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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 læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

Familiær atmosfære og dansk mad
- Weekendophold med Sussi & Leo

              Hotel Lisboa
Hvis I først kommer ind på Hotel Lisboa, så bliver I sandsynligvis hele ferien! Vi ligger praktisk i den sydlige 
udkant af Frederikshavn med nem adgang til både færgerne, Fårup Sommerland og Skagen. Og kunstneren, 
Peter Meinert, har skabt lyse og venlige rum med sit smagfulde farvevalg. Der er legeplads til børnene, god 
mad i restauranten og et ualmindeligt hjælpsomt personale. Kan I forlange mere, så henvend jer i receptionen. 
Vi klarer de fleste ønsker. 

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

             Låsby Kro
Søhøjlandets ældste historiske kongelige privilegeret kro anno 1734 med 
ægte krostemning. Mad fra mormors køkken nydes i de gamle stuer, der em-
mer af romantik, historie og atmosfære og er prydet med gamle malerier, 
emaljeskilte og antikviteter. Besøg kroen og få en god oplevelse i bagagen og 
evt. en god historie fortalt af Kromanden. Max. en time til Jyllands attraktioner. 
Legoland, Givskud Zoo, Tivoli Friheden, Djurs Sommerland, Aqua Silkeborg, 
Himmelbjerg m.fl. 

I hjertet af Østjylland 
- 4 dages sommerferie i Søhøjlandet

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

Normalpris 3.639,-
SPAR kr. 940,-

Pris i kr. 2 voksne 
+ 2 børn i delt værelse

 mormors køkken

Ankomst/periode: Valgfri ankomst fra 
15.06-15.08.2008

             Absalon Hotel
Et ophold på Absalon Hotel lægger København for dine fødder. Stedet er fami-
liedrevet og ambitionen om at opfylde hver enkelt gæsts ønsker er legenda-
risk. I gamle dage hentede hoteldirektøren selv gæsterne på stationen. Og da 
en amerikaner ved navn Mr. Johnson cyklede jorden rundt, lappede pigerne i
receptionen hans cykel. Den ånd havde han ikke oplevet noget andet sted i 
verden. Hvad kan vi hjælpe dig med?

Midt i København 
- Fortid, fornyelse og forkælelse

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

Pris i kr. pr. person 
i delt  db. værelse

Priskode

L33

 Copenhagen Corner

Ankomst/periode: 
Ankomst søndage i 2008

999,- 

Priskode

     
 

Forvent at blive forvænt

Pris i kr. pr. person 
i delt db.værelse

 Leo fredag eller lørdag

Ankomst/periode: 
Ankomst torsdag og fredag frem til 
20.06.08 samt 28.08-5.12.08 

999,-

Priskode

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

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: 

Eventyrlige Toscana
8 dage på 3-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

kr. 2.549,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

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

Hotel Casa Rossa  ���

Duftende olivenlunde, udstrakte vinmarker og 
et betagende bjerglandskab udgør kulisserne, 
der omgiver den gamle kurby Montecatini Ter-
me. Her kan man opleve den ægte toscanske 
stemning, når restauranter og cafeer hver aften 
slår dørene op og lokker sanserne med lokal 
madkunst og vine fra egnens vingårde. Ca. 1 km 
fra byens gamle kurpark, hvor krop og sjæl kan 
få eksklusiv opmærksomhed i et af de 9 kurba-
de, finder I det charmerende Hotel Casa Rossa. 
Hotellet er en skøn base for jeres italienske 
eventyr, og byens beliggenhed mellem Middel-
havet og renæssancebyen Firenze (49 km) gør 
det oplagt at tage på udflugt i regionen.

Ankomstdatoer: lørdage i perioden 21.6.-
2.8.2008.

 

KØR-SELV
LÆSERREJSER

Kurstemning i Nordtyskland
4 dage på 4-stjernet hotel i Bad Bramstedt

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

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

Mercure Hotel Köhlerhof ����

Midt i Schleswig-Holstein og kun en times kør-
sel fra den danske grænse ligger Mercure Hotel 
Köhlerhof i den rolige kurby Bad Bramstedt, 
som har gjort afstresning og ren frisk luft til sine 
kendemærker. Den holdning kendetegner også 
hotellet, som har både indendørs swimming-
pool og tilbyder skønne wellnessbehandlinger. 
Og stresser I bedst af ved at bruge kroppen, er 
byen et rent paradis med adskillige aktivitetsmu-
ligheder som bl.a. golf og vandreture. 

Ankomstdatoer: 
Juni: 1. 2. 3. 8. 9. 15. 16. 17. 22. 23. 24. 29. 30.
Juli: 1. 6. 7. 8. 13. 14. 15. 20. 21. 22. 27. 28. 29.
Aug: 3. 4. 5. 10. 11. 12. 24. 25.
Sep: 1. 2. 7. 28. 29. 30.
Okt: 5. 6. 7. 12. 13. 14. 19. 20. 21. 26. 27. 28.
Valgfri ankomst  1.11.2008-28.3.2009.

BØRNERABAT: 
Max. 1 barn 0-5 år 

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

værelse.

BØRNERABAT: 
Max. 1 barn 0-6 år 

gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 7-11 år 
½ pris i forældres 

værelse.
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Fokus på HJV-
arbejdsgivere

Med den politiske aftale om for-
svaret for perioden 2005-2009 fik 
hjemmeværnet mange nye opgaver.

Eller sagt med andre ord: Hjem-
meværnet fik endnu flere herrer at 
tjene.

Det er altid en kunst at tjene 
flere herrer. Så tre et halvt år inde 
i forligsperioden er det relevant at 
spørge: Hvordan er det gået? Lever 
hjemmeværnet op til ”arbejdsgi-
vernes” krav? Hvordan kan det 
fremtidige samarbejde udvikles?

Med disse spørgsmål sætter HJV 
magasinet fokus på hjemmevær-
nets samarbejdspartnere i dette og 
næste nummer, der udkommer til 
september.

I dette nummer drejer det sig 
om hjemmeværnets samarbejde 
med forsvaret. Her giver blandt 
andre chefen for Hærens Operative 
Kommando, generalmajor Poul 
Kiærskou, og chefen for Søværnets 
Operative Kommando, kontread-
miral Nils Wang, deres vurdering af 
samarbejdet og lufter spændende 
visioner for fremtiden.

I næste nummer går HJV maga-
sinet i dybden med hjemmeværnets 
samarbejde med politi, beredskab, 
kommuner og virksomheder.

Jørgen Jensen, redaktør

12
Krigen i Oksbøl

Det myldrede med soldater i Oksbøl Øvelsesterræn under brigadeøvelsen 
ALU-1 i slutningen af april. Her blev 500 soldater på Hærens Reaktions-
styrkeuddannelse støttet af cirka 150 hjemmeværnssoldater, inden de i 
august bliver udsendt til Afghanistan og Kosovo. 

Seks måneder i Afghanistan
Til daglig er Claus Truelsen politiassistent og kompagnichef i Politi-
hjemmeværnskompagni Randers, men fra august 2007 til februar  
2008 var han udlånt fra hjemmeværnet til hæren, da han gjorde 
tjeneste som næstkommanderende i CIMIC-enheden i den nordlige 
afghanske provins Chaghcharan.

Indhold
04 Leder
08 Chefrokade
10  Interview med chefen  

for HOK
27  Stor støtte til Livgardens 

jubilæum
40 Nyt om materiel
41  Fremtidig uniformering
42 Forberedelse til Erna Raid
45 Bøger
48 Kursuskalender
50 Konkurrence

Til Nijmegen for 25. gang
Selvom Børge Sandholdt fra flyverhjemmeværnseskadrille 284 i juli 
deltager i sin 25. Nijmegen-march, synes han stadig, at det er en kæmpe 
oplevelse at gå de mange kilometer.

HJV magasinet
Nr. 2/2008 

Ansvarshavende redaktør:
Jørgen Jensen  
Tlf. 33 47 93 96 
e-mail: hjk-prach@hjv.dk

Journalist: Jakob Eberhardt 
(DJ). Tlf. 33 47 93 07
e-mail: hjk-pra3@hjv.dk
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Når militære og 
civile færdigheder  
går hånd i hånd

Ulrik Kragh
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Hjemmeværnets 
årsberetning giver 

overblik over værnets 
mange opgaver. Den 

kan downloades på 
hjv.dk eller rekvireres 

ved henvendelse til 
hjemmeværnet.

Leder

Hjemmeværnets arbejdsgivere – det være sig for-
svaret, politiet, beredskabet og andre – har for alvor 
fået øjnene op for den ressource, der ligger i at have 
50.000 frivillige til at træde til, når det gælder.

Hjemmeværnets årsrapport for 2007 dokumente-
rer det med tørre tal: Aldrig tidligere har der været så 
mange operative indsættelser – seks i døgnet, hvis 
man fordeler dem på hele året.

I alt fik samfundet valuta fra hjemmeværnet i form af 
350.000 timers assistance: 220.000 timer til støtte for 
forsvaret og 130.000 timer i hjælp til lokalsamfundet.

Hjemmeværnets samarbejde med forsvaret udvikler 
sig hele tiden, og antallet af mandtimer til blandt andet 
øvelser vokser år for år.

Men paradoksalt nok er det i offentligheden den 
mindst synlige del af hjemmeværnets arbejde.

For mens hjælpen til politiet, kommunerne og andre 
aktører i beredskabet er meget synlig og dagligt omta-
les i medierne, så foregår støtten til forsvaret stort set 
i stilhed.

Det er en af grundene til, at hjemmeværnet af og til 
konfronteres med spørgsmålet om, hvad vi skal med et 
bevæbnet værn. Den mest synlige del af hjemmevær-
nets arbejde foregår jo uden våben. Og heldigvis, kan 
man tilføje.

Kernen i hjemmeværnets virke er, at det er en frivil-
lig militær organisation, der bidrager til forsvaret og 
beskyttelsen af Danmark med mennesker, der tager 
sig tid til og har overskud til at gøre en ulønnet indsats 
for forsvaret og de civile myndigheder.

Det militære håndværk er selvsagt forudsætningen 
for, at hjemmeværnet kan bidrage til uddannelsen af 
værnepligtige og deltage i øvelser med de styrker, der 
sendes på internationale missioner.

Ligesom det er forudsætningen for, at hjemme-
værnssoldater som enkeltpersoner i stigende omfang 
melder sig til international tjeneste.

Men hvad mange overser, så er de militære færdig-
heder også en styrke i de talrige civile opgaver, hvor 
hjemmeværnet yder assistance. Spørg bare politiet 
eller andre samarbejdspartnere, hvad det betyder.

Et eksempel: Efter bombesprængningen af et 
solcenter på Østerbro i København i februar fik politiet 
assistance af godt 50 hjemmeværnssoldater. Om 
deres indsats sagde politikommissær Jens Jespersen 
til hjv.dk: ”De var meget effektive i løsningen af opga-
verne. Man fornemmer klart, at de er vant til at tage 
imod ordrer og operere i et militært kommandosystem, 
hvor hver hjemmeværnsmand kender sin rolle. Der er 
jo ikke tid til lange diskussioner og forklaringer, når ting 
skal gå hurtigt.”

Befolkningens tillid til hjemmeværnet og værnets 
evne til at yde kvalificeret hjælp til civile myndigheder 
er stor. Det viser de årlige undersøgelser af befolknin-
gens holdning til hjemmeværnet.

Der er ikke helt det samme kendskab til de militære 
opgaver i hjemmeværnet og den rolle, værnet udfylder 
i en tid, hvor forsvaret er hårdt bundet op på internatio-
nale opgaver.

Derfor er det vigtigt at få synliggjort betydningen af 
de militære færdigheder, og hvordan de bruges til at 
gøre nytte – både militært og civilt. Den opgave er lige 
så vigtig som fastholdelsen af hjemmeværnets synlig-
hed i den almindelige hjælp til samfundet.

Hjemmeværnsledelsen



Sådan lød opfordringen på masterclasses på henholdsvis 
Christiansminde og i Parken.

AF JAKOB EBERHARDT Og OLE gROSEN
FOTOS: KLAUS SLETTINg
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DIGDet er  der  
skal spille hovedrollen nu

Asger Fredslund (tv.) og 
en af deltagerne på 

Masterclass i Parken 
udfører tillidsprøven.
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Tonerne fra orkestret ”Danser med Drenge” falder 
tydeligvis i god jord blandt de cirka 45 hjemme-
værnsfolk, der lørdag 12. april er mødt til Master-
class i auditoriet på Christiansminde. Flere af dem 
nynner i hvert fald med, da teksten vises på et stort 
lærred: ”gør dig klar, for vi skal ud og flytte bjerge. 
Det er dine specielle talenter, vi skal bruge. Du tager 
fejl, hvis du tror, du er reserve. Det er dig, der skal 
spille hovedrollen nu.” Man skulle tro, at sangen var 
skrevet specielt til Masterclass 2008, for teksten 
ligger helt i tråd med arrangementets budskab om, 
at befalingsmænd og officerer i hjemmeværnet skal 
skabe begejstring i deres underafdelinger og kvalitet 
i deres aktiviteter.

Sangen indgår i dagens første oplæg, hvor tre 
medlemmer af projektgruppen bag Masterclass 
2008 ved hjælp af rollespil, musik, filmsekvenser og 
diskussion forsøger at kaste lys over de fire U’er – 
Udviklende, Uddannende, Udfordrende og Under-
holdende – som netop skal være med til at præge 
aktiviteterne i underafdelingerne.

”At overvinde modstand,” svarer en blandt pub-
likum, da han bliver bedt om at forklare, hvad han 
forbinder med Udfordrende, mens en anden peger 
på, at det er at gøre kedelige opgaver sjove.

Projektgruppen slutter af med at opfordre de 
fremmødte befalingsmænd til at ”hoppe ud af kas-
sen” ved at tænke nyt og måske lidt skævt i forhold 
til den vante måde at gøre tingene på.

At komme til hytte
Der ligger pile på flere af tilskuerpladserne, da del-
tagerne kommer tilbage til auditoriet efter den første 

pause. Foredragsholderen Asger Fredslund skal 
bruge dem senere i sit oplæg, men først fortæller 
han om sin tid i Sirius-patruljen. Medlemmerne af 
patruljen kører gennem fire måneder fra det nordlig-
ste grønland sydpå mod hovedkvarteret Daneborg. 
Undervejs bor to-mandspatruljerne i telt, og der er 
kun meget få hytter på ruten. Derfor er begrebet ”at 
komme til hytte” blevet vigtigt for Asger Fredslund. 

”Det symboliserer en mulighed for tid og ro til at 
komme til hægterne, til at opmuntre hinanden og 
til at reflektere over ens situation og blive klogere,” 
siger Asger Fredslund.

Han mener, at mange glemmer ”at komme til 
hytte” og opfordrer derfor til, at hjemmeværnet 
indarbejder det i aktiviteterne.

Men det er ikke de eneste guldkorn, Fredslund 
spreder i forsamlingen. Han taler blandt andet også 
om, at lederen skal give plads og lade sine folk 
komme til. Det handler i høj grad om tillid, og her 
kommer pilene ind i billedet. Sirius-manden beder 
to frivillige om at melde sig til en tillidsprøve. Den 
ene skal holde pilens spids op mod det nederste af 
sin hals og gå baglæns, mens den anden skubber. 
Og på forunderlig vis lykkes det: Pilen knækker, og 
”ofret” er uskadt.

Fire mastere, fire anskuelser
I Parken dagen efter er over 60 officerer og befa-
lingsmænd vidne til det samme show. Efter Asger 
Fredslund og en god frokost kommer de indslag, 
som lægger navn til arrangementet: oplæg af fire 
mastere. En master er en person, der har viden 
og overskud at dele ud af. Når han eller hun har 



HJV magasinet  |  Juni 2008     7

samme faglige 
udgangspunkt som 

tilhørerne, er de i god dialog med 
hinanden. Der er gensidig respekt, og det 

kan mærkes i salen, hvor tilhørerne læner sig frem i 
stolene og fokuserer på manden på podiet.

Motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni Jon-
strup har sat sit hvervemål op fra 10 til 25 mand. Og 
halvdelen af det nye mål er allerede nået midt i april. 
Niels Schmidt fra kompagniet viser eksempler på 
hvervematerialer, han har lavet, og viser hjemmesider 
fra kompagnier, hvor der bliver lagt friske nyheder på. 
Og på hjemmesider, der nærmest er blanke.

"Så ved jeg godt, hvilket kompagni, jeg vil 
kontakte," siger Niels Schmidt, der på et tidspunkt 
manglede tryksager til hvervearbejdet.

"Det kunne ikke være rigtigt, at vi ikke havde 
noget, og så gik jeg til den, og ledelsen bed på 
krogen," fortæller han, inden han begynder at svare 
på spørgsmål fra salen.

Nicki Bramsen fra stabskompagniet i HHD Syd-
vestjylland taler som master varmt for at tænke i nye 
og alternative baner:

"Ovre hos os har vi kompagnikonger, der siger 
"sådan har vi altid gjort." Der er ikke noget, der er 
mere dræbende. Kom med et fornuftigt forslag. Så 
er pengene der - det er min erfaring."

"Hvad gør I for at fastholde medlemmerne?" lyder 
et af spørgsmålene til Troels graff, der er næst-
kommanderende i Motoriseret Infanterikompagni 
København City. 

"Min antagelse er, at folk er i hjemmeværnet, 
fordi de vil have en militær oplevelse. Leverer jeg en 
militær oplevelse, må det være nok," svarer Troels 
graff.

I Københavnerkompagniet forpligter man sig, hvis 
man vil kalde sig infanterist. Troels graff lægger ikke 
skjul på, at han kræver deltagelse i de to månedlige 
aktiviteter samt fire weekender om året. Det er okay 
at melde fra til en weekend på grund af lungebe-
tændelse, men har man lungebetændelse tre gange 
om året, hører man ikke hjemme i en infanterideling, 
lyder den klare melding.

Og Troels graff høster øjeblikkeligt et massivt 
bifald, da han svarer på et spørgsmål om, hvordan 
en befalingsmand skulle få de menige til at tage de 
obligatoriske kurser i brand, redning og miljø, som 
ikke står i lige høj kurs alle steder. Svaret falder 
prompte.

"De, der tager til Helmand-provinsen, har også 
taget brand, redning og miljø. Så stopper diskus-
sionen dér."

Blødere i tonen er masteren Steen Andersen, der 
er næstkommanderende i sit kompagni i telehjem-
meværnet. Han taler om den åbenhed og ansvarlig-
hed, der bør præge en leder. Han husker forsam-
lingen på, at "som leder er man rollemodel - hele 
tiden", "man måles og vejes også på det, man ikke 
gør" og "vær åben for ideer nedefra."

Steen Andersen runder sit indlæg af med råd, der 
vil være velkendte for mange forældre:

"Vær kærlig, men konsekvent. Opfører man sig 
ordentligt til daglig, er der også plads til at fejle en 
gang imellem."

Læs mere om Masterclass, og hvordan du kom-
mer med på www.hjv.dk.

Folks præstationer afhænger 
meget af, med hvilken holdning 
de går ind i dem. Det viste den 
tidligere Sirius-mand Asger 
Fredslund med denne øvelse, 
hvor deltagerne efter at have 
sagt henholdsvis ”Jeg kan…
holde” og ”Jeg kan ikke…
holde” skulle forsøge at holde 
deres arm udstrakt, mens en 
medkursist pressede den 
nedad. Efter det positive 
udsagn kunne deltagerne holde 
armen oppe, mens det 
modsatte gjorde sig gældende 
efter det negative.

Holger Eske Christensen, 
Køge Bugt

Edmund Beyer-Petersen, 
København City

Pernille Jørgensen,  
MOTINF Jonstrup

"At dele viden er mere norm- og 
værdiskabende, så vi kan bruge dette 
til at løfte os selv og blive bedre. Det er 
mere på det holdningsmæssige plan, 
jeg får noget med hjem, end det er i 
form af konkrete værktøjer. Men vi skal 
dele vores viden - vi skal ikke gå og 
putte med den."

"Indslaget fra Grønland er godt, og der 
er nogle tips, jeg kan bruge. At spille 
hård hund alene duer ikke altid, og vi 
skal lære at sige fra med det samme. 
Men bløde værdier duer ikke i en skarp 
situation - så skal alle være trænet til at 
handle instinktivt."

"Videndeling er rigtig godt, men der er 
ikke så meget tid til det. Men man er 
mere lydhør over for en jævnbyrdig end 
over for ordrer fra en chef. I dag virker 
ordrer ikke, for Internet-generationen 
siger: Hvad får jeg ud af det? Jeg tror, at 
hjemmeværnet er nødt til at tilpasse sig, 
hvis vi skal have nye folk ind, og viden-
deling er en af tingene, der skal til."

VOXPOP
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Større chefrokade 
i hjemmeværnet
Der er kommet nye ansigter på en række chefposter. Samtidig er en del 
af virksomhedshjemmeværnet rykket ind i Hjemmeværnskommandoen 
med nyt strategisk element.

AF CHARLOTTE  
BAUN DREJKA

Det var store skiftedag 1. juni for en række chefer i 
hjemmeværnet, og chefer både øst og vest for Store-
bælt rokerede til nye ansvarsområder.

Ny skolechef for Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 
er Ole Baggesgaard, der blev udnævnt til oberst ved 
sin tiltrædelse. Han kommer fra en stilling som chef for 
hjemmeværnssektionen i Forsvarets Personeltjeneste 
og har en lang hjemmeværnskarriere bag sig. 

Den hidtidige skolechef, oberst Jørn M. Sørensen, 
rykkede nordpå allerede en måned tidligere, da han 1. 
maj tiltrådte som ny regionschef for Totalforsvarsregion 
Midtjylland på Skive Kaserne. Han afløser oberst Kurt 
Koch, der 1. juni blev udnævnt til ny chef for Hjem-
meværnskommandoens Planlægningsdivision, som er 
blevet udvidet med et nyt element for virksomheds-
hjemmeværnet.   

Rokaden har udløst en ny stilling som koordinator af 
hjemmeværnets bidrag til det igangværende arbejde i 
Forsvarskommissionen. Stillingen er lagt i hænderne 
på oberstløjtnant Keld J. Madsen, der indtil 1. juni var 
chef for Planlægningsdivisionen.

Ny struktur i virksomhedshjemmeværnet 
Det er samtidig besluttet at ændre virksomhedshjem-
meværnets struktur. Hidtil har hele værnets stab været 

samlet på Ringsted Kaserne, men med virkning fra 1. 
juni er der oprettet et nyt strategisk element i Hjem-
meværnskommandoen, forankret i Planlægningsdivi-
sionen. Som chef for elementet forventes den tidligere 
distriktschef for Sydvestjylland, major John Flarup, 
udpeget.

Placeringen af et centralt strategisk element tæt på 
Hjemmeværnsledelsen skal styrke udviklingen af nye 
effektive og relevante tilbud til infrastrukturvirksomheder.

En arbejdsgruppe med oberst Kurt Koch som for-
mand har siden april arbejdet intensivt med et udspil 
til, hvordan den nye struktur i virksomhedshjem-
meværnet skal implementeres. Arbejdsgruppen har 
diskuteret mulighederne for, hvordan man etablerer 
samarbejdsrelationer til nye virksomheder, hvordan en 
ny organisation fortsat sikrer et højt serviceniveau af 
værnets frivillige, samt hvilke muligheder der er for at 
udvikle uddannelserne på såvel enheds- som enkelt-
mandsniveau. Virksomhedshjemmeværnets nøgleper-
sonel har i forbindelse med et seminar haft mulighed 
for at komme med input. Værnets frivillige har været 
repræsenteret i arbejdsgruppen af kompagnichef 
Henrik Ugleberg fra jernbanehjemmeværnet og gren-
chef Benny Sandsted fra posthjemmeværnet.

Oberst Ole Baggesgaard Oberst Jørn M. Sørensen Oberst Kurt Koch Major John FlarupOberstløjtnant Keld J. Madsen
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Tema: SamarbeJde med forSvareT

Hjemmeværnet er der altid, når det gælder. Hvad enten det er forsvaret, 
politiet eller andre myndigheder, der har brug for en hjælpende hånd.

Som ressourcen i midten kan hjemmeværnet agere markerings-
styrke ved hærens øvelser, støtte søværnets farvandsovervågning, 
aflaste politiet ved ulykker og eftersøgninger, bevogte flyvestationer 
og hjælpe beredskabet ved stormflod. For blot at nævne nogle af de 
mange opgaver, hjemmeværnet er med til at løse.

Hjemmeværnet indsætter aldrig sig selv, men bliver altid rekvireret 
af en ”arbejdsgiver”. Nogle af dem er med på grafikken her, men også 
kommuner og virksomheder er vigtige samarbejdspartnere.

I dette og næste nummer af HJV magasinet sætter vi fokus på 
hjemmeværnets samarbejdspartnere: Hvori består samarbejdet, hvor-
dan ser samarbejdspartnerne på hjemmeværnet, og hvilke visioner har 
de for fremtidens samarbejde?

I denne udgave af magasinet ser vi på samarbejdet med forsvaret. I 
september-nummeret handler temaet om de øvrige samarbejdspartnere.

FORSVARET

BEREDSKABS-
STyRELSEN

Ressourcen i midten

F
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SamarbeJde med forSvareT

God hjælp  
til hæren
Chef for Hærens Operative Kommando, generalmajor 
Poul Kiærskou, er yderst tilfreds med hjemmeværnets 
støtte til de internationale operationer, og han mener, 
at støtten bør udbygges i de kommende år.

AF JAKOB EBERHARDT

”Lad mig starte med at sige, at hjemmevær-
net står mig temmelig nært.” Med disse ord 
indleder chefen for Hærens Operative Kom-
mando (HOK), generalmajor Poul Kiærskou, 
interviewet med HJV magasinet. gennem sin 
far, der var distriktsleder i Distrikt Holstebro 
gennem mange år, kender generalen hjem-
meværnet indefra, og han ved, hvad det snart 
60-årige værn står for. 

”Hjemmeværnet besidder en række kvali-
teter, der er betydende. Det er en vigtig brik 
i vores nationale landmilitære 
beredskab og i høj grad 
medvirkende til, at 
hæren kan kon-
centrere sig om 
de opgaver, som i 
øjeblikket er dens 

primære, nemlig de internationale operatio-
ner,” forklarer Poul Kiærskou. 

Men det er ikke kun i det nationale be-
redskab, at hjemmeværnet gør sig positivt 
gældende. generalen peger på, at hjemme-
værnet har gjort det godt på de internationale 
missioner. Så godt at han ser en mulighed 
for at udvide samarbejdet mellem hæren og 
hjemmeværnet.

”Hjemmeværnets bidrag til internationale 
operationer er en rigtig god hjælp til hæren, 
og vi har i høj grad fortsat brug for specialister, 
det vil sige folk, der bliver udsendt på bag-

grund af deres civile kompetencer. Men 
jeg tror også, at vi i fremtiden kan udnytte 
og anvende hjemmeværnets kapacitet 
endnu bedre, og vi er i god kontakt 

med Hjemmeværnsledelsen om, 
hvordan det kan foregå,” afslører 

Poul Kiærskou.

Udsendelse af enheder
For Poul Kiærskou handler det om at 
få optimeret hjemmeværnets bidrag til 

internationale operationer, fordi 
de i øjeblikket hører til 

hærens højest 
prioriterede 
opgaver.

Der er endnu 
ikke kommet 

konkrete resultater af drøftelserne mellem 
Chefen for Hærens Operative Kommando 
og Hjemmeværnsledelsen om det fremtidige 
samarbejde på de internationale missioner, 
men muligheden for at udsende mindre hjem-
meværnsenheder er med i overvejelserne. Det 
er dog vigtigt for Poul Kiærskou, at det i så 
fald bliver HOK, der i sidste ende certificerer 
det endelige styrkebidrag, for kun på den 
måde kan han stå inde for, at den uddan-
nelse, hjemmeværnsfolkene får, lever op til 
hærens kvalitetskrav. 

”Jeg kan sagtens forestille mig, at store 
dele af uddannelsen kunne foregå i hjem-
meværnsregi, men på et eller andet tidspunkt 
bliver hjemmeværnssoldaterne tilknyttet den 
styrke, de skal udsendes med, og så foregår 
resten af uddannelsen og den afsluttende 
kontrol i den ramme. Hjemmeværnet kunne 
dog formentlig sagtens stå for funktions-
uddannelsen og store dele af enhedsud-
dannelsen,” fortæller generalen. Men han 
indskærper, at samvirkeuddannelsen – som 
det gælder for hærens enheder – skal foregå i 
rammen af det hold, der skal udsendes.

Poul Kiærskou peger på, at opgaverne for 
de mulige hjemmeværnsenheder vil blive rent 
militære og eventuelt kunne bestå i bevogt-
ning af lejre. Men for generalen er en vigtig 
forudsætning for et sådant fremtidigt samar-
bejde, at hæren og hjemmeværnet forinden 

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Soldater på hærens 
reaktionsstyrkeuddan-
nelse afventer angreb 

fra hjemmeværnet 
under brigadeøvelsen 
ALU-1 i slutningen af 

april. 

Chef for Hærens 
Operative Kommando, 
generalmajor Poul 
Kiærskou.
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får afstemt hver deres forventninger, og han 
understreger, at der sandsynligvis indledes 
med et pilotprojekt.

Velfungerede samarbejde
Men ét er hjemmeværnets støtte til de inter-
nationale operationer, noget andet er, hvordan 
samarbejdet mellem hæren og hjemmeværnet 
foregår på hjemmefronten.

”Jeg synes, at det forløber fint. Vi har fælles 
materiel, fælles uddannelse, og der er et godt 
samarbejde med Hjemmeværnsskolen i den 
forbindelse. Desuden er samarbejdet med 
totalforsvarsregionerne en nøgle i samspillet. 
Derfor afholder vi øvelser, som jeg leder, og 
vi er ved at raffinere og udbygge øvelserne, 
så de bliver fulgt op af nogle studieperioder,” 
svarer Poul Kiærskou.

Han mener, at der blev taget et vigtigt skridt 
i forbindelse med det seneste forsvarsforlig, 
der indførte en ny værnepligt og dermed den 
nye totalforsvarsuddannelse. Hæren og Hjem-
meværnsskolen samarbejdede efterfølgende 
om at udvikle den nye basisuddannelse, som 
svarer til hjemmeværnets grundlæggende 
uddannelse, og det har ifølge generalen skabt 
en god og fælles platform imellem hæren og 
hjemmeværnet.

”Den kapacitet, som hjemmeværnet kan 
stille i forhold til totalforsvarsregionerne, svarer 
i princippet til totalforsvarsstyrkens, og vi 

samarbejder blandt andet på de afsluttende 
kontroløvelser for de værnepligtige, hvor 
hjemmeværnet i høj grad bidrager til øvelses-
apparatet,” understreger Poul Kiærskou.

En lille bøn
I den forbindelse har generalen en lille bøn 
til hjemmeværnet. Han påpeger, at nogle 
regioner er meget gode til at stille hjem-
meværnsfolk til for eksempel kontroløvelser 
med Hærens Basisuddannelse og Hærens 
Reaktionsstyrkeuddannelse, men at andre er 
mindre gode til det.   

”Jeg forstår godt, at det 
kan være svært i en frivillig 
organisation altid at levere 
den vare, man har aftalt. 
Men hvis det er aftalt, at 
hjemmeværnet leverer 
100 mand til en uddannel-
sesaktivitet, så er det vigtigt, at man prøver at 
levere dem. Hæren er nødt til at kunne stole 
på, at når vi har lavet en aftale, så kommer 
der også den støtte eller det bidrag, som vi 
har aftalt. Ellers risikerer det at blive en fuser 
for de unge soldater, som dermed får et nega-
tivt billede af både hæren og hjemmeværnet,” 
forklarer Poul Kiærskou.

generalen er dog langt fra fortaler for 
tvang. For ham er frivilligheden stadig det 
afgørende i hjemmeværnet.

”Jeg har set den kvalitet, som frivillighed 
kan give. Min gamle far var arg modstander af 
de tvungne frivillige, som hjemmeværnet også 
bestod af engang. Det ødelagde præcis det, 
som i dag er hjemmeværnets største værdi. 
Frivilligheden er nøglen.”

“Hjemmeværnets bidrag til  
internationale operationer er en 
rigtig god hjælp til hæren“
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Alvoren var til at tage at føle på, da 500 soldater fra hæren blev 
støttet af 150 hjemmeværnssoldater i Oksbøl Øvelsesterræn.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTOS: RENé HOLLMANN

Pludselig er slaget i gang. To spejdersektioner fra hæ-
ren er stødt på en gruppe hjemmeværnssoldater, og 
situationen er med ét forvandlet fra idyllisk vestjysk ro 
til et larmende krigsscenarie. Hidsige maskingevær-
salver blander sig med højlydte kommandoer, der ek-
koer mellem træerne i den lille plantage. Fra udkanten 
af skoven er det ikke til at følge de stridende parter, 
men kampens styrke forplanter sig tydeligt fra træer-
nes mørke ud mod skovbrynet. Og det lyder skræm-
mende realistisk. Ildkampen er indædt og trækker ud, 
og først efter et længere slag tier våbnene.

”Vi er ved at grave dem ned nu,” fortæller en af 
momentlederne, da han beskriver spejdersektionens 
skæbne og dermed kampens udfald. De to spejder-

sektioner – fire gD’ere i alt – er med andre ord totalt 
nedkæmpet.

Hjemmeværnssoldaterne kan derfor fortsætte 
deres mission: at rykke nordpå mod fjendens ho-
vedstyrke. Det er dag to på den store brigadeøvelse 
ALU-1 (Afdelingsledet Uddannelse), der finder sted 
i Oksbøl Øvelsesterræn i slutningen af april. Øvelsen 
har ét vigtigt formål: Den skal træne Hærens Reak-
tionsstyrke, inden den bliver udsendt til Afghanistan 
og Kosovo i august 2008.

Vigtigt at hjælpe
Tidligere på dagen har hjemmeværnssoldaterne 
forberedt sig grundigt til opgaven. På deres base 
ved Mosevrå Skole lægger de om formiddagen 
sløring og indskyder laser duel-systemerne på deres 
geværer. Under hele øvelsen anvender samtlige 

Krigen  
i Oksbøl

fakTa

21.-25. april blev der afholdt 
en stor øvelse – ALU-1 – 
som led i uddannelsen af 
Hæren Reaktionsstyrke. 
Øvelsen foregik i Oksbøl 
Øvelsesterræn, hvor cirka 
500 soldater fra blandt andet 
Jydske Dragonregiment og 
Den Kongelige Livgarde blev 
trænet, inden de skal udsen-
des til Kosovo og Afghani-
stan i august 2008.
Omkring 150 soldater 
fra hjemmeværnet – i alt 
tre infanteridelinger og et 
politihjemmeværnskompagni 
– deltog som markerings-
styrke for hæren. Hærhjem-
meværnsdistrikt Himmerland-
Thy var overordnet ansvarlig 
for hjemmeværnets delta-
gelse, men samarbejdede 
med de to øvrige distrikter i 
Totalforsvarsregion Nordjyl-
land om opgaven. Hjem-
meværnssoldaterne fik under 
øvelsen lejlighed til også at 
træne by- og skovkamp med 
egne instruktører.
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Oksbøl

soldater det nyeste laser duel-system, der indikerer 
om de kæmpende soldater rent faktisk rammer 
hinanden. Uden på sin uniform har hver soldat en 
vest, hvor der sidder nogle sensorer, der kan fange 
laserne fra modstandernes geværer. Hvis en soldat 
bliver ramt, begynder vesten at hyle, og soldaten går 
ud af kampen. Systemet kan endda signalere, om 
et ”projektil” flyver faretruende tæt forbi soldaten, 
så han ved, om han bevæger sig hensigtsmæssigt. 
Endelig kan systemet indstilles til at vise, hvor skud-
det traf, så sanitetsfolkene kan øve sig på at give 
den rette behandling.

Ved den lange kø af soldater, der skal have ind-
skudt deres geværer, står den 32-årige sergent Gert 
Larsen fra Hærhjemmeværnskompagni Thy. Der er 
flere grunde til, at han befinder sig i Oksbøl-terrænet 
i denne uge.

”Det er vigtigt at være her og hjælpe hærens 
soldater, når der er brug for det. På den måde får 
de også at vide, at der er opbakning,” siger Gert 
Larsen. 

”Men det er også en oplevelse at være på øvelse 
netop her. Oksbøl er et spændende område, fordi 
der er mulighed for at prøve en masse ting,” fortsæt-
ter den nordjyske sergent og peger blandt andet på 
øvelserne i bykamp, som foregår i Brikby med FX 
geværer, der virker efter en slags paintball-princip.

Gert Larsen glæder sig desuden til at få prøvet 
det i praksis, som han træner til daglig. 

”På denne øvelse bliver det hele mere fyldest-
gørende end den almindelige træning hjemme i 
kompagnierne,” når han at sige, inden han skal ud 
og øve skovkamp og derefter deltage i den styrke, 
som skal angribe hæren.

Godt for sammenholdet
Omme ved de store rød-hvid-stribede telte, hvor 
hjemmeværnssoldaterne overnatter, står menig 
Anni Christensen, der er 37 år og sanitetshjælper i 
Hærhjemmeværnskompagni Hjørring.

Det er hendes første store øvelse i hjemmevær-
net, som hun har været medlem af i tre år, og hun 
meldte sig blandt andet til øvelsen, fordi der var så 
få tilmeldte fra hendes kompagni.

”Skal man være med i hjemmeværnet, så må man 
også gøre noget for det. Men derudover handler det 
om at udfordre mig selv,” siger sanitetskvinden, der 
desuden forventer at lære meget under øvelsen.

Tilbage på indskydningspladsen holder en moto-
riseret infanterigruppe fra Hærhjemmeværnskom-
pagni Eshøj klar i deres lastbil. Fra ladet vajer deres 

Der bliver lagt sløring i hjemmeværnets 
base ved Mosevrå Skole.

Hjemmeværnssoldater 
under fremrykning i 
Oksbøl Øvelsesterræn. 

Sergent Gert Larsen mener, 
at det er vigtigt, at hjemme-
værnet støtter hæren under 
dens uddannelse. 
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”sørøverflag” – et dødningehoved omgivet af dolke 
og et bål, som henviser til det gamle våbenskjold for 
Bavnehøj Kompagniet. 

22-årige Klaus Wedel, der er sergent i den 
10-mand store gruppe, ser klare fordele ved at være 
med på øvelsen, som han deltager i for fjerde gang. 

”Det er en god mulighed for at få praktisk fø-
rererfaring over for en fjende, som man ikke ved, 
hvad gør. Og så er en brigadeøvelse noget mere 
spændende end normale øvelser. Man lærer meget, 
og sammen med sin enhed når man at blive presset 
i løbet af ugen, hvilket er godt for sammenholdet i 
gruppen,” siger Klaus Wedel, som sammenligner 
sammenholdet i sin hjemmeværnsgruppe med sin tid 
som soldat på Holstebro Kaserne.

”Man får venner på samme måde, som man gør i 
hæren,” påpeger sergenten.

Et andet positivt aspekt ved øvelsen er laser duel-
systemet, som ifølge Klaus Wedel giver øvelsen en 
høj grad af realisme.

”Rammer man, så rammer man virkelig, og fjen-
den kan derfor ikke bare køre hen over én – man 
skal i det hele taget tænke sig godt om under øvel-
sen,” siger Klaus Wedel, inden at også han rykker 
ud for at agere fjende. 

Et hårdt slag
grærup – en lille øvelsesby midt i Oksbøl-terrænet 
– bliver centrum for en af dagens hårdeste kampe. 
Soldater fra hæren er her gået i stilling bag jord-
volde, diger og levende hegn, mens pansrede mand-
skabsvogne (PMV'er) med deres frygtindgydende 
tunge maskingeværer er kørt i stilling bag dem. Og 
så er det ellers bare at vente. Vente på at fjenden 
skal dukke op, for øvelser handler i høj grad også 
om at have tålmodighed. Men så sker det. Langt 
ude i det flade hedeterræn dukker den fjendtlige 
styrke – hjemmeværnssoldaterne – pludselig op. 
De skimtes med ét i en åbning i et levende hegn, 
og derefter kommer angrebet. ”Artilleri” lyder det fra 
første forsvarslinje, mens artillerimarkeringerne reg-
ner ned omkring den i form af kanonslag. Beskyd-
ningen har sine ofre. En soldat er blevet såret og må 
have førstehjælp, mens han jamrer ”Det gør ondt, 
meget ondt”. Situationen er alvorlig, og den sårede 
må væk, men hans kammerater har tydeligvis 
problemer med at evakuere ham bagud mod vejen, 
hvor en sanitetsvogn skal hente ham. Til sidst må de 
opgive at bære ham og i stedet slæbe ham derhen.

Bag vejen har soldater fra Jydske Dragonregi-
ment og Danske Artilleriregiment forskanset sig, 

Soldater fra hæren benyttede blandt 
andet pansrede mandskabsvogne.

Klaus Wedel, der er sergent i 
Hærhjemmeværnskompagni 

Eshøj, mener, at øvelsen giver 
mulighed for at få praktisk 

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

støttet af PMV’er. Meldinger knitrer over radioen. 
”3 2 7 2 skift”, ”2 2 7 2 skift”, ”Dalton 3, Dalton 4, 
bekræft, skift”. Fjenden presser på, og forsvarerne 
må påkalde støtte fra artilleri. Straks kører ildmar-
keringsbilen med sine rød-gule flag ud og smider 
artillerimarkeringer blandt angriberne.

”Tung ild i forterrænet. I må frigøre, frigør, frigør. 
Se at komme nordpå, skift,” lyder det fra en officer, 
der giver ordrer via en radio. Herefter kan de for-
svarende soldater planmæssigt og i god ro og orden 
trække sig videre nordover til næste forsvarslinje 
nær Børsmose Skole, hvor endnu en konfrontation 
skal udspille sig. 

Den motoriserede 
infanterigruppe fra 
Hærhjemmeværns-
kompagni Eshøj gør 
klar til kamp ved 
Mosevrå Skole.

”Skal man være med i hjemmeværnet, 
så må man også gøre noget for det,” 
siger Anni Christensen fra Hærhjem-
meværnskompagni Hjørring om det at 
deltage på øvelsen.

ØveLSen SeT i  bakSpeJLeT

Oberstløjtnant Bjarne Højgaard Jensen, der er 
chef for IV Hærens Reaktionsstyrkebataljon, 
har ansvaret for uddannelsen af reaktionsstyr-
ken på landsplan, og han er yderst tilfreds med 
hjemmeværnets støtte under brigadeøvelsen 
ALU-1.

”Samarbejdet har fungeret særdeles godt. 
Hjemmeværnssoldaterne fungerede som 
markeringsstyrke, og de var på de rette steder, 
på de rette tidspunkter og i det rette antal. Og 
de har ageret på den måde, som vi gerne ville 
for at få det bedste ud af øvelsen,” siger Bjarne 
Højgaard Jensen.

Oberstløjtnanten peger desuden på den store 
støtte hæren fik både fra politihjemmeværnet, 
der stod for trafikregulering, eskortekørsel 

og VIP-transport, og fra stabskompagniet fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Himmerland-Thy, der 
hjalp med indkvartering, logistik, forplejning og 
kommandostation.

Bjarne Højgaard Jensen ser klare fordele ved, 
at hjemmeværnet støtter hæren under øvelse.

”Det er med til, at vi kan friholde vores egne 
styrke fra at stille markeringsstyrke, og dermed 
kan vi fokusere direkte på de uddannelses-
mæssige krav og undgå en masse spildtid. Vi 
kan koncentrere os om de operative opgaver 
og ikke om markering,” forklarer Bjarne Høj-
gaard Jensen, der meget håber, at samarbejdet 
mellem totalforsvarsregionerne og hæren kan 
fortsætte de kommende år.
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Så smider de alt, hvad
de har i hænderne…

Chefen for Søværnets Operative 
Kommando, kontreadmiral Nils  
Christian Wang, er ikke i tvivl, når  
han skal vurdere marinehjemmevær-
nets betydning for søværnet. Det er 
en ressource og kapacitet, der er 
med til at få beredskabet til søs til at 
hænge sammen. 

AF JAKOB EBERHARDT

”Marinehjemmeværnet får enderne til at 
mødes. Hvis ikke Søværnets Operative Kom-
mando havde mulighed for at trække på ma-
rinehjemmeværnet, skulle vi enten reducere 
vores ambitionsniveau eller også have tilført 
nye ressourcer.” 

Så klar er meldingen fra chefen for Sø-
værnets Operative Kommando (SOK), Nils 
Christian Wang.

Den 50-årige kontreadmiral er i det hele 
taget fuld af lovord om marinehjemmeværnet:

”Det er en fornøjelse at arbejde sammen 
med marinehjemmeværnet, og jeg er dybt 

imponeret over den dybe dedikation, som 
de frivillige i marinehjemmeværnet lægger 
for dagen. Vi oplever ofte, at når vi har brug 
for en marinehjemmeværnsflotille, så smider 
mandskabet alt, hvad de har i hænderne, og 
er på havet i løbet af meget kort tid”.

Forsyningssikkerhed
SOK-chefen betragter marinehjemmeværnet 
som en integreret del af søværnets operative 
kapaciteter på højde med søværnets egne 
skibe og fly. 

”Marinehjemmeværnet repræsenterer en 

høj grad af forsyningssikkerhed, og det er 
også forudsætningen for, at vi kan anvende 
det som en operativ kapacitet,” forklarer 
kontreadmiralen.

Selvom Nils Christian Wang er yderst 
tilfreds med alle de områder, hvor søværnet 
og marinehjemmeværnet samarbejder, så 
mener han, at der er tre områder, som skiller 
sig særligt ud:

Bidraget til redningstjenesten, havmiljøop-
gaverne og farvandsovervågningen i week-
enderne. Nils Christian Wang understreger, 
at marinehjemmeværnet i forbindelse med 
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Chef for Søværnets Operative 
Kommando, kontreadmiral  

Nils Christian Wang.
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redningstjenesten indgår på lige fod med de 
øvrige kapaciteter, der er til SOK’s rådighed, 
nemlig kystredningstjenesten under Farvands-
væsnet, søværnets egne skibe og flyvevåb-
nets fly. Og med hensyn til havmiljøopgaverne 
oplever chefen for SOK, at marinehjem-
meværnet på grund af de nye skibe, der kan 
bære flydespærringer, er med til at sikre, at 
beredskabet er i en god geografisk balance.

”At der er så mange marinhjemmeværn-
senheder spredt ud over hele landet giver en 
utrolig god dækningsgrad,” forklarer han.

Små krusninger
Det er næsten ikke til at trække bare en lille 
smule negativ kritik af marinehjemmeværnet ud 
af SOK-chefen. De få og små mislyde er fak-
tisk kun et tegn på marinehjemmeværnets iver 
efter at få lov at hjælpe. Nils Christian Wang 
peger nemlig på, at SOK ind imellem møder en 
temmelig stor frustration hos marinehjemme-

værnet, når det ikke er blevet anvendt.
”Vi har nogle gange oplevet, at marine-

hjemmeværnet har rettet kritik mod SOK, 
fordi vi ikke har udnyttet et marinehjem-
meværnsfartøj, der for eksempel befinder 
sig i nærheden af en søredningsoperation. 
Men det hænger sammen med, at man fra 
kritikernes side ikke helt har det samme hel-
hedsbillede, som vi har. Og jeg opfatter det 
i virkeligheden bare som et mindre hensigts-
mæssigt udslag af marinehjemmeværnets 
enorme dedikation og ønske om at komme ud 
at virke,” uddyber kontreadmiralen.

Den samme iver efter at blive brugt har 
også resulteret i nogle eksempler på, at 
marinehjemmeværnet har ”skudt genvej” i 
kommandosystemet for at opnå direkte for-
bindelse til de lokale politimyndigheder.

”En meget væsentlig årsag til, at sam-
arbejdet mellem søværnet og marinehjem-
meværnet fungerer så godt, er, at vi har 
bibeholdt en meget central ”tasking” af 
marinehjemmeværnets enheder, sådan at der 
kun er én myndighed i Danmark – SOK – der 
pålægger marinehjemmeværnets enheder 
opgaver. Og det bør foregå sådan, at politiet 
retter henvendelse til SOK og beder om en 
platform, hvorefter vi nok skal sørge for, at det 
bliver den platform, vi anser for den bedste i 
den pågældende situation,” understreger Nils 
Christian Wang.

If it ain’t broken why fix it
Alt i alt mener kontreadmiralen, at samarbej-
det mellem søværnet og marinehjemmevær-
net forløber så godt, at han ikke har ønsker til 
fremtidige ændringer eller justeringer.

”Med fare for at blive beskyldt for at være 
konservativ, bagstræberisk og uden nytænk-
ningskapacitet, så mener jeg ikke, at der skal 
ændres i noget, der fungerer så godt, som 
det gør…if it ain´t broken why fix it,” siger han.

SOK-chefen overvejer dog nogle mindre 
initiativer, som ville kunne gøre de fremtidige 
relationer mellem søværnet og marinehjem-
meværnet endnu bedre, end de er i dag. Han 
peger i den forbindelse på erfaringerne fra 
havmiljøkampagnen ”Stop olien”, hvor lyst-
sejlere er med til at holde øje med havmiljøet. 
Søværnet bad i sin tid marinehjemmeværnet 
om hjælp til at passe telefoner, når lystsejlerne 
ringede deres observationer ind til SOK, og 
selvom det viste sig, at der ikke var så stort 
behov for at forstærke telefonberedskabet, 
som SOK havde ventet, så betegner Nils 
Christian Wang samarbejdet med marinehjem-
meværnet som forbilledligt. Det udviklede sig 
nærmest til en form for udvekslingsophold, 
hvor de frivillige fra marinehjemmeværnet fik 
lov at gå nogle 12-timers-vagter i SOK og 
derigennem fik et godt billede af, hvordan 
SOK’s beredskab fungerer. Og det har givet 
kontreadmiralen en idé: 

”Vi kunne godt fremadrettet arbejde på at 
tilbyde medlemmer af marinehjemmeværnet 
at gå med i vagten i SOK, for der er jo intet 
som forståelse for hinanden, der kan skabe 
gensidig respekt og bedre kommunikation. 
Jeg kunne også sagtens se muligheden for, 
at medlemmer af marinehjemmeværnet kunne 
sejle med på vores skibe i perioder, idet det 
også giver en mulighed for endnu højere grad 
af integration mellem søværnet og marine-
hjemmeværnet.”

Søværnet

TOTAlFOrSVArET

glK SOK FrK

1. ESK MHV STS 2. ESK

SOK

INTErNATIONAlE
OpErATIONEr

FKp/SHT

SøværnetS Struktur

Søværnets opgaver kan overordnet set 
inddeles i nationale opgaver (venstre side) 
og internationale opgaver (højre side).
De nationale opgaver varetages på det 
operative niveau af henholdsvis Grøn-
lands Kommando (GLK), Søværnets 
Operative Kommando (SOK) og Færø-
ernes Kommando (FRK), og de konkrete 
opgaver løses af 1. eskadre (1. ESK), 
marinehjemmeværnet (MHV), Frømands-
korpset (FKP) og Søværnets Helikopter-
tjeneste (SHT).
Søværnets Operative Kommando (SOK) 
er desuden det operative hovedkvarter 
for de internationale opgaver, og SOK 
har 2. eskadre (2. ESK), Søværnets Tak-
tiske Stab (STS) samt Frømandskorpset 
og Søværnets Helikoptertjeneste til sin 
rådighed i opgaveløsningen.
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Pølseforgiftning
som test-element

Fire eskadriller fra flyverhjemmeværnet 
øvede samarbejde for at finde de svage 
punkter. Til efteråret går det løs i den 
helt store test.

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTOS: NIELS ÅgE  
SKOVBO/FOKUS

Det kunne være resultat af et fjendtligt nålestik. Men 
pølseforgiftningen var iscenesat som en detalje i den 
øvelse, der skulle træne samarbejde. For hvad sker 
der, når chefen pludselig bliver sat ud af spillet, og 
der ikke findes en regulær næstkommanderende? 

I begge ”sygdomsramte” eskadriller blev der rea-
geret efter bogen: En delingsfører tog hurtigt over.

I det hele taget viste instruktionsøvelsen mellem 
de eskadriller, som Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest 
støtter Flyvestation Karup med, at administrative 
grænser ikke er en hindring for fælles fodslag. Fire 
af de seks eskadriller var repræsenteret.

Selv om en del færdigheder måske var blevet lidt 
rustne – som en af de ”syge” chefer, Elise Christen-
sen, udtrykker det – kom de grundmilitære færdig-
heder hurtigt til overfladen igen. Så – med lidt ekstra 
træning – er der i høj grad noget at bygge videre 
på, når den helt store øvelse løber af stabelen i uge 
43. Her vil flyvestationens eget personel medvirke, 
og der vil ikke – som i den indledende øvelse – blive 
rettet fejl undervejs.

Så hvis chefens sygdom ikke håndteres kor-
rekt, hvis civile personer får lov at bevæge sig rundt 
uantastet, eller hvis bilen med de slukkede lygter får 
lov at komme for tæt på ammunitionsbunkeren – ja, 
så fanger bordet.

Denne weekend i april handler det om at øve 
samarbejder og at synliggøre eventuelle huller i 
den ophobede viden. Også ude i felten. Så mens 
forårskåde frøer giver genlyd i forårsnatten, holder 
vagtgruppens mandskab via natkikkerter øje med 
omgivelserne. 

Hjemmeværnssoldaterne m/k har simuleret 
nedgravning for at komme i skjul, og det lyngklædte 
terræn giver i sig selv en god camouflage for den, 
der ubemærket vil være til stede. 

Men den fordel gælder til begge sider og skærper 
iagttagelsen.

Ammunitionslager bevogtes
Kernen i øvelsen er flyvestationens store ammuni-
tionslager, hvor hjemmeværnet som led i den styr-

Det kræver teamwork at få 
radiomasten rejst uden for 

hovedkvarteret.
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kede aflastning af flyvevåbnet skal kunne bevogte 
ydersiden af det cirka fire kilometer lange hegn. 
Inden for hegnet ligger ansvaret hos flyvestationens 
eget vagtpersonel.

Øvelseslederen, kaptajn Søren Kristensen, har 
givet chefer og delingsførere den indledende brie-
fing, og de godt 40 fremmødte fordeles på tværs af 
eskadrillegrænserne i grupper, der i knap et døgn vil 
kunne sikre depotet mod uvedkommende.

En situation som ligger inden for de opgaveløs-
ninger, aftalen af 8. februar i år mellem flyverhjem-
meværn og flyvevåben omfatter. Og en opgave, 
der giver kvalificeret indhold i det 21. århundredes 
lyseblå hjemmeværn.

At der kun er mødt 40 ud af en aktiv styrke på 
300 i de fire deltagende eskadriller, er øvelseslede-
ren meget godt tilfreds med i lyset af, at det blandt 
andet er konfirmationsweekend. Antallet vil kunne 
dække det øjeblikkelige behov i en skarp situation. 
På den led er det virkelighedsnært.

Småting skal ændres
Uden for kommandostationen er radiomasten som 
et teamwork ved at blive rejst, mens stemningen er 
knap så hektisk i de hvileområder, en længereva-
rende øvelse også må have. 

Måske er øvelsen heller ikke 
skruet helt rigtigt sammen. I hvert 
fald er der blandt det menige 
personel enighed om, at der sker 
for lidt.

For selv om ventetid er en del 
af soldatens lod, kan der i en 
øvelsessituation godt være lagt lidt 
flere udfordrende momenter ind 
for at gøre det attraktivt at deltage, 

erkender Søren Kristensen. 
”Vi skal prøve at få 

tingene organi-
seret, 

så man kommer hurtigere fra start. Der gik ganske 
enkelt for lang tid, før der for alvor skete noget, der 
inddrog alle,” siger han.

Eller som Karsten Jensen fra eskadrille 273 
foreslår: At man lader deltagerne møde efterhånden, 
som der er behov for at sætte dem ind i øvelse.

”Den menige soldat sad og kiggede for meget ud 
i luften, mens befalingsmændene havde nok at se 
til,” siger han.

Karsten Jensen er fører i en observationsdeling. 
Han taler om generel tilfredshed med øvelsen og 
dens udbytte – men med behov for visse småæn-
dringer. Det sidste gælder også på det personlige 
plan, hvor han opdagede små huller, der skal fyldes 
ud inden den store efterårsøvelse.

Eskadrillechef Elise Christensen (721) har noteret 
”befalinger” og ”signaler” som et par af de områder, 
der skal opdateres i hendes enhed før uge 43.

Til gengæld var der ingen slinger i kommunikatio-
nen på tværs af eskadrillegrænserne. 

”Vi kunne snakke godt sammen,” fastslår eskadril-
lechefen.

Sjælden øvelse
Det er så længe siden, der sidst har været en samlet 
øvelse, at ingen af deltagerne er i stand til at sætte 
årstal på. Derfor er hele formålet da også netop at 
finde de svage punkter – for så at gøre det bedre 
næste gang.

Menig Bjørn Knudsen, Eskadrille 273, er lige 
vendt tilbage til hjemmeværnet efter at have været 
ude et par år. Han bemærker hurtigt, at især de 
ældre deltagere ikke har så stor viden om radiokom-
munikation. Det er – efter hans mening – noget af 
det, der bør rettes op på.

Måske bør man også overveje, om forplejningen 
skal styrkes.

I hvert fald synes Bjørn Knudsen, at lidt mere varm 
føde i den kølige nat ville have gjort underværker. 

Frostkold nat
Og koldt er der denne dag ude ved det gamle 
luftmeldetårn, hvorfra der kan holdes udkig over det 
meste af ammunitionslagerets område. Her er ingen 
læ for vinden, og som natten og øvelsen skrider 
frem, falder temperaturen under frysepunktet.

Så kan det godt være, at Elise Christensen og 
en kollega inde i hovedkvarteret måtte simulere 
syge efter indtagelse af natmadens røde pølser. Det 
havde næppe fået Bjørn Knudsen til at takke nej, 
hvis han var blevet budt.

Det var der nemlig andre, der gjorde. Men de 
troede også på historien om pølseforgiftningen. 

Mere livagtig kan en øvelsesdetalje næppe gøres.

Bjørn Knudsen (tv.)  
på patrulje i terrænet.



Aftaler giver  
flyverhjemmeværnet  
skarpe opgaver
Flyvestationerne skal kunne trække på flyverhjemmeværnet, hvis 
sikkerhedssituationen i landet bliver alvorlig. Den første aftale er 
allerede underskrevet i Karup.

AF OLE gROSEN

går landets sikkerhedsberedskab op, skal flyver-
hjemmeværnet træde frem og levere skarp støtte 
til Flyvestation Karup. Det skal ske i form af blandt 
andet indsatsklare enheder, som det hedder i den 
aftale, der i februar blev underskrevet af garnisons-
kommandanten på flyvestationen og hjemmeværnet.

Aftalen går ud på, at flyverhjemmeværnet i en 
skærpet sikkerhedssituation skal kunne stille med 
cirka 100 mand til bevogtnings- og kontrolopgaver 
på flyvestationens område.  Flyvestation Karup dæk-
ker mere end 3.000 hektar, og ifølge garnisonskom-
mandant, oberst Søren Møller Poulsen, der også 
har bevogtningsansvaret på stedet, rækker hans 
eget personel kun til de almindelige opgaver under 
normale sikkerhedsforhold.

"Får vi et forøget beredskab, har vi ikke folk nok 
herinde. Med så mange enheder inden for hegnet, 
har vi med vores normale bevogtningsstyrke kun nok 
til at klare de daglige bevogtningsopgaver," siger 
oberst Søren Møller Poulsen. "Flyverhjemmeværnet 
kan bruges til bevogtning inden for hegnet, og jeg 
ser det som en mulighed for også at have skærpet 
adgangskontrol til flyvestationerne og eventuelt også 
til Flyvertaktisk Kommando."

grundlaget for aftalen er udarbejdet i fælles-
skab af Flyvestation Karup, flyverhjemmeværnet og 
Totalforsvarsregion Midtjylland. Det var regionens 
daværende chef, oberst Kurt Koch, der under-
skrev aftalen på hjemmeværnets vegne. For det er 
regionen, der efter anmodning fra Hærens Operative 
Kommando koordinerer en eventuel indsættelse af 
landmilitære styrker. Aftalen betyder endvidere, at 
regionen kan supplere enhederne fra flyverhjemme-
værnet med mandskab fra hærhjemmeværnet.

Vigtig aftale for begge parter
"Aftalen er vigtig," siger flyverhjemmeværnsinspek-
tør, oberst Kurt Refsgaard. "Den gør det lettere at 

dimensionere både vores folk og materiellet. Ved at 
kende flyvevåbnets behov kan vi stille det rigtige an-
tal mand, og vi kan uddanne dem målrettet. Derved 
kan vi give den bedste støtte. Med en metafor fra 
sportsverdenen kunne man sige, at træningen går 
ud på, at du kan spille din plads, når kampen går i 
gang."

Oberst Søren Møller Poulsen regner med, at 
medlemmer af flyverhjemmeværnet vil være særligt 
motiveret for opgaven.

”Jeg er glad for aftalen, og så vil det vise sig på 
de kommende øvelser, hvad der er i det. Det, der 
har med flyoperative ting at gøre, vil jeg gerne have 
flyverhjemmeværnet til,” siger han.

Karup er den første af de tre flyvestationer, der får 
en samarbejdsaftale med flyverhjemmeværnet. Ifølge 
inspektøren i flyverhjemmeværnet er en tilsvarende 
aftale på vej med Flyvestation Skrydstrup, ligesom 
man regner med, at Flyvestation Aalborg er interes-
seret. I begge tilfælde vil aftalerne så formelt blive 
indgået af de to totalforsvarsregioner for henholdsvis 
Fyn, Syd- og Sønderjylland samt Nordjylland.

Den nye aftale vedrører alene situationer, hvor sik-
kerhedsberedskabet er forøget. Derfor er det vigtigt 
for begge parter, at sådanne scenarier bliver indøvet 
i fredstid. Samarbejdsaftalen beskriver derfor, at der 
med jævne mellemrum skal holdes fælles øvelser for 
de fastansatte på flyvestationerne og de frivillige fra 
flyverhjemmeværnet.

Den nye aftale sætter ikke det hidtidige samar-
bejde med flyvevåbnet ud af kraft. Det kan stadig 
rekvirere den normale, daglige støtte fra flyverhjem-
meværnet, når der er behov for det. 

"Aftalen har ingen tidsbegrænsning, men selvføl-
gelig skal den justeres, som forholdene ændrer sig 
med tiden – vi er en fleksibel og dynamisk organisa-
tion," siger oberst Kurt Refsgaard.

”Det, der har med flyoperative ting at 
gøre, vil jeg gerne have flyverhjemme-
værnet til,” siger Oberst Søren Møller 
Poulsen, der er garnisonskommandant 
på Flyvestation Karup. Foto: Louise 
Dyring Nielsen.

fakTa

Aftalen med  
Flyvestation Karup
•	 	Stiger	bevogtningsniveauet	

på Flyvestation Karup, kan 
garnisonskommandanten 
bede om forstærkning hos 
hjemmeværnet. Det vil ske 
gennem Totalforsvarsre-
gion Midtjylland, der også 
kan stille med hærhjemme-
værn til opgaver uden for 
flyvestationens hegn.

•	 	Ifølge	aftalen	skal	flyver-
hjemmeværnet med kort 
varsel kunne stille med cir-
ka 100 mand til adgangs- 
og opholdskontrol samt 
bevogtning af nøglepunkter 
inden for hegnet.

•	 	Flyverhjemmeværnet	skal	
sikre, at mandskabet er 
uddannet til de særlige 
opgaver på flyvestationen 
og i et vist omfang stille 
med materiel. Flyvestation 
Karup skal sørge for ind-
kvartering og forplejning. 
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Selvmordspiloter eller spottere af olieforure-
ning. Flyverhjemmeværnets flyvende delinger 
kan bruges til begge dele, mener Søværnets 
Operative Kommando (SOK).

I deres civile fly kan de flyvende delinger 
være rollespillere og agere alt fra selvmords-
terrorister til tv-journalister, og evnen til at 
skelne disse meget forskellige hensigter 
vil søværnet gerne træne. Det sker i år på 
Baltops 08 og Danex 08, der er hen-
holdsvis en amerikansk og en 
dansk ledet flådeøvelse i 
danske farvande. 

"Vi inddrager de 
flyvende delinger i 
øvelser for at se, 
hvilke kapaciteter de 
har, og hvor-
dan vi 

eventuelt bedst kan indsætte dem operativt," 
siger Stefan Andersen, kommandørkaptajn og 
chef for Overvågnings- og Beredskabsafdelin-
gen i SOK.

En oplagt grund til at indsætte de flyvende 
delinger vil være en olieforurening, påpeger 
Stefan Andersen, der samtidig understreger, 
at en række forhold for et sådant samarbejde 
først skal være i orden - især er radiokommu-

nikation mellem SOK og flyene vigtig. 
"Vi ser frem til det. De flyvende 

delinger kan jo være hurtigt 
ude," siger Stefan Andersen.

Hidtil har SOK primært 
benyttet sig af egne eller 
marinehjemmeværnets 
skibe samt forsvarets fly og 
satellitbilleder for at danne 
sig et skøn over omfanget 

af en olieforurening. Et 
samarbejde med de 
flyvende delinger 
betyder dog ikke, at 

SOK vil glemme marinehjemmeværnet som 
partner.

"Vi er utrolig glade for den værdifulde res-
source, der er i marinehjemmeværnet med 30 
enheder spredt ud over landet og mandska-
ber, der er klar til at smide de ting, de har 
i hænderne for at rykke ud. Vi ser det som 
vores pligt at udnytte de ressourcer, der er," 
siger Stefan Andersen.

Flyvende delinger bliver fordoblet
Fra begyndelsen af juni får flyverhjemme-
værnet otte flyvende delinger mod i dag fire. 
Siden 2007 har flyverhjemmeværnet haft fly 
og besætninger klar på lufthavnene i Maribo, 
Roskilde, Esbjerg og Rønne. Med den næste 
etape af forsøget vil yderligere fire fly stå klar 
til at lette fra de tre jyske lufthavne i Randers, 
Skive og Sindal samt fynske Beldringe.

"Vi får nu fuld dækning i Danmark inden for 
en halv times flyvetid," siger flyverhjemmevær-
nets inspektør, oberst Kurt Refsgaard.

Med udvidelsen fra fire til otte 
delinger kan flyverhjemmeværnet nu 
dække hele landet inden for en halv 
times flyvetid.

Set fra oven
Søværnet vil gerne have støtte af hjemmeværnets fly. De flyvende delin-
ger skal deltage i to flådeøvelser, og efter en evaluering vil søværnet se 
på muligheden for at trække på flyene til skarpe opgaver.

Esbjerg

Skive
Randers

Beldringe

Maribo

Roskilde

Rønne

Sindal
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Militær  troværdighed
Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. Norgaard, mener, at det øvel-
sesmæssige samarbejde mellem forsvaret og hjemmeværnet er nødvendigt 
for, at hjemmeværnet bevarer en militær troværdighed.

AF JAKOB EBERHARDT

”Det går godt og bedre.”
Det er Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 

Jan S. Norgaards umiddelbare reaktion på spørgs-
målet om, hvordan samarbejdet mellem forsvaret og 
hjemmeværnet overordnet forløber. 

”Problemet har tidligere været, at både forsvaret 
og hjemmeværnet har været igennem en omorga-
nisering, men nu er begge områder faldet på plads. 
Desuden har forsvaret i stigende grad behov for 
hjemmeværnets støtte,” uddyber Jan S. Norgaard.

Han peger blandt andet på marinehjemmevær-
nets fine samarbejde med Søværnets Operative 
Kommando (SOK), det skarpe sneberedskab og 
kontroløvelserne, hvor hjemmeværnet er med til at 
støtte Hærens Basisuddannelse (HBU), som nogle 
af de samarbejdsområder, der går virkelig godt. 

træning af militære færdigheder
generalmajoren erkender dog, at der er plads til for-
bedringer af samarbejdet mellem forsvaret og hjem-
meværnet, når det gælder hjemmeværnets støtte til 
uddannelsen af Hærens Reaktionsstyrke.   

”Her har det haltet noget, idet hjemmeværnet ikke 
altid har kunnet levere varen, det vil sige stille mand-
skab nok til øvelserne,” forklarer Jan S. Norgaard. 
Han opfordrer derfor til, at flere hjemmeværnsenhe-
der melder sig, for som han påpeger: ”De ved ikke, 
hvad de går glip af”.

Hjemmeværnschefen bemærker, at det ikke kun 
er forsvaret, der har udbytte af dette samarbejde, for 
under øvelserne bliver der også indlagt momenter, 
som er målrettet hjemmeværnet.

”Hjemmeværnet er en militær organisation, 
som bedst får trænet sine militære færdigheder i 
samarbejde med forsvaret, herunder øvelser med 
Hærens Reaktionsstyrke. Ud over at give den 

enkelte hjemmeværnssoldat nogle gode oplevelser 
er øvelserne altså med til at gøre hjemmeværnet 
militært dygtigere, og hjemmeværnets deltagelse på 
øvelserne er nødvendige for, at vi fortsat bliver aner-
kendt som militært troværdige i samfundet,” fastslår 
Jan S. Norgaard.

tidligere varsel
Også forsvaret kan hjælpe til at med at styrke 
samarbejdet med hjemmeværnet, understreger 
generalmajoren. 

Han peger for eksempel på, at forsvaret kan 
være bedre til tidligt i forløbet at finde ud af, hvordan 
hjemmeværnet kan bruges under blandt andet øvel-
ser – både for at inddrage hjemmeværnet i videst 
muligt omfang, og for at hjemmeværnssoldaterne får 
et tidligere varsel, end det er tilfældet i dag. 

”Det handler om, at forsvaret tidligt i planlægnin-
gen tænker hjemmeværnet ind i forskellige aktivi-
teter og overvejer, hvad hjemmeværnet kan bidrage 
med. Forsvaret skal desuden tænke på, at der skal 
tages hensyn til en civil kalender, når det gælder 
frivillige i hjemmeværnet,” siger Jan S. Norgaard.

Visioner for samarbejde
Norgaard har helt klare ønsker til det fremtidige 
samarbejde mellem forsvaret og hjemmeværnet. Det 
handler kort sagt om, at hjemmeværnet og forsvaret 
i større omfang skal udveksle fastansat personale. 
Ved at ændre på den nuværende ansættelsesstruk-
tur vil generalmajoren have de fastansatte til i højere 
grad at skifte mellem stillinger i forsvaret og stillinger 
i hjemmeværnet. 

”På den måde vil der skabes en større integra-
tion mellem forsvaret og hjemmeværnet, og vi vil 
opnå et langt højere kendskab til hinanden, hvilket 



HJV magasinet  |  Juni 2008     23

kan gavne samarbejdet på længere sigt,” forklarer 
hjemmeværnschefen, der allerede har kontakt til 
Forsvarets Personeltjeneste (FPT) for at diskutere 
de nærmere planer.

Internationale operationer
Også hvad angår udsendelse af hjemmeværnssol-
dater på internationale missioner har generalmajoren 
visioner om at forbedre samarbejdet med forsvaret. 
Der er eksempelvis planer om at opstille enheder af 
hjemmeværnsfolk, der kan uddannes og udsendes 
sammen, således at det ikke kun – som i øjeblikket 
– er enkeltpersoner på kontrakt, der udsendes. 

”Desuden overvejer vi, at nogle af enhederne 
udelukkende skal løse opgaver, hvor deres militære 
kompetencer benyttes, for eksempel ved bevogt-
nings- og eskorteringsopgaver. Andre hjemmeværn-
senheder kunne lægge vægten på både de civile og 
militære kompetencer, som medlemmerne besidder. 
Det kunne være relevant i en overgangsfase, hvor 
det endnu er for tidligt at indsætte rent civile genop-
bygningshold, fordi det pågældende område er for 
farligt,” forklarer Jan S. Norgaard, der understreger, 
at de fremtidige enheder fortsat vil være under-
lagt og udsendt af Hærens Operative Kommando 
(HOK). 

Hjemmeværnets chef, 
generalmajor Jan S. 
Norgaard.
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Det gav mig  
et kick at se den 
forskel, vi  
kunne gøre

Med midlertidig grad af major var politiassistent og kompagnichef 
Claus Truelsen i godt seks måneder udlånt til hæren for at gøre 
tjeneste i Afghanistan.

AF MORTEN FREDSLUND

Da 40-årige Claus Truelsen for nylig holdt et fore-
drag om sin udstationering i Afghanistan, var der 
højt belagt smørrebrød og velduftende gule ærter 
med hele paletten af tilbehør på menuen. Imidlertid 
står aftenens traktement på Politigården i Randers i 
skærende kontrast til den forplejning Claus Truelsen 
fik serveret, da han var udstationeret i det centrale 
Afghanistan. 

Her bestod menuen ofte af ris med mug og bran-
ket kød, hvor 80 procent var fedt. 

”Maden var så ringe, at de fleste af de 150 
soldater i lejren tabte sig adskillige kilo. Og madens 
dårlige standard var nok det, der kom allermest bag 
på mig. Når man bor i en lejr langt hjemmefra er 
det jo netop maden, man ser frem til. Samtidig var 
toiletterne såkaldte festivaltoiletter, som ikke var or-
dentlig rengjorte. Det var under al kritik,” siger Claus 
Truelsen og tilføjer med et smil: 

”Og når temperaturerne samtidig kunne snige sig 
ned til - 43 °C om natten, ja så var det jo ikke lige 
her man satte sig hen med søndagsavisen.” 

Hjemmeværnets mærke i baretten
Claus Truelsen er politiassistent og samtidig kom-
pagnichef for de cirka 120 hjemmeværnssoldater 
i Politikompagniet i Randers. Fra august 2007 til 

februar i år tog han imidlertid orlov fra begge jobs for 
at gøre tjeneste i Afghanistan. 

”Jeg var udlånt af hjemmeværnet til forsvaret, 
men bar under hele udstationeringen hjemmevær-
nets baret. Så det var god PR for hjemmeværnet,” 
fortæller Claus Truelsen. 

Som næstkommanderende i CIMIC-enheden (Ci-
vilt Militært Samarbejde, red.) i den centrale provins 
ghor stod han blandt andet for at finde projekter, 
der kunne gennemføres og være med til at forbedre 
leveforholdene for de lokale afghanere. 

Skaffede vand til 6.500 afghanere
I løbet af det halve år gennemførte han mere end 
20 projekter – lige fra reparation af politimesterens 
motorcykel til etablering af tre brønde, der i dag 
sammenlagt giver vand til 6.500 indbyggere. De 
måtte tidligere gå 20 kilometer, når der skulle hentes 
vand. 

”Jeg havde 100.000 kroner til rådighed, og det gav 
mig et kick at se, hvor stor en forskel vi kunne gøre 
for et så forholdsvis lille beløb. Det var virkelig til at 
tage og føle på,” fortæller Claus Truelsen, der ikke er i 
tvivl om, hvilket projekt som gjorde størst indtryk. 

”Det var en donation til lærerseminariet i Chag-
hcharan. De havde simpelthen ingenting. De kom 

Claus Truelsen er politiassi-
stent og chef for de cirka 120 
hjemmeværnssoldater i 
Politikompagniet i Randers. 
Fra august 2007 til februar i år 
tog han orlov fra begge jobs 
for at gøre tjeneste i 
Afghanistan.
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med en ønskeliste, og de fik alt, hvad der var på 
listen. Lige fra møbler til pc’er. Så der var ikke et øje 
tørt,” siger Claus Truelsen.

Pylrehoveder i Danmark
Byen Chaghcharan ligger i provinsen ghor, der er 
på størrelse med Danmark og har cirka 640.000 
indbyggere, som hører til de fattigste i Afghanistan. 

”Helt bogstaveligt er det en kultur, som befinder 
sig på et stadie 1000 år tilbage i tiden. De færreste 
kan læse og skrive, og vi så børn, der barfodet blev 
sendt op i bjergene for at vogte geder til trods for, at 
det var frostvejr,” siger Claus Truelsen og tilføjer:

”Men det er vilkårene. Til gengæld kan jeg ikke 
lade være med at beundre afghanerne. Det er et 
sejt og barsk folkefærd. Derimod er vi danskere 
generelt nogle pylrehoveder – det står helt klart, når 
man først har set, hvor hårdt livet kan være 5.000 
kilometer herfra.”

God PR for hjemmeværnet
Udfordringerne med at få tingene til at ske i en 
fremmed kultur betyder, at Claus Truelsen pønser på 
at tage af sted igen. Men helt basalt er overbevis-
ningen om, at man som udsendt virkelig kan gøre en 
forskel, det der tæller mest hos Claus. 

”Selv om vi kæmpede med træge procedurer, 
bureaukrati og for få penge – ja så forbedrede vi 
livsvilkårene for ret mange mennesker. Samtidig 
er det utroligt lærerigt at komme ud blandt andre 
folkefærd. Så jeg tager gerne af sted igen, hvis det 
rigtige job byder sig,” siger Claus Truelsen og tilføjer: 

”Hjemmeværnssoldater med de rette kompeten-
cer og uddannelse kan sagtens bestride en række 
stillinger, der ellers er øremærket hærens personel. 
Jeg blev – som den første kaptajn i hjemmevær-
net nogensinde – udnævnt til midlertidig major og 
sparede dermed hæren for at udsende en tjeneste-
gørende officer. Det var en god løsning, som betød, 
at jeg kunne udføre mit job med den rette autoritet 
og pondus. Det betød også, at en del skeptiske 
enkeltpersoner fra det øvrige forsvar blev overbevist 
om, at en soldat med baggrund i hjemmeværnet 
og med de rette kompetencer magtede opgaven i 
Afghanistan. Så det var god PR for hjemmeværnet. 
Ingen tvivl om det.”   

Claus Truelsen (længst th.) gennemførte mere end 
20 projekter i løbet af de godt seks måneder, han 
var i Afghanistan. Her er der linet op til fotografering 
i forbindelse med overdragelse af 12.000 
skolebøger til Saghar distriktet.
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Chaghcharan

Claus Truelsen indgik i den 
danske del af NATO-koali-
tionsstyrken, International 
Security Assistance Force 
(ISAF), i Chaghcharan. 

Danmark har 10 personer, 
som indgår i det litauiske 
Provincial Reconstruction 
Teams (PRT) i Chaghcharan 
i den centrale del af Afgha-
nistan. Området er meget 
bjergrigt, og byen ligger cirka 
2.500 meter over havet. Seks 
personer udgør et mobilt mili-
tært observations-team, mens 
resten arbejder i den litauiske 
stab. Alle bor i den litauiske 
lejr i Chaghcharan.

ISAF har soldater fra i alt 37 
lande – herunder 26 NATO-
lande. Den samlede styrke er 
på cirka 37.000 soldater. 

fakTa
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Patrulje-
kompagni 
knokler for 
forsvaret

top professionel 
sikkerhedsuddannelse

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

De var nogle af de første hjemmeværns-
soldater, der i 2006 blev sendt til det 
krigshærgede Irak for at udføre beskyt-
telsesopgaver for diplomater i forsvarets 
såkaldte Protection Teams.

Hjemmeværnets landsdækkende 
specialkompagni med det kringlede navn 
Særlig Støtte og Rekognosceringskompag-
ni (SSR) har de seneste to år haft godt 30 
skarpe internationale udsendelser, primært 
i Irak og Afghanistan.

Ud over det internationale bidrag leverer 
kompagniet betydelige ressourcer til 
forsvaret. Alene i 2007 løb indsatsen op 
i mere end 15.000 mandtimer, hvoraf 
hovedparten gik til forsvaret. 

En væsentlig opgave omfatter støtte 
til forsvarets uddannelser. Kompagniet er 
således jævnligt ude som instruktører for 
at undervise soldater i så forskellige faglige 
emner som sanitetstjeneste, rekognosce-
ring og kamp. Samarbejdspartnerne tæller 
blandt andet Danske Artilleriregiment, 
Forsvarets Sundhedstjeneste og Siriuspa-
truljen. Som noget nyt er SSR også med 
til at uddanne flyvevåbnets piloter, når de 
træner overlevelse bag fjendens linier. 
Instruktørvirket strækker sig fra dags- til 
ugekurser, så det er noget, der trækker 
tænder ud blandt kompagniets godt 80 
aktive medlemmer.

”Ud over forsvaret medvirker vi også fast 
som instruktører for politiets beredskabsde-
ling,” forklarer kompagnichef Morten Rask, 
der forventer, at støtten til forsvaret vil blive 
yderligere intensiveret i 2008.

Ved siden af instruktørvirket deltager 
kompagniet i større øvelser som Danex 
sammen med Frømandskorpset og i Night 
Hawk sammen med Jægerkorpset. 

Læs mere om SSR på www.hjv.dk/SSR

Siden 2006 har Jægerkorpset i Nordjylland 
uddannet cirka 150 professionelle person-
beskyttere, der i teams på 10-15 mand er 
blevet udsendt til Irak for at beskytte og for-
svare diplomater og embedsmænd udsendt 
af Udenrigsministeriet. Omkring 15 af de ud-
dannede personbeskyttere har en baggrund 
som hjemmeværnssoldat.

Forsvarets nye Protection Team uddannel-
se er møntet på at ruste de udvalgte soldater 
til at fungere som professionelle specialister i 
sikkerhed. De skal blandt andet kunne styre 
en bil væk fra en potentiel risiko, skyde sig fri 
eller lynhurtigt kunne overmande en eventuel 
fjende, der forsøger at myrde den person, 
som er i deres varetægt.

Lige siden starten har der været hjem-
meværnssoldater repræsenteret på den 
eftertragtede uddannelse, der i gennemsnit 
har 130 ansøgere per hold. Heraf slipper kun 
30 gennem nåleøjet.

”På hvert hold er der typisk to soldater 
fra hjemmeværnet. Det gælder også på det 
nye hold fra maj,” fortæller Lars Krag, der er 
instruktør på uddannelsen. 

Han er ansat af hjemmeværnet og udlånt 
til Jægerkorpset, hvor han står for koordi-
neringen til hjemmeværnet. Blandt andet 
trækker han på udstrakt støtte fra en lokal 
HIS-enhed (Hjemmeværnets indsatsstyrke)
fra Vendsyssel, der i 2007 leverede ikke min-
dre end 15.192 mandtimer fortrinsvis som 
momentstyrker for Jægerkorpset.

”Hjemmeværnssoldater kan sagtens 
kvalificere sig til uddannelsen – også selv om 
de ikke har været værnepligtige. Det er der 
netop en, der har gjort, fordi hans militære 

færdigheder fra hjemmeværnet var i orden. 
Det kræver selvfølgelig også, at du kan 
matche optagelsesprøvens krav,” siger Lars 
Krag.

Mandsopdækkede  
hjemmeværnschef
I år gennemfører Jægerkorpset Protection 
Team uddannelsen med tre hold. Med på det 
seneste hold var også en hjemmeværnssol-
dat, som HJV magasinet har talt med. 

”Det er simpelthen verdens bedste sik-
kerhedsuddannelse, Jægerkorpset har skruet 
sammen. Som personbeskytter skal du hele 
tiden være to skridt foran for at kunne yde 
optimal sikkerhed,” fortæller hjemmeværns-
soldaten, der optræder anonymt. Han kom-
mer fra det landsdækkende specialkompagni 
”Særlig Støtte og Rekognosceringskom-
pagni” (SSR). 

Som et led i uddannelsen var han sammen 
med et team med til at mandsopdække 
hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. Nor-
gaard, 24 timer i døgnet. Holdet afværgede 
adskillige trussels- og bombeforsøg mod 
hjemmeværnschefen og fik også overmandet 
den terrorist, der forsøgte at knivmyrde ham. 
Alle parter var yderst tilfredse med indsatsen.

Læs mere om uddannelsen til Protection 
Teams på Forsvarets Rekrutterings hjem-
meside:

http://forsvaretsuddannelser.dk/Pages/
default.aspx.

Klik på knappen ”Elite”, der viser alle 
forsvarets eliteuddannelser.

Hjemmeværnssoldater kan sagtens kvalificere sig til 
Jægerkorpsets Protection Team uddannelse. Foreløbig 
har et dusin gjort det.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
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Den Kongelige  
Livgarde får stor støtte

Når Den Kongelige Livgarde i slutningen af 
juni fejrer sit 350 års jubilæum, vil det foregå 
med stor støtte fra hjemmeværnet, som har 
påtaget sig ansvaret for at løse i alt cirka 
920 store og små opgaver under de mange 
forskellige arrangementer. Jubilæet, der finder 
sted fra 25.-30. juni, omfatter blandt andet 
internationalt tattoo og koncert i Tivolis Kon-
certsal, og på selve jubilæumsdagen 30. juni 
er der blandt andet march gennem Køben-
havn, frokost og musik i Kongens Have samt 
festmiddag i Bella Centret med deltagelse af 
hele den kongelige familie. 

Arrangørerne regner med mange besøgen-
de: Til tattooet er der hver af de tre aftener 
plads til 9.000 tilskuere, og til festmiddagen 
skal der dækkes op til mellem 8.000 og 
9.000 mennesker.

Del af festen
Kaptajn Karsten B.P. v. Noortwijk, der koordi-
nerer hjemmeværnets indsats under jubilæet, 
regner med, at der skal omkring 700 mand 
til at løse opgaverne, og at cirka 450 af disse 
vil være hjemmeværnsfolk. Resten supplerer 
hjemmeværnet med folk fra civile foreninger.

Kaptajnen, der tidligere har været ansat i 
Hjemmeværnskommandoen, men nu er på vej 
til Livgarden, pointerer, at hjemmeværnssolda-
terne bliver en del af festen.

”Når hjemmeværnssoldaterne har løst 
deres opgaver, er de mere end velkomne til 
at deltage i arrangementerne, for eksempel 
at lytte til TV2-koncerten. Alle modtager 
desuden Livgardens festtegn, der er formet 
som en medalje, en T-shirt og fire fribilletter til 
tattooet,” siger Karsten B. P. v. Noortwijk.

Uvante opgaver
Hjemmeværnet støtter med både vante og 
uvante hjemmeværnsopgaver. Under de 
kendte opgaver skal hjemmeværnssoldaterne 
blandt andet regulere trafik, fungere som 
chauffører, opstille og nedtage telte samt tage 
sig af bevogtning, adgangskontrol og samarit-
tjeneste. De mere atypiske opgaver omfatter 
for eksempel anvisning af pladser, pasning af 
barer og garderober samt hjælp med at bære 
fade ind og ud.  

”Hjemmeværnets støtte til Livgardens jubi-
læumsarrangement er et udtryk for den gode 
samarbejdsånd, som hersker mellem Livgar-

den og hjemmeværnet. Det er derfor naturligt 
for os at støtte Livgarden under jubilæet, rent 
bortset fra at flere af opgaverne er helt nor-
male hjemmeværnsopgaver,” siger chefen for 
uddannelsessektionen ved Totalforsvarsregion 
København, major Christian Michélsen, som 
også har været med til at planlægge hjemme-
værnets støtte til jubilæumsarrangementerne. 

Hjemmeværnet hjælper til ved et af de største arrangementer 
i København i år – Livgardens 350 års jubilæum.

AF JAKOB EBERHARDT

Livgarden fylder 350 år 
i slutningen af juni.
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De frivillige i hjemmeværnet sover bogstavelig 
talt med støvlerne på.

I hvert fald at dømme efter antallet af 
gange, hvor de måtte i aktion i 2007.

2.265 gange i det forløbne år blev der 
sendt bud efter hjemmeværnets assistance. 
Fra forsvaret, politiet, beredskabet og andre 
myndigheder.

Det er rekord. Aldrig tidligere har samfun-
det haft så megen brug for hjemmeværnets 
hjælp. Det fremgår af hjemmeværnets årsrap-
port for 2007.

Fordeler man antallet af operative indsæt-
telser på alle årets 365 dage, svarer det til, at 

hjemmeværnet var i aktion seks gange i døgnet.
Sådan har indsættelserne naturligvis ikke 

været fordelt. Men det siger noget om, hvor 
ofte der er bud efter hjemmeværnet.

tiltænkt rolle
Både Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Ulrik Kragh, og Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jan S. Norgaard, er tilfredse 
med den stigende anvendelse af værnet til 
militære og civile opgaver. Dermed opfylder 
hjemmeværnet præcist den rolle, det var 
tiltænkt i forsvarsaftalen.

”Da de politiske partier for fire år siden indgik 
forsvarsaftalen 2005-2009, var en af forudsæt-
ningerne netop, at ingen myndighed – det være 

sig forsvaret, politiet og andre – skulle 
råde over ressourcer, der kunne 

klare en hvilken som helst 
situation. I stedet skulle 

man i spidsbelast-
ninger og andre 

pressede 
situationer 

bruge 
de 

fri-
vil-

lige i hjemmeværnet og beredskabet til at 
assistere. Det er lige præcis det, der er sket og 
nu sker i stigende omfang,” siger Ulrik Kragh.

generalmajor Jan S. Norgaard hæfter sig 
også ved, at støtten til totalforsvaret er støt 
stigende.

”Forsvarets enheder bruger hjemmeværnet 
mere og mere, hvad enten der er tale om 
uddannelse af værnepligtige eller øvelser med 
de reaktionsstyrker, der skal på internationale 
missioner. Det lærer vi meget af i hjemme-
værnet, og vi får også mange tilkendegivelser 
om, at forsvaret sætter pris på samarbejdet,” 
siger Chefen for Hjemmeværnet.

Støtte og reaktionstider
Hjemmeværnets hjælp til lokalsamfundet samt 
støtte til totalforsvaret blev i 2007 opgjort til 
godt 350.000 mandtimer.

Hjemmeværnsledelsen betegner det som 
meget tilfredsstillende, at der i et år uden 
større ulykker og katastrofer har været så 
meget brug for hjemmeværnets indsats. Det 
viser, at hjemmeværnets arbejdsgivere – både 
militære og civile – nu kender og bruger de 
kapaciteter, hjemmeværnet råder over.

Det er ikke alene vigtigt at være på pletten, 
når der er brug for hjælp, men også at være 
der hurtigt. Et eksempel: Ved eftersøgning og 
søredning skal hjemmeværnet være i aktion 
inden for 45 minutter. Den gennemsnitlige 
reaktionstid for indsættelser i 2007 var 37 
minutter!

Når det gælder opstilling af enheder og 
operativ planlægning afslører årsrapporten, 
at hjemmeværnet kan bidrage med betydeligt 
flere soldater og delinger end det, der kræves 
i resultatkontrakten med forsvarsministeriet.

i aktion
gange

Hjemmeværnets årsrapport 2007 vidner om, at både forsvaret 
og de civile myndigheder i stigende omfang får assistance af 
hjemmeværnets frivillige.

AF JØRgEN JENSEN

Støtte til lokalsamfundet i mandtimer

Støtte til totalforsvaret i mandtimer

2005

2006

2007

96.951

160.956

131.063

135.194

192.519

220.347

Hjemmeværnets støtte  
til lokal samfund og total-
forsvar 2005 - 2007.

2.265
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turbo på uddannelse
Det stigende antal operative indsættelser til 
støtte for forsvar, politi og andre myndighe-
der har haft konsekvenser for uddannelsen i 
hjemmeværnet.

Bagsiden af medaljen er, at de frivillige i 
de aktive styrker ikke er helt så langt som 
planlagt med den resterende lovpligtige ud-
dannelse.

Det er der flere årsager til:
•	 	I	en	organisation	med	frivillige	er	der	en	

naturlig grænse for, hvor meget tid den en-
kelte kan bruge på hjemmeværnstjenesten. 
Mange bruger i forvejen betydeligt flere 
timer, end de skal. Det viser Socialforsk-
ningsinstituttets store undersøgelse af de 
frivillige i hjemmeværnet fra juni 2007.

•	 	Smertegrænsen	kommer	ikke	mindst	i	en	

situation, hvor der er damp på kedlerne på 
arbejdsmarkedet og mangel på arbejds-
kraft. De frivillige i hjemmeværnet har 
ligesom mange andre måttet yde en ekstra 
indsats på deres civile arbejdsplads. 

•	 	De	mange	operative	indsættelser	har	bety-
det, at den resterende lovpligtige uddan-
nelse i en del tilfælde er blevet udskudt.

”Det er naturligt, at vores førsteprioritet er 
at imødekomme vore samarbejdspartneres 
ønsker om assistance. Vi skal være på pletten 
hver gang, der er brug for os. Ellers ryger 
troværdigheden,” siger Jan S. Norgaard.

Samtidig understreger han, at den lovplig-
tige uddannelse skal gennemføres hurtigere, 
så man kan komme efterslæbet til livs. Derfor 
er en af hovedopgaverne i 2008 at få sat 
turbo på uddannelserne.
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gik til stålet
Major Jane Sahl Koch var imponeret over såvel Kronprinsessens 
evner som hendes entusiasme, da hun i marts tog den sidste del af 
hjemmeværnets grunduddannelse.

AF JAKOB EBERHARDT

Det var ikke så lidt Kronprinsesse Mary nåede igennem, da hun afslut-
tede hjemmeværnets grunduddannelse fra 9.-11. marts. På de tre 
dage, som fandt sted på henholdsvis Beredskabsstyrelsens Frivillig-
hedscenter i Hedehusene og på hjemmeværnets Uddannelsescenter 
Christiansminde, gennemførte Kronprinsessen blandt andet første-
hjælpsprøven, uddannelse i brandbekæmpelse, kontrolskydning 7, 
eksercits samt en to-dages instruktionsøvelse, der primært fokuserede 
på faget felt- og vagttjeneste, og som bød på overnatning i bivuak i 
øsende regnvejr. 

Kursuslederen og tilrettelæggeren af Kronprinsessens uddannelse, 
major Jane Sahl Koch fra Hjemmeværnsskolen, så med en vis spæn-
ding frem til afviklingen af uddannelsen.  

”Det er jo ikke hver dag, man gennemfører en uddannelse for en 
kronprinsesse, så jeg var noget spændt på forhånd, for eksempel også 
med hensyn til det sikkerhedsmæssige. Men Kongehuset havde en 
utrolig professionel tilgang til det, og hele forløbet gik stille og roligt og 
uden problemer,” siger Jane Sahl Koch, der betegner samarbejdet med 
hoffet som fuldkommen upåklageligt.

Alt i alt oplevede Jane Sahl Koch ikke, at der var den store forskel på 
at gennemføre kurset med Kronprinsessen i forhold til andre kurser.

Guldmærke
Kronprinsessen gennemførte hjemmeværnsuddannelsen på fornem 
vis, og Jane Sahl Koch påpeger, at selv om der var tale om en meget 
prominent kursist, så blev der ikke givet ved dørene. Et eksempel på 
den flotte gennemførelse af uddannelsen er resultatet af førstehjælps-
prøven, hvor Kronprinsesse Mary opnåede 98 point, hvilket udløste et 
guldmærke.

”Sværhedsgraden og indholdet af førstehjælpsprøven og kontrolskyd-
ningen ligger helt fast, og der er ikke mulighed for at favorisere nogen. 
Kronprinsessen skal ligesom alle andre leve op til nogle helt bestemte 
og fastsatte krav,” fortæller Jane Sahl Koch.

Desuden udtrykker majoren fra Hjemmeværnsskolen stor respekt for 
Kronprinsessens indstilling under uddannelsen.

”Både kronprinsessen og hendes hofdame Caroline Heering var 
imponerende fokuserede og engagerede hele vejen igennem, både når 
det gjaldt undervisning, oprydning og klargøring af feltkost,” forklarer 
Jane Sahl Koch, der desuden er imponeret over, hvor langt Kronprin-
sessen er nået på kort tid, og hvor hurtigt hun har fanget stoffet. 

Fuldt sløret er Kronprinses-
sen klar til dagens opgaver.

Kronprinsessen
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Seks medlemmer af Motoriseret Infanterikompagni 
København City fik en stor oplevelse, da de i marts 
deltog i uddannelsen af Kronprinsesse Mary.

AF JAKOB EBERHARDT

Sidste del af Kronprinsessens grunduddannelse 
blev gennemført i en gruppe, som var sammensat 
af forskellige hjemmeværnssoldater fra Motoriseret 
Infanterikompagni København City. For et af grup-
pemedlemmerne, den 29-årige oversergent Pouline 
Smet-grosbøl, var det både en stor ære og en stor 
oplevelse at være med til at uddanne Kronprinses-
sen.

”For mig er det en stor anerkendelse af hjemme-
værnet, at Kronprinsessen vælger at tage en hjem-
meværnsuddannelse. Det er en slags blåstempling 
af vores opgaver og indsættelser,” fortæller Pouline, 
der i 2007 selv brugte mindst 800 timer på hjem-
meværnet, og som i 2008 blandt andet har været 
indsat i forbindelse med bombesprængningen på 
Østerbro i februar. 

Velfungerende gruppe
Pouline og de øvrige gruppemedlemmers opgave 
var at hjælpe med at demonstrere de ting, som 
Kronprinsessen og hofdame Caroline Heering skulle 

lære. Og det krævede, at gruppen vidste, hvornår 
den skulle træde til, og hvornår den skulle lade 
være, forklarer Pouline.

”Samtidig med at vi skulle vise dem tingene, skulle 
vi undlade at vise særlige hensyn og give dem plads 
til også selv at finde ud af det og prøve tingene,” 
siger den kvindelige oversergent og delingsfører.

Pouline Smet-grosbøl, der til daglig er dyrlæge-
studerende, oplevede ikke, at det var svært at indgå 
i en gruppe med en kendt og fremtrædende person.

”Vi forsøgte at indlemme Kronprinsessen som et 
ligestillet gruppemedlem, og hun var meget lærevillig 
og ikke bange for at gå ind i opgaverne, som hun 
var god til at indleve sig i. Det gjorde det nemt for 
gruppen at fungere,” påpeger Pouline. 

Selvom Pouline og hendes kompagnikolleger 
selv har været igennem grunduddannelsen, var der 
stadig nogle af uddannelsesaktiviteterne, som var 
interessante at opleve.

”Selvom det for os var basale ting, kan man altid 
lære nye måder at gøre tingene på,” slutter Pouline.

Oversergent Pouline Smet- 
Grosbøl (nummer tre fra højre) 

synes, at det var en stor ære og 
oplevelse at være med til at 

uddanne Kronprinsesse Mary. 
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Tabt arbejdsfortjeneste

Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste blev ændret markant i 2006, så der nu udbeta-

les godtgørelse fra første dag under ferie og andre fridage, og at der udbetales dob-

belt sats under akutte indsættelser i fredstid med under 48 timers varsel. Alligevel er 

det et emne, der jævnligt bliver bragt op – nu også med ønske om tabt arbejdsfor-

tjeneste for en hel uge, hvis man under hjemmeværnstjeneste i en weekend mister 

en hel uges indkomst. Det ligger dog ikke lige i kortene at ændre bestemmelserne 

om tabt arbejdsfortjeneste. Forsvarsministeriet har afvist at tage sagen op med bag-

grund i det nuværende grundlag. Øvelser kan lægge beslag på mange dage om året 

og kræver derfor en nøje planlægning, så det ikke bliver så dyrt for den enkelte.

Ingen CE-mærkning af hjelme
På Landsrådsmødet blev der igen rejst spørgsmål om CE-
mærkning af hjemmeværnets hjelme. Der har været et ønske om mærkning for at kunne bruge hjelmene ved uddannelse i blandt andet brand og redning. Hjemmeværnsledelsen fastslog, at man generelt ikke ønsker at mærke militært udstyr, herunder hjelme. Hjemmeværnets samarbejdspartnere vil blive orienteret om emnet.

Justering af uddannelse

Hjemmeværnsskolen er ved at være færdig med 

forslag til justeringer i grunduddannelsen og 

resterende lovpligtig uddannelse af de frivillige. 

Der er lagt op til tilpasninger med det formål at 

øge tilfredsheden med uddannelsens indhold og 

at motivere flere af de frivillige til at gennemføre 

uddannelsen så hurtigt som muligt. På grund af de 

store omstillinger i hjemmeværnets organisation og 

uddannelser de seneste år er man ikke helt så langt 

som planlagt med gennemførelsen af den lovplig-

tige uddannelse.

Rådighedsvederlag

Landsrådet anbefaler en ny model for rådighedsvederlag med 

et uændret grundbeløb per underafdeling på 25.000 kroner 

per underafdeling og fortsat 1.100 kroner per aktivt medlem. 

Denne justering samt en forøgelse af den samlede ramme 

med to millioner kroner giver mulighed for at øge distrikternes 

ramme med 200.000 kroner Det betyder for eksempel, at 

stabskompagnier kan tildeles en ramme på op til 200.000 

kroner, afhængig af størrelse og aktivitetsniveau.

Hvis brillerne går itu
Hvis man som frivillig er så uheldig at få 
beskadiget sine private briller under tjenesten i hjemmeværnet, er det stadig muligt at få dem erstattet. Man skal sende skadesan-meldelsen via egen myndighed til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK), Søminegraven, 1439 København, og med Hjemmeværnskommandoen som efterret-ningsadressat. Blanketten til skadesanmel-delsen findes på hjemmesiden for Forsvarets Personeltjeneste på intranettet under menusti: Erstatningsforhold – INTOPS – Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor – blan-ketter. Spørgsmål om ovennævnte kan rettes til afdelingsleder Finn Andersen på HJV-HJK-CA03 (FIIN), tlf. 33 47 93 30.

Fremtidens hjemmeværn

Landsrådet har nedsat et udvalg, der skal komme 

med et bud på fremtidens hjemmeværn. Anledningen 

er, at Forsvarskommissionen i februar 2009 skal 

komme med et oplæg til de politiske forhandlinger 

om en ny forsvarsaftale fra 2010. Hvilken rolle 

hjemmeværnet skal spille i en kommende forsvars-

aftale bliver her i foråret og sommeren drøftet i hele 

rådsorganisationen. På et ekstraordinært landsråds-

møde i august skal der vedtages en udtalelse, som 

forhåbentlig kan være til inspiration for politikerne, før 

forhandlingerne om en ny forsvarsaftale går i gang.

Faner til distrikterneSom led i hjemmeværnets 60 års jubilæum 
den 1. april 2009 er der bestilt faner til distrik-
terne. Der er bestilt embedsfaner i silke med 
broderet myndighedsmærke og navnetræk, 
fanespyd med hjemmeværnets mærke i mes-
sing, fanefødder og overtræk samt kasse. Alle 
myndighedsmærker bliver digitalt rentegnet. 
15 af myndighedsmærkerne er heraldisk god-
kendte og yderligere 12 skal laves om, så de 
lever op til samme krav. Fanerne bliver indviet i 
forbindelse med jubilæet.
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Færre timer ved 
skrivebordet

Administrative lettelser optager både de frivillige og 
hjemmeværnsledelsen. Nu er der lavet en undersø-
gelse om, hvad der er vigtigst.

AF JØRgEN JENSEN

Forsvarsforligets krav til hjemmeværnet om 
ændring af organisation og uddannelse har 
givet mere bureaukrati. Det er opfattelsen i 
distrikterne og hos mange frivillige.

Sagt helt firkantet er det et udbredt ønske 
at kunne bruge færre timer bag skrivebordet 
og flere timer i marken på ”rigtig” hjemme-
værnstjeneste.

Nu har Forsvarsministeriets Interne Revi-
sion i samarbejde med Lohff Management 
Consultants A/S gennemført en undersøgelse 
for at få kortlagt, hvornår og hvordan der 
kan indføres administrative lettelser – vel at 
mærke uden at det går ud over kravet om, at 
hjemmeværnet dokumenterer sin virksomhed.

På det seneste møde i Hjemmeværnets 
Landsråd fremlagde en projektgruppe fra For-
svarsministeriets Interne Revision og Lohff re-
sultatet af undersøgelsen, der er gennemført 
inden for alle værnsgrene og med besvarelser 
fra 103 underafdelinger og distrikter.

Der er især tre områder, der prioriteres højt af 
underafdelinger og distrikter:
•	 IT	hjælpeværktøjer
•	 Økonomi
•	 Uddannelses-	og	øvelsesvirksomhed
En række andre områder indgår også i under-
søgelsen, blandt andre planlægning, operatio-
ner, beredskab, materiel, mødevirksomhed og 
informationsvirksomhed. Alle sammen vigtige, 

men ikke med samme høje prioritet som 
ovennævnte.

Brugervenlig udgave
IT er på mange måder nøglen til administra-
tive lettelser og fylder derfor også en del i 
undersøgelsen.

Forsvarsministeriets Interne Revision og  
Lohff har delt deres anbefalinger op i 
forbedringer, der kan gennemføres på kort, 
mellemlangt og langt sigt.

På IT-området er der allerede indført en 
PC-pakke til underafdelingerne. Her anbefales 
det på kort sigt blandt andet at gennemføre en 
analyse af funktionaliteter, brugervenlighed og 
svartider på hjv.dk, specielt med fokus på delen 
efter medlems log in. På mellemlangt og langt 
sigt er der ønske om at opgradere applikatio-
ner, anskaffe mobile bredbåndsforbindelser 
og – om muligt – udveksling af data mellem 
DeMars og hjv.dk med henblik på at indføre 
egentlig digital forvaltning.

De to firmaer bag undersøgelsen gør 
opmærksom på, at alene IT-området vil kræve 
store investeringer, der nødvendigvis må spre-
des over en årrække.

Mange af forslagene til lettelse af økonomi-
styringen og forbedringer på uddannelsesom-
rådet hænger sammen med IT, for eksempel 
ønskerne om at alle skemaer og blanketter 
skal være elektroniske. generelt er det et 

udbredt ønske at få forenklet reglerne om 
økonomiforvaltning. Det samme er tilfældet 
med bedre oversigt over uddannelser og 
enklere tilmelding til kurser.

De mange anbefalinger vil nu blive ana-
lyseret, sammenlignet med øvrige tiltag og 
opgaver og derefter indsat i en selvstændig 
aktionsliste af hjemmeværnsstaben.

Så kan hjemmeværnsledelsen prioritere an-
befalingerne i forhold til både økonomi og den 
tid, der er til rådighed. Når dette grundlag er på 
plads, vil alle løbende kunne følge aktioner på 
et nyoprettet site på www.hjv.dk, og Landsrå-
det vil få forelagt en status to gange om året.

Hjemmeværnsfolk vil ud i marken og helst ikke 
bruge for megen tid ved skrivebordet. Derfor er 

administrative lettelser højt på dagsordenen.
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Ny version af hjv.dk 
til september
Motoren på hjemmevær-
nets internetportal står til 
udskiftning. Version 2 går 
snart i luften med mindre 
justeringer i designet.

AF CHARLOTTE 
BAUN DREJKA

En ny udgave af hjv.dk bliver en realitet til efteråret, 
når motoren i hjemmeværnets populære internetpor-
tal bliver skiftet ud. 

Det er besluttet at udskifte det hidtidige system 
på hjv.dk baseret på et CMS-system (står for Con-
tent Management System) til et nyt system kaldet 
MOSS - Microsoft Offi ce Sharepoint Server.

”En væsentlig årsag til udskiftningen er, at Mi-
crosoft ikke længere understøtter det nuværende 
CMS-system, hvilket betyder, at hjemmeværnet 
fremover ikke vil kunne få samme support som 
hidtil,” forklarer Sven Falkbøll, der er formand for 
styregruppen for hjv.dk.

Selv om der teknisk set er tale om en større 
motorudskiftning, så vil hjv.dk´s mange brugere ikke 
kunne se den store forskel, når de i fremtiden surfer 
rundt på den nye version af hjv.dk. 

Det nuværende design på siderne forbliver såle-
des uændret, og brugerne vil som hidtil stadig have 
de samme muligheder for at kunne se nyheder, få 
informationer og benytte systemet til administrative 
registreringer. Der bliver således ikke pillet ved de 
nuværende funktioner for registrering af aktiviteter, 
booking mv.

”Brugerne vil få bedre oplevelser på den nye 
version af hjv.dk. Nyhedsvisningen bliver nemlig 
meget mere overskuelig. Der bliver også mulighed 

for at lægge fl ere 
billeder ind på 
nyhederne, 
der vil blive 
vist på en 
mere læsevenlig måde 
på skærmen. Det hele bliver mere brugervenligt,” 
fortæller Sven Falkbøll.

Han understreger, at det har været et prioriteret 
ønske at optimere nyhedsvisningen, fordi under-
søgelser har vist, at nyheder er blandt brugernes 
favoritter på hjv.dk, der i dag har omkring 160.000 
unikke besøgende om måneden. 

Den foreløbige skæringsdato for ”motorudskiftnin-
gen” er sat til 1. september, hvor hele hjv.dk vil blive 
migreret over på MOSS.

Mere fleksibel nyhedsvisning
Overgangen til MOSS vil primært komme til at 
berøre de frivillige redaktører, der får et nyt værktøj 
til nyhedsformidlingen. 

Firmaet Creuna i København står for udviklin-
gen af den nye version af hjv.dk. Firmaet var også 
hovedarkitekterne bag det nuværende hjv.dk og har 
et solidt kendskab til hjemmeværnet.

Ændringer betyder, at det skabelonsystem, som 
i dag benyttes til at lægge nyheder på hjv.dk, bliver 

Sådan kommer en artikel til 
at se ud i det nye system. 
Menuen er mere logisk 
opdelt, der er fl ere billeder, 
og der er kommet billedtek-
ster. I det grå felt til højre er 
der blevet plads til en 
faktaboks til for eksempel 
links og andre faktuelle 
oplysninger. 
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erstattet af et nyt system, som de involverede redak-
tører naturligvis skal uddannes i. 

”Indholdet i det nuværende system vil blive 
overført, så en redaktør kun skal foretage små eller 
ingen tilpasninger, før alt er på plads. For redaktører-
ne vil det nye først og fremmest være værktøjet, der 
nok er lidt anderledes, men også er enklere og med 
fl ere funktioner,” forklarer chefkonsulent Karsten 
Tanggaard fra Creuna.

Redaktører på kursus
Overgangen til den nye version af hjv.dk vil derfor 
rent uddannelsesmæssigt i første omgang berøre 
redaktører, informationspersonel og HDU-ansvarlige, 
der har ansvaret for at opdatere og vedligeholde 
hjemmesider på hjv.dk.

Efteruddannelsen vil blive forankret i et under-
visningskorps bestående af de 11 frivillige HDU-
konsulenter. Efteruddannelsen forventes at kunne 
gennemføres med halvdagskurser.

”Der er planlagt et grundkursus for frivillige og 
ansatte. Desuden planlægges der et modulkursus 
for særlige hjv.dk opgaver,” forklarer Sven Falkbøll. 

Inden premieren i efteråret vil der desuden blive 
rig lejlighed til at prøve det nye MOSS-system af i et 

sandkassemiljø, hvor udpegede brugere kan øve sig 
i det nye system i et lukket miljø. Desuden vil der på 
hjv.dk blive mulighed for egen læring via en trin-for 
trin vejledning.     

Orienteringsrunde i juni
Belært af erfaringer med tidligere omstillinger i 
hjemmeværnet bliver der gennemført orienterings-
møder i juni, hvor den nye version af hjv.dk vil blive 
introduceret. Man vil også her komme ind på, hvilke 
forventninger der er til indsatsen fra de frivillige og 
fra myndighederne.

Møderne er planlagt til at foregå i juni og henven-
der sig først og fremmest til informationspersonellet, 
men alle frivillige, ansatte og især chefer er meget 
velkomne.

Til stede ved møderne vil blandt andet være chef-
konsulent Karsten Tanggaard fra fi rmaet Creuna, 
formand for styregruppen Sven Falkbøll samt 
Klaus. G. Nielsen, der var projektleder på befalings-
mandstræffet i 2007.

På hjv.dk vil der komme fl ere informationer om den 
nye version af hjv.dk.  

Redaktørskabelonen 
bliver mere tilgængelig 
med forklaringer over 
hver indtastningsboks 
og specifi kation af 
billedstørrelser. Alle 
redaktørens værktøjer 
kan nås fra redaktør-
båndene øverst. 
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FAKTA

Køreplan for ny 
version af hjv.dk
Maj-august: Test af det nye 
system.
Maj-juni: Uddannelse af 
HDU-konsulenter. 
Maj: Opdatering af hjælpe-
system og trin-for-trin-vejled-
ninger, der vil blive lagt ud på 
hjv.dk. 
Juni: Orienteringsmøder fem 
steder i landet i juni. Møderne 
henvender sig til faste og 
frivillige chefer samt informa-
tionspersonel.
September: Overgang til nyt 
system
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Hjemmeværnets Musikkorps 
Vendsyssel skal spille ved en 

militær musikfestival i Albertville 
i starten af juli. 

Hjemmeværnets Musik- og tambur-
korps, Vendsyssel, drager til sommer 
til Frankrig, hvor de skal deltage i en 
stor international militær musikfestival i 
Albertville fra 4. til 6. juli.

Musikkorpset er inviteret med på fe-
stivalen som repræsentant for forsvaret. 
”Det er første gang et musikkorps fra 
hjemmeværnet skal optræde på festiva-
len i Albertville, der ligger i nærheden 
af Schweiz. Baggrunden er en invita-
tion fra den danske ambassade i Paris 
til Forsvarskommandoen,” fortæller 
presse- og kommunikationschef Erik Pe-
tersen fra Hjemmeværnskommandoen.

Sidste år var det fynske Hjemmevær-
nets Brassband Syd i Loiredalen og 
spille ved en tilsvarende militær musik-
festival. Det har været med til at bane 
vejen for det nordjyske musikkorps’ 
deltagelse i Albertville, der tidligere 
har haft besøg af andre musikkorps fra 
forsvaret. Den populære festival træk-
ker hvert år mange militære orkestre til 
byen og tusindvis af publikummer, mens 
festivalen står på.

Det nordjyske musikkorps skal selv-
følgelig spille meget militærmusik, men 
vil også fornøje publikum med anden 
underholdningsmusik. Normalt plejer 

musikkorpsets koncerter at foregå in-
dendørs. Det bliver lidt anderledes i Al-
bertville, hvor de også skal spille, mens 
der marcheres. Derfor har musikkorpset 
lagt sig ekstra i selen og har gennemført 
intensiv spille- og marchtræning i foråret 
med en instruktør fra Prinsens Musik-
korps i Skive.

Internationalt publikum
Under den berømte Nijmegen-march i 
Holland i juli vil marchgængerne også 
blive underholdt af et hjemmeværns-
orkester. Et sammensat musikkorps 
med deltagere fra Totalforsvarsregion 
Sjællands tre orkestre skal leve op til 
foregående års indsatser fra hjemme-
værnets musikkorps. 

Endelig rejser Hjemmeværnets Musik-
korps Århus til Estland i forbindelse 
med ”Victory Day”, der markeres med 
en stor parade i hovedstaden Tallin. 
Under opholdet i slutningen af juni vil de 
også give koncerter andre steder i det 
baltiske land.

”Så vores musikkorps når ud over 
den danske grænse og har et internatio-
nalt publikum,” anfører Erik Petersen.

Af Charlotte Baun Drejka 
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Musikkorps skal  
spille i Frankrig

LandeT rundT

En mand blev i februar idømt en måneds ube-
tinget fængsel, efter han i juli 2007 havde slået 
på et medlem af politihjemmeværnet og truet to 
andre med at slå dem ihjel. Han blev dømt efter 
den paragraf i straffeloven, der handler om vold 
og trusler mod tjenestemand i funktion.

At dommen ikke blev hårdere skyldes, at 
mandens slag kun medførte begrænset skade, 
og de omstændigheder - han var stærkt beruset 
- hvorunder han fremsatte truslerne. Det skete 
ved en koncert ved Meilgaard Slot på det nordlige 
Djursland.

Ifølge vidneforklaringen i retten så to medlem-
mer af politihjemmeværnet den tiltalte brække en 
kantpæl i vejkanten af, som han fægtede med i 
luften, mens han "råbte noget i retning af: Kom 
og tag mig, så skal jeg slå jer ihjel. Nu har jeg 
jo truet jer." Derefter gik den tiltalte ind på en 
parkeringsplads, hvor han slog et tredje medlem 
af politihjemmeværnet på skulderen.

"Jeg synes, det er en rigtig afgørelse, og vi er 
tilfredse med dommen. Rettens afgørelse viser, 
at hjemmeværnets medlemmer står under lovens 
beskyttelse, når de udfører et hverv, som de er 
blevet pålagt af en myndighed - i dette tilfælde af 
politiet. I en sådan situation skal medlemmerne 
af hjemmeværnet respekteres. Det er dommen 
et klart signal om," sagde Hjemmeværnskom-
mandoens stabschef, oberst Finn Winkler, efter 
dommen, som ikke er blevet anket.

  
Af Ole grosen

Fængsel for vold  
og trusler mod  
hjemmeværnsfolk
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Koldinghus
Hjemmeværnssoldaterne 
(fra venstre) kompagnichef 
Niels Ole Priisholm, sergent 
Poul Erik Jensen og menig 
Kenneth K. Jensen stod 
fanevagt sammen med en 
spansk soldat, da udstillingen 
”Da spaniolerne kom - et 
kulturmøde i 2008” blev åbnet 
på Koldinghus af Kronprins 
Frederik. I tekst, billeder 
og med genstande fokuse-
rer udstillingen på den tid, 
spaniolerne var her, på deres 
dramatiske hjemrejse til Spa-
nien og på de mange myter 
om dem. Udstillingen åbnede 
i forbindelse med 200-året for 
den dramatiske brand på Kol-
dinghus, der fandt sted natten 
mellem den 29. og 30. marts 
1808. Er du interesseret i at 
se udstillingen, vil den blive 
vist på Langelands Museum 
fra 13. juni til 17. august og 
på Roskilde Museum fra 29. 
august til 2. november. 

Nye flydespærringer  
til marinehjemmeværnet
I alt 3,5 kilometer flydespærringer er indkøbt 
til at beskytte miljøet mod olieforurening. Alle 
hjemmeværnsfartøjer af 900-klassen får de 
nye spærringer installeret i år. De erstatter 
dem, der har over 20 år på bagen, og som er 
blevet stive med alderen, mens rusten har sat 
sit præg på metaldelene.

Hvert fartøj af 900-klassen får to af de 160 
meter lange spærringer på agterdækket. 
Derfor skal alle skibene på værft, da de nye 
kystflydespærringer kræver en forstærkning 
af agterdækket, ligesom hvert skib skal have 
installeret en ny power pack under dæk. 
Det er den, der leverer hydraulisk kraft til at 
blæse spærringerne op med luft samt sørge 
for udlægning og ophaling. Endelig skal en 
større åbning i sø-gelænderet give mere 
arbejdsplads.

En enkelt sektion af flydespærringen 
er 130 centimeter høj. Den holdes oppe i 
vandoverfladen af luft, der blæses ind i den 
øverste fjerdedel. Resten udgøres af et skørt, 
der holdes nede i vandet af en kæde i hele 
spærringens længde. To gaster blæser luft i 
flydespærringen, mens andre hjælper flyde-
spærringen ud over rælingen. 

"Besætningen kan lægge flydespærrin-
gerne ud på 20-30 minutter, hvis den er rigtig 
dygtig. Det kræver træning, så det er meget 
vigtigt, at besætningerne øver det så ofte 
som muligt," siger Casper Larsen, orlogs-
kaptajn og marinehjemmeværnsinspektora-
tets sagsbehandler i skibssikkerhed.

Af Ole Grosen 
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LandeT rundT

Et løb for  
de seje

Værn får egne 
magasiner
Martha er sat i søen, og Virksomhedshjem-
meværnet nærmer sig direktionsgangen.

Det er navnene på henholdsvis 
marinehjemmeværnets og virksomheds-
hjemmeværnets nye magasiner, der skal 
informere frivillige, ansatte og – især for 
virksomhedshjemmeværnets vedkom-
mende – samarbejdspartnere. 

I det redaktionelle oplæg til Martha 
hedder det, at det er "nødvendigt med et 
organ, som kan orientere mere i dybden 
om alle de specifikke MHV-tiltag inden for 
materiel, uddannelse, opgaver, visioner 
osv... Derfor kan Martha komme til spille 
en vigtig rolle for den fælles forståelse 
inden for marinehjemmeværnet og ikke 
mindst et fælles sammenhold."

Og materiel var der at finde i det første 
nummer. Foruden artikler om uddannelser, 
udsendelse til internationale missioner og 
samarbejde mellem flotiller inden for be-
vogtning og nærforsvar (BON) har bladet 
teknisk tyngde med artikler om uniformer 
og de nye gummibåde, der i år bliver stan-
dard på alle fartøjer af 800-klassen. 

Virksomhedshjemmeværnet er et 
magasin, der især henvender sig til sam-
arbejdspartnere på ledelsesniveau i den 
private og den offentlige sektor.

"Magasinet er først og fremmest 
rettet mod de virksomheder, vi allerede 
samarbejder med og dem, vi gerne vil 
have i tale. Vi vil gerne vise dem, hvad vi 
har at tilbyde, så derfor henvender vi os til 
beslutningstagerne – og i det første num-
mer især til dem, der har et beredskabs-
ansvar," siger Tonny B. Christensen, der 
er informationschef i virksomhedshjem-
meværnet og ansvarshavende redaktør på 
bladet af samme navn.

Af Ole grosen 

Løbskoordinator Allan Holmbæk er ikke i tvivl: 
Danmarks længste orienteringsløb er ikke for 
tøsedrenge. Løbet, der afvikles lørdag 23. 
august, er på ikke færre end 50 kilometer.

”Det er et løb, hvor de bedste af forsvarets 
enheder i Danmark får mulighed for at konkur-
rere og vise hvem, der er de bedste,” siger 
Allan Holmbæk, der er tidligere idrætsofficer i 
Hærhjemmeværnsdistrikt Herning. 

Løbet er dog ikke kun for folk i forsvaret, for 
også civile er meget velkomne til at deltage. I 
år er den største ændring i forhold til tidligere, 
at 50-kilometer-distancen har fået en ”lillebror” 
– en rute på 25 kilometer.

”Sidste år blev man nødt til at aflyse på grund 
af travlhed hos arrangørerne, hjemmeværnets 
Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni, 
men med den ny ekstra distance håber vi på at 
genskabe interessen,” siger Allan Holmbæk.

gennem de senere år er deltagerantallet 
faldet, og i 2006 deltog omkring 40 personer. 

Skifter hvert år
Allan Holmbæk påpeger, at det ikke kun er 
distancen, der gør løbet hårdt, for også terræ-
net er med til at ”pine” deltagerne. Løbet, der 

hvert år bliver afviklet et nyt sted i Danmark, 
har nemlig altid foregået i kuperede områder, 
som for eksempel Rebild Bakker, Himmelbjerg-
egnen og Dollerup Bakker. I år er det imidlertid 
lidt anderledes. Der skal løbes i det knap så 
kuperede område omkring Ulfborg, men til 
gengæld bliver sværhedsgraden – herunder 
posternes placering – højere end tidligere.

Løbet har fundet sted i mere end ti år, og 
det var i sin tid hjemmeværnets Specielle 
Efterretningspatruljer, det nuværende Særlig 
Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR), 
som tog initiativ til Danmarks længste orien-
teringsløb, og som efterfølgende har stået for 
den praktiske afvikling af arrangementet. I år 
står Hærhjemmeværnsdistrikt Herning for plan-
lægningen og afviklingen af løbet i samarbejde 
med SSR, men Allan Holmbæk understreger, 
at selvom der er kommet en ny medarrangør, 
lever 50-kilometer-løbet videre i samme ånd 
som tidligere.

”Det er stadig et hardcore orienteringsløb, 
hvor der ikke bliver tolereret moderne hjælpe-
midler,” siger Allan Holmbæk.

Af Jakob Eberhardt

Danmarks længste og hårdeste 
orienteringsløb er i år rykket til 
skovområderne ved Ulfborg i 
Vestjylland, og løbet er udvidet 
med en ny distance.

Løbet finder sted lørdag 23. august, og det 
er muligt at tilmelde sig løbet på hjemme-
siden www.50km.dk, hvor der desuden er 
yderligere information om løbet. Løbet er 
gratis for folk i forsvaret, mens øvrige be-
taler 300 kroner i startgebyr. 50 kilometer-
løbet starter klokken 8.00, mens 25 
kilometer-løbet starter klokken 9.00. Der er 
en tidsgrænse på 16 timer for 50 kilometer 
og 15 timer for 25 kilometer.

Det 50 kilometer lange orienteringsløb 
foregik i Rold Skov i 2005.
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Hver 2. sejler  
snuppet af politiet

Turbo på 
karrieren

Med sommerens komme er sejlsæsonen 
skudt godt i gang. Det giver uvægerligt mere 
trafik langs de danske kyster. 

Nordsjællands politi brugte pinsen til at 
gennemføre en større kontrol af lystsejlerne 
ud for Hundested og i Roskilde Fjord. Patrul-
jeringen skete med Isefjord-flotillens fartøj, 
MHV 905 ASKØ, som platform. Flotillen 
stillede besætning og deres hurtiggående 
gummibåd til rådighed for politifolkene, der 
standsede 30 lystsejlere og blandt andet 
tjekkede deres hastighed, alkoholpromille, 
sikkerhedsudstyret om bord samt diverse 
bådførerbeviser.

Ud af de 30 lystsejlere endte 14 med at få 
en bøde eller en påtale. ”Det er lidt skræm-
mende, at næsten halvdelen af sejlerne ikke 
havde styr på tingene,” siger Claus Olesen 
fra Isefjord-flotillen i Hundested.

Otte lystsejlere fik bøder, hovedsageligt 
fordi deres sikkerhedsudstyr var mangelfuldt. 
Rigtig galt gik det for en ung mand, der 
drønede rundt på en vandscooter omkring 

Frederikssund. Det kostede ham en klækkelig 
bøde, da det er ulovligt at sejle på vandscoo-
ter i Roskilde Fjord. Seks sejlere slap med 
påtaler på grund af mindre forseelser – blandt 
andet havde de glemt deres speedbådskøre-
kort.

Politiets patruljering til søs skete i henhold 
til en nylig indgået samarbejdsaftale med 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst. Aftalen inde-
bærer, at marinehjemmeværnets tre flotiller i 
Hundested, Helsingør og Skovshoved stiller 
fartøjer til rådighed for det nordsjællandske 
politi, så de får mulighed for at patruljere 
langs kyststrækningen fra Isefjorden til Mid-
delgrunden i Øresund.

”Kontrollen viste, hvor vigtig aftalen er. 
Politiet kan med den få hjælp fra vores fartøjer 
og besætninger til at skabe en mere tryg 
trafikkultur til søs, der i sidste ende kan redde 
menneskeliv,” siger Claus Olesen.

Af Charlotte Baun Drejka

Den 42-årige officer, major Jette Albi-
nus, overtog 1. april chefansvaret for 
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland 
i Esbjerg. Hun overtog chefstolen efter 
major John Flarup, der har fået nye ud-
fordringer i Hjemmeværnskommandoen.

Vejen frem til distriktschefstillingen i 
Esbjerg har snoet sig mellem hjemme-
værnet, hæren, Forsvarsakademiet og to 
udstationeringer på Balkan, senest som 
stabschef i Kosovo. Undervejs har Jette 
Albinus konstant suget viden til sig. Hun 
var blandt andet den første hjemme-
værnsofficer, der gennemførte hærens 
”Operativ Føringsuddannelse” efterfulgt 
af et stabskursus, der førte til udnævnel-
sen som major i 2003. 

Den nye chef har brugt de første 
måneder på at lære distriktet at kende. 
Hendes røntgenøjne er især rettet mod 
moderniseringer af distriktets forskellige 
planer med diverse samarbejdspartnere.  
Jette Albinus lægger ikke skjul på, at 
springet til den vestjyske muld er endnu 
et skridt i en nøje planlagt karriereud-
vikling. Også selv om hun har fået 300 
kilometer til den faste familiebase på 
Frederiksberg og papsønnen Benjamin. 
Som den aktive sportskvinde hun også 
er, sker det jævnligt, at hun smutter i 
løbeskoene til og fra arbejdet i Esbjerg, 
hvor hun har fået sig en lejlighed.

Af Charlotte Baun Drejka

14 ud af 30 lystsejlere havde ikke orden i tingene, da nordsjæl-
landsk politi om bord på Isefjord-flotillens fartøj, MHV 905 ASKØ, 
patruljerede i vandet ud for Hundested og i Roskilde Fjord.

Nordsjællands politi standsede i 
pinsen 30 lystsejlere. Patruljeringen til 

søs skete med hjælp fra Isefjord-
flotillen i Hundested. 
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I det følgende er en oversigt over noget af det 
materiel, som hjemmeværnet modtager i løbet 
af 2008 og 2009. Præcist hvornår materiellet 
kommer ud til depoterne, kan der endnu ikke 
sættes dato på.

Køretøjer og udstyr:
24 lastbiler af MAN 13-typen afløser MAN 
8 og bliver leveret til totalforsvarsregionerne 
Nord, Midt, København og Sjælland. Totalfor-
svarsregion Syd får ikke MAN 13-lastbiler, da 
de i forvejen er udstyret med lastbiler af MAN 
10-typen, der er nyere end MAN 8.

36 gD’er (geländewagen Diesel) bliver 
leveret til motoriserede overvågningsdelinger 
i totalforsvarsregionerne Midt, Nord, Syd og 
København.

19 føringskøretøjer (folkevognsrugbrød) 
fordeles til alle hærhjemmeværnsdistrikter.

Desuden får marinehjemmeværnet i 2009 
12 nye folkevognsbusser til erstatning for 
MAN 8.

Maritimt udstyr:
Flydespærringer, gummibåde, trailere til 
gummibåde og de sidste fartøjer af 900-klas-
sen er på vej til marinehjemmeværnet i den 
kommende tid.

Våben og tilbehør:
Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS) får 
udleveret lette støttevåben (maskingeværer), 

hvortil der vil være enten et 
dag- og natsigte eller et 
dagsigte.

Hjemmeværnet anskaffer 
231 geværer af typen M/95, FX 
(9 mm) til indøvelse af eksempelvis by-
kamp. geværerne skyder med farvepatroner, 
og våbnene fordeles som uddannelsessæt til 
alle regioner samt Hjemmværnsskolen og Det 
Bornholmske Hjemmeværn.

Uniformer/uniformsgenstande:
Marinehjemmeværnet får en ny uniform, så 
uniformerne er tidssvarende.

Alle aktive i hjemmeværnet bliver ekviperet 
med vinterluffer og refleksveste.

I løbet af 2008 og 2009 udleveres regntøj 
M/96 til Bevogtnings- og Nærforsvarsenhe-
der (BON), flyverhjemmeværnet, marinehjem-
meværnet samt hærhjemmeværnet undtagen 
politihjemmeværnet. 

Kampveste er indkøbt til motoriserede 
overvågningsdelinger samt Hjemmeværnets 
Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni.

Elektronik:
Der er indkøbt laser duel-system til gevær 
M/95, som i sæt vil blive fordelt til regionerne.

29 gPS’er (global Positioning System) 
leveres til regioner, distrikter og virksom-
hedshjemmeværnet og skal især anvendes til 
hjemmeværnets militære køretøjer ved støtte 

til blandt andet kommuner, 
beredskab og politi. 

Andet:
Der vil blive anskaffet et oppusteligt telt med 
varmeapparat til alle distrikter. Teltet skal 
erstatte de udslidte gamle 5×5 telte.

Til hundeførere er der indkøbt 300 styk 
funktionsudrustning og andet, der styrker 
hundeførernes opgaveløsning og sikrer, at 
føreren har det mest krævede udstyr.

De flyvende delinger får det udstyr, der skal 
til for at kunne gennemføre pilotprojektet fuldt 
ud. I udrustningen indgår blandt andet red-
ningsflåder, mundering, kommunikationsudstyr 
og kameraer til fastholdelse af observation. 

Sanitetstrailerne bliver udstyret med 144 
nye sanitetstasker (M/06). Taskerne lever op 
til kravet om præhospitalt udstyr og erstatter 
M/96. 

Hjemmeværnets Særlig Støtte- og Re-
kognosceringskompagni får kompasser og 
rygsække (NORR PARA RANgER 135 liter).

Fra folkevognsrugbrød over lette støttevåben til vinterluffer. Der er godt 
gang i både store og små materielanskaffelser til hjemmeværnet.

AF JAKOB EBERHARDT
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Fremtidig uniformering

Indrapportering på hjv.dk

Så er retningslinjerne for den kommende sammensætning af 
arbejds- og indsatsuniform samt tjenesteuniform klar.

Fra og med i år bliver alle indrapporteringer af indsættelser  
registreret via hjv.dk, og Hjemmeværnskommandoen arbejder 
løbende på at forenkle indrapporteringsprocessen.

AF JAKOB EBERHARDT

AF JAKOB EBERHARDT

De overordnede linjer for den fremtidige 
uniformering af det frivillige personel i hjem-
meværnet er på plads. Lige så snart fristerne 
for levering af uniformsgenstandene er kendt, 
vil myndighederne få besked.

Fremtidig uniformering:
Hærhjemmeværnet og virksomhedshjemme-
værnet:
Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform 
M/84 og regntøj M/96.
Tjenesteuniform: Tjenesteuniform M/84.

Flyverhjemmeværnet:
Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform 
M/84 og regntøj M/96.
Tjenesteuniform: Tjenesteuniform M/84.

Marinehjemmeværnet:
Sejlende flotiller: 
Arbejds- og indsatsuniform: Funktionsuniform 
M/04 og regntøj M/94.
Tjenesteuniform: Jakkeuniform M/97 (dog 
bliver jakken udskiftet med M/04, kort).

Motoriseret Bevogtning og Nærforsvar 
(MOTBON) samt Bevogtning og Nærfor-
svar (BON):
Arbejds- og indsatsuniform: Kampuniform 
M/84 og regntøj M/96.
Tjenesteuniform: Jakkeuniform M/97 (dog 
bliver jakken udskiftet med M/04, kort).

1. januar 2010 udgår følgende 
uniformer:
Udgangsuniform M/69 i hærhjemmeværn og 
virksomhedshjemmeværn. Musikerpersonel 
benytter dog fortsat uniformen.
Stationsuniform M/72 i flyverhjemmevær-
net. Musikerpersonel benytter dog fortsat 
uniformen.
Udgangsuniform M/69, sort i marinehjemme-
værnet. Musikerpersonel benytter fra 1. januar 
2009 jakken M/97.

1. maj i år udgik en ny bestemmelse fra 
Hjemmeværnskommandoen om, hvordan ind-
sættelser opgøres, dokumenteres og indrap-
porteres. Hjemmeværnskommandoens Drifts- 
og Økonomiafdeling har gennem længere tid 
været i gang med at udvikle indrapporterings-
processen via hjv.dk, og arbejdet har blandt 
andet omfattet at definere de forskellige 
typer indsættelser, og hvilke rapporteringer 
underafdelingerne skal foretage. De trufne 
beslutninger vil løbende blive evalueret med 
henblik på eventuelle justeringer, og Drifts- og 
Økonomiafdelingen modtager gerne forslag 

til forbedringer – ad kommandovejen – fra 
brugerne af systemet.

Chef for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, fremhæver betydningen af 
underafdelingernes indrapporteringer.

”Indberetning af aktiviteter er supervigtigt, 
for vi skal bruge det til at dokumentere hjem-
meværnets anvendelse og berettigelse over 
for vores arbejdsgivere, revisionsmyndigheder, 
politikere og befolkningen. Det er simpelthen 
med til at gøre os troværdige,” siger generalen 
og fortsætter:

”Ingen aktivitet er således slut, før den er 
rapporteret og dokumenteret.”

Han peger på, at underafdelingernes ind-
rapporteringer ikke bliver mindre vigtige i en 
tid med en nedsat forsvarskommission og et 
kommende forsvarsforlig.

”Der er ingen tvivl om, at når vi i hjem-
meværnet har nogle ønsker om fortsat at 
være en del af forsvaret og beredskabet, så 
vil forsvarskommissionen samtidig gerne se 
et bevis på, at pengene rent faktisk går til de 
opgaver, som hjemmeværnet får midler til at 
løse,” forklarer hjemmeværnets chef.
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En sag for de 
hårde drenge
En lille snes hårdføre patruljesoldater fra København og Nordsjælland har brugt 
foråret på at komme i topform, så de er klar til at repræsentere hjemmeværnet på 
en af verdens hårdeste patruljekonkurrencer, Erna Raid, i Estland.

AF CHARLOTTE  
BAUN DREJKA
FOTOS: MIKAEL  
HJULER

Der går talrige historier om den stroppetur, der 
venter de patruljesoldater, som kvalificerer sig til 
patruljekonkurrencen Erna Raid i Estland. 

I det baltiske lands ufremkommelige nåleskov og 
mange sumpede områder skal soldater fra mange 
lande marchere cirka 200 kilometer i fugleflugtslinie 
over fem dage med al deres oppakning og mad på 
slæb til hele turen. Det bliver en lang sej udfordring 
for både fysikken og de mentale kræfter.

En lille snes københavnske og nordsjællandske 
patruljesoldater har brugt foråret på at forberede sig, 
så de klar til at tage kampen op.

”Det er kun én gang i livet, du får sådan en 
chance. Så vi har alle givet den ekstra skalle,” siger 
delingsfører Daniel Mattsson, der står i spidsen for 
holdet fra en patruljeindsatsdeling under distrikt 

København 
City. Han og 
holdkam-

meraterne 
Martin Christian-

sen, Søren Madsen 
og Klaus Larsen har 

ligesom de øvrige deltagere fulgt 
Totalforsvarsregion Københavns tilbud om 

uddannelse i blandt andet skydning, førstehjælp og 
svømning forud for konkurrencen i august.

I Emdrup Svømmehal har patruljesoldaterne så-
ledes svømmet på baner med udlagte forhindringer. 
Blandt andet skulle de ned på bunden af bassinet og 
løsne en knude på tre meters dybde.

”Det var overraskende udmattende. Klaus, der el-
lers er vant til at spille undervandsrugby og er en haj 
til at svømme, var ret forbløffet over, hvor hårdt det 

var. Fysisk anstrengelse kombineret med tankevirk-
somhed under stress er faktisk ret belastende for 
kroppen,” konstaterer Daniel Mattsson.  

Træningen har været helt nødvendig, fordi del-
tagerne i Estland bliver udsat for at skulle forcere 
mange strømfyldte vandveje. 

Armstræk under åben himmel
Den første uddannelsesweekend foregik i Christi-
ansminde ved Jægerspris, hvor HJV magasinet 
mødte konkurrencedeltagerne på skydebanen for 
at træne skydning med de pistoler, der skal skydes 
med i Estland. For nogle var det helt nyt, mens 
andre havde prøvet det før.

Ikke langt fra skydebanen gjaldede ordrerne i 
luften, som var det den navnkundige ”Kaptajn Jes-
persen”, der i besættelsestidens Danmark sørgede 
for, at radiolyttere ikke blev ”blødagtige” – de skulle 
bare følge hans gymnastiske anvisninger. 

På Christiansminde var rollen overtaget af den 
24-årige Marie Lynge fra Jyske Dragonregiment, 
der høvlede deltagerne gennem de obligatoriske 
øvelser i den såkaldte bronzecirkel.

”Hæv jer op i armene”. ”Fire armbøjninger”, ”Otte 
knæbøjninger”, ”10 englehop”. Patruljesoldaterne 
fik sved på panden, men fulgte ellers godt med i 
programmet. Bronzecirklen blev gentaget adskillige 
gange under træningsweekenden, der også bød på 
løb og march.

Et godt team 
Ud over den fysiske træning stod der også sanitet 
på programmet. Klaus Larsen, ældste patruljesoldat 
på City-holdet, lagde frivilligt krop til diverse forbin-

Formen skal været helt i top, 
inden patruljesoldaterne fra 

Totalforsvarsregion København 
til august tager til en af verdens 
hårdeste patruljekonkurrencer, 

Erna Raid, i Estland. 
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dinger, der er nødvendige for at stoppe blødninger. 
”Vi supplerer hinanden godt. Nogle er specialister 

i sanitet som Søren og jeg selv, der har taget ekstra 
uddannelse inden for førstehjælp. Andre i grup-
pen er stærke i løb, skydning og praktiske opgaver. 
Vores største udfordring bliver klart at få så mange 
marchkilometer i benene som muligt,” forklarer 
delingsfører Daniel Mattsson, der har lagt op til både 
individuel og fælles træning. 

For eksempel har Martin på eget initiativ været i 
Sveriges ødemark en hel uge for at afprøve vægten 
og arten af den mad, som man bør medbringe på en 
sådan tur.

En nødvendig forudsætning for at træne så meget 
forud for Erna Raid er selvfølgelig, at baglandet er 
indforstået. Det har ikke været helt uden sværdslag 
for Klaus. 

”Vi har måttet droppe en planlagt sommerferie. 
Det er jo ikke lige så fedt, men nødvendigt,” siger 
Klaus Larsen, der har kone og to børn på 10 og syv 
år. For de fleste af de øvrige deltagere – mange er i 
starten af 20erne – synes det aktive hjemmeværns-
liv ikke at være den store hæmsko.

Dedikeret patrulje
Mens holdet fra distrikt København City selvfølgelig 
ser frem til udfordringen i Estland, virker solda-
terne fra patruljekompagniet ”Sjætte” i Sorgenfri 

anderledes dedikerede. Sidste år deltog de i en 
konkurrence i Letland med et hold, der opnåede en 
tredjeplads og dermed blev det første ikke-baltiske 
land nogensinde, der fik plads på sejrsskamlen i 
konkurrencen Zemmessardzes Patrulja.

”Vi bruger omkring 100 timer om måneden på 
kompagniet og betragter os som en eliteenhed 
med et ekstremt godt sammenhold,” fortæller Ulrik 
Andersen. Han er dog godt klar over, at Erna Raid vil 
blive ”en rigtig hård nyser”.

Også for hans hold har march- og løbetræningen 
fyldt ekstra meget i foråret. ”Muligvis vil nogle have 
set os ved Furesøen i Frederiksdal, hvor vi har mar-
cheret rundt med fuld oppakning. Jeg tror, vi skal 
rundt om den sø mindst 10 gange inden Erna Raid,” 
siger Ulrik Andersen.

Så hvem ved? Måske kan hjemmeværnsholdene 
gå hen og overraske. Det er set før. Rent faktisk 
snuppede en benhård dansk hjemmeværnspatrulje 
fra Roskilde guldet i Erna Raid tilbage i 1996. 
Dengang sagde den estiske forsvarsminister: ”De 
danske patruljers færdigheder og fysiske formåen 
har skabt stor respekt om det danske hjemmeværn.” 

Så det er da ikke utænkeligt, at hjemmeværnet 
igen kan skrive historie i Estland!

Læs mere om Erna Raid på hjemmesiden:  
www.erna.ee/ee.

Martin Christiansen 
(th.) og Klaus 
Larsen øver sig i at 
lægge den helt 
rigtige forbinding.

Delingsfører Daniel Mattsson 
fanget, mens han er i fuld gang 
med den fysiske træning. 

Erna Raid er opkaldt efter en le-
gendarisk estisk patruljeenhed, 
ERNA, der i 1941 fra Finland 
blev sat ind i Estland, hvor den 
kæmpede mod den sovjetiske 
besættelsesmagt og reddede 
en stor del af lokalbefolkningen.

Sidste år konkurrerede 
28 hold fra ni lande på den 
200 kilometer lange march. 
Hjemmeværnets fem regioner 
skiftes til at udtage hold til 
konkurrencen, der i år foregår 
fra 4. til 9. august. To hold fra 
Totalforsvarsregion København 
er udtaget – fra patruljekom-
pagniet ”Sjætte” fra Sorgenfri 
under distrikt Storkøbenhavn 
og fra en patruljeindsatsdeling 
under distrikt København City. 
Desuden står et hold fra Nord-
sjælland på venteliste. 



Arbejdsgrupperne var 
opdelt efter politikredse. 
Her drøfter politi og 
hjemmeværn fra 
Bornholm det fremtidige 
samarbejde.

Politimester Michael 
Højer Larsen fra 
Rigspolitiet (tv.) og 
hjemmeværnets chef, 
generalmajor Jan S. 
Norgaard, fulgte 
opmærksomt debatten 
ved seminaret. 

Der er ingen grund til a
t

        
 sparke en åben dør ind

Berøringsangst hører gamle dage til. 
Politi og hjemmeværn gør status på seminar 
på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab med 

over 130 deltagere.

AF OLE gROSEN

Hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. Norga-
ard, kunne ved forårets politiseminar på Hjemme-
værnsskolen byde velkommen til 25 repræsentanter 
fra politiet og godt fire gange så mange medlemmer 
af politihjemmeværnet.

"Politiseminaret har et overordnet formål: at 
udbygge det allerede gode samarbejde. I skal tro på 
os. Ikke fordi jeg står og siger det - men fordi vi gør 
det, vi siger," sagde hjemmeværnets chef til politiets 
repræsentanter.

Fra Rigspolitiet fulgte politimester Michael Højer 
Larsen op med et indlæg. Han henviste til den 
fælles krisestyringsøvelse i forbindelse med terror, 
CMX 08, i april.

"Det var kun en øvelse på papiret, men i en 
skarp situation var det nok sådan, det var foregået. 
Samarbejdet mellem politi og hjemmeværn fungerer 
rigtig godt, og det skal det også," sagde han blandt 
andet.

Under den efterfølgende debat udtrykte en kom-
pagnichef ønske om flere opgaver fra politiet med 
den anerkendelse, der følger en sådan indsats. Et 
ønske fra salen var også at kende de behov, politiet 
måtte have fremover, så de frivillige kunne yde 
særlig hjælp til politiet. Særlig hjælp omfatter blandt 
andet bevogtning, og det kan medføre magtanven-
delse.

Den ballon blev straks skudt ned af to enige che-
fer for politi og hjemmeværn. Det er ikke ønskeligt 
med særlig hjælp, og hjemmeværnet behøver ikke at 
øve dette - som militær organisation er kapaciteten 
til stede.

"Vi skal ikke indsætte 1.000 mand fra den ene 
dag til den anden. Der vil altid være et varsel," 
sagde rigspolitichef Torsten Hesselbjerg. Og til 
kompagnichefen, der ønskede flere og større 
opgaver for politiet: "Den tid er slut, hvor der er 
berøringsangst (over for hjemmeværnet, red.). Du vil 
sparke en åben dør ind."

Derefter arbejdede deltagerne i grupper om 
opgavefordeling, samvirkeøvelser, fremtidige mulig-
heder og rekruttering af politifolk til hjemmeværnet. 
Dagen efter var det tid til at fremlægge gruppernes 
konklusioner i plenum. Nogle af disse konklusioner 
vil politi- og hjemmeværnsledelse tage op snarest, 
mens andre vil være op til politikredse og kompag-
nier at arbejde med lokalt. 

"Det har været en meget positiv oplevelse. Der 
har været positive takter fra politiet, og det håber jeg 

vil fortsætte," sagde generalmajor Jan S. Norgaard. 
Også politimester Michael Højer Larsen så gode, 
fremtidige muligheder for samarbejdet:

"Det bliver spændende at tage hul på nogle af de 
mange, gode forslag. Vi har fået et idékatalog - det 
har været utrolig lærerigt," sagde han.
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bØger

Baglandet
Det er svært at sætte sig ind i, 
hvis man ikke selv har været i 
situationen: Overvejelserne, tan-
kerne og følelserne i familierne 
til de soldater, der sendes ud i 
international tjeneste.

Nu er der sat ord på dem i bo-
gen ”Baglandet”, som er udgivet 
af Forsvarsakademiet. Bogen 
handler om de pårørende. Fem 
fædre, fire mødre, fem ægtefæl-
ler, to søskende og en bedstemor 
fortæller om deres oplevelser 
og erfaringer som pårørende til 
udsendte soldater.

Det er meget åbenhjertige og 
personlige beretninger om håb, 
angst, kærlighed, ensomhed og 
respekt. Mange af de pårørendes 
udsagn minder om hinanden, 
men det er bogens styrke, at den 
ikke er redigeret over en bestemt 
læst: Man fornemmer klart, at 
de interviewede taler deres eget 
sprog. Der er ingen rigtige eller 
forkerte tanker og følelser og 
ingen rigtige eller forkerte ord.

Det er en bog, der er god at 
få forstand af. For de pårørende, 
der for tiden har en søn eller dat-
ter på international mission eller  
senere kommer til at opleve det. 
Bogen er fyldt med erfaringer og 
gode råd, som mange vil kunne 
drage nytte af. Udenforstående 
kan blive meget klogere på, hvad 
de udsendte soldater sætter på 
spil for at gøre en forskel fjernt 
fra Danmark, og hvordan deres 
kære derhjemme håndterer 
situationen.

Af Jørgen Jensen

Rikke Høgsted (red.): ”Baglandet”, 
Forsvarsakademiet, 104 sider, ill.

Umulig mission?
Anja Dalgaard-Nielsen forsøger i bogen at 
belyse, om de danske missioner i Irak og 
Afghanistan gør nogen forskel, om de kunne 
gøres bedre, og om de er prisen værd.

Titel: Umulig mission?
Forfatter: Anja Dalgaard-Nielsen
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 199 

Hitlers hofarkitekt
En biografi om Albert Speer, der i 1934 
blev Adolf Hitlers hofarkitekt, og i 1942 blev 
udnævnt til rustningsminister i Nazi-tyskland. 

Titel: Speer
Forfatter: Joachim Fest
Forlag: Høst & Søn
Pris: kr. 349 

Rottbølls død
Bogen handler om omstændighederne ved 
drabet på Christian Michael Rottbøll, der var 
S.O.E’s faldskærmschef i Danmark under 
besættelsen.

Titel: Man skyder da helte
Forfatter: Birthe Lauritsen
Forlag: Puella’s Edition Aps
Pris: kr. 225

En russisk revolutionær
Bogen er en bred biografisk skildring af 
Lenins liv fra hans fødsel i 1870 til hans død 
i 1924. 

Titel: Lenin. En revolutionær fundamentalist
Forfatter: Niels Erik Rosenfeldt
Forlag: Høst & Søn
Pris: kr. 299

En anti-nazistisk opvækst
Den kendte tyske historiker Joachim Fests 
erindringer fra en opvækst i en anti-nazistisk 
familie i 1920’ernes, -30’ernes og 40’ernes 
Berlin. 

Titel: Ikke jeg
Forfatter: Joachim Fest
Forlag: Høst & Søn
Pris: kr. 299 

Fra østfront til ørkenstorm
Her fortælles historien om slagmarkens 
udvikling fra 1. Verdenskrigs skyttegrave 
til Bagdads gader.

Titel: Krigens skiftende ansigt
Forfatter: Martin van Creveld
Forlag: Diorama
Pris: kr. 289 

Sprængfarlig bog
Bogen, der beskylder den russiske statssik-
kerhedstjeneste for at starte to tjetjenske 
krige for at stoppe demokratiseringen i 
Rusland.

Titel: De sprænger Rusland i Luften
Forfatter: Aleksandr Litvinenko og Jurij Felsjtinskij
Forlag: Høst og Søn
Pris: kr. 299 
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til Nijmegen 
for 25. gang

Nijmegen-marchen er stadig en stor 
oplevelse for Børge Sandholdt – selv 
efter at have gennemført foreløbig  
24 af slagsen.

AF JAKOB EBERHARDT

Årets Nijmegen-march bliver noget ekstra særligt for 
flyverhjemmeværnsmanden Børge Sandholdt. I juli 
deltager han i den hollandske march for 25. gang, 
og han har nemt ved at forklare, hvad det er, der 
driver værket. 

”Det er en kæmpe oplevelse at komme derned og 
gå blandt 45.000 andre marchgængere. Og man får 
nogle gode kammerater, som har samme indstilling, 
og som man følges med derned hvert år,” forklarer 
72-årige Børge Sandholdt, som har været medlem 
af hjemmeværnet siden 1968 og således i år kan 
fejre sit 40-års jubilæum.

Helbredsattest
Men det er ikke kun de store oplevelser, der får den 
ældre herre fra Vojens til gang efter gang at slide 
sine støvler på de støvede hollandske landeveje.

”Jeg ser det som min helbredsattest. Kan man 
gennemføre træningen, deltage i Nijmegen-marchen 
og gennemføre den, så fejler man ingenting, det er 
min filosofi,” siger Børge Sandholdt, der er forsy-
ningsmedhjælper i eskadrille 284, som han har 
tilhørt igennem alle sine år i hjemmeværnet.

Nijmegen-marchen er med til at holde deltagerne 
i form hele året, for inden selve marchen skal der 
trænes mindst 300 kilometer, påpeger han.

Hjemmeværnsmanden gik sin første Nijmegen-
march i 1974, og grunden var, at hans eskadrille-
chef, der selv var Nijmegen-gænger, ”provokerede” 
ham til det. Han prikkede til Børge og sagde, at det 
var en tur for mandfolk. Og så måtte Børge jo af 
sted.

De første år gik han kun hvert andet år, fordi der 
skulle tages hensyn til hans børns sommerferie, 
men de seneste 16 år har han deltaget i Nijmegen-
marchen hvert år.

Et specielt år
Marchen i 2006 var et specielt år for Børge Sand-
holdt og alle de øvrige marchgængere. På grund 
af hedebølge blev marchen, der normalt løber over 
fire dage, aflyst efter den første dag. Vejret indebar 
simpelthen en sundhedsrisiko for marchdeltagerne. 
Børge så ingen marchgængere, der faldt om, men 
derimod var der flere tilskuere, der blev ramt af 
hedeslag.

Selv havde den på daværende tidspunkt 70-årige 
sønderjyde det overraskende godt på marchen.

”Der var tilskuere, som havde stillet deres have-
slanger ud ved vejen, og så kunne marchgængerne 
stille sig ind under dem og blive forfrisket. Når 
vandet fordamper, sker der en afkøling, og efter en 
time er du tør igen,” forklarer han.

Gode oplevelser
Heldigvis har marchen i 2006 været en undtagelse i 
Børge Sandholdts mangeårige Nijmegen-deltagelse, 
som normalt har budt på gode og store oplevelser. 
Og det starter faktisk i god tiden inden selve mar-
chen i Holland, påpeger forsyningsmedhjælperen. 

”Det begynder allerede herhjemme på de forskel-
lige træningsmarcher, hvor kammeratskabet opbyg-
ges. Og i Holland er det en helt speciel oplevelse at 
bo i Heumensoord-lejren. Både logi, bade- og toi-
letforhold samt maden er i top. Det samme gælder 
forplejningen og rastepladserne på selve marchen,” 
fastslår den seje jyde, der sidste år fik problemer 
med knæet og netop måtte have kyndig hjælp på en 
af de velfungerende rastepladser. Her fik han lagt 
støttebind af lægen, hvorefter han kunne gennemfø-
re resten af marchen. Og derfor er Børge Sandholdt 
i år i stand til at stille op til sin 25. Nijmegen-march.

Børge Sandholdt fra flyverhjemme-
værnet stiller i år op til sin 25. 
Nijmegen-march.
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Nijmegen-marchen
Der har været 91 Nijmegen-
marcher, siden den første 
march blev afviklet i 1909. 
Årets march, nummer 92, 
finder sted 15.-18. juli og 
foregår over fire dage. Den 
daglige distance for militære 
gængere – både mænd og 
kvinder – er 40 kilometer, og 
det er muligt at gå individuelt 
eller på hold. Et hold skal 
have mindst 10 deltagere plus 
en holdfører. Der deltager 
cirka 40.000 civile og cirka 
5.000 militære gængere på 
en Nijmegen-march.

Det danske kontingent er 
i år på 445 deltagere, hvoraf 
hjemmeværnet stiller med 
172. Kontingentet var på 
386 deltagere i 2006 og på 
409 sidste år.



HJV magasinet  |  Juni 2008     47

Vis denne erklæring
til din arbejdsgiver

Interforce er et samarbejde mellem 
forsvaret, herunder hjemmeværnet, og 
private og offentlige virksomheder om 
forsvarets og hjemmeværnets brug af 
frivilligt personel.

Formålet med Interforce er blandt 
andet at gøre livet lettere for medarbej-
dere, der både har en civil og en militær 
forpligtelse, når de indkaldes til efterud-
dannelse, udstationering eller når de med 
kort varsel indsættes i totalforsvaret ved 
ulykker, katastrofer eller lignende.

Cirka 2.000 virksomheder – både of-
fentlige og private - har indtil nu tilmeldt 
sig Interforce-samarbejdet ved at under-
skrive en støtteerklæring.

Det betyder meget for hjemmeværnet.
Erklæringen indebærer nemlig, at 

virksomheden støtter og anerkender 
samfundets behov for at kunne få frigjort 
forsvarets frivillige personel og reser-
vepersonel til uddannelse, løsning af 
nationale opgaver og deltagelse i interna-
tionale missioner.

Samtidig giver støtteerklæringen 
medarbejderne mulighed for 14 dages 
militær efteruddannelse og træning om 
året, eventuelle ønsker om frigørelse til 

reaktionsstyrkeuddannelse af otte måne-
ders varighed, frigørelse til internationale 
missioner af op til syv måneders varighed 
eller indsættelse ved nationale katastrofer 
eller ulykker.

Denne støtte fra cirka 2.000 virksom-
heder med tilsammen halvanden million 
ansatte – det er halvdelen af arbejdsstyr-
ken – er ganske afgørende for hjemme-
værnets virke. Også selv om der alene 
er tale om en moralsk holdningstilkende-
givelse til hjemmeværnets cirka 50.000 
frivillige.

En lang række virksomheder betragter 
det således som værdifuldt, at du gør 
tjeneste i hjemmeværnet og derved får 
en god uddannelse, får ansvar og lærer 
at samarbejde under andre forhold.

Derfor: Hvis din egen virksomhed 
endnu ikke er med i Interforce, så vis 
støtteerklæringen til ledelsen og fortæl 
den om baggrunden.

Hjemmeværnskommandoen har netop 
udarbejdet en brochure om Interforce-
samarbejdet, som er på vej ud til distrik-
terne. Den kan de frivillige også bruge i 
markedsføringen af Interforce.

Støtteerklæring
Som virksomhed støtter og anerkender vi sam-
fundets behov for at kunne få frigjort forsvarets 
frivillige personel og reservepersonel til uddan-
nelse, løsning af nationale opgaver og deltagelse i 
internationale missioner.

Vi anerkender og støtter herunder virksom-
hedens medarbejderes mulighed for 14 dages 
militær efteruddannelse og træning om året, 
medarbejderes eventuelle ønske om frigørelse til 
reaktions-styrkeuddannelse af 8 måneders varig-
hed, eventuelle ønske om frigørelse til deltagelse 
i internationale missioner af op til 7 måneders 
varighed eller indsættelse i forbindelse med natio-
nale katastrofer m.m.  

Vi er indforstået med, at virksomhedens støtte 
til Interforce må publiceres, herunder på Inter-
force hjemmeside (www.interforce.dk).

Støtte til Interforce pålægger ikke arbejdsgivere 
større juridiske eller økonomiske forpligtelser, end 
hvad der allerede følger af lovgivningen mv.

FOR TJENESTEGØRENDE OG ERHVERVSAKTIVE LIVGARDERE

Intensiv networking
Sportsaktiviteter
Medlemsfordele
Erhvervsfordele
Online salg af merchandise

Vi skaber muligheder for og netværk til, at det enkelte medlem aktivt udvikler sit professionelle virke i samspil med ligesindede og til gavn for Den Kongelige Livgardes samfundsmæssige betydning og renommé
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kurSuSkaLender

Hjemmeværnsskolens 

JULI
Kursus Periode Sted

 

Marinehjemmeværnets uddannel-
ses uge

5. - 12. JUL Slipshavn

Hjemmeværnsskolen Nymindegab 
lukket

14. - 27. JUL Nymindegab

 

AUGUSt
Kursus Periode Sted

 

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

8. - 10. AUG Nymindegab

Sygepasserkursus, modul 1 8. - 10. AUG Nymindegab

Retsforhold og Bevogtningspsykologi 8. - 10. AUG Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus 8. - 10. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, Dæksgast 9. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, FARF/NAV 9. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, MOPA 9. AUG Slipshavn

Skydelærerkursus - Modul 1 10. - 13. AUG Nymindegab

Dæksgastkursus 10. - 16. AUG Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

12. - 13. AUG Slipshavn

Alment Officerskursus - Modul 1 15. - 17. AUG Nymindegab

Informationslederkursus 15. - 17. AUG Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 15. - 17. AUG Nymindegab

Udstillingsbefalingsmandskursus 15. - 17. AUG Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

15. - 17. AUG Bornholm

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 1

17. - 22. AUG Nymindegab

Navigatørkursus, MHV 17. - 22. AUG Slipshavn

Innsatstroppsjefskurs II, Norge 19. - 28. AUG Norge

ECDIS Brugerkursus, MHV 22. - 23. AUG Slipshavn

MOTBON, Brand og Havarikur-
sus, Land

22. - 24. AUG HVIMS

RLU, Speedbådscertifikatkursus 22. - 24. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, Dæksgast 23. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, FARF/NAV 23. AUG Slipshavn

Havmiljøkursus, MOPA 23. AUG Slipshavn

Instruktørkursus 24. - 29. AUG Nymindegab

Videregående Befalingsmandskursus 24. - 29. AUG Nymindegab

Dæksgastkursus 24. - 30. AUG Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

26. - 27. AUG Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/FARF 27. - 31. AUG Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor 27. - 31. AUG Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

29. - 31. AUG Nymindegab

Ledelseskursus 3 29. - 31. AUG Nymindegab

 

SEPtEMBER
Kursus Periode Sted

 

Omskolingskursus 900-kl, NAV/FARF 1. - 5. SEP Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor 1. - 5. SEP Slipshavn

Historikerkursus 5. - 7. SEP Nymindegab

Informationsgrundkursus 5. - 7. SEP Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Deling 5. - 7. SEP Nymindegab

Redaktørkursus 5. - 7. SEP Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 5. - 7. SEP Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/FARF 5. - 9. SEP Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor 5. - 9. SEP Slipshavn

Dæksgastkursus 7. - 13. SEP Slipshavn

Hovmesterkursus 8. - 12. SEP Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, 
MHV

9. - 10. SEP Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

12. - 14. SEP Bornholm

RIS MOTBON, Havnebevogtning-
kursus

12. - 14. SEP
FLS 
Frederikshavn

Alment Officerskursus - Modul 2 14. - 19. SEP Nymindegab

Ledelseskursus 1 14. - 19. SEP Nymindegab

Fartøjsførerkursus 14. - 19. SEP Slipshavn

Skydelærerkursus - Modul 2 14. - 20. SEP Nymindegab

DTSCH vedligeholdelsesuddannelse 15. - 16. SEP Nymindegab

Chef Hemvärnskompani 1, del 2, 
Sverige

15. - 24. SEP Sverige

Kursuskalender for 2. halvår 2008
På Hjemmeværnsskolens Informationscenter finder du op-
daterede oplysninger om kursuskalender, uddannelsesveje, 
funktionsbeskrivelser og meget meget mere.

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

Kursuskalender for 1. halvår 2009 bringes i HJV magasi-
net 4/08.
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Chef Hemvärnspluton 1, del 2, 
Sverige

15. - 24. SEP Sverige

ARPA Brugerkursus, MHV 19. - 21. SEP Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

21. - 26. SEP Nymindegab

Chefkursus 21. - 26. SEP Nymindegab

ECDIS Brugerkursus, MHV 26. - 27. SEP Slipshavn

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 2

26. - 28. SEP Nymindegab

Instruktørkursus
28. SEP -  
3. OKT

Nymindegab

Navigatørkursus B
28. SEP -  
3. OKT

Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 1

30. SEP -  
3. OKT

Nymindegab

Jegertroppssjefskurs III, Norge
30. SEP -  
9. OKT

Norge

 

OKtOBER
Kursus Periode Sted

 

Næstkommanderendekursus, 
Underafdeling

3. - 5. OKT Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 1

3. - 5. OKT Nymindegab

Videregående Befalingsmandskursus 5. - 10. OKT Nymindegab

Radiooperatørkursus 5. - 10. OKT Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 5. - 10. OKT Slipshavn

Krankursus, MHV 10. - 12. OKT Slipshavn

RIS MOTBON, Eskortekursus 10. - 12. OKT
FLS 
Frederikshavn

Grundlæggende Skydelærerkur-
sus - Modul 2

19. - 25. OKT Nymindegab

Prehospital Trauma Life Support 20. - 23. OKT Nymindegab

Hjemmeværnskursus I - Del 1 20. - 24. OKT Nymindegab

Chef Hemvärnspluton 1, del 2, 
Sverige

20. - 29. OKT Sverige

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 2

24. - 26. OKT Slipshavn

ARPA Brugerkursus, MHV 24. - 26. OKT Slipshavn

SAR 1 24. - 26. OKT
FLS 
Frederikshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

26. - 31. OKT Bornholm

Hjemmeværnskursus I - Del 2 27. - 31. OKT Nymindegab

Informationslederkursus
31. OKT -  
2. NOV

Nymindegab

Udstillingsbefalingsmandskursus
31. OKT -  
2. NOV

Nymindegab

Stabsofficer, Grundkursus 25. - 27. APR Nymindegab

Strategisk Ledelseskursus 25. - 27. APR Nymindegab

Krankursus, MHV 25. - 27. APR Slipshavn

SAR 2 25. - 27. APR
FLS 
Frederikshavn

NOVEMBER
Kursus Periode Sted

 

CBRN Spore-/Decontaminerings-
kursus

1. NOV
FLS 
Frederikshavn

Radiostationslederkursus, Civil 2. - 6. NOV Slipshavn

Signalofficerskursus 2. - 7. NOV Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 2. - 7. NOV Slipshavn

Delingsførerkursus, MOTOV 2. - 9. NOV Nymindegab

Introduktionskursus for militært 
ansat personale - Rejseuge

3. - 7. NOV
Ved forskellige 
myndigheder

Bestikgastkursus 7. - 9. NOV Slipshavn

ARPA Brugerkursus, MHV 7. - 9. NOV Slipshavn

Alment Officerskursus - Modul 3 9. - 14. NOV Nymindegab

Fjernkendingskursus, MHV 9. - 14. NOV Slipshavn

Motorpasserkursus A 9. - 14. NOV Slipshavn

Introduktionskursus for civilt ansat 
personale

10. - 13. NOV Nymindegab

Introduktionskursus for militært ansat 
personale - Hjemmeværnsskolen

10. - 14. NOV Nymindegab

Områdesjefskurs II, Norge 11. - 20. NOV Norge

ECDIS Brugerkursus, MHV 14. - 15. NOV Slipshavn

Stabsofficer, Grundkursus 14. - 16. NOV Nymindegab

Strategisk Ledelseskursus 14. - 16. NOV Nymindegab

Bestikgastkursus 14. - 16. NOV Slipshavn

Retsforhold og Bevogtningspsyko-
logi

14. - 16. NOV
FLS 
Frederikshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Modul 3

16. - 21. NOV Slipshavn

Delingsførerkursus, Politi 17. - 21. NOV Nymindegab

Hjemmeværnskursus II 17. - 21. NOV Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Modul 3

18. - 23. NOV Nymindegab

Radiostationslederkursus, Militær 23. - 26. NOV Slipshavn

Videregående Officerskursus, 
MHV

23. - 26. NOV Slipshavn

Ledelseskursus 2 23. - 28. NOV Nymindegab

Videregående Officerskursus 23. - 28. NOV Nymindegab

Sygepasserkursus, modul 2 23. - 28. NOV Nymindegab

Planlægningsofficerskursus, MHV 26. - 28. NOV Slipshavn

Operationsofficerskursus, MHV 26. - 28. NOV Slipshavn

Logistikofficerskursus, MHV 26. - 28. NOV Slipshavn

Uddannelsesofficerskursus, MHV 26. - 28. NOV Slipshavn

SAR 2 28. - 30. NOV
FLS 
Frederikshavn

Fartøjsmesterskursus
30. NOV -  
5. DEC

Slipshavn

Motorpasserkursus B
30. NOV -  
5. DEC

Slipshavn
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Spørgsmål:
1   I hvilket tidsrum fandt brigadeøvelsen ALU-1 sted?

2   Hvilken placering fik patruljekompagniet ”Sjætte” sidste 
år i konkurrencen Zemmessardzes Patrulja?

3   Hvor mange mand skal flyverhjemmeværnet ifølge en 
ny samarbejdsaftale kunne stille med til bevogtnings- og 
kontrolopgaver på Flyvestation Karup? 

4   Hvor mange mandtimer brugte hjemmeværnet på at 
hjælpe lokalsamfundet samt totalforsvaret i 2007? 

5   Hvilken stilling fik den tidligere chef Jørn M. Sørensen 
for Hjemmeværnsskolen 1. maj 2008?

6   Hvor mange sanitetstasker (M/06) vil der i alt blive 
leveret til sanitetstrailerne?  

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest 4. juli 2008.

god fornøjelse 

Konkurrence
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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 1/08 blev:

Ulla Kruse
Vindegade 128, 2,-215
5000 Odense C

Ole Elmgaard Rasmussen
Hirsebakken 3
2765 Smørum



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 læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

Familiær atmosfære og dansk mad
- Weekendophold med Sussi & Leo

              Hotel Lisboa
Hvis I først kommer ind på Hotel Lisboa, så bliver I sandsynligvis hele ferien! Vi ligger praktisk i den sydlige 
udkant af Frederikshavn med nem adgang til både færgerne, Fårup Sommerland og Skagen. Og kunstneren, 
Peter Meinert, har skabt lyse og venlige rum med sit smagfulde farvevalg. Der er legeplads til børnene, god 
mad i restauranten og et ualmindeligt hjælpsomt personale. Kan I forlange mere, så henvend jer i receptionen. 
Vi klarer de fleste ønsker. 

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

             Låsby Kro
Søhøjlandets ældste historiske kongelige privilegeret kro anno 1734 med 
ægte krostemning. Mad fra mormors køkken nydes i de gamle stuer, der em-
mer af romantik, historie og atmosfære og er prydet med gamle malerier, 
emaljeskilte og antikviteter. Besøg kroen og få en god oplevelse i bagagen og 
evt. en god historie fortalt af Kromanden. Max. en time til Jyllands attraktioner. 
Legoland, Givskud Zoo, Tivoli Friheden, Djurs Sommerland, Aqua Silkeborg, 
Himmelbjerg m.fl. 

I hjertet af Østjylland 
- 4 dages sommerferie i Søhøjlandet

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

Normalpris 3.639,-
SPAR kr. 940,-

Pris i kr. 2 voksne 
+ 2 børn i delt værelse

 mormors køkken

Ankomst/periode: Valgfri ankomst fra 
15.06-15.08.2008

             Absalon Hotel
Et ophold på Absalon Hotel lægger København for dine fødder. Stedet er fami-
liedrevet og ambitionen om at opfylde hver enkelt gæsts ønsker er legenda-
risk. I gamle dage hentede hoteldirektøren selv gæsterne på stationen. Og da 
en amerikaner ved navn Mr. Johnson cyklede jorden rundt, lappede pigerne i
receptionen hans cykel. Den ånd havde han ikke oplevet noget andet sted i 
verden. Hvad kan vi hjælpe dig med?

Midt i København 
- Fortid, fornyelse og forkælelse

Forbehold for udsolgte datoer · Ingen ekspeditionsgebyr

Pris i kr. pr. person 
i delt  db. værelse

Priskode

L33

 Copenhagen Corner

Ankomst/periode: 
Ankomst søndage i 2008

999,- 

Priskode

     
 

Forvent at blive forvænt

Pris i kr. pr. person 
i delt db.værelse

 Leo fredag eller lørdag

Ankomst/periode: 
Ankomst torsdag og fredag frem til 
20.06.08 samt 28.08-5.12.08 

999,-

Priskode

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

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: 

Eventyrlige Toscana
8 dage på 3-stjernet hotel i Montecatini Terme, Italien

kr. 2.549,-
Pris pr. pers. i dobbeltværelse

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

Hotel Casa Rossa  ���

Duftende olivenlunde, udstrakte vinmarker og 
et betagende bjerglandskab udgør kulisserne, 
der omgiver den gamle kurby Montecatini Ter-
me. Her kan man opleve den ægte toscanske 
stemning, når restauranter og cafeer hver aften 
slår dørene op og lokker sanserne med lokal 
madkunst og vine fra egnens vingårde. Ca. 1 km 
fra byens gamle kurpark, hvor krop og sjæl kan 
få eksklusiv opmærksomhed i et af de 9 kurba-
de, finder I det charmerende Hotel Casa Rossa. 
Hotellet er en skøn base for jeres italienske 
eventyr, og byens beliggenhed mellem Middel-
havet og renæssancebyen Firenze (49 km) gør 
det oplagt at tage på udflugt i regionen.

Ankomstdatoer: lørdage i perioden 21.6.-
2.8.2008.

 

KØR-SELV
LÆSERREJSER

Kurstemning i Nordtyskland
4 dage på 4-stjernet hotel i Bad Bramstedt

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

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

Mercure Hotel Köhlerhof ����

Midt i Schleswig-Holstein og kun en times kør-
sel fra den danske grænse ligger Mercure Hotel 
Köhlerhof i den rolige kurby Bad Bramstedt, 
som har gjort afstresning og ren frisk luft til sine 
kendemærker. Den holdning kendetegner også 
hotellet, som har både indendørs swimming-
pool og tilbyder skønne wellnessbehandlinger. 
Og stresser I bedst af ved at bruge kroppen, er 
byen et rent paradis med adskillige aktivitetsmu-
ligheder som bl.a. golf og vandreture. 

Ankomstdatoer: 
Juni: 1. 2. 3. 8. 9. 15. 16. 17. 22. 23. 24. 29. 30.
Juli: 1. 6. 7. 8. 13. 14. 15. 20. 21. 22. 27. 28. 29.
Aug: 3. 4. 5. 10. 11. 12. 24. 25.
Sep: 1. 2. 7. 28. 29. 30.
Okt: 5. 6. 7. 12. 13. 14. 19. 20. 21. 26. 27. 28.
Valgfri ankomst  1.11.2008-28.3.2009.

BØRNERABAT: 
Max. 1 barn 0-5 år 

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

værelse.

BØRNERABAT: 
Max. 1 barn 0-6 år 

gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 7-11 år 
½ pris i forældres 

værelse.



Tema: 
Samarbejde 
med forsvaretKronprinsessen

gik til stålet30

I aktion 2.265 
gange i 200728

Sådan foregår
en Masterclass05

NFM Odin 42L
Specialist rygsæk
Pris: Kr. 2.395,-  

NFM Mobilhylster
  m/vandtæt lynlås

 Pris: Kr. 220,-

Revision Eyewear 
Desert Locust Goggle

 Pris: Kr. 732,-

Bates GX-8
Gore-Tex støvle
Pris: Kr. 1.195,-

Støt vores enheder
Se mere på inf-wear.dk

Pris: Kr. 35,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Se igen! - REVISION

XGO Tactical T-Shirt – Phase 1!

PentagonLight
MOLLE feltlygte
Pris: Kr. 295,-

Pris: Kr. 799,-

Pris: Kr. 230,-

SAWFLY - Deluxe100 %
made in

USA

Afsender:
PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup

Færre timer ved
skrivebordet33
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