
Kronprinsessen  
om sin uddannelse 
i hjemmeværnet
Side 6-9

Pris: Kr. 799,-
SAWFLY - Deluxe

Desert Locust 
Goggle

Pris: Kr. 732,-

Revision Eyewear - Hærens NYE fragmentationsbrille!

KØB NU! 

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Recon
  Daypack Specialist

 Pris: Kr. 1.495,-

Poncholiner
Dansk camouflage

Pris: Kr. 295,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Brille etui 
SAWFLY / DESERT

Pris: Kr. 195,-

Rx-1 Indsats
Korrektionsindsats +/- 11

Pris: Kr. 249,-

NFM
  Kortmappe

 Pris: Kr. 349,-

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

Er du også  
på Facebook?

Erfaringer fra  
Afghanistan

14
22

Befolkningens  
tillid i top12

Flere kvinder  
i hjemmeværnet10
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Teknisk arrangør: Bestil nu på:

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

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

Råd til hygge 
- på Absalon Hotel midt i København
              Absalon Hotel
Parkér bilen kun ca. 900 m fra hotellet, vi betaler. Nyd Champagne og petit fours på 
værelset, og slap af i vores lobby med en kop friskbrygget, dejlig varm kaffe.  

Pr
isk

od
e:

 5
7L

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

990,-
Enkeltværelse 1.780,-
Barn i ekstra opredning: 200,-
Voksen i ekstra opredning: 400,-

Fri ankomst frem til 31.12.09

Hvalpsund Færgekro 
- 3 dage ved Limfjorden
           Hvalpsund Færgekro
Hvalpsund Færgekro ligger med smuk udsigt over Limfjorden – også fra den hyggelige 
restaurant. Tæt på det meste, men alligevel fjernt fra stress og jag. Nyd livet med en 
travetur langs Limfjorden, eller spil golf på en af de mange baner omkring hotellet. På 
kroen er der nærvær, personlighed, hygge, natur og højt til loftet. 

Normalpris 1.198,-
Spar kr. 299,-

Pr
isk

od
e:

 L
39

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

899,-

Ankomst frem til 30.06.2009 frem til 
31.03.2009 ankomst mandag - torsdag 
01.04 - 30.06.2009 også ankomst 
søndage

Hverdagsforkælelse på 1. klasse 
- i hjertet af Vesthimmerland
              Himmerland Golf & Country Club 
- Uforglemmelige oplevelser i smukke omgivelser! I hjertet af Vesthimmerland ligger Himmer-

golf! På hotellets 1. sal ligger velværeklinikken – en lille klinik med et internationalt touch! Vi 
tilbyder mange forskellige behandlinger med fokus på velvære, forebyggelse og pleje.

Normalpris 1.495-
Spar kr 500,-

Pr
isk

od
e:

 4
5L

 table menu på ankomstdagen

Pris i kr. pr. pers. i 
dobbeltværelse

995,-
Ankomst søndag, mandag, tirsdag 
og onsdag frem til 31.07.2009

Champagne og hygge ved Rold Skov 
- tre dage med røverne fra Rold
              Rold gl. Kro

fra Rold Skov huserede. Mange taber nemlig deres hjerte til stedet. Både til den gode mad 
og den fantastiske natur i og omkring Rold Skov. Men mest af alt taber man sit hjerte til den 
store gæstfrihed, der altid har kendetegnet Rold gl. Kro. 

Normalpris 1.648,-
Spar kr. 299,-

Pr
isk

od
e:

 0
9L

Pris i kr. pr. pers. 
i hotelhytte

1.349,-

Fri ankomst frem til 07.06.2009

Naturskønt tæt på Horsens 
- Weekendophold med forkælelse
              Korning Kro
Korning Kro ligger i naturskønt område tæt på Horsens med nem adgang til golf, 

 
gæsterne befandt sig så godt, at de ofte nægtede at gå hjem. Vi løste problemet ved at 
bygge 22 nye, store værelser med bl.a. fri internetopkobling. 

Pr
isk

od
e:

 L
79

 Industrimuseum

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.150,-
Ankomst hver fredag frem til 18.12.2009

Lev livet som grever og baroner 
- nyd en nat under den fynske himmel
              Hindsgavl Slot  
Udsigten fås ikke bedre og stilheden er fascinerende på Hindsgavl Slot, der ligger et 
stenkast fra Lillebælt. Forær din udkårne, gode venner eller familie en kærkommen 
pause fra hverdagen i helt unikke rammer.  

Normalpris 970,-
Spar kr. 175,-

Pr
isk

od
e:

 2
2L

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

795,-

Enkeltværelse 995,-

Ankomst hver søndag i 2009

Normalpris 1.410,-
Spar kr. 420,-

Normalpris 1.410,-
Spar kr. 260,-

Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

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

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30

Bestil nu på: 

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

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

Forårsdage på slotshotellet
4 dages ferie på 4-stjernet slotshotel i Basthorst

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 1 x 5-retters middag
• 1 x slotscocktail 
 til velkomst
• 25 % greenfee rabat 
 til Winston Golf

Schloss Basthorst ★★★★
I stilfulde og klassiske rammer kan I forkæle jer selv med velvæ-
redage på slotshotellet Basthorst, der ligger kun 10 km øst for 
Schweriner See. Slottet har en fantastisk wellnessafdeling, hvor 
man nemt kan bruge en hel dag på at pleje krop og sjæl. Og når 
man færdes i slottets sale og korridorer eller spadserer ned ad 
den brede stentrappe og gennem den engelske park, er det me-
get let at drømme sig ind i de adeliges rækker. Men slottet ligger 
også ideelt for de eventyrlystne, for her i det Mecklenburgske 
sølandskab ligger Schloss Basthorst centralt mellem kulturper-
lerne Schwerin (20 km), Güstrow (52 km) og Wismar (48 km). 
På en udfl ugt i kulturhistorien bør man f.eks. besøge eventyr-
slottet i Schwerin, hvor vores egen Dronning Alexandrine i sin 
tid blev født, eller opleve hansestaden Wismar med den histori-
ske Altstadt. Og efter en oplevelsesrig dag kan I glæde jer til en 
lækker middag hjemme på jeres stemningsfulde slotshotel, hvor 
der med både 3- og 5-retters middage kræses om jer. 

Ankomst: Søndage og onsdage frem til 26.4.2009.

Prinsepalæet 
i Bad Doberan
4 dages ferie på 4-stjernet hotel 
i Mecklenburg-Vorpommern

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters candle 
 light dinner
• 1 x velkomstdrink
• 1 x entre til katedralen  
 Doberaner Münster inkl.  
 dansk guidehæfte
• 20 % greenfee rabat
• 1 x vin- eller whiskysmag- 
 ning (frem til 3.4.2009)

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Hotel Prinzenpalais ★★★★
Storhertugernes gamle sommerresi-
dens, kurbyen Bad Doberan ved den 
tyske østersøkyst, er et møde med 
en verden af i går. Her byggede Franz 
d. 1 det ene pragtpalæ efter det andet, 
da Bad Doberan blev udgangspunkt 
for den allerførste af de legendari-
ske tyske badesteder: Heiligendam. 
Hotel Prinzenpalais blev opført i Bad 
Doberans elegante bymidte i 1812 
og er i 2008 blevet færdigindrettet 
som hotel med al den originale char-
me og klassiske stilfuldhed, man kan 
ønske sig. Her boede Mecklenburgs 
prinser i sin tid og lod sig fragte med 
smalsporsbanen ud til de brusende 
bølger ved badestranden, inden 
de lod sig opvarte i salonerne og i 
Orangeriet, som i dag stadig fortæl-
ler historien om fordums glans.

Valgfri ankomst 
frem til 26.5.2009.

Fyn er fi n
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Middelfart

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftenbuffet
• 1 x velkomstdrink
• 2 x eftermiddagskaffe 
 og kage
• Fri softice og popcorn til   
 børnene hver eftermiddag

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Quality Hotel Park 
Middelfart ★★★
Man forstår godt, hvorfor H. C. An-
dersen har brugt Fyn som inspira-
tionskilde til sine eventyr, for øen 
er et eventyr i sig selv med hygge-
lige små bindingsværkshuse, smukke 
kyststrækninger, store skove, pragt-
fulde slotte og herregårde. Lige midt 
i Middelfart fi nder man det nyåbnede 
3-stjernede Quality Park Hotel Mid-
delfart, der har til huse i den gamle, 
fredede sygehusbygning, som er 
smukt restaureret med store lyse 
vinduespartier og værelser indrettet 
i engelsk kolonistil. Her har I per-
fekte rammer til afslappende ferie-
dage, hvor I hver morgen kan nyde 
hotellets morgenbuffet med udvalg 
af økologiske og fynske specialiteter, 
så I er klar til dagens oplevelser.

Ankomst:  frem til 19.6.2009 
og 21.8.-18.12.2009 samt Valgfri 
ankomst  i helligdagsferierne: Påsken 
8.4.-13.4., St. bededag 7.5.-8.5., Kristi 
Himmelfart 20.5.-22.5. Samt efter-
årsferien uge 42.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

3 overnatninger

dersen har brugt Fyn som inspira-
tionskilde til sine eventyr, for øen 
er et eventyr i sig selv med hygge-
lige små bindingsværkshuse, smukke 

kr. 1.249,-
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x aftenbuffet
1 x velkomstdrink
2 x eftermiddagskaffe 

 og kage
Fri softice og popcorn til   

 børnene hver eftermiddag

kr. 899,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

3 overnatninger3 overnatninger3 overnatninger

kr. 1.749,-

Hotel Prinzenpalais

...eller ring: 

Ekstradøgn kun kr. 299,-. 
Ring og hør nærmere.

Hotel Park Middelfart

Schloss Basthorst

25 % greenfee rabat 

4 SOMMERDAGE 
kun kr. 2.149,-.
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Skal åbne dørene
Virksomhedshjemmeværnet er gået i offensiven for at nå ud til endnu 
flere samfundsvigtige virksomheder. Og det skal konsulenten Claus Bjør-
nelund hjælpe til med. Han er ansat i den nyoprettede Samtænknings- 
og Aftalesektion og skal åbne dørene til potentielle virksomheder.

De knokler i kulissen
Det er ikke kun de marcherende, som arbejder hårdt under Nijmegen-
marchen. En lille gruppe hjemmeværnsfolk sørger nemlig for at opstille 
og betjene rastepladserne, der forsyner de militære skandinaviske gæn-
gere. Læs om gruppens forberedelser, der for længst er startet.

Indhold
04 Leder
05 Nyt om 60-års-jubilæum
11 Hvervning der virker
20 SSR op ad rangstigen
29 Opslagstavlen 
30 Landet rundt
38 Hjemmeværnsskolen
 på rundrejse 
42 Totalforsvarsøvelse
43 Chauffører i lange baner
44 Bøger
47 Interforce, 
 mission og vision
48 Sommerskole
50 Konkurrence
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Gennem de sønderjyske skove
Der blev arbejdet i vinterkulden, da to grupper fra Hærhjemmeværnskom-
pagni Haderslev Nord forberedte sig til Hjemmeværnets Gruppekonkur-
rence. Tag med på gruppernes træning en februardag i de sønderjyske 
skove forud for den store konkurrence i maj. 
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Facebook –
fristelser og
faldgruber
”Den globale landsby” bliver den 
moderne verden ofte kaldt. Som et 
udtryk for, at verden med nye og 
nemme transport- og kommunika-
tionsformer er blevet mindre.

Jordens befolkning er – i hvert 
fald i nogle betydninger – rykket 
tættere sammen. Kandahar er på 
mange måder ikke længere væk 
end Kalundborg. Og indimellem er 
det nemmere at komme i kontakt 
med en gammel rejsekammerat i 
Australien end med sin egen nabo.

Internettet har for alvor accele-
reret denne udvikling, og nyeste 
skud på cyberspace-stammen er 
Facebook. Med dette nye kom-
munikationsforum er der virkelig 
adgang til hele verden. Det er nemt 
at skabe nye kontakter og møde 
gamle venner.

Men faldgruberne findes. Artiklen 
”Facebook frister”, som du finder 
i dette nummer af HJV magasi-
net, behandler netop bagsiden 
af Facebook og andre sociale 
netværk på internettet. Det er så 
nemt at lægge noget ud på nettet. 
Men man kan – ufrivilligt eller ej – 
komme til at eksponere folk, som 
ikke ønsker det, og måske ligefrem 
bringe dem i fare. For nylig vakte 
en dansk soldat opsigt, da han 
havde lagt et foto af irakiske fanger 
ud på sin Facebook-profil.

 Også hjemmeværnssoldater 
er storforbrugere af Facebook og 
andre sociale medier. Derfor inde-
holder Jeanette Serritzlevs artikel 
nogle gode råd. Det handler i høj 
grad om at tænke sig om og bruge 
sin sunde fornuft.

 Jørgen Jensen, redaktør
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Blivende værdier

Ulrik Kragh
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Leder

”Danskerne vilde med frivilligt arbejde”.
Sådan lød overskriften i Jyllands-Posten en morgen i 
februar. Samme aften var det tophistorie i TV-avisen.

Det er en overskrift, der også passer på hjemme-
værnet, som har eksisteret i 60 år den 1. april 2009.

50.000 danskere vælger at lægge deres frivillige 
indsats i hjemmeværnet, en af Danmarks store folke-
lige organisationer.

Efter en årrække præget af selvrealisering og søgen 
efter personlig identitet og potentiale ser det ud til, at 
tusinder af danskere er optaget af, hvordan de kan 
gøre en forskel og yde en indsats for andre. For hjem-
meværnets frivillige har det altid været en selvfølge at 
tage det ansvar. 

Så når hjemmeværnet nu fejrer sit 60-års-jubilæum, 
er det netop med det frivillige engagement i centrum. 
Historien om hjemmeværnet gennem seks årtier er 
først og fremmest historien om borgere, der frivil-
ligt melder sig til at gøre en indsats for forsvaret og 
beskyttelsen af Danmark.

Hjemmeværnet er rundet af modstandsbevægel-
sen under 2. Verdenskrig. Af kræfter af alle politiske 
afskygninger. Folk, der aldrig igen ville opleve Danmark 
blive rendt over ende, som det skete den 9. april 
1940. Uden et troværdigt forsvar og uden kamp.

Grundlæggerne kæmpede for, at Danmark skulle 
opbygge et troværdigt forsvar, der sammen med vore 
allierede kunne forsvare vore værdier – fred, frihed og 
demokrati.

Under Den Kolde Krig havde hjemmeværnet en 
vigtig rolle i mobiliseringsforsvaret. Siden Murens Fald 
er både forsvarets og hjemmeværnets roller blevet 
nydefineret. Forsvaret er i dag stærkt fokuseret på 
internationale opgaver. Hjemmeværnet spiller en bety-
delig rolle i det nationale beredskab med omfattende 
støtte til både forsvaret og civile myndigheder.

Op til jubilæet oplever også hjemmeværnet en sti-
gende interesse for det frivillige arbejde. I 2008 søgte 
næsten 2.000 danskere om optagelse i værnet. Det er 
det højeste tal i flere år.

De unge, der melder sig under fanerne, er meget 
målrettede, når deres valg blandt talrige fritidstilbud 
falder på hjemmeværnet.

De er drevet af viljen til at bidrage til forsva-
ret og beskyttelsen af Danmark. Af ønsket om at 

hjælpe andre. Af de fysiske og mentale udfordringer, 
som et aktivt hjemmeværnsliv giver. Af at få afprøvet 
grænser og reaktionsmønstre i stressede situationer 
og lære, hvordan en militær organisations systematik 
og disciplin også betyder noget ved civile indsættelser. 
Af de militære uddannelser, som de også kan bruge til 
noget i deres civile karrierer.

Det lover godt for hjemmeværnets fremtid. En frem-
tid, der ikke alene er afhængig af, at vi fortsat lever op 
til politikernes og samfundets krav til os. Men også af 
at hjemmeværnet på eget initiativ formår at forny sig 
og gøre sig klar til nye opgaver.

Det er lykkedes i 60 år. Uanset skiftende tider og 
vilkår. At tage ansvar, at gøre en forskel ved at hjælpe 
andre og at yde kvalificeret støtte til militære såvel som 
civile myndigheder er blivende værdier, som gælder for 
hjemmeværnet i dag, ligesom de gjorde ved grundlæg-
gelsen i 1949.

Hjemmeværnsledelsen

Det moderne hjemmeværn

Hjemmeværnskommandoen
Generalstok   Kastellet 82   2100 København Ø   Tlf.: 33 47 93 00   E-mail: info@hjv.dk   www.hjv.dk

jubilæumMED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN

70682_Jubilæumsmag_OM_OKTRYK.indd   1

02/03/09   10:19:25Forsiden af det jubilæumsnummer, 
som udkommer samtidig med dette HJV magasin.



Hjemmeværnet fejrer 

JuBIlæum 

Repræsentanter for 
kongefamilien delta-
ger, når hjemmevær-
net den 1. april mar-
kerer sit 60-års- 
jubilæum med blandt 
andet en parade på 
flagpladsen på Hjem-
meværnsskolen i 
Nymindegab.

AF JAKOB EBERHARDT

Den 1. april klokken 13.24 går det løs, når over 500 
personer deltager i eller omkring paraden på Hjem-
meværnsskolens flagplads for at markere hjemme-
værnets 60-års-jubilæum.

Paraden er det første af flere indslag på selve fød-
selsdagen, som i øvrigt vil blive fejret ved arrangemen-
ter i forskellige regioner og distrikter gennem foråret. 

Af praktiske årsager er der ikke offentlig adgang 
til jubilæumsdagen 1. april. Både repræsentanter 
for kongefamilien, hjemmeværnets samarbejdspart-
nere, forsvarsministeren og folketingets formand er 
blandt de særligt indbudte gæster, der vil overvære 
arrangementet fra en særlig tribune.

Ud over jubilarerne vil blandt andre repræsen-
tanter fra hjemmeværnets værnsgrene, totalfor-
svarsregionerne og den næste bevogtningsdeling, 
der skal udsendes til Afghanistan, stå opstillet på 
flagpladsen.

Jubilarerne vil modtage 60-års-tegnet under pa-
raden, ligesom der vil være faneindvielser, faneover-
rækkelser og taler af blandt andre Hendes Majestæt 
Dronningen, forsvarsministeren og Chefen for 
Hjemmeværnet. Alle myndigheder i hjemmeværnet 
modtager en myndighedsfane, og dronningen har 
givet tilladelse til, at kongeligt indstiftede faner og 
myndighedsfaner må stå indtrådt sammen denne 
ene gang.

Når paraden slutter kl. 15 er der reception, hvor 

kongefamilien vil deltage, og hvor blandt andet Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, samt 
en repræsentant for hjemmeværnets landsråd vil 
holde tale. Herefter er der udstilling i bygning 40 og 
guidede ture i og uden for Nymindegab-lejren. 

Dagen slutter med en festmiddag med blandt 
andet underholdning og musik.

Læs mere om hjemmeværnet gennem 60 år i 
det særlige jubilæumsmagasin, som udkommer 
samtidig med HJV magasinet nr. 1, 2009. 

Program for  
jubilæumsdagen
Kl. 13.24-15.00: 
Parade med faneindvielser, 
tegnoverrækkelser og taler
Kl. 15.00-16.45: 
Reception
Kl. 16.45: 
Udstilling i bygning 40 og 
guidede ture i og uden for 
lejren
Kl. 19.00: 
Festmiddag med underhold-
ning, musik med mere.

Flagpladsen på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab 
lægger grund til den store parade, der skal markere 
hjemmeværnets 60-års-jubilæum 1. april 2009. Her er 
en oversigt over, hvordan de forskellige enheder er 
opstillet på pladsen.

Forklaring af forkortelser:
MUK: Musikkorps
TRKB: Totalforsvarsregion København
TRSJ: Totalforsvarsregion Sjælland
TRFS: Totalforsvarsregion Syd
TRMI: Totalforsvarsregion Midt
TRNO: Totalforsvarsregion Nord
HVS: Hjemmeværnsskolen
JUB: Jubilarer
ISAF 7:  Bevogtningsdeling der skal til 

Afghanistan i april
HJS: Hjemmeværnsstaben
MHV: Marinehjemmeværnet
FHV: Flyverhjemmeværnet
VHV: Virksomhedshjemmeværnet
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Hendes Majestæt Dronningen og andre repræsentanter for 
kongefamilien vil være til stede ved hjemmeværnets 
60-års-fest i Nymindegab.
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Kronprinsesse 
og løjtnant
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AF JØRGEN JENSEN
FOTO: OLE BO JENSEN

I dette interview med HJV magasinet fortæller Kronprinsessen 
for første gang om sit engagement i hjemmeværnet.

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen 
blev den 19. februar 2009 udnævnt til løjtnant 
efter at have gennemgået hjemmeværnets 
officersuddannelse. 

Uddannelsen i hjemmeværnet blev påbe-
gyndt sidste år efter ønske fra Kronprinses-
sen, der dermed viderefører traditionen for 
tætte bånd mellem Kongehuset og forsvaret.

Hvorfor valgte De at gøre tjeneste i  
hjemmeværnet?

”Der har altid været tætte bånd mellem 
forsvaret og Kongehuset. Det har været mit 
ønske at videreføre den gode tradition, der 
er i den kongelige familie for at indgå i et 
uddannelsesforløb i forsvaret. Samtidig var 
det mit ønske at få et dybere indblik i den 
rolle, det samlede forsvar spiller i og uden 
for Danmark,” siger Kronprinsessen.

Hun peger på, at det samlede forsvar i dag 
yder en stor indsats både for Danmark og for 
verden omkring os:

”Det ville ikke være muligt, hvis ikke mange 
enheder og enkeltpersoner – og med dem 
deres familier, venner og kollegaer – gjorde 
en helt ekstraordinær indsats. Megen fokus 
er rettet mod de internationale operationer. 
Men også fra det nationale totalforsvar ydes 
der dagligt en kæmpe indsats, blandt andet 
af hjemmeværnet. Da muligheden opstod, 
var jeg meget interesseret i at lære hjemme-
værnet, som i snart 60 år har været frivilligt 
til gavn for Danmark og danskerne, bedre at 

kende ved at gennemgå en regulær hjemme-
værnsuddannelse.”

uddannelsesforløbet
Hvordan har De oplevet uddannelsesfor-

løbet, herunder samarbejdet med instruktø-
rer og andre deltagere i uddannelsen?

”Mit møde med hjemmeværnet – lige fra 
kollegaer og instruktører til ledelsen og andre 
medvirkende – har været både positivt og 
lærerigt. Udover at tillære mig mange nye 
kundskaber og færdigheder har jeg haft den 
store fornøjelse at møde mange dygtige og 
dedikerede mennesker, som virkelig brænder 
for sagen. For mig personligt har det været 
en god oplevelse at blive stillet over for nye 
opgaver i uvante og udfordrende situationer. 

Der er blevet krævet meget – og givet tilbage 
efter bedste evne.”

Er der elementer i uddannelsen, som De 
har fundet særligt interessante og spæn-
dende?

”Alle elementer af uddannelsen har været 
godt tilrettelagt og relevante. Skulle jeg udpege 
tre fagområder, som måske i særlig grad har 
fanget min interesse, synes jeg, at leder- og 
instruktørvirke, førstehjælp og viden om hjem-
meværnets generelle rolle i det danske forsvar 
har været spændende. Den første nat fuldt 
feltmæssig i bivuak var også en oplevelse, jeg 
sent vil glemme. Sidst, men ikke mindst har 
det været interessant at få et bedre indblik i 
opbygningen og virket af det samlede danske 
forsvar,” fortæller Kronprinsessen.

Kronprinsessen udnævnes til 
løjtnant af Chefen for Hjemmeværnet, 

generalmajor Jan S. Norgaard.

Kronprinsessen fotograferet 
under en patrulje.
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Hjemmeværnets rolle i samfundet
HJV magasinet har også spurgt Kronprinses-
sen, hvordan hun ser på hjemmeværnets rolle i 
samfundet.

”Hjemmeværnet er af afgørende betydning for det 
nationale totalforsvar – og spiller som nævnt tidligere 
en betydelig rolle i samfundet. Blandt andet det 
nære samarbejde med politi og beredskab kan her 
fremhæves. Samarbejdet spænder vidt lige fra efter-
søgninger af savnede personer, førstehjælpsindsats 
under festivaler til den uvurderlige indsats under 
fyrværkeriulykken i Seest og meget mere,” siger 
Kronprinsessen.

Kronprinsessen nævner tillige hjemmeværnets 
tætte samarbejde med forsvaret og den internatio-
nale dimension.

”Hjemmeværnets synlige og i stigende grad nære 
samvirke med det øvrige forsvar har også spæn-
dende perspektiver. Med hjemmeværnets aktuelle 

Kronprinsessen i dialog med instruktørerne 
under officersuddannelsen. Ved tavlen står 
hofdame Caroline Heering, der også har 
gennemgået en uddannelse i hjemmeværnet.Her får Kronprinsessen instruktion 

i, hvordan gasmasken skal sidde.



HJV magasinet  |  Marts 2009     9

udsendelse af blandt andet enheder til Afghanistan er der jo varslet nye tider med 
deraf følgende skærpede krav til faglige kompetencer og uddannelse.”

Er der andre forhold, som Kronprinsessen ønsker at fremhæve?
”Jeg tænker ofte på de udsendte fra hjemmeværnet i blandt andet Afghanistan, 

blandt hvem jeg har truffet indtil flere gennem min uddannelse. Jeg ønsker dem 
alt det bedste under deres udsendelse og sender også mange varme tanker til 
deres familier og pårørende. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de 
hjemmeværnsfolk, jeg har mødt indtil nu, for deres støtte og imødekommende 
måde at være på. Med mange gode oplevelser i bagagen ser jeg frem til mit 
fremtidige virke i hjemmeværnet,” tilføjer Kronprinsessen.

Kronprinsessen er nu tilknyttet staben i Totalforsvarsregion København, der 
omfatter hovedstaden, Nordsjælland og Bornholm.

Fakta

Uddannelsen i  
hjemmeværnet

Uddannelsen har omfattet førstehjælp, våbenbetjening og skydning, brand-
bekæmpelse, redning, miljø samt felt- og vagttjeneste. På befalingsmands-
kursus og officerskursus er Kronprinsessen blandt andet blevet uddannet 
i ledelse og føringsvirksomhed på gruppefører- og delingsførerniveau, 
primært i sikring og overvågning.
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Et nyt liv i grønt
Kristina Jørgensen flyttede fra Sjælland til Kolding for at 
være sammen med sin kæreste, der overtalte hende til at 
gå ind i hjemmeværnet. Hun var helt solgt fra første møde.

AF TINA CHRISTOFFERSEN
FOTO: JOAN DALL

Man kan hurtigt føle sig alene, 
når man siger farvel til familie 
og venner på Sjælland for at 
starte et nyt jysk liv sammen 
med sin kæreste. Specielt 
når man kort tid efter bliver 
nødt til at opgive uddannel-
sen til tjener, fordi man bliver 

både gravid og syg på samme 
tid. Det oplevede Kristina Jør-

gensen på 22 år, da hun flyttede 
til Vamdrup ved Kolding for at være 

sammen med sin kæreste, Kenneth. 
Men alene blev hun ikke, for i hjem-

meværnet har hun fundet venner og et 
frirum fra sygdom og barsel.

”Min søn er halvandet år, og det er lang 
tid at gå hjemme. Det at komme ud og lave 

noget andet, det giver indhold i livet. Jeg 
kan gøre det, når jeg har overskud og 

energien til det,” fortæller hun.
Kenneth og hans far 

fortalte om, hvad 
de lavede, når 

de var af sted 
med hjem-
meværnet, 
og de blev 
ved med at 
spørge, om 
Kristina 
ikke 
skulle 

med. 

Umiddelbart var hun ikke helt begejstret. Men 
en dag sagde hun ja til at komme med til et 
møde, og fra første dag var hun solgt.

”Det var bare mig. Jeg føler, jeg har fået en 
ekstra familie. Jeg har selv en lille familie, og 
jeg er tilflytter fra Sjælland, men der blev jeg 
modtaget med åbne arme. Så det blev hurtigt 
min familie nummer to,” siger hun.

Indhold i livet
Kristina blev overasket over, at de fleste, der 
kom til møderne, var mellem 20 og 30 år. Især 
var hun forbløffet over også at møde et par pi-
ger på hendes alder. Dem kommer hun godt ud 
af det med, og den ene har en lille dreng, som 
hun plejer at have med.

Selv om Kristina har været med i hjemmeværnet 
et stykke tid, er hun endnu ikke den, der render 
rundt i skoven med uniform og gevær. Gravidite-
ten gav hende en betændelsestilstand i hofterne, 
der betød, at hun i lang tid måtte gå med krykker.

Derfor har hun først været på grundkursus 
i februar, hvor hun blev lovet, at der blev taget 
hensyn til hende. I mellemtiden har hun hjulpet 
sin svigerfar med hvervning, og hun er blevet 
bedt om at hjælpe med forplejning og hjemme-
side. Det passer hende godt.

”Jeg kan godt lide at tage ansvar og træde 
frem, og det kan jeg hos hjemmeværnet,” siger 
hun.

Specielt hvervearbejde har også givet Kristina 
en idé om, hvilken type funktion i hjemmevær-
net, hun gerne vil have.

”Når jeg står og skal snakke med folk, går 
jeg bare hen og tager fat i dem. Det elsker jeg. 
Mange fra hjemmeværnet siger ”Hej, du har 
gå-på-mod, skal du ikke være sælger?” Og det 
tror jeg faktisk, at jeg skal,” siger Kristina med 
et stort smil.

Kvinder i  
hjemmeværnet
Flere og flere kvinder vælger som Kristina Jør-
gensen at trække i hjemmeværnsuniformen. I 
2008 var hver femte ansøger en kvinde. Samlet 
ansøgte 375 kvinder om at blive medlem mod 
289 i 2007, hvilket svarer til en stigning på 30 
procent.

I 2006 fik hjemmeværnet 297 ansøgninger 
fra kvinder.
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Hvor godtfolk er…
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst har i 2008 fået væsentligt 
flere ansøgninger end året før, og det kræver energiske 
flotiller, der målretter deres hverveaktiviteter.

AF JESPER SVENNINGSEN

Da statistikken for ansøgninger blev gjort op for 
2008, stod det klart, at Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst havde opnået landets bedste resultat. Det blev 
til 180 ansøgninger, som resulterede i 126 kontrakter.

Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, or-
logskaptajn Jørgen Fink, er ikke i tvivl om, hvad det 
gode resultat skyldes.

ud og få en snak
"Vi har gjort meget ud af at komme ud, hvor folk er. 
Det kan være kulturuger eller markeder, hvor det er 
nemt at være synlige og komme i snak med folk. 
Forsøg på at få folk til at komme til os er ikke helt  
så nemt, så det gælder om at opsøge potentielle 
nye medlemmer, hvor de er i forvejen," siger han.

Det er i høj grad de enkelte flotiller, der arrangerer 
opgaverne selv. Rekrutterings- og informationsof-
ficererne koordinerer opgaverne internt med resten 
af flotillen, så der kommer det nødvendige antal med 
ud på en stand.

”Det er vigtigt, at alle er parate til at give folk svar 
på det, de selv laver i flotillen, så alle ved, hvad de 
melder sig til, hvis de er interesseret," siger Jørgen 
Fink og fremhæver flotille 255 Korsør som en af de 
flotiller, der har trukket et stort læs og alene opnået 
37 ansøgninger.

”Det vidste vi ikke, I lavede”
Peter (Rust) Hansen er rekrutteringsofficer i flotille 
255 i Korsør og gør meget ud af at komme i dialog 
med de interesserede. Men det kommer man kun, 

hvis man sørger for at stille op til de lokale arrange-
menter og er meget imødekommende.

”Det går ikke, at man gemmer sig i pavillonen. 
Nogle skal være på standen og vise vores grej frem, 
og andre skal måske gå en tur på pladsen med 
rygsækken på,” siger han.

”Det er jo både et spørgsmål om hvervning og om 
generel information om, hvad vi laver. Hvis vi kan få 
folk til at blive lidt overraskede og sige ’det vidste 
vi ikke, I lavede’, så er vi nået langt. Mange bliver 
for eksempel interesseret, når vi fortæller om vores 
engagement i ’Stop olien’-kampagnen, som Søvær-
nets Operative Kommando har sat i værk.”

Aktivering mens der ventes
Det opsøgende arbejde består dog ifølge Peter 
(Rust) Hansen ikke så meget i at gå hen og spørge 
folk, om de er interesseret, men derimod at have 
forskelligt udstyr med, som kan trække de interes-
serede hen til standen.

”Vores store gummibåd er for eksempel sjov for 
både børnene og deres far,” siger han og tilføjer, at 
når nogen har søgt om optagelse, er det vigtigt at 
tage godt hånd om dem, indtil de bliver optaget.

”Vi sørger for at aktivere dem cirka to gange om 
måneden, mens de venter, så de ikke mister interessen.”

Flotille 255 Korsør har ud over at være til stede til 
for eksempel bådetræf i Næstved Havn også taget 
civile navigatører med på sejlads om natten for på 
den måde at komme i kontakt med mennesker, der i 
forvejen interesserer sig for den maritime verden.

Fakta

Hjemmeværnet modtog 
1968 ansøgninger om 
medlemskab i løbet af 2008, 
hvilket er 566 flere end i 
2007.

Med 180 ansøgninger, var 
Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst det distrikt i landet, der 
fik flest ansøgninger. De 
næste i rækken var hen-
holdsvis Hærhjemmeværns-
distrikt Østjylland med 168 
og Hærhjemmeværnsdistrikt 
København City med 152 
ansøgninger.

Et oplagt sted for flotille 255 at gøre sig 
synlig er til Korsør Vanddag, hvor de både har 
gummibåden med og holder "åbent skib".

Rekrutteringsofficer Peter "Rust" Hansen lægger 
stor vægt på det opsøgende arbejde og at aktivere 
ansøgerne, mens de venter på svar om optagelse.
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En tillidserklæring
Institut for Konjunktur-Analyses måling for 2008 viser den 
hidtil største opbakning til hjemmeværnet.

AF JØRGEN JENSEN

71 procent af befolkningen har enten stor tillid 
eller tillid til, at hjemmeværnet kan løse sine 
opgaver.

Det er hovedkonklusionen i en måling, som 
Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) har gen-
nemført for hjemmeværnet i november 2008.

Undersøgelsen omfatter interviews med 
1.500 repræsentativt udvalgte personer på 15 
år og derover.

”Befolkningens tillid til hjemmeværnet ligger 
på det højeste niveau, siden IFKA begyndte  
at måle befolkningens holdning og kendskab  
til hjemmeværnet”, siger projektleder Bo  
Odgaard Rasmussen, IFKA.

Tillids-barometret er steget markant de 
seneste fire år. Den nuværende forsvarsaftale 
trådte i kraft i 2005.  

Befolkningens tillid til hjemmeværnet er 
steget fra 57 procent i 2005 til 71 procent i 
2008.

unge vil ind i hjemmeværnet
IFKAs undersøgelse viser, at befolkningens 
tillid også omfatter de unge, som er særligt 
interessante for hjemmeværnet med henblik 
på fremtidens rekruttering.

”I aldersgruppen 15-24 år overvejer hele 12 
procent at søge optagelse i hjemmeværnet 
(man skal være 18 år for at blive medlem, 
red.). I de unge aldersgrupper, hvorfra hjem-
meværnet fortrinsvis rekrutterer, har to ud af 
tre enten stor tillid eller tillid til, at hjemmevær-
net kan løse sine opgaver”, siger Bo Odgaard 
Rasmussen.

Et hjemmeværn i forandring
Hjemmeværnet har i de senere år gennem-
gået store forandringer, både i organisation og 
med hensyn til opgaver.

Rollen som et element i mobiliseringsforsva-
ret under Den Kolde Krig er erstattet med en 

bred vifte af opgaver, hvor hjemmeværnet  
– ud over at støtte forsvaret nationalt og inter-
nationalt – skal assistere de civile myndigheder 
i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Derfor er hjemmeværnets uddannelser også 
blevet ændret, således at de militære færdig-
heder er blevet tilføjet kompetencer i brand, 
redning og miljø.

Vigtige opgaver
Ændringen af hjemmeværnets rolle afspejler 
sig også i IFKAs måling.

92 procent af befolkningen mener, at 
støtten til politiet er meget vigtig eller vigtig. 
91 procent siger, at hjemmeværnets indsats 
ved stormflod er meget vigtig eller vigtig. 87 
procent mener, at hjemmeværnets opgaver 
ved miljø- og olieforurening samt assistance til 
eftersøgninger og redningsaktioner er meget 
vigtig eller vigtig.

12% 59% 13% 10%3%
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Samtidig finder 64 procent af befolkningen, 
at det i høj grad eller nogen grad er vigtigt, at 
hjemmeværnet er trænet til at yde bevæbnet 
støtte til forsvaret og politiets bekæmpelse af 
terror.

Som noget nyt i forhold til tidligere år har 
IFKA i målingen for 2008 spurgt om befolk-
ningens holdning til, at hjemmeværnet støtter 
forsvaret på internationale missioner.

63 procent af befolkningen finder det enten 
meget vigtigt eller vigtigt, at hjemmeværnet også 
støtter forsvaret i internationale operationer.

2008 blev året, hvor hjemmeværnet for 
første gang stillede en enhed til rådighed for 
hæren til en opgave uden for landets grænser. 
Hæren udsendte sidste efterår en deling fra 
hjemmeværnet til at bevogte en af de danske 
lejre i Helmand-provinsen i Afghanistan.

Støtte til forsvarets uddannelse
Hovedparten af hjemmeværnets opgaver lig-
ger i sagens natur i Danmark. Her bruges der 
mange timer på støtte til hæren, søværnet og 
flyvevåbnet.

Den støtte finder seks ud af 10 danskere 
(62 procent) vigtig eller meget vigtig, mens en 
tredjedel af befolkningen synes, den er mindre 
vigtig eller slet ikke vigtig.

Der er blandt andet tale om hjemmeværnets 
hjælp til uddannelsen af værnepligtige og de 
reaktionsstyrker, som forsvaret sender på 
internationale missioner samt marinehjemme-
værnets støtte til søværnets farvandsovervåg-
ning og andre opgaver.

IFKAs måling af befolkningens holdning til 
hjemmeværnet kan downloades på www.ifka.dk.
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Kandahar, Afghanistan, november 2008. 
Jeg sidder sammen med en række andre 
danskere og venter på et Herculesfly, der skal 
bringe os videre til Camp Bastion. Mens vi 
venter, har vi adgang til kaffe, vand og inter-
net. Jeg går på Facebook, og det samme gør 
en af mine medrejsende. ”Sidder i Kandahar 
og venter på en Hercules til Camp Bastion,” 
skriver vedkommende i sin statusopdatering. 
Jeg ser det, da vi er venner derinde. 

Det er så sandt, som det er skrevet. Det  
er bare pokkers uheldigt og i værste fald en 
sikkerhedsrisiko. Ikke blot for personen, der 
har skrevet det, men for alle der venter på 
samme fly. Heriblandt mig.

Tænke, tænke. Hvordan udøver man bedst 
holdningsbearbejdning uden at virke hysterisk 
eller formynderisk? Jeg rømmer mig. ”Kan du 
huske, at vi talte om det med at skrive, hvad 
der er sket, og ikke det der skal ske?” siger jeg. 

Det virker. ”Ups,” lyder svaret. Status æn-
dres straks til ”Er i Afghanistan”. 

Til alles fordel – og alles brug
Det er ikke kun i Afghanistan, at man skal 
tænke sig om med hensyn til, hvad man 
skriver på Facebook. Og det er ikke kun på 
Facebook, at man skal tænke sig om. Ny  
teknologi betyder nye muligheder – og nye 
udfordringer. For den chef, der skal ansætte 

Facebook 
frister

AF INFORMATIONSCHEF 
JEANETTE SERRITzLEV,
TOTALFORSVARSREGION 
KØBENHAVN 
FOTO: OLE BO JENSEN

Har du 200 venner på Facebook og endnu flere fotos af 
sjove stunder? Er du venner med chefen, ekskæresten og 
geværskytte 1 fra anden gruppe? Så har du det på samme 
måde som mange tusinder andre hjemmeværnssoldater. 
Men pas godt på: Ikke alt er lige egnet til at dele med 
alle andre.
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Facebook 
frister

Fakta OM 
FaCeBOOk

Skabt 2004
Eksisterer på 35 sprog
2 millioner events oprettes hver måned
700 millioner billeder oploades hver måned
4 millioner videoer oploades hver måned
150 millioner aktive brugere
1,8 millioner aktive brugere i Danmark
100 venner i gennemsnit på en brugerprofil

Tænk dig om
·   Læg ikke billeder ud af andre end 

dig selv – uden deres accept.

·   Tænk over, om det, du skriver/viser, 
kan være til gene for andre – eller i 
værste fald bringe dem i fare.

·   Det er muligt, at festen var sjov, 
men hvorfor skal billederne deles 
med hele verden?

·   Én gang offentliggjort på internettet,  
altid offentligt. 

·   Er du i tvivl, så lad være.

På www.tfrk.dk, menupunkt INTOPS, 
kan du finde vejledningen ”Gode råd 
til nettet”.

Tænk dig om, når du er på Facebook. Det er så 
nemt at lægge alt muligt på nettet – men ønsker du, 
at alle mulige skal kunne se det?

en ny medarbejder, er det en fordel, at man 
lige kan google ansøgeren og se, hvad der 
kommer frem. Og for den jobsøgende er det 
en fordel, at man googler den person, man 
skal til samtale hos, så man har en idé om, 
hvad det er for et menneske. Men selv om 
meget moderne arbejdspladslitteratur hylder 
tanken om ”det hele menneske”, er det sjældent 
hele menneskets liv, vi har lyst til at finde – eller 
vores eget liv, vi har lyst til, at andre finder.  
På Google, på Facebook eller på YouTube. 

For når din eventuelt kommende chef 
googler dig for at finde oplysninger, er det 
ikke nødvendigvis kun rosende ord om dine 
resultater i forrige job. Det er også dine ind-
læg på diverse debatfora om alt fra samliv til 
samfund og billeder fra sommerferien, du har 
lagt på din blog. 

Facebook er fristende og fascinerende. 
Evigt lokkende med nye venner eller gensyn 
med gamle. Kun få klik fra at følge med i 
andres liv og lige så få klik fra at dele sit 
eget med andres. Facebook er smart. Det 
er sjovt at kunne vise gode billeder fra sidste 
øvelse og dele dem med andre. Ikke bare er 

det sjovt; det er også en nem måde at holde 
kontakten ved lige. På Facebook kan man 
netværke online med alle sine kontakter på én 
gang. Meget omkostningseffektivt. 

Men ingen roser uden torne. For selvføl-
gelig er den lette vej til nettet den samme 
for det sjove foto som for det uheldige. For 
den skægge bemærkning på en profil til den 
krænkende. 

”Der ligger jo alligevel så meget”
I midten af januar bragte TV-avisen et indslag 
om en dansk soldat, der havde lagt et foto 
af nogle irakiske fanger ud på sin Facebook-
profil. Forholdt dette af journalisten svarede 
han, at der jo lå så meget på internettet. Den 
pågældende soldat havde ikke tænkt specielt 
over det, da han lagde billedet ud. Hverken 
over, hvorfor han gjorde det, eller om det var 
klogt at gøre. Man kan nok godt konstatere, 
at det ikke var smart gjort; det var, muligvis, 
ulovligt.

Læren af den sag ligger dog ikke kun i, at 
det var uheldigt, men også i selve soldatens 
tilgang. En tilgang, hvor nettet jo er der og i 

forvejen bugner af information. Hvor det at 
lægge noget ud ikke nødvendigvis er udtryk 
for et reflekteret valg, men snarere en auto-
matisk reaktion. Fordi man kan. Fordi det er 
nemt. Og fordi der i forvejen ligger så meget. 

Man kan ikke befale sig ud af internettets 
udfordringer. Det har forsvaret som helhed 
erkendt, og det samme har hjemmeværnet. 
Det, vi kan, er at bruge vores sunde fornuft 
og hjælpe hinanden. Ser man noget, der 
måske ikke er så smart, er det fint at sige 
det til pågældende. Som vi i forvejen gør, hvis 
der er en, der har glemt at lukke lommen på 
uniformen.

Sund fornuft
De færreste lægger bevidst noget ud på net-
tet, som er til gene, skade eller fare for andre. 
Men i iver efter at dele viden og oplevelser 
kan der opstå situationer, hvor det sker.

Derfor: Tænk dig om på nettet. Du har et 
ansvar for, hvad du lægger ud. Ikke blot over 
for dig selv, men også over for dine omgivel-
ser. Brug din sunde fornuft, og gem de sjove 
fotos i fotoalbummet. Ikke på nettet.
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AF CHARLOTTE 
BAUN DREJKA

Med afsæt i virksomhedshjemmeværnets opgave-
sæt foreligger nu et nyudviklet koncept, der er re-
sultatet af flere års erfaring fra kontakt med danske 
virksomheder.

Med baggrund heri åbner virksomhedshjem-
meværnet som katalysator op for et tværsektionelt 
myndighedssamarbejde om blandt andet sikkerhed 
og risikostyring. Det foretages i tæt koordination 
med private og offentlige samfundsvigtige virksom-

heder, der i forvejen samarbejder med forsvaret.
Opmærksomheden er specielt rettet mod virksom-

hedernes aktuelle behov for støtte til fortsat drift i en 
krisesituation, herunder støtte til virksomhedernes 
planlægning og afprøvning af forskellige scenarier.

Det nye koncept omfatter tre typer aftaler, der i 
langt højere grad end tidligere tager udgangspunkt i 
den enkelte virksomheds behov. 

Virksomhedshjemmeværnet vil følge med samfun-

Virksomhedshjemmeværnet 
introducerer et nyt fleksibelt 
aftalekoncept, som bidrager 
til at gøre danske virksom-
heder mere robuste over for 
fremtidens risici og trusler.

Samtænkning
det nye virksOMhedshjeMMeværn
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dets udvikling og tilpasse sig det øgede behov 
for samtænkning og vidensdeling. Virksom-
hederne behøver ikke nødvendigvis at oprette 
egne enheder, men kan starte med et knapt 
så forpligtende samarbejde med fokus på fag-
lige netværk, erfaringsudveksling og indtænk-
ning i samfundets samlede beredskab.  

”Hen ad vejen er det selvfølgelig håbet, 
at aftalen kan blive udbygget, så den en-

kelte virksomhed også kan etablere sit eget 
virksomhedshjemmeværn,” siger oberstløjtnant 
John Flarup, der er næstkommanderende i 
virksomhedshjemmeværnet og tillige chef for 
den nyoprettede Virksomhedshjemmeværns-
afdeling under Hjemmeværnskommandoens 
Planlægningsdivision. Han kommer fra en 
stilling som distriktschef i Sydvestjylland.

Sårbarhed
Den nye profil i virksomhedshjemmeværnet 
falder helt i tråd med anbefalingerne i Bered-
skabsstyrelsens Nationale Sårbarhedsrapport 
fra 2007.

I rapporten anbefaler Beredskabsstyrelsen 
et større fokus på offentligt og privat samar-
bejde om beredskab for at gøre samfundet 
mere robust. Styrelsen opfordrer alle aktører 
til at tænke tværgående og bredt og ikke 
snævert i faglige sektorer for at sikre optimale 
vilkår for samfundsvigtig virksomhed.

Denne opfordring er netop en af årsagerne 
til, at der i Hjemmeværnskommandoen er 
oprettet en helt ny sektion, nemlig Samtænk-
nings- og Aftalesektionen (SAS).

Chefkonsulent Claus Bjørnelund og oberstløjtnant 
John Flarup repræsenterer virksomhedshjemmeværnets 
nye tværfaglige profil, der skal bygge bro til private og 
offentlige virksomheder.Samtænkning
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Aftale
evaluering

Indledende
kontakt

Fælles
vision

Aftale
indgåelse

Aftale
vedligehold

Aftaletype A: 
•  Forbedre den organisatoriske robusthed  

ved kritiske hændelser
•  Tværfaglig rådgivning til eksisterende  

beredskabsplan
• Få risikostyring på dagsordenen i virksomheden

Aftaletype B:
•  Intern vidensressource der har indsigt i  

samfundsberedskabet
•  Udarbejdelse af beredskabsplan med  

interne ressourcer
• Sparring og supervision af nøglepersoner

Aftaletype C:
•  Opretholdelse af daglig drift under kriseforhold
•  Sikring eller bevogtning af samfundsvigtige 

installationer
•  Dedikeret hjemmeværnspersonel ved forøget 

beredskab

Nye aftaletyper



Sektionen bliver omdrejningspunktet for 
hjemmeværnets strategiske kontakt og ko-
ordination med de sektoransvarlige styrelser, 
herunder Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen 
samt virksomhederne. Sektionen bemandes 
derfor med en virksomhedskonsulent, en 
militær sagkyndig, en politisagkyndig samt en 
sagkyndig fra Beredskabsstyrelsens område.

Med denne nye og brede medarbejderprofil 
og samarbejdet med andre myndigheder er 
der skabt grundlag for en tværfaglig tilgang, 
som med respekt for sektoransvaret kan 
imødekomme især infrastrukturvirksomheder-
nes ønske om tværfaglig støtte til fremti-
dens sikkerheds- og beredskabsmæssige 
udfordringer. 

Samtænkning er afgørende
Sektionens navn med fokus på ordet sam-
tænkning er helt bevidst. 

”Det er simpelthen nødvendigt at sam-
tænke de forskellige ressourcer i totalfor-
svaret eller samfundets samlede beredskab, 
når det handler om at forebygge og reducere 
risikoen for, at en uventet hændelse for en 
virksomhed får katastrofale konsekvenser for 
samfundet,” siger chefen for virksomheds-
hjemmeværnet, oberst Kurt Koch.

”Det handler om at nyttiggøre de res-
sourcer, vi har til rådighed, så effektivt som 
muligt, så politiet og redningsberedskabet, 
støttet af forsvaret og hjemmeværnet med 
flere, kan levere den bedst mulige beskyt-
telse og sikkerhed for virksomhederne. Det 

er det politiske ønske, og det er samfundet 
bedst tjent med,” tilføjer han.  

Færre ansatte på virksomheder
Den teknologiske udvikling har medført, at 
virksomheder eksempelvis på energiområdet 
har måttet reducere i medarbejderstaben. 
Det gør det vanskeligere at etablere virksom-
hedshjemmeværn på stedet.

Selv om virksomhederne har færre an-
satte, så har de stadig brug for blandt andet 
risikovurderinger og beredskabsplaner, der 
tager højde for, hvordan der skal ageres i 
kritiske situationer – tænkelige såvel som 
utænkelige situationer.

”Virksomhedshjemmeværnet har lang tradi-
tion for at indgå samarbejde med virksom-
heder i Danmark. Denne erfaring sammen 
med eksisterende planlægningsredskaber og 
risikostyringsmetoder, fra såvel den militære 
som civile sektor, vil blive nyttiggjort i et tvær-
sektionelt samarbejde,” siger Kurt Koch.

”Med baggrund i vores hidtidige samarbej-
de med samfundsvigtige virksomheder vil vi i 
tæt samarbejde med vores samarbejdspart-
nere støtte virksomhedernes risikostyring og 
opgavernes placering i samfundets bered-
skab. Banen er kridtet op – nu skal vi i gang. 
Det bliver meget spændende,” tilføjer han.

Virksomhedshjemmeværnet har allerede 
haft følere ud til flere relevante virksomheder 
og sektoransvarlige myndigheder, der har vist 
interesse for de nye aftaletyper. 

det nye virksOMhedshjeMMeværn

Konsulent med 
røntgenblik for 
virksomheder- 
nes behov 

Virksomhedskonsulent 
Claus Bjørnelund er man-
den, der skal gennemføre 
det nye koncept, når det 
gælder risikostyring af 
danske infrastrukturvirk-
somheder.

41-årige Claus Bjørnelund er ansat i 
virksomhedshjemmeværnets nyoprettede 
Samtænknings- og Aftalesektion (SAS). 
Han er manden, der skal åbne dørene 
til offentlige og private virksomheder og 
brande virksomhedshjemmeværnets nye 
koncept.

Virksomhedshjemmeværnet har i dag 
etableret traditionelle virksomhedskom-
pagnier hos telegiganten TDC, DSB samt 
på energiområdet på Kyndbyværket i 
Hornsherred og Enstedværket i Sønder-
jylland. 

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA
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Henleder opmærksomheden på at hvis du 

selv, eller en af dine kammerater, har behov 

for støtte…. 

- kan din enhed foretage indstilling til 

Hjemmeværnsfonden.

Hjemmeværnsfondens formål er at yde 

hædersgaver til nuværende og tidligere hjem-

meværnsmedlemmer og disses efterladte. 

Gaverne kan f.eks. ydes i forbindelse med 

tilskadekomst under hjemmeværnstjeneste 

eller som en anerkendelse af en særlig 

fortjenstfuld gerning i hjemmeværnets 

tjeneste.

Indstilling sendes, ad kommandovejen, til: 

Hjemmeværnsfonden, Generalstok,  

Kastellet 82, 2100 København Ø.

Fonden yder støtte til formål, der er af be-

tydning for hjemmeværnet og dets personel, 

fortrinsvis i tilfælde hvor statsmidler ikke 

eller kun delvis har kunnet anvendes.

Fondens midler uddeles fortrinsvis til per-

soner, som i særlig grad har udvist initiativ 

og handlekraft til gavn for hjemmeværnet

Indstilling sendes, ad kommandovejen, til:

Generalmajor S.E. Johnstad-Møllers Fond, 

Generalstok, Kastellet 82, 2100 København Ø.

GENERALMAJOR S.E. JOHNSTAD-MØLLERS FOND

HJEMMEVÆRNSFONDEN



Nu er der sat turbo på en udvikling, der 
skal sikre, at virksomhedshjemmeværnet 
også i fremtiden vil være en foretrukken 
partner for endnu flere samfundsvigtige 
virksomheder, der gerne vil sikre sig bedst 
muligt i tilfælde af natur- eller menneske-
skabte ulykker, katastrofer og lignende. 

Virksomhederne i centrum 
Det er især kundeperspektivet, som Claus 
Bjørnelund skal stå i spidsen for. Virksom-
hedskonsulenten er lidt af en kapacitet, når 
det gælder branding af en virksomhed og 
dens varemærke. 

Claus Bjørnelund har med en uddannelse 
i statsvidenskab i bagagen blandt andet 
været afdelingschef for Falcks Psykologiske 
Krisehjælp i Norge, markedschef og har 
haft ansvaret for Group 4 Falcks økonomi-
styringssystem i seks lande. Senest har han 
beskæftiget sig med ledelses- og organi-
sationsudvikling i et privat konsulentfirma. 
Ved siden af ledelseskarrieren underviser 
han på et ledelsesakademi. Som kaptajn af 
reserven er det militære univers desuden 
ikke spor fremmed for ham.

”Men jeg skal ikke ud og tale varmt for 

militær sikring og bevogtning, der klart kan 
have sin berettigelse, men som for de fleste 
virksomheder hører koldkrigen til. Først og 
fremmest skal vi tage udgangspunkt i virk-
somhedernes behov og være i stand til at 
udvide og skræddersy tilbud og løsninger. 
Målet er, at den enkelte virksomhed kom-
mer i centrum. Dette er vores store ønske,” 
siger Claus Bjørnelund, der er ledelsesan-
svarlig og chefkonsulent i SAS.

 
udstrakt pionerånd  
Claus Bjørnelund er optimistisk og tændt af 
den pionerånd, der præger de nye udfor-
dringer, som har stor samfundsmæssig 
betydning.

 ”Den type sektion, virksomhedshjem-
meværnet nu opretter, den eksisterer ikke 
i dag i offentligt regi. Det nyskabende er, 
at vi med den brede medarbejderskare og 
et tværsektionelt myndighedssamarbejde 
bliver i stand til at tænke i tværfaglige og 
tværorganisatoriske løsninger,” siger Claus 
Bjørnelund.

”Der har altid været en række rigtig 
dygtige specialister inden for dette område. 
I fremtiden handler det om at tænke mere 

på tværs og i helheder, tage det bedste fra 
de forskellige aktører og dække mulige grå-
zoner til gavn for samfundets beredskab,” 
tilføjer han.

Det lægger op til et stadigt større samar-
bejde mellem private og offentlige virk-
somheder omkring risikohåndtering. I den 
forbindelse fremhæver Claus Bjørnelund 
virksomhedshjemmeværnets unikke status 
på grund af dets civile islæt, brede netværk, 
frivillige grundstruktur og medarbejderpro-
filer.

”Vi ser vores fornemmeste rolle som as-
sisterende i det nationale beredskab. Med 
det nye aftalekoncept kan vi i endnu højere 
grad leve op til dette ansvar,” siger Claus 
Bjørnelund.

 Virksomhedshjemmeværnet har fået 
udarbejdet en analyse af virksomhedernes 
ønsker, når det handler om at sikre sig 
bedst muligt. De efterspørger blandt andet 
samarbejde om risikostyring, risk manage-
ment, netværk for sikkerhedschefer, uddan-
nelse indenfor området og tværfaglig dialog.

” Det er produkter, vi med aftalekonceptet 
og vores samarbejdspartnere kan matche. 
Desuden kan vi være med til at facilitere og 
afprøve virksomhedens planlægning samt 
koordination med samfundets beredskab,” 
siger Claus Bjørnelund.

Skal lære at tænke i kundecyklus
Trumfkortet i forhold til virksomhederne er 
det nye aftalekoncept, som lægger op til en 
trinvis udbygning af samarbejdet. 

”Vi skal i højere grad lære at tænke i kun-
decyklus og kunderelationer. Til at begynde 
med har en virksomhed måske mest brug 
for et knapt så forpligtende netværkssamar-
bejde. Det kan så vokse til også at omfatte 
rådgivning og støtte samt uddannelse af 
virksomhedens medarbejdere. Måske ender 
virksomheden med at ønske sig egentlig 
sikring og bevogtning af deres infrastruktur, 
hvilket er et fagområde, som vi også har 
spidskompetencer indenfor,” siger Claus 
Bjørnelund.

Virksomhedskonsulenten regner med, at 
den ny Samtænknings- og Aftalesektion for 
alvor kommer op at køre i foråret 2009. 

”Vi har allerede de første aftaler i hus og 
er i øjeblikket i tæt dialog med flere sekto-
ransvarlige myndigheder om at indgå en 
aftale,” siger Claus Bjørnelund.

Konsulent med 
røntgenblik for 
virksomheder- 
nes behov 

Chefkonsulent Claus 
Bjørnelund er manden, der 

skal åbne dørene til offentlige 
og private virksomheder og 

brande virksomhedshjemme-
værnets nye profil.
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SSR tager 
endnu et trin 
op ad rangstigen
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har 
indgået samarbejdsaftale med Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps. 



HJV magasinet  |  Marts 2009     21

AF JESPER SVENNINGSEN

Kompagnichef i SSR, kaptajn Morten Rask, 
er meget tilfreds med samarbejdsaftalen 
med Frømandskorpset og Jægerkorpset.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, ser med stor tilfredshed på, 
at samarbejdsaftalen mellem SSR, Jæger-
korpset og Søværnets Frømandskorps nu er 
kommet på plads.

”Siden 2006, hvor SSR har fået uddannet 
og udsendt personel som personbeskyttere i 
Irak, har enheden arbejdet målrettet med at 
udbygge deres kernekompetencer til støtte for 
forsvaret. Jeg er meget stolt over, at SSR har 
opnået en professionalisme og så høj kvalitet, 
at de to korps nu ser SSR som ekstra kapa-
citet, som kan støtte dem ikke bare nationalt, 
men også i internationale operationer,” siger 
han og fortsætter.

”Man skal huske på, at SSR udelukkende 
består af frivillige hjemmeværnsfolk, og det 
vidner blot om, at har man viljen, kan man 
også nå de mål, man har sat sig.”

Cadeau fra Frømandskorpset
Chefen for Søværnets Frømandskorps, kom-
mandørkaptajn Mogens Christens, udtalte for 
nylig til Berlingske Tidende og bladet Feltpost, 
der udgives af Totalforsvarsregion København:

”Senest med baggrund i vores erfarin-
ger fra øvelsen DANEX08 forudser jeg, at 
Frømandskorpset vil kunne trække på operativ 
støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige 
internationale operationer. Under øvelsen har 
SSR vist, at det kan være en god kapacitet 
i forbindelse med rekognosceringsopgaver, 
som også er en af Frømandskorpsets opga-
ver, så der kan de bestemt give os en ekstra 
kapacitet.”

Professionelle frivillige
Hidtil har samarbejdet baseret sig på større 

øvelser så som DANEX, så udsigten til en 
mulig fælles international indsættelse mind-
sker ikke kravene til SSR:

"Opgaverne vil hovedsageligt være patrulje- 
og stabsopgaver. Det er selvfølgelig nødven-
digt med fælles øvelser for at holde niveauet, 
men vi skal selv sørge for altid at levere 100 
procent. Fremover vil vi hele tiden blive set 
an, så selv om SSR består af frivillige, skal vi 
have en meget professionel tilgang til vores 
opgaver," siger chefen for SSR, kaptajn 
Morten Rask.

Succes med nyt optagelsesforløb
Forud for det høje niveau ligger både vilje og 
mange timers hård træning. Minimumskravet 
for frivillige i hjemmeværnet er 24 timer per 
år, men de frivillige i SSR bruger i gennemsnit 
25-35 døgn om året på øvelser, afhængig af 
job og familieforhold.

Morten Rask er glad for anerkendelsen og 
kan også notere en fremgang i optagelsen af 
nyt personel til kompagniet.

”Tidligere har enheden gennemført et årligt 
optagelsesforløb, der primært baserede sig på 
”Select-out”. Dette er nu ændret til et ”Train-
in”-forløb, hvor den enkelte aspirant lærer de 
krævede færdigheder, før han skal bevise sit 
værd i en kontrolfase, patruljeugen,” siger han 
og fortsætter:

”Fra vi ser en aspirant første gang på for- 
testen, til han kan være igennem patruljeugen, 
er der kun tre måneder. Det er en intensiv 
periode, hvor han på tre uddannelsesmoduler 
lærer det basale håndværk i patruljetjenesten. 
Først under de endelige prøver på patrulje-
ugen opstår der frafald.”

Da de endelige prøver ikke er blevet 

ændret, er det tydeligt, at det ændrede 
indlæringsforløb op til patruljeugen virker efter 
hensigten. Den enkelte ansøger skal heller 
ikke vente op til et år på at give sig i kast 
med udfordringerne, da der nu gennemføres 
optagelsesforløb både forår og efterår.

SSR har indgået aftaler med Jægerkorpset og 
Frømandskorpset om i fremtiden at kunne støtte 
de to korps i internationale indsættelser. 
Foto: SSR.

Fakta

SSR er hjemmeværnets nationale spe-
cialenhed bestående af frivilligt personel 
fra hele landet. SSR er specialiseret 
i rekognoscering og informationsind-
hentning under krævende taktiske 
forhold. Frem til den 1. januar 2007 hed 
enheden Patruljekompagniet HOK, og 
SSR er fortsat forsvarets og hjem-
meværnets eneste patruljekompagni i 
militær forstand. 

Du kan læse mere om SSR på: 
www.hjv.dk/ssr 
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Næste hold i 
skarp træning

Snart tager den næste bevogt-
ningsdeling fra hjemmeværnet til 
Afghanistan. Men hvordan sikrer 
hjemmeværnet sig endnu en 
succes i Helmand-provinsen?

Der er noget at leve op til for den hjemme-
værnsdeling, der snart tager til Afghanistan. 
Bevogtningsdeling/ISAF 7 skal tage tråden 
op efter den første bevogtningsdeling, der 
kom fra Distrikt København City, og som har 
fået stor ros fra alle sider.

Men hvordan går det med uddannelsen af 
den nye bevogtningsdeling, og hvordan sikrer 
hjemmeværnet sig atter engang succes? Det 
har HJV magasinet talt med major Christian 
Michélsen og oberstløjtnant Paul Gordon 
Nielsen om. 

Christian Michélsen er uddannelseschef i 
Totalforsvarsregion København og dermed 
ansvarlig for uddannelsen af både den første 
og den anden bevogtningsdeling. Og Paul 
Gordon Nielsen er chef for Hærhjemme-
værnsdistrikt Storkøbenhavn, som opstiller 
Bevogtningsdeling/ISAF 7.

De er begge mere end fortrøstningsfulde, 
når talen falder på delingen fra Distrikt Stor-
københavn.

Korpsånd
”Jeg er utrolig imponeret over det engage-
ment, de frivillige lægger for dagen,” siger 
Paul Gordon Nielsen. Han peger på, at delin-
gen siden efterårets start er mødt til uddan-
nelse hver onsdag og næsten hver weekend 
uden at få en krone for det. Distriktschefen 
største bekymring på forhånd var, at delingens 
medlemmer i modsætning til Bevogtnings-
deling/ISAF 6 kommer fra mange forskellige 
enheder i hjemmeværnet. Der er folk fra både 
Distrikt Storkøbenhavn og nabodistrikterne, 
marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet. 

”Fra starten har vi fokuseret på, at delingen 
har skullet føle sig som én enhed. Og det er 
gået godt. Delingen har udviklet sig ekstremt 
på den korte tid. Selvom deltagerne kommer 
fra mange forskellige enheder, er de ved at få 
både en homogenitet og en korpsånd,” siger 
Paul Gordon Nielsen. 

Også rent fagligt er delingen dér, hvor den 
skal være. Det har dog overrasket distrikts-
chefen lidt, hvor mange der til at starte med 
ikke havde de grundlæggende forudsætninger 
på plads, for eksempel GIS (Grundlæggende 
Indsatsstyrke Uddannelse, red.) og Resteren-

de Lovpligtig Uddannelse (brand, redning og 
miljø). Og det var derfor nødvendigt at få disse 
elementer på plads, før den egentlige bevogt-
ningsuddannelse kunne bygges ovenpå.

”Det er faktisk det, der har taget længst tid 
og voldt de største vanskeligheder. Men da 
det først var på plads, er alt forløbet plan-
mæssigt. Soldaterne optræder virkelig felt-
mæssigt, og på nuværende tidspunkt (primo 
januar, red.) er de på det niveau, som vi havde 
forventet, at de skulle være,” understreger 
distriktschefen fra Storkøbenhavn.

Erfarne instruktører
Men hvordan bruger hjemmeværnet erfarin-
gerne fra den første deling, der har været i 
Afghanistan?

Major Christian Michélsen fra Totalforsvars-
region København har løbende været i kontakt 
med både den danske bataljon i Afghanistan 
og delingsføreren for den første hjem-
meværnsdeling. Og på baggrund af deres 
tilbagemeldinger har det kun været nødven-
digt at ændre ganske få ting i den nye delings 
uddannelse. De to delingers uddannelsesfor-
løb er derfor i store træk ens. 

aFghanistan

AF JAKOB EBERHARDT
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Der er dog lagt større vægt på første-
hjælpsundervisningen i forbindelse med Be-
vogtningsdeling/ISAF 7. Hjemmeværnssolda-
terne i Afghanistan modtog syge og sårede i 
vagten mellem to og tre gange om ugen. Den 
nye delings medlemmer er derfor blevet tilbudt 

et frivilligt centraliseret sygehjælperkursus ud 
over det obligatoriske taktiske sanitetskursus 
for enkeltmand. Op mod halvdelen af delin-
gens medlemmer har tilkendegivet interesse 
for kurset. 

”Vi har desuden taget modulet stress-
håndtering ud af den afsluttende missions-
orienterede uddannelse og lagt det ind på 
et tidligere tidspunkt. For så kan soldaterne 
nå at få glæde af det i det meget intensive 
uddannelsesforløb, de skal igennem,” siger 
Christian Michelsen. 

Derudover er uddannelsen af delingsfører 
og gruppefører blevet styrket, blandt andet 
fordi der kan være større behov for det i en 
sammensat enhed.  

Men den største forskel på de to delin-
gers uddannelse er ifølge Michélsen, at den 
første delings medlemmer nu kan indgå i 
uddannelsen af den nye deling. Da uddan-
nelseschefen i december besøgte delingen i 
Afghanistan, bad han soldaterne om allerede 
at tænke over, hvordan en momentplan kunne 
se ud. Og nu fungerer flere af de hjemvendte 
hjemmeværnssoldater som instruktører under 
uddannelsen af Bevogtningsdeling/ISAF 7. 

”De ting, som hjemmeværnssoldaterne har 
oplevet som virkelighed og dagligdag i Afgha-

nistan, bruger de som indspil i de momenter, 
der kører under uddannelsen nu,” forklarer 
Christian Michélsen.

Og han fortsætter:
”Mens vi i uddannelsen af den første deling 

støttede os til erfaringer fra soldater fra hæren 
– som ofte kun havde bevogtning en uge eller 
14 dage ad gangen – støtter vi os nu til folk, 
der har haft bevogtning i 8-10 uger.”

Bedre netværk
Christian Michélsen peger på nogle klare 
sidegevinster ved hjemmeværnets opstilling af 
bevogtningsdelinger: Det har åbnet nogle døre 
i forhold til det øvrige forsvar, som er blevet 
mere lydhør over for hjemmeværnet. Udsen-
delsen af hjemmeværnsdelinger har styrket 
hjemmeværnets netværk internt i forsvaret, og 
forholdet til både Hærens Operative Kom-
mando (HOK) og Danske Division er blevet 
tættere og bedre. 

”Når vi før i tiden ringede rundt, så oplevede 
vi ofte, at folk sagde: ”Det kan vi ikke hjælpe 
jer med, for det er slet ikke relevant for jer.” 
Nu ved alle i forsvaret, at hjemmeværnet også 
er ude i internationale operationer. Og når vi 
nu ringer rundt om hjælp og støtte, så møder 
vi stor imødekommenhed,” forklarer uddan-
nelseschefen.

Selvom Totalforsvarsregion København 
snart har gennemført uddannelsen af to 
bevogtningsdelinger til Afghanistan, venter der 
nye opgaver. 

”Den største udfordring, når vi slipper 
udannelsen af ISAF 7, er at få omsat alle 
erfaringerne til uddannelsen af det øvrige 
hjemmeværn. Vi har jo nu en masse gode er-
faringer, som vi kan bruge til den supplerende 
uddannelse af den almindelige hjemmeværns-
mands militære færdigheder,” slutter Christian 
Michélsen.

Næste hold i 
skarp træning

De næste delinger
Aftalen mellem Hærens Operative 
Kommando og Hjemmeværnskom-
mandoen om på forsøgsbasis at stille 
bevogtningsdelinger fra hjemmevær-
net til rådighed for hæren i Afghani-
stan rækker frem til 2010.

Det betyder, at der også i efteråret 
2009 og i foråret 2010 skal opstilles, 
uddannes og udsendes bevogtnings-
delinger. Disse opgaver står Totalfor-
svarsregion Midt for, og her er man 
allerede i gang med at uddanne den 
deling, der skal af sted til efteråret.

Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt København City, 
Paul Gordon Nielsen (helt til venstre), og uddannelseschef i 
Totalforsvarsregion København, Christian Michélsen (i midten) 
overværede den kommende bevogtningsdeling under en øvelse 
i Sjælsmark Øvelsesterræn i slutningen af januar.

Oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen (tv.) og major 
Christian Michélsen er begge mere end 
fortrøstningsfulde, når talen falder på delingen fra 
Distrikt Storkøbenhavn.
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Det kan være 
noget helt andet 
end du tror

Bevogtningssoldater fra hjemmeværnet, der 
udsendes til Afghanistan, skal være omstillings-
parate. Det konstaterer Troels Graff, der var 
delingsfører for den første hjemmeværnsenhed 
på en international mission. 

AF JAKOB EBERHARDT 
FOTO: MORTEN FREDSLUND

Vel hjemme fra hjemmeværnets første 
udsendelse til Afghanistan kan bevogtnings-
delingens fører, Troels Graff, gøre status over 
turen. Og frem for alt kan han videregive sine 
værdifulde erfaringer til den næste hjemme-
værnsdeling, der tager af sted i april.

Troels Graffs helt overordnede råd er, at 
delingens medlemmer skal forberede sig på at 
være fleksible. Forholdene kan nemlig ændre 
sig i forhold til det, soldaterne har lært, inden 
de tog af sted.

”Tingene forandrer sig løbende. Man skal 
være forberedt på, at dét, man har lært hjem-
mefra, er nogle principper. Og så må man 
tillempe principperne til situationen dernede,” 
forklarer Troels Graff. Hans råd er, at de kom-
mende hjemmeværnssoldater mentalt forbere-
der sig på, at situationen kan være anderledes 
end forberedt hjemmefra.

”Vi blev uddannet af instruktører fra hold 
5, men vi fandt ud af, at en masse ting var 
lavet om, da vi kom derned. Og på samme 
måde er noget af det, som vi videregiver til det 
næste hold, måske lavet om, når holdet kom-
mer til Afghanistan,” fortsætter den tidligere 
delingsfører.

Selv hvis soldaterne har den mest op-
daterede viden om forholdene, så kan det 
godt være, at de alligevel vælger at gøre det 

smartere eller anderledes, når først de er på 
stedet, understreger Troels Graff.

Et krigsområde
Troels Graff, der herhjemme er næstkom-
manderende i Motoriseret Infanterikompagni 
København City, fortæller også, at hjem-
meværnssoldaterne skal forberede sig på 
at se og opleve nogle voldsomme ting. For 
eksempel modtog hjemmeværnssoldaterne 
sårede i vagten, og der blev ofte skudt meget 
i området. Men værst af alt oplevede delin-
gen, at danske soldater blev dræbt.

”Man kan godt opleve, at folk, som man 
måske har nået at finde ud af, hvem er, og 
fået sludret lidt med, pludselig kan være 
dræbt,” siger Troels Graff.

Han peger også på, at bevogtningsde-
lingens familier skal være forberedt på, at 
hjemmeværnssoldaterne er langt væk og ikke 
bare lige kan komme hjem, hvis et eller andet 
opstår. Og hvis endelig nogle af delingens 
medlemmer er nødt til at tage hjem, så har 
det konsekvenser for de tilbageværende sol-
dater, idet der er færre til at løse opgaven.

Kulturen
Turen til Afghanistan blev et møde med en 
helt anden verden, og på nogle områder var 

det som at træde ind i middelalderen. Sådan 
beskriver Troels Graff kulturmødet med det 
centralasiatiske land.

”Der ingen radio og intet tv, der er kun én 
vej, og 80 procent af befolkningen er analfa-
beter,” forklarer Troels Graff.

Desuden peger han på, at man som tilrej-
sende dansker skal være forberedt på meget 
stor fattigdom. 

Et andet aspekt er, at de danske hjemme-
værnssoldater skal være meget opmærksom-
me på problematikken omkring kvinder.

”Man kommer til at have meget med 
kvinderne at gøre, og derfor skal man huske, 
hvordan afghanernes kultur fungerer. For 
eksempel må man som mand ikke henvende 
sig til dem, stirre på dem og tage billeder af 
dem,” siger Troels.

Men danskerne mødte også både venlighed 
og nysgerrighed fra afghanerne.

”Generelt var de positivt indstillet over for 
os, og når man talte med dem, var de vældigt 
interesserede i Danmark. Og de vil meget 
gerne prøve deres engelsk,” fortsætter han.

lejrliv
Både lejrliv og vagttjeneste er ofte lange 
kedsommelige perioder afbrudt af hektisk 
aktivitet – kampe i området eller sårede, der 

aFghanistan
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ankommer til vagten – pointerer Troels Graff. I den langtrukne og 
ensformige del af tjenesten gælder det derfor om, at hjemme-
værnssoldaterne kan aktivere sig selv, forklarer han.

”Mine folk blev rigtig gode til at skabe kontakter i lejren og få 
lavet aftaler med forskellige enheder, som gav et lille foredrag 
om, hvad de laver, eller viste deres udrustning,” fortæller 
Troels Graff.

Han peger også på, at bevogtningsdelingen udnyttede 
tiden til at dyrke fysisk træning, til at uddanne sig og til at 
blive omskolet til forskellige køretøjer.

På spørgsmålet om hvorvidt opholdet i Camp Price blev 
for rutinemæssigt, svarer Troels Graff med et "både-og". 
Men han er ikke i tvivl om, at det næste hold har en 
fordel i, at det også kan gå vagt i både Amadillo-lejren 
og Camp Bastion. Det skaber mulighed for rotering, så 
hjemmeværnssoldaterne kommer lidt rundt og undgår 
den værste lejrkuller. 

”Man skal tænke på, at når man sidder meget 
samme sted, så kan små ting lige pludselig fylde ret 
meget i ens tilværelse. Det kan være en ledelses-
mæssig udfordring, at man bevarer proportionerne 
og siger, at det her altså ikke er så vigtigt, som vi 
alle sammen går og synes,” siger Troels Graff.

Ikke Hotel Hilton
Selvom logi-forholdene i Camp Price ikke 
var fantastiske, så fandt hjemmeværns-
soldaterne hurtigt ud af at indrette sig, 
beretter Troels Graff. Men som han 
siger: Afghanistan er ikke Hotel Hilton. 
Og specielt hvis næste hold kommer til 
Amadillo-lejren, skal de være forberedt 
på at leve på ren feltfod. 

”Hvis du skal i bad i Amadillo, så sker 
det ved at holde en plastikpose over 
hovedet, hvor der drypper vand ud af, 
hvis du skal på toilettet, så foregår 
det i en pose, som du bagefter slår 
en knude på, hvis du skal have noget 
at spise, er det feltrationer, og hvis 
du vil vaske tøj, så må du selv i gang 
med en spand,” afslører den tidligere 
delingsfører.

Troels Graff mens han 
var delingsfører i 
Afghanistan i vinter.

Et medlem af den danske bevogt-
ningsdeling på sin post i Camp Price.
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Information om dansk 
indsats i Afghanistan

Så er det 
det hele værd

Brigadegeneral Peter Bartram, chef for 1. Brigade, og en 
række andre personer med relation til indsatsen i Afghanistan 
vil informere om Danmarks militære indsats i Afghanistan ved 
et offentligt panelmøde den 2. april i Haderslev. 

I mødepanelet indgår ud over brigadegeneralen blandt andre 
oberstløjtnant Bjarne Højgaard Jensen og andre soldater fra 
den netop hjemvendte indsatsstyrke (ISAF 6) i Afghanistan, 

repræsentanter for støtteordninger for soldater og pårørende, 
samt forfatteren og journalisten Kim Hundevadt, der har udgi-
vet bogen ”I morgen angriber vi igen” om de danske soldaters 
indsats i Helmand.

Mødet finder sted i Slesvigske Musikhus i Haderslev tors-
dag den 2. april klokken 19-22.

Camp Price, Helmand-provinsen i Afghanistan: ”Når man 
ser ansigterne, er man ikke i tvivl. Så er det hele indsatsen 
værd.”

Sagt af oberstløjtnant B. Højgaard Jensen, næstkom-
manderende for det danske hold 6, om lokalbefolkningens 
reaktion på de danske styrkers arbejde med genopbygnin-
gen i den uroplagede provins i det sydlige Afghanistan.

Højgaard Jensen fortæller, at sikkerhedssituationen i om-
rådet generelt er blevet bedre. Han henviser blandt til byen 
Gereshk, der ligger få kilometer fra Camp Price, base for en 
del af de danske styrker.

”Gereshk er en succeshistorie med blomstrende handel, 
mange byggeprojekter og åbning af skoler. Generelt er 
befolkningen glade for vores tilstedeværelse,” siger oberst-
løjtnanten.

Det betyder ikke, at alt er fryd og gammen. Der foregår 
stadig intimidering af befolkningen fra Taleban, som regel 
i aften- og nattetimerne. Trusselsbreve bliver lagt under 
husmåtterne med advarsler mod at samarbejde med de 
internationale styrker.

Når man taler med CIMIC-soldaterne (civilt-militært 
samarbejde, red.), er det generelt indtrykket, at mange 
afghanere er glade for de udenlandske styrkers hjælp. 
Håndgribelige – og ofte mindre – projekter som reparation 
af broer og veje, nye brønde og dæmninger er populære. 
Selv små projekter har stor værdi. Det er alt sammen med til 
at skabe en bedre hverdag i det krigshærgede land.

Sikkerhedssituationen kan være meget forskellig inden for 
blot få kilometer i det samme område i den grønne zone på 
begge sider af Helmand-floden. Generelt har befolkningen 
ikke tillid til den afghanske centralregering, og de interna-
tionale styrkers tilstedeværelse er derfor helt afgørende for 
den sikkerhed, der skal være omkring genopbygningspro-
jekterne.

Genopbygningen af Afghanistan er et arbejde, der kræver 
stor tålmodighed og har et mangeårigt perspektiv. Det går 
fremad – ofte i små nøk, men dog fremad.

Gereshk by i Helmand-provinsen betegnes 
af den næstkommanderende for hold 6 som en 
succeshistorie. Selv om Taleban stadig intimiderer 
befolkningen om natten.

AF JØRGEN JENSEN
Oberstløjtnant B. Højgaard Jensen: 
Gereshk i Helmand-provinsen er en 

succeshistorie.

aFghanistan
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Camp Price, Helmand-provinsen, Afghanistan: 
De er langt hjemmefra. I omgivelser, der vil 
forekomme de fleste danskere særdeles bar-
ske og ugæstfri. De udfører et farligt arbejde. 
Privatliv er der ikke meget af. Hver dag i seks 
måneder er en arbejdsdag – kun afbrudt af en 
orlovsperiode på nogle få uger i Danmark.

Det er virkeligheden for de danske soldater 
i Helmand-provinsen i Afghanistan. I et ør-
kenområde med en smal grøn zone på begge 
sider af Helmand-floden skal de både kæmpe 
mod Taleban og deltage i genopbygningsar-
bejdet, så den lokale befolkning forhåbentlig 
kan se frem til en normal tilværelse efter 
mange års krig.

Det er en opgave, der kræver en stærk 
psyke. Den har de danske soldater – mange 

af dem meget unge – i rigt mål. Men uanset 
faglig dygtighed og mental styrke får mange 
soldater under den seks måneder lange tjene-
ste behov for at tale om deres inderste tanker 
og følelser.
Det er her, feltpræsterne kommer ind i billedet.

Erik E. Th. Jørgensen, sognepræst i Peder-
sker og Aaker sogne på Bornholm, har været 
én af feltpræsterne i den danske bataljon, der 
i februar vendte hjem fra Helmand efter velud-
ført gerning, men også ar på sjælen på grund 
af døde og sårede soldater. Seks soldater fra 
ISAF hold 6 blev dræbt under tjenesten.

”Dødsfald rammer altid hårdt. Her er det en 
opgave for både psykologer og feltpræster at 
hjælpe soldaterne til at komme videre, så sor-
gen ikke får overtaget,” fortæller Erik Jørgen-
sen, der har været tilknyttet Det Bornholmske 
Hjemmeværn som feltpræst i fire år.

Samtidig peger han og mange andre på, 
at de tab, holdet har lidt, også forstærker be-
slutsomheden blandt de afdødes kammerater: 
Taleban skal ikke få held til at skræmme dem 
fra det arbejde, der skal udføres.

”Man mærker tydeligt, at det er vigtigt for 
soldaterne at gøre en forskel. Det gør de 
helt sikkert. Også selv om deres tålmodighed 
bliver sat på prøve. Det vil tage mange år 
endnu at genopbygge de lokale samfund,” 
siger feltpræsten.

I det daglige er han opsøgende i forhold 
til soldaterne – snakker med dem om deres 
dagligdag og hverdagens problemer.

”Nogle får indimellem dårlig samvittighed 
over at have efterladt konen/kæresten og 
børnene derhjemme. Andre grubler over 
indholdet i e-mails fra familien, eller hvad 
der nu blev sagt i en telefonsamtale. En del 
af soldaterne er meget unge og har ikke så 
megen livserfaring – her kan en snak mellem 
ham/hende og feltpræsterne være en god 
ting,” siger Erik Jørgensen.

Der holdes gudstjeneste i lejrene med 
danske soldater hver uge, men deltagelsen er 
ikke stor. Det er ligesom mange steder i den 
danske folkekirke. Det er i den uformelle snak 
mellem soldat og præst, at problemerne bliver 
endevendt, fortæller feltpræsten.

Feltpræsterne hos de danske 
styrker i Helmand-provinsen 
yder et vigtigt stykke arbejde.

AF JØRGEN JENSEN

Feltpræst Erik E. Th. Jørgensen 
foran det telt, hvor der bliver holdt 

gudstjeneste for soldaterne i 
Camp Price.

En at betro sig til
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Kabul

CamP PrICe

Folk stoler mere på os 
end på Taleban
Camp Price, Helmand-provinsen, Afghanistan: Fra 
fem morgen til 22 aften kan flere og flere afghanere 
i Helmand-provinsen høre nyheder, servicemed-
delelser og musik fra ISAF-styrkerne.

Karsten Lomholt, 58 år og frivillig i staben i Total-
forsvarsregion København, er næstkommanderende 
i en sektion på fire mand, hvis hovedopgave det er 
at oplyse lokalbefolkningen om, hvorfor ISAF er i 
Helmand og hvad formålet med deres tilstedevæ-
relse er.

I et land, hvor kun 20 procent af befolkningen kan 
læse, er radioen en af de vigtigste kommunikations-
kanaler. Men også løbesedler og flyveblade tages i 
brug.

Indtil nu er nogle få tusinde små radioer delt ud i 
Helmand-provinsen, men det skulle gerne med tiden 
blive til cirka 100.000 radioer, så hver anden familie 
kan have én. ISAF-styrkerne uddeler radioerne til 
de ældste i stammerne, som så fordeler dem til 
familierne.

”Folk stoler mere på os end på Taleban. Det kan 
tidligere hold og vores hold konstatere. Vi udsender 
korte, klare meddelelser i radioen om, hvad der sker 
i området, succes-historier som åbning af skoler, 
etablering eller reparation af vigtig infrastruktur og 
meget andet,” fortæller Karsten Lomholt. Han tilfø-
jer, at uddelingen af radioer generelt er blevet godt 
modtaget af lokalbefolkningen.

Hovedparten af sendefladen er musik, som i løbet 
af dagen afbrydes af nyheder og meddelelser samt 
særlige udsendelser om sundhed.

Et af de vigtige budskaber, der spredes via 
radioen og også i form af løbesedler, er opfordringen 
til bønderne om at dyrke hvede i stedet for valmuer 
til opium. Der bliver jævnligt oplyst om priserne på 
hvede. 

Skal man have bønderne til at dyrke hvede, er det 
helt afgørende, at de kan få en pris, der er konkur-
rencedygtig i forhold til valmuer, fastslår Karsten 
Lomholt.

Radioudsendelser, løbesedler og 
flyveblade er nogle af midlerne i 
kommunikationen mellem de  
danske styrker i Afghanistan og 
lokalbefolkningen.

AF JØRGEN JENSEN

Karsten Lomholt – han og hans stab 
fortæller afghanerne om, hvorfor ISAF-
styrkerne er i landet, og hvordan arbejdet 
med genopbygning skrider frem.

aFghanistan

Helmand-provinsen
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Nye lastbiler og terrængående bilerSnart får hjemmeværnet nye lastbiler og nye terrængående biler. De 24 
nye lastbiler, MAN 13, skal udskifte nedslidte MAN 8-modeller. I løbet af 
2. kvartal 2009 bliver lastbilerne leveret til alle totalforsvarsregioner – seks til 
hver region – undtagen Totalforsvarsregion Syd, som har MAN 10 lastbiler. De 
nye vogne er mere fleksible end MAN 8 og kan typisk bruges som gruppe-
vogne og til at transportere materiel. På vej til regionerne – undtagen Totalfor-
svarsregion Sjælland – er også 36 GD’er (Geländewagen Diesel) model 280 CDI. 
De nye biler leveres tidligst i løbet af 2. kvartal 2009 og skal blandt andet bruges 
af motoriserede overvågningsdelinger. De 36 biler fordeler sig på 12 gruppefører-
modeller, 12 delingsførermodeller og 12 observationsmodeller.

Fra hjeMMeværnskOMMandOens OPsLagstavLe

Tabt arbejdsfortjeneste
Hjemmeværnskommandoen har konstateret, at der hersker noget usikkerhed omkring reglerne for tabt arbejdsfortjeneste for de frivillige i hjemmeværnet.

Hjemmeværnskommandoen betragter det som meget uheldigt, hvis mange frivillige i forbindelse med aktiviteter i hjemmeværnet er af den opfattelse, at begrebet tabt arbejdsfortjeneste betyder dækning af manglende udbetaling fra arbejdsgiver uanset stør-relsen på den frivilliges løn.

Hjemmeværnskommandoen finder det af stor betydning, at der gives information omkring dette område og vil derfor i nærmeste fremtid bringe regelsættet på www.hjv.dk.

Foto: Henrik Hansen

Husk rundrejsen
I april tager hjemmeværnets to chefer, generalmajor Jan S. Norgaard og kommitteret Ulrik Kragh, på deres årlige rundrejse, hvor de orienterer frivillige og fastansatte om status og planer for hjemmeværnets fremtid. Rundrejsen, der normalt plejer at foregå i januar, blev udsat for at afvente resultaterne af Forsvarskommissionens arbejde, der foreligger ved udgangen af marts.

Der er planlagt følgende møder under rundrejsen:
Mandag 20. april i Aalborg på Energi Nord Arena (Det gamle Aalborg Stadion) i SAS Loungen.
Tirsdag 21. april i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55.
Onsdag 22. april i Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101.Mandag 27. april på Bornholm på Almegårds Kaserne.

Ved alle møder vil der fra klokken 18.30 være ankomst, sandwich, kaffe med videre. Alle møder begynder præcis klokken 19.30, hvor alle skal være på plads i salen.

Sidste frist for Nijmegen
Husk at sidste frist for tilmelding til årets Nijmegen-

march er den 23. marts. Da der kun er et begrænset 

antal pladser tilbage, og da marchen i år fejrer 100- 

års-jubilæum, kan der godt blive rift om pladserne. 

For at lette administrationen skal du i år betale 

samtidig med din tilmelding. Tilmeldingssiden www.

nijmegen.dk er klar til din tilmelding. Marchen finder 

sted 21.-24. juli 2009.

Læs om forberedelserne til Nijmegenmarchen på 

side 40-41.

Fire nye oberstløjtnanter
Jette Albinus blev 1. januar udnævnt oberstløjtnant 

og fortsætter som distriktschef ved Hærhjemmeværns-

distrikt Sydvestjylland, som hun har været chef for 

siden 1. april 2008. 

Paul Gordon Nielsen blev per 1. januar udnævnt 

oberstløjtnant og fortsætter som distriktschef ved 

Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn, som han 

har været chef for siden 1. juli 2006. 

Thomas Bjørnbak blev per 1. januar udnævnt 

oberstløjtnant og overtog samtidig posten som distrikts-

chef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg. 

Kim Dalgaard Poulsen blev pr. 1. marts udnævnt 

oberstløjtnant og fortsætter som distriktschef for 

Hærhjemmeværnsdistrikt Djursland, som han har været 

chef for siden 1. juli 2007
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Holdt vagt ved eksploderet hus
Et lille dusin medlemmer af Politihjemme-
værnskompagni Køge holdt om natten og 
formiddagen vagt ved ruinen, efter at et hus 
eksploderede i Greve 3. februar. Opdelt i to 
vagthold sørgede de for at afspærre området 
og holde nysgerrige væk fra brandtomten.

Politikompagniets chef, Henning Hansen, 
fortæller, at han aldrig har set noget lignende. 
Det toetagers hus var fuldstændigt jævnet 
med jorden, og der stod kun lidt væg tilbage. 

Som ved noget der ligner et mirakel, slap 
et forældrepar og deres seksårige datter med 
lettere skader. Datteren brækkede en arm. 

Politihjemmeværnet var hurtigt på pletten 
straks efter alarmeringen tirsdag aften. 

"Vi kører med et døgnberedskab, så vi altid 
kan stille med de nødvendige ressourcer 
inden for en times varsel, når politiet beder 
om hjælp," fortæller kompagnichef Henning 
Hansen.

Søndag den 24. maj 2009 afholdes 
Copenhagen Marathon, og hjemme-
værnet deltager igen i år med holdet 
Team Hjemmeværnet.

Sidste år deltog Team Hjemmevær-
net med 51 løbere, som alle gen-
nemførte de 42,195 kilometer. Bedste 
tid blev løbet af Peter Vestentoft fra 
København, der satte hjemmeværnsre-
kord med tiden 2:53:41.

Håbet er, at mindst lige så mange 
frivillige og ansatte igen i år har lyst til 
at være med og vise, at hjemmeværnet 
er i god form.

Hvis du tilmelder dig via hjemmevær-
net, så sørger hjemmeværnet for løbe-
tøj og betaling af dit tilmeldingsgebyr 
samt hjælp til flere praktiske ting.

Tilmelding
Tilmeld dig Copenhagen Marathon på 
www.hjv.dk under Marathon 2009, hvor 
du også kan følge med i deltagerantallet 
og andet nyt.

Sidste frist for tilmelding er 1. maj 
2009.

Hvis du har spørgsmål vedrø-
rende Copenhagen Marathon, er du 
velkommen til at skrive til projektleder 
premierløjtnant Jens Kvist på e-mail: 
maraton@hjv.dk.

Du kan finde mange flere informa-
tioner om Copenhagen Marathon på 
www.copenhagenmarathon.dk.  

Atter tid til 
Copenhagen 
Marathon

Et fragtskib fyldt med 3.000 grankævler til 
papirproduktion gik en aften sidst i december på 
grund i Svendborg Sund, da det var på vej med 
lasten til Tyskland. 

Politiet i Svendborg tog ud til skibet med hjælp 
fra det lokale marinehjemmeværn for at obser-
vere det grundstødte fragtskib. Marinehjemme-
værnsflotille 244 Svendborg blev efterfølgende 
indsat for at observere det grundstødte fragtskib 

og udfyldte rollen til meget stor tilfredshed for 
Fyns politi.

Skibet hedder i dag "Mirabelle", men er det 
tidligere Karen Danielsen, der i 2005 stødte ind i 
Storebæltsbroen og kostede en styrmand livet. 

Kort inden havde Luna og hendes besætning 
været indsat for at støtte politiet under en øvelse 
på Ærø, hvor politiet fik brug for ekstra hjælp på 
grund af tåge.

Luna og hendes besætning har haft travlt

Landet rundt
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En eksplosion gik hårdt ud over et hus i Greve 3. februar. Politihjemmeværnskompagni Køge holdt 
efterfølgende vagt ved ruinen. 

MHV 810 Luna blev indsat for at 
observere havareret skib.
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De fem hjemmeværnssoldater Pernille Jør-
gensen, Anders Kofoed, Kim Willy Jensen, 
Johnny Frederiksen og Lars Lundquist er hver 
blevet belønnet med en dusør på 1.000 kroner 
af Midt- og Vestsjællands Politi for deres 
heltemodige og professionelle indsats, da en 
helikopter i september sidste efterår styrtede 
ned i Kirke Såby mellem Roskilde og Holbæk. 

Styrtet kostede helikopterpiloten livet, mens 
passageren, fotograf Søren Benthien, blev 
hårdt kvæstet. Han har det dog i dag efter 
omstændighederne godt.

Soldaterne, der kommer fra et motoriseret 
infanterikompagni fra Hærhjemmeværnsdistrikt 
Storkøbenhavn, var på en hjemmeværnsøvelse, 
da helikopteren med pilot og fotograf om bord 
pludselig styrtede ned fra lav højde. 

”I leverede i situationen en både koldblodig 
og effektiv indsats og håndterede den tragiske 
ulykke super professionelt, hvilket havde stor 
betydning for politiet og redningsarbejdet," fast-
slog politidirektør Anders Linnet fra Midt- og 

Vestsjællands Politi, da dusøren blev udleveret.
"Pilotens liv stod ikke til at redde. Der 

er stor sandsynlighed for, at fotografen var 
brændt ihjel, hvis ikke de fem hjemmeværns-
soldater var trådt frem og havde handlet i 
situationen. De satte deres eget helbred på 
spil for at få pilot og passager ud af den bræn-
dende helikopter,” fortæller premierløjtnant 
Jens Kvist, der var ansvarlig uddannelsesof-
ficer under øvelsen. 

Påskønnelsen fra politiet faldt i god jord hos 
soldaterne, men de understreger samtidig, at der 
var tale om en holdindsats, hvor hele kompagni-
ets motoriserede overvågningsdeling ydede en 
brav indsats på ulykkesstedet i Kirke Såby.

Fik dusør for heltemodig indsats

Politidirektør Anders Linnet fra Roskilde sammen 
med de fem hjemmeværnssoldater, der har fået en 

dusør for deres heltemodige indsats. Fra venstre 
ses Kim Willy Jensen, Johnny Frederiksen, 

politidirektør Anders Linnet, Pernille Jørgensen, 
Anders Kofoed og Lars Lundquist. 

Oberstløjtnant Klaus Helsted er stabschef på 
Hjemmeværnsskolen. 
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Med en ny offensiv informationsstrategi 
går Hjemmeværnsskolen nu målrettet 
efter at få en mere synlig profil.

Strategien skal få Hjemmeværnssko-
lens mange aktiviteter frem i rampely-
set, så endnu flere får øje på de mange 
forskellige uddannelsesaktiviteter, 
initiativer og større arrangementer, som 
foregår på skolen.

”Vi har ikke været helt ferme til at få 
spotlight på vores aktiviteter. Men nu 
sætter vi turbo på informationen. Vi er 
faktisk hjemmeværnets næststørste 
myndighed,” fortæller oberstløjtnant 
Klaus Helsted, der er stabschef på 
Hjemmeværnsskolen.

Skolen satser blandt andet på at få 
en mere levende og dynamisk hjem-
meside, der jævnligt vil blive opdateret 
med nyheder fra skolefronten. Der er 
udpeget en redaktør, Susanne Søren-
sen, der har fået ansvaret for nyheds-
opdateringen. Ud over hjemmesiden vil 
skolen også slå et slag for at få mere 
omtale i HJV magasinet, der udkommer 
fire gange årligt.

Hjemmeværns-
skolen skal ud 
over rampen

Kampagnen med reklamespots i 
storcentre har givet god respons.

Før jul forsøgte marinehjemmeværnet en ny strategi, 
nemlig reklamespots på storskærme i udvalgte storcentre. 
Reklameindslagene var kombineret med en sms-service, 
så potentielle nye medlemmer hurtigt og nemt kunne vise 
deres interesse.

"Det er en god måde at blive set af mange mennesker 
på," siger informationschef Ninna Falck, der modtog 43 
sms'er med konkrete henvendelser, som førte til ansøgnin-
ger. Derudover er indslagene på storskærmene blevet set 
af over fem millioner kunder, mens de stod i kø.

marinehjemmeværnet 
på skærmen
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Hjemmeværnets kommitterede, den 38-årige Ulrik 
Kragh fra Horsens, fik i december 2008 forlænget 
sit mandat som kommitteret for hjemmeværnet med 
yderligere et år. 

Forsvarsminister Søren Gade sagde i den forbin-
delse: ”Ulrik Kragh har som kommitteret for hjem-
meværnet medvirket positivt til at omstille, udvikle 
og forny hjemmeværnet, der i dag er en troværdig 
og efterspurgt samarbejdspartner for såvel forsvaret 
– både nationalt og internationalt – som for de 
øvrige aktører i samfundets samlede beredskab.” 

Hjemmeværnsledelsen er med forlængelsen 
sikret kontinuitet, når Folketinget her i foråret går i 
gang med forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. 
Om dette arbejde siger Ulrik Kragh: 

”Hjemmeværnet hviler i dag på et stærkt 
fundament takket være hjemmeværnssoldaternes 

engagement, indsats og evne til at omstille sig til 
tidens udfordringer. Jeg vil gerne bidrage til at gøre 
fundamentet endnu stærkere og være med til at 
diskutere nye anvendelsesmuligheder for hjemme-
værnet, der kan gøre samfundet trygt.”

Ulrik Kragh fortsætter som kommitteret i 2009. 

Landet rundt

De gule magnetsløjfer med påskriften ”Støt vore 
soldater”, der kan sættes på bagsmækken af bilen, 
er blevet lidt af et hit. For flere og flere danskere vil 
tilsyneladende gerne vise deres synlige opbakning.

I 2008 solgte Hærens Konstabel- og Korporal-
forening (HKKF) således mere end 5.500 sløjfer. 
”Det går lystigt med salget. Vi har afsat langt flere 
end beregnet,” siger forbundssekretær Michael 
Jensen fra HKKF.

Hjemmeværnets 300 tjenestekøretøjer er allerede 
blevet forsynet med de gule sløjer, idet Hjemmeværns-
fonden har doneret 15.000 kroner til indkøbet.  
Pengene er øremærket til forsvarets Familienetværk, 

der står bag initiativet til sløjfen efter amerikansk 
forbillede. Sløjfen koster 50 kroner, og overskuddet 
fra salget går til at dække udgifter for Familienet-
værk samt til Anders Lassen-fonden. 

Familienetværket består af pårørende til de 
udsendte soldater og støtter pårørende på forskel-
ligt vis, mens Anders Lassen-fonden blandt andet 
støtter soldater, der er kommet til skade, samt 
efterladte i dårlige økonomiske kår.

Hvis du ønsker at købe en gul sløjfe, kan du 
kontakte Hærens Konstabel og Korporalforening på 
telefon: 33 93 65 22 eller klik ind på deres hjem-
meside: www.hkkf.dk.

Flere og flere danskere vælger at vise 
deres sympati med de udsendte 
soldater og sætter en gul sløjfe på 
bagsmækken af bilen.

Oberst Mogens Bech er ny regionschef 
for Totalforsvarsregion Syd.

Opbakning på bagsmækken

Ulrik Kragh forlænget som kommitteret

Ny chef for  
Totalforsvars-
region Syd

Oberst Mogens Bech har overta-
get chefstolen på Odense Kaserne 
som ny chef for Totalforsvarsre-
gion Fyn, Syd- og Sønderjylland 
efter oberst Leo Keller Nielsen, 
der er ny stabschef i Danske Divi-
sion i Haderslev.

”Jeg glæder mig meget til det 
nye job og ser frem til arbejdet 
med de frivillige,” siger Mogens 
Bech, der kommer fra Ingeniørre-
gimentet i Skive.

Mogens Bech vendte for nylig 
hjem fra Irak som en af de sidste 
danske soldater. Han var blandt 
andet med til at gennemføre 
forskellige træningsopgaver for 
irakisk militær.

Selv om der ikke er meget mili-
tær tilbage i den fynske hovedstad, 
så bliver oberst Mogens Bech som 
sin forgænger også garnisonskom-
mandant i Odense.

I det fynske hovedkvarter bliver 
oberst Mogens Bech øverste 
chef for mere end 9.000 hjem-
meværnsfolk, der er organiseret i 
60 forskellige kompagnier og en-
heder. Regionen har tilknyttet fem 
distrikter og har 65 medarbejdere. 
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Ella Treldal fra Odense er ikke en fru hvem 
som helst. 

For nylig fyldte den vævre og loyale hjem-
meværnskvinde fra Odense Politikompagni 
95 år. Den høje alder er dog ingen hindring 
for den aktive dame, der følger intenst med i 
kompagniets virke og undervisning. Selvføl-
gelig troppede hun også op, da der i januar 
var nytårsparole på Odense Politigård.

Ella har været med i hjemmeværnet siden 
1972 og har deltaget i talrige øvelser og 
trafikreguleringsopgaver sammen med det 
fynske politikompagni. Selv siger Ella, at 
hun er ”blevet gammel” med hjemmevær-
net og hentyder til, da hun som 82-årig var 
på øvelse med politiet i Søgårdlejren, hvor 
rygtet gik, at ”hun var alderspræsident med 

politieskorte!”
I sine yngre dage arbejdede Ella Treldal 

for Røde Kors, fra 1938–1955. Som chef 
for Røde Kors i Odense var hun 17. april 
1945 med til at modtage de berømte hvide 
busser, der i Tyskland hentede 600 jødiske 
flygtninge og kørte dem til Sverige. Bus-
serne kørte forbi Odense, hvor flygtningene 
skulle overnatte. På grund af misforståelser 
modtog Ella ikke sin Røde Kors Krigsminde-
medalje - trods en stor indsats under besæt-
telsen. ”Den har jeg manglet i 37 år,” siger 
hun lakonisk fra sin lejlighed i Odense. 

Hvis helbredet tillader, kan hun til 
gengæld om få år sætte 40-års-tegnet på 
uniformsjakken. 

Marinehjemmeværnet havde i januar 
besøg af det norske Sjøheimevernet, 
og der er grundlag for et samarbejde i 
fremtiden.

De to værn briefede hinanden om 
blandt andet organisation, materiel og 
uddannelser, og det blev hurtigt klart, 
at der er store forskelle mellem de to 
værn og deres opgaver. Men der er 
også meget til fælles, og der blev drøf-
tet konkrete forslag om at gennemføre 
fælles øvelsesaktiviteter i fremtiden.

Alle var meget positive over mødet, 
og inspektør for marinehjemmeværnet, 
kommandør Karsten Riis Andersen, 
betegnede mødet med det norske  
Sjøheimevernet som meget inspirerende. 

To kaptajner fra hjemmeværnet tog i starten 
af februar til Kosovo for at gøre international 
tjeneste i seks måneder. 

Claus er til daglig kompagnichef for 
et politikompagni og har tidligere været 
befalingsmand i forsvaret. I Kosovo er han 
tilknyttet CIMIC (civilt-militært samarbejde), 
som yder forskellige former for støtte til 
lokalbefolkningen.

Arbejdet kræver lokalkendskab, og de 
mange projekter skal både dokumenteres 
og struktureres, så hjælpen bliver mest 
mulig effektiv. Claus har en baggrund i både 

forsvaret og politiet og kan også trække 
på erfaringer fra en tidligere udsendelse til 
Afghanistan.

Mikkel har været medlem af hjemmevær-
net i 12 år. Han er næstkommanderende i et 
stabskompagni og arbejder med logistik i sit 
civile liv og fungerer på den baggrund som 
logistikofficer i KFOR (Kosovo Force).

"Det skal være en mavefornemmelse at 
ville gøre en forskel. Uanset om man er frivil-
lig i hjemmeværnet eller skal udsendes til 
internationale opgaver," siger han.

Still going strong

To kaptajner i Kosovo

Ella Treldal ved Odense Politikompag-
nis nytårsparole. For nylig fyldte den 
aktive hjemmeværnskvinde 95 år.

Claus (tv.) og Mikkel på missionsfor-
beredende uddannelse i Oksbøl. 
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Marinehjemmeværnet 
fik besøg fra Norge

Den nye chef for Sjøheimevernet kommandør-
kaptajn Rune Furevik (tv.) og marinehjemme-
værnsinspektør Karsten Riis Andersen.
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De er sultne i Hjemmeværnskompagni Ha-
derslev Nord. Efter sejr. Og de ved, hvordan 
det smager. Kompagniets bevogtningsgruppe 
vandt den allerførste landsdækkende grup-
pekonkurrence i 2003.

 I 2005 måtte de ikke være med, fordi de 
fik guldet i 2003. I 2007 på Bornholm var 
det tæt på, at bevogtningsgruppen igen løb 
med førstepladsen. De kunne næsten lugte 
guldet – men blev slået på målstregen af det 
stedkendte bornholmer-kompagni fra Rønne.

 En søndag i februar følger HJV magasinet 
hjemmeværnssoldaterne fra Haderslev, mens 
de træner. Det er hundekoldt, og himlen truer 
med enkelte snefnug. Carsten Juhl Funch er 
gruppefører for indsatsstyrken, i dag er han 
leder af en blandet landhandel fra kompagni-

ets indsatsstyrke og bevogtningsgruppen.
Begge grupper skal med til Hjemmevær-

nets Gruppekonkurrence (HG09) i Kristi Him-
melfartsferien. Konkurrencen har siden 2007 
været opdelt i to separate dyster – en for de 
almindelige hjemmeværnsgrupper og en for 
hjemmeværnets indsatsstyrke (HIS).

Vi bevæger os ud i skoven, kompagnichef 
Kim Henning Nielsen går uden oppakning 
og gevær og nyder, at han kan følge med de 
andre – de plejer at løbe fra ham, når de er af 
sted til orienteringsløb. Han småbrokker sig 
for sjov over, at det alligevel er hårdt.

”Og det tror du ikke, det her er?” spørger 
Frank Jespersen, som ikke har proble-
mer med at holde varmen. Det er hårdt at 
komme op og ned, når man skal have sig 
selv, basis og et maskingevær på 11,6 kilo 
med. Alligevel ser det ikke tungt ud, når 
Frank gør det. 

Igennem de sønderjyske skove
Igennem efteråret har folkene trænet alt det, 
der kan trænes indendørs – nu er det tid til at 
komme ud, pudse den fysiske form og formatio-
nerne af og vigtigst af alt: udnytte den hjemme-
banefordel, der nu er, når gruppekonkurrencen 
skal holdes på sønderjysk territorium.

”Vi træner hver tredje søndag, og det 
foregår i forskellige skove rundt omkring. Jeg 
regner med, at vi har været i stort set alle de 
sønderjyske skove inden konkurrencen. Det 
skulle da lige være, hvis de holder den i… 
Ribe,” siger Kim og ser ud som om, det ligger 
sådan cirka på den anden side af jordkloden.

Stien snor sig, gruppeføreren sender to mand 
frem. Da gruppen bevæger sig fremad igen, 
er der en, der vender sig rundt, peger en cirkel 
ud med pegefingeren og siger ”samlepunkt”. 

”Detaljerne er vigtige, for når man har gjort 
dem nok gange, behøver man ikke at tænke 
over dem mere,” fortæller kompagnichefen.

Er krigen brudt ud?
Før trænede medlemmerne i Haderslev to 
aftener i ugen op til gruppekonkurrencerne, 
men det er der ikke nogen familier, der kan 
holde til. Slet ikke når det kommer oven i alle 

Jagten på  guldet
AF TINA CHRISTOFFERSEN
FOTOS: JOAN DALL

Når Haderslev Nord til foråret møder op til Hjemmeværnets 
Gruppekonkurrence i Sønderjylland, håber medlemmerne, 
at det sker på kendt jord. Kompagniet har trænet intenst i 
forskellige sønderjyske skove.

Carsten Juhl Funch er gruppeleder for HIS-enheden, 
men i dag er han leder af en blandet landhandel, for 
hjemmeværnskompagni Haderslev Nord sender både 
HIS-enheden og en bevogtningsgruppe til den 
landsdækkende gruppekonkurrence.

Grupperne fra Haderslev Nord udnytter hjemmeba-
nefordelen og træner i skove i hele Sønderjylland 
inden Hjemmeværnets Gruppekonkurrence.

Folk er på søndagstur med og uden hund. 
Hjemmeværnsfolkene ser dem knap nok, 
de er fokuserede på deres opgaver.
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de andre træningsdage – i Haderslev Nord er 
der 14 af dem, bare i februar.

Hjemmeværnssoldaterne bevæger sig 
fremad eller ligger i kanten af stierne og 
holder udkig uden at ænse folk på søndagstur 
med og uden hund – det er stort set gen-
gældt på trods af, at folkene bærer uniform, 
oppakning og gevær. Det sker nu alligevel, at 
der kommer kommentarer.

”Der er tit nogen, der spørger ”Æ æ krich 
brudt ue?” (Er krigen brudt ud, red.). Det  
svarer vi ikke på,” siger Kim med et meget 
træt udtryk i ansigtet.

Han synes, det er vigtigt at tage med til 
konkurrencer, og Haderslev Nord er af sted 
mindst fire gange om året. De plejer at vinde 
stort set hver gang, de er i konkurrence – 
undtagen lige sidste gang på Bornholm under 
gruppekonkurrencen. Så der står meget på 
spil, når det går løs til den næste store dyst i 
Sønderjylland. 

”Den eneste måde, man kan finde ud af, om 
man er god, er ved at deltage i konkurrencer. Vi 
mener selv, vi har Danmarks bedste hjemme-
værnsgrupper. Det er vi nødt til at tro på for at 
vinde. Så kan det godt være, vi får tæsk. Men 
vi har prøvet,” siger Kim med et smil. 

”Konkurrencen giver 
mere målrettet træning”
Rasmus G. Vilhelmsen er 19 år og har været 
hjemmeværnsmand siden september sidste 
år. Frank Jespersen er 45 år, til august kan 
han fejre 25-års-jubilæum i hjemmeværnet. 
Han var med til at vinde gruppekonkurrencen 
i 2003.

”Det var superfedt,” siger han og smiler 
meget bredt. Frank og Rasmus er enige om, 
at det er en god ting at tage med til gruppe-
konkurrencen.

”Det giver en mere målrettet træning, og vi 
kan måle vores kunnen med de andres og se, 
om vi gør det godt nok, eller om der er noget, 
vi mangler,” siger Frank.

”Vi er med for at se, om det vi laver, virker. 
Det ligger i alle mennesker, at vi vil være 
bedre end andre,” siger Rasmus.

Der er kun fire fra bevogtningsgruppen med 
på dagens træning, men det har sin forklaring.

”Bevogtningsgruppen er lidt ældre, hvor 
HIS-gruppen er yngre og bruger mere af 
deres tid på hjemmeværnet. Jeg tror, at jo 
tættere vi kommer på konkurrencen, jo mere 
begynder folk at være klar,” siger Rasmus.

Frank glæder sig til de udfordringer, som 

han ved, at konkurrencen byder på. ”Det er så 
godt et arrangement med spændende baner 
og gode instruktører. Det er kæmpestort, og 
der er næsten lige så mange hjælpere, som 
der er deltagere,” siger han.

Jagten på  guldet
Fakta

·  Hjemmeværnets Gruppekonkurrence 
(HG 09) foregår i Sønderjylland 21. - 
24. maj i Kristi Himmelfartsferien. 

·  Konkurrencen er opdelt i to separate 
konkurrencer med forskellige svær-
hedsgrader – en for de almindelige 
hjemmeværnsgrupper og en for hjem-
meværnets indsatsstyrke (HIS-enhe-
derne). Der forventes at deltage cirka 
50 grupper til HG 09. Som noget nyt 
er der også inviteret nordiske hjemme-
værnsgrupper med til konkurrencen.

·  Stævnchef for HG09 er major Mogens 
Nyholm, der sidder i Totalforsvarsregion 
Syds Uddannelsescenter i Søgårdlejren.  

·   Læs mere om konkurrencen på 
www.hg09.dk.

Soldaterne fra Hjemmeværns-
kompagni Haderslev Nord går i 
spredt orden over et åbent område.

En knytnæve op og ned, og så bliver farten sat op. Broen bliver forceret i fuldt løb. Rasmus G. Vilhelmsen (tv.) og Frank Jespersen er 
yngste og ældste mand til dagens træning. De er 
enige i, at træningen bliver mere fokuseret, når man 
træner op til en konkurrence.



Et tankskib går på grund i Øresund, og en 
mindre læk slipper 20 tons olie ud i vandet. 
Kort tid efter kaster miljøfartøjerne Gunnar 
Thorson og Mette Miljø fortøjningerne i Kø-
benhavn for at bekæmpe forureningen.

Denne situation vil i fremtiden være fortid, 
for da vil det være marinehjemmeværnets 
fartøjer, der skal være først på pletten for at 
bekæmpe olieforureningen.

Partierne bag det nuværende forsvarsforlig 
har godkendt, at søværnets miljøskibe Gunnar 
Thorson og Mette Miljø flyttes fra Holmen i 
København til Flådestation Frederikshavn. 
Samtidig skal to af marinehjemmeværnets 
fartøjer i 900-klassen omplaceres fra Fre-
derikshavn og Hals/Aalborg til Helsingør og 
København.

Flytningen af skibene skal ifølge aftalen 
være på plads 1. oktober 2009. 

Omrokeringen af miljøskibene sker på 
baggrund af anbefalingerne i en kapacitets-
undersøgelse om havmiljø fra Forsvarsmini-
steriet. Den lagde således op til en flytning af 
søværnets miljøskibe, fordi risikoen for, at der 
sker et uheld – og dermed en havmiljøforure-
ning - i farvandet omkring Skagen, er vurderet 
som særlig stor. 

Om flytningen af miljøskibene siger for-
svarsminister Søren Gade (V): "Jeg er glad 
for, at anbefalingerne er blevet fulgt, og at 
miljøskibene flyttes derhen, hvor de gør mest 
nytte. Sammen med beslutningen om at om-
placere to af marinehjemmeværnets fartøjer til 
Øresundsområdet betragter jeg dette som en 
væsentlig forbedring af det samlede havmiljø-
beredskab i Danmark." 

 
Anerkendelse af 
marinehjemmeværnet
Med beslutningen får marinehjemmeværnet en 

mere central rolle som miljøvogter i Øresund, 
der årligt gennemsejles af omkring 30.000 
skibe. De to 900-klasse fartøjer fra marine-
hjemmeværnet, der skal til Øresundsområdet, 
har begge plads til 360 meter flydespærringer, 
så de kan inddæmme en eventuel olieforurening.

 ”Jeg er meget tilfreds med den anerken-
delse, der ligger i, at marinehjemmeværnets 
kapaciteter og beredskab bidrager til at for-
bedre det samlede havmiljøberedskab i Dan-
mark,” fastslår marinehjemmeværnsinspektør, 
kommandør Karsten Riis Andersen.

Der bliver nok at se til for marinehjem-
meværnet i Øresund. I 2007 sejlede omkring 
4.500 tankskibe igennem de danske farvan-
de, og de transporterede 170 millioner tons 
olie. Forsvarsministeriets analyser forudser, 
at trafikken med tankskibe vil stige med 26 
procent frem til 2020 på grund af en forventet 
øget olieeksport fra Rusland. 

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA

Hvis der sker en olieforurening i Øresund, er det i 
fremtiden marinehjemmeværnet, der skal reagere først. 
Søværnets to miljøskibe, Gunnar Thorson og Mette Miljø, 
forlader København og skal fra efteråret operere fra 
Flådestation Frederikshavn.
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marinehjemmeværnet 
Får CentraL rOLLe i Øresund
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Selv om vejret ikke viste sig fra sin mest smi-
lende side, tog havnen i Fredericia sig alligevel 
festlig ud, da marinehjemmeværnets nyeste 
fartøj fik sit navn på en bidende kold søndag 
i januar.

På kajen stod 100 gaster i stiveste puds 
i parade, og marinehjemmeværnets eget 
orkester spillede lystigt op. I havnen lå syv 
gæstefartøjer med flag over top og var med til 
at hylde det nye fartøj. 

Efter behørig hilsen, honnør og inspektion 
af paraden ankom miljøminister Troels Lund 

Poulsen for at navngive skibet, der blev ”døbt” 
Speditøren. Der blev ikke knust champagne-
flasker, men til gengæld blev der affyret 10 
skud fra salutkanoner til ære for det nye skib 
og Flotille 134's store dag i Fredericia.

”Jeg er ikke selv sømand, men jeg har ved 
selvsyn konstateret, at skibet er i besiddelse 
af en lang række flotte kapaciteter,” sagde 
miljøminister Troels Lund Poulsen, der er 
meget interesseret i at komme med ud på en 
miljøøvelse.

Det var ingen tilfældighed, at netop miljø-
ministeren stod for navneceremonien. Med et 
fartøj af 900-klassen har Danmarks største 
godshavn fået sin egen lokale miljøenhed, der 

inden for en time kan rykke ud med 360 meter 
flydespærring til at inddæmme olie, så man 
kan begrænse en eventuel olieforurening.

Speditøren erstatter Fredericia-flotillens 
tidligere skib fra 1974. Det er otte meter 
længere og fire knob hurtigere end det gamle 
og har avanceret udstyr om bord, så det kan 
bruges til brandslukning på havet, søredning, 
bevogtning og ikke mindst forureningsbe-
kæmpelse.

AF CHARLOTTE BAUN DREJKA 
OG NINNA FALCK

Miljøminister Troels Lund Poulsen navngav marinehjemme-
værnets nyeste fartøj, MHV 909, på Gl. Havn i Fredericia.

Den gamle garnisonsby, Fredericia, havde sørget for, at der 
blev affyret ti skud til ære for Speditøren. Foto: Ole Friis.

Marinehjemmeværnets eget orkester stemte i med 
blandt andet ”Kong Christian stod ved højen mast.” 
Foto: Ole Friis.

Med miljøminister Troels Lund Poulsen 
i spidsen blev æresparaden med over 

100 frivillige gaster inspiceret på Gl. 
Havn i Fredericia. Foto: Ole Friis.

”Skibet er ladet med 
flotte kapaciteter”

Hjemmeværnschef, generalmajor 
Jan S. Norgaard, og miljøminister 
Troels Lund Poulsen om bord på 
Speditøren. Foto: Ole Friis.
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I øjeblikket afholder et team fra Hjemme-
værnsskolen en række oplysningsarrange-
menter under titlen ”Hjemmeværnsskolens 
Rundrejse 2009”. Fra 10. til 26. marts rejser 
teamet land og rige rundt og besøger 10 
militære etablissementer, hvor det vil orientere 
både fast personel og frivillige i hjemmevær-
net om ændringer og justeringer af hjem-
meværnets uddannelser. Blandt andet vil de 
fremmødte få kendskab til en mere smidig 
enhedsuddannelse og en mere strømlinet 
Lovpligtig Uddannelse. Formålet med ændrin-
gerne har med andre ord været at optimere 
uddannelserne. 

”Vi gennemfører blandt andet rundrejsen, 
fordi vi ønsker at sparke det her rigtigt i gang. 
Det store arbejde, vi har lagt i det, skulle 
nødig bare lande på en hylde uden at blive 
brugt,” siger Klaus Helsted, oberstløjtnant og 
næstkommanderende på Hjemmeværnsskolen.

Hans kollega major Søren Rich, der er chef 
for Udviklingssektionen på Hjemmeværns-
skolen, tilføjer:

”Gennem Rundrejsen forventer vi, at den ånd 
og tone, som ændringerne er lavet i, bliver vi-
derebragt til dem, der skal bruge det, og som 
bagefter skal ud og vejlede andet personel.”  

Enhedsuddannelse 
”Enhedsuddannelsen er struktureret helt om i 

forhold til den, vi kender nu,” fortæller Søren 
Rich. 

Det betyder blandt andet, at enhedsuddan-
nelsen nu består af små, meget målrettede 
moduler, der er begrænset i tid. Derfor er 
det muligt at tage flere moduler samlet, når 
man er på uddannelsesweekend. Derudover 
er uddannelsen blevet enhedsuafhængig. I 
stedet er der nu fokus på enkeltmand, det vil 
sige, at enkeltpersoner på tværs af forskellige 
enheder kan tage et uddannelsesmodul sam-
men, for eksempel ”Standardfremgangsmå-
der”. Det er altså ikke længere nødvendigt at 
skulle samle den enkelte enhed for at kunne 
tage modulet. Tidligere kunne en gruppefø-
rer ikke gennemføre en enhedsuddannelse, 

For første gang i mange år er Hjemmeværnsskolen 
taget på rundrejse til ti steder i landet. Her bliver der 
informeret om forskellige justeringer af uddannelserne i 
hjemmeværnet.

AF JAKOB EBERHARDT

SmIDIGE 
uddanneLser
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medmindre han havde hele sin gruppe med på 
det enkelte modul. Men nu kan for eksempel 
et kompagni afholde enhedsuddannelse ved 
at samle hjemmeværnssoldater fra forskellige 
enheder.

”Så i stedet for at sige: ”I skal komme syv 
mand og være fra samme gruppe”, så kan 
man i stedet tage to mand fra én gruppe, 
fire fra en anden og otte fra en tredje og lave 
noget fælles for dem. Og det gør det utrolig 
nemt og smidigt for underafdelingen eller 
distriktet at planlægge og gennemføre uddan-
nelsen,” siger Søren Rich.

Han tilføjer, at ændringen omfatter samtlige 
enhedstyper og alle værn, og at elever på 
det enkelte modul kan sammensættes på 
tværs af værn, underafdelinger, distrikter og 
regioner.

Ændringen af enhedsuddannelsen betyder, 
at der vil kunne deltage flere personer på 
kurserne end tidligere, og Søren Rich mener, 
at den også vil være med til at skabe mere liv i 
underafdelingerne. 

Justering 
Også Den Lovpligtige Uddannelse (LPU) har 
været en tur i hænderne på Hjemmeværns-
skolens sagsbehandlere samt en bred skare 
af frivillige og fast personel fra hele organi-
sationen. Men ikke i samme omfang som 
enhedsuddannelsen.

Søren Rich påpeger, at den allerede eksi-
sterede LPU er blevet optimeret, så der ople-
ves en bedre sammenhæng i uddannelsen. 

”Der er altså ikke tale om gennemgribende 
ændringer, men vi har luget ud i irritations-
momenter og gjort nogle ting mere hensigts-
mæssige. Håbet er, at justeringerne vil få flere 
hjemmeværnsfolk til at gennemføre LPU, for 
hidtil har gennemførelsesprocenten ikke været 
helt tilfredsstillende,” forklarer Søren Rich.

De væsentligste justeringer er, at gentagel-
seslektioner imellem specielt førstehjælpsom-
rådet og totalforsvarsuddannelsen er fjernet. 
Nu ligger førstehjælp udelukkende i første-
hjælpsmodulet, og derudover lever uddannel-
sen op til kravene fra Dansk Førstehjælpsråd, 

både hvad angår timetal og indhold.
”Med disse justeringer er uddannelsen 

blevet effektiviseret og mere strømlinet. Den 
vil af kursisten blive oplevet mere flydende og 
med et mere jævnt forløb, hvor den før var 
mere hakkende,” siger Klaus Helsted.   

Desuden er den afsluttende kontrolprøve 
efter LPU afskaffet, idet der løbende bliver 
foretaget kontrol under uddannelsen.

Q’er, fluepapir og scenariebank
Også Q’erne har Hjemmeværnsskolen været 
igennem med en tættekam. Kaptajn Torben 
Nygaard, der er fungerende chef for Hjem-
meværnsskolens Planlægningssektion, fortæl-
ler, at der er lavet konverteringstabeller, der 
viser konvertering og meritering af gamle til 
nye uddannelser. 

”Vi har iværksat en masse automatiske 
konverteringer i DeMars. Det vil sige, at hvis 
man har en gammel uddannelse, så konver-
terer systemet automatisk, så man få et Q for 
den nye uddannelse. På nuværende tidspunkt 
er vi to tredjedel igennem. Vi har foreløbigt 
kørt 65.000 Q’er,” siger Torben Nygaard.

På rundrejsen vil der også blive orienteret 
om et såkaldt ”fluepapir”. Det er et værktøj, 
som giver overblik over og synliggør uddan-
nelsesveje for alle funktioner i hjemmeværnet. 
Hver enkelt funktion har en bestemt uddan-
nelsesvej, og med fluepapiret kan man se, 
hvilke kurser man skal igennem for at nå den 
pågældende funktion. På Hjemmeværns-
skolens informationscenter (www.hvs-info.dk) 
kan de frivillige se, hvilke uddannelser de skal 
have for for eksempel at blive kompagnichef, 
og hvornår kurserne afholdes.

Desuden vil teamet på rundrejsen informere 
om en scenariebank, hvor hjemmeværnsfolk 
kan få inspiration til forskellige øvelser, situati-
onsspil eller andet. Den findes allerede på hjv.
dk bag login. 

Og endelig kommer teamet også ind på et  
nyt informationsmateriale om hjemmeværnet, 
som Hjemmeværnsskolen har udarbejdet. 
Materialet er både hverve- og orienterings-
materiale, der giver en generel orientering om 
hjemmeværnet, herunder Grundskolen og 
Den Resterende Lovpligtige Uddannelse. 

Hjemmeværnsskolen informerer på rundrejsen blandt 
andet om justeringer af Den Lovpligtige Uddannelse. 
De væsentligste justeringer er, at gentagelseslektioner 
imellem specielt førstehjælpsområdet og totalforsvars-
uddannelsen er fjernet. Arkivfoto.

SmIDIGE 
uddanneLser
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BOganMeLdeLser

Under Nijmegenmarchen har gængerne mulighed for at få friske 
forsyninger på opstillede rastepladser. Men for at rastepladserne 
fungerer optimalt, kræver det teamwork og gode rutiner.

AF JESPER SVENNINGSEN

3.000
Frisk frugt, et smil
og liter 

vand

Mens marchgængerne kæmper med kilome-
terne, knokler en lille flok ildsjæle med at gøre 
rastepladser klar med blandt andet frisk frugt 
og forskellige drikkevarer, så gængerne kan 
få fyldt depoterne op. Ud over 500-600 delta-
gere i det danske Nijmegenkontingent skal de 
også servicere de norske og svenske kolleger, 
i alt cirka 1.100 trætte og tørstige marchgæn-
gere. Derfor skal det hele køre som smurt, for 
at alle kan få en velfortjent service og klare 
resten af dagens strabadser. 

Grundige forberedelser
Folkene bag rastepladserne er i fuld gang med 
at planlægge og gøre status frem mod årets 

Nijmegenmarch. Alt skal tælles op, der skal 
bestilles nyt, og der skal indøves rutiner for, 
hvem der gør hvad, når de store containere 
skal pakkes ud. De kan hver slås op som en 
hel pavillon og indeholder alt, hvad holdet skal 
bruge for at give gængerne friske forsyninger.

Der vil være tre rastepladser, som skal stil-
les op hver dag, og hver plads har et fast hold 
på fire personer, der skal fungere som en lille 
velsmurt maskine. Det skal dog også være en 
meget menneskelig maskine, for ud over frisk 
frugt og noget at drikke, skal gængerne også 
have masser af smil med på vejen. 

"Hvis vi kan hjælpe marchgængerne med 
at holde gejsten oppe, så de kan gennemføre 

Det kræver gode rutiner at 
sætte den store container op, 

så alt fungerer normalt, når 
gængerne skal serviceres.

Allan Gøttrup er ved at 
reparere materiellet, så alt 
er klar, når det går løs i 
Holland til sommer.
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BOganMeLdeLser

marchen med et smil på læben, er det det 
hele værd," siger Allan Gøttrup, der er årets 
rastepladsleder. Han skal sammen med en 
næstkommanderende få alt til at fungere på 
de tre rastepladser.

”Ud over frugt og grønt har vi blandt andet 
3.000 liter vand med hver dag, så vi har nok 
til både kolde og varme drikke, hvis det altså 
ikke bliver alt for varmt,” siger han og henviser 
til 2006, hvor marchen blev aflyst på grund af 
hedebølge. 

Nordmændene og svenskerne stiller dog 
også lidt personel til at hjælpe. Men det er 
det danske 14-mands-team, der skal styre 
løjerne.

Aktiv ferie
Nijmegenmarchen løber af stablen 21.-24. juli 
2009, og rastepladsholdene mødes en uge 
før det og øver opsætning af containeren, så 
alt kan klappe, når det går løs i Nijmegen og 
omegn. 

Inden da er nogle blevet omskolet til de 
forskellige køretøjer og trailere, så både de 
store containere kan transporteres forsvarligt 
til Holland og rundt mellem de forskellige 
rastepladser. Inklusiv 3.000 liter vand kommer 
hver container til at veje omkring fire-seks 
tons, så der er meget materiel at holde styr  
på og flytte rundt med.

"Det er hårdt arbejde, og alle bruger deres 
ferie på det, men der er et godt sammen-

hold, og vi vil gerne være med til at gøre en 
forskel," siger Allan Gøttrup, der i år er med 
på rastepladsholdet for 8. gang og sidste år 
modtog en fortjenstmedalje.

Rastepladsholdene er i gang op mod 20 
timer hver dag, så for at få så meget søvn og 
hvile som muligt, fungerer containerne også 
som soveplads om natten.

”Når vi har taget rastepladsen ned et sted, 
kører vi hen til næste dags plads og stiller op 
med det samme, så vi er klar i god tid næste 
morgen,” siger Allan Gøttrup. ”Og hvis der 
skal laves reparationer, må det også blive om 
natten.”

I år vil det danske Nijmegenkontingent lave 
en fælles start for at markere marchens 100-
års-jubilæum og samtidig hjemmeværnets 

60-års-jubilæum. Derfor skal dagens første 
rasteplads være klar til at tage imod alle 500-
600 danske gængere på én gang.

”Alt skal være klart tidligt, men det skal nok 
gå, hvis vi får indøvet vores rutiner ordentligt,” 
siger Allan Gøttrup, der efter Nijmegenmar-
chen skal direkte på arbejde næste dag.

Du kan læse mere om marchen på  
nijmegen.dk.

·  Nijmegenkontingentet er godkendt som 
militær enhed, og alt materiel har fået 
materielnummer, så der nemt kan be-
stilles nyt, hvis noget skulle gå i stykker.

·  De tre rastehold, der indgår i det 
samlede team, har hver en lastbil med 
container samt en buslet og opstiller 
således en ny rasteplads hver dag 
under Nijmegenmarchen.

·  Rastepladslederen og næstkommande-
rende har en lille lastbil og trailer med 
kølecontainer og kører hver dag nye 
forsyninger ud til de tre rastehold. 

·  Allan Gøttrup er løjtnant og rekrut-
teringsofficer i 3. Hjemmeværnskom-
pagni Aalborg Nordvest.

Fakta

Der føres grundig 
status over alt materiel, 

så intet er overladt til 
tilfældigheder.



”Vi kan godt se på Hærens Operative Kom-
mandos hjemmeside, at det er ude i verden, 
at det sner. Men vi vil altså godt afsløre, at det 
nationale forsvar også er i live og har det godt.”

Sådan siger chefen for Nationale Operatio-
ner i Hærens Operative Kommando (HOK), 
oberstløjtnant Kim Astrup. 

Hans afdeling lever om ikke i det skjulte så 
dog en tilværelse, som ikke til daglig trækker 
de store overskrifter. Ikke, hvis man da ikke 
lige tæller ingeniørsoldaternes EOD-folk og 
Rullemarie med. Eller hjemmeværnets indsats 
ved fyrværkerikatastrofer, oversvømmelser, 
fugleinfluenza, trafikregulering, afspærring på 
mordsteder og så videre. 

Men det er jo også bare i Danmark! Men 
det er jo også lige her, at vi ind imellem ser 
bombetrusler, syrebomber i Københavnske 
parker og små breve med sjovt pulver. Hidtil 
har det meste været forholdsvis uskadeligt, 
men det er vel tænkeligt – grænsende til 
højst sandsynligt – at en eller flere galninge 
på et eller andet tidspunkt vil forsøge sig med 
fyrværkeri, der har en helt anden og skræm-
mende effekt.

Derfor er det vigtigt, at det nationale forsvar 
holdes på et højt kvalitetsniveau og med 
springbenet trukket op. Det kræver træning, 
forudseenhed og gode scenarier at afprøve 
færdighederne i.

Totalforsvarsregionerne
De aktive spillere i det nationale forsvar er de 
fem totalforsvarsregioner (TFR). De er geo-
grafisk ansvarlige for henholdsvis Nordjylland, 
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland samt Fyn, 
Sjælland og København. HOK har ansvaret 
for blandt andet hærens og hjemmeværnets 
enheder, herunder den Totalforsvarsstyrke, 
som blev oprettet i forbindelse med det 
løbende forsvarsforlig, og hvor unge efter 
gennemgang af Hærens Basisuddannelse 
bliver opbevaret i ”mølpose”, indtil de muligvis 
skal aktiveres i forbindelse med en større 
begivenhed i Danmark.

Samarbejdet i regionerne sker desuden 
med politiet og Beredskabsstyrelsen.

Indsættelse af de mange forskellige en-
hedstyper med forskelligt uddannelsesniveau 
stiller store krav til den operative planlægning 
og føring. Styrkeindsættelserne skal kunne 
gennemføres i de større byer og på landet. 
Styrkerne skal kunne indsættes situations-
bestemt, til støtte for samfundet om det 
måtte være naturkatastrofer eller eventuelle 
terrorhændelser.

Og derfor må også regionerne øve sig. 
Men da det er et mandskabstungt apparat 
at sætte i gang, hvis der skal ”kød og blod” 
på alle funktioner, så gennemfører chefen 
for Hærens Operative Kommando hvert år 
en stabsøvelse ved hver region for at træne 
totalforsvarsregionernes chefer og stabe 
i stabsprocedurer, samarbejde med andre 
myndigheder med videre.

Øvelserne i 2008 har fokuseret på be-
vogtning af forsvarets garnisoner, herunder 
aktivering af dele af hjemmeværnet samt 
totalforsvarsstyrken. Generelt er øvelserne 
forløbet godt, og der er konstateret mulighe-
der for forbedringer hos såvel regioner som 
Hærens Operative Kommando. 

I 2009 vil Hærens Operative Kommando ud 
over stabsøvelserne gennemføre en bered-
skabsøvelse samt en studieperiode. Studiepe-
rioden vil muliggøre en yderligere fordybelse 
i de taktiske emner og problemstillinger, som 
er blevet ”afsløret” i forbindelse med sidste års 
øvelser med totalforsvarsregionerne.  

Det hjemlige forsvar ligger 
ikke på den lade side, selv 
om fokus for det meste er på 
de udenlandske missioner. 
Der kan nemlig hurtigt ske 
noget, der kræver militær og 
humanitær indsats i Danmark.

Øvelse 
gør mester

AF KAJ-IVAN BÆK,
HÆRENS OPERATIVE KOMMANDO

Oberstløjtnant Kim Astrup: 
Det nationale forsvar er også i 
live og har det godt.
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Chauffører 
i langE banEr

Der bliver nok at se til i 2009,  
når hjemmeværnet skal støtte  

politiet under flere af årets store  
begivenheder. Mange har allerede  

meldt sig som chauffører til klimatop- 
mødet i København. Men det er ikke 

noget, man bliver uden videre. 

Når hjemmeværnet stiller chauffører til det 
store klimatopmøde i København til decem-
ber, er de kommet igennem lidt af et nåleøje. 
Det kræver nemlig både sprogfærdigheder, 
sikkerhedsgodkendelse og ikke mindst gode 
køreevner.

Hjemmeværnet skal stille 350 chauffører, 
der konstant kan være klar til at køre hver 
dag i løbet af topmødet, som foregår 7.-18. 
december.

Indtil nu har over 400 frivillige fra hjem-
meværnet allerede meldt sig, og hvem der 
i sidste ende bliver de endeligt udvalgte chauf-
fører, vil vise sig efter de forskellige kurser, 
kandidaterne skal gennemgå.

"Der vil blive stillet store krav til dem, der 
melder sig, også selv om man har fungeret 
som chauffør før," siger kaptajn Morten Rask 
fra Totalforsvarsregion København. Han 
skal være med til at uddanne de kommende 
chauffører.

”Selvom der er mange, der allerede har 
meldt sig, er der lang vej til det endelige hold 
af chauffører, og det vil tage lang tid at få alle 
igennem uddannelsen,” siger han.

Obama i København
Det er ikke kun Totalforsvarsregion Køben-
havn, der skal stille mandskab til klimatop-
mødet. Flere af de andre regioner stiller også 
folk til blandt andet logistiske opgaver og 
’sweepinghold’. 

”Vi skal være med til at afsøge 120 hoteller 
for bomber, og det kræver både mange folk 
og grundig uddannelse. Og når et hotel er 
blevet ’sweepet’, er det oplagt, at det bagefter 
skal bevogtes,” siger oberstløjtnant Lars Fog, 
der er stabschef i region København og skal 
være med til at koordinere hjemmeværnets 
mange opgaver i hovedstadsområdet.

Forud for klimatopmødet bliver kongressen 
i Den Internationale Olympiske Komite (IOC) 
i starten af oktober lidt af en generalprøve, 
og muligvis kommer USA's præsident Barack 
Obama til København til både klimatopmødet 

og IOC-kongressen, da hans hjemby Chicago 
er kandidat til at blive OL-værtsby i 2016.

”Det bliver større end noget, vi har prøvet 
før, så vi får brug for alle kræfter,” siger vice-
politikommissær Per Jensen fra Rigspolitiets 
Nationale Operations- og Beredskabscenter. 
Han skal være med til at koordinere politi-
ets indsats under de store arrangementer i 
København.

Alle kan bidrage
Mange hjemmeværnssoldater har været på 
PET’s opmærksomhedsuddannelse, og i løbet 
af det travle efterår vil der være al mulig grund 
til at udnytte det, man har lært. 

”Det er under store arrangementer som 
klimatopmødet, at man virkelig kan bruge den 
uddannelse og se, om der er noget, der afvi-
ger fra normalbilledet. Det gælder jo for både 
tidligere og nuværende hjemmeværnsfolk, at 
alle kan bidrage. Så hvis der er nogen, der 
ikke har taget uddannelsen hos PET, er det 
bare med at komme af sted,” siger Lars Fog.

AF JESPER SVENNINGSEN
FOTO: MICHAEL LANGE
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Danmark blev invaderet flere steder af tyske tropper tidligt om morge-
nen den 9. april 1940. København blev indtaget af skibet Hansestadt 
Danzig, der sejlede forbi Middelgrundsfortet, hvor det ikke lykkedes at 
affyre én eneste kanon – og gennem et minefelt der ikke fungerede. 
Herefter lagde det til ved Langelinie. Skibet medbragte 635 kampsol-
dater, som uden at løsne et skud overmandede Kastellet med dets 
mange flere soldater og officerer, herunder flere generaler. I løbet af 
få minutter var de danske soldater taget til fange. De skibe, der skulle 
forsvare havnen, var ikke bemandet. 

uden at løsne et skud  
Efter samme mønster, altså uden at løsne et skud, sejlede tyske skibe 
på samme tidspunkt ind og invaderede Nyborg, Gedser, Assens, Korsør 
og området ved Lillebæltsbroen. Lufthavnen i Ålborg blev uden nogen 
form for forsvar erobret af tyske faldskærmsjagere. I Sønderjylland fik 
tyskerne lidt spredt modstand, da de gik over grænsen. Den danske 
indsats blev dog svækket af direktiver fra forsvarsminister Alsing Ander-
sen, som forinden havde passiviseret forsvaret med en række indgreb. 
Allerede klokken seks, altså knap to timer efter invasionen, kapitulerede 
den danske regering.

 De mange underlige og uforklarlige hændelser har lige siden været 
diskuteret, og selvfølgelig har disse været årsag til mange fantasifulde 
myter. Hvorfor forsvarede vi ikke Danmark? Var de danske rege-
ringsmedlemmer med til at planlægge invasionen, som mange stadig 
mener? 

Teorien om stor uduelighed i forsvaret og sammenfald af uheldige 
omstændigheder virker usandsynlig. Til gengæld er det udelukket, at 
den danske regering var med til planlægningen og kendte invasionsda-
toen på forhånd, da det ifølge de tyske angrebsplaner var meget vigtigt, 
at så få som muligt kendte til planerne, da selve ”overraskelsen” var 
afgørende for overfaldets effekt.

Ved at studere de mange underlige hændelser og sammenholde dem 
med de tyske angrebsplaner er det lykkedes mig at opstille en ny teori, 
der kan forklare, hvordan det gik til.  For at forstå disse sammenhænge 
skal jeg først forklare, hvorfor Danmark skulle besættes.

Hemmelig bistandspagt
Storadmiral Erich Raeder ønskede at erhverve baser på Norges vest-
kyst, for at Tyskland kunne stå stærkt i Nordatlanten ved den ventede 
konfrontation med den engelske flåde. I efteråret 1939 besluttede 
Hitler at sætte disse planer i værk. Det blev planlagt, at Danmark 
skulle bruges som transitland for transporter med jernbane op gen-
nem Jylland. Lufthavnen i Aalborg og havnen i Frederikshavn skulle 
benyttes som støttepunkter i Norges-felttoget. Dokumenterne viser, at 
Tyskland ville opnå tilladelse til dette ved at lægge et diplomatisk pres 
på Danmark.

Hvis de danske myndigheder ikke accepterede, skulle de trues med 
en militær besættelse af hele landet. Der blev indgået en bistandspagt, 
hvor tyskerne skulle hjælpe Danmark ved en engelsk besættelse, og 
Tyskland fik tilladelse til, hvis situationen en dag gjorde det nødvendigt, 
at trænge ind i Danmark og anvende de nævnte faciliteter. Aftalen blev 
af gode grunde holdt hemmelig. 
 

BØger

Ny bog om den 9. april 1940 udkommer i begyndelsen af april 
og indeholder blandt andet en teori om, at den danske regering 
med en krigslist blev taget på sengen.

Ny teori om  
besættelsen 
af Danmark

AF DAN HILFLING PETERSEN,

FORFATTER

Hansestadt Danzig ved Langelinie den 9. april 1940.

Hitler og Storadmiral Erich 
Raeder.
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Danmark i krig
Bogen fortæller historien om, hvordan 
krige og militære kriser har formet 
menneske, stat og samfund i Danmark 
i mere end tusind år.

Titel: Danmarks krigshistorie bd. 1-2
Forfatter: Ole L. Frantzen et al.
Forlag: Gads Forlag
Pris: kr. 599

Overlevende i  
fjendeland
En elitesoldats autentiske beretning 
om en specialstyrkeoperation i Afgha-
nistan, hvor 19 elitesoldater omkom. 
Kun en enkelt – forfatteren Marcus 
Luttrell – overlevede.

Titel: Operation Redwing
Forfatter: Marcus Luttrell
Forlag: Warrior Forlag
Pris: kr. 299,95

Dan Hifling Petersens bog ”Hele historien om den 9. april” udkommer på 
Borgens forlag i starten af april.

Svækket dansk forsvar
Forsvarsministeren gik, som en del af aftalen, aktivt i gang med at 
svække Danmarks militære beredskab for at begrænse tab af menne-
skeliv, når tyskerne måske en dag uvarslet gik over grænsen. Senere, 
da general Falkenhorst overtog planlægningen, blev det alligevel 
besluttet, at hele Danmark skulle besættes med militær magt. Dette 
skete så sent som den 28. februar 1940 – uden at Danmark blev 
orienteret. Derfor forventede tyskerne ikke nogen særlig modstand, da 
de rykkede ind den 9.april. Tyskerne anvendte risikable og usædvanlige 
militære metoder, som kun kunne gå godt, hvis der som forventet var 
en ringe modstand. Ved denne krigslist blev den danske regering taget 
på sengen.

Viceadmiral Rechnitzer og forsvarsminister Alsing Andersen.
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Fordelene er klare: et udvekslingsophold på 
hjemmeværnsskolerne i Norge eller Sverige 
kan både give netværk og ny inspiration.

”Det kan være med til, at man tager sin 
egen måde at gøre tingene på op til overve-
jelse: Er det nu det rigtige, jeg gør, eller er der 
andre måder?” siger major Søren Rich, der 
er chef for Udviklingssektionen på Hjem-
meværnsskolen. Han har været med i hele 
arbejdet, der ledte frem til underskrivelsen af 
SAMSKANDIA – en aftale om uddannelses-
samarbejde mellem de skandinaviske hjem-
meværnsskoler – i august 2008.

Aftalen
SAMSKANDIA går i hovedtræk ud på, at den 
norske, svenske og danske hjemmeværns-
skole udveksler kursister på delingsfører- og 
chefkurser og som noget helt nyt også på 
instruktør- og ledelseskurser.

Kursisten skal have det nationale kursus for 
at blive optaget på et tilsvarende kursus i et af 
de andre skandinaviske lande.

Udvekslingskurserne er derfor ikke kom-
petencegivende, men kompetenceudvidende. 
Grunden er, at uddannelserne ikke er kom-
patible. Man kan altså ikke tage et kursus i 
Norge eller Sverige i stedet for i Danmark. Til 
gengæld giver den hjemlige ballast en fordel.

”De tilbagemeldinger, vi får, er, at kursi-
sterne har et større overskud til at suge til sig, 

når de møder op på de svenske eller norske 
kurser. Der bliver skabt gode netværk, og 
kursisterne bliver inspireret af hinanden, for 
eksempel med hensyn til at afholde øvelses-
aktiviteter,” siger Søren Rich.

Passende niveau
Maksimalt to udvekslingskursister kan deltage 
per kursus på de øvrige skandinaviske hjem-
meværnsskoler, men typisk er der kun tale 
om, at én person deltager. Sidste år var fire til 
seks danske hjemmeværnssoldater på skan-
dinaviske kurser. Søren Rich mener, at det 
ligger på et passende niveau, når man tager 
underafdelingernes travlhed i betragtning. 
Hjemmeværnsskolen har derfor ikke forvent-
ninger til, at tallet skal være højere. 

Men hvordan forholder det sig med 
sprogbarrieren? De danske kursister har 
tilsyneladende ingen vanskeligheder med det 
norske og svenske sprog. I hvert fald er der 
ingen, som har omtalt det som et problem i de 
efterfølgende evalueringer.

”Hvis man overhovedet har tid og lyst, skal 
man ikke holde sig tilbage med at tage på 
kursus i Norge eller Sverige – man skaber 
netværk ud over eget distrikt eller underaf-
deling, og man får inspiration, der gør ens 
hverdag både spændende og sjov,” opfordrer 
Søren Rich.

AF JAKOB EBERHARDT

Samarbejdet mellem de tre skandinaviske hjemmeværnskoler 
lå stille i flere år. Men efter at en aftale blev underskrevet i 
august 2008, er der atter pustet liv i udvekslingerne.

Skole-
samarbejde 
på skinner

Fakta

På hjv.dk kan du læse mere om SAM-
SKANDIA ved at gå ind under linket 
”Hjemmeværnsskolen”. Her vil du 
blandt andet kunne finde en liste med 
de kurser, der bliver udbudt i de skan-
dinaviske lande, hvad man skal huske, 
optagelseskrav, hvordan man søger og 
så videre. 

Hjemmeværnssoldaten skal blandt 
andet selv udfærdige og motivere 
ansøgningen, og den skal påtegnes af 
distriktschefen. 

Hjemmeværnsskolen betaler for 
rejsen. Ophold og kost betales af 
værtslandet. 

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter



Det kan godt være, at du synes, at der er langt 
til Nymindegab. Men synes du også nogle 
gange, at der er langt fra de beslutninger, som 
Folketinget træffer, og til livet i din underafde-
ling? Så er det måske værd at tage turen til 
Hjemmeværnsskolen og deltage på Sikker-
hedspolitisk Kursus. Her får du nemlig mulig-
hed for at se tingene i et større perspektiv. 

Kurset er et tilbud blandt flere på Sommer-
skolen, der finder sted 28. juni til 3. juli 2009. 

Kurset er bygget op om foredrag, plenum-
diskussioner og syndikatarbejde. Når dagens 
undervisning er overstået, er der mulighed for 
at deltage i de aktiviteter, som sommerskolen 
i øvrigt tilbyder – eller for at tilbringe tiden på 
egen hånd. Sikkerhedspolitisk Kursus er et 
tilbud til dig, der er interesseret i sikkerheds- 
og forsvarspolitik, og som har et ønske om at 
blive klogere. Kurset er for dig, der ønsker at 
deltage aktivt i en debat, men som også kan 

finde ud af at tie stille og lytte til modpartens 
synspunkter. 

I år vil fokus være på forsvarsforliget og 
forsvarets udfordringer. Vi vil se på, hvad for-
liget vil betyde, hvilke udfordringer der ligger 
internationalt, og hvordan samspillet er med 
de internationale organisationer som Nato 
og FN. Vi vil ikke se på det alene; vi vil få 
kloge hoveder udefra til at aflægge Hjemme-
værnsskolen et besøg og bidrage til, at vores 
diskussioner bliver løftet. 

Har du mod på at blive klogere?
Det kan vi godt forstå. Det er også et godt 
tilbud. Tilmelding til Sikkerhedspolitisk Kursus 
foregår via dit distrikt, idet du skal indstilles af 
din distriktschef.

Læs om sommerskolen på de næste sider.

Flere kender missionen
Men ellers ikke de store forskydninger i undersøgelse 
af hjemmeværnsfolks kendskab til mission, vision og 
organisationen Interforce.

Ligesom i 2007 gennemførtes i december 
2008 en undersøgelse på hjv.dk om kend-
skabet til hjemmeværnets mission, vision 
samt organisationen Interforce. I alt deltog 
786 personer, ligeligt fordelt på regioner og 
værn, i undersøgelsen på hjv.dk. Kendskabet 
til organisationen Interforce ligger på cirka 71 
procent, hvilket er tæt på de 74 procent, som 
var resultatet i 2007. Men ikke tæt nok på 
målet, som var 80 procent for 2008.

Kendskabet til hjemmeværnets mission er 
vigtig. Al den stund, at den jo fortæller os, 
hvorfor vi er her, og hvilke opgaver vi er sat i 
verden for at løse. Resultatet i 2008 viste en 
kendskabsgrad på cirka 47 procent, hvilket 
er noget bedre end i 2007, hvor resultatet 
faktisk lå under 40 procent.

Hjemmeværnets vision er det fjerne mål, 
om fem eller 10 år, vi styrer efter. Resultatet fra 
december viste igen, som i undersøgelsen i 
2007, en kendskabsgrad på cirka 50 procent. 

Mens undersøgelsen i 2008 viste samme 
resultater for kendskabet til vision og Inter-
force som i 2007, tyder noget på, at flere i 
hjemmeværnet, cirka 10 procent, har fået 
hjemmeværnets mission ”ind under huden”.

Undersøgelsen viser dog også klart, at 
arbejdet med at omsætte visionens og 
missionens komplekse og komprimerede 
budskaber til almindelig hverdagsdansk er en 
lang proces. For i virkeligheden er der mest 
tale om en oversættelse og en bevidstgørelse. 
Faktisk efterlever langt de fleste medlemmer 
og ansatte de flotte formuleringer hver eneste 
dag i deres hjemmeværnsarbejde. Problemet 
er bare koblingen til hverdagen. For som en 
deltager skrev i kommentarfeltet til vision og 
mission: 

”Jeg har læst både vision og mission et hav 
af gange, men kan ikke lige på stående fod 
huske dem. Ikke så ordret, at jeg kan skelne 
den ene fra den anden”. 

AF TONNY BENDER CHRISTENSEN

MissiOn

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

visiOn

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

Bliv klogere på sikkerhed og politik
Hærens Kampskole. Nato. Hjemmeværnets internationale  
bidrag. Hornmusik og orienteringsmarch. Alt i skøn forening og 
alt i nærheden af Vesterhavet. ”Hvad fabler de om,” tænker du. 
Vi taler naturligvis om Sikkerhedspolitisk Kursus anno 2009. 

AF OBERSTLØJTNANT JENS SUND OG INFORMATIONSCHEF JEANETTE SERRITzLEV
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Hjemmeværnsskolen i Nymindegab holder sommerkursus fra 28. juni til 3. juli.
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Sikkerhedspolitisk Kursus 
(hele uge 27)
Årets sikkerhedspolitiske kursus vil blandt 
andet dreje sig om forsvarets fremtid i lyset 
af regeringens beslutning om at nedsætte 
en Forsvarskommission, hvis anbefalinger vil 
indgå i de politiske forhandlinger i 2009 om 
en ny forsvarsaftale. Programmet er under 
udarbejdelse og vil indeholde foredrag af 
kendte personer. Brochurer vil blive sendt ud 
til distrikterne, og du vil også kunne hente 
information på www.hjv.dk, når programmet 
foreligger.
Optagelsesbetingelser: Kurset er forbe-
holdt stabsofficerer, kompagnichefer og 
næstkommanderende, rekrutterings- og 

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

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

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

”Hjemmeværnets fysiske træning”
Funktionen som idrætsofficer eller gymnastik-
lærer findes ikke i hjemmeværnets organisa-
tion. Alligevel er der mange underafdelinger, 
som gennem diverse tilbud søger at højne 
personellets kondital. Hjemmeværnsskolen 
tilbyder igen i år et kursus for personel, der i 
den ene eller anden sammenhæng motiverer 

Vælg dit kursus her

Der er atter interessante kurser på program-
met, når Hjemmeværnsskolen fra 28. juni til 
3. juli holder sommerkursus med cirka 400 
deltagere. Desuden sørger skolen for børne-
aktiviteter i dagtimerne, aftenunderholdning, 
tilbud om fællesaktiviteter for hele familien, 
lange og kortere kurser for ledsagere – og 
ikke mindst mulighed for godt samvær med 
andre hjemmeværnskammerater og deres 
familier.

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

Deltagernes egne børn mellem seks og 
15 år kan tilmeldes børnelejren, hvor der 

opdelt i aldersgrupper bliver masser af akti-
viteter hver dag mellem klokken 8 og 17. 

Børn over 16 år kan ikke deltage denne 
gang. 

Børn under 6 år må gerne medbringes, 
men skal passes af en af forældrene.

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

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

Ankomst og hjemrejse
Hjemmeværnsskolen står klar til at hjælpe dig 
med ankomst og indkvartering søndag den 
28. juni mellem klokken 14 og 17. Der er un-
dervisning hver dag mellem klokken 8 og 17. 
Afrejse fra Nymindegab fredag den 3. juli, hvor 
sommerkursus slutter senest klokken 14.30.

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

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

Vi forsøger at indkvartere alle under de 
bedste forhold, men det er et stort puslespil, 
og det er ikke altid muligt at opfylde særlige 
ønsker, medmindre der er tale om sygdom, 
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handicap eller lignende. Hvis du har et 
virkeligt behov for enkeltværelse, bedes dette 
begrundet på tilmeldingsblanketten. Vær op-
mærksom på, at deltagere, der har været på 
sommerkursus i flere år, som udgangspunkt 
ikke bliver prioriteret til de bedste værelser.

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

Vi har hundegård med plads til 20 hunde. 

Du er velkommen til at medbringe familiens 
hund, hvis den kan affinde sig med, at den 
skal bo i hundegården, og at den kun må 
færdes i terrænet i snor. 

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

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

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

Økonomi, ansøgning og optagelse
Kost og logi på sommerkursus er gratis for 
alle deltagere. Kursister på sommerkursus 
modtager ikke tabt arbejdsfortjeneste. 
Du skal selv betale for transport til og fra 
kursus. Dog er bussen fra og til Varde 
Banegård gratis, såfremt du benytter Hjem-
meværnsskolens tilbud om transport mellem 
banegård og Nymindegab. Deltagelse i 
børnepasning koster 250 kroner per barn. 
Beløbet går til dækning af entrebilletter til 
for eksempel svømmehal, Sommerland 
eller lignende, indkøb af materialer til lege, 
aktiviteter, forfriskninger med mere.

Du skal bruge ansøgningsblanketten 
”Sommerkursus 2009”, som du får ved 
henvendelse til dit distrikt. Den udfyldte 
ansøgning afleveres derefter igen til dit 
distrikt, som påtegner og videresender, så 
ansøgningen er skolen i hænde senest den 
1. maj. 

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

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

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

og underviser andre frivillige i fysisk træning – 
vi garanterer, at du får sved på panden….. 
Optagelsesbetingelser: Der er begrænset 
antal pladser på kursus. Førstegangsdelta-
gere mellem 18 og 40 år vil blive prioriteret.

Rappelleinstruktørkursus 
Hjemmeværnsskolen uddanner hvert tredje år 
et mindre antal rappelleinstruktører, og vi har i 
år valgt at placere det på Sommerkursus. Der 
er begrænset antal pladser. Ansøgning skal 
anbefales af dit distrikt. 

Øvelsestilrettelæggelse
Faget øvelsestilrettelæggelse fylder ikke så 
meget i vore normale officerskurser. Det 
råder vi bod på her, så skal du i gang med at 
tilrettelægge øvelse i underafdelingen, kan du 

garanteret få inspiration og gode værktøjer 
med hjem.
Uddannelsen er primært for delings-, divi-
sions- og sektionsførere samt NK/UAFD.     

Aktiviteter for ledsagere
Sommerkursus 2009 tilbyder flere aktivi-
teter for ledsagere, herunder blandt andet 
deltagelse i udvalgte dele af Sikkerhedspoli-
tisk Kursus, førstehjælp, motion i Vestjylland, 
præsentationsteknik, foredrag med mere. 
Bindende tilmelding til disse aktiviteter sker, 
når Hjemmeværnsskolen har bekræftet opta-
gelse på sommerkursus.

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

kan for eksempel lege turist i Vestjylland på 
egen hånd, du kan fortsætte dagens diskus-
sioner med dine medkursister og lærere over 
en kold vand eller øl, du kan aftale ”jam-sessi-
on” med de andre musikere, du kan deltage i 
aftenens aktivitetstilbud og meget mere.   
Hvis du har spørgsmål til Sommerkursus 
2009, er du velkommen til at kontakte  
Hjemmeværnsskolen på telefon 76 52 33 61. 
Planlægningen af sommerkursus er i fuld 
gang, og det kan medføre justeringer/tilføjel-
ser til de ovenstående informationer. Så hold 
øje med nyheder omkring sommerkursus på 
Hjemmeværnsskolens informationscenter 
www.hvs-info.dk.

På gensyn i Nymindegab.
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Spørgsmål:
1   Hvad hedder chefen for Særlig Støtte- og Rekog- 

no sceringskompagni (SSR)?

  Hvad var ifølge en undersøgelse kendskabsgraden  
(i procent) til hjemmeværnets mission i 2008?

  Hvor mange hjemmeværnssoldater har meldt sig til at 
være chauffører til klimatopmødet i december?

  Hvad hedder den nye sektion i virksomhedshjemme-
værnet?

  Hvilket kursus er medlemmerne af Bevogtningsdeling/
ISAF 7 blevet tilbudt? 

  Hvor mange liter vand om dagen medbringer hver  
container, som bruges på rastepladserne under  
Nijmegen-marchen?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 24. april 2009.

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

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

Krydsord

Sudoku

den sjOve side

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 4/08 blev:

Bethina Elbæk Andersen
Hostrupvænget 63
9500 Hobro

Gytte Friemel
Porsebakken 4
Ledøje
2765 Smørum
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Teknisk arrangør: Bestil nu på:

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

www.hjv.dk

Læserrejser
HJEMMEVÆRNET

Som læser af bladet får du disse specielle læsertilbud

Råd til hygge 
- på Absalon Hotel midt i København
              Absalon Hotel
Parkér bilen kun ca. 900 m fra hotellet, vi betaler. Nyd Champagne og petit fours på 
værelset, og slap af i vores lobby med en kop friskbrygget, dejlig varm kaffe.  

Pr
isk

od
e:

 5
7L

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

990,-
Enkeltværelse 1.780,-
Barn i ekstra opredning: 200,-
Voksen i ekstra opredning: 400,-

Fri ankomst frem til 31.12.09

Hvalpsund Færgekro 
- 3 dage ved Limfjorden
           Hvalpsund Færgekro
Hvalpsund Færgekro ligger med smuk udsigt over Limfjorden – også fra den hyggelige 
restaurant. Tæt på det meste, men alligevel fjernt fra stress og jag. Nyd livet med en 
travetur langs Limfjorden, eller spil golf på en af de mange baner omkring hotellet. På 
kroen er der nærvær, personlighed, hygge, natur og højt til loftet. 

Normalpris 1.198,-
Spar kr. 299,-

Pr
isk

od
e:

 L
39

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

899,-

Ankomst frem til 30.06.2009 frem til 
31.03.2009 ankomst mandag - torsdag 
01.04 - 30.06.2009 også ankomst 
søndage

Hverdagsforkælelse på 1. klasse 
- i hjertet af Vesthimmerland
              Himmerland Golf & Country Club 
- Uforglemmelige oplevelser i smukke omgivelser! I hjertet af Vesthimmerland ligger Himmer-

golf! På hotellets 1. sal ligger velværeklinikken – en lille klinik med et internationalt touch! Vi 
tilbyder mange forskellige behandlinger med fokus på velvære, forebyggelse og pleje.

Normalpris 1.495-
Spar kr 500,-

Pr
isk

od
e:

 4
5L

 table menu på ankomstdagen

Pris i kr. pr. pers. i 
dobbeltværelse

995,-
Ankomst søndag, mandag, tirsdag 
og onsdag frem til 31.07.2009

Champagne og hygge ved Rold Skov 
- tre dage med røverne fra Rold
              Rold gl. Kro

fra Rold Skov huserede. Mange taber nemlig deres hjerte til stedet. Både til den gode mad 
og den fantastiske natur i og omkring Rold Skov. Men mest af alt taber man sit hjerte til den 
store gæstfrihed, der altid har kendetegnet Rold gl. Kro. 

Normalpris 1.648,-
Spar kr. 299,-

Pr
isk

od
e:

 0
9L

Pris i kr. pr. pers. 
i hotelhytte

1.349,-

Fri ankomst frem til 07.06.2009

Naturskønt tæt på Horsens 
- Weekendophold med forkælelse
              Korning Kro
Korning Kro ligger i naturskønt område tæt på Horsens med nem adgang til golf, 

 
gæsterne befandt sig så godt, at de ofte nægtede at gå hjem. Vi løste problemet ved at 
bygge 22 nye, store værelser med bl.a. fri internetopkobling. 

Pr
isk

od
e:

 L
79

 Industrimuseum

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.150,-
Ankomst hver fredag frem til 18.12.2009

Lev livet som grever og baroner 
- nyd en nat under den fynske himmel
              Hindsgavl Slot  
Udsigten fås ikke bedre og stilheden er fascinerende på Hindsgavl Slot, der ligger et 
stenkast fra Lillebælt. Forær din udkårne, gode venner eller familie en kærkommen 
pause fra hverdagen i helt unikke rammer.  

Normalpris 970,-
Spar kr. 175,-

Pr
isk

od
e:

 2
2L

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

795,-

Enkeltværelse 995,-

Ankomst hver søndag i 2009

Normalpris 1.410,-
Spar kr. 420,-

Normalpris 1.410,-
Spar kr. 260,-

Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl

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

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30

Bestil nu på: 

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

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

Forårsdage på slotshotellet
4 dages ferie på 4-stjernet slotshotel i Basthorst

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• 1 x 5-retters middag
• 1 x slotscocktail 
 til velkomst
• 25 % greenfee rabat 
 til Winston Golf

Schloss Basthorst ★★★★
I stilfulde og klassiske rammer kan I forkæle jer selv med velvæ-
redage på slotshotellet Basthorst, der ligger kun 10 km øst for 
Schweriner See. Slottet har en fantastisk wellnessafdeling, hvor 
man nemt kan bruge en hel dag på at pleje krop og sjæl. Og når 
man færdes i slottets sale og korridorer eller spadserer ned ad 
den brede stentrappe og gennem den engelske park, er det me-
get let at drømme sig ind i de adeliges rækker. Men slottet ligger 
også ideelt for de eventyrlystne, for her i det Mecklenburgske 
sølandskab ligger Schloss Basthorst centralt mellem kulturper-
lerne Schwerin (20 km), Güstrow (52 km) og Wismar (48 km). 
På en udfl ugt i kulturhistorien bør man f.eks. besøge eventyr-
slottet i Schwerin, hvor vores egen Dronning Alexandrine i sin 
tid blev født, eller opleve hansestaden Wismar med den histori-
ske Altstadt. Og efter en oplevelsesrig dag kan I glæde jer til en 
lækker middag hjemme på jeres stemningsfulde slotshotel, hvor 
der med både 3- og 5-retters middage kræses om jer. 

Ankomst: Søndage og onsdage frem til 26.4.2009.

Prinsepalæet 
i Bad Doberan
4 dages ferie på 4-stjernet hotel 
i Mecklenburg-Vorpommern

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters candle 
 light dinner
• 1 x velkomstdrink
• 1 x entre til katedralen  
 Doberaner Münster inkl.  
 dansk guidehæfte
• 20 % greenfee rabat
• 1 x vin- eller whiskysmag- 
 ning (frem til 3.4.2009)

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Hotel Prinzenpalais ★★★★
Storhertugernes gamle sommerresi-
dens, kurbyen Bad Doberan ved den 
tyske østersøkyst, er et møde med 
en verden af i går. Her byggede Franz 
d. 1 det ene pragtpalæ efter det andet, 
da Bad Doberan blev udgangspunkt 
for den allerførste af de legendari-
ske tyske badesteder: Heiligendam. 
Hotel Prinzenpalais blev opført i Bad 
Doberans elegante bymidte i 1812 
og er i 2008 blevet færdigindrettet 
som hotel med al den originale char-
me og klassiske stilfuldhed, man kan 
ønske sig. Her boede Mecklenburgs 
prinser i sin tid og lod sig fragte med 
smalsporsbanen ud til de brusende 
bølger ved badestranden, inden 
de lod sig opvarte i salonerne og i 
Orangeriet, som i dag stadig fortæl-
ler historien om fordums glans.

Valgfri ankomst 
frem til 26.5.2009.

Fyn er fi n
3 dages ferie på 3-stjernet hotel i Middelfart

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x aftenbuffet
• 1 x velkomstdrink
• 2 x eftermiddagskaffe 
 og kage
• Fri softice og popcorn til   
 børnene hver eftermiddag

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Børnerabat: 
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng. 
Max. 2 børn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.

Quality Hotel Park 
Middelfart ★★★
Man forstår godt, hvorfor H. C. An-
dersen har brugt Fyn som inspira-
tionskilde til sine eventyr, for øen 
er et eventyr i sig selv med hygge-
lige små bindingsværkshuse, smukke 
kyststrækninger, store skove, pragt-
fulde slotte og herregårde. Lige midt 
i Middelfart fi nder man det nyåbnede 
3-stjernede Quality Park Hotel Mid-
delfart, der har til huse i den gamle, 
fredede sygehusbygning, som er 
smukt restaureret med store lyse 
vinduespartier og værelser indrettet 
i engelsk kolonistil. Her har I per-
fekte rammer til afslappende ferie-
dage, hvor I hver morgen kan nyde 
hotellets morgenbuffet med udvalg 
af økologiske og fynske specialiteter, 
så I er klar til dagens oplevelser.

Ankomst:  frem til 19.6.2009 
og 21.8.-18.12.2009 samt Valgfri 
ankomst  i helligdagsferierne: Påsken 
8.4.-13.4., St. bededag 7.5.-8.5., Kristi 
Himmelfart 20.5.-22.5. Samt efter-
årsferien uge 42.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

3 overnatninger

dersen har brugt Fyn som inspira-
tionskilde til sine eventyr, for øen 
er et eventyr i sig selv med hygge-
lige små bindingsværkshuse, smukke 

kr. 1.249,-
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x aftenbuffet
1 x velkomstdrink
2 x eftermiddagskaffe 

 og kage
Fri softice og popcorn til   

 børnene hver eftermiddag

kr. 899,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

3 overnatninger3 overnatninger3 overnatninger

kr. 1.749,-

Hotel Prinzenpalais

...eller ring: 

Ekstradøgn kun kr. 299,-. 
Ring og hør nærmere.

Hotel Park Middelfart

Schloss Basthorst

25 % greenfee rabat 

4 SOMMERDAGE 
kun kr. 2.149,-.
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Pris: Kr. 799,-
SAWFLY - Deluxe

Desert Locust 
Goggle

Pris: Kr. 732,-

Revision Eyewear - Hærens NYE fragmentationsbrille!

KØB NU! 

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Recon
  Daypack Specialist

 Pris: Kr. 1.495,-

Poncholiner
Dansk camouflage

Pris: Kr. 295,-

Supplér eller opgradér din personlige udrustning!

Brille etui 
SAWFLY / DESERT

Pris: Kr. 195,-

Rx-1 Indsats
Korrektionsindsats +/- 11

Pris: Kr. 249,-

NFM
  Kortmappe

 Pris: Kr. 349,-

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