandt dem har der været enkelte kvinder. 
Så hvem ved – måske vil begge køn med 
tiden blive repræsenteret bag rorpinden i de 
flyvende delinger. For trods en ellers udbredt 
ligestilling i det frivillige værn, er der endnu 
ingen kvindelige medlemmer med flycertifikat. 
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Der er lagt op til det største træf og den største 
udstilling i hjemmeværnets snart 60-årige historie, 
når befalingsmandstræffet i Fredericia skydes i gang 
2. juni klokken 10. 

Tusindvis af frivillige befalingsmænd fra hele 
landet vil strømme til byen og dens messecenter, og 
flere kendte mennesker vil optræde under arrange-
mentet, som skal skabe gejst, stolthed og rank ryg 
blandt hjemmeværnets frivillige. Selve programmet 
for træffet er fuldt af spændende tilbud og kan tage 
pusten fra de fleste.

1. del: Hallen
Lørdag 2. juni klokken 10 er HKH kronprins Frede-
rik med til at åbne befalingsmandstræffet i Mes-
secenter Fredericia sammen med hjemmeværnets 
chef, generalmajor Jan S. Norgaard, Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh (MF) og 
Fredericias borgmester Uffe Steiner Jensen. 

Efter den officielle åbning vil Hjemmeværnsledel-
sen blandt andet fortælle om værdier i hjemmevær-
net, hvorefter forsvarsminister Søren Gade overtager 
scenen.

Programmet i Messecenter Fredericia vil desuden 
blive krydret af TV2-værten Niels Brinch, kendt fra 
programmet ”Rød Zone”, der på storskærme i hallen 
vil rapportere direkte fra de mange hjemmeværnsak-
tiviteter rundt omkring i byen. 

Efter frokost vil befalingsmandstræffets projekt-
gruppe på 21 frivillige samt projektleder major Klaus 
G. Nielsen holde en ”peptalk” i form af et showpræ-
get indslag, der vil kredse om temaet ”En befalings-
mand kan man regne med”. Herefter vil busser køre 
træffets deltagere ned i Fredericia by.

2. del: Byen
Der er en helt særlig mening med at køre ned til 
aktiviteterne i byen. 

”Hjemmeværnsfolkene får mulighed for at se 
andre dele af hjemmeværnet, end de er vant til, og 
det kan være med til at skabe korpsånd og styrke 
sammenhængskraften i hjemmeværnet,” siger træf-
fets initiativtager major Klaus G. Nielsen fra Hjem-
meværnskommandoen. 

Rundt omkring i byen vil der være forskellige 
aktiviteter, udstillinger og koncerter med flere hjem-
meværnsorkestre.

I Fredericia Havn indrettes en flådestation med et 
større antal marinehjemmeværnsfartøjer bevogtet af 
BON-enheder (Bevogtning og Nærforsvarsenheder). 
Samme sted vil virksomhedshjemmeværnet demon-
strere sine arbejdsopgaver ved at bevogte både et 
tog, som i dagens anledning er kørt ind på havnen, 
og de TDC-link vogne, som tidligere på dagen har 
transmitteret tv-indslag til Messecentret. 

På et af byens torve etableres en flyvestation, og 
på rådhuspladsen er det planen at iværksætte en 
event, der skal illustrere totalforsvaret ved at vise 
samarbejdet mellem hjemmeværnet, politiet og det 
kommunale beredskab.

3. del: Tilbage til hallen
Sidst på eftermiddagen kører busserne alle træffets 
deltagere tilbage til Messecenter Fredericia, hvor 
middagen venter.

Efter middagen byder træffet på et cirka fem 
kvarter langt show med den kendte radio- og 
tv-mand Hans Otto Bisgaard som konferencier. 
Sangerne Jesper Lundgaard og Susanne Elmark 
vil underholde under ledsagelse af Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd, og derudover optræder blandt 
andre guitarsolisten Jesper Findshøj og sækkepibe-
orkestret Sct. Alban Pibeband.

Klaus G. Nielsen lover, at dette show bliver en 
totaloplevelse, der slutter træffet af med manér.

Programmet for befalingsmandstræffet 2. juni er på plads, og det 
bugner af et stort og varieret udbud af indslag, som blandt andet 
omfatter et besøg af HKH kronprins Frederik.

AF JAKOB EBERHARDT

Begejstring, 
stolthed og rank ryg

HKH kronprins Frederik åbner 
befalingsmandstræffet.
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Der er allerede næsten 3.000 tilmeldinger til befalings-
mandstræffet 2. juni i Fredericia.

Der var i begyndelsen af marts knap 3.000 tilmeldin-
ger til befalingsmandstræffet, og da succeskriteriet 
fra starten var 2.000 deltagere, er forventningerne 
for længst indfriet. Initiativtageren til træffet, major 
Klaus G. Nielsen, håber og tror dog på, at mindst 
3.500 frivillige befalingsmænd vil deltage i træffet. 

”Det betyder noget, at vi nu både over for os selv 
og for vores omverden får markeret, at hjemmevær-
net er kommet for at blive, og at vi er parate til under 
alle forhold at yde samfundet den støtte, der er 
nødvendig. Og jo flere vi møder op, jo mere tydelige 
bliver vi, uanset hvilket værn vi kommer fra,” siger 
Klaus G. Nielsen.

Træffets projektgruppe mærker imidlertid ikke kun 
opbakning fra befalingsmændene, for også Frederi-
cia by støtter op bag arrangementet.

”Vi har mødt stor imødekommenhed fra Frederi-
cias borgmester og embedsmænd samt Fredericia 
Erhvervsforum. Kommunen vil sørge for, at gaderne 
bliver smykket med flag, og sammen med kommu-
nen forsøger vi at genoprette den gamle vagt ved 
prinsens port,” fortæller Klaus G. Nielsen.

Der arbejdes desuden på at indrette en militær-
lejr, som den ville have set ud under Treårskrigen 
1848-1850. Lejren skal efter planen placeres ved 
vandtårnet og bliver bemandet med de klassiske 
landsoldater.

Det er tydeligt at mærke, at Klaus G. Nielsen 
brænder for projektet, og han opfordrer alle invite-
rede til at møde op og gøre befalingsmandstræffet 
så stort som muligt og 
samtidig være 
med til at skrive 
hjemme-
værnshi-
storie.

AF JAKOB EBERHARDT

STOR opbakning til træf

www.WOLF-EYES.dk - Lygter til de professionelle

Lysstyrke/ Lumens: 100

PROTEC Nordic ApS Herstedvang 7C DK-2620 Albertslund Tlf.: 4366 8099

SPECIALPRIS: KR. 199,00

Lysstyrke/ Lumens: 100 Lysstyrke/ Lumens: 100
Genopladelig sæt.

Lysstyrke/ Lumens: 100
Genopladelig sæt.

SPECIALPRIS: KR. 239,00 SPECIALPRIS: KR. 599,00 SPECIALPRIS: KR. 799,00

SPECIALPRIS: KR. 449,00
Wolf-Eyes ladekit som passer til
Suefire's modeller med en P60 pære.
Indeholder Lader, batteri og xenon
pære.
80 Lumens – Op til 800 opladninger.

SPECIALPRIS: KR. 2695,00
Verdens mindste 1800 Lumens HID
lygte. Genopladelig lygte.
Sættet indeholder: Lygte, lader, 
batteri

6PX 6TX Sæt 1 Sæt 3

Se Wolf-Eyes store tilbehørs program på www.wolf-eyes.dk
Alle priser er incl. Moms
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Projektgruppen bag 
befalingsmandstræffet 
blev dannet i oktober 

2006 og tæller 21 frivillige 
hjemmeværnssoldater. Her 
ses en del af gruppen, da 

den var samlet i Fredericia 
3. marts.

Foto: Gitte Grubert
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Der er godt og vel 650 kilometer til Nijmegen. Det 
tager en dags tid at tilbagelægge strækningen i bil 
ad danske, tyske og hollandske motorveje, men det 
tager 12 marchdage og to hviledage, hvis stræk-
ningen skal tilbagelægges til fods på de gængse 
landeveje.

Det er der i øjeblikket 63 marchdeltagere og 11 
hjælpere fra hjemmeværnet, hæren og flyvevåbnet, 
der træner til. Inden de starter fra Kastellet den 30. 
juni, vil de rent faktisk have gået turen over ni gange 
ved fire træningssamlinger og ved de marchture, de 
selv må gå for at få de i alt 1.400 – 1.600 kilometer 
i benene, som er forudsætningen for at klare turen.

Og når startskuddet lyder den 17. juli for selve Nij-
megen-marchen - den er på fire gange 40 kilometer 
- så har deltagerne faktisk gået marchen yderligere 
fire gange på turen derned.

Gengangere
Selv om det kan virke voldsomt med den store 
træningsindsat, så er der blandt årets gængere til 
Nijmegen flere, som også prøvede turen i 2002, 
så forberedelserne kommer ikke bag på dem. Men 
der er også nogle, der aldrig har gået en almindelig 
Nijmegen-march før. 

Med sig på turen derned får holdet selskab af 10 
hollandske soldater, og der er også sendt invitationer 
til det norske og svenske hjemmeværn om at stille 
med deltagere. Målet er, at holdet skal være på i alt 
100 personer.

De danske deltagere møder hinanden for første 
gang på den første af i alt fire træningssamlinger 

i weekenden 13.–15. april. Her vil marchledelsen 
med distriktschef, major Sven O. Andersen i spidsen 
– lige som på de efterfølgende samlinger – vurdere 
deltagernes fysiske form, men også de menneskeli-
ge egenskaber, mentale overskud og sociale bidrag. 
Der er ikke plads til ”sur-strålere” på en sådan tur, 
hvor alle skal hjælpe alle med at komme igennem. 

De øvrige træningssamlinger finder sted i St. 
Bededagsferien, i Pinsen og i starten af juni, hvor 
den afsluttende træningssamling er placeret i det 
sydfynske landskab. 

Stram styring
Sven O. Andersen var også leder for holdet, der gik 
til Nijmegen i 2002, og hans erfaring fra dengang 
er, at hele projektet kræver træning, stram styring, 
krav til deltagerne og krav om indsigt i de forhold, 
som marchgængerne bliver udsat for. Så der er 
noget at leve op til for både ledelse og deltagere.

Det bliver hovedsageligt på militære installatio-
ner, kaserner, flyvestationer og måske i en enkelt 
sportshal at deltagerne skal hvile ud på turen til 
Holland, hvor de også får selskab af en ambulance 
fra flyvevåbnet og 10 hjælpere. 

Under selve marchen fra København til Nijmegen 
betaler hjemmeværnet samtlige udgifter til indkvarte-
ring og forplejning, herunder rastepladser undervejs. 
Deltagerne skal dog som alle andre betale for at gå 
selve Nijmegen-marchen, og de må bruge ferie- og 
fridage på turen, idet der ikke bliver udbetalt tabt 
arbejdsfortjeneste.

Læs mere om marchen på www.makoni.dk.

Inden den officielle Nijmegen-march 
starter den 17. juli, vil det danske 
hold, der går til Holland, allerede 
have gået marchen 13 gange.

Jens Østrup lader op til marchen til 
Nijmegen ved at gå lange ture 

sammen med sine hjemme-
værnskammerater.

Den lange  
march
AF VIBEKE BAGGE

F
oto: H

enrik B
jerg



HJV magasinet  |  Marts 2007     2�

Premierløjnant Jens Østrup skal i år gå sin 
tredje march til Nijmegen og glæder sig til at 
møde gamle venner. 

Der er mange spektakulære måder at fejre sin 50 
ås fødselsdag på. Men det er nok de færreste, der 
foretrækker at gøre det, som premierløjtnant Jens 
Østrup fra Eskadrille 274 Østjylland har valgt.

På sin 50 års fødselsdag den 15. juli i år vil 
han som marchleder nyde det øjeblik, hvor hjem-
meværnets marchhold efter 650 lange kilometer 
fra Danmark med vajende faner går over broen ind 
til Nijmegen og bliver hyldet for indsatsen. Nogen 
bedre fødselsdagsgave kan Jens Østrup slet ikke 
forestille sig. 

Han har prøvet den lange tur to gange tidligere – i 
1991 og 2002 – og ved, at det er et hårdt slid at nå 
dertil. Men det er kammeratskabet blandt gængerne 
plus de personlige udfordringer og glæden ved at 
kunne profilere hjemmeværnet, der er drivkraften 
bag hans ønske om at deltage i marchen til Nijme-
gen, når han runder det skarpe hjørne. 

Sin 40-års fødselsdag fejrede Jens Østrup i øvrigt 
også i Nijmegen for 10 år siden på en af de almin-
delige fire dages marcher. 

”Jeg fik ved starten fra Heumensoordlejren tidligt 
om morgenen en lagkage af mine kammerater, og 
den bar jeg ud til første rasteplads, hvor vi spiste 
den,” fortæller den marchglade hjemmeværnssoldat.

Genbrug
Han var en af initiativtageren til hjemmeværnets 
march til Nijmegen i 2002 og er også med i march-
ledelsen denne gang.

”Det krævede sin mand at planlægge og gennem-

føre arrangement i 2002, og her var major Sven O. 
Andersen, nuværende distriktschef på Nordvestfyn, 
en formidabel organisator og medspiller for os frivil-
lige,” siger Jens Østrup.

Konceptet fra dengang viste sig at være rigtig 
godt og er derfor det samme, som bliver brugt i 
år. Det har gjort det lidt nemmere at få det hele 
organiseret. 

Jens Østrup har været en feltinstruktør i Flyver-
hjemmeværnet i Jylland i mange år, men måtte i en 
periode sætte sit hjemmeværnsarbejde på standby 
for at have den fornødne tid til sit job som kundechef 
i Midt Factoring A/S i Ikast og som formand for 
partiet Venstre i Silkeborg. Det sidste hverv har han 
dog frasagt sig i forbindelsen med forberedelserne til 
dette års march til Nijmegen. 

Positiv sidegevinst
At gå fra København til Nijmegen betragtes af 
mange som en urimelig hård disciplin, men har den 
positive sidegevinst, at der mellem deltagerne på en 
sådan tur knyttes så stærke bånd, at de er meget 
svære at rykke over. 

Jens Østrup glæder sig specielt til at møde en 
deltager fra det hollandske flyvevåben. Det er Leon 
the Viking, som var så begejstret for at gå med det 
danske hold til Nijmegen i 2002, at han bad om at 
blive ”adopteret”. Han er også med, når marchen 
starter i Kastellet den 30. juni, selv om han for tiden 
gør tjeneste i Afghanistan. 

AF VIBEKE BAGGE

Da Jens Østrup fyldte 40 år deltog han 
også i Nijmegen-marchen. Ved starten 

fra Heumensoordlejren tidligt om morge-
nen fik han en lagkage af sine 

kammerater. Den bar han ud til første 
rasteplads, hvor den blev spist.

Stærke  
venskabsbånd
kompenserer for det hårde slid

Foto: Preben Petersen
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Fuld firspring på www.hjv.dk
AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Støjen fra utilfredse brugere på hjemmevær-
nets officielle netportal, www.hjv.dk, er ved 
at forstumme. Siden startskuddet gik for det 
digitale univers omkring år 2000 har brugerne 
støt og roligt taget internetportalen til sig. 

Dengang var der cirka 12.-13.000 unikke, 
det vil sige forskellige, brugere om måneden. 
I dag er det tal vokset til det tidobbelte med 
omkring 120.000 unikke brugere om måne-
den. Januar 07 slog oven i købet næsten alle 
rekorder med over 144.000 unikke brugere.

Så noget tyder på, at nettet er blevet stadig 
mere populært med årene, selv om der ind 
imellem i ”Hjemmeværns-Danmark” stadig 
hviskes og tiskes om langsommelighed og 
skabeloner, der ikke duer. 

Men hvor brugervenlig er så den netpor-
tal, som brugerne kan klikke sig ind på her i 
2007?

HJV magasinet har spurgt IT-konsulent 

Thomas Oxbøll, der har været webmaster på 
hjv.dk gennem en årrække om hans vurde-
ring.

”På en skala fra 1 til 10 vil jeg givet et 
syvtal. For et år siden ville jeg have vurderet 
brugervenligheden lavere. Men efter moderni-
seringen af især vores aktivitets- og booking-
modul har vi fået mange positive tilbagemel-
dinger. Det er noget, brugerne er virkelig 
glade for,” siger Thomas Oxbøll.

I aktivitetsmodulet kan alle på en nem og 
enkelt måde plotte deres hjemmeværnsak-
tiviteter og arrangementer ind. Det skaber 
overblik. 

Nemmere at bruge
Den senere års succes tilskriver Thomas 
Oxbøll også den langt større dialog med de 
frivillige om, hvordan de bruger systemet og 
om forslag til forbedringer.

Kodeordet for udviklingen på hjemmevær-
nets netportal er, at det skal være nemmere at 
betjene de muligheder og services, der i dag 
findes på netportalen. 

”Tidligere havde vi nogle teknisk set om-
fangsrige systemer. Det har vi forladt og går 
efter at udvikle mere enkle produkter,” siger 
Thomas Oxbøll.

Den absolut mest populære side i dag er 
forsiden på hjv.dk, der dagligt bliver opdateret 
med nyheder. I høj kurs er også enhedsfor-
siderne, siden med værnsgrene, oversigten 
med alle nyhederne, aktivitetsmodulet samt 
muligheden for at hente skabeloner til for 
eksempel breve eller brochurer i designskabe-
lonen. Så det er tilsyneladende mixet af hard 
core nyheder og informationer krydret med de 
digitale muligheder, der trækker brugerne til 
portalen.

Siden årsskiftet er en række 
services i Hjemmeværnskom-
mandoen overgået til de nye 
centrale tjenester i Forsvaret. 
Det gælder også på IT-området. 

I praksis betyder det, at IT-fol-
kene i Hjemmeværnskomman-
doen nu er rykket til Forsvarets 
Koncernfælles IT-tjeneste 
(FKIT), hvor de er placeret i en 
særlig hjemmeværnssektion.

Udviklingen af hjv.dk er lagt 
i hænderne på en central sty-
regruppe, der modtager ideer 
og forslag til forbedringer fra 
en række decentrale bruger-
grupper. De er nedsat på alle 
niveauer i hjemmeværnet og 
har også repræsentanter for de 
frivillige.

I 2006 behandlede styregrup-
pen knap 150 forslag. 

Ny 
organisation

Der kommer stadig flere brugere på hjv.dk. Nyheder,  
aktivitetsmodulet og enhedssiderne er blandt  
favoritter for hjemmeværnets netsurfere.

HJV-net



Udviklingen af hjemmeværnets netportal er i dag 
lagt i hænderne på en central styregruppe med 
tidligere oberst og flyverhjemmeværnsinspektør 
Sven Falkbøll som formand. I styregruppen sidder 
fastansatte chefer fra Hjemmeværnsstaben og 
Hjemmeværnsskolen, så de respektive forvalt-
ningsområder er repræsenteret. 

Det er herfra, beslutningerne om portalens 
fremtidige udviklingsmuligheder bliver truffet. 
En væsentlig del af de forslag, der er med til at 
udvikle hjv.dk, kommer fra de mange brugere, 
ansatte og frivillige, som gennem decentrale 
brugergrupper refererer til styregruppen.

”Vi har arbejdet meget på at gøre systemet 
mere stabilt. Samtidig kan vi i dag tilbyde mange 
flere muligheder i forhold til lanceringen af nettet 
i 2004. Senest er det jo også blevet muligt at 
anvende digital signatur,” siger Sven Falkbøll.

Portalen har i dag i gennemsnit 120.000 
unikke brugere om måneden.

Uddannelser
”I 2007 satser vi på at optimere uddannelsesin-
formationerne, så brugerne i fremtiden kan finde 
alle hjemmeværnets uddannelser på hjv.dk. Derfor 
har vi igangsat et projekt ”Uddannelsesveje”, som 
Hjemmeværnsskolen er projektleder på,” siger 
Sven Falkbøll.

Et nyt billedgalleri står også på listen over udvik-
lingsprojekter. Et andet højt prioriteret område går 
på at få ryddet op i nogle af menupunkterne på 
forsiden, så det bliver nemmere at navigere rundt 
i systemet. For det er unægtelig ikke altid lige 
logisk at knække koden til, hvordan man finder 
nogle typer informationer på internetportalen. Til 
det siger formanden, at man satser på at få nogle 
mere ”intuitive” indgangsveje.

Den røde løber
Personligt har Sven Falkbøll en vision om ”at 
kunne rulle en rød løber ud” på nettet, så alle nye 
hjemmeværnsmedlemmer på netportalen kan 
finde relevante oplysninger og hente ansøgnings-
skemaer til uddannelser samt gennemføre den 
relevante forvaltning, fra de starter i hjemmevær-
net til de slutter den første uddannelse.

”Projekt ”Den røde løber” er foreløbig på idé-
planet. Målet er at effektivisere administrationen 
for hjemmeværnsmedlemmerne ved at øge de 
digitale muligheder og give vore brugere en nem 
adgang til vidensdeling,” siger Sven Falkbøll.

Enklere adgangsveje
Men der tegner sig også andre perspektiver for 
fremtiden. En af dem er i højere grad at lade infor-
mationer fra andre systemer smelte sammen med 
hjv.dk, så man eksempelvis får enklere adgangs-
veje til en række administrative forretningsgange.

”Vi arbejder blandt andet på at kunne importere 
alle relevante informationer fra systemet DE-
MARS, så du i fremtiden kan godkende rejser via 
hjv.dk,” forklarer Sven Falkbøll.

Samtidig arbejder formanden på at køre en 
ny projektorganisation i stilling til den fortsatte 
udvikling af internetportalen. Formanden har lagt 
op til en struktur, hvor ”aben” og ansvaret i højere 
grad vil blive placeret hos de enkelte relevante 
ansvarlige myndigheder. 

”Vores rolle i styregruppen bliver mere rådgi-
vende – vi skal ikke stå for al udviklingsarbejdet. 
Den forretningsmæssige ekspertise skal selv på 
banen,” siger Sven Falkbøll.

Selv om bolden dermed er givet op til en ny 
runde, så kan formanden sagtens smile. De 
mange tusinde daglige klik på hjv.dk vidner om, at 
brugerne ganske massivt har taget det ”elektroni-
ske og digitale hjemmeværn” til sig.

Alle uddannelser 
skal på nettet
Der bliver stadig flere muligheder for digital forvaltning på hjem-
meværnets internetportal. I 2007 er visionen, at alle hjemmevær-
nets uddannelser skal kunne findes på nettet.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Fra årsskiftet er der udpeget en 
ny webredaktør på hjv.dk. Det 
er den 45-årige journalist Char-
lotte Baun Drejka, som tidligere 
var skrivende medarbejder ved 
Hjemmeværnsbladet.

Charlotte Baun Drejka har nu 
ansvaret for nyhedsformidlingen 
på forsiden på hjv.dk, der er en 
af de mest populære sider på 
netportalen.

Hvis du har ideer eller tips til 
nyheder, så kontakt webredak-

tøren på:  
hjk-pra1@hjv.dk 

Ny  
webredaktør

Hjemmeværnets internetportal 
havde i januar 2007 144.445 
unikke brugere. Siden marts 
2006 har der været i gennem-
snit 120.000 unikke bruger om 
måneden. Dagligt er der cirka 
5.000 brugere. 

De mest besøgte sider er: 
• Forsiden på hjv.dk 
• Forsiden bag login
• Forsiden for værnsgrene
• Enhedsforsiderne
• Aktivitetsmodulets startside
•  Siden med oversigt over alle 

nyheder
Hver bruger er inde i cirka syv 
minutter.

Fakta om 
www.hjv.dk
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Charlotte Baun Drejka
Foto: Vibeke Bagge
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Der gik 25 år, før Bjørn Scheibye kunne gå i detaljer 
om 9. april 1940 – om det nedværdigende i at 
blive forhindret i at udføre sit håndværk: At forsvare 
Danmark. 

Han får stadig en klump i halsen, når han beskri-
ver, hvordan danskerne nysgerrigt så til, da tyskerne 
ved middagstid marcherede ind i Viborg. Og hvordan 
andre danskere senere råbte hånende ord til hans 
soldater, som efter vagt ved Hald Ege blev beskyldt 
for at være bange for at kæmpe.

Det bliver nærmest umuligt for ham at forklare, 
hvordan han bagefter – som følge af samarbejdspo-
litikken – fortsat kunne uddanne nye soldater som 
en slags symbol på venskabet mellem Danmark og 
besættelsesmagten.

Bjørn Scheibye forstår godt de seneste års helt 

overvældende interesse for at komme ud i alle kroge 
af besættelsestidens historie. 

Den nu 96-årige, tidligere oberst har aldrig fortalt 
sine børn om sine inderste følelser ved at skulle 
gemme sig i dansk uniform – af at skulle være 
det fromme lam og sige velkommen til en besæt-
telsesmagt, som regeringen få måneder tidligere 
havde erklæret sig villig til at bekæmpe ”med alle til 
rådighed værende midler”.

Flere begivenheder brændte sig fast i hans hu-
kommelse, og måske skyldes det hans sønderjyske 
svigermor, at han kom hel igennem krisen. Hun for-
stod den afmagt – de følelser – der rørte sig i ham. 
Og hun forstod nødvendigheden af terapi. Hendes 
middel hed stramaj, som han i fjorten dage efter 9. 
april broderede korssting på i al sin fritid. Det hjalp 

AF BIRTHE LAURITSEN

Den 96-årige pensionerede oberst Bjørn Scheibye fortæller om  
de svære følelser, der brændte sig fast, efter at Danmark var taget 
uden kamp. For ham rummer besættelsestiden stadig utallige  
ubesvarede spørgsmål.

I 14 dage efter 9. april 
broderede Bjørn 
Scheibye korssting i al 
sin fritid for at få styr 
på tankerne efter det 
nedværdigende i at 
blive forhindret i at 
udføre sit håndværk: 
At forsvare Danmark.

F
ot

o:
 B

ir
th

e 
L

au
ri

ts
en

Kriseterapien
efter 9. april



29. august 1943. Flåden sænkes.



ham til at få styret tankerne på plads, så han igen fik 
kontrol over dem og fornedrelsens følelser.

På den måde blev hun den tids alternativ til mo-
derne krisepsykologer. 

Broderierne blev til to skamler, som han har endnu.

Regeringens svigt
Bjørn Scheibye var tjenstgørende i Viborg, da Dan-
mark blev besat og en ordonnans kvarter over syv 
overrakte regeringens besked om at lade våbnene tie. 

Han fortæller om hjemsendelsen af soldaterne, 
om udstationeringen af ham selv som lærer på 
Sergentskolen i Sønderborg og om, hvordan man 
efterhånden vænnede sig til de hånende råb, der 
stadig kunne møde danske soldater, da han senere 
gjorde tjeneste i København.

Det er følelserne, der – også i et historisk lys – er 
det centrale i den tidligere officers beretning om 
besættelsestiden. 

Han har lige siden undret sig over, hvorfor man 
aldrig i regimentsregi debatterede holdningen til 
nazismen. Han er til gengæld ikke i tvivl om, at en 
del af de faste officerer, der meldte sig til Frikorps 
Danmark gjorde det som en reaktion på, at de ikke 
fik lov til at forsvare Danmark. 

”De følte, at regeringen havde svigtet dem,” siger 
Bjørn Scheibye.

Mødet med Schalburg
Scheibye fortæller ærligt, at han aldrig selv blev 
stillet over for valget: Ja eller nej til Frikorps Dan-
mark. Han er dog overbevist om, at hans svar efter 
verdenskrigens udbrud ville have været nej.

Derimod lægger han ikke skjul på en vis fascinati-
on af Christian Frederik von Schalburg, der 1. marts 
1942 overtog kommandoen af Frikorps Danmark.

Schalburg (1906-1942) var født i Rusland, hvor 
hans danske far var godsejer og forretningsmand. 
Hans mor tilhørte den russiske adel. Ved revolu-
tionen blev mange familiemedlemmer – herunder 
hans far – dræbt, og unge von Schalburg, der var 
uddannet i zarens kadetkorps, flygtede til Danmark 
sammen med sin mor. Her fortsatte han sin militære 
karriere. 

Således var han Bjørn Scheibyes delingsfører på 
kornetskolen i 1931.

”Han lagde aldrig skjul på sit had til de revolu-
tionære, og at han ville gribe enhver lejlighed til at 
bekæmpe dem. I de år var jeg parat til at gå i ilden 
for ham. Vi elskede den mand. Han gik altid forrest, 
behandlede os med respekt og havde en fantastisk 
evne til at få folk med sig.

Det var ham, der opfordrede mig til at komme på 
kornetskole, og man kan sige, at han på den måde 
fik stor betydning for mit liv,” siger Bjørn Scheibye. 

Løn før tiden
Da tyskerne i 1942 tømte Jylland for soldater, tog 
Bjørn Scheibye afsked med Viborg en mørk no-
vembermorgen. Kun borgmesteren var mødt op på 
banegården for at sige farvel til byens regiment. Den 
lokale sorg over begivenheden var i hvert fald ikke 
synlig. Derimod var der flag over alt i de kolonihaver, 
toget passerede i udkanten af bestemmelsesstedet, 
Nyborg.

I den tidligere garnisonsby var der glæde over 
igen at skulle huse danske soldater,” fortæller Bjørn 
Scheibye. Han var adjudant hos chefen for 6. batal-
jon og blev indkvarteret på Hotel Nyborg Strand. 

Den 25. eller 26. august 1943 kom der besked 
om, at lønnen ville blive udbetalt før tid. 

Noget var under opsejling.

Tyskernes angreb
Aftenen før og natten til den 29. august var mørk og 
regnfuld. Den spændte situation i landet havde fået 
en officer til at klargøre håndgranater.

”Men da regimentschefen kom hjem sent om 
aftenen, beordrede han dem demonteret. Årsag: 
Den tyske kommandant havde lovet at give et praj, 
hvis der ville ske noget. 

Med den besked gik alle til ro. 
Midt om natten blev jeg vækket af en kollega, der 

havde været til militært skyttestævne i København. 
Han fortalte om rygter om, at regeringen var gået af, 
om indstilling af færgedriften over Storebælt og om 
tyske vagtposter på vej til hotellet.”

Bjørn Scheibye fortæller om angrebet, der kom 
tyve minutter over fire om morgenen. 

”Der lød først et brag, og derefter en række skud. 
En træbygning, hvor soldaterne var indkvarteret, 
stod i brand, mens flere danskere forsøgte at holde 
fjenden på afstand med deres skydevåben.

Kort efter råbte regimentschefen fra et vindue: 
”Wir übergeben uns” – og beordrede en kollega og 
jeg op i tårnet for at lægge hvide lagner ud over 
siderne som tegn på overgivelse.”

En slags oprejsning
”Da vi kiggede ud over muren, var morgengryet på 
vej. Vi kunne se hotellets sydfløj og skimte, hvordan 
der i alle vinduer stod værnepligtige befalingsmænd 
klar til kamp. Og da tyskerne trak ud langs stranden, 
åbnede danskerne ild.

Det var et herligt syn – en slags forløsning ved, 
at nogen handlede, selv om udfaldet vel var givet 
på forhånd. Kampen varede et par timer og kostede 
blandt andet tre danskere livet.

Bagefter blev alle danske soldater samlet ved 
indgangen til Nyborg Strand, hvor vi blev afvæbnet.

Otte dage efter blev hovedparten interneret på 
Hindsgavl.”

De to fanebånd, som 
Bjørn Scheibye gemte  
i sine sko, findes i dag  
på Tøjhusmuseet.

Fakta

I maj 2005 udkom bogen 
”Landmand & Soldat”, hvor 
Bjørn Scheibye fortæller om 
sin tid som landbrugselev og 
i forsvaret, herunder perioden 
1940-45. Bogen skal sikre, 
at også hans børnebørn og 
oldebørn får kendskab til den 
del af fortiden.
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Fanebåndene
Før afsendelsen til Hindsgavl var det ved hjælp af 
hotellets rengøringshjælp lykkedes Bjørn Scheibye 
at smugle en del personlige ejendele ud til den 
lokale bager, hvor hans kone, Thyt Scheibye, senere 
fik dem udleveret.

Bataljonens to fanebånd var iblandt.
”Da jeg blev beordret op efter mit våben, over-

vejede jeg at afmontere hele fanen. Men det var 
umuligt på grund af de mange søm. Så jeg tog 
fanebåndene, rullede dem sammen og gemte dem 
i mine sko, som senere blev afleveret hos bageren,” 
fortæller Bjørn Scheibye.

Fanen blev under resten af krigen opbevaret af 
museet i Nyborg. Nogle måneder efter befrielsen, 
blev den returneret til Viborg, hvor Scheibye kunne 
komplettere den.

Hjem til Viborg
Den 22. oktober 1943 kunne Bjørn Scheibye og 
hans kolleger forlade Hindsgavl – med strenge 
ordrer på ikke at have noget med modstandsbevæ-
gelsen at gøre.

”Det var en underlig situation. Vi havde hørt om 
tyskernes jagt på jøderne og frygtede, at turen var 
kommet til os. Men jeg nåede til Viborg, hvor jeg 
kunne arbejde på min svigerfamilies gård. 

På papiret var jeg stadig officer i forsvaret. Jeg 
havde i hvert fald ikke fået at vide, at forsvaret var 
nedlagt, og jeg fik fortsat min løn. Jeg blev endda 
forfremmet i 1944, så lønnen steg,” fortæller han.

P-kompagniet
”I Viborg fik jeg besked på, at jeg skulle være chef 
for det særlige P-kompagni, der med tyskernes vel-
signelse skulle kunne indkaldes med få timers varsel 

til støtte for politiet. Deraf navnet. Politiet havde de 
nødvendige våben til en bevæbning af enheden.

Da politiet blev taget den 19. september 1944, 
forsvandt grundlaget for P-kompagniet naturligvis.”

Bjørn Scheibye blev nu forberedt på opgaver i 
modstandsbevægelsen. Han skulle undervise mod-
standsfolk i våbenbetjening.

”I januar 1945 rejste jeg til Vendsyssel under 
dæknavnet Kvist – inspireret af dæknavnet på min 
kontakt. Det var Blad. 

En bælgmørk morgen tog Thyt og jeg afsked 
oppe ved landevejen, hvorefter jeg med bus og tog 
drog til Vendsyssel.”

Danmark er frit
Den 4. maj om aftenen skulle Scheibye med en 
styrke på ca. 20 mand bevogte en skole, hvor for-
skellige chefer i modstandsbevægelsen holdt møde.

”Solen var ved at gå ned, da den lærer, som 
boede på skolen, lukkede døren op og kom med 
budskabet:

”Tyskerne er gået ind på våbenhvile.” 
Derefter lød den danske stemme fra London. 

Danmark var atter frit.
Det var den smukkeste solnedgang i mit liv.”
Det blev et af de positive øjeblikke, der også 

brændte sig fast i Bjørn Scheibyes erindring fra 
besættelsestiden.

I hjemmeværnet
Midt i august blev Bjørn Scheibye hjemsendt fra 
modstandsbevægelsen. Kort efter genoptog han sin 
militære karriere. Efter 22½ år i hæren blev han i 
1953 chef for Hjemmeværnsregion II i Viborg. Den 
post havde han i 23½ år.

Billedtekster

9. april 1940. 
Danske soldater 
tager opstilling i 

Sønderjylland
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Forestil dig, at du sidder online på din com-
puter og surfer på Internettet. Pludselig viser 
skærmen en meddelelse, som beder dig om 
at undersøge nogle fotografier. Du klikker 
”Ok”, indtaster dit password og får derefter 
adgang til et billede, som ud over nogle træer 
og buske, viser et hegn rundt om en fabrik… 
og måske omridset af en person, der forsøger 
at forcere hegnet. 

Over billedet står der ”Ser du en person 
eller et køretøj på dette billede?”, og længere 
nede har du svarmulighederne ”Ja”, ”Nej”, 
”Ved ikke”.

Du forstørrer billedet og undersøger det 
grundigt – og jo den er god nok: Det viser 
en grynet skikkelse, som ved hjælp af en 
boltsaks er på vej ind på fabriksområdet. 
Du skynder dig at trykke ”Ja”, og få minut-
ter senere er politiet på vej for at arrestere 
lovovertræderen.

Denne tænkte scene er ikke taget fra en 
science-fiction roman, der skal illustrere et 
fremtidigt ”big brother”-samfund, hvor myndig-
hederne overvåger borgerne. 

Den eksemplificerer derimod tankerne bag 
et forslag til et nyt amerikansk borgerværn, 
US Home Guard, hvor almindelige amerikan-
ske borgere via deres internetopkobling kan 
være med til at overvåge fabrikker og instal-
lationer, som er helt vitale for amerikanernes 
sikkerhed.

Idéen om US Home Guard stammer fra 

Jay Walker, der er grundlægger af hjemme-
siden Priceline.com. Ifølge det amerikanske 
computermagasin Wired forelagde Walker 
allerede i 2003 sin idé for Department of 
Homeland Security, som blev oprettet i køl-
vandet på terrorangrebet 9. september 2001 
for at koordinere indsatsen mod terrorisme på 
amerikansk jord. 

Intet tyder på, at Walkers forslag nogen-
sinde bliver til virkelighed, men det viser 
under alle omstændigheder både USA’s store 
problemer med den indenlandske terrortrus-
sel mod vigtige anlæg og den idérigdom, som 
bliver vist i kampen mod terrorisme.

Et stillesiddende vagtværn
Ifølge US Home Guard’s hjemmeside (sådan 
en findes, selvom korpset ikke er en realitet) 
er der i USA i alt 47.000 anlæg, der karakte-
riseres som ”kritisk infrastruktur”. De spænder 
over kemiske fabrikker, kraftværker, lufthavns-
områder, gas- og naturgaslagre, vandreser-
voirer, raffinaderier, dæmninger, rørledninger 
samt flere tusinde kilometer kyststrækninger 
og landegrænser. 

Hvis disse installationer bliver angrebet eller 
saboteret, kan det få enorme konsekvenser. 
For eksempel findes der i 22 stater i alt 110 
kemiske fabrikker, som alle potentielt kan 
dræbe én million mennesker. 3.000 andre 
fabrikker har mere end 10.000 mennesker i 
deres umiddelbare nærhed.

US Home Guard skulle, hvis det nogen-
sinde blev realiseret, i teorien kunne beskytte 
de 47.000 anlæg 24 timer i døgnet året rundt 
uden at oprette patruljerende enheder på i alt 
flere hundredetusinde mand.

Princippet i US Home Guard er nemlig i 
korte træk, at webkameraer omkring den kriti-
ske infrastruktur sender billeder til et billedbe-
handlingscenter, som undersøger billederne. 
Hvis undersøgelsen påviser bevægelse eller 
varme sendes billedet hurtigt via Internettet til 
mindst tre tilfældige observatører, som udvæl-
ges blandt de mennesker, der har tilmeldt sig 
US Home Guard, og som på det pågældende 
tidspunkt er online via deres computer. Obser-
vatørerne skal derefter be- eller afkræfte, om 
der er personer eller køretøjer på billedet.

En dansk pendant?
Umiddelbart skulle man tro, at principperne i 
US Home Guard også kunne bruges som en 
del af terrorberedskabet i Danmark, eventu-
elt i Virksomhedshjemmeværnets regi. Men 
bortset fra at den amerikanske idé kunne 
være konkurrenceforvridende over for private 
sikkerhedsfirmaer, så mener chefen for Virk-
somhedshjemmeværnet, oberst Henrik Frost 
Rasmussen, ikke at systemet kan lade sig 
gøre i Danmark.

”USA er et land, der dækker flere tidszoner, 
og befolkningen er mange gange større end 
den danske, og det vil sige, at chancen for, 

Efter 11. september 2001 fik en amerikaner en opfindsom idé til, hvordan USA 
kunne beskytte samfundsvigtige anlæg og virksomheder mod terrortruslen.   

AF JAKOB EBERHARDT

Fantasifuldt forslag 
til beskyttelse af virksomheder

FreMtiden
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Fakta

Opmærksomhedsud-
dannelsen
Siden starten af 2006 har 
hjemmeværnet deltaget 
i den såkaldte opmærk-
somhedsuddannelse, der 
indgår i den resterende 
lovpligtige uddannelse. 
Her øger deltagerne deres 
viden om terrorisme, de får 
skærpet deres opmærk-

somhed omkring ter-
rorfaresignaler, og 
de lærer meldepro-

cedurer. 
Undervisningen vare-

tages af Politiets Efter-
retningstjeneste (PET), og 
formålet er selvfølgelig at 
hjemmeværnssoldaterne 
bliver i stand til at underret-
te politiet, hvis de opdager 
tegn på, at en terrorhand-
ling er under opsejling.

Uddannelsen udspringer 
af, at PET siden 2005 
har haft et øget fokus på 
forebyggende sikkerhed 
i forhold til kritisk infra-
struktur og beredskab. 
I denne forebyggende 
indsats samarbejder PET 
med eksterne parter for at 
sikre et højt opmærksom-
hedsniveau i en bred del af 
samfundet, og heri indgår 
opmærksomhedsuddannel-
sen, der ikke kun omfatter 
hjemmeværnet, men også 
tilbydes til offentlige myn-
digheder og visse private 
virksomheder.

Opmærksomhedsuddan-
nelsen er et enkelt system 
i forhold til det, der ligger 
i US Home Guard, men 
formålet er i bund og grund 
det samme, og det danske 
system har den fordel, at 
det også fungerer, selvom 
der er strømsvigt.

at der altid er nogen på nettet i USA, er langt 
større end i Danmark,” siger Henrik Frost 
Rasmussen.

Han peger på, at antallet af netsurfere i et 
land som Danmark ikke er højt om natten, og 
dermed går meningen med systemet tabt.

Desuden gør Henrik Frost Rasmussen 
opmærksom på, at hvis hjemmeværnet skulle 
have et system som det amerikanske, så ville 
der slet ikke være mandskab nok. Forholdet 
mellem den amerikanske befolknings størrelse 
og de 47.000 amerikanske virksomheder 
er langt mere gunstigt end forholdet mellem 
antallet af danske virksomheder og antallet af 
medlemmer i Virksomhedshjemmeværnet eller 
hjemmeværnet som helhed.

Desuden mener han, at USA har langt 
større gavn af et korps som US Home Guard, 
fordi landet har virksomheder, der ligger mere 
isoleret end de danske virksomheder. I det 
tætbefolkede Danmark ligger virksomheder og 
anlæg oftest i nærheden af beboede områder, 
og chancen for, at den almindelige borger i 
Danmark opdager mistænkelige forhold, er 
større end i USA.

Henrik Frost Rasmussen peger til gen-
gæld på, at Danmark allerede har noget, der 
minder om US Home Guard, nemlig den nye 
opmærksomhedsuddannelse.

Kilde: http://www.ushomeguard.org/

Illustration: P
eter Jensen



Hjemmeværnsledelsen indskærpede på sin rundrejse, 
at hjemmeværnssoldaternes uniformering altid skal 

være ordentlig og reglementeret. Det vil styrke 
bestræbelserne på at gøre hjemmeværnet så 
attraktivt og troværdigt som muligt, og i den 
forbindelse citerede hjemmeværnets chef, 
generalmajor Jan S. Norgaard den legenda-
riske amerikanske general George Patton: 
”En soldat, som ser ud som en soldat, 
er per definition en god soldat, indtil det 
modsatte er bevist. Mens en sjusket 
soldat per definition er en dårlig soldat, 
indtil det modsatte er bevist. Det er bedre 
at starte med pluspoint end minus.”

Men hvordan er det lige, at uniformen 
skal se ud for at være korrekt, og hvor er 

det, de forskellige mærker skal sidde? For at 
besvare disse spørgsmål, er der i HJV magasi-
net vedlagt et katalog, der beskriver de enkelte 
værns uniformer og mærkernes placering.

Kataloget vil også være at finde på www.hjv.
dk, hvor der vil ske en løbende opdatering af 
beklædningsreglerne. 

Det siger et gammelt ordsprog. Og det gælder 
også, når klæderne er uniformer, og folkene er 
hjemmeværnssoldater. 

AF JAKOB EBERHARDT

Klæder skaber folk

uniForMerinG
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”En soldat, som ser ud som en soldat,   
   er per definition en god soldat,  
  indtil det modsatte er bevist”
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Telefonen skal få  
de sidste førere i hus 

Snart vil ”call centre” ringe til officerer, befalingsmænd 
og konstabler af reserven, som tilbydes at blive førere  
i den regionale føringsstruktur.

AF JAKOB EBERHARDT

Med telefonen som ”våben” vil Forsvaret fra og med 
april forsøge at nå målet om i alt 900 førere til den 
regionale føringsstruktur. I dag er der tegnet kon-
trakt med 630 personer fra Forsvarets reserve. For 
at nå det sidste stykke ad vejen vil Forsvarets Perso-
neltjeneste (FPT) i samarbejde med hjemmeværnet 
oprette ”call centre”, hvorfra såkaldte ”phonere” skal 
ringe potentielle førere op. Håbet er at skaffe de 
resterende 270 førere inden årets udgang.

Samarbejde med hjemmeværnet
Oprettelsen af ”call centre” er tredje og sidste fase 
af den rekrutteringsproces, som FPT har haft an-
svaret for. I første fase blev der sendt skriftligt tilbud 
ud til reservepersonellet, og i anden fase blev der i 
samarbejde med totalforsvarsregionerne holdt seks 
orienteringsmøder rundt omkring i landet i efteråret 
2006.

Også i den kommende tredje fase vil hjemmevær-
net støtte rekrutteringen, idet ”call centrene” vil blive 
oprettet i samarbejde med totalforsvarsregionerne. 
Der vil i denne fase blive ringet op til den del af 
reservepersonellet, som endnu ikke har svaret på de 
hidtidige henvendelser. Det vil ske på baggrund af 
en database, som FPT opretter i løbet af marts.

Forudsætningerne på plads
Som forberedelse til ”call centrene” blev der i februar 
foretaget en ”markedsanalyse” blandt personel af 
reserven. Formålet har været at afklare forskellige 
forhold, som kan støtte den kommende rekrutte-
ringsproces i ”call centrene”. Analysen skal nemlig 
sikre, at reservepersonellet får så relevante og 
præcise oplysninger som muligt samt forhindre 
eventuelle fordomme.

Firmaet GB Grafisk står for udviklingen af ”call 
center”-konceptet, som ud over markedsanalysen 
blandt andet omfatter software og tilrettelæggelse 

af uddannelsen af ”call centrenes” bemanding, de 
såkaldte ”phonere”.

Fra og med april ligger opgaven med at ringe folk 
op så i de enkelte regioner. Hjemmeværnskom-
mandoens stabschef, oberstløjtnant Kim Astrup, 
der i sin tidligere stilling som chef for kommandoens 
Planlægningsdivision var involveret i arbejdet med 
rekrutteringen af førere, påpeger i den forbindelse, 
at ejerskabet af ”call centrene” skal forankres ved 
regionerne. Og der kan være store fordele ved at 
have et ”call center”.

”Totalforsvarsregionerne kan efter rekrutteringen 
af førerne til den regionale føringsstruktur vælge at 
bruge ”call centret” til rekruttering af frivillige til hjem-
meværnet,” siger Kim Astrup.

Idéen med ”call centre” er stærkt inspireret af 
Totalforsvarsregion Midtjyllands succes med at re-
kruttere frivillige til hjemmeværnet via et ”call center” 
i 2006. 

”Phonerne”
Grundtanken er, at det opsøgende arbejde fra ”call 
centret” skal ligge på distriktsniveau, fordi førerne 
opstilles i tilknytning til distriktet. Men det er helt 
op til regionerne, om de vil gøre det på den måde, 
for selve detailplanlægningen af arbejdet i ”call 
centrene” foregår imellem regionerne og GB Grafisk.

Kim Astrup forudser, at ”phonerne” typisk vil 
stamme fra Forsvarets reserve. Han vil imidlertid 
ikke afvise, at der også vil være frivillige fra hjem-
meværnet blandt ”phonerne”. Stabschefen har dog 
et klart billede af den helt ideelle situation:

”Det optimale er, hvis ”phoneren” kan sige til 
personen i den anden ende af røret, at han eller hun 
kan få plads i ”phonerens” egen enhed. Det skaber 
en personlig relation, som er meget værdifuld,” siger 
Kim Astrup.

”Totalforsvarsregionerne kan efter 
rekrutteringen af førerne til den 
regionale føringsstruktur vælge at 
bruge ”call centret” til rekruttering af 
frivillige til hjemmeværnet,” siger 
stabschef i Hjemmeværnskomman-
doen, oberstløjtnant Kim Astrup.

Fakta

Den regionale førings-
struktur omfatter befa-
lingsmænd, officerer og 
konstabler fra Forsvarets 
reserve, som skal lede 
Forsvarets Totalforsvars-
styrke, der består af 
hjemsendte værnepligtige 
med Hærens Basisuddan-
nelse.
Den lokale og regionale 
operative landmilitære fø-
ringskapacitet er forankret 
ved distrikter og regioner 
med reference til Hærens 
Operative Kommando. 
Netop derfor forankres 
den regionale førings-
struktur ved hær- og fly-
verhjemmeværnsdistrikter. 
Hertil kommer et mindre 
antal stabsofficerer ved 
regionerne. 
Som omtalt i sidste 
nummer af Hjemme-
værnsbladet (december 
2006) havde flere af 
totalforsvarsregionerne 
allerede sidste år planerne 
klar for den uddannelse af 
førerne, som skal foregå 
i år.
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Igen i år vil der være mulighed for at opleve blan-
dingen af skole, sommer og samvær på Hjemme-
værnsskolens sommerkursus.

Ud over de mange kurser vil der være aftenunder-
holdning og tilbud om fællesaktiviteter for hele fami-
lien samt kortere kurser for ledsagere. Og børnene 
har deres helt eget program i løbet af dagen.

Forudsætninger for at deltage
Der er plads til cirka 400 deltagere på kurserne, og 
både medlemmer af hjemmeværnet og deres familie 
kan deltage. 

Ansøgere, som er medlem af hjemmeværnet, 
skal deltage i hele kursusforløb og over hele ugen. 
Ledsagere har kun mulighed for at deltage i hele 
eller dele af det sikkerhedspolitiske kursus samt i 
udvalgte aktiviteter for ledsagere/familien. 

Under de enkelte kursusbeskrivelser står, hvilke 
krav du skal opfylde for at deltage både på de egen-
tlige kurser og på det sikkerhedspolitiske kursus. 

Det er vigtigt, at du har de rette forudsætninger 

(den pågældende funktion og den anførte uddan-
nelse). Hvis det viser sig, at der tilmeldes flere, 
end vi har plads til, vil førstegangsdeltagere have 
fortrinsret. 

Ankomst og hjemrejse
Hjemmeværnsskolen står klar til at hjælpe dig med 
ankomst og indkvartering søndag den 1. juli mellem 
kl. 14 og kl. 17. 

Undervisningen foregår hver dag mellem kl. 8 
og kl. 17. Eventuelle ændringer vil fremgå af det 
endelige program for det enkelte kursus.

Afrejse fra Nymindegab fredag den 6. juli, hvor 
sommerkursus slutter senest kl. 14.30.
Indkvartering
Hjemmeværnsskolen har mange forskellige kvarte-
rer, lige fra topmoderne enkelt- og dobbeltværelser 
til ældre flersengsstuer. 

Familier med flere børn indkvarteres på stuer eller 
på værelser i forlængelse af hinanden, eller der bliver 
klargjort ekstra opredninger på forældrenes værelse.

Der er plads til 400 deltagere, når Hjemmeværnsskolens sommerkursus 
i Nymindegab løber af stablen fra søndag 1. juli til fredag 6. juli 2007. 

AF JANE SAHL KOCH

soMMerskoLe

Kursus, klitter  
og komsammen
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På kurset får vi forhåbentlig brug for alle senge-
pladserne, og vi forsøger at indkvartere alle under 
de bedste forhold. Men det er et stort puslespil, 
som skal gå op, og det er ikke altid muligt at opfylde 
særlige ønsker, medmindre der er tale om sygdom, 
handicap eller lignende. Hvis du således har et 
virkeligt behov for enkeltværelse, bedes dette med 
begrundelse påført tilmeldingsblanketten.

Hvis familien ønsker at indkvartere sig på skolen 
forud for eller i forlængelse af de anførte ankomst- 
og sluttider skal dette bestilles særskilt og afregnes 
som privat indkvartering. Vi kan ikke garantere, at 
det i sådanne tilfælde er muligt at blive på samme 
værelse i hele perioden. 

Camping
Det er ikke muligt at bo i campingvogn, mobilhomes 
eller telt på Hjemmeværnsskolens område. Hvis 
du gerne vil bo således, henviser vi til Nymindegab 
Camping eller Vesterlund Campingplads, som ligger 
i umiddelbar nærhed af skolen. Du kan selvfølgelig 
deltage i måltiderne på skolen, selvom du bor på 
campingplads. 
Hvad med hunden?
Vi har hundegård med plads til 20 hunde. Du er 
velkommen til at medbringe familiens hund, hvis den 
kan affinde sig med, at den skal bo i hundegården, 
og at den kun må færdes i terræn, såfremt den er 
i snor. Husk at krydse af på tilmeldingsblanketten, 
hvis du har hund med (Du skal selv medbringe foder 
til hunden). 

Forplejning
Alle spiser i skolens cafeteria. De daglige hovedmål-
tider er gratis. Der er hver dag mulighed for at købe 
kaffe, kage, drikkevarer eller lidt ”snold”.

Har du behov for speciel kost, bedes du skrive det 
på tilmeldingsblanketten.

Økonomi
Kost og logi på Sommerkursus er gratis. 

Kursister på Sommerkursus modtager ikke tabt 
arbejdsfortjeneste. 

Du skal selv betale for transporten til og fra 
kursus, dog er bussen fra/til Varde Banegård gratis, 
hvis du benytter Hjemmeværnsskolens tilbud om 
transport. 

Børnepasning koster 250 kroner per barn. Beløbet 
går til dækning af entrebillet for eksempel til svøm-
mehal eller lignende, indkøb af materialer til lege 
og aktiviteter, ”snold” og forfriskninger med mere i 
ugens løb. Beløbet afleveres kontant ved ankomst.

Ansøgning
Du skal bruge ansøgnings-
blanket/Sommerkursus 2007 
og sende den via dit distrikt, 
som påtegner og videresender 
den, så den kan være skolen 
i hænde senest den 1. maj. 
Ansøgningsblanketten er alle-
rede tilgængelig på dit distrikt 
(og Virksomhedshjemmeværnet). 

Det er meget vigtigt, at du overholder tilmeldings-
fristen, da vi allerede ugen efter fristens udløb tager 
stilling til, hvem der optages. 

Ansøgning til Musikkursus foregår på særlig blan-
ket, som fordeles direkte til musikbefalingsmænd 
– se mere i beskrivelsen af kursus.

Tilmelding til aftenaktiviteterne og tilbud for ledsa-
gere klarer vi, når du er ankommet til skolen.

Meddelelse om optagelse
Skolen sender snarest efter 1. maj et brev til dig, 
der fortæller, om du er optaget eller ikke.

Såfremt du er optaget på kursus, vil alle praktiske 
bemærkninger fremgå af dette brev.

Din ansøgningsblanket 

til Sommerkursus 2007  

skal være skolen i hænde  

senest den 1. maj



�� HJV magasinet  |  Marts 2007

Sikkerhedspolitisk Kursus  
(hele uge 27)
Sikkerhedspolitik udspiller sig ikke kun på det 
øverste politiske plan, men foregår også på 
”lavere” niveauer i internationale organisationer 
og NGO’er (Non Governmental Organization).

Dette kursus stiller skarpt på, hvordan 
og hvorfor de forskellige organisationer kan 
og bør arbejde sammen. Mød blandt andre 
repræsentanter fra Læger Uden Grænser, 
som fortæller om, hvordan de arbejder med 
sikkerhedspolitik inden for deres fagområde. 
Oplev også en hjemvendt bataljonschef, som 
kan fortælle om sikkerhedspolitik udført i 
første linje.

Gennem gruppearbejde, oplæg, humoristi-
ske og kritiske indslag vil kurset give dig viden 
om, hvordan Danmark agerer i verden som 
sikkerhedspolitisk aktør – på alle niveauer.

Optagelsesbetingelser:
Kurset henvender sig til meningsdannere i 
alle hjemmeværnets afdelinger. Det vil for 
eksempel sige frivillige hjemmeværnssoldater 
i nøglefunktioner som stabsofficerer, kompag-
nichefer, næstkommanderende, rekrutterings-
officerer, kontaktofficerer og informationsof-
ficerer eller ansatte på ledende niveau.

Der er begrænset plads på kurset. Hen-
vend dig til din distriktschef, hvis du ønsker 
en tilmeldingsblanket. Vær opmærksom på, 
at tilmelding udelukkende kan foregå gennem 
din distriktschef.

Musikkursus (hele ugen)
På baggrund af samspil i grupper, special-
kursus med gæstelærere og konsultationer 
med de enkelte instruktører kan dette kursus 
forbedre dine evner som musiker. 

Kurset bygges op omkring et harmonior-
kester og et brassband på 35 deltagere hver 
samt et tambourkorps på 15 deltagere.

Der instrueres i et program, der på forhånd 
bliver sendt ud til deltagerne. Resultatet vil 
eventuelt munde ud i koncerter uden for 
Hjemmeværnsskolen torsdag eftermiddag 
og/eller fredag formiddag.

Dirigenterne fastlægger repertoiret i samråd 
med instruktørerne og den musiksagkyndige.

Optagelsesbetingelser: 
Medlemskab af et af hjemmeværnets musik–/
tambourkorps.

Der er udsendt en separat folder for 
musikkurset. Folderen kan fås hos din 
musikbefalingsmand. I folderen er der en 
kursusansøgning, som sendes ad komman-
dovejen (distriktet og informationskontoret) 
til Hjemmeværnskommandoen, der formidler 
tilmeldingen videre til Hjemmeværnsskolen. 

Informationsuddannelse 
Igen i år er der fokus på uddannelsen af de 
nye funktioner inden for informationsuddan-
nelsen. Derfor tilbydes følgende uddannelser:

INFO Grundmodul  
(søndag - tirsdag)
Grundmodulet er første del af den nye 
informationsuddannelse. Det består blandt 
andet af opgaver inden for hjemmeværnets 
organisation, opgaver og ansvar i de nye 
funktioner inden for informationstjenesten, 
hjemmeværnet i totalforsvaret, projektledelse 
og grundkursus i Hjemmeværnets Digitale 
Univers/www.hjv.dk. 

I forlængelse af grundmodulet vælger du en 
af ugens øvrige INFO-moduler alt afhængig 
af din funktion, og hvilken del af uddannelsen 
du ønsker at gøre færdig i ugens løb. Har 
du allerede gennemført grundmodulet, er 
der mulighed for at starte på et af de andre 
moduler allerede søndag.

Optagelsesbetingelser: 
Kurset henvender sig til alle, som skal bestri-
de en af de nye funktioner i underafdelingen: 
Kontaktofficer (KOF), Rekrutteringsofficer 
(ROF), Udstillingsbefalingsmand, Redaktør, 
HDU-BM og Historiker samt Informationsof-
ficer.

INFO specialist/HDU-befalings-
mand (20 timer)
På HDU BM kursus vil vi beskæftige os 
med både booking, aktivitetsmodulet samt 
ressourceassistenten. Vi vil desuden arbejde 
videre på det, som du lærer på grundmodulet 
omkring nyhedsskabeloner og opbygning af 

Udvalget er kurser er stort fra sikkerhedspolitik til 
informationsuddannelser, musik og idræt.

AF JANE SAHL KOCH

Hvilke kurser 
kan jeg vælge?

soMMerskoLe
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hjemmesiden, så siden kommer til at fremstå 
præsentabel og med de rette topbilleder og 
logoer.

Du vil få større kendskab til de indbyg-
gede features, som er indlagt i de forskellige 
sideskabeloner.

Dokumentmodulet og Administrationsmo-
dulet vil blive gennemgået, herunder gennem-
gang af rettigheder og betydning af disse. 

Optagelsesbetingelser:
Kurset er målrettet mod personel i funktio-
nerne HDU-befalingsmand, redaktør eller 
informationsofficer. Kurset kan endvidere 
anbefales til underafdelingschefer. 

INFO Udstillingsbefalingsmand  
(20 timer)
Uddannelsen skal give soldaten en sådan 
viden, færdigheder og holdninger, at han/hun 
er i stand til at kunne opbygge og bemande 
en informationsstand i hjemmeværnet.

Optagelsesbetingelser:
Ansøgeren skal have gennemført INFO 
grundmodul, og kurset er målrettet mod 
personel som skal bestride posten som udstil-
lingsleder, ROF eller IOF.

Informationslederkursus (20 timer)
Den enkelte deltager skal på baggrund af 
kurset blive i stand til lede sin egen enheds 
informationstjeneste, herunder at stå for kon-

takten til enhedens interessenter. 
Kurset vil også fokusere på, hvordan 

informationslederen bedst muligt sørger for 
undervisning og vejledning i forbindelse med 
enhedens informationsarbejde.

Optagelsesbetingelser:
Ansøgeren skal have gennemført informati-
onsgrundkursus.

Kursus for ”idrætsofficerer”  
(hele ugen)
Selvom hjemmeværnet i dag ikke har idræts-
officerer eller gymnastiklærere, er der heldig-
vis mange underafdelinger, som gør, hvad de 
kan for at styrke personellets kondital. 

Hjemmeværnsskolen tilbyder derfor et 
pilotprojekt på Sommerkursus 2007, hvor vi 
indbyder befalingsmænd og officerer, som i 
den ene eller anden sammenhæng underviser 
frivilligt personel i fysisk træning. Detaljerne 
på kurset er ikke helt på plads, men ny 
inspiration, erfaringsudveksling og masser af 
motion er garanteret med på planen. 

Bemærk: Der er begrænset antal pladser 
på dette kursus.

Hvad med ledsagere?
Sommerkursus 2007 tilbyder flere aktiviteter 
for ledsagere, herunder blandt andet: 
•  Deltagelse i hele eller udvalgte dele af Sik-

kerhedspolitisk kursus  

•  Deltagelse i dele af ovenstående Idrætsoffi-
cerskursus – blandt andet som ”dem det går 
ud over”, når kursisterne øver sig 

•  Korte moduler i taleteknik og præsentati-
onsteknik 

•  Samt flere tilbud, som ikke er helt på plads 
endnu

Efter ”fyraften”
Alle kurser slutter senest kl. 17 hver dag. Ef-
ter aftensmaden er der frit valg på alle hylder: 
Du kan for eksempel lege turist i Vestjylland 
efter din egen plan, du kan fortsætte dagens 
diskussioner med dine medkursister og lærere 
over en kold drik i opholdsfaciliteterne, du kan 
aftale ”jamsession” med de andre musikere, 
du kan deltage i aftenens aktivitetstilbud, 
herunder rundvisning i lejren, familieopgave-
løb, fællessang, naturligvis den traditionelle 
afslutningsmiddag (grill eller lignende), eller 
du kan finde et lunt sted i klitterne og nyde 
solnedgangen helt alene. Du vil høre meget 
mere om de forskellige tilbud, når du ankom-
mer til sommerkursus. 

Hvis du har spørgsmål til Sommerkursus 
2007, er du velkommen til at kontakte Hjem-
meværnsskolen på telefon 76 52 33 62. 

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

soMMerskoLe

På sommerkursus 
har hjemmeværnets 
musikere mulighed 
for at udvikle deres 
færdigheder.
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Fakta

Kurser for  
flyvehjemmeværnet
Flyverhjemmeværnets Sum-
mer Camp holdes i uge 29 
på Slipshavn. Her er kurser i 
førstehjælp og vedligeholdende 
førstehjælp, resterende lovpligtige 
uddannelser, CBRN-beregner 
kursus, CBRN spore/renseuddan-
nelse, miljøuddannelse, omskoling 
til militære køretøjer, forplejnings-
hjælper-uddannelse og videregå-
ende forplejningsuddannelse og 
miljøuddannelse.

På informationsområdet gælder 
det informationsgrundkursus, 
redaktørkursus til www.hjv.dk og 
videregående power point-kursus. 

Simoni R. Christensen vil meget gerne tage flere 
kurser på flyverhjemmeværnets summercamp.

AF OLE GROSEN

Ny viden i venskabelige 
omgivelser

For 15. gang er der ”blå” sommerskole på Slipshavn.  
I anledning af det lidt skæve jubilæum gør marinehjemme-
værnsinspektør, kommandør Karsten Riis Andersen sig nogle 
tanker om, hvad der tiltrækker de frivillige.

Det faste ankerpunkt

Det er aldrig for sent at lære nyt, og det er 
mindst lige så vigtigt at redde menneskeliv som 
at lære at skyde. Det har Simoni R. Christensen 
erfaret, efter at han sidste år deltog i flyver-
hjemmeværnets Summer Camp. Her lærte han 
førstehjælp, selv om det måske ikke er det fag, 
der i våbenføre kredse er allermest prestige i. 

Men Simoni Christensen har ændret holdning. 
”Jeg bor her i Roskilde-området, hvor der kører 
et tog forbi hvert kvarter. Tænk, hvis sådan et 
tog væltede eller blev udsat for sabotage? Vi skal 
både kunne holde vagt ved ulykkesstedet og 
også give førstehjælp,” siger Simoni Christensen. 

Simoni Christensen har været med i hjemme-
værnet i 14 år. Han er nu pensionist og menig i 

Flyverhjemmeværnseskadrille 225. 
”Når man er 68 år, tror man måske, at det 

er for sent at sætte sig på skolebænken, men 
så sprang jeg altså ud i det. Det man ønsker at 
opleve, får man også lov til,” siger han.

Simoni Christensen fik ikke brug for sin med-
bragte fiskestang – om aftenen sker der nemlig 
også en masse på Summer Camp.

”Når vi spiser sammen, udveksler vi erfaringer 
og møder mange mennesker. Selv om vi tog af 
sted nogle stykker sammen, holdt vi os ikke til 
vores egen klike. Man bliver kammerater, og jeg 
synes, det går hurtigt. Jeg vil varmt gå ind for, at 
alle skal til Slipshavn. Jeg var overordentlig glad 
for at være med, og jeg vil gerne af sted igen.”

”På skibet oplever du sammenholdet og af-
hængigheden af andre, og du mærker naturens 
kræfter. Og så er der uforudsigeligheden: Du 
ved aldrig præcis, hvad der sker, når du forlader 
havnen.”

Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør 
Karsten Riis Andersen, taler varmt om det at 
være på havet – og ikke mindst de mange der 
frivilligt sejler ud for at gøre en forskel, og derfor 
skal have de nødvendige søkundskaber.

”De frivillige går ind i marinehjemmeværnet, 

fordi de vil have den sømilitære uddannelse. Det 
er operative uddannelser – her lærer du hånd-
værket,” siger han. 

Undervisningen og kurserne på Slipshavn bli-
ver arrangeret af marinehjemmeværnsdistrikterne 
på skift. De har fingeren på pulsen og ved, hvilke 
kurser der er mest behov for i øjeblikket.

”Når du er i en landsdækkende virksomhed, 
er det rart, at der er et fast ankerpunkt at være 
fælles om, og det er Slipshavn.“ Siger komman-
døren.

Fakta

Kurser for 
marinehjæmmeværnet
Marinehjemmeværnet holder 
sommerskole i uge 28 i Slipshavn, 
hvor deltagerne både kan deltage 
i maritime kurser og mere generel 
undervisning.

Af kurser for alle tre værn kan 
nævnes Informationsgrundkursus, 
Redaktør og Ledelse 1. For søens 
folk alene er der blandt andet 
uddannelse som dæksgast og 
videregående officer, BON-kurser 
i transport- og havnebevogtning 
samt navigation.

Deltagerne i Slipshavn kan se 
frem til to festaftener i ugens løb, 
ligesom der vil være aftenunder-
holdning. Indkvartering sker dels 
indendørs dels på fartøjerne, lige-
som man er velkommen til at tage 
telt eller campingvogn med. Hele 
ugen foregår under mottoet “Glem 
ikke at være glad,” og sommersko-
len rundes af med den traditionelle 
søndagsgudstjeneste.

AF OLE GROSEN
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sanitetstraiLer

Hjemmeværnets 23 nye sanitetstrailere kan bedst sammenlignes 
med rullende miniskadestuer. Sanitetspersonellet er begejstrede for 
de nye muligheder, som trailerne giver.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Førstehjælp på fire hjul

”Det er enormt spændende.” 
”Endelig bliver vi synlige og kan vise, at 

også her kan vi gøre en forskel.”
Begejstringen var mere end udtalt, da 

Lokalforsvarsregion København i februar på 
Flyvestation Skalstrup var vært for et seminar 
om det nye flagskib på sanitetsområdet.

Her blev hjemmeværnets nye sanitetstrailer 
demonstreret og forklaret for de omkring 40 
deltagere fra hjemmeværnets østlige region. 

Kaptajn Lennart Larsen stod for den teo-
retiske gennemgang, mens demonstrationen 
og historien bag traileren var lagt i hænderne 
på frivillig sanitetsinstruktør Allan Lørup og 
distriktslæge Claus Hancke, der begge har 
været aktive i udviklingen af traileren. Til stede 
var også hjemmeværnets kommandolæge 
Finn Løye.

Alle hjemmeværnets distrikter har fået en 
sanitetstrailer, der bedst kan sammenlignes 
med en rullende miniskadestue på hjul. Her 
er der plads til at udføre den helt akutte 
livreddende førstehjælp – det der også kaldes 
præhospital behandling. Hovedparten af den 
kan rent faktisk udføres af hjemmeværnets 
frivillige sanitetspersonel med den rette ud-

dannelsesmæssige baggrund. 
Udstyret giver mulighed for blandt andet at 

standse blødninger, behandle for hjertestop, 
give ilt, rense luftvejene og mange andre ting.

”Jeg kan sagtens se mig selv stå herinde 
og yde førstehjælp til en tilskadekommen,” 
siger Esther Christensen, der er sygehjælper 
og kommer fra hjemmeværnseskadrille 205 
på Bornholm.

Hun fortsætter:
”Trailerens indretning og udstyr giver tryg-

hed og tilbyder fine arbejdsbetingelser for os. 
Vi kan her få lov til at udfolde de kompeten-
cer, vi har tilegnet os gennem vores uddan-
nelser.” 

Også sygehjælper Dorthe Hendriksen 
fra Stevns er en tilfreds med traileren, som 
hun har fået et endnu bedre indblik i efter 
seminaret.

”Den er også genial for os til at træne 
og øve vores færdigheder i,” siger Dorthe 
Hendriksen.

Landvinding
Alle på seminaret er enige om, at traileren 
er lidt af en landvinding for sanitetsområdet 

i hjemmeværnet. Med den bliver hjemme-
værnets ekspertise og kompetencer for alvor 
synlige. 

”Trailerne kan indsættes både i terrorsituati-
oner og i krisesituationer samt i mere udrama-
tiske begivenheder, hvor hjemmeværnet bliver 
bedt om assistance på førstehjælpsområdet. 
Men de kan også anvendes på lokale mar-
keder, fordi sanitetspersonellet derigennem 
kan træne og øve sig i førstehjælp,” fastslår 
kommandolæge Finn Løye.

Det udsagn er deltagerne glad for, fordi det 
vil give dem lejlighed til at komme ud og bruge 
deres viden.

Uddannelse
Det går dog noget tid, før sanitetstrailerne 
bliver operationsklare. Trailerne skal betjenes 
af sygepassere og sygehjælpere, og al det 
personel er langt fra uddannet i dag. 

Desuden er der i hvert hjemmeværnsdistrikt 
behov for mellem fire til seks chauffører, der 
kan køre trailerne. Det kræver nemlig en sær-
lig tilladelse at føre den 1,5 ton tunge trailer, 
der i slutningen af marts vil blive vist frem for 
Beredskabscentret i Hedehusene.

Sanitetsinstruktør Allan Lørup til højre er midt i at 
yde førstehjælp til en tilskadekommen på båren  
i hjemmeværnets nye rullende miniskadestue. Til 
venstre står Øyvind Lüders.
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At der banker et hjerte i rødt og 
hvidt bag forfatterens barske 
ydre, lader denne bog ingen tvivl 
tilbage om. Og rødt og hvidt har 
det jo lige været i sammenhæng 
med det gudskelov farve–tv-
transmitterede verdensmester-
skab i håndbold, hvor kulørerne 
godt nok endte lidt blege i det. 

Men pyt, i dag er der atter en 
dag, og flag samt kinder blusser 
atter i pantoneskala 032.

Når Hans Christian Bjerg har 
høstet en forskningsmark, kan 
man rolig regne med, at der ikke 
er meget mere at komme efter, 
og således når vi ud i alle hjørner 
af sagaen om Dannebrog i denne 
bog.

Fra den mytiske begyndelse 
med Dannebrog dalende ned 
fra himlens øverste krigsherre til 
klaphatten på den billige langside 
fortælles levende og indsigtsfuld 
om vort flags historie i gode tider 
såvel som i modgangs – man 
skulle vist sige modvindstider. 
Forfatteren har øst af mange 
spændende kilder og illustreret 

glimrende med gamle fine stik 
og gengivelse af kunstværker 
foruden de moderne fotos.

Den grundige behandling af 
problematikken omkring anven-
delse af farver og utilstrækkelige 
regler for flagets anvendelse er 
nok mindre interessante for den 
almene brugermasse, men det 
kan da undre, når man betænker 
hvor indsyltet vi ellers er i love 
og regler her til lands, og tanken 
om en flagkommission er da ikke 
ueffen.

Denne lille smukke bog er en 
oplagt gave til spejderdrenge, 
idrætsledere, kolonihavefolket 
og soldaterforeninger såvel som 
forsvarsbrødre.

Vi er røde –  
vi er hvide

Hans Christian Bjerg fortæller 
den spændende og gribende 
historie om nationens flag 
Dannebrog.

AF BENT SØRENSEN

Hvorfor beskæftige sig med dan-
ske frivillige i tysk krigstjeneste 
under Anden Verdenskrig? Det 
kan der være flere gode grunde. 
Filmen ”En dansker på østfron-
ten” giver selv en af dem: Der var 
flere danskere, der kæmpede på 
tysk end på allieret side under 
Anden Verdenskrig. 

13.000 unge danske mænd 
meldte sig ifølge filmen til tysk 
krigstjeneste. Og vel at mærke 
med den danske regerings 
velsignelse. 6.000 af dem blev 
sendt til fronten, og 2.000 af 
dem vendte aldrig tilbage til 
Danmark i live. 

Filmens emne føjer sig ind i 
den lange række emner og stu-
dier, som inden for de senere år 

har afdækket de mere ”skæve” 
og uheldige sider af besæt-
telsestiden: behandlingen af 
tyskerpigerne, dansk erhvervslivs 
samarbejde med Nazi-tyskland, 
stikkerlikvideringerne, de tyske 
flygtninges vilkår i Danmark og 
senest dansk idræts forbindelser 
til den tyske besættelsesmagt for 
bare at nævne nogle stykker. 

Det er alle emner, som ikke 
har haft den store plads i tidligere 
tiders historieskrivning, og som 
derfor rykker ved den traditionelle 
overlevering af besættelsens 
historie.

Danske frivillige i tysk krigs-
tjeneste er også allerede blevet 
behandlet i denne nye ”bølge”, 
blandt andet i bogen ”Under ha-

gekors og Dannebrog” fra 1998. 
Filmen ”En dansker på østfron-
ten” bryder altså ikke nyt land, 
men filmen som medie giver nye 
muligheder for at beskrive emnet 
på en anderledes måde.

Et barnebarns søgen
I filmen søger Carsten Meedom 
at opklare sin farfars skæbne. 
Farfaren meldte sig allerede i 
1940 til tysk krigstjeneste, og 
han blev efterfølgende sendt til 
de ekstremt hårde kampe på 
østfronten, hvor han blev dræbt 
i 1944.

Carsten Meedoms primære 
mål er at finde ud af, hvor på 
østfronten farfaren døde, og hvor 
han eventuelt er blevet begravet, 

men samtidig forsøger han også 
at afdække, hvorfor farfarens hi-
storie var en familiehemmelighed 
i mange år, og hvorfor farfaren, 
der var gift og havde to små 
børn, overhovedet meldte sig til 
tysk krigstjeneste.

For at besvare hovedspørgs-
målet rejser Carsten Meedom 
bogstavelig talt i farfarens fod-
spor, hvilket bringer ham til både 
Rusland og Letland.

Det er meget overraskende 
at se, hvordan slagmarken i dag 
ligger nærmest som dengang, 
der blev kæmpet: granathullerne 
kan tydelig spores, og man finder 
stadig materiel og døde soldater 
i et af de områder, hvor Carsten 
Meedoms farfar kæmpede.

Dvd-film fortæller spændende historie om en dansk østfrontfrivillig under 
Anden Verdenskrig, men filmens tekniske side er for dårlig.

”En dansker på østfronten”, AlphaFilm, 2006, 
kr. 249 (spilletid: 70 minutter og 80 minutter 
med interviews med tidligere østfrontsoldater).

Hans Christian 
Bjerg. Dannebrog. 

Forlaget Hoved-
land. 136 sider, ill. 

Pris kr. 199.

I en frontsoldats fodspor

AF JAKOB EBERHARDT
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BoGanMeLdeLser

Her er bogen, man altid har 
manglet ved sejlads rundt i 
danske farvande, uanset om 
man gør det af lyst, eller fordi 
det er forbundet med arbejde. 
Den fortæller historien om netop 
de grunde rev og flak, som man 
enten passerer eller sejler over. 

Personligt har det altid irriteret 
mig ikke at vide, hvorfor grun-
dene havde fået deres navne, 
man vidste jo, der lå en historie 
bag. 

Forfatteren Svend Albrechtsen 
er pensioneret som komman-
dørkaptajn. Han er kendt af en 
generation af søofficerer blandt 
andet som chef for søværnets 
skolefartøjer Svanen og Thyra, 
der jo netop boltrer sig i de indre 
danske farvande. Han har derfor 
haft den bedste baggrund til at 
fortælle om navnene bag grunde, 

rev og flak, og han gør det i et let 
og klart sprog.

Bogen er righoldigt illustreret 
med udsnit af søkort og billeder, 
og man behøver ikke læse den 
på en gang. Tværtimod – den 
kan læses som en del af en sej-
ladsforberedelse, eller man kan 
finde den frem, når man netop 
sejler i farvandsafsnittene. Den 
kan også bare ligge fremme, og 
så kan man kaste sig over den 
– af lyst. 

Denne bog er et vigtigt doku-
mentarisk bidrag til Danmarks 
maritime historie og bør have sin 
naturlige plads i reoler såvel i land 
som ombord i skibene. Man får 
ganske enkelt lyst til at komme 
ud at sejle ved at læse bogen for 
af se, hvor historien fandt sted 
og danne sig sine egne billeder 
heraf.

Svend Albrechtsen. 
Grunde, Rev og Flak., 

260 sider, ill.  
Udgivet af Iver C. 

Weilbach & Co. A/S.  
Kan købet ved  

henvendelse i butikken  
i Toldbodgade 35, 

København.  
Kr. 396,- plus moms. 

Forhindringerne i  
de danske farvande

Ny bog fortæller om historierne 
bag grunde, rev og flak.

AF K. RI IS ANDERSEN

I anledning af, at det i november 
sidste år var halvtreds år siden, de 
første danske FN enheder blev 
indsat, er der udgivet en bog om 
danske soldater, som siden da 
har været ude i fredens tjeneste. 
Den fortæller om deres oplevelser 
under vanskelige og farlige vilkår 
under fremmede himmelstrøg

Det er en væsentlig bog, som 

de tre forfattere Ole Luk Søren-
sen, Kaspar Søegaard og Kjeld 
Hillingsø har skrevet efter samta-
ler med et antal aktører, som vel 
kan betegnes som almindelige 
danskere. De havde forladt deres 
trygge hverdag og var landet i 
dramatiske situationer bevidste 
om, at de gjorde en indsats for 
freden og kunne støtte menne-
sker i nød.

Bogen dækker et stort antal 
vidt forskellige missioner, så 
læseren får et bredt overblik over 
danske fredsstøttende aktioner 
ude i verden, men samtidig et 
indtryk af, hvor forskelligartede 
forhold og situationer, som de 
danske tropper har måttet leve 
sig ind i.

Fokus i bogen er på enkelt-
personers genfortælling af deres 
oplevelser, og alle beretningerne 
er yderst spændende, om end 
et par enkelte tenderer til at 
fokuseres så stærkt på egne 
dårlige oplevelse, at de overtoner 
oplevelsen af selve missionen.

Takket være Hillingsøs præcise 
redegørelse for situationen på 
baggrund af hvilken beretninger-
ne fortælles, får læseren en fin 
indsigt i internationale konflikter 
og danske fredsmissioner gen-
nem årene.

Har du et barn eller barnebarn, 
som drømmer om en tur som 
fredsskaber, er bogen en oplagt 
gave til belæring og eftertanke.

Udsendinge  
for fred

Samtaler med danske solda-
ter, der igennem de sidste 50 
år har været FN-soldater.

AF BENT SØRENSEN

Udsendinge for fred 
– danske soldater  

i internationale 
konflikter. Forlaget 

documentas. 240 s. 
ill. pris kr. 299.00. 

Filmens styrke er i det hele 
taget, at frontlivet bliver gjort 
levende. Man fornemmer, 
hvordan det må have været 
at kæmpe på østfronten, og 
selvom de fleste med interesse 
i Anden Verdenskrig godt ved, 
at det har været slemt, så 
bliver det i den grad bekræftet 
af filmen og det tilhørende 
ekstramateriale, der indeholder 
stærke interviews med gamle 
danske østfrontfrivillige.

Filmens svagheder
Mens eftersøgningen af far-
faren fungerer godt, så virker 
forsøget på at trænge til bunds 
i ”familie-tabuet” ikke overbevi-
sende, og forsøget på at forstå 

farfarens motiver til at melde sig 
står også lidt svagt. 

Filmens største svaghed er 
dog den rent tekniske side. Ofte 
er billederne for mørke, og lyd-
siden er irriterende dårlig. Med 
hensyn til speakerstemmen, der 
kommenterer den overordnede 
krigshistorie, er det for tydeligt, 
at der læses op, hvorfor man 
burde have hyret en profes-
sionel tv-stemme. Desuden 
savner deres anmelder gode og 
indførende kort over de steder, 
der blev kæmpet – det er alfa og 
omega i en sådan film.

Det er alt sammen med til, at 
filmen ind imellem får præg af 
en lidt udvidet hjemmevideopro-
duktion.
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Spørgsmål:
1  Hvor finder befalingsmandstræffet sted?

2   I hvilke byer bliver de første fire fly i den flyvende enhed 
stationeret?

3  Hvad vejer en sanitetstrailer?

4   Hvem blev Bjørn Scheibye adjudant hos i Nyborg?

5  Hvem har udtænkt US Home Guard?

6   Hvem står i spidsen for marchledelsen i forbindelse 
med marchen fra København til Nijmegen? 

Send dine svar til HJV Magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest 15. april. 

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

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

Krydsord

Soduko

den sJoVe side



Nordholmen 2 • 2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 77 56 00
www.imce.dk • i.m.c.e@mail.dk

ANTITERROR-MATERIEL
Fra SEMA!

IE
D?

Ground
Bomb
Killer

GBK er udviklet til anven-
delse i første fase, når der 
er fundet et mistænkeligt 
objekt på en offentlig plads 
og der derved er mulighed 
for en bombetrussel!

STORMWALL
er udviklet til 
beskyttelse af be-
vogtningspersonel
i forbindelse med
kontrolposter. 

Beskytter personellet imod 
bilbomber og beskydning 
med håndvåben. 
Kan nemt medbringes og 
kan sættes hurtigt op!

IMCE Annonce.indd   1 25-02-2007   20:23:57 Udstyr: www.HuntersHouse.dk

NAVNEMÆRKER

AARS BRODERI

NAVNEMÆRKER
Grøn bændel/sort tekst

4 stk. på velcro

Broderede kr. 90,-
Kan bestilles skriftligt ell.
email: fjeldsted@aars.dk
Send check ell. indbetal 
på konto 9217-1754129561

AARS BRODERI
Hans Egedes Vej 69

Tlf. 25 53 29 74

Levering

ca. 1 uge

www.o2h.dk
(oskar - to - hotel)

56 44 70 70

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

VI SENDER OGSÅ TIL FELTPOSTADRESSE

Desert TFX
Kr. 1599

www.e-sko.dk Amagerbrogade 53. Køb direkte på nettet. 10% bonus. Portofri. Returret.

NYHEDER

Deer Hunter
Kr. 1999

  
Fort Lewis
Kr. 2799

Hvad skal jeg være? Hvad kan jeg blive? Hvordan er mine 
jobmuligheder bagefter? Spørgsmålene trænger sig på, når 
du skal vælge uddannelse. ”Hvad kan du blive i Forsvaret”, 
har ikke svarene på det hele, men den kan hjælpe dig med 
at blive mere afklaret. 

Bogen fortæller om uddannelsesmulighederne inden for 
Forsvaret og viser, at Forsvaret rummer masser af studievalg og 
karriereperspektiver - både i og uden for Forsvaret. 

Forsvaret er nemlig en af landets største arbejdspladser og sam-
tidigt et unikt, spændende og meget alsidigt uddannelsessted, hvor 
du kan uddanne dig på alle niveauer. 

Forsvaret er altså en overvejelse værd, uanset om du er teo-
retisk funderet, praktiker, teknisk interesseret, internationalt 
orienteret, brænder for idræt og outdoor eller har ambitio-
ner om at blive leder. Og så har vi slet ikke nævnt, at du får 
løn under uddannelse og er sikret et job bagefter.

Bestil “Hvad kan du blive i Forsvaret” og læs om dine mange muligheder

Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk
eller SMS “Forsvaret1” til 1277.

VÆLG EN UDDANNELSE
der er et springbræt eller et ståsted for livet

SØG NU

23322_Ann_Gen_210x297.indd   1 08/03/07   14:12:23



Det flyvende 
hjemmeværn18

Forsvarsordfø
rerne har ordet10

Kursen er lagt08
Vær stol t  af  din t jeneste  i  h jemmeværnet  -
og lad hjemmeværnet være stolt af dig

Nordholmen 2 • 2650 Hvidovre • 36 77 56 00 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

SPONSOR VED 

TILBUD

FIRST-LINE Poncho-liner 
Pris: Kr. 195,- (275,-) 

NFM Odin 40L 
specialist rygsæk
 Pris: Kr. 2.395,-

NFM Riffeltaske
 Pris: Kr. 1.493,-

Ferrino Liggeunderlag 
selvoppustelig
Pris: Kr. 599,-

NFM Feltvaskefad
 Pris: Kr. 210,-

NFM Mobiltelefonhyl-
ster m/vandtæt lynlås 

Pris: Kr. 220,-

30 SEKUNDER...
Sæt tjenestebukserne korrekt!
Du har 30 sekunder til at gøre et godt førstehånds 
indtryk overfor andre mennesker og derfor er det 
vigtigt at uniformen sidder korrekt!

De “gamle” opsmøg, som blev anvendt til tjenes-
teuniformen i begyndelsen er ikke længere oppe i 
tiden, men du skal nu rulle dine bukser op over en 
elastik. Dette gør du nemmest hvis du anvender en 
bukseelastik med velcro.

Pris for et sæt 
TAGGEAR bukseelastikker: Kr. 25,-Durashocks “Gore-Tex”: Kr. 1.370,-

Oxford: Kr. 965,-

Bates Uniform Oxford!
Er den professionelle soldats valg af en uniformssko 
til udgangsuniformen eller tjenesteuniformen, når 
der er befalet sko.
Vi ser ofte at uniformeret personel vælger en “civil” 
sko til uniformen, og ofte passer dette ikke sammen!
Så hvis du også her vil gøre et godt indtryk og se 
godt ud i din uniform, så lad valget falde på et par 
Bates Uniform Oxford - Kan også anvendes civilt!
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