
Hendes Kongelige Højhed Kron-
prinsesse Mary har netop gennem-
gået første del af hjemmeværnets 
grunduddannelse. Major Jane Sahl 
Koch, Hjemmeværnsskolen, der 
har tilrettelagt uddannelsesforløbet, 
betegner Kronprinsessen som en 

dygtig og engageret kursist. 
Med sit engagement i hjemmevær-
net fortsætter Kronprinsesse 
Mary en familie-tradition – nemlig 
kongefamiliens tætte tilknytning til 
forsvaret. 

Side 22-23

Kronprinsessen i hjemmeværnet

Tema: 
Det nære  
hjemmeværnFlyverne får 

fat i de unge36

Inger, Lady og
alle gutterne 30

Portræt af 
landsrådet26

TILBUD 

Ildsborg
Vinter handsker
Pris: Kr. 250,-  

TACGEAR
  Gaiters

 Pris: Kr. 270,-

Casio feltur 
G-Shock 9000

 Pris: Kr. 930,- (1.098,-)

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover
Pris: Kr. 150,- (176,-)

Støt vores enheder
Se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Termo Fleece 

Tactical T-Shirt 

RABAT

Cool pris til køligt brug!

 

All-weather
A-4 kopipapir (200 stk.)

Pris: Kr. 235,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

Politikere om
dansk forsvar40
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FORVENT AT BLIVE FORVÆNT

FORVENT AT BLIVE FORVÆNT

Teknisk arrangør: Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 75 64 87 00 og oplys: SX nr. 2121 samt priskode

www.hjv.dk

HJEMMEVÆRNET
læserrejser

Som medlem af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

HISTORISKE RAMMER - Miniferie tæt ved Odense
Pris i kr. pr. person i

1.254,-

Ankomst/periode: Valgfri ankomst frem til 20.12.2008

Enkeltværelse: 1.554,-

               Blommenslyst Kro
Blommenslyst Kro ligger i en fredfyldt gammel have 
kun 8 km fra Odense centrum. Kroen er kongeligt 
privilegeret og har siden 1800 været et populært 

der er tradition for at tage godt imod gæsterne. De 
forkæles i restauranten, der er kendt for sit gode 
danske og internationale køkken. Efter en god nats 
søvn venter attraktioner som H.C. Andersen Muse-
um, Egeskov Slot, og meget andet, som vi glæder 
os til at fortælle jer mere om.

Pr
is

ko
de

: L
08

STORSLÅET NATUR OG HØJT TIL LOFTET - 

 (kokkens valg)

 MIDTPAS som giver fri entré  

 dets seværdigheder, muséer  
 og attraktioner.

Pris i kr. pr. person i

798,-

Ankomst/periode: Fri ankomst i 2008

Enkeltværelse: 998,-

               Kibæk Hotel

værelsesfløj med nye moderne værelser. Værten 

af årstidens råvarer, så man kan roligt glæde sig til 
dagens menu. Talrige gæster har gennem tiden fulgt 
værtens råd, når vinen skulle vælges – og næsten 

lytte til værten. Kom selv og døm!

Pr
is

ko
de

: L
04

GAMMELDAGS KROSTEMNING - 
Pris i kr. pr. person i

788,-
               Herløv Kro Hotel

der ser så dejligt ud, at det næsten ligner en kro, og 

-
gede værelser er indrettet med respekt for husets 
gamle traditioner for hygge og komfort. Og kikker 
man ud af vinduet fra sit værelse og ser den lille 

-
havns centrum. Også i køkkenet holdes traditionerne 
i hævd. 

Pr
is

ko
de

: L
02

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

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30

Bestil nu på: 

www.happydays.nu
...eller ring: 

70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.
Børnerabatterne er ved 2 betalende voksne. 
Teknisk arrangør: 

Stralsund og Rügen – perler ved østersøkysten
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern

kr. 1.149,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 1.149,-
• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• Happy hour i baren hver dag (17-18)
• 20 % rabat på greenfee
• 20 % rabat på entre til wellness- 
  og vandland Hanse Dom
• 20 % rabat på entre til Meeres Museum 
  Stralsund

Børnerabat: Max. 1 barn 0–6 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 7–12 år ½ pris i forældres værelse.

Steigenberger Hotel Baltic ����
Det 4-stjernede Hotel Baltic ligger få skridt fra altstadt og 
havnefronten i hansestaden Stralsund. Det bringer jer lige ind 
i centrum af den tyske østersøkysts legendariske stemning, 
hvor det maritime miljø og den friske havluft går hånd i hånd 
med 800 års historie. Byens imponerende silhuet af gotiske 
tårne våger over toppede brosten og bindingsværksidyl, men 
også shoppingmulighederne og udelivet på byens cafeer er af 
en anden verden. Samtidig er Stralsund porten til den smuk-
ke ø Rügen med stejle kridtklinter, lange strandpromenader 
og mondæne gamle badebyer. Tag turen over broen eller 
med båd fra havnefronten og oplev f.eks. vendernes borg Kap 
Arkona eller den 117 m høje Königsstuhl, der er en af Tysk-
lands mest besøgte attraktioner. Stralsund og Rügen er et 
møde med hansestadsromantik, hav og høj himmel, når det 
er allermest forfriskende.

Ankomstdatoer: Ankomst torsdage og søndage frem til 
25.5.2008 og i perioden 17.8.-24.8.2008 samt 
4.9.-18.12.2008.

 

Familieferie
i hjertet af Tyrol 
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Söll i Østrig

kr. 2.499,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 2.499,-
• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
• 1 x velkomstdrink

Børnerabat: Max. 1 barn 0–3 år gratis i forældres 
værelse. Max. 2 børn 4–11 år ½ pris i forældres 
værelse. 
OBS: Max 2 børn i alt pr. værelse.

Hotel Austria ���
Den lille by Söll ligger midt i den 
smukkest tænkelige kulisse med ud-
sigt til alpetoppene Wilden Kaiser 
og Kitzbühler Horn i Tyrol. Her er 
det familieejede Hotel Austria på by-
ens nyanlagte gågade rammen om en 
sommer med fokus på familiehygge, 
gode traditioner og østrigsk gemüt-
lichkeit. Hver aften, når der kræses 
om gæsterne i hotellets restaurant, 
bliver børnene f.eks. forkælet med 
eget børnemenukort. For det giver 
god appetit at være på sommereven-
tyr dagen lang i landskabet omkring 
Söll, som vrimler med udflugtsmulig-
heder. Byens wellness- og vandland 
ligger i gåafstand fra hotellet ligesom 
svævebanen til Hohe Salve, der går 
for at være Tyrols smukkeste ud-
sigtspunkt.

Ankomstdatoer: Lørdage i perio-
den 31.5.-23.8.2008.

Stockholm
– præcis i centrum
3 dages ferie på 3-stjernet hotel på Hötorget

kr. 799,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 799,-
Ekstra døgn m. 
morgenbuffet kr. 399,-.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet

Børnerabat: Max. 1 barn 0–5 år gratis i forældres 
seng. Max. 2 børn 6–14 år ½ pris i forældres 
værelse.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Rica Hotel Kungsgatan ���
Når man bor så centralt som på 
Hötorget i Stockholm, har man kun 
brug for sine gode ben og åbne san-
ser for at få en uforglemmelig op-
levelse i Nordeuropas smukkeste 
hovedstad – og så måske sit VISA-
kort… For fristelserne er mange på 
strækningen mellem Hötorget og 
Gamla Stan, hvor den ene fantastiske 
butik og seværdighed afløser den an-
den uden ophold. Til gengæld gør 
den gode kurs stadig svensk shop-
ping særdeles fordelagtig. Hotellet 
ligger i samme bygning som Stock-
holms ældste varehus; PUB-varuhu-
set, og herfra har du overblik over 
gadelivet og boderne på det smukke 
gamle torv.   

Ankomstdatoer: Fredage frem 
til13.6.2008.
Påske og pinse: Ankomst 20. 21. og 
22. marts samt 9. og 10. maj 2008.

KØR-SELV-LÆSERREJSER
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Ny redaktør
for magasinet
Fra årsskiftet har Hjemmeværns-
ledelsens presserådgiver, Jørgen 
Jensen, overtaget ledelsen af 
presseafdelingen i Hjemme-
værnskommandoen og dermed 
også jobbet som ansvarshavende 
redaktør af HJV magasinet.

Jørgen Jensen har en alsi-
dig baggrund som journalist, 
redaktionssekretær og redak-
tør i dagspressen og har også 
beskæftiget sig med blandt andet 
magasin-produktion i kommunika-
tionsbranchen.

”Jeg glæder mig til at bidrage 
til den fortsatte udvikling af HJV 
magasinet og ikke mindst at 
fastholde bladets position som et 
vigtigt bindeled mellem ledelsen 
og de 50.000 frivillige i hjem-
meværnet. Derudover skal HJV 
magasinet profilere det moderne 
hjemmeværn over for samar-
bejdspartnere og andre eksterne 
interessenter,” siger den nye 
redaktør. 

5

Livet i fire underafdelinger  
Hvordan er det helt almindelige og daglige hjemmeværnsliv i underaf-
delingerne? HJV magasinet rejste på tværs af landet for at finde svaret 
under uddannelsesaftener og øvelser hos to kompagnier, en eskadrille  
og en flotille.   

Nu skal medvinden udnyttes  
Både fremmødet, interessen og spørgelysten var stor under Hjemmeværns-
ledelsens rundrejse, hvor Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik 
Kragh, og Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. Norgaard, 
blandt andet talte om at udnytte den medvind, hjemmeværnet har.

Indhold
04 Leder
20 Hvervning 2008
24  Marinehjemmeværns-

inspektør til Kosovo
39  Status på lettelserne af den 

administrative byrde
44 Sommerskole
48  Da hjemmeværnsforenin-

gerne blev mobiliseret
49  Undersøgelse af mission, 

vision og Interforce
50 Konkurrence

Det unge værn og fremtiden
Chefen for virksomhedshjemmeværnet, oberst Henrik Frost Rasmussen, 
mener, at det 10-årige værns fremtid er tæt knyttet til oprettelsen af 
nye sikkerhedskoordinatorer på landets virksomheder.
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Dengang jeg 
drog af sted… 

Ulrik Kragh
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Leder

”Årrrh, skal du nu af sted igen!”
Mon ikke adskillige hjemmeværnskvinder og -mænd 

af og til hører den bemærkning fra ægtefælle eller 
samlever, når de er på vej ud af døren?

Alle kender vel til det: Man kan blive så opslugt af 
arbejde og fritidsaktiviteter, at man næsten glemmer, at 
der også er et familieliv, der skal leves.

Engagementet fejler heldigvis ikke noget, når hjem-
meværnet kalder. Hvad enten det drejer sig om ud-
dannelse, øvelser eller den operative indsættelse for at 
hjælpe politi, beredskab eller andre af hjemmeværnets 
arbejdsgivere.

Det engagement er vi glade for. Men samtidig er det 
vigtigt, at man midt i travlheden og begejstringen over 
det, man nu er i gang med, også husker at få hjem-
mefronten med.

Det sociale liv i kompagnier, eskadriller og flotiller er 
derfor af allerstørste betydning. Det er klart tilken-
degivet af både frivillige og ansatte i forbindelse med 
Hjemmeværnsledelsens rundrejse i januar og februar.

Nu gælder det om at lade handling følge de gode 
hensigter. I adskillige lokale enheder har man allerede 
fokus på det. Der er mange gode eksempler at lære af.

For både kontaktofficerer og andre ligger der en 
opgave i at sørge for, at hjemmeværnssoldaternes 
familier med passende mellemrum bliver inviteret til at 
deltage i arrangementer. Det kan være grill-aftener, 
besøg på lokale virksomheder og meget andet.

Kun fantasien, sund fornuft og de gældende regler 
for anvendelse af statslige midler sætter grænser for, 
hvad der kan gøres for at styrke enhedernes sociale liv. 
Har man opbakning på hjemmefronten til sin tjeneste 
i hjemmeværnet, styrker det også sammenholdet i 
enhederne.

Samtidig bidrager det til at gøre vores arbejde med 
at fastholde medlemmerne og rekruttere nye lettere. 
En underafdeling, der ud over uddannelse, øvelser og 
operative indsættelser også har et spændende socialt 
liv, er attraktiv for det enkelte medlem.

Hvervning lykkes bedst, når glade og stolte hjem-
meværnssoldater trækker deres venner og bekendte 
med. Vi ved af erfaring, at den personlige kontakt be-
tyder meget i rekrutteringen. Her kan vi med egne ord 
videregive hjemmeværnets værdier og muligheder for 
den enkelte – for eksempel at få en lederuddannelse, 
der også giver points i den civile karriere.

Vi skal altid huske på, at hjemmeværnet som en 
organisation baseret på frivillighed er i hård konkur-
rence med andre fritidstilbud. Folk har aldrig haft mere 
at vælge imellem end i nutidens samfund.

Derfor er der endnu engang grund til at minde 
om de fire U’er som en ledetråd i vort arbejde: Alle 
aktiviteter i hjemmeværnet SKAL være uddannende, 
udfordrende, udviklende – og underholdende. Vi skal 
være faglige og professionelle i vores uddannelse og 
udførelse af opgaver, men det skal også være sjovt at 
være i hjemmeværnet. 

I dialogen mellem frivillige, ansatte og ledelse under 
årets rundrejse var der udbredt enighed om, at uddan-
nelse, fastholdelse og hvervning samt det sociale liv er 
de vigtigste opgaver for hjemmeværnet i år.

Den respekt, som hjemmeværnet har vundet hos 
samarbejdspartnere og offentlighed efter tre år med 
tilpasning til ny organisation og nye opgaver, skal nu 
bruges til at lade det lokale initiativ blomstre. Vi ser 
frem til endnu et spændende hjemmeværnsår.

Hjemmeværnsledelsen

  ”Man kan blive så opslugt  
 af arbejde og fritidsaktivitet,  
    at man næsten glemmer, at  
 der også er et familieliv.”

–  tænk også på at inddrage familien i hjemmeværnets sociale liv
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Efter et begivenhedsrigt år i hjemmeværnet i 2007  
med mange store og centralt styrede aktiviteter skal  
der i 2008 være mere tid til og fokus på livet i under
afdelingerne. HJV magasinet har været rundt til under
afdelinger på tværs af værnsgrenene og på tværs af 
landet – fra Gladsaxe Fortet i øst til Esbjerg Politigård i 
vest – for at se, hvordan situationen er, og hvordan livet 
leves i det nære hjemmeværn.

Det nære 
hjemmeværn

det nære hjemmeværn
F

oto: O
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o Jensen
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Faste uddannelsesaftener er en væsentlig del af livet i Hærhjemmeværnskompagni  
Kildebakke, der har hjemme i den nordlige del af Københavns tidligere befæstning.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTOS: OLE BO JENSEN

Den lange linje af hjemmeværnssoldater skrider 
langsomt, men sikkert frem gennem det buldrende 
mørke. ”Højre fløj lidt langsommere,” råber lin-
jens fører, korporal Morten E. J. Jensen. Ordren 
forplanter sig ned gennem rækken, mens de i alt 
15 hjemmeværnssoldater fortsætter deres tålmo-
dige gang. Pludselig er der gevinst: Linjens yderste 
venstre fløj er i et krat stødt på en fjendtlig soldat, og 
under håndgemæng beordres han ned at ligge med 
armene ud til siden. ”Fangehold venstre,” kalder 
Morten, og straks løber tre-fire soldater, der hele 
tiden har holdt sig bagved selve linjen, hen til den 
fjendtlige soldat og fører ham bort. Kæden af hjem-
meværnssoldater genoptager straks deres vandring 
og fortsætter, indtil hele arealet er gennemsøgt. 

Det er anden torsdag i januar, og Hærhjemme-
værnskompagni Kildebakke har sin faste månedlige 
uddannelsesaften, som denne aften blandt andet 
byder på rensning og afsøgning af skov. Inden den 

praktiske øvelse udenfor, har soldaterne fået en 
teorilektion i kompagniets lokaler i det mere end 
100 år gamle Gladsaxe Fort.

Faste uddannelsesaftener
Vejnavnene efterlader ingen tvivl om, hvor man er på 
vej hen, når man nærmer sig kompagniets tilholds-
sted: Kanonvej, Nordfrontvej og Batterivej. Sidst-
nævnte når at blive en jordvej, inden fortet pludseligt 
dukker frem af mørket. En ensom projektør oplyser 
den solide jernport ind til det, som sammen med fire 
andre forter og syv batterier udgjorde Københavns 
nordlige forsvar - ”Nordfronten” - fra cirka 1890 til 
1920.

Med sine tykke og solide betonmure bygget 
1892-1893 er fortet et minde om en tid, hvor man 
endnu kunne forsvare København ved hjælp af 
en befæstning. I dag huser stedet ikke længere 
befæstningssoldater, der spejder mod fjenden, men 

det nære hjemmeværn

Godt nyt fra Nordfronten



HJV magasinet  |  Februar 2008     7

Kontaktofficer Arne Juncker Sørensen (tv.) 
og kompagnichef Ove M.V.K. Jensen er 

enige om, at det sociale liv har det godt i 
kompagniet.

Den skjulte person er fundet og fikseret under 
øvelse af rensning og afsøgning af skov på 
arealet uden for Gladsaxe Fort.

Korporal Morten E. J. Jensen 
mener, at ledelsen i kompagniet er 
lydhør over for forslag og ideer fra 
kompagniets medlemmer.

Hærhjemmeværnskompagni Kildebakke med 90 
aktive medlemmer. Hver anden torsdag i hver må-
ned har kompagniet uddannelsesaften, og på denne 
årets første er kompagnichef Ove M.V.K. Jensen 
mødt i god tid. 

”De faste uddannelsesaftener virker rigtig godt, 
for de sikrer en jævnlig kontakt og er dermed med til 
at skabe et socialt netværk i kompagniet,” fortæller 
den 44-årige kaptajn, som gennem de seneste fire 
år har stået i spidsen for kompagniet.

”Det er vigtigt med faste og hyppige aktiviteter 
i et kompagni. Det er ikke nok med distriktsarran-
gementerne, hvis man vil fastholde folk,” fortsætter 
kompagnichefen.

Ud over de faste uddannelsesaftener har kom-
pagniet blandt andet åbent hus hver torsdag, og der 
afholdes to weekend-øvelser om året. 

”Jeg tror, at kun HIS-styrkerne (Hjemmeværnets 
Indsatsstyrke) er mere aktive, end vi er,” siger Ove 
M.V.K. Jensen.

Arne Juncker Sørensen, der er kompagniets 
kontaktofficer, indskyder, at det gamle Gladsaxe Fort 
summer af liv en på en almindelig torsdag, hvor der 
er åbent hus. 

”Der kan være flere til åbent hus-aftener end 
uddannelsesaftenerne. Verdenssituationen bliver 
ordnet over en kop kaffe, og der bliver holdt møder 
eller truffet aftaler om fremtidige aktiviteter,” siger 
den 63-årige kontaktofficer.

Lydhør ledelse
Inde i mødelokalet fylder basis og hjelme godt langs 
med den ene væg, der desuden er dækket af et 
stort sløringsnet fra gulv til loft. Foran vinduet, som 
er blændet af tunge jernskodder, der vidner om 
fortets oprindelige befæstningsformål, står overser-
gent og delingsfører Lars Drøger. Han er netop i 
gang med at undervise 15 hjemmeværnssoldater i 
rensning og afsøgning af skov. 

”I stiller udenfor med våben, basis og hjelm om 
10 minutter,” siger Lars Drøger, da lektionen er 
forbi, men det åbner en længere erfaringsudveksling 
tilhørerne imellem, og den planlagte pause må derfor 
udskydes lidt.

Efter pausen øver hjemmeværnssoldaterne 
principperne for rensning og afsøgning af skov flere 
gange på arealerne lige uden for Gladsaxe Fort. 
Holdet skal med forskellige førere afsøge området 
og finde den ”skjulte” soldat, og det står hurtigt klart, 
at mørket er lidt af en modstander.  

Den sidste, der fører holdet, er den 27-årige 
korporal Morten E. J. Jensen, der er næstkomman-
derende i gruppe. Han begyndte i hjemmeværnet 
for tre år siden, både fordi han har en interesse i 
det militærtekniske, og fordi han på det tidspunkt 
lige var flyttet til Sjælland fra Nordjylland og søgte et 
socialt netværk.

”Det, der driver mig som hjemmeværnssoldat, 
er det sociale aspekt og de kompetencer, jeg får 
gennem uddannelse og gennem det at lære at føre 
folk,” forklarer Morten, der er udviklingsingeniør.

Han synes godt om kompagniet og mener, at 
staben er meget lydhør over for kompagniets med-
lemmer. 

”Hvis man viser interesse, kommer med et forslag 
og vil lægge noget arbejde i det, så får man hjælp, 
støtte og opmuntring ,” siger Morten, som i det hele 
taget oplever, at den enkelte hjemmeværnssoldats 
engagement bliver belønnet.

”Jo flere kræfter og jo mere arbejde man lægger 
her i kompagniet, desto mere får man igen. Det 
gælder, når der skal laves uddannelsesaftener, øvel-
ser eller sociale arrangementer,” påpeger Morten, 
inden han efter tre timers uddannelsesaften forlader 
Gladsaxe Fort.

Gladsaxe Fort
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Lev hjemmeværnslivet 
i praksis
Eskadrille 232 holder tempoet oppe med masser af aktiviteter.  
Denne søndag er det livagtige kvæstelser, der samler medlemmerne 
om et sminkekursus. Det er dødens pølse, hvis man kun samles om 
teori hen over kaffekopperne, synes en menig.

AF OLE GROSEN
FOTOS: BO NyMANN

Gennem ovenlysvinduerne rammer det kolde januar-
lys de skikkelser, der ligger på gulvet. Lyset bringer 
dog ikke liv i de blege, blålige ansigter. Det er døde 
på rad og række, der ligger her på en førstesal på 
Holbæk Kaserne.

Livløsheden og de indfaldne kinder skyldes nu 
ikke dødens kolde hånd, men derimod øvede hjem-
meværnshænder med skumgummisvampe og farve. 
Flyverhjemmeværnseskadrille 232 Sydsjælland-
Møn har gang i det store sminkekursus, så en snes 
frivillige kan lære at forvandle sunde hjemmeværns-
soldater til forbrændte, hårdt kvæstede eller døde 
ofre for ulykker, så de kan deltage i øvelser som 
figuranter.

En snes frivillige deltager i kurset. Over halvdelen 
af deltagerne er kvinder, og med en gennemsnitsal-
der i tyverne afliver deltagerne myten om hjemme-
værnet som en gammelmandsforening.

Koncentreret sidder de i en cirkel på gulvet 
omkring Frank Jørgensen, der hurtigt har fremtryl-
let en førstegradsforbrænding på en ellers rask ryg. 
Lidt længere tid tager det at gå skridtet videre til en 
andengradsforbrænding, hvor huden skal blære op. 
Frank Jørgensen lægger opblødt husblas på ryg-
gen og ridser i den med en kniv. I revnerne sprøjter 
han vaseline, så figurantens ryg ser mere og mere 
behandlingskrævende ud.

"Nu skal huden boble og krølle. Ligesom flæske-

Frank Jørgensen laver flere ridser i et lag husblas, så han 
kan sprøjte vaseline ind og forvandle skoldningen til en 
andengradsforbrænding med blærer i huden.

"Det handler om at give 
medlemmerne masser af 

aktiviteter ude og inde," siger 
eskadrillechef, løjtnant Dianna 

Jørgensen. 

det nære hjemmeværn
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Holbæk 
Kaserne

svær," siger Frank Jørgensen, mens han opgraderer 
skaden til en tredjegradsforbrænding.

Netværket motiverer til at fortsætte
Kursisterne er opmærksomme og stiller spørgsmål, 
inden de selv kaster sig over sminkekasserne, men 
hvad er det lige præcis, der skaber det liv i eskadril-
len og gejsten til fortsat at være i hjemmeværnet?

Mette Lyngholm er ikke tvivl om, hvad der er 
"motoren" i hendes hjemmeværnsliv. 

"Det er spændingen og engagementet. Det er 
skydningen, det er CBRN (foranstaltninger mod 
kemiske, biologiske, strålings- og kernevåben, red.), 
og det er førstehjælp. CBRN giver mig en masse 
viden, og der er også det historiske i det. Midlerne 
har været brugt i flere krige, og allerede de gamle 
romere smed døde dyr ned i fjendens brønde for at 
forgifte vandet,” siger hun. 

Hun mener, at det er aktiviteterne, der skaber liv 
og tiltrækker nye unge medlemmer. Der skal være 
flere øvelser og mindre teori. "Vi skal få noget mere 
knald på i hjemmeværnet og nogle flere øvelser, så 
det bliver mere spændende for de unge - vi skal ikke 
nøjes med at sidde og kigge på hinanden en gang 
om måneden."

"Det vigtige for mig er kammeratskabet og sam-
arbejdet. Det er meget socialt, og det er netværket, 
der motiverer en til at blive ved med at komme og 
fortsætte med at uddanne sig. Da jeg ikke kunne 
være i forsvaret på grund af en knæskade, er dette 
jo genialt. Jeg er stolt af at være i hjemmeværnet, 
og her har jeg følelsen af at kunne hjælpe, hvis 
noget går galt," siger hun.

Alarmerer også reserven 
Flyverhjemmeværnseskadrille 232 har 116 medlem-
mer, hvoraf de 57 er aktive. Hvad skal der til for at 
holde eskadrillen på vingerne i det daglige? Det har 
chefen, løjtnant Dianna Jørgensen et svar på:

"Jamen, det handler om at give medlemmerne 
masser af aktiviteter ude og inde. Hver måned har vi 
et møde samt to aktiviteter. Dertil kommer uddannel-
sen, kurserne og indsættelserne. Vi gør især meget 
ud af førstehjælp, da vi er en sanitetsindsatseska-
drille," siger hun. 

I januar holdt eskadrillen et hvervemøde, hvor 
hvert medlem forpligtede sig til at tage en bekendt 
med, og der kom en artikel i den lokale avis. Eska-
drillen holder reception, julefest, nytårstaffel og den 
årlige dragebådssejlads, hvor eskadrillen både sejler 
og har sanitetsvagten. De pårørende er inviteret med 
tre gange om året, og medlemmerne af reserven 
bliver inviteret til alle sociale arrangementer, ligesom 
de indgår i alarmeringsøvelser.

To nye medlemmer er ”buddies" den første tid 
i eskadrillen, og nye har altid en guide til hjem-
meværnslivet i den næstkommanderende eller en 
gruppefører. Og hvordan står det til med grundud-
dannelsen i FHV 232? 

"Vi har kun to medlemmer uden grundskole, og 
for den enes vedkommende er det fordi, han skrev 
kontrakt i torsdags," siger Dianna Jørgensen. 

Eskadrillechefen skal videre i undervisningen. De 
20 kursister venter på at lave buglæsioner med løse 
tarme og afrevne hænder med pulsåreblødning. 
Ulykker, kvæstelser og død – på trods af dagens 
tema er der masser af liv i Flyverhjemmeværnseska-
drille 232.

Engagement, diskussionslyst og livlighed præger kurset, hvor eskadrillechef 
Dianna Jørgensen er ved at lave et tarmfremfald af havregrød, kaffegrums, blå 

farve og et stykke tarm.  

"Vi skal få noget mere knald på og 
nogle flere øvelser, så det bliver mere 
spændende for de unge," siger menig 
Mette Lyngholm om, hvordan livet 
efter hendes mening skal være i hele 
hjemmeværnet.
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Selvom en storm lukkede marinehjemmeværns
fartøj 814 inde i havnen og umuliggjorde den 
sædvanlige øvelsessejlads, fik besætningen – 
som altid – meget ud af at mødes.

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTOS:  NIELS ÅGE 
SKOVBO/FOKUS

Det skulle have været en helt almindelig torsdag 
aften. Med havnemanøvrer, udsætning af gummi-
båd og alt det, der i øvrigt følger med den løbende 
uddannelse af en ellers fasttømret besætning. For – 
heldigvis – kommer der af og til nye folk til, som skal 
træne færdigheder til gavn for fædrelandet. 

De unge er dog stadig en mangelvare. Måske 
fordi de skal gennem så megen uddannelse, før de 
må prøve det sjove, at de når at miste tålmodighe-
den. Eller måske fordi stadigt mere krævende civile 
job og et ændret familiemønster lægger beslag på 
deres tid.

Emnet er oppe at vende som small talk, inden de 
sidste af fartøjschef Bent Nissens besætning – med 
en gennemsnitsalder omkring 50 år – er ankommet.

Stedet er Århus Havn. Mere præcist om bord på 
”Budstikken” – et navn, hentet fra besættelsestidens 
illegale avis i Kolding og nu heftet på MHV 814.  

Men det går ikke, som fartøjschefen har planlagt. 
En storm hærger landet og har umuliggjort enhver 
form for uddannelse i rum sø. 

Nu må der improviseres. 
Som Bent Nissen udtrykker det:
”Jeg har altid noget i reserve i rygsækken, så vi 

får udbytte af en træningsaften.”
Og der trænes/sejles hver anden torsdag året 

rundt plus en weekend om måneden. Dertil kommer 
øvelser, rådighedstjeneste for søværnet, vagt for 
beredskabet og så videre.

Ni af den 12 mands besætning er mødt op. En er 
syg og to andre på ferie.

Uddannelsen henlægges til broen og kælderen. 
Det sidste er den populære betegnelse for maskin-
rummet, hvor de to faste folk beredvilligt giver viden 
fra sig.

På broen gælder det it. For et er søkort at forstå, 
noget andet er at bruge det, den teknologiske udvik-
ling har bragt om bord på en bærbar computer. 

Small talk
Allerførst er der dog tid til en lille briefing om det, der 
venter Flotille 124 og dermed også Bent Nissen og 
hans besætning. 

Han har været på tur med MHV 907 – et skib i 
marinehjemmeværnets nye serie, bygget på Ærø.

Lovprisningerne er mange, og forventningens 
glæde stiger, mens han fortæller. For i juni modtager 
den århusianske flotille næste nummer i rækken, 
MHV 908, blandt andet udrustet med flydespærrin-
ger til indsats mod olieforurening. 

Bent Nissen lægger ikke skjul på, at det vil kræve 
en omfattende efteruddannelse. Den er allerede 
planlagt, så når Dronningen 15. juni har været forbi 
for at navngive skibet, vil man være klar til at stikke 
til søs.

Hvad skibet skal hedde, kommer der flere bud 
på. Et af dem er ”Brigaden”, overtaget fra et af de 
skibe, der udgår. 

Århus havn
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Socialt samvær
Radiogasten hedder Anette Høyer. De seneste 
ni år har hun også været flotillechef ved siden af 
arbejdet i hovedomstillingen på Aarhus Universitet. 
Hun kunne godt tænke sig lidt flere aktive kvinder 
i flotillen. For de fleste af den snes, der indgår i 
den samlede styrke på 130 mand – fordelt på tre 
besætninger og en uddannelsesbesætning – tilhører 
reserven. Den tæller cirka 50 – primært medlem-
mer, der har ydet deres. Mange møder stadig op til 
sociale arrangementer – som nytårsparolen, hvor 
flotillechefens hjemmelavede æblekage skylles ned 
med et glas portvin.

Det sociale omfatter også de enkelte gruppers 
familiedage, hvor ægtefæller og børn kan komme 
om bord. 

Anette Høyer fortæller om ture, hvor også børne-
børn introduceres til livet i en flotille. Måske kan det 
engang give nye medlemmer.

Det sociale aspekt handler om sammenhold – og 
om at ”gamle” hjemmeværnsfolk skal få de nye til 
at falde så godt til, at de bliver. En såkaldt ”onkel-
ordning”. 

Stolt af MHV
Leif Møller er menig og motormand. Han har været 
med i flotillen siden 1991. Som sejler – tidligere på 
konkurrenceplan – kender han værdien af, at nogen 
er villig til at træde til, hvis der opstår nødsituationer 
på havet.

”Men jeg tror, man skal have et forhold til havet 
– ikke være bange for det – for at brænde for mari-
nehjemmeværnet,” siger Leif Møller, mens hovme-
steren snitter løg og koger pølser for at kunne slutte 
aftenen på traditionel vis. Sejlads eller ej.

Når Leif Møller tænker over det, har han ikke haft 
held til at hverve nye medlemmer. Det skorter ellers 
ikke på positiv omtale af flotillens arbejde. Her må 
familie, venner og arbejdskolleger jævnligt holde for.  

Ifølge papirerne skal Leif Møller yde 60 timer om 
året. Sidste år var det faktiske tal 225 ved siden af 
hans civile job som montør på kompressorer. 

I år bliver timetallet næppe mindre med de nye 
udfordringer, MHV 908 vil give.

Og det gode hjemmeværnsliv?
Leif Møller holder en kort tænkepause. 
”At vi fastholder det høje, faglige niveau, så vi 

også under ekstremer kan stole på hinanden.”

Det gode liv
Pølser, brød og ”det løse” er blevet fordelt på de 
to borde. Kaffen skænkes rundt, og den uformelle 
halve time er begyndt. Det er her, man kan genopfri-
ske gode minder – som da norske kolleger for nylig 
tog gas på tre danske besætninger ved ankomsten 
til Telemarken. To nordmænd udgav sig for at være 
toldere og plomberede alt, hvad der var af øl og 
cigaretter om bord i skibene.

Det ler de – ikke mindst nordmændene – af endnu.
At stormen leger bådsmandspibe, da vi går fra 

borde, spiller ingen rolle på en udbytterig aften. Og 
apropos det med udbytte:

”Marinehjemmeværnet har bragt mig til steder i 
Danmark, hvor jeg ellers aldrig ville være kommet,” 
fastslår Anette Høyer – akkompagneret af bekræf-
tende stemmer fra resten af besætningen.

De fælles oplevelser er også en del af enhedens 
gode liv.

Flotillechef Anette Høyer roser sine 
enheders høje, faglige niveau 
kombineret med det sociale input 
og de oplevelser, marinehjemme
værnet også giver.

Nede i ”kælderen” hersker de to motormænd, Henrik 
Jespersen (tv.) og Leif Møller, for hvem kammeratskab og 
løste samfundsopgaver indgår i ”det gode hjemmeværnsliv”.

Den planlagte sejlads, som stormen satte en stopper for, blev 
afløst af blandt andet undervisning i brug af den bærbare 
computer – med og uden søkort.

På en våd, stormfuld aften glæder 
fartøjschef Bent Nissen sig til 
flotillens kommende skib, MHV 
908, hvor man ikke behøver at 
forlade broen for at se, hvad der 
sker på agterdækket. Overvågnin
gen kan ske via it.
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Bolværket i vest
Politihjemmeværnskompagni Esbjerg er i ilden næsten hver week
end. Også en lørdag sidst i januar, hvor blæsten og regnen var 
den perfekte kulisse for øvelse i stormflodsevakuering.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTOS: RENé HOLLMANN

De 15 hjemmeværnssoldater fra Politihjemme-
værnskompagni Esbjerg (POHVK Esbjerg) har søgt 
ly for vejret og skutter sig nu inde under halvtaget i 
den lille vestjyske landsby Ålbæk. Den stride blæst 
og slagregnen har paradoksalt nok sat en meget 
realistisk og nærmest ideel ramme for den øvelse, 
der skal til at tage sin begyndelse: stormflodseva-
kuering. Det flade landskab kun få kilometer fra 
det store dige ud mod vadehavet vil hurtigt blive 
oversvømmet i tilfælde af et digebrud, og det er 
derfor vigtigt, at områdets beboere hurtigt kan 
blive evakueret. POHVK Esbjerg står med sine 49 
aktive hjemmeværnssoldater og 91 i reserven parat 
til at løse opgaven, og derfor er det nødvendigt, at 
kompagniet ind imellem kører evakueringsruterne 
igennem for at se, om der er sket ændringer i 
forhold til kompagniets landkort. Veje kan være lagt 
om eller være blevet lukket siden sidste tjek, og 
desuden skal hvert husnummer kunne identificeres 
af hjemmeværnsfolkene. 

En gammel slægtsgård
Efter en kort introduktion under halvtaget går 
øvelsen i gang, og det viser sig, at husnumrene ikke 
altid er nemme at finde. De kan sidde på blandt 
andet husmure, træer og sten i forskellig afstand 
til huset, men det er helt nødvendigt, at hjemme-
værnssoldaterne i en skarp situation ved nøjagtigt, 
hvilket hus de står ved. Det gælder også den gamle 
slægtsgård Nybro, der ligger på kompagniets evaku-
eringsrute. Her har POHVK Esbjerg gjort holdt, for 
at øvelsesleder Linda Christensen og lærer Steen 
Boberg Christiansen kan demonstrere, hvad hjem-
meværnssoldaterne skal sige, når de henvender sig 
til beboere under en evakuering. 

Huset er et godt eksempel på, at havets kræf-
ter i netop denne del af landet er enorme. Kristian 
Nybro Mogensen, der er 7. generation på den mere 
end 200 år gamle gård, udpeger nogle mærker, 
der viser, hvor højt vandet stod inde i huset under 
stormfloder i både 1909 og 1911. Selvom det er 

Esbjerg

Politihjemmeværnsfolkene fra 
Esbjerg tjekker kort over evaku
eringsrute samt adresselister for  
de huse, der skal evakueres i 
landsbyen Ålbæk.

det nære hjemmeværn
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nogle år siden, er det langt fra utænkeligt, at det 
kunne ske igen, og netop det samfundsnyttige i 
hjemmeværnets opgaver er en af de væsentligste 
drivkræfter for oversergent og delingsfører Steen 
Boberg Christiansen. 

Samfundsnytte
”Det er primært det at assistere de offentlige 
myndigheder, der giver virket som politihjemme-
værnsmand værdi for mig, men også samværet med 
de mange gode kammerater i kompagniet er meget 
værdifuldt,” siger den 57-årige vestjyde, der har 
været i kompagniet siden 1983.  

Kompagniets støtteforening sørger for at støtte 
det sociale liv ved blandt andet at arrangere jule-
frokost og sommerudflugt med ægtefæller. Men 
Steen kunne godt tænke sig, at der længere oppe 
fra systemet kunne ydes nogle økonomiske midler til 
at styrke det gode hjemmeværnsliv, for eksempel til 
afholdelse af åbent hus-arrangementer med trakte-
ment kombineret med en hvervefunktion. 

Oversergenten mener, at der er et højt fagligt 
niveau i kompagniet, som benytter ”sidemandsop-
læring”, det vil sige, at folk, der har kompetencerne 
til opgaveløsningen bliver sat sammen med folk, der 
endnu ikke har dem. På den måde sikrer kom-
pagniet, at dets medlemmer får den rette viden og 
uddannelse. 

På spørgsmålet om, hvorvidt Steen er stolt af at 
være hjemmeværnsmand, kommer svaret klart og 
prompte. Steen har altid været stolt, og stoltheden 
er ikke blevet mindre gennem årene. Han mærker 
heller ikke de store problemer med manglende 
respekt fra befolkningen.

”Selvfølgelig får vi ind imellem nogle kommentarer, 
når vi er ude til store arrangementer, men det er 
yderst sjældent, at det udvikler sig. Det er slet ikke 

noget, der gør livet som hjemmeværnsmand surt for 
mig, og de fleste situationer kan klares med et smil 
og en lille bemærkning,” fortæller Steen. 

Ufattelig loyalitet
Premierløjtnant Mads Dammark Pedersen, der har 
været kompagniets chef i fire år, er klar i mælet når 
han skal beskrive sine folk.

”Der er en ufattelig loyalitet, og der er aldrig pro-
blemer med at få folk til at stille til en indsættelse,” 
fortæller den 33-årige kompagnichef.

Og der er nok opgaver at kaste sig over. 
”Groft sagt bliver kompagniet brugt hver eneste 

weekend til forskellige opgaver. Vi lægger 3.500 
mandtimer om året i direkte støtte til Esbjerg Politi,” 
siger Mads Dammark Pedersen, der er overbevist 
om, at tallet vil vokse til 5.000 mandtimer i løbet af 
et par år på grund af politiets stigende efterspørgsel 
efter kompagniets assistance.

Premierløjtnanten mener, at det høje aktivitetsni-
veau er med til at fastholde folk i kompagniet, fordi 
de netop derved kan se et formål med at være i 
hjemmeværnet. Men de mange opgaver har også en 
bagside.

”Vi har ikke rigtig overskud til lave de store forkro-
mede arrangementer eller planer på for eksempel 
uddannelsesområdet, fordi vi så tit er i ilden,” forkla-
rer kompagnichefen.

Det er dog ikke manglende overskud, der har 
kendetegnet POHVK Esbjerg denne forblæste 
lørdag i slutningen af januar. Klokken 16 har øvel-
sesdeltagerne kørt de to evakueringsruter igennem 
og tjekket dem for ændringer, men om nogle dage 
skal de køre ruterne igennem i mørke for at gøre 
øvelsen så realistisk som muligt. De udsatte beboere 
i omegnen af Ålbæk kan fortsat sove trygt bag det 
store dige i vest.  

Kompagnichef Mads Dammark Pedersen: ”Der er 
en ufattelig loyalitet, og der er aldrig problemer 
med at få folk til at stille til en indsættelse.”

Inden selve øvelsen demonstrerer 
oversergent Steen Boberg 
Christiansen en sirene i kompagniets 
lokaler i det gamle domhus på 
Esbjerg Politigård.

Øvelsesleder Linda Christensen 
”evakuerer” Lisbeth Nybro Mogensen 
fra den gamle slægtsgård.
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Gejst, vilje og energi
skal udmøntes lokalt

Gert Hansen, eskadrillechef  
og formand for Landsrådet

Palle Vestmark, kompagnichef for Politi-
hjemmeværnskompagni Skanderborg

”Det vigtigste i år er de lovpligtige uddannelser og 
lederuddannelserne, så vi kan blive endnu bedre til 
at hjælpe samfundet. Hjemmeværnet har kæmpet 
en brav kamp for at få lov at hjælpe samfundet med 
vore mange kapaciteter. Derfor er det vigtigt, at vi 
uddannelsesmæssigt er med helt fremme.”

”Vore samarbejdspartnere kan finde på at sige: Hvad 
skulle vi gøre uden hjemmeværnet? Både fra politiet 
og for eksempel Skanderborgfestivalen får vi stor 
anerkendelse. Jeg synes mere, det kniber med den 
politiske anerkendelse på Christiansborg. Her kunne 
vi godt ønske os en klarere opbakning.”

Initiativer og aktiviteter i alle enheder 
er i fokus i 2008. Ivrig spørgelyst og 
debat i forbindelse med Hjemme
værnsledelsens rundrejse.

AF JØRGEN JENSEN
FOTOS: OLE FRI IS

F
otos: Jørg

en Jensen



HJV magasinet  |  Februar 2008     15

Gejst, vilje og energi
skal udmøntes lokalt

Klaus Andreassen, næstkom mande rende 
i Hærhjemmeværns kompagni Varde

”Nu føler jeg mig anerkendt for indsatsen i hjemmeværnet 
– det gjorde jeg ikke for fire år siden. Dengang gik jeg og put
tede med det – nu er jeg pavestolt over at være med i hjem
meværnet. Jeg tror, at hjemmeværnets indsats i forbindelse 
med fyrværkerikatastrofen i Seest var vendepunktet – der gik 
det op for mange, hvor megen nytte vi kan gøre.”

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. 
Norgaard, slår tonen an.

”Husk at sige jeres navne højt og tydeligt. Husk at 
jeg bærer nag. Og husk at jeg har en god hukom-
melse”.

Bemærkningen bliver hilst med latter fra salen. Og 
der er uvægerligt én, der råber: ”Jamen, så tak for 
i aften”.

Dermed er stemningen slået an til en livlig, en-
gageret og munter runde, hvor frivillige, ansatte og 
Hjemmeværnsledelsen får vendt mange hjørner af 
hjemmeværnets alsidige virke.

Det sker i forbindelse med Hjemmeværnsledel-
sens rundrejse 2008 til alle Totalforsvarsregioner 
samt Det Bornholmske Hjemmeværn. Her sættes 
dagsordenen for hjemmeværnets aktiviteter i 2008 
i dialogen mellem ledelse, fast personel og ikke 
mindst de hundredvis af frivillige, der deltager.

Lokale initiativer
På Nørresundby Gymnasium griber major Hans 
Rødsgaard-Mathiesen, chef for Hærhjem-
meværnsdistrikt Vendsyssel, én af boldene fra 
Hjemmeværns ledelsens præsentation:

”Det er vigtigt, at vi nu får en lang periode med 
fokus på underafdelingerne. Blandt andet for at vi 
får tid til at koncentrere os om uddannelserne. Jeg 
vil opfordre til, at 2008 bliver et år af mange med 
lokale aktiviteter i centrum,” siger han.

Det er en bemærkning, der vinder genklang – 
ikke alene i Totalforsvarsregion Nordjylland, hvor der 
trods varsel om storm på grænsen til orkan er samlet 
cirka 200 en fredag aften i januar.

Også i de øvrige regioner – Midtjylland, Fyn, Syd- 
og Sønderjylland, Sjælland og København samt Det 
Bornholmske Hjemmeværn – fornemmes en klar 
opbakning til ledelsens udspil: At 2008 skal præges 
af de initiativer og aktiviteter, som foregår i kompag-
nier, eskadriller og flotiller over hele landet.

Forhistorien er følgende: I de tre første år med 
den nuværende forsvarsaftale – 2005, 2006 og 
2007 – har hjemmeværnet gennemgået store 
forandringer, både organisatorisk og med hensyn til 

Jan Winther, flotillechef i  
Hjemmeværnsflotille Helsingør

”Mit ønske for fremtidens hjemmeværn er 
mindre bureaukrati. Mere fleksibilitet og 
mere tiltro til den enkelte hjemmeværns
mand. Når man stoler på folk, er det let at 
få dem til at tage et større ansvar.”
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I den tætpakkede sal i 
Dronning Margrethe Hallen i 

Fredericia kan  
alle se søjlerne med de fire 

U’er: Uddannende, udfordren
de, udviklende og underhol
dende. Den femte ”søjle” på 

billedet er Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor 

Jan S. Norgaard, i færd med at 
give begreberne liv.

Michael Hartman, delingsfører i 
hjemmeværnets indsatsstyrke ved 
Motoriseret Infanterikompagni 
Aalborg

Niels Ole Priisholm, kompagnichef i 
Hærhjemmeværnskompagni Kolding

”De vigtigste værdier i hjemmeværnet for mig er 
kammeratskabet samt kvalitet og faglighed i alle vore 
aktiviteter. Kort og godt: At der er en professionel 
indstilling til tingene.”

”Den bedste måde at hverve på er mundtiløre meto
den. Ni ud af 10 nye, vi får her i kompagniet, kommer 
på den måde. Vi er alle sammen glade for at være 
i kompagniet, og derfor går vi aktivt ud til andre og 
siger: Kom og vær med!”

det nære hjemmeværn

opgaver. Derfor er der brugt mange kræfter 
– med en betydelig central styring – til at få 
den nye organisation på plads og til at fortælle 
offentligheden om hjemmeværnets nye rolle i 
samfundet. Den indsats har kostet blod, sved 
og tårer i regioner, distrikter og underafdelin-
ger, der er den fælles betegnelse for kompag-
nier, eskadriller og flotiller. Delvis på bekostning 
af de lokale aktiviteter, der er hjemmeværnets 
kød og blod.

Som Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Ulrik Kragh, udtrykker det: ”Det er i underafde-
lingerne, at hjemmeværnet laves og leves”.

Momentum
Hverken generalmajoren eller hjemmeværnets 
politiske chef sparer på roserne til frivillige og 
ansatte for indsatsen i 2007.

Deres engagerede deltagelse i centralt 
styrede aktiviteter som Event 2007, befalings-
mandstræf med over 3.000 deltagere og grup-
pekonkurrence har sammen med de mange 
operative indsættelser givet pote.

Hjemmeværnet har aldrig stået stærkere. 
Det gælder i forhold til samarbejdspartnerne 
– forsvaret, politiet, beredskabet, kom-
munerne med flere, fastslår Ulrik Kragh. 
Og befolkningens tillid til hjemmeværnet er 
markant høj.

Derfor gælder det i 2008 om at udnytte 
momentum – det vil sige den medvind, hjem-
meværnet har. Og det skal ske i underafdelin-
gerne, understreger Jan S. Norgaard.

Alt, hvad der foregår i kompagnier, eska-
driller og flotiller, er nemlig fundamentet for 
hvervning af nye medlemmer og fastholdelse af 

nuværende – to forhold, der af alle underafde-
linger betegnes som de allervigtigste.

Spred byrden
I Messecenter Herning, hvor 225 frivillige og 
ansatte er på plads, er Palle Vestmark, kom-
pagnichef i politihjemmeværnskompagni Skan-
derborg, den første til at gribe mikrofonen i 
spørgerunden. Han er utilfreds med den måde, 
Hjemmeværnsledelsen formulerer sit ”spred 
byrden” budskab på. Han finder, at der sættes 
spørgsmålstegn ved de særlige kompetencer, 
som politihjemmeværnet har.

Norgaard er hurtig til at skyde den fortolk-
ning ned: ”Jeg vil gerne aflive myten om, at 
politihjemmeværnet ikke skulle have særlige 
kompetencer. Det har de!”

Når ledelsen går i brechen for at sprede 
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Sten Skov Lehnert, delingsfører, motoriseret 
overvågning ved Motoriseret Infanterikom-
pagni Jonstrup

”Den største udfordring i min enhed i 2008 er at fastholde de 
nuværende medlemmer og oplære de nye. Det betyder, at vi 
skal have et højt aktivitetsniveau – der skal virkelig være noget 
at byde på, både for at sikre motivationen i enheden og for 
hurtigt at få de nye med i folden.”

byrden, er det ud fra et ønske om at slide 
lidt mindre på nogle af de mest efterspurgte 
enheder, blandt andet i politi- og marinehjem-
meværnet.

”Når for eksempel politiet beder os om 
hjælp, er det ikke nødvendigvis altid politi-
hjemmeværnskompagniet, der skal stille. I 
flere distrikter har der været et meget stort 
træk på disse kompagnier i 2007 – så 
meget, at nogle med rette kan føle sig slidte. 
Her er det vigtigt at være opmærksom på, 
at også andre enheder kan klare nogle af 
de opgaver, politiet ønsker assistance til, for 
eksempel bevogtning. Ved at sprede byrden 
får flere af vore folk operative erfaringer, og 
samtidig undgår vi Tordenskjolds soldater-
syndromet – at vi trækker på de samme folk 
igen og igen,” siger Chefen for Hjemmevær-

net. Samtidig understreger han, at det i en 
del situationer naturligvis kun er politihjem-
meværnet, der har de særlige kompetencer 
til at klare opgaven.

”Vi skal løfte i flok – så står vi også stær-
kere på langt sigt,” tilføjer han.

Operative indsættelser
De operative indsættelser fylder i det hele 
taget meget i debatten mellem Hjemme-
værnsledelsen og de frivillige.

Blandt de 325 deltagere i mødet i Dron-
ning Margrethe Hallen i Fredericia Mes-
secenter vil Henning Sander fra Politihjem-
meværnskompagni Assens vide, om man 
skal bruge tid på træne folk til at passe på de 
mange prominente gæster til klimakonferen-
cen i København i 2009.

Hjemmeværnsledelsens  
rundrejse 2008

hovedbudskaber
•	 	Vi	taler	om	ét	hjemmeværn	–	ikke	dit	og	

mit, men vores hjemmeværn. Det er et 
stærkt signal til befolkning og politikere.

•	 	Vi	skal	”Fremad	på	ny…”	–	denne	gang	
med kompagniers, eskadrillers og flotil-
lers egne initiativer og aktiviteter efter 
nogle år med mange centralt styrede 
arrangementer.

•	 	I	Masterclasses	2008	følger	vi	op	på	
befalingsmandstræffet 2007 og arbejder 
med vores værdier – og ikke mindst 
inspirerer hinanden. De gode eksempler 
fra enhederne skal bredes ud.

•	 	Tænk	på	de	fire	U’er:	Udviklende,	Ud-
dannende, Underholdende og Udfor-
drende. Det er vigtigt, at alle aktiviteter 
indeholder de fire U’er.

•	 	Fokus	på	uddannelse	i	2008:	Vi	skal	give	
den en skalle med det militære håndværk 
og de lovpligtige uddannelser i brand, 
redning, miljø og almene politifunktioner. 
Husk også lederuddannelserne.

•	 	Operative	indsættelser:	Husk	at	sprede	
byrden – lad flere enheder komme på 
banen. Der er også mulighed for at gen-
aktivere nogle af vore kolleger i reserven 
til operative opgaver – tænk bare på 
Seest!

•	 	Husk	også	at	tænke	PR	ind	i	alle	opera-
tive indsættelser. Fortæl omverdenen om 
dem – det giver synlighed.

•	 	Fastholdelse	af	eksisterende	medlemmer	
og hvervning af nye er blandt de største 
udfordringer i 2008. Husk at der er mas-
ser af fritidstilbud til folk – derfor de fire 
U’er i alle vore aktiviteter.

•	 	Brug	det	kommende	inspirationskata-
log – og i øvrigt gode ideer fra andre 
enheder – i arbejdet med fastholdelse og 
hvervning.

•	 	”Onkel-ordning”	eller	”buddy-system”	for	
de nye. Besøg virksomheder, kommuner, 
medier med mere lokalt. Vind goodwill på 
hjemmefronten med nye initiativer som for 
eksempel børnepasning og grill-aftener.

•	 	Vi	skal	hurtigt	i	mål	på	de	lovpligtige	ud-
dannelser.

•	 	Ligger	der	nye	udviklingsområder	og	
venter på hjemmeværnet? Tænk over det.

Kort og godt: Årets største 
udfordringer er listet op på 
tavlen, og Den kommitte
rede for Hjemmeværnet, 
Ulrik Kragh, giver overskrif
terne indhold og retning.
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Snakken går livligt i pausen: Hvad skal vi 
nu huske at få spurgt Hjemmeværnledel
sen om?

Ledelsen siger ubetinget ja. Ulrik Kragh 
betegner det som et supergodt eksempel 
på en nyttig indsats, hvor hjemmeværnet 
giver en hjælpende hånd til politiet. Jan S. 
Norgaard supplerer, at personbeskyttelse 
er en politiopgave, men en opgave så stor 
som klimakonferencen vil give ”huller” andre 
steder. De huller skal blandt andet lukkes af 
hjemmeværnet, tilføjer han med henvisning 
til, at hjemmeværnet havde 800 mand indsat 
i andet geled, da præsident George W. Bush 
for et par år siden besøgte Danmark i 23 
timer.

Bureaukrati og dokumentation
På alle møder er der adskillige spørgsmål om 
bureaukrati og dokumentation. Bemærknin-
ger som ”jeg er mere kontorchef end mili-
tærmand” og ”vi drukner i bureaukrati” høres 
flere gange. Er det virkelig nødvendigt?

Både Ulrik Kragh og Jan S. Norgaard 
pointerer, at de administrative opgaver skal 
begrænses til det nødvendige og tilstræk-
kelige. Kravene til, at hjemmeværnet 
dokumenterer sine aktiviteter, og dermed at 

skatteborgernes penge bruges fornuftigt, er 
dog uomgængelige. 

”Politisk og i befolkningens øjne bliver vi 
målt på indsatstimer til gavn for samfundet 
og forsvaret. Det er det, der gør os synlige 
og troværdige. Det er ikke nok, at vi selv ved, 
at vi kan levere varen – det skal der være 
solid dokumentation for til politikere og andre 
interessenter,” fastslår Norgaard.

Konstant tilpasning
Ingen spørgsmål er for små og ingen for 
store til at blive vendt på rundrejsemøderne. 
Militære contra civile opgaver, hvervning, 
uddannelser, udrustning, det næste forsvars-
forlig og mange andre spørgsmål bliver rejst 
og besvaret.

Ulrik Kragh appellerer til alle om fortsat 
at hjælpe til med udvikling og forandring i 
hjemmeværnet: ”Vi skal hele tiden tilpasse 
os kunderne (hjemmeværnets arbejdsgivere) 
og finjustere i forhold til samfundets behov. 
Hvis vi kan blive ved med det, tror jeg ikke, vi 
får de store omvæltninger i næste forsvars-
aftale”.
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Om det så skal være på krykker, så  
skal man frem til det årlige møde med 
Hjemmeværnsledelsen. Erika Johansen fra 
virksomhedshjemmeværnet får en snak 
med et par veninder i en pause under 
mødet i Fredericia. 

En video om en af de store 
begivenheder i 2007 – gruppe

konkurrencen på Bornholm – 
genkalder minder om 

kampgejst og glade  
stunder.

Kontreadmiral N.C. Wang, chef for 
Søværnets Operative Kommando

Chefpolitiinspektør John Jacobsen, 
Østjyllands Politi

”Det mangeårige samarbejde mellem Søværnets 
Operative Kommando (SOK) og marinehjemme
værnet har været så godt, at SOK i dag betragter 
marinehjemmeværnet som en integreret del af 
vores operative kapacitet. Der er brug for at udvikle 
samarbejdet endnu mere. Vi oplever marinehjem
meværnets folk som meget engagerede – der er 
ikke nogen tøven, når vi kalder.”

”Østjyllands Politi har et fortrinligt samarbejde med 
Totalforsvarsregion Midtjylland. Vi er helt enige om, 
hvad der er almindelig hjælp og særlig hjælp, og det 
har resulteret i en række fælles øvelser. Det er min 
opfattelse, at andre enheder i hjemmeværnet kunne 
lære noget af samarbejdet mellem politi og hjemme
værn i Østjylland.”

Samarbejdspartnere om hjemmeværnet
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NU 
I de senere års hjemmeværnskam
pagner har der overvejende været 
fokus på hjemmeværnets synlighed 
og image, men i år skal der satses 
på den lokale hvervning.

AF JAKOB EBERHARDT

Sidste års undersøgelser af befolkningens holdning 
til hjemmeværnet viste, at mere end 100.000 per-
soner overvejede at melde sig ind i hjemmeværnet. 
Det viser, at der er et stort potentiale for at skaffe 
nye medlemmer til hjemmeværnet, og der er derfor 
lagt op til, at underafdelinger i år gør meget ud af 
hvervning. I øjeblikket og frem til midten af marts kø-
rer hjemmeværnets landsdækkende forårskampag-
ne (se artikel side 21), der synliggør hjemmeværnet 
og på den måde understøtter den lokale hvervning, 
men den praktiske del af hvervningen er helt lagt i 
hænderne på underafdelingerne og foregår på deres 
præmisser. 

Underafdelingerne har bolden
”Hjemmeværnskommandoen har sat banen, men 
det er underafdelingerne, der har bolden,”  siger 
Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, 
om årets hvervning.

”Den mest succesfulde hvervning foregår ikke 
så meget gennem annoncer eller tv-reklamer, men 
mere gennem den personlige opfordring, det vil 
sige mund til øre-metoden og ved at prikke folk på 
skulderen,” fortsætter Ulrik Kragh.

Han henviser til, at sidste års undersøgelse fra 
Socialforskningsinstituttet – ”Frivillige i hjemmevær-
net” – viste, at personlig opfordring var den hyppig-

ste årsag til, at folk havde meldt sig ind i hjemme-
værnet. Næsten halvdelen af de adspurgte angav 
det som årsag. 

Som der blev lagt op til på Hjemmeværn-
sledelsens rundrejse i januar og februar, bør 
underafdelingerne i hvervningen slå på, 
hvad de kan tilbyde folk i stedet 
for kun at se på, hvad hjem-
meværnet har brug for.

”Underafdelingerne bør 
få fat i de personer, der har 
et ønske om at udvide de 
kompetencer, som hjem-
meværnet er oplagt til at 
give dem. Det vil sige, at 
vi bør fremhæve, hvad det 
er folk kan få i hjemmevær-
net, som de ikke kan få andre 
steder,” understreger Ulrik Kragh.  

Den kommitterede forklarer, at hvis 
der for eksempel mangler befalings-
mænd, er det ikke oplagt at henvende 
sig til værkførere og sjakbajser, som i 
forvejen er mellemledere, men i stedet 
folkeskolelærere, sygeplejersker og 
børnehavepædagoger, som ønsker en 
mellemlederuddannelse. 

Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik 

Kragh, peger på, at den 
mest succesfulde 

hvervning sker gennem 
den personlige opfordring. 

skal der hverves

F
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Forårskampagnen
er i gang

Hjemmeværnets todelte forårskampagne 
skal støtte de lokale hverveinitiativer.

AF JAKOB EBERHARDT

To-delt kampagne
Forårskampagnen, som er udfærdiget af 
reklamebureauet Nørgård Mikkelsen, er 
to-delt, idet der er både en landsdæk-
kende og en lokal del. Den landsdækkende 
kampagne foregår via internet-annoncer, 
biograf-reklamer og radiospots samt mu-
lighed for landsdækkende, regionale eller 
lokale dagbladsannoncer, mens distrikter 
og underafdelinger får stillet udstillingsma-
teriel samt skabeloner til annoncer i lokale 
blade til rådighed. De lokale hverveinitiativer 
er meget fleksible, da distrikter og underaf-
delinger selv kan bestemme, både hvordan 
de vil udfærdige annoncerne inden for de 
givne skabeloner, og hvordan de i det hele 
taget vil arrangere deres hverveinitiativer.

I disse dage og indtil midten af marts finder 
hjemmeværnets forårskampagne sted. Kam-
pagnen er to-delt: fra centralt hold kører en 
kampagne med blandt andet biografreklamer, 
radiospots og annoncer på internettet, mens 
der lokalt etableres udstillinger og indrykkes 
annoncer i lokale blade. Alt sammen for at 
sikre målet: at hverve flere medlemmer til 
hjemmeværnet.

”Med den centrale landsdækkende 
kampagne gør vi hjemmeværnet synligt i en 
periode, hvilket gør det nemmere at hverve 
lokalt,” siger informationschef i Totalforsvars-
region Syd (TFRS), Preben Petersen, der har 
været en af de drivende kræfter i udarbejdel-
sen af kampagnen.

Seks hjemmeværnsprofiler
Preben Petersen fortæller, at der for tre år 
siden blev lagt en linje for alle hjemmeværnets 
kampagner indtil det kommende forsvarsforlig. 
Men da der sidste år blev lagt op til rent lokale 
initiativer med vægt på hvervning i 2008, blev 
Preben Petersen urolig for, at den røde tråd i 
forhold til de forrige kampagner ville forsvinde.

”Der er kun godt et år til, at det nye 
forsvarsforlig bliver indgået, og derfor er det 
vigtigt også at holde fast i budskaberne om 
hjemmeværnet,” forklarer Preben Petersen.

Samtidig ville hjemmeværnsdistrikterne i 
Preben Petersens region gerne have opbak-
ning til de lokale hverveinitiativer i 2008. 

Derfor blev løsningen i TFRS at lave en 
kampagne, som på den ene side styrkede 
hjemmeværnets image, og på den anden side 
støttede hvervningen af hjemmeværnsmed-
lemmer i området.

Sammen med informationsofficerer fra alle 

værnsgrene i sit område definerede Preben 
Petersen de hjemmeværnsfunktioner, der i 
særlig grad var brug for at hverve. Initiativet i 
TFRS vakte interesse hos de øvrige informa-
tionschefer, og efter nogle få justeringer og 
ændringer kunne kampagnen bruges over 
hele landet.

De seks hjemmeværnsfunktioner, der på 
landsplan er mangel på, og som den lands-
dækkende kampagne derfor retter sig imod, 
er følgende: mandskab til sanitetstrailere, 
politihjemmeværnsfolk, besætningsmedlem-
mer til marinehjemmeværnet, bevogtningsas-
sistenter, hjemmeværnssoldater med basale 
hjemmeværnsfærdigheder og medlemmer til 
virksomhedshjemmeværnet.

Derudover er det op til de enkelte distrikter 
at hverve til de funktioner, som de specifikt 
har brug for, for eksempel hundeførere.
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”Kronprinsessen er en dygtig  
     og meget engageret kursist,” 
siger major Jane Sahl Koch
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Kronprinsessen på skydebanen i 
Nordsjælland med kaptajn Niels Poulsen 
som instruktør.

De 50.000 frivillige i hjemmeværnet får en pro-
minent kollega, når Hendes Kongelige Højhed, 
Kronprinsesse Mary, i løbet af året har gennem-
gået sin uddannelse i hjemmeværnet.

Kronprinsessen har selv ønsket at blive 
uddannet i hjemmeværnet og har foreløbig gen-
nemgået en del af grunduddannelsen på uddan-
nelsescenter Christiansminde ved Jægerspris.

Her har instruktører fra hjemmeværnet i første 
omgang undervist Kronprinsessen i førstehjælp, 
våbenkendskab og skydning.

Major Jane Sahl Koch, leder af Hjemme-
værnsskolens driftssektion, har tilrettelagt 
uddannelsesforløbet, der skal sikre, at Kronprin-
sesse Mary får et grundigt kendskab til alle sider 
af hjemmeværnets virke.

Jane Sahl Koch karakteriserer første del 
af uddannelsesforløbet som meget vellykket. 
”Kronprinsessen er en dygtig og meget engage-
ret kursist,” tilføjer hun.

Den kongelige familie har altid været tæt 
knyttet til forsvaret. Dronning Margrethe blev i 
sin tid uddannet i hjemmeværnet, hvor hun i det 
daværende Kvindeligt Flyverkorps afsluttede tje-
nesten som major. Prinsesse Benedikte modtog 

for nogle år sin Hjemmeværnets Fortjensttegn 
for sin indsats i marinehjemmeværnet. Prins 
Henrik, Kronprins Frederik og Prins Joachim er 
også på forskellig vis tilknyttet forsvaret.

Når Kronprinsesse Mary er færdig med sin 
uddannelse, vil hun blive tilknyttet hærhjemme-
værnet ved Totalforsvarsregion København.

Glad hjemmeværnchef
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan S. 
Norgaard, hilser Kronprinsesse Mary velkom-
men i hjemmeværnet.

”Vi er utrolig glade for Kronprinsessens inte-
resse. Vi opfatter også medlemskabet som et 
skulderklap til vores mange frivillige, der får en 
kongelig kollega. Opbakningen fra kongehuset 
er også en understregning af hjemmeværnets 
betydelige rolle i Totalforsvaret til gavn for 
samfundet og den store tillid, som befolkningen 
nærer til hjemmeværnets evne til at løse sam-
fundsnyttige opgaver,” siger generalmajoren.

I den fortsatte uddannelse skal Kronprin-
sessen blandt andet stifte bekendtskab med 
eksercits, signaltjeneste og uddannelse i brand, 
redning og miljø.

De 50.000 frivillige i hjemmeværnet 
får en prominent kollega.

AF JØRGEN JENSEN   
FOTOS: JØRGEN KØLLE

At kunne yde førstehjælp er alfa og omega 
for alle hjemmeværnsfolk, og det har 
Kronprinsessen også fået en grundig 

instruktion i.

  
i hjemmeværnet
Kronprinsessen



24 HJV magasinet  |  Februar 2008

På militær- 
diplomatisk
mission i  
Kosovo 

AF OLE GROSEN

Skjorten er hvid og jakken mørkeblå. Både uniform og 
distinktioner signalerer tydeligt, at her sidder man foran en af 
søens folk. Så hvorfor skiftede Karsten Riis Andersen, kom-
mandør og inspektør for marinehjemmeværnet, sin sikre havn 
på Kastellet ud med Kosovo i det sydlige Serbien? Hvad 
kan en mariner udrette i den kriseramte region, langt inde i 
landet, spørger HJV magasinet få dage før, inspektøren drog 
til det tidligere Jugoslavien.

"Værnsfarven er ikke vigtig. Det er mere vigtigt at vide 
noget om militært diplomati," siger kommandør Karsten Riis 
Andersen.

Den slags forhandlinger har han erfaringer i fra For-
svarsministeriet med arbejdsområder som forsvarspolitik 
i NATO- og europæisk sammenhæng. I flere år var han i 
Forsvarskommandoen, hvor han har været stabsofficer og 
sektionschef.

I Pristina bliver Karsten Riis Andersen chef for NATO-
styrkens Joint Implementation Commission. Den væsentlig-
ste opgave er at være ansvarlig for kommunikationen mellem 
chefen for NATO’s Kosovo-styrke og de andre parter i 
konflikten – blandt andet i Serbien og Montenegro.

"Jeg skal sørge for at opnå forståelse for de militære og 
tekniske aftaler, der er lavet på baggrund af FN’s resolution. 
Opstår der uoverensstemmelser eller uenighed om afta-
lerne, skal de afklares. Man kunne kalde mit arbejde for en 
militær-diplomatisk funktion," siger kommandør Karsten Riis 
Andersen.

Når samfundet kalder, tager man af sted
Kosovo er mere uroligt end Karsten Riis Andersens hidtidige 
arbejdsplads på Kastellet i København. Vækker den risiko 
ikke til eftertanke?

"Kosovo er et forholdsvis roligt område – så nej, jeg er ikke 
bange for at tage derned," siger han.

"Når man er officer i forsvaret, må man også påtage sig de 
opgaver, forsvaret har. At sidde i Hjemmeværnskommandoen 
er ikke ensbetydende med, at man undgår at blive sendt ud 
på internationale missioner, som Folketinget har vedtaget. 
Har man en militær uddannelse, skal man også bruge den, 
hvor der er behov for den. Hvor svært kan det være? Det er 
aldrig belejligt at skulle være væk hjemmefra i et halvt år i 
forhold til familie eller job. Men det er jo mit arbejde."

Som soldat stiller man sine evner 
og uddannelse til rådighed for 

samfundet, når der er et politisk 
ønske om det, mener marinehjem

meværnsinspektør, kommandør 
Karsten Riis Andersen.

Det er aldrig belejligt at blive sendt på international mission. Men når man har en 
militær uddannelse, skal man bruge den, når politikerne ønsker det, siger inspektøren 
for marinehjemmeværnet, kommandør Karsten Riis Andersen.
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Kontakt til rødderne

Hjemmeværnets landsråd og rådsorganisation fyldte for nylig 
15 år. I den anledning har HJV magasinet bedt landsrådets 
formand, Geert Hansen, gøre status på rådet og dets arbejde.

AF JAKOB EBERHARDT

  Hvilke markante ændringer af landsrådets 
organisation vil du pege på som væsentlige 
for landsrådets arbejde?

GH: Ved den seneste ændring af rådsorga-
nisationen blev repræsentationen ændret 
sådan, at landsrådet nu repræsenterer med-
lemmer valgt direkte af hærhjemmeværnsdi-
strikterne. 

Det giver de valgte medlemmer mere 
kontakt helt ned til rødderne i hjemmeværnet. 
Desuden har behandlingen af sager ændret 
sig. Før i tiden brugte landsrådet meget tid på 
små sager som materiel og udrustning, mens 
dagsordenen de senere år har omfattet større 
sager som for eksempel Hjemmeværns loven, 
forsikring, tabt arbejdsfortjeneste og arbejdet 
i Hjemmeværnets udviklingsråd med det 
kommende forsvarsforlig.

  Har du nogen særlige ønsker til ændringer 
af landsrådet? 

GH: Jeg mener, at den nuværende organisa-
tion er i en god balance og er meget fleksibel 
over for både nuværende og kommende op-
gaver og udfordringer. Men det er mit ønske, 
at alle underafdelinger får opfyldt rådsbestem-
melsen om at oprette et underafdelingsråd, så 
vi kan få alle meninger og holdninger behand-
let hele vejen op igennem hjemmeværnet til 
gavn og glæde for os alle. 

  Føler du, at landsrådet bliver hørt, det vil 
sige, at Hjemmeværnsledelsen er lydhør 
over for landsrådet? 

GH: Ja. Landsrådet bliver opfattet som en 
god rådgiver af Hjemmeværnsledelsen. Både 
i formandskabet, arbejdsgrupperne og i selve 
landsrådet er ledelsen meget lydhør over for 
de frivilliges synspunkter og gode råd.  

  Kan du pege på nogen særlige succeser, 
som I har opnået i landsrådet? 

GH: Der har været mange. For eksempel 
var vores mærkesager gennem flere år tabt 
arbejdsfortjeneste ved aktivering samt hjem-
meværnssoldaters forsikring i alle forhold. 
Derudover har vi medvirket til finpudsning af 
den nye hjemmeværnslov.

  Hvad er på landsrådets dagsorden i den 
kommende tid?

GH: Der er mange ting: ny uniformering og 
afmærkninger til alle grene af hjemmevær-
net, administrative byrder for den frivillige, 
styrkelse af dagligdagen i underafdelingerne, 
det kommende forsvarsforlig, udviklingsrådets 
indstillinger, det nye frivillige kontaktudvalg 
med beredskabet og endelig planlægning af 
hjemmeværnets 60-års jubilæum i 2009.

Geert Hansen er chef i Eskadrille 225 
Roskilde og går snart ind i sit fjerde år 
som formand for hjemmeværnets 
landsråd, men han har været medlem 
af landsrådet helt fra 1996.
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1  Stabschef oberst Finn Winkler 
Hjemmeværnskommandoen

2  Informationschef Lisbet Frost Jensen 
Totalforsvarsregion Nord

3  Premierløjtnant Erling Christensen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel

4  Premierløjtnant Ejner Libach Pedersen 
Hærhjemmeværnsdistrikt HimmerlandThy

5  Menig Johannes T. Pedersen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vendsyssel

6  Premierløjtnant Jørgen Harlev Jensen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg

7  Kaptajn Ulrik Amdi 
Hærhjemmeværnsdistrikt Herning

8  Sergent Tailia Lønroth 
Hærhjemmeværnsdistrikt Skive

9  Premierløjtnant Finn Henrik Bødtker 
Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland

10 Løjtnant Heidi Krogh Lodahl 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

11 Løjtnant Jens Vind 
Hærhjemmeværnsdistrikt Herning

12 Kaptajn Leif Koch 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland

13 Oversergent Kaj Olsen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn

14 Oversergent Karin Storbank 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland

15 Kaptajn Knud Sander 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland

16 Løjtnant Claus Lemming 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle

17 Kaptajn Mogens Nielsen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn

18 Reigonschef oberst Leif Pedersen 
Totalforsvarsregion Sjælland

19 Kaptajn Hakon Dahl Pedersen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt

20 Oversergent Poul H. Larsen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland

21 Oversergent Kurt Jensen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen

22 Skolechef oberst Jørn M. Sørensen 
Hjemmeværnsskolen

23 Løjtnant Lars W. Kruse 
Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt

24 Kaptajn Dan Cato-Frederiksen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn

25 Menig Thomas Helle Jensen 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

26 Løjtnant Steen Christensen 
Hærhjemmeværnsdistrikt København City

27 Oversergent Morten Kaaber Wolff 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn 

28 Kaptajn Michael Hendriksen 
Det Bornholmske Hjemmeværn

29 Oversergent Jacob Vejs Lund 
Det Bornholmske Hjemmeværn

30 Kommandør Karsten Riis Andersen 
Marinehjemmeværnsinspektør 

31 Menig Kurt Verner 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

32 Kaptajnløjtnant Per Tommerup 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst

33 Løjtnant Jan Norved Hansen 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst

34 Menig Hanne Odgaard 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

35 Oberst Kurt Refsgaard 
Flyverhjemmeværnsinspektør 

36 Kaptajn Hanne Børgensen 
Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst

37 Løjtnant Bente Madsen 
Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst

38 Løjtnant Lars Lund 
Flyverhjemmeværnsdistrikt Bornholm

39 Oberst Henrik Frost Rasmussen,  

Chef for Virksomhedshjemmeværnet

40 Menig Arne Riis Christensen 
Virksomhedshjemmeværnet

41 Kaptajn Bent Madsen 

Virksomhedshjemmeværnet

42 Sergent Jørn Lassen 
Virksomhedshjemmeværnet

43 Det frivillige formandskab kaptajn Geert  

H. Hansen, Flyverhjemmeværnsdistrikt Øst

44 Ulrik Kragh 

Den Kommitterede for Hjemmeværnet

45 Generalmajor Jan S. Norgaard 
Chef for Hjemmeværnet
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Landsrådet  
er vigtigt for  
ledelsen
Hjemmeværnsledelsen lytter i høj 
grad til landsrådet, når der skal tages 
beslutninger om hjemmeværnet.

AF JAKOB EBERHARDT

”Landsrådet er vigtigt, for det er derigennem, at 
Hjemmeværnsledelsen får den ypperste rådgivning 
fra de frivillige om overordnede forhold i hjemme-
værnet,” siger Chef for Hjemmeværnet, generalma-
jor Jan S. Norgaard. 

Han er yderst tilfreds med samarbejdet med 
landsrådet:

”Vi bruger landsrådet meget. Ledelsen er glad for 
de råd, den får på landsrådsmøderne. Og når lands-
rådet taler med én tunge, er det svært som ledelse 
at sidde landsrådets indstillinger overhørig.” 

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik 
Kragh, er helt enig med sin ledelseskollega. 

”Jeg sætter stor pris på at have en stærk gruppe 
sparringspartnere, som kan fortælle os, hvordan 
forskellige initiativer opleves på frivilligt niveau. Det 
er vigtigt, at vi får en dækkende rådgivning og spar-
ring, og det synes jeg landsrådet er gode til,” siger 
Ulrik Kragh. Han pointerer, at landsrådets sparring 
ikke bare er konstruktiv, men også realistisk, det vil 
sige, at landsrådet har øje for, hvad der praktisk kan 
lade sig gøre.

Tre forudsætninger
Jan S. Norgaard er enig i, at landsrådets medlem-
mer forholder sig positivt kritisk til de emner, der bli-

ver behandlet på landsrådsmøderne, og han mener, 
at det netop er en forudsætning for, at landsrådet 
kan fungere. Hjemmeværnschefen peger imidlertid 
også på to andre forudsætninger. Den ene er, at 
gennemsnitsalderen i landsrådet nogenlunde afspej-
ler gennemsnitsalderen i resten af hjemmeværnet. 
Den anden er, at landsrådet er repræsentativt for de 
frivillige, det vil sige, at den demokratiske proces al-
lerede starter med valg til underafdelingsrådene. Jan 
S. Norgaard mener dog, at denne sidste forudsæt-
ning – den demokratiske forankring på underafde-
lingsniveau – endnu halter lidt.

”Rådsorganisationen bliver ikke taget tilstræk-
keligt alvorligt i underafdelingerne,” pointerer Jan 
S. Norgaard. ”Og det er vigtigt, at der gøres noget 
ved det, for hvis ikke underafdelingerne deltager i 
valget af repræsentanter, er de ikke sikre på, at det 
er de rette personer, der repræsenterer dem i selve 
landsrådet,” forklarer Hjemmeværnschefen.

Ulrik Kragh mener også, at det er væsentligt, at 
man vælger de rigtige rådsrepræsentanter, det vil 
sige folk, der har fornemmelse for, hvad der rører sig.

”Der er nogle steder, hvor det går rigtigt godt, 
mens der andre steder måske godt kunne være en 
lidt bedre forankring i baglandet,” siger Den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet.

Chef for Hjemmeværnet, Jan S. Norgaard: ”Som 
hjemmeværnsledelse bruger vi landsrådet meget.” 

Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, 
sætter stor pris på landsrådet, 
som han kalder ”en stærk 
gruppe sparringspartnere”. 
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Jubilæumssmil 
i Korsør
Virtuosen Kim Sjøgren fik gæsterne til at smile og klappe 
taktfast med på Champagnegaloppen, da virksomheds
hjemmeværnet fejrede 10års jubilæum i Korsør.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTOS: OLE FRI IS

Den berømte virtuos og charmerende entertai-
ner Kim Sjøgren tryllede latteren frem blandt de 
flere hundrede gæster, der 26. januar var med 
til at gøre virksomhedshjemmeværnets 10-års 
jubilæum til en festlig dag i Korsør.

Den kendte radio- og tv-vært Hans Otto 
Bisgaard i fuld uniform kædede jubilæets taler 
sammen i vanlig showvant stil. På podiet stod 
blandt andre hjemmeværnschef, generalmajor 
Jan S. Norgaard, og kommitteret Ulrik Kragh.

”Virksomhedshjemmeværnet er unikt, fordi 
værnets hjemmeværnssoldater er forankrede i 
de virksomheder, som de i en krisesituation skal 

passe på og forsvare. Det er helt essentielt,” 
understregede kommitteret Ulrik Kragh.

Kontorchef Susan Nissen fra Forsvarsmini-
steriet overbragte et stort tillykke fra forsvarsmi-
nister Søren Gade. Næstkommanderende Ulla 
Høgh fra telehjemmeværnet i Midtjylland gjorde 
lykke som repræsentant for de frivillige.

”Det handler om at kunne gøre en forskel 
for sin virksomhed og sit land gennem den ud-
dannelse og træning, vi får i et værn præget af 
et fantastisk kammeratskab og engagement,” 
sagde hun i et muntert interview med Hans 
Otto Bisgaard. 

Virtuosen Kim Sjøgren bragte 
smilene frem blandt gæsterne ved 
virksomhedshjemmeværnets 10års 
jubilæum i Korsør. Kim Sjøgren 
afslørede, at han er Brøndbyfan.

De fremmødte fra virksomheds
hjemmeværnet morede sig højlydt 
under jubilæumsreceptionen. 

Hvad synes du om 
virksomhedshjemmeværnet?

”Vi har et alle tiders kammerat
skab og fine aktiviteter. Hver ons
dag holder vi Åbent Hus, og vi vil 
da gerne være flere medlemmer.” 

Pernille Ugleberg og Lonni Goldbaum fra
Jernbanehjemmeværnskompagni København:

”Vi er måske nok lidt for os selv, fordi vi i så høj 
grad har fokus på vores virksomhed. Hos os er 
vi til gengæld dygtige til teamsamarbejde, som 
vi har specialiseret os i.”

Steen Andersen, næstkommanderende i 
Telehjemmeværnskompagni København:

”Jeg har jo været med i 32 år. Så det er en stor 
gensynsglæde for mig at komme her og mødes 
med gamle kammerater.” 

Freddie Nielsen fra 
Telehjemmeværnskompagni Fyn:

”Vi har et fortrinligt samarbejde med virksom
hedshjemmeværnet. De medarbejdere, der er 
en del af værnet, er meget motiverede og det 
fremmer arbejdsglæden.”

Vicedirektør
Peer Schaumburg-Müller fra TDC.

HJV magasinet  |  Februar 2008     29



Intercitytoget buldrer i aften
mørket forbi kompagnilokalets 
vinduer. Inden døre vimser den 
firbenede Lady rundt og snuser 
godmodigt til de tobenede sol
dater. Men hverken DSBtoget 
eller Lady forstyrrer roen og 
koncentrationen blandt de frem
mødte medlemmer af Jernbane
hjemmeværnskompagni Århus.  

På sådan en helt almindelig 
torsdag aften i januar med Dan
marks håndbolddrenge i tv som 
faretruende konkurrent sidder 
et lille dusin aktive bænket på 
stolene i kompagnilokalerne ved 
Skanderborg Station. Nogle er i 
slidte jeans, tshirt og kondisko, 
andre i den velkendte spættede 
uniform og sorte støvler. En 
enkelt kommer lige fra arbejdet 
i DSBs mørkeblå tjenesteuni
form. 

Kun gadekrydset Lady og 
den myndige kompagnichef 

skiller sig ud fra mængden. De 
er begge hunkøn. Heller ikke 
det lader til at forstyrre fokus 
på aftenens program. Omkring 
mødebordet lytter mandfolkene 
mellem 20 og 60 alle intenst 
efter ordene fra deres kompag
nichef.   

”Velkommen. I dag har vi to 
ting på programmet. Vi skal 
træne og vedligeholde vores 
færdigheder i førstehjælp og 
signaltjeneste,” siger kompagni
chef Inger Helborg Rasmussen.

Efter en kort teoretisk 
gennemgang på tavlen bliver 
kompagniets medlemmer delt 
op i to grupper, der straks 
går i gang med den praktiske 
træning.

”Der skal være et reelt 
indhold på kompagnimøderne. 
Folk gider ikke komme bare for 
at drikke kaffe og sludre. De 
skal udfordres med en aktivitet, 

så det bliver sjovt og spændene 
at være her,” forklarer Inger 
Helborg Rasmussen, der selv 
er en erfaren førstehjælpskapa
citet. Så den del af træningen 
står hun for, mens hendes 
næstkommanderende Thor
bjørn Dahl tager sig af signaltje
nesten på gamle VHFradioer 
fra 1970’erne.

Det ser umiddelbart ud til, 
at gutterne går til aftenens 
udfordring med åbent sind. I 
hvert fald går der ikke mange 
splitsekunder efter teorilektio
nen, før de i to hold er i gang 
med at øve.

”Her er godt at være”
Da HJV magasinet spørger 
nogle af de fremmødte om livet 
og atmosfæren i netop deres 
kompagni, ligger svarene klart 
i den positive ende af vægt
skålen. 

Unge og ældre medlemmer af Jernbanehjemme
værnskompagni Århus stortrives. Men de vil gerne 
være flere til at dele det gode kammeratskab.

  

Inger, Lady 
og alle gutterne

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
FOTOS: LARS HOLM

Dyb koncentration. Dan Petersen 
tv. og Larry Hansen midt i 
behandlingen af deres ”patient” 
under førstehjælpstræningen.

Lady er altid med, når Jcap kører til 
kompagniaftensmøder i Skanderborg. 

Hallo, Hallo! Kjeld Sørensen tv., Bjarne Hjuler Nielsen 
og Allan Skødt tjekker telefonerne i vintermørket.   
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Inger, Lady 
og alle gutterne

”Vi er måske ikke så mange. 
Men vi har en rigtig godt sam
menhold og kammeratskab 
her. Desuden er der seriøse 
muligheder for at dyrke et aktivt 
udendørsliv på forskellige øvel
ser,” lyder det samstemmende 
fra Larry P. Hansen, Kjeld S. 
Sørensen og Allan Skødt – 
også kaldet ”Smølle”. 

Alle er klar til at folde 
soldaterlivet ud, når Hærhjem
meværnsdistrikt Vejle i slutnin
gen af februar gennemfører 
øvelsen ”Blå Negl”, der har ry 
for at være en sej udfordring 
for deltagerne. Øvelsen er 
en kombineret patruljeøvelse, 
konkurrence og orientering –  
en rigtig lækkerbisken for kom
pagniets patruljefolk som Larry 
og ”Smølle”. Sidstnævnte har 
også prøvet kræfter med  
bornholmernes ”Granit
kæmper”   

”En gang soldat – altid 
soldat,” som Larry Hansen 
påpeger. Måske er det også 
forklaringen på medlemskabet 
af hjemmeværnet, som ingen 
af de tre adspurgte dog skilter 
med over for venner og be
kendte. Nok er de stolte, men 
det forplanter sig tilsyneladende 
ikke til en mere vidtrækkende 
omtale af medlemskabet i andre 
kredse.

Passende aktivitetsniveau
De tre er også rørende enige 
om, at det nuværende akti
vitetsniveau i kompagniet er 
ganske passende. Ud over 
de omkring trefire øvelser 
årligt inviterer kompagniet til i 
gennemsnit tre arrangementer 
om måneden. Der er også fine 
muligheder for at deltage i 
øvelser med andre kompagnier 
i hjemmeværnet og tage på 

fælles ture som for eksempel til 
Air Show i Aalborg.

”Hvis aktivitetsniveauet bliver 
højere, kan det blive et problem 
at stille folk,” påpeger de. 

Når de ikke lige er trukket i 
hjemmeværnsuniformen, dyrker 
flere af kompagniets medlem
mer fælles interesser som løb, 
vandreture og styrketræning. 
Flere ses også privat. 

På ønskelisten står opret
telsen af en idrætsforening i 
hjemmeværnsregi. Nå, ja og 
så selvfølgelig flere medlem
mer. Den holdning deler også 
kompagniets styrke på 50+. 
Kompagniet har i dag 53 med
lemmer, hvor de 33 er aktive. 
”Vi trænger til at få 1520 mand 
mere,” mener kompagniets 
seniorer, der også meget gerne 
vil have flere lettelser i de admi
nistrative byrder. 

Fedt og
kompetencegivende
Selv om flokken i Skander
borg er sammentømret, tager 
de godt imod de nye. Det er 
kompagniets sidst ankomne, 
20årige Dan Petersen, et godt 
bevis på.

”Det er bare fedt at være i 
hjemmeværnet. Det giver så 
mange muligheder for person
lig udvikling og for at kunne 
gøre noget for samfundet,” 
mener Dan Petersen, der også 
uddeler topkarakter til den 
grunduddannelse, som Kron
prinsesse Mary for nylig tog hul 
på. Hende kunne de da i øvrigt 
godt bruge i kompagniet.

”Vi har en ledig plads som 
informationsbefalingsmand 
– hun kan helt sikkert trække 
nye medlemmer til,” lyder det 
smågrinende fra gutterne.

”Smølle” alias Allan Skødt tv. og Bjarne Hjuler Nielsen med 
udstyret til signaltjenesten. Næstkommanderende Thorbjørn Dahl 
bøjet over den gamle VHFradio står for undervisningen.

Dan Petersen tv. og Jan Carl 
Aage Pedersen, kaldet Jcap, i 
fuld sving med at få lagt deres 
patient over på et tæppe. Ved 
siden af står kompagnichef Inger 
Helborg Rasmussen.

Fedt og personligt udviklende. 
Sådan karakteriserer 20årige Dan 
Petersen hjemmeværnet, som han 
for nylig meldte sig ind i.
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”På Sporet” hedder kompag-
nibladet for Jernbanehjem-
meværnskompagniet Århus. 
Bladet bestyres af kompagni-
chef Inger Helborg Rasmus-
sen og er nerven i dialogen og 
kontakten med såvel aktive 
som reservister i kompagniet. 
”Det er her, du kan følge med 
i vores aktiviteter, kurser og 
personalenyt,” forklarer Inger 
Helborg Rasmussen, der er 
primus motor i det lille østjyske 
kompagni.

Personligt tror hun på, at 
personalepleje, et varieret 
aktivitets- og øvelsestilbud 
og åbenhed er afgørende for 
at holde liv i kompagniet. I år 
forsøger hun sig for eksempel 
med et nyt veteran-arrange-
ment for at få genhvervet nogle 
af de mere ”passive” medlem-
mer. Hun har også fået kilet sig 
ind på DBS’s uddannelse for 
nye togførere, hvor kompagniet 
får lov at markedsføre sig selv. 
Inger gør desuden meget for 

at holde antennerne åbne for 
samarbejde og øvelser med 
andre kompagnier. Og så er 
hun typen, der husker at sende 
en lille gave med chokolade til 
de nye medlemmer, når de for 
eksempel er på grundskolen.

”Da jeg i sin tid startede i 
Lottekorpset, fik jeg et hånd-
skrevet kort af min distrikts-
lotte. Det har jeg aldrig glemt. 
Så den tradition har jeg ført 
videre,” fortæller Inger Helborg 
Rasmussen.

Kompagnichef 
Inger Helborg 
Rasmussen går 
forrest også i 
førstehjælpsun
dervisningen. 

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Hun holder 
kompagniet på sporet 

F
oto: L

ars H
olm



HJV magasinet  |  Februar 2008     33

Med bare 10 år på bagen er virksomheds hjemmeværnet 
det yngste ”barn” i hjemmeværnsfamilien. Værnets fremtid 
er tæt knyttet til oprettelsen af nye sikkerhedskoordinatorer 
på landets virksomheder.

Virksomhedshjemmeværnet 
er et ”rent barn” i forhold til de 
øvrige søskende i hjemmeværns-
familien. Med sine bare 10 år, 
som netop er blevet fejret under 
festlige rammer i Korsør, hører 
værnet til det yngste i flokken.

Det med alderen skal dog 
tages med et gran salt.

”Mange af vores enheder kan 
rent faktisk trække deres historie 
tilbage til 1950’erne, men 
dengang hed det institutionskom-
pagnier. Det var først i 1998, vi 
fik en rammeaftale på plads og 
etablerede det virksomhedshjem-
meværn, vi kender i dag,” for-
klarer chefen for værnet, oberst 
Henrik Frost Rasmussen. 

Selv om de både i alder og 
størrelse ikke rager så højt op 
i hjemmeværnsfamilien, så er 
engagementet og hjerteblodet 
udtalt blandt værnets 1.477 
medlemmer.

”Vi kan bryste os af, at hele 60 
procent af vores hjemmeværns-
soldater er aktive modsat det 
øvrige hjemmeværn, der i gen-
nemsnit har omkring 40 procent 
aktive. Sammenholdet og mo-
tivationen blandt medlemmerne 
er desuden unikt. Det hænger 
meget sammen med, at mange 
af de frivillige også er kollegaer 

til dagligt,” fastslår oberst Henrik 
Frost Rasmussen.

Ny rolle i virksomhederne
Så fra chefstolen er der kun 
grund til at glæde sig over sinde-
laget blandt medlemmerne, der 
i dag fortrinsvis bliver rekrutteret 
på nogle af Danmarks store 
virksomhedsgiganter som TDC, 
DSB samt energiselskaberne.  

Men selvfølgelig er der plads til 
forbedringer. Oberst Henrik Frost 
Rasmussen fremhæver især én 
stor udfordring, der ifølge ober-
sten bliver afgørende for såvel 
virksomhedshjemmeværnets som 
hjemmeværnets fremtid.

Springbrættet ind i det næste 
årti er tæt forbundet med etable-
ringen af såkaldte sikkerhedsko-
ordinatorer på virksomhederne. 
De skal fungere som bindeleddet 
til hjemmeværnet og beredskabet 
i en krisesituation.

”Som følge af den teknologiske 
udvikling har en del virksomheder 
eksempelvis på energiområdet 
indskrænket antallet af medar-
bejdere. Det gør det vanskeligt 
at oprette egentlige kompagnier. 
Derfor satser vi på at få uddannet 
en sikkerhedskoordinator, der for 
eksempel kan udarbejde trussel-
vurderinger og stå for kontakten 

til hjemmeværnet i lokalområdet. 
Det behøver ikke nødvendigvis at 
være et kompagni fra virksom-
hedshjemmeværnet,” understre-
ger obersten.

Banen er kridtet op med fore-
løbige forhandlinger med Ener-
gistyrelsen. Hvis en rammeaftale 
med styrelsen falder på plads, vil 
den kunne vise vejen for det nye 
koncepts bæredygtighed.

Tæt samarbejde med 
regionerne
Sin unge alder til trods står det 
jubilerende værn i dag styrket, 
mener obersten.

”Vi har fået et langt tættere 
samarbejde med hjemmevær-
nets regioner. Og når Hærens 

Operative Kommando udarbejder 
øvelser, så indgår vi også i sce-
narierne. Det opfatter jeg meget 
positivt,” siger obersten.      

Han stopper i øvrigt som chef 
med udgangen af maj. Så kan 
den meget jagtinteresserede 
oberst måske igen komme ud at 
skyde sammen med Prins Hen-
rik. I januar nedlagde obersten 
et rådyr i Grib Skov, hvor han for 
første gang var inviteret med på 
kongelig jagt.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Oberst Henrik Frost Rasmussen: 
”Vi satser på at få uddannet nye 

sikkerhedskoordinatorer, der kan 
stå for kontakten til hjemmevær

net i lokalområdet.”

Sikkerhed på 
virksomhederne
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Et skib fra den svenske kystbevogtning trak flydespærringer i Øresund sammen 
med marinehjemmeværnets fartøj MHV 809 Antares fra Skovshoved.

Marinehjemmeværnet 
i olieaktion på Øresund
"Det ligner nærmest kokasser, der flyder rundt 
på overfladen."

Skipper og chef for Hjemmeværnsflotille 
363 Skovshoved, kaptajnløjtnant Alex Poulsen 
beskrev, hvordan vandet vandet så ud i Øresund 
om formiddagen den 18. januar. Da flød et par 
hundrede tons olie rundt 4,5 kilometer fra den 
danske kyst.

MHV 809 Antares lå i dansk farvand ud for 
Skodsborg sammen med de danske miljøskibe 
Gunnar Thorson og Mette Miljø og det svenske 
KBV-48. Fartøjet fra marinehjemmeværnet 
skulle sammen med et skib fra den svenske 
kystvagt slæbe flydespærringer for at ind-
dæmme olien, så den senere kan samles op af 
miljøskibene.

På grund af sin konsistens kunne olien ikke 
suges op på normal vis, men måtte samles op 

ved hjælp af kraner, der er udstyret med grab. 
Ifølge Alex Poulsen var olieklumperne så store 
som fodbolde, fordi olien havde samlet sig i 
klumper i det kolde saltvand.

Olien stammede fra et udslip på benzin- og 
olielageret Prøvestenen, der ligger på det 
nordøstlige Amager - helt ud til Øresund. Det 
vurderes, at udslippet var på et par hundrede 
tons olie, der havde en konsistens som flydende 
margarine, da udslippet skete. Hjemmeværns-
flotille 363 Skovshoved blev alarmeret klokken 
8.20, og siden drev olien nordpå. Dens udbre-
delse på havoverfladen blev løbende observeret 
fra en af Flyvevåbnets helikoptere og et svensk 
miljøfly, mens den kraftige vind efterhånden fik 
den olie, der ikke blev samlet op, til at drive mod 
den svenske kyst.

Af Ole Grosen

”Support our troops”. Det er et kendt 
slogan i USA, hvor det er god tone, 
at befolkningen bakker op om de sol-
dater, der gør tjeneste i Irak, Afghani-
stan og andre lande. Uanset om man 
er enig eller uenig i missionerne.

Nu har butikken INF-WEAR.dk 
taget ideen op. Butikken, der sælger 
professionelt udstyr til soldater, ønsker 
at demonstrere, at den danske be-
folkning bakker op om vore soldaters 
indsats i verdens brændpunkter.

Derfor vil INF-WEAR.dk videregive 
det samlede overskud af ”Støt vores 
enheder” produkter til kammeratstøt-
te-ordninger og fonde, der er oprettet 
for at vise sårede eller dræbte danske 
soldaters pårørende, at soldaternes 
indsats bliver påskønnet.

Der er to produkter at vælge imel-
lem: En støttesløjfe med magnetbag-
side eller en musemåtte. Overskuddet 
vil være cirka 20 kroner per solgt 
enhed og bliver fordelt til kammerat-
støtte-ordningen (De Blå Baretter) og 
Anders Lassen fonden. INF-WEAR 
håber at kunne uddele et overskud på 
cirka 40.000 kroner.

Produkterne kan købes på  
www.inf-wear.dk under kategorien 
”Støt vores enheder”.

Af Jørgen Jensen

Støt vores 
enheder!

Landet rundt

Masterclasses  
på nettet
I marts løber de første master
classes af stablen, og på hjv.dk’s 
hovedside er der lavet et specielt 
link til arrangementerne. Linket 
hedder ”Masterclasses 2008. Vis 
vejen – form fremtiden”, og her kan 
du blandt andet følge med i sidste 
nyt om arrangementerne og få en 
oversigt over, hvor og hvornår de 
foregår. 
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I Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland sidder 
chefen, oberstløjtnant Jens Sund med et 
problem, som andre i hjemmeværnet sikkert 
vil misunde ham. Efterspørgslen på politihjem-
meværnet er blevet så stor, at det kniber med 
at få tid til andre ting.

Det er særligt de fem lokale politikompag-
niers evner for at regulere trafikken, politiet 
har efterspurgt sidste år - især i forbindelse 
med store koncerter og andre begivenheder, 
der har trukket mange folk af huse. Brugen 
af politihjemmeværnet er en succes, og det er 
distriktschefen glad for.

"Vi har haft rigtig, rigtig mange indsættel-
ser, og de frivillige er utrolig glade for at blive 
brugt. De kan se, at de gør en stor forskel, 
og det er positivt, at politihjemmeværnet er så 
efterspurgt. Men det har den konsekvens, at 
jo mere tid der bliver brugt på indsættelser, jo 

mindre tid er der til andet hjemmeværnsarbejde 
som uddannelse og øvelser," siger Jens Sund.

Andre ville måske sige, at teori og øvelser 
er et nødvendigt onde, og jo flere indsættelser 
des bedre?

"Jo, men der skal også andre ting til i et 
politikompagni end trafikregulering. Vi har haft 
knaphed med ressourcer, når det gælder ef-
tersøgninger og afspærring af gerningssteder, 
og det halter måske lidt med det sociale liv i 
politikompagnierne," siger distriktschefen.

En travl sommer
Når de fem politikompagnier synes, de har 
slidt bravt i 2007, hænger det sammen med, 
at de især blev rekvireret i sommerperioden. 
Halvdelen af tiden, der blev brugt på indsæt-
telser i 2007, faldt i perioden mellem juni og 
september. I den periode har hjemmeværnet i 

forvejen en del øvelsesaktiviteter, ligesom de 
fleste mennesker holder sommerferie.

For ikke at slide de 370 aktive medlemmer 
af politihjemmeværnet op, ønsker Jens Sund 
forstærkning. De ekstra mand skal komme 
fra hærhjemmeværnet, og de skal have nogle 
ekstra kurser, så de er rustet til opgaven.

"Vores vurdering er, at vi helst skal hverve 
100 mand mere, som vi kan trække på," siger 
Jens Sund. 

"Vi vil gerne give andre hjemmeværnsmed-
lemmer den fornødne uddannelse i trafikre-
gulering, så de kan give en hånd med i en 
spidsbelastning, så vi kan tage os af de store 
opgaver med trafikregulering, der også kom-
mer i 2008. Summa-summarum: Jeg skal 
have flere folk, der kan regulere trafik." 

Af Ole Grosen

Savner 100 mand til  
trafikregulering
"Hvis vi bare kan uddanne nogle flere..."

Det røde saddelbetræk fra hjemmeværnet vakte 
opsigt blandt cykelfolket. I januar forsynede 

hjemmeværnsfolk cykler ved togstationer fra 
Glumsø til Nakskov med betrækket for at gøre 

opmærksom på sig selv.

Denne overskrift i en pressemeddelelse fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storstrømmen tog 
kegler, da de i januar gjorde opmærksom på 
sig selv med et anderledes og friskt initiativ.  
Tirsdag den 22. januar besøgte hjemme
værnsfolk fra distriktet alle jernbanestationer 
fra Glumsø til Nakskov, hvor de forsynede 
borgernes cykler med knaldrøde saddel
betræk med et infoark om hjemmeværnet. 
Så var cyklisterne helt sikre på at få en tør 
bagdel samtidig med, at de fik en hilsen fra 
det lokale hjemmeværn. ”Saddelovertræk
kene var ment som et muntert indslag på en 
ellers grå og trist dag. Vores intention var 
at give borgerne en oplevelse af, at hjem
meværnet er til stede overalt i vores distrikt,” 

forklarer uddannelsesofficer, kaptajn Michael 
Lancaster fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Storstrømmen. Nyheden om, at ”Hjemme
værnet giver tør numse”, spredte sig hastigt 
i lokalområdet, så Michael Lancaster, havde 
travlt med at give interviews om det finurlige 
hvervefremstød. Det blev omtalt blandt andet 
af Sjællandske Medier, folketidende.dk, DRs 
regionale P4, Radio Sydhavsøerne og i TV2 
Øst. Borgerne? Ja, de tog også pænt imod 
saddelbetrækkene. ”Det er da en sjov og 
anderledes måde at gøre opmærksom på sig 
selv,” syntes de. Så hvem ved. Måske spre
der det sydsjællandske initiativ sig til andre 
dele af landet.

Af Charlotte Baun Drejka

Hjemmeværnet gav cyklister 

en tør numse

De fem politikompagnier i Østjylland 
har travlt og kan sagtens bruge 100 

mand ekstra.

F
oto: Jes S

axe



36 HJV magasinet  |  Februar 2008

Landet rundt

Gammelt udstyr fra  
hjemmeværnet skaber  
sikkerhed i Afghanistan
Hvem skulle tro, at gammelt observationsudstyr atter kan 
komme til ære og værdighed i en moderne krigszone? Og så 
er udstyret endda hverken udrustet med kompas, linser eller 
computerpower på nogen måde.

Men bruges kan det - det er Luftmeldekorpsets gamle pej-
leudstyr bevis på, når seks af instrumenterne nu dagligt bruges 
i Afghanistan. Oprindeligt var pejleapparatet bygget til at stå 
i et luftmeldetårn, så observatøren kunne give en position på 
et fjendtligt fly og - i den kolde krigs værste scenarium - at 
måle størrelsen på den karakteristiske paddehattesky fra en 
atombombe.

På Kandahar Airfield i Afghanistan holder vagterne et vist 
område uden for hegnet under konstant observation. Opdager 
vagten noget mistænkeligt, bliver beskeden givet videre til 
Joint Defence Operation Center, der så sender en patrulje ud 
for at undersøge sagen nærmere.

Men hvor skal patruljen helt præcis køre hen? Det svar 
kommer fra hjemmeværnets gamle pejleinstrumenter, der giver 
en tilstrækkelig præcis position. Instrumentet har sigtemidler 
som på et gevær og er udstyret med en vinkelmåler, mens 
hele apparaturet er anbragt i centrum af et landkort, og der 
er tegnet en kompasrose med gradinddeling uden om hele 
molevitten. Gradmåleren er dog vendt om nu, så den ikke er i 
vejen, når der observeres ting i jordhøjde.

Så proceduren er enkel: Fang den observerede genstand 
i sigtemidlerne, aflæs kompasretningen og rapporter den - 
eventuelt kan der laves en krydspejling fra to tårne.

Engang var pejleinstrumentet i messing så godt håndværk, 
at det blev brugt som opgave til datidens svendeprøver i sme-
defaget. Men hvordan er disse instrumenter nu havnet på den 
modsatte side af kloden?

Fordi vagttårnene omkring Kandahar Airfield er lavet af 
metal, og det får et traditionelt magnetisk kompas til at vise 
forkert. Men så kom en dansk oversergent på stedet i tanke 
om, at han engang hos flyverhjemmeværnet havde set...

Resten er historie. Inden jul havde Flyverhjemmeværnsdi-
strikterne Øst og Vest sendt seks af de gamle pejleapparater 
til Afghanistan, hvor de nu er i funktion, og Flyverhjemme-
værnsdistrikt Vest leder nu efter endnu 24 eksemplarer, da 
Kandahar Airfield sagtens kan bruge flere af slagsen. 

Af Ole Grosen

Sigt, aflæs positionen 
og rapportér. I 
Afghanistan bliver 
pejleudstyret fra 
Luftmeldekorpset 
rettet mod mistænke
lige hændelser på 
landjorden.  

Nye, yngre medlemmer og 
bedre stemning i eskadrillerne 
bliver et løft for flyverhjemme
værnet, mener dets inspektør, 

oberst Kurt Refsgaard. 

"Gennemsnitsalderen, for dem vi 
hverver, ligger hovedsageligt inden 
for aldersgruppen 18-35 årige. Med 
den hverveindsats vil gennemsnitsal-
deren gå nedad. Det vil tage lidt tid, 
men det vil slå igennem. Det er et 
træk, hvor vi skal være vedholdende 
og holde gryden i kog."

Flyverhjemmeværnets inspektør, 
oberst Kurt Refsgaard, er sikker i 
sin sag. Efter to års særlig indsats 
med fastholdelse af medlemmer, 
hvervning, uddannelse og træning er 
flyverhjemmeværnet på ret kurs.

Årene fra 2000 til 2005 var hårde: 
Sammenlægninger af eskadriller, 
nedlæggelse af luftmeldekorpset 
og nye opgaver, der ikke faldt i tråd 
med den selvopfattelse, mange 
medlemmer havde.  

"I de sidste to år har vi brugt 
meget energi på at forklare de nye 
opgaver og parkere de historiske 
minder i hyggerummet. Nu er de fri-
villige mere sikre på, hvilke opgaver 
vi skal løse, og korpsånden er blevet 
bedre. Jeg kan mærke, at humøret 
er højere, når jeg er ude i eskadril-
lerne," siger Kurt Refsgaard.

Større viden om de nye opgaver 

som terrorbekæmpelse og hjælp til 
det civile samfund, bedre stemning 
i eskadrillerne og en ny selvrespekt 
har fået flere til at blive i flyverhjem-
meværnet. Og nye, yngre medlem-
mer kommer til.

"Vi har været bedre til at fastholde 
vores folk og været bedre til at 
hverve - også at hverve yngre folk. 
Min forventning er, at 2008 ender 
med, at vi får en nettotilgang i den 
aktive gruppe," siger Flyverhjemme-
værnets inspektør.

Erfaringen viser, at mund-til-øre-
metoden er effektiv, når det gælder 
om at hverve. Når flyverhjemmevær-
net får en ny, ung frivillig, er det ikke 
blot ét nyt medlem. Det er et men-
neske, der kan øge kendskabet til 
hjemmeværnet hos familie og venner 
og dermed forbedre mulighederne 
for at hverve på længere sigt.

"Med flere medlemmer får vi flere 
ambassadører, som selvsagt har 
deres egne netværk," siger Kurt 
Refsgaard, der ser optimistisk på 
fremtiden. "Vi har taget det første 
skridt, og det har vist sig at være det 
rigtige."

Af Ole Grosen 

F
oto: Tuf K

renchel

Flyverhjemmeværnet
får fat i de unge
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Flådens Historie i nyt  
billedgalleri på internettet

Køb støvler og 
skjorter på nettet

Kunne du tænke dig at vide, hvordan der så 
ud på Holmen, dengang din far eller bed-
stefar var værnepligtig? Eller hvordan skibet, 
som din oldefar sejlede på, så ud? Det kan 
nu lade sig gøre med et klik med musen. 
Billeder af Flådens historie gennem over 
150 år er nu tilgængelig på Internettet.

Marinens Bibliotek råder over en unik 
samling af fotografier fra den danske flådes 
historie. De tidligste fotografier går tilbage 
til 1840'erne. I alt består samlingen af over 
100.000 fotografier. For at gøre samlingen 
mere tilgængelig gik biblioteket i 2005 i 
gang med et omfattende digitaliserings-

projekt, hvor billederne bliver skannet, 
indekseret og lagt i en søgbar database 
på Internettet. Via Forsvarsakademiets 
hjemmeside – www.fak.dk – kan alle med 
interesse for flådens historie nu gå ind og 
søge i de over 17.000 billeder, der på nu-
værende tidspunkt er tilgængelige online.

Her er billeder fra næsten alle aspekter 
af livet i Søværnet – fra de officielle parade-
billeder til amatørfotografernes ofte dårligt 
belyste billeder af livet på banjen. Her er 
også billeder af flådens skibe – fra mine-
strygere og motortorpedobåde til ubåde og 
inspektionsskibe.

Hjemmeværnets godt 50.000 frivillige og an
satte kan nu shoppe på nettet, hvis de står og 
mangler en ny baret, en pullover eller et bælte. 

Det er Forsvarets Materieltjeneste (FMT) 
i Hjørring, der står bag den nye elektroniske 
butik, som du finder på hjv.dk bag login.

Netbutikken kalder sig ”Hjemmeværnets 
Munderingsudsalg” og erstatter det gamle 
”Hjemmeværnets Beklædningsudsalg”.  Butik
ken tilbyder en række forskellige produkter 
lige fra sko, støvler, skjorter og undertrøjer til 
feltflasker eller bælter. 

Bestillingerne foregår ved at tilføje den 
ønskede vare i en ”elektronisk indkøbskurv”, 
som det kendes fra andre butikker på nettet. 
Hvis butikken viser sig at blive en succes, vil 
varesortimentet blive udvidet og butikken tage 
navneforandring til ”Forsvarets Munderings
udsalg”. 

Sådan finder du Hjemmeværnets Munde
ringsudsalg: Gå ind på hjv.dk bag login. Klik 
på menupunktet i venstre side: ”For medlem
mer”. Klik herefter på undermenupunktet 
”Munderingsudsalg”.

Af Charlotte Baun Drejka

Forsvaret har åbnet en ny elektro
nisk butik på nettet med beklæd
ning og udstyr for hjemmeværnets 
frivillige og ansatte.

Copenhagen Marathon 2008

Igen i år stiller hjemmeværnet op som hold 
til det største gademarathon indenfor landets 
grænser – Copenhagen Marathon. Alle medlem-
mer og ansatte i hjemmeværnet er velkomne, 
hvis det vel og mærke er realistisk, at de den 
18. maj er klar til at slide gummi af deres løbe-
sko over en strækning på 42,195 kilometer.

Sidste år havde 42 hjemmeværnsfolk tilmeldt 
sig holdet for at tage udfordringen med de 
københavnske gader op - men holdet vil gerne 
lide af vokseværk. Har du derfor i forvejen en 
rigtig god kondi, så tilmeld dig holdet, kom i 

gang med træningen og vær med til at vise, at 
hjemmeværnet også indeholder viljefaste mænd 
og kvinder med brandgod kondi.

Som deltager på holdet får du betalt dit 
startgebyr og udleveret et særligt sæt hjemme-
værnsløbetøj.

Tilmelding og bestilling af løbetøj foregår via 
hjv.dk (klik på menupunktet maraton 2008 i 
venstre side) Tilmelding kan ske helt frem til den 
1. maj. Men vil du have dit løbetøj i god tid, så 
tilmeld dig før.

Af Tuf Krenchel

Vis hjemmeværnet frem foran tusindvis af  
idrætsfolk, motionister og tilskuere.

F
oto: Tuf K

renchel

Nyt 900-fartøj til Aalborg
Hjemmeværnsflotille 114 AalborgHals 
har fået nyt fartøj. MHV 907 bliver navngi
vet i Aalborg Havn den 8. marts. 

Det er hjemmeværnets 7. skib i 
900klassen, og det 25. fartøj i træk 
som er bygget på Søby Værft på Ærø. 
900klassen afløser i nogle flotiller de 
lidt ældre 800fartøjer, da den udmærker 
sig ved et længere skrog med plads til 
flydespærringer mod olieforurening samt 
en bedre hæk, der får skibet til at ligge 
bedre i søen.

MHV 907 blev som alle andre fartøjer 
i marinehjemmeværnet grundigt testet, 
inden det forlod Ærø i slutningen af 

januar. Først af værftet og bagefter af 
hjemmeværnets modtagelseskommission 
med chefen for Marinehjemmeværnsdi
strikt Øst, orlogskaptajn Jørgen Fink som 
formand. Endelig blev skibet overdraget 
officielt til marinehjemmeværnet den 24. 
januar, hvor blandt andre hjemmeværns
kommandoens stabschef, oberst Finn 
Winkler, og chefen for Forsvarets Materi
elkommando, kontreadmiral Finn Hansen, 
var til stede. Der blev drukket lidkøb over 
en middag hos værftets direktør, inden 
MHV 907 kunne lægge kursen mod Kat
tegat og sin nye base i Aalborg.

Af Ole Grosen 
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Landet rundt

Ikke-medlemmer  
er fortsat forsikret
Underafdelinger og distrikter kan fortsat trygt invitere personer, der 
ikke er medlemmer af hjemmeværnet, til informations- og hverve-
aktiviteter. I 2007 opstod der tvivl om, hvordan ikke-medlemmer 
var forsikrede i forbindelse med sådanne aktiviteter, men det er 
der nu kommet en afklaring på. Ikke-medlemmer er som tidligere 
forsikringsmæssigt dækket, hvis de kommer til skade i forbindelse 
med de informations- og hverveaktiviteter, som er så vigtig en del af 
hjemmeværnets kontakt til det omgivende samfund og en væsentlig 
forudsætning for yderligere tilgang.

Den forsikringsmæssige fremgangsmåde i forbindelse med infor-
mations- og hverveaktiviteter, hvori der deltager ikke-medlemmer, er 
uændret. Den myndighed eller enhed, der arrangerer informations- 
og hverveaktiviteter, skal:
•	 	forud	for	aktivitetens	gennemførelse	orientere	Presse-	og	Kom-

munikationsdivisionen i Hjemmeværnskommandoen herom
•	 	under	aktiviteten	sikre	sig	navne,	cpr-nr.	og	eventuelt	adresser/

telefonnumre på deltagerne
•	 	efter	arrangementets	gennemførelse	indsende	ovenfor	om-

talte deltageroversigt til Presse- og Kommunikationsdivisionen i 
Hjemmeværnskommandoen, der i tilfælde, hvor forsikringen skal 
aktiveres, vil foretage sig det videre fornødne 

Af Jakob Eberhardt

Husk hjemmeværnsfonden

Hjemmeværnsfondens formål er at yde hædersgaver til nuværende 
og tidligere hjemmeværnsmedlemmer og disses efterladte, som en 
anerkendelse af en fortjenstfuld gerning i hjemmeværnets tjeneste eller 
som en påskønnelse af en personlig indsats til gavn for hjemmeværnet 
i øvrigt.

Gaverne kan tillige ydes i forbindelse med tilskadekomst under hjem-
meværnstjeneste.

Enheder kan indsende indstillinger til Hjemmeværnsfonden:
Hjemmeværnsfonden, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø

Fonden yder støtte til formål, der er af betydning for hjemmeværnet og 
dets personel, fortrinsvis i tilfælde, hvor statsmidler ikke eller kun delvis 
har kunnet anvendes.

Fondens midler uddeles fortrinsvis til personer som i særlig grad har 
udvist initiativ og handlekraft til gavn for hjemmeværnet

Indstilling sendes, ad kommandovejen, til: Generalmajor S.E. John-
stad-Møllers Fond, Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø

Måske større miljørolle
til marinehjemmeværnet
En ændring af det danske miljøberedskab 
til havs er ønskværdig. Det kan betyde, at 
marinehjemmeværnet får en mere central 
rolle at spille i Øresundsområdet, hvis 
uheldet er ude. 

Det viser en kapacitetsundersøgelse, 
Forsvarsministeriet gjorde færdig i decem
ber 2007. Undersøgelsen kom bagefter ud 
i en bred høring, hvor ministerier, styrelser, 
organisationer og andre fik lejlighed til at 
kommentere den.

Kapacitetsundersøgelsen peger på, at 
den nuværende synergieffekt mellem de 
særlige miljøenheder og marinehjemme

værnets enheder bør bevares og styrkes. 
En udbygning og en ændret geografisk 
placering af marinehjemmeværnets enheder 
vurderes ligeledes at styrke det fremtidige 
beredskab. 

Bliver de særlige miljøskibe flyttet til 
Frederikshavn, skal marinehjemmeværnet 
rustes bedre til at tage sig af miljøulykker i 
Øresundsområdet:

"Placeringen af marinehjemmeværnets 
enheder bør revideres, så det blandt andet 
sikres, at der fortsat er enheder i Øresund 
med flydespærringer om bord," står der i et 
resumé af undersøgelsen. 

Det er marinehjemmeværnets fartøjer af 
900klassen, der er store nok til at medtage 
de flydespærringer, der er beregnet til at 
samle og inddæmme en olieforurening med. 
Skal marinehjemmeværnet spille en mere 
central rolle i miljøberedskabet i Øresund, 
bliver det nødvendigt med flere skibe, der 
kan udlægge spærringerne. En løsning 
kan være at gøre skroget på fartøjer af 
800klassen længere, så de får plads til 
flydespærringer på dækket, hedder det i 
undersøgelsen.

Af Ole Grosen 

En flydespærring rulles ud på Øresund. To fartøjer 
trækker den mellem sig, så olien bliver samlet, inden 

et miljøskib pumper den op i sin tank.

Generalmajor S.E.  
Johnstad-Møllers fond

F
oto: A

lex P
oulsen
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Projektgruppen er godt i gang

De spurter derudad

Gruppen, der arbejder med at lette den administrative byrde, er nu nået til 
områderne økonomi samt uddannelses og øvelsesvirksomhed.

AF JAKOB EBERHARDT

Fælles elektronisk aktivitetsoversigt på hjv.dk 
og PC-pakke med blandt andet tre bærbare 
computere og ADSL-opkobling til underaf-
delingerne. Det er blandt de første tiltag som 
Hjemmeværnskommandoen har iværksat, og 
som har været blandt forslagene i besvarel-
serne fra undersøgelsen af den administrative 
byrde blandt underafdelingerne. I undersøgel-
sen, der blev foretaget af Forsvarsministeriets 
Interne Revision (FIR), blev underafdelinger og 
distrikter spurgt om deres opfattelse af den 
administrative belastning inden for områder 
som for eksempel it, økonomi, uddannelse, 
planlægning og løbende drift. FIR har på 
baggrund af besvarelserne udarbejdet forslag 
til prioritering af områderne alt efter, hvor den 
største administrative belastning var tidsmæs-
sigt, og dermed i hvilken rækkefølge områ-
derne burde behandles. Herefter er under-
søgelsens projektgruppe gået i gang med en 
egentlig behandling af de fremsatte løsnings-
forslag og bemærkninger, som er et uvurderligt 
grundlag for projektgruppens arbejde.

It-området først
It-området blev prioriteret først, fordi der 
her hurtigt og med stor effekt kunne opnås 
administrative lettelser, og fordi it er grund-
læggende for meget anden administration og 
dermed de øvrige områder.  

Projektgruppen færdigbehandlede it-om-
rådet i januar, hvorefter gruppens indstillinger 

blev afleveret til styregruppen. På det tidspunkt 
havde Hjemmeværnskommandoen allerede 
truffet beslutning om, at underafdelingerne 
skal have en PC-pakke, men projektgruppens 
anbefalinger omfattede også andre forslag til 
senere iværksættelse, herunder blandt andet 
opgradering af programapplikationer på hjv.
dk, der p.t. er den store tidsrøver i de frivilliges 
brug af det digitale univers.

Projektgruppen er herefter gået videre til 
områderne økonomi samt uddannelses- og 
øvelsesvirksomhed, fordi de frivilliges besva-
relser også her viste stor tyngde. Der arbejdes 
for eksempel med forslag om anvendelse 
af elektroniske formularer, der kan sikre en 
hurtigere og mere effektiv behandlings- og 
godkendelsesprocedure, herunder blandt 
andet køresedlen der anvendes af mange 
medlemmer.

En del af undersøgelsens resultat på ud-
dannelses- og øvelsesområdet relaterer sig 
til Hjemmeværnsskolens virksomhed, hvorfra 
kan nævnes, at skolen vil gøre en indsats for 
at forbedre uddannelsesoversigterne på hvs.
info, samt at der i 2008 vil blive udarbejdet 
en række enhedsuddannelser for udvalgte 
enhedstyper i alle fire hjemmeværnsgrene. 

Projektgruppen fortsætter i de kommende 
måneder sin behandling af de indkomne 
forslag med forventning om at kunne give en 
samlet afrapportering til landsrådet på rådets 
møde i april 2008.

Tak til de som  
deltog i undersøgelsen
Hjemmeværnsledelsen vil gerne rette 
en særlig tak til de distrikter og især 
de frivillige fra de underafdelinger, der 
gav sig tid til at besvare det af For-
svarsministeriets Interne Revision udar-
bejdede spørgeskema. De mange svar 
med opgørelser af den administrative 
belastning samt konstruktive forslag til 
lettelser, har været helt afgørende for 
at der kunne skabes kvalitet og dybde 
i projektorganisationens behandling 
af undersøgelsesområderne samt i de 
efterfølgende anbefalinger til Hjemme-
værnskommandoens videre sagsbe-
handling og iværksættelse.

Det at lette den administrative be-
lastning af det frivillige niveau anser vi 
for at være en af de vigtigste opgaver 
i tidens hjemmeværn, og vi tillægger 
derfor besvarelserne og projektarbej-
det en stor værdi i troen på, at det på 
en række områder vil være muligt at 
iværksætte administrative lettelser, 
store som små.  

Tak for jeres medleven i under-
søgelsen!

Jan Norgaard / Ulrik Kragh 

Hjemmeværnssoldater er også 
klar til at spurte maratondistancer. I 
2008 stiller de op til fire større løb.

Hjemmeværnssoldaterne er ikke 
blege for at hoppe i løbeskoene 
ligesom statsminister Anders Fogh 
Rasmussen. I 2008 stiller hjemme-
værnet op i tre større løb i maj og et 
i september.

•	 	Lillebælt	1/2	Marathon	lørdag	
den 3. maj med start og mål i 
Middelfart. 21 hjemmeværns-
folk spurter med. Løbet er 
overtegnet.  

•	 	Copenhagen	Marathon	søndag	
den 18. maj. Sidste år deltog 
42 i Team Hjemmeværnet.  
Læs mere om tilmeldingen på 
side 37. 

•	 	Broløbet	over	Storebælt	lørdag	
den 31. maj. Distancen er en 
halvmaraton, hvor 30 hjemme-
værnsfolk har tilmeldt sig. Der er 
lukket for yderligere tilmelding.

•	 	Hjemmeværnsløbet	søndag	den	
7. september i Varde. Løbet 
tilbyder distancer på 5 og 10 
kilometer samt som noget nyt  
en halvmaraton.

Læs mere om løbene på nettet: 
www.lillebaelthalvmarathon.dk 
www.copenhagenmarathon.dk
www.brolobet.dk www.hjv-loebet.dk. 

Af Charlotte Baun Drejka
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Frank Aaen 
Forsvarsordfører, Enhedslisten

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

FAA: Der er brug for at udvikle en sikkerhedspolitik 
baseret på forhandlinger, FN og fredsbevarende 
operationer.

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

FAA: Jeg mener, at der skal koncentreres om 
konfliktløsning og fredsbevarende aktioner. Hjem
meværnet ser jeg ikke nogen anvendelse for.

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark?

FAA: Alle midlerne, der bruges til hjemmeværnet, 
bør omdirigeres til det civile beredskab.

”Ingen anvendelse 
 for hjemmeværnet” 

Ib Poulsen 
Forsvarsordfører, Dansk Folkeparti

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

IP: Dansk Folkeparti ønsker, at der bliver set på 
sammenhængen i forsvaret samt redningsbered
skabets og hjemmeværnets betydning for denne 
sammenhæng.

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

IP: Nej, vi vil se det i en sammenhæng.

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark?

IP: Det må vi tage stilling til til den tid, men hjemme
værnet og redningsberedskabet skal fortsat spille 
en rolle i vores forsvar. 

  ”Hjemmeværnet skal 
fortsat spille en rolle”

Forsvarets Fremtid

Regeringen har nedsat en forsvarskommission, der skal forberede det nye 
forsvarsforlig for perioden efter 2009. I den anledning har HJV magasinet 
stillet partiernes forsvarsordførere og en enkelt hjemmeværns og bered
skabsordfører tre enslydende spørgsmål.

Forsvarsordførerne 
om forsvarskommissionen
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AF JAKOB EBERHARDT

John Dyrby Paulsen 
Forsvarsordfører, Socialdemokraterne

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

JDP: Vi vil tage udgangspunkt i de vurderinger, der 
er om de missioner, vi kan forvente at deltage i de 
næste 15 år, og vi vil lægge meget stor vægt på 
soldatens rolle og vilkår i det fremtidige danske 
forsvar.

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

JDP: Ja, det er der i høj grad. For eksempel 
spørgsmål som: Bruger vi pengene effektivt? Hvilke 
opgaver vil vi have løst? Hvilke opgaver løses i dag 
og hvorfor? Er uddannelserne gode nok? 

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark?  

 
JDP: Det vil vi tage endelig stilling til, når vi har set 
analyserne i forbindelse med forsvarskommissio
nen, men det er klart, at det frivillige arbejde er vig
tigt også i forbindelse med det næste forsvarsforlig. 

”Bruger vi pengene 
    effektivt?”

Morten Helveg 
Forsvarsordfører, Det Radikale Venstre

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

MHP: Danmark står foran store forsvars og sik
kerhedspolitiske udfordringer i lyset af det nye trus
selsbillede. Jeg håber forsvarskommissionen bliver 
en anledning til en grundlæggende diskussion om 
mål og midler i dansk forsvarspolitik. Vi skal vurdere 
omfanget og karakteren af de trusler, vi måtte stå 
overfor. Og reformere forsvarets struktur derefter. 
Det indeværende forlig er et godt skridt i den rigtige 
retning, men vi skal videre. 

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

MHP: Forsvaret er hårdt spændt for i forhold til 
udsendelse af folk til internationale missioner. 
Derfor er vi nødt til at kigge grundigt på, hvordan 
vi kan rekruttere og fastholde folk i forsvaret, så 
vi kan fastholde en ambition om at kunne sende 
danske soldater ud i vigtige internationale opgaver. 
Vi skal have en grundig belysning af karakteren 

af internationale opgaver i fremtiden, så vi bliver 
bedst muligt i stand til at kunne bidrage. Og vi skal 
vurdere på, om vi har indrettet os fornuftigt i forhold 
til den indenlandske diskussion om beredskab og 
hjemmeværn. Jeg ser gerne, at vi kan skabe en 
mere overskuelig struktur end den nuværende, hvor 
mange myndigheder, institutioner og organisationer 
skal spille sammen i en kompliceret struktur.

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark? 

MHP: Vi skal stille krav til uddannelse og kom
petencer, også i det frivillige arbejde. Og vi skal 
forsøge at finde en mere enkel og klar struktur, 
hvor arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører 
står klart. Dertil kommer mere viden om, hvad der 
faktisk virker i de situationer, hvor der måtte være 
brug for henholdsvis hjemmeværn og redningsbe
redskab. På dét grundlag burde vi kunne tilpasse 
struktur og organisation til det fremtidige trusselsbil
lede.

”Mere enkel og  
 klar struktur”
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Forsvarets Fremtid

Jørgen Poulsen 
Forsvarsordfører, Ny Alliance

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

JP: Forsvaret skal fortsat kunne yde en væsentlig 
indsats til at hævde Danmarks selvstændighed 
og beskytte den danske civilbefolkning, ligesom 
forsvarets og hjemmeværnets væsentligste opgaver 
består i at bidrage til international fred og sikkerhed 
i overensstemmelse med principperne i FNpagten 
og gennem konfliktforebyggende, fredsbevarende, 
fredsskabende og humanitære indsatser. 

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

JP: Der er på det seneste fremkommet oplysninger 
om ledelsesmæssige problemer og svigtende med
arbejdertilfredshed i dele af forsvaret. Det må en 
forsvarskommission se på. Der er også et behov for 
at fokusere på forsvarets traditionelle arbejdsom

råder, for eksempel fiskeriinspektion og suveræni
tetshåndhævelse i Nordatlanten, der muligvis kan 
klares mere økonomisk og lige så effektivt som i 
dag, men med andre teknologiske hjælpemidler. 

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark? 

JP: Hjemmeværnet er et udtryk for forsvarsviljen i 
den danske befolkning og har i årene under Den 
kolde Krig ydet et værdifuldt bidrag til det samlede 
forsvar af Danmark. I dag har hjemmeværnet en 
anden militær funktion i en aktiv og passiv struktur, 
som Ny Alliance ønsker at fastholde. Det skal fort
sat være muligt for alle egnede at søge optagelse 
i hjemmeværnet. Ny Alliance ser hjemmeværnets 
opgave primært inden for totalforsvaret med særlig 
fokus på bistand til det civile samfund samt bevogt
nings og specialopgaver. 

”Udtryk for forsvarsvilje”

Holger K. Nielsen 
Forsvarsordfører, Socialistisk Folkeparti

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om?  

HKN: Kommissionen bør analysere trusselsbilledet 
i forhold til Danmark, og hvilke former for interna
tionale engagementer vi bør prioritere. Og i forlæn
gelse af det: Hvordan skal forsvaret dimensioneres, 
kan vi fastholde det hidtidige ambitionsniveau med 
hensyn til internationale udsendelser, og hvilke 
indkøb skal prioriteres.

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

HKN: Vi går ud fra, at eventuelle indkøb af nye 
kampfly vil indgå i arbejdet  i sammenhæng 
med de behov der skal dækkes og i forhold til 
andre eventuelle materielanskaffelser. Forsvarets 
arbejdsmiljø og vanskeligheden ved at rekruttere og 
fastholde folk bør også indgå. 

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark? 

HKN: Jeg mener, at der er brug for et effektivt civilt 
beredskab, hvilket forudsætter en total omdefine
ring og omkalfatring af hjemmeværnet.  

”Total omdefinering 
   af hjemmeværnet”
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Tom Behnke 
Forsvarsordfører, Det konservative Folkeparti

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

TB: Det er Det Konservative Folkepartis holdning, 
at vi har et rigtigt godt forsvar med gode og kompe
tente medarbejdere. Igennem de sidste mange år 
har forsvaret i forlig efter forlig måttet omstille sig til 
nye tider. Nu er det tid for at give forsvaret tid. Der
for skal der ikke ske flere ændringer end allerhøjest 
nødvendigt. Forsvaret skal fortsat kunne håndtere 
både internationale opgaver og hjemlige opgaver, 
og der er brug for alle værn i den forbindelse, også 
hjemmeværnet. Kommissionen kommer blandt 
andet til at arbejde med 1) analyse af fremtidige 
opgaver, 2) materiel, herunder eventuelt indkøb 
af kampfly, 3) rekruttering af personel, herunder 
rekruttering til internationale opgaver. 

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

TB: Det er vores opfattelse, at kommissionen med 
stor fordel kan gøre status og se på, hvad der 
fungerer godt, og hvad der kan gøres bedre. Det 

er vigtigt at se på, om alle de mange ændringer i 
struktur og opgaver har virket som ønsket. Det er 
vigtig at se på, om det nye hjemmeværn fungerer, 
som vi forventer, altså at hjemmeværnet kan hånd
tere de mange nye opgaver og den mere direkte 
deltagelse i det øvrige forsvars opgaver, herunder 
de internationale opgaver.

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark? 

TB: Det er et klart konservativt ønske, at der er så 
mange frivillige som muligt, for det giver et robust 
og stærkt samfund, som kan håndtere kriser og 
katastrofer, uden at samfundet går i stå. Her spiller 
hjemmeværnet og beredskabet en afgørende 
rolle. Det vigtige er i den forbindelse at sikre et 
godt samarbejde, herunder at kende hinandens 
muligheder og begrænsninger. Mange forskellige 
enheder i totalforsvaret lapper ind over hinanden, 
og det gør heller ikke noget, men det er afgørende, 
at man kender hinanden for at sikre, at det altid er 
de bedste, der sættes til at løse opgaven.

”Så mange frivillige  
 som muligt”

Gitte Lillelund Bech 
Hjemmeværns- og beredskabsordfører, Venstre 

  Hvad ønsker du/dit parti, at den kommende 
forsvarskommission skal koncentrere sig om? 

GLB: I Venstre vil vi koncentrere os om at få en 
tilpasning af forsvarets struktur, materiel og lokalise
ring set i lyset af den internationale sikkerhedspoli
tiske udvikling og under hensyntagen til forsvarets 
opgaveløsning, den enkelte soldats rolle, vilkår og 
soldaternes sikkerhed og med fokus på samtænk
ning med civile indsatser. Det hele skal basere sig 
på en aktiv udenrigs og sikkerhedspolitik og med 
udgangspunkt i totalforsvaret.

  Er der i forbindelse med forsvarskommissionens 
arbejde særlige områder, som du/dit parti gerne 
vil have analyseret, før der træffes beslutninger 
om forsvarets og hjemmeværnets opgaver? 

GLB: Materielsituationen, herunder behov for mate
rielanskaffelser, set i lyset af den sikkerhedspolitiske 
udvikling.

  Hvordan mener du/dit parti, at hjemmeværnets 
og redningsberedskabets frivillige bedst kan 
bruges i fremtidens forsvar og beskyttelse af 
Danmark?

GLB: Jeg mener fortsat, at hjemmeværnet og red
ningsberedskabets frivillige i videst muligt omfang 
skal bidrage til totalforsvaret, blandt andet gennem 
en løbende integration i forsvarets operative og 
støttende strukturer.

  ”Hjemmeværnet  
skal bidrage i videst 
 muligt omfang”
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Hjemmeværnsskolen holder sommerkursus fra 29. juni til 4. juli

AF JANE SAHL KOCH

Der er atter interessante kurser på program-
met, når Hjemmeværnsskolen fra 29. juni til 
4. juli holder sommerkursus med ca. 400 del-
tagere. Desuden sørger skolen for børneakti-
viteter i dagtimerne, aftenunderholdning, tilbud 
om fællesaktiviteter for hele familien, lange og 
kortere kurser for ledsagere – og ikke mindst 
mulighed for godt samvær med andre hjem-
meværnskammerater og deres familier.

Betingelser for deltagelse
Medlemmer af hjemmeværnet samt deres 
nærmeste familie kan deltage. Under beskri-
velsen af de enkelte kurser fremgår, hvilke 
funktioner kurserne konkret henvender sig til. 

Deltagernes egne børn mellem 6 og 15 år 
kan tilmeldes børnepasningsordningen, hvor 
der opdelt i aldersgrupper bliver masser af ak-
tiviteter hver dag mellem klokken 8-17. Børn 
mellem 15 og 18 år kan tilmeldes aktiviteter 

for ledsagerne eller deltage i særlige aktivi-
teter for denne aldersklasse. Læs mere på 
www.hvs-info.dk.

Ansøgere, der er medlemmer af hjem-
meværnet, skal deltage i hele kursusforløbet. 
Ledsagere skal vælge et eller flere aktivitets-
tilbud. Tilmelding til disse sker, når familien 
har modtaget bekræftelse på optagelse kort 
efter den 1. maj. 

Under de enkelte kursusbeskrivelser er 
anført, hvilke betingelser du skal opfylde for at 
deltage i de egentlige kurser og for Sikker-
hedspolitisk Kursus. Det er vigtigt, at du har 
den anførte funktion og uddannelse. Hvis der 
tilmeldes flere, end vi har plads til, vil første-
gangsdeltagere have fortrinsret. 

Ankomst og hjemrejse
Hjemmeværnsskolen står klar til at hjælpe dig 
med ankomst og indkvartering søndag den 

29. juni mellem klokken 14 og 17. Der er 
undervisning hver dag mellem klokken 8 og 
17. Afrejse fra Nymindegab fredag den  
4. juli, hvor sommerkursus slutter senest  
klokken 14.30.

Indkvartering og forplejning
Hjemmeværnsskolen har mange forskellige 
kvarterer, lige fra topmoderne enkelt– og dob-
beltværelser til ældre flersengsstuer. 

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

Vi forsøger at indkvartere alle under de 
bedste forhold, men det er et stort puslespil, 
og det er ikke altid muligt at opfylde særlige 
ønsker, medmindre der er tale om sygdom, 
handicap eller lignende. Hvis du har et 
virkeligt behov for enkeltværelse, bedes dette 

Sikkerhedspolitisk  
Kursus (hele uge 27)
Årets sikkerhedspolitiske kursus vil blandt 
andet dreje sig om forsvarets fremtid i lyset 
af regeringens beslutning om at nedsætte 
en forsvarskommission, hvis anbefalinger vil 
indgå i de politiske forhandlinger i 2009 om 
en ny forsvarsaftale. Programmet er under 
udarbejdelse og vil indeholde foredrag af 
kendte personer. Brochurer vil blive sendt ud 
til distrikterne, og du vil også kunne hente 
information på www.hjv.dk, når programmet 
foreligger.
Optagelsesbetingelser: Kurset er for-
beholdt stabsofficerer, kompagnichefer og 
næstkommanderende, rekrutterings- og kon-

taktofficerer, informationsofficerer og ansatte 
på ledende niveau. Kurset er begrænset til 
cirka 80 deltagere. Førstegangstilmeldte får 
fortrinsret.
Tilmelding: Kun gennem din distriktschef.

Musikkursus (hele ugen)
Kurset skal fremme den enkelte musikers 
færdigheder og baseres på samspil i de en-
kelte grupper/orkestre og specialkursus med 
gæstelærer samt konsultation med de enkelte 
instruktører. Kurset bygges op omkring et har-
moniorkester og et brassband på 35 deltagere 
hver samt et tamburkorps på 15 deltagere. 
Der instrueres i et program, der på forhånd 
bliver sendt ud til deltagerne.

Optagelsesbetingelser: Medlemskab af et 
af hjemmeværnets musik–/tamburkorps.
Tilmelding: Der er udsendt en separat folder 
for musikkurset. Folderen kan fås hos din 
musikbefalingsmand. Folderen indeholder en 
kursusansøgning, som sendes ad komman-
dovejen (distriktet og informationskontoret) 
til Hjemmeværnskommandoen, der formidler 
tilmeldingen videre til Hjemmeværnsskolen.

”Idrætsofficerer”(hele ugen)
Funktionen som idrætsofficer eller gymnastik-
lærer findes ikke i hjemmeværnets organisa-
tion. Alligevel er der mange underafdelinger, 
som gennem diverse tilbud søger at højne 
personellets kondital. Hjemmeværnsskolen 
tilbyder igen i år et ”Idrætsofficerskursus” 
for befalingsmænd og officerer, der i den 
ene eller anden sammenhæng motiverer og 

Vælg dit kursus her

Sommerskole  
i Nymindegab
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underviser frivillige i fysisk træning. 
Optagelsesbetingelser: Der er begrænset 
antal pladser på kursus. Førstegangsdeltagere 
mellem 18 og 40 år vil blive prioriteret.

Instruktørvedligeholdelse
Er du instruktør på totalforsvarsregionens, di-
striktets eller Hjemmeværnsskolens kurser? Var 
du på Instruktørkursus i 1975 eller 2006 eller 
et helt andet tidspunkt? Trænger dine lektions-
planer til at blive opdateret og få ny inspiration?  
Hvis ja, skulle du overveje at tilmelde dig In-
struktørvedligeholdelseskursus. Da kurset bliver 
gennemført i små hold på 5-6 deltagere, er der 
begrænset plads, så vi kan ikke garantere, at 
alle ansøgere bliver optaget i 2008. 

Aktiviteter for ledsagere
Sommerkursus 2008 tilbyder flere aktiviteter 

for ledsagere, herunder blandt andet delta-
gelse i udvalgte dele af Sikkerhedspolitisk 
Kursus, førstehjælp med afsluttende prøve 
(varer formiddag og eftermiddag hele ugen), 
”Førstehjælp til husbehov” (3 timer hver for-
middag), motion i Vestjylland (hver eftermid-
dag), 2008 er Sangens År (hver eftermiddag 
kan ledsagerne synge med og høre om 
gamle, nye, danske, udenlandske indgangs-
vinkler til fællessang i forskellige genrer – og 
hvem ved: Måske giver det grundlag for at 
give en optræden i teltet om aftenen).   

Bindende tilmelding til disse aktiviteter 
sker, når Hjemmeværnsskolen har bekræftet 
optagelse på sommerkursus.

Aktiviteter om aftenen
Alle kurser slutter senest klokken 17 hver 
dag. Efter aftensmaden er der frit valg: Du 

kan for eksempel lege turist i Vestjylland på 
egen hånd, du kan fortsætte dagens diskus-
sioner med dine medkursister og lærere over 
en kold vand eller øl, du kan aftale ”jam-sessi-
on” med de andre musikere, du kan deltage i 
aftenens aktivitetstilbud og meget mere.   

Hvis du har spørgsmål til Sommerkursus 
2008, er du velkommen til at kontakte Hjem-
meværnsskolen på telefon 76 52 33 61. 

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 
www.hvs-info.dk.

På gensyn i Nymindegab.

begrundet på tilmeldingsblanketten. Vær op-
mærksom på, at deltagere, der har været på 
sommerkursus i flere år, som udgangspunkt 
ikke bliver prioriteret til de bedste værelser.

Det er ikke muligt at bo i campingvogn, 
mobilhomes eller telt på Hjemmeværnssko-
lens område. Her henviser vi til Nymindegab 
Camping eller Vesterlund Campingplads, som 
ligger nær skolen. Du deltager selvfølgelig 
i alle måltider og alle aktiviteter på skolen, 
selvom du vælger at bo på campingplads. 

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 terrænet i snor. 
Hvis familien ønsker indkvartering på skolen 

forud for eller i forlængelse af de anførte 
ankomst- og sluttider, skal dette bestilles sær-
skilt og afregnes som privat indkvartering. 

Alle forplejes i skolens kantine. De daglige 
hovedmåltider er gratis. Der kan købes kaffe, 
kage, drikkevarer eller lidt ”snold” i kantinen.

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

Økonomi, ansøgning og optagelse
Kost og logi på sommerkursus er gratis for 
alle deltagere. Kursister på sommerkursus 
modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste. Du skal 

selv betale for transport til og fra kursus. Dog 
er bussen fra og til Varde Banegård gratis, 
såfremt du benytter Hjemmeværnsskolens 
tilbud om transport mellem banegård og Ny-
mindegab. Deltagelse i børnepasning koster 
250 kroner per barn. Beløbet går til dækning 
af entrebilletter til for eksempel svømmehal, 
Sommerland eller lignende, indkøb af materia-
ler til lege, aktiviteter, forfriskninger mm.

Den udfyldte ansøgning afleveres derefter til dit 
distrikt, som påtegner og videresender, så an-
søgningen er skolen i hænde senest den 1. maj. 

Ansøgningsblanketten er allerede nu 
tilgængelig på dit distrikt og hos virksomheds-
hjemmeværnet. Det er vigtigt at overholde 
tilmeldingsfristen, da beslutning om optagelse 
træffes umiddelbart efter.

Ansøgning til Musikkursus foregår på særlig 
blanket, som fordeles direkte til musikbefa-
lingsmænd – se mere under beskrivelsen af 
dette kursus.

Skolen sender snarest efter 1. maj et brev 
til dig, hvoraf det fremgår, om du er optaget 
eller ej.

Du skal bruge  

ansøgningsblanketten 

”Sommerkursus 2008”, 

som du får ved henven-

delse til dit distrikt.
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Marinere og flyvere 
på skolebænken 
De fire U’er – Uddannende, Udviklende, Udfordrende og Underhol
dende – er den pædagogiske paraply, når marinehjemmeværnet og 
flyverhjemmeværnet holder sommerskoler på Slipshavn.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Sommerskoler på den vindomsuste marinestation Slip-
havn i Nyborg er gået hen og blevet en fast tradition 
for mange frivillige fra såvel marinehjemmeværnet som 
flyverhjemmeværnet.

De frivillige river gerne en uge ud af kalenderen for 
at dygtiggøre sig under former, der også kan forenes 
med familielivet. For mens mor eller far er på sko-
lebænken for at suge ny viden til sig, kan ungerne 
nemlig muntre sig med lejrlivets mange udfordringer 
og glæder.

For marinehjemmeværnets vedkommende er det 
16. år i træk, de arrangerer mørkeblå uddannelses-
uge. Som sædvanlig i uge 28 – fra fredag 4. juli til 
lørdag 12. juli - hvor et par hundrede gaster fra det 
ganske land vil være at finde på Slipshavn. Og som 
sædvanlig er det frivillige, der står i spidsen for den 
velsmurte uddannelsesuge. Denne gang bliver det 
med den erfarne vestjyde Poul Arne Callesen som 
kursusleder. Han er også kaptajnløjtnant til rådighed 
for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest i Århus.

De interesserede kan vælge mellem 22 fortrinsvis 
maritime kurser møntet på de sejlende besætninger. 
Der er dog også tænkt på værnets kommunikations- 
og bevogtningsfolk med kurser i blandt andet havne-
bevogtning. Som noget nyt bliver der for navigatører 
udbudt kurser i brugen af det elektroniske søkort, 

ECDIS og i Automatic Radar Plotting Aids. Nyt er 
også et vedligeholdelseskursus for flotilleledelsen. 

     
Summer Camp
Når marinere er taget hjem, overtages marinestationen 
af flyverhjemmeværnet og deres Summer Camp. De 
har sat sig på uge 29 – i år fra mandag den 14. juli til 
fredag den 18. juli.

Det er Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest i Aalborg, 
der har bolden og står bag den 6. Summer Camp, 
hvor flyverne får mulighed for at få opgraderet deres 
færdigheder. Akkurat som marinerne er flyverhjemme-
værnets camp også åben for familiemedlemmer.

Campen byder på et bredt spekter af kurser inden 
for brand, redning og miljø, almindelig hjælp til politiet, 
bevogtning og signaltjeneste. Desuden står der blandt 
andet førstehjælp, eksercits og omskoling til militære 
køretøjer på programmet. Så der er noget for enhver 
smag. Sidste år trak Summer Camp 70 deltagere til 
kurserne. 

Tilmeldingsfrist til marinehjemmeværnets uddannel-
sesuge er 1. april. For Summer Camp er det 15. april. 
Ansøgningsskemaer skal sendes ad kommandovejen.

Du kan finde flere oplysninger om de to sommer-
skoler på hjv.dk på de respektive værns egne sider.

En situation fra 
marinehjemmeværnets 
uddannelsesuge i 
2007.

Der var også åbent for 
familiemedlemmer på 
flyverhjemmeværnets 
Summer Camp i 2007.

F
oto: Tuf K

renchel
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Hjemmeværnsskolen  
tilbyder deltagelse på  
kurser i Norge og Sverige
Hjemmeværnsskolen har genoptaget samarbejdet mellem hjemme
værnsskolerne i Norge og Sverige, hvor der udbydes en række kurser

AF KAPTAJN LARS HAGER, 
HJEMMEVÆRNSSKOLEN

Hjemmeværnsskolen (HVS) i Danmark tilbyder deltagel
se af nordmænd og svenskere på skolens Chefkursus 
og Videregående Officerskursus. Den svenske hjem
meværnsskole tilbyder tilsvarende kurser og den norske 
skole tilbyder deltagelse på et chefkursus samt nogle 
mere ”infanteritunge” kurser. 

Hjemmeværnsskolen udbyder kurserne i Norge og 
Sverige til alle frivillige (og i særlige tilfælde fastansatte), 
hvor det dog skal bemærkes, at kurserne i udlandet 
ikke giver merit for tilsvarende danske kurser, hvorfor 
optagelseskravene til kurserne er et tilsvarende kursus i 
Danmark. Kurserne gives som kompetenceudvikling og 
som supplerende uddannelse.

På www.hvsinfo.dk kan du se, hvilke kurser du kan 
søge i udlandet, og du kan hente den ansøgningsblan
ket, du skal bruge. Ansøgningen skal sendes ad kom

mandovejen til Hjemmeværnsskolen. Bemærk dog, at 
ansøgningen skal godkendes og motiveres af distrikts
chefen, før den sendes til HVS. HVS vil herefter ud fra 
motiveringen prioritere og videresende tilmeldingerne til 
henholdsvis den norske og svenske hjemmeværnsskole. 
Det er derfor ingen selvfølge, at du bliver optaget på 
kurset, selvom du har fremsendt en ansøgning.

HVS betaler omkostningerne i forbindelse med kur
susopholdet efter gældende regler. Kursisterne deltager 
på samme vilkår som de øvrige kursister, hvilket betyder, 
at de også vil få den samme forplejning og indkvartering 
samt de samme øvelser som de øvrige kursister.

Kursusudbuddet er tilgængeligt på www.hvsinfo.
dk, og der kan læses mere om de enkelte kurser på 
henholdsvis www.hvsks.no (Norge) og www.hvss.mil.se 
(Sverige).

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter
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Det var en aften i marts 1948, at Søren K. Søren-
sen blev opsøgt af sin gruppefører, der gav en kort 
besked:

”Tag dine våben og ammunition, kør hjem, når folk 
er gået i seng, så ingen ser dig – så ringer jeg, hvis 
der sker noget og siger: din mor er meget syg!”

Søren K. Sørensen, dengang 19 år og medlem af 
Viborg Hjemmeværnsforening, var ikke den eneste 
hjemmeværnsmand, der den aften fik samme 
besked.

I al hemmelighed og i nattens mulm og mørke 
blev en række hjemmeværnsfolk over hele landet 
mobiliseret.

Øst-Vest spændinger
Årsagen var begivenhederne i det daværende Tjek-
koslovakiet i februar 1948. De borgerlige partier var 

trådt ud af landets samlingsregering i protest mod, 
at kommunisterne havde tilranet sig magten over 
politiet. Kommunisterne benyttede sprængningen af 
regeringen til at sætte sig på hele statsmagten og 
gennemtvinge en forfatningsændring. Kuppet i Tjek-
koslovakiet var en realitet.

Dette sammen med en række andre begivenhe-
der i de første efterkrigsår udløste nervøsitet i en 
række vesteuropæiske lande, herunder Danmark. 
Spændingen mellem Øst og Vest var stigende, ikke 
mindst på grund af det sovjetiske pres mod Berlin, 
hvor Sovjetunionen forsøgte at hindre Vestmagter-
nes adgang.

I Danmark blev der bidt mærke i den sovjetiske 
retorik. Udenrigsminister Molotov erklærede of-
fentligt, at Danmark var en ”prop” i Østersøen, som 
hindrede Sovjetunionens frie adgang til Nordsøen.

I vestlige efterretningstjenester nærede man frygt 
for, at Danmark stod for tur efter Tjekkoslovakiet.

Det var årsagen til, at mange medlemmer af de 
daværende hjemmeværnsforeninger blev mobiliseret 
– for i givet fald at forsøge at afvæbne kommunister 
i hjemmeværnsforeningerne og dermed forhindre 
tjekkoslovakiske tilstande.

Men nu blev der aldrig ringet til Søren K. Sø-
rensen eller andre om, at ”din mor en meget syg!” 
– kodeordet for at gå i aktion. Frygten for et kup i 
Danmark forsvandt.

I dag fortæller Søren K. Sørensen, at overvejel-
serne dengang om en mulig mobilisering var meget 
delikate. Hvis det kom frem, kunne det jo af andre 
opfattes som forberedelse til et kup – netop det, 
som Søren K. Sørensen og hans meningsfæller ville 
afværge.

Søren K. Sørensen er historiker i hjemmeværnet 
og i øvrigt stadig aktiv i værnet. Skulle andre have 
lyst til at fortælle om deres oplevelser i det drama-
tiske forår 1948, kan han kontaktes på adressen: 
Højrebygade 25 C, 4920 Søllested, tlf. 53 94 13 13.

Mobilisering 
i nattens mulm og mørke

I 60året for det kommunistiske kup i det 
daværende Tjekkoslovakiet erindrer Søren 
K. Sørensen, Søllested, hvordan hjemme
værnsforeninger i al hemmelighed blev 
mobiliseret i Danmark.

AF JØRGEN JENSEN

Søren K. Sørensen fotograferet i 
1947 i fuld uniform og med 
udrustning.

Søren K. Sørensen 
tager stadig en tørn i 
hjemmeværnet – her 
er han i gang med at 
træne glatførekørsel 

i Tune.
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Kend din mission!
Efterårets undersøgelse om kendskabet til mission, vision 
og Interforce afslørede, at mange frivillige har svært ved at 
huske formuleringerne i hjemmeværnets mission

AF TONNy B. CHRISTENSEN

I alt deltog 2.576 personer, ligeligt fordelt på regio-
ner og værn, i undersøgelsen på hjv.dk. Et markant 
resultat er, at mens der er en kendskabsgrad på 
henholdsvis 50 og 70 procent til vision og Interforce, 
står det lidt sløjt til med kendskabet til hjemmevær-
nets mission blandt frivillige hjemmeværnssoldater.

Faktisk viser undersøgelsen, at kendskabet til 
hjemmeværnets mission, for alle regioner og værn, 
ligger under 40 procent. Bortset fra flyverhjem-
meværnet, som er noget bedre placeret med 47 
procent (se figur). 

På hjv.dk var det også muligt for deltagerne at 
skrive kommentarer til de enkelte spørgsmål, og det 
gav mange værdifulde oplysninger om, hvordan vi 
kan arbejde videre med vores fælles værdigrundlag. 
En del skrev, at det er svært at huske sætningerne, 
skelne mission og vision fra hinanden og relatere 
dem til praktiske opgaver. Som en skrev: 

”Både vision og mission består af flere meget 
komplekse budskaber komprimeret i meget få linjer. 
Budskaberne er yderligere pakket ind i ord, der er 
svære at forklare på et almindeligt dansk. Budska-

berne skal derfor "pakkes" ud i et sprog, der forstås 
af flere - med et budskab pr. sætning.”

Undersøgelsens topscorer
Undersøgelsen viste, at der i alle grene af hjemme-
værnet er en kendskabsgrad til Interforce på over 50 
procent. Målet for 2007 er således nået i overens-
stemmelse med årsprogrammet. Vi er samtidig 
meget tæt på de 75 procent, der er målet for 2008 
(se figur).

Vi har derfor også et meget godt grundlag for 
den eksterne markedsføring af Interforce i 2008. 
I år skal der efter planen og årsprogrammet blandt 
andet afklares, hvilke Interforcevirksomheder, der er 
i kompagniområderne, og hvor mange frivillige de 
har ansat.

Vi er nået langt med Interforce i 2007. Total-
forsvarsregionerne har haft ansvaret for tiltagenes 
gennemførelse, og de har gjort det rigtig godt. 
Tilsvarende gode resultater i 2008 vil ikke alene 
gavne de frivilliges jobsikkerhed, men også fremme 
fastholdelse og hvervning i hjemmeværnet.

Frivilliges kendskab til 
hjemmeværnets mission, 
vision og organisationen 
Interforce

mission
”Vi bidrager til forsvaret og 
beskyttelsen af Danmark 
med en troværdig og flek-
sibel kapacitet ved at levere 
militære, frivillige styrker, der 
tilgodeser samfundets behov 
under alle forhold.” 

Missionen udtrykker hvilke 
opgaver, vi er sat i verden for 
at løse, og hvad der fremover 
skal være vores kernekom-
petencer.

”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.”

En vision er en slags øn-
sket billede om, hvor vi ser os 
selv i fremtiden. Den fortæller 
os og vores samarbejdspart-
nere, hvor vi gerne vil hen, og 
i hvilken retning vi arbejder. 

Totalforsvarsregion København

Totalforsvarsregion Sjælland

Totalforsvarsregion Syd

Totalforsvarsregion Nord

Totalforsvarsregion Midt

Marinehjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet

Virksomhedshjemmeværnet
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mission Vision Interforce

vision
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Spørgsmål:
1   Hvor fandt Flyverhjemmeværnseskadrille 232’s sminke-

kursus sted?

2   Hvor mange mennesker var der mødt frem i Messe-
center Herning til Hjemmeværnsledelsens rundrejse?

3   Hvornår ligger de faste uddannelsesaftener i Hærhjem-
meværnskompagni Kildebakke?

4   Hvad er i 2008 målet for kendskabet til Interforce blandt 
hjemmeværnssoldater (angives i procent)?

5   Hvor mange år fyldte virksomhedshjemmeværnet  
i januar?

6   Hvad hedder kompagnichefen i Jernbanehjemmeværns-
kompagni Århus?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest 28. marts 2008.

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

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

Krydsord

Sudoku

den sjove side

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 4/07 blev:

Anne-Belle Brinck
Baldursgade 106
6700 Esbjerg

Bente Fogt 
Solparken 18 
3320 Skævringe



FORVENT AT BLIVE FORVÆNT

FORVENT AT BLIVE FORVÆNT

Teknisk arrangør: Bestil nu på:

www.krohotel.dk/hjv
eller ring på 75 64 87 00 og oplys: SX nr. 2121 samt priskode

www.hjv.dk

HJEMMEVÆRNET
læserrejser

Som medlem af Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

HISTORISKE RAMMER - Miniferie tæt ved Odense
Pris i kr. pr. person i

1.254,-

Ankomst/periode: Valgfri ankomst frem til 20.12.2008

Enkeltværelse: 1.554,-

               Blommenslyst Kro
Blommenslyst Kro ligger i en fredfyldt gammel have 
kun 8 km fra Odense centrum. Kroen er kongeligt 
privilegeret og har siden 1800 været et populært 

der er tradition for at tage godt imod gæsterne. De 
forkæles i restauranten, der er kendt for sit gode 
danske og internationale køkken. Efter en god nats 
søvn venter attraktioner som H.C. Andersen Muse-
um, Egeskov Slot, og meget andet, som vi glæder 
os til at fortælle jer mere om.

Pr
is

ko
de

: L
08

STORSLÅET NATUR OG HØJT TIL LOFTET - 

 (kokkens valg)

 MIDTPAS som giver fri entré  

 dets seværdigheder, muséer  
 og attraktioner.

Pris i kr. pr. person i

798,-

Ankomst/periode: Fri ankomst i 2008

Enkeltværelse: 998,-

               Kibæk Hotel

værelsesfløj med nye moderne værelser. Værten 

af årstidens råvarer, så man kan roligt glæde sig til 
dagens menu. Talrige gæster har gennem tiden fulgt 
værtens råd, når vinen skulle vælges – og næsten 

lytte til værten. Kom selv og døm!

Pr
is

ko
de

: L
04

GAMMELDAGS KROSTEMNING - 
Pris i kr. pr. person i

788,-
               Herløv Kro Hotel

der ser så dejligt ud, at det næsten ligner en kro, og 

-
gede værelser er indrettet med respekt for husets 
gamle traditioner for hygge og komfort. Og kikker 
man ud af vinduet fra sit værelse og ser den lille 

-
havns centrum. Også i køkkenet holdes traditionerne 
i hævd. 

Pr
is

ko
de

: L
02

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

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30

Bestil nu på: 

www.happydays.nu
...eller ring: 

70 20 34 48
Husk rejsekode: HJV Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.
Børnerabatterne er ved 2 betalende voksne. 
Teknisk arrangør: 

Stralsund og Rügen – perler ved østersøkysten
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Mecklenburg-Vorpommern

kr. 1.149,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 1.149,-
• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• Happy hour i baren hver dag (17-18)
• 20 % rabat på greenfee
• 20 % rabat på entre til wellness- 
  og vandland Hanse Dom
• 20 % rabat på entre til Meeres Museum 
  Stralsund

Børnerabat: Max. 1 barn 0–6 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 7–12 år ½ pris i forældres værelse.

Steigenberger Hotel Baltic ����
Det 4-stjernede Hotel Baltic ligger få skridt fra altstadt og 
havnefronten i hansestaden Stralsund. Det bringer jer lige ind 
i centrum af den tyske østersøkysts legendariske stemning, 
hvor det maritime miljø og den friske havluft går hånd i hånd 
med 800 års historie. Byens imponerende silhuet af gotiske 
tårne våger over toppede brosten og bindingsværksidyl, men 
også shoppingmulighederne og udelivet på byens cafeer er af 
en anden verden. Samtidig er Stralsund porten til den smuk-
ke ø Rügen med stejle kridtklinter, lange strandpromenader 
og mondæne gamle badebyer. Tag turen over broen eller 
med båd fra havnefronten og oplev f.eks. vendernes borg Kap 
Arkona eller den 117 m høje Königsstuhl, der er en af Tysk-
lands mest besøgte attraktioner. Stralsund og Rügen er et 
møde med hansestadsromantik, hav og høj himmel, når det 
er allermest forfriskende.

Ankomstdatoer: Ankomst torsdage og søndage frem til 
25.5.2008 og i perioden 17.8.-24.8.2008 samt 
4.9.-18.12.2008.

 

Familieferie
i hjertet af Tyrol 
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Söll i Østrig

kr. 2.499,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 2.499,-
• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
• 1 x velkomstdrink

Børnerabat: Max. 1 barn 0–3 år gratis i forældres 
værelse. Max. 2 børn 4–11 år ½ pris i forældres 
værelse. 
OBS: Max 2 børn i alt pr. værelse.

Hotel Austria ���
Den lille by Söll ligger midt i den 
smukkest tænkelige kulisse med ud-
sigt til alpetoppene Wilden Kaiser 
og Kitzbühler Horn i Tyrol. Her er 
det familieejede Hotel Austria på by-
ens nyanlagte gågade rammen om en 
sommer med fokus på familiehygge, 
gode traditioner og østrigsk gemüt-
lichkeit. Hver aften, når der kræses 
om gæsterne i hotellets restaurant, 
bliver børnene f.eks. forkælet med 
eget børnemenukort. For det giver 
god appetit at være på sommereven-
tyr dagen lang i landskabet omkring 
Söll, som vrimler med udflugtsmulig-
heder. Byens wellness- og vandland 
ligger i gåafstand fra hotellet ligesom 
svævebanen til Hohe Salve, der går 
for at være Tyrols smukkeste ud-
sigtspunkt.

Ankomstdatoer: Lørdage i perio-
den 31.5.-23.8.2008.

Stockholm
– præcis i centrum
3 dages ferie på 3-stjernet hotel på Hötorget

kr. 799,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 799,-
Ekstra døgn m. 
morgenbuffet kr. 399,-.

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet

Børnerabat: Max. 1 barn 0–5 år gratis i forældres 
seng. Max. 2 børn 6–14 år ½ pris i forældres 
værelse.
Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Rica Hotel Kungsgatan ���
Når man bor så centralt som på 
Hötorget i Stockholm, har man kun 
brug for sine gode ben og åbne san-
ser for at få en uforglemmelig op-
levelse i Nordeuropas smukkeste 
hovedstad – og så måske sit VISA-
kort… For fristelserne er mange på 
strækningen mellem Hötorget og 
Gamla Stan, hvor den ene fantastiske 
butik og seværdighed afløser den an-
den uden ophold. Til gengæld gør 
den gode kurs stadig svensk shop-
ping særdeles fordelagtig. Hotellet 
ligger i samme bygning som Stock-
holms ældste varehus; PUB-varuhu-
set, og herfra har du overblik over 
gadelivet og boderne på det smukke 
gamle torv.   

Ankomstdatoer: Fredage frem 
til13.6.2008.
Påske og pinse: Ankomst 20. 21. og 
22. marts samt 9. og 10. maj 2008.

KØR-SELV-LÆSERREJSER



Hendes Kongelige Højhed Kron-
prinsesse Mary har netop gennem-
gået første del af hjemmeværnets 
grunduddannelse. Major Jane Sahl 
Koch, Hjemmeværnsskolen, der 
har tilrettelagt uddannelsesforløbet, 
betegner Kronprinsessen som en 

dygtig og engageret kursist. 
Med sit engagement i hjemmevær-
net fortsætter Kronprinsesse 
Mary en familie-tradition – nemlig 
kongefamiliens tætte tilknytning til 
forsvaret. 

Side 22-23

Kronprinsessen i hjemmeværnet

Tema: 
Det nære  
hjemmeværnFlyverne får 

fat i de unge36

Inger, Lady og
alle gutterne 30

Portræt af 
landsrådet26

TILBUD 

Ildsborg
Vinter handsker
Pris: Kr. 250,-  

TACGEAR
  Gaiters

 Pris: Kr. 270,-

Casio feltur 
G-Shock 9000

 Pris: Kr. 930,- (1.098,-)

All-weather startsæt
Kuglepen - blok - cover
Pris: Kr. 150,- (176,-)

Støt vores enheder
Se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Termo Fleece 

Tactical T-Shirt 

RABAT

Cool pris til køligt brug!

 

All-weather
A-4 kopipapir (200 stk.)

Pris: Kr. 235,-

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

Politikere om
dansk forsvar40
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