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Pris: Kr. 399,-

Pris: Kr. 499,-

Nyhed 

Pure 
Hydration

Fås snart 
i dansk

camouflage

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Recon
  Daypack Specialist

 Pris: Kr. 1.495,-

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

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

FoxRiver stømper 
Wick Dry Maximum

Pris: Kr. 98,-

Sawfly Deluxe
Forsvarets fragbrille

Pris: Kr. 799,-

NFM
  Kortmappe

 Pris: Kr. 349,-

Garnisionsrygsæk - ”Kastellet”
Rygsækken er designet til dagligt garnisonsbrug. 

Den har 4 praktiske rum i forskellige størrelser 
med mange muligheder for organisering af stumper 

i de indbyggede lommer. 

Under bærehåndtaget er der et udtag til drikkeslange 
og i hovedrummet er der en lomme til et vandreservoir 

– eksempelvis Pure Hydration Reservoir.

Pure Hydration!
Aquasak Mobile Hydration,

er markedets mest unikke drikkesystem, der udmærker
sig på 3 væsentlige områder:

• Åbning med dæksel gør den let at fylde op
• Topåbning gør den ekstra nem at rengøre
• Kan monteres med vandrensningsfilter 

til brug for urent vand

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

Fra Livgarden  
til hjemmeværnet

Hjemmeværnet 
justerer design
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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

Turist i København 
- Weekendophold med oplevelser
              Taastrup Park Hotel
Hyggeligt familiehotel beliggende på Københavns Vestegn. Kun 1 km fra motorvejsaf-
kørslen og kun 2 minutters gang fra Taastrup station. Med Copenhagen Card får du 
gratis transport, indgang til Tivoli samt andre spændende turistattraktioner i hoved-
stadsområdet. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Taastrup Park Hotel.

Pr
isk

od
e:

 9
6L

•	 1	x	velkomstdrink	(øl/sodavand)
•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	Copenhagen	Card,	24	timer
•	 Gratis	parkering
•	 Gratis	kaffe	og	te

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

995,-
Enkeltværelse 1.295,-

Ankomst hver fredag i 2009

All inclusive ved Herning 
- Miniferie i Midtjylland
           Kibæk Hotel
Herning er regionens naturlige centrum og metropol. De mange specialbutikker og cafe-
miljøet	langs	gågadestrøget	Østergade/Bredgade	er	netop	blevet	suppleret	med	Dalgas-
hus. Her kan du parkere bilen i en fire etagers p-kælder og gå direkte op i et spændende 
bycenter med en halv snes nye tøj- og livsstilsforretninger. 

Normalpris 2.395,-
Spar kr. 900,-

Pr
isk

od
e:

 3
1L

•		1	x	velkomstdrink
•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	to-retters	menu	m.	kaffe
•	 Fri	øl,	vand	og	vin	hver	
 aften kl. 18-22

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.495,-
Enkeltværelse 1.795,-
Fri	ankomst	hver	dag	frem	til	19.12.2009

Oplev livets gang i Lidenlund 
- 4 dejlige dage med alt inklusiv i Lemvig
            Hotel Nørre Vinkel 
Lemvig er Vestjyllands smilehul, og efter et par dage på Hotel Nørre Vinkel bliver de glade 
minder hængende længe efter, at ferien er forbi. Hotellet ligger i smukke omgivelser mellem 
Limfjorden og Vesterhavet. Restauranten byder på 1. klasses mad og en vidunderlig udsigt 
over både fjorden, byen og golfbanen, som i øvrigt starter 500 m fra hotellet.

Normalpris 3.500,-
Spar kr 1.501,-

Pr
isk

od
e:

 6
7L

•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	to-retters	menu
•	 Kaffe,	the,	øl,	vand	og	vin	til	
 rådighed hele dagen i restaurant   
 og receptionsområde

Pris i kr. pr. pers. i 
dobbeltværelse

1.999,-
Enkeltværelse 2.700,-
Ankomst hver torsdag frem til 30.09.2009

Vejlefjord – slottet i skoven 
- Termiske bade og sanselige oplevelser
              Vejlefjord Hotel & Konference
Nyd stemningen i Vejlefjords smukke historiske rammer. Bo i nyrenoverede værelser og ud-
forsk den dejlige natur. Hotellet rummer Nordeuropas største termiske bade & spa afdeling 
med i alt 1.800 m2 tidløs forkælelse. Vejlefjord Hotel & Konference glæder sig til at byde 
velkommen!

Normalpris 2.295,-
Spar kr. 300,-

Pr
isk

od
e:

 7
2L

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	tre-retters	menu	eller	
 aftenbuffet - kokkens valg
•	 1	x	adgang	til	De	Termiske	Bade
•	 1	x	spabehandling	kat.	3,	4,	5,	8		
 eller 9  på dag 2 

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.995,-
Enkeltværelse 2.395,-
Valgfri ankomst frem til 31.08.2009

Fynske fristelser 
- 5 sommerdage tæt på Odense
              Næsbylund Kro og Hotel
Grevinde	Danner,	Chr.	VIII	og	Frederik	VII	gjorde	det	–	H.C.	Andersen	og	Carl	Nielsen	
gjorde	det	–	Kim	Larsen	og	Lasse	&	Mathilde	gør	det…..	Alle	siger	de	–	Fyn	er	Fin!	

Pr
isk

od
e:

 8
2L

•	 4	x	overnatning
•	 4	x	morgenbuffet
•	 4	x	2-retters	menu	og	kaffe
•	 3	x	entrébillet	-	vælg	mellem:
 flere forskellige seværdigheder.

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.548,-
Enkeltværelse	2.148,-
Ankomst hver mandag i juni, juli og 
august 2009

Sommerferie ved Limfjorden 
- Golf, Gastronomi & Wellness i Løgstør
              Løgstør Parkhotel 
Løgstør	Parkhotel	-	Golf	&	Wellness	Resort	er	et	fascinerende	og	prisbelønnet	byg-
geri	med	pragtfuld	udsigt	over	Limfjorden.	”Toftebjerg	Spa	&	Wellness”	tilbyder	spa,	
dampkabiner, sauna, massage samt ansigts- og kropsbehandlinger. Spadser i det 
hyggelige havnemiljø eller besøge en af de mange attraktioner i området.   

Normalpris 1.895,-
Spar kr. 300,-

Pr
isk

od
e:

 7
4L

•	 5	x	overnatning
•	 5	x	morgenbuffet
•	 1	x	tre-retters	velkomstmenu
•	 1	x	entré	til	Limfjordsmuseet	og		 	
 Det Maritime Oplevelsescenter
•	 Gratis	entré	til	spa	&	wellness	÷lørd.		
•	 Gratis	kaffe	&	te	hele	døgnet

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.595,-
Enkeltværelse 1.795,-
Valgfri ankomst i perioden 15.06 -15.08.2009

Normalpris 1.450,-
Spar kr. 455,-

Normalpris 2.048,-
Spar kr. 500,-

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: 

Lille Amsterdam
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Friedrichstadt, Tyskland

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 x 4-retters middag/buffet
• 1 x velkomstdrink

Ringhotel Aquarium HHHH
Kun omkring en times kørsel fra den danske grænse ligger den 
lille perle af en by, Friedrichstadt, som har fået tilnavnet Lille 
Amsterdam på grund af sit tydelige hollandske præg med ka-
naler og originale gavlhuse. I gåafstand fra markedspladsen og 
byens seværdigheder finder man Ringhotel Aquarium med en 
idyllisk beliggenhed lige ved byens største kanal. Her bliver I 
budt velkommen med en drink og kræset om med god mad. Og 
fra Friedrichstadt har I et godt udgangspunkt for udflugter rundt 
i Schleswig-Holstein. Oplev f.eks. halvøen Eiderstedt, hvor I fin-
der den populære ferieby St. Peter-Ording med kilometerlang 
sandstrand og unikke pælehuse. Eller besøg barokslottet i Hu-
sum (16 km), hvor også slotsparken er et besøg værd.

Ankomst: 
Juni: 8. 9. 14. 15. 28. 29. 30.
Juli: 1. 5. 6. 12. 13.
Aug.: 2. 3. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 30. 31.
Søndage, mandage og tirsdage i perioden 13.9.-15.12.2009.

Oplev København!
3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Kastrup

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet

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

Quality Hotel Dan HHHH
Det 4-stjernede Quality Hotel Dan 
ligger i Kastrup med metro- og bus-
forbindelser nærmest lige uden for 
døren. Med metroen er I på Kongens 
Nytorv på under et kvarter og har 
alle Københavns seværdigheder og 
muligheder for jer. Hvis solen skin-
ner, kan I smutte en tur omkring altid 
hyggelige og livlige Nyhavn, hvor man 
kan nyde et glas velskænket fadøl el-
ler måske tage på havnerundfart og 
se byen fra vandsiden. Men benyt jer 
også af Strøgets mange muligheder for 
at shoppe – eller nyd en god frokost 
på en af de utallige caféer og restau-
ranter. Og for børn og barnlige sjæle 
vil en tur i Tivoli gøre underværker 
– her er alt fra vilde forlystelser til de 
lidt mere fredelige fornøjelser. Hvis I 
interesserer jer for kunst, kultur og 
historie har København desuden et 
væld af spændende museer som f.eks. 
Nationalmuseet eller Thorvaldsens 
Museum.

Valgfri ankomst i perioden 
21.8.-30.12.2009.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Familieferie 
i Salzburgerland
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Flachau, Østrig

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag 
 inkl. salatbar

Børnerabat:  
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 4-11 år gratis i forældres værelse.
Max. 2 børn 12-14 år ½ pris i forældres værelse.
Dog max. 2 ekstraopredninger i alt pr. værelse.

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

Hotel Accord & Alpin HHH
Blandt blomstrende sætere og alpe-
toppe i Salzburgerland finder man 
Hotel Accord & Alpin i feriebyen 
Flachau 70 km sydøst for Mozarts 
fødeby Salzburg. Både på hotellet og 
i byen er der gode muligheder for 
ferieaktivitet. Hop i hotellets skønne 
swimmingpool eller tag med svæveba-
nen fra dalstationen lige ved siden af 
hotellet op til toppen af alperne, hvor 
I kan vandre, holde picnic eller blot 
nyde panoramaudsigten. I Flachau er 
der aktivitetstilbud lige fra ridning og 
riverrafting til minigolf og sommer-
kælkebane. Og I byen Wagrain (11 
km) ligger aktivitetsparken Amadé, 
hvor I bl.a. både kan lege i badelandet 
og på rulleskøjtebanen. Og har I lyst 
til at opleve Østrigs smukke natur, så 
snør vandrestøvlerne og tag på tur i 
det fantastiske landskab.

Ankomst:  
Lørdage i perioden 6.6.-5.9.2009.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

kr. 799,-
kr. 2.699,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 1.399,-

Quality Hotel Dan

...eller ring: 

Hotel Accord & Alpin

Ringhotel Aquarium

Ekstradøgn 
m. morgenbuffet
Kun kr. 449,-
Ring og hør nærmere

Foto Niclas Jessen

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu
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På forkant

1. april rundede hjemmeværnet 
de 60 år i flot stil. Og selvom 
hjemmeværnet nu har nået den 
militære pensionsalder, så hviler 
organisationen ikke på laurbær-
rene. I dette nummer af HJV ma-
gasinet kan du blandt andet læse 
artiklerne fra Hjemmeværnets 
Gruppekonkurrence og intervie-
wet med den næstkommande-
rende for hjemmeværnets anden 
deling i Afghanistan. Artiklerne 
viser, at hjemmeværnet er i fuld 
vigør og i bestandig udvikling.

Det er et konstant krav til os 
at følge med tiden. Og med de 
senere års teknologiske frem-
skridt er kravet blevet skærpet. 
Prøv for eksempel, kære læser, 
at tænke 15 år tilbage. Til tiden 
før internettet. Det er næsten 
ikke til at huske, hvordan vi 
klarede os uden World Wide 
Web. Udviklingen siden midten 
af 1990’erne er gået rasende 
stærkt og har markant forandret 
vores dagligdag.

Kravene om at følge med tiden 
og om at være omstillingsparat er 
derfor et grundvilkår for både det 
moderne menneske og moderne 
virksomheder. Det gælder også 
hjemmeværnet og dets frivillige, 
der igennem flere år allerede 
har skullet omstille sig til store 
forandringer.  

Uddannelse er et af de redska-
ber, der skal ruste os til at klare 
nutidens og fremtidens udfordrin-
ger. Derfor har HJV magasinet 
denne gang besøgt Hjemme-
værnsskolen for at høre om både 
skolechefens visioner og om 
frivilliges indtryk af skolen.  

Alt handler dog ikke om at 
være på forkant. Hjemmeværnet 
står også for tradition. Det kan 
du læse om i temaet om hjem-
meværnsorkestrene, som har 
været en del af hjemmeværnet 
siden oprettelsen i 1949.

Jakob Eberhardt, journalist

HJV magasinet
Nr. 2/2009 
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Forside: Thomas Hansen og John 
Jakobsen fra kompagni Mariager 
Fjord er klar med dysekanonen 
under HG09. Foto: Ole Friis.

24

”Så få tryk som muligt”
Sådan lyder Bent Holm Nielsens opfordring til sine hjemmeværnsfæl-
ler, når det drejer sig om brugen af hjv.dk som indrapporteringsværk-
tøj. Læs om både hans oplevelse af hjv.dk og hans gode råd til andre 
hjemmeværnsfolk.

Musik skal der til
De optræder her, der og alle vegne. Hjemmeværnets i alt 16 musik- 
og tambourkorps udgør en del af hjemmeværnets synliggørelse i 
samfundet. HJV magasinet sætter i dette nummer fokus på hjemme-
værnets musikvirksomhed. 

Høje karakterer til skole
Hjemmeværnsskolen fylder 60 år. HJV magasinet tog derfor til 
Nymindegab for at se, hvordan den modne fødselar har det i 2009. 
Læs både om skolechefens visioner for skolen og om kursisters og 
en frivillig instruktørs indtryk af kursusstedet i Vestjylland.

31
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Her er der noget  
at komme efter

Ulrik Kragh
Kommitteret for 
Hjemmeværnet

Leder

Det går godt med tilgangen til hjemmeværnet. Bedre 
end det har gjort længe.

Alene i de første fire måneder i år har næsten 
1.000 mænd og kvinder fra alle samfundslag søgt om 
optagelse i hjemmeværnet. Det er et flot resultat set 
i forhold til hele 2008, hvor tæt på 2.000 sendte en 
ansøgning.

Gennem hele sidste år kunne vi mærke en stigende 
interesse for at blive medlem af hjemmeværnet sam-
menlignet med tidligere år. Og det ser altså ud til, at 
den tendens endog styrkes i år.

Der er mange årsager til, at flere melder sig under 
fanerne for at gøre et stykke frivilligt arbejde i hjemme-
værnet. Men der er næppe tvivl om, at hjemmeværnets 
synlighed i den danske daglighed er en af hovedårsa-
gerne til den øgede tilgang.

Det er en synlighed, der kommer til udtryk på mange 
måder: Det militære håndværk, der finder anvendelse 
i samarbejdet med forsvaret om uddannelse af værne-
pligtige og de styrker, der sendes ud på internationale 
missioner. Og også hjemmeværnets internationale 
engagement med bevogtningsenheder i Afghanistan. 
Dertil kommer de civile kompetencer, der sammen 
med den militære disciplin gør hjemmeværnet velegnet 
til at løse en række opgaver for politiet, SKAT og andre 
samarbejdspartnere.

Så hvad enten man er mest til de militære færdighe-
der eller mest til opgaver for de civile myndigheder, så 
er der noget at komme efter i hjemmeværnet. Her kan 
man få meningsfyldt fritid på mange måder.

Så lad os møde de mange nye medlemmer med en 
veltilrettelagt indslusnings- og uddannelsesplan, så de 
straks føler sig hjemme i fællesskabet i kompagnier, 
flotiller og eskadriller. De er motiveret af lysten til at 
gøre en indsats og gøre en forskel. Jo hurtigere de 
oplever at blive en del af hjemmeværnets alsidige virke 
for forsvaret og civile samarbejdspartnere, desto bedre. 
Både for dem og for hjemmeværnet.

Hjemmeværnsledelsen

Poul Dahl, forfatter og sikkerhedsrådgiver,
medlem af regionsrådet i Region Midtjylland,

i Viborg Stifts Folkeblad, maj 2009.

CITAT
”Det beredskab, som vi som samfund vælger for at skabe tryghed, er helt afgøren-
de. Vi skal i langt højere grad, end det aktuelt er tilfældet, basere dette beredskab 

på det personlige ansvar og den personlige aktive og frivillige indsats. Især det 
sidste. Den indsats, der allerede i dag gøres af de mange frivillige i hjemmeværnet, 
beredskabsforbundet, bloddonorkorpset og de mange andre store og små organisa-

tioner med frivillige, kan ikke gøres op i kroner og ører. Deres indsats, og det de 
står for, er for samfundet helt uvurderligt.”
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Hvor andre dødelige formentlig har nydt skov 
og strand i det herlige sommervejr i Kristi 
himmelfartsferien, stod den på hårdt arbejde 
for godt 350 hjemmeværnssoldater fra hele 
landet. De var draget i felten i Sønderjylland 
for at deltage i Hjemmeværnets Gruppekon-
kurrence 2009 (HG09) – en konkurrence, der 
tester både grupper og enkeltpersoner til det 
yderste. Det er her, man virkelig kan se, hvem 
der kan deres kram.

Efter tre dages udmattende dyster kunne to 
grupper juble ved afslutningsfesten og pokal-
overrækkelsen: HIS-gruppen fra Hærhjem-
meværnsdistrikt Vejle blev bedst i konkur-
rencen for Hjemmeværnets Indsatsstyrke 
(HIS). En gruppe fra telehjemmeværnet under 
virksomhedshjemmeværnet trak det længste 
strå i konkurrencen for hjemmeværnsgrupper.

Men hermed var jublen ikke slut. Hjemme-
banefordelen tæller – for både en hjemme-
værnsgruppe og en HIS-gruppe fra Hær-
hjemmeværnsdistrikt Sønderjylland tog flest 
pokaler, henholdsvis fem og fire.

Hvilket også var en cadeau til arrangøren 
af HG09 – Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og 
Sønderjylland. Hele vejen rundt var der ros 
til regionen og dens mange frivillige, der fik 
logistikken til at fungere, så alt klappede, som 
det skulle.

Læs mere og se masser af resultater på 
www.hg09.dk.

Testet
til det
yderste

Her skal mange bide tænderne 
sammen – en svær forhindring på 
rebet på Aabenraa Sønderstrand.

AF JØRGEN JENSEN

FOTOS: OLE FRI IS
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De høje forventninger til Hjemmeværnets 
Gruppekonkurrence 2009 lyser ud af det 
slørede ansigt. 31-årige Nick Stendrup fra 
Hærhjemmeværnskompagni Mariager Fjord 
lægger ikke skjul på, at han er sat op til de tre 
dages intensive konkurrencer.

”Jeg forventer en god oplevelse. Vi vil gøre 
det så godt som muligt, og jeg håber, at vi 
ender i den bedste halvdel,” siger Nick. HJV 
magasinet møder ham og hans gruppe i det 
charmerende område omkring landsbyen Halk 
i det østlige Sønderjylland. Her venter de på, 
at komme i gang med deres første konkur-
rence: Gruppeskydning. Og netop skydning 
er det, som binder gruppen sammen i det 
daglige og er drivkraften i deres hjemme-
værnsvirke.

Gruppen har øvet seks til otte aftener og to 
weekender op til gruppekonkurrencen.

For Nick er der også tale om lidt af en 
familiebegivenhed. Hans far Stig Stendrup er 
holdleder og følger gruppen rundt under hele 
konkurrencen.

”Jeg har brugt mange timer som forbere-
delse til det her, men det er det hele værd”, 
fortæller Stig.

Forventningens
glæde
Gruppen fra Hærhjemmeværnskompagni Mariager  
Fjord var lige så tændt som de øvrige deltagere.

AF JAKOB EBERHARDT

Stig Stendrup, far til Nick, tjekker, 
at knægten er klar til at tage fat  

i konkurrencen.

Fjendtlige køretøjer forsøger at 
nærme sig lejren, men en fuldtræffer 
sætter en stopper for fremmarchen.



HJV magasinet  |  Juni 2009     7

AF JAKOB EBERHARDT

En granat sætter angrebet i gang. Og fra nu 
af bliver det hedt for de forsvarende hjem-
meværnssoldater. I hele deres synsfelt dukker 
fjendeskiver i form af bevæbnede civile op – 
både tæt på og langt fra. Gruppeskydningen 
i Halk skydeterræn er i gang. Opgaven er at 
forsvare en lejr, som meget vel kunne være 
en af de danske lejre i Afghanistan. Og for at 
gøre det så realistisk som muligt, har arran-
gørerne indsat skiver, som forestiller ubevæb-
nede civile. Det giver selvfølgelig strafpoint at 
ramme dem. Og værst af alt: Nogle af de be-
væbnede skiver bruger de ubevæbnede som 
skjold ved at dække sig bag dem. Scenariet er 
i det hele taget meget virkelighedstro. Foran 
hjemmeværnssoldaterne er terrænet fyldt med 
kulisser, der forestiller huse og biler, og bag 
dem udsender en højttaler infernalsk støj, der 
minder om larmen fra en markedsplads.

Såret bodyguard
Med ét kører en buslet ind i bag soldaterne. 
Det er en VIP (Very Important Person), som 
besøger lejren. Hans bodyguard løber ud 

til hjemmeværnssoldaterne, men falder om 
ramt af skud. Det stresser, for hvad skal man 
stille op med den sårede? Og pludselig bliver 
larmen fra markedspladsen afbrudt af en 
ildevarslende lyd: støjen fra et pansret køretøj. 
En gravko dukker op med retning mod lejren. 
Den nærmer sig i form af store gule skiver, 
der rejser sig fra jorden. Nu må dysekanonen i 
aktion. Med et ordentligt drøn, der får jorden til 
at ryste, sætter våbnet gravkoen ud af spillet.  

Langt om længe er fjenden nedkæmpet, og 
roen vender tilbage til det fantastisk smukke 
landskab, hvorfra der er udsigt over farvandet 
mellem Fyn, Sønderjylland og Als. Her ligger 
de to afviserfartøjer fra marinehjemmeværnet 
– Budstikken og Speditøren – som skal sørge 
for, at lystsejlere ikke får ødelagt Kristi him-
melfartsdag ved at sejle ind i skudlinjen. 

Gruppen fra Hærhjemmeværnskompagni 
Mariager Fjord er enige: Det har været en sjov 
disciplin. 

”Det er en skydning, der kræver mere om-
tanke end ellers,” siger Thomas Hansen.

Høj musik i Søgård
”Der er mange, der synes, at den her disciplin 

er sjov,” fortæller Jens C. Bendtsen. Han står 
uden for en bygning, hvorfra tårnhøj musik 
drøner ud af døre og vinduer. Der er dog hver-
ken tale om et halbal eller et ungdomsdisko-
tek. Jens er hjælper ved en af de to indendørs 
handlebaner, som er henlagt til Søgård-lejren. 
Og musikken er et af de elementer, som 
skal stresse hjemmeværnssoldaterne på den 
meget mørke bane, der snor sig mellem par-
kerede biler med sløringsnet og blinkende lys.

Med mellemrum springer fjendeskiver op, 
og hjemmeværnssoldaten kaster FX-geværet 
til skulderen og fyrer af. Geværet skyder med 
farvepatroner, og disciplinen på handlebanen 
minder om træningen i bykamp og rensning 
af hus.

Jens er kommet helt fra Bornholm for at 
hjælpe til. Han var også med til gruppekon-
kurrencen i 2007, og han skal være med igen 
i 2011.

”Jeg gør det, fordi det er sjovt. Det handler 
om at lære fra sig, men jeg får også noget 
tilbage igen. Jeg lærer noget nyt hver gang,” 
fortæller Jens, hvis opgave er at tage imod 
skytterne, udlevere FX-geværerne og fortælle 
konkurrencedeltagerne, hvad der skal ske.

Flere stressmomenter gjorde gruppeskydningen i det  
idylliske Halk til en særdeles virkelighedstro oplevelse.

Grupperne kom på en hård opgave i skydnin-
gen på Halk skydeterræn, når de skulle skelne 

mellem en fremrykkende fjende og civile.

Dage med 
store udfordringer
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Invasionen i 
Sønderjylland
Sønderstrand i Aabenraa lagde sand 
til en krævende bane med i alt syv 
discipliner, hvor især gummibådssej-
ladsen trak tænder ud. 

AF JAKOB EBERHARDT

Holdet fra Hærhjemmeværns-
kompagni Haderslev Nord 

havde sin maskot – Kaj – med 
på sidelinjen under opgaverne 
på Sønderstrand i Aabenraa. 

Kaj har været med på adskillige 
internationale missioner, 

herunder Irak og Afghanistan, 
han har sprunget faldskærm fra 
5000 meters højde, og han har 

eget militært id-kort. Og så er 
blodtypen – selvfølgelig – grøn.

Gruppen rejser gummibåden på højkant og hæver den i vej-
ret. Øverst klamrer en hjemmeværnssoldat sig til stævnen, 
og med en pind slår han til en klokke. Dermed har gruppen 
gennemført alle syv discipliner på Sønderstrand i Aabenraa. 
Andre steder på stranden er der sårede soldater og pigtråd, 
og med lidt god fantasi får det stedet til at minde om inva-
sionsstrandene i Normandiet i juni 1944. Men de sårede 
er heldigvis bare meget realistisk sminkede figuranter, der 
indgår i et førstehjælpsmoment, og pigtråden er spændt ud 
over et stykke strand, som deltagerne i konkurrencen skal 
mave sig gennem.  

Hele banen er egentlig to sideløbende baner – en bane 
for HIS-grupper (Hjemmeværnets Indsatsstyrke) og en bane 
for almindelige hjemmeværnsgrupper. Ud over at skulle give 
førstehjælp og kravle under pigtråd skal hjemmeværnssolda-
terne blandt andet føre en såret soldat på en båre igennem 
en labyrint, gennemføre en tovbane og afslutte med at padle 
en gummibåd ud til marinehjemmeværnsfartøjet Ringen, 
der ligger for anker 600 meter fra stranden. Der er modvind 
på vej tilbage til Sønderstrand, og den ser for alvor ud til at 
trække de sidste kræfter ud af grupperne.

Det her trækker virkelig tænder 
ud – i modvind i gummibåden 
på vej tilbage til stranden.

Endelig i mål efter strabadserne 
på Aabenraa Sønderstrand.
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Borgerne i Aabenraa var inviteret helt tæt på konkurrencen på 
Sønderstrand. Blandt andet kunne gæster på restaurant ”Under 
Sejlet” følge hjemmeværnssoldaternes anstrengelser på tov-banen.

Torben Justesen foran teltet, hvor hundredvis af hjemme-
værnssoldater blev bespist stort set døgnet rundt.

Uden mad og drikke…… 500 instruktører, 

kontrollanter, hjælpere og sikkerhedsfolk 

sørgede for en perfekt afvikling af HG09.

AF JØRGEN JENSEN

”Heltene”  
bag kulisserne

Torben Justesen er en begejstret og glad hjemmeværnsmand. 
Som ”Chef Camp” for lejren ved Halk skydeterræn i det smukke 
og kuperede landskab øst for Haderslev og lige ned til Lillebælt 
har han og mange andre frivillige i hjemmeværnet rigeligt at se til 
her i Kristi himmelfartsferien.

Stolt viser Torben Justesen, der som frivillig gør tjeneste som 
vagthavende officer i Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn, rundt 
på den idyllisk beliggende campingplads, som er godt fyldt op i 
forbindelse med afviklingen af HG09. Over 100 hjælpere, heraf 
de fleste fra Distrikt Sydfyn, har slået sig ned her for at få alt til 
at klappe i det store arrangement.

Og det gør det. Takket være Torben Justesen og hans folk 
samt yderligere 400 andre instruktører, kontrollanter, hjælpere 
og sikkerhedsfolk spredt ud over konkurrenceområderne i 
Sønderjylland, får HG09 høje karakterer af de cirka 350 hjem-
meværnssoldater, der dyster om ære og pokaler.

Gruppeskydningen finder sted på Halk skydeterræn, og den 
foregår over to dage fra tidlig formiddag til langt ud på natten. 
Det betyder blandt andet, at der stort set skal serveres mad og 
drikke i døgndrift, så rytmen på skydebanen ikke afbrydes. To 
kokke fra 1. Brigade i Haderslev sørger i feltkøkkenet for, at der 
er forplejning tidlig og silde. Torben Justesen og hans folk har 
sørget for leje af beboelsesvogne og telte. 

Nogle af hjemmeværnsfolkene har taget familien med på 
campingpladsen, så der imellem konkurrencerne og de mange 
logistiske opgaver også bliver tid til familiehygge i det sommer-
lige vejr i Kristi himmelfartsferien.

Det er hårdt at komme under pigtråden  
i en fart, når man har fuld udrustning.

De indendørs handle-
baner i Søgård-lejren  
hørte til deltagernes 
favoritdiscipliner.
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FrA KOMMAndOenS OG LAndSrÅdeTS OPSLAGSTAVLe

Nyt om MasterclassI den kommende tid vil hjemmesiden www.visvejen.dk blive udvidet med en del materialer fra sidste års Master-classes i hjemmeværnet. Materialerne er til fri afbenyt-telse. Det gælder for eksempel en film, der er klippet sammen med optagelse fra alle Masterclasses. Her er der 
masser af guldkorn at hente om gejst, sammenhold og lysten til at udvikle det moderne hjemmeværn.

Minister: I blev hørt
I et brev til formanden for Hjemmeværnets Landsråd, kaptajn Geert Hansen, skriver forsvarsminister Søren Gade, at Landsrådet er blevet hørt i forbindelse med debat-ten om hjemmeværnsfolks beskyttelse mod fyringer, når de melder sig til interna-tional tjeneste for at støtte forsvaret. Landsrådet har drøftet sagen med folketings-medlem Marion Pedersen (V), og ministeren nævner i sit brev, at disse kontakter er en af årsagerne til, at beskæftigelsesministeren til efteråret fremsætter forslag om ændring af Lov om værnepligtsorlov og orlov til FN tjeneste mv.

Facebook og hjv.dk
Artiklen i HJV magasinet nr. 1 med gode råd om Facebook og 

andre sociale medier blev fulgt op med en drøftelse på Landsrå-

dets møde i marts. Her var der enighed om, at alle bør bidrage 

til at udbrede kendskabet til de gode råd for optræden på de 

sociale medier. Det blev understreget, at når det gælder aktivi-

tetsplanlægning og arrangementer inden for hjemmeværnet, så 

er hjv.dk det rette forum at bruge.

Skiftedag i kommunikation

Adrian Tresoglavic, 38 år, overtager den 1. juni posten som divisionschef i Hjemmeværns-

kommandoens Presse- og Kommunikationsdivision. Han afløser Erik Petersen, 64 år, som 

efter 13 år i divisionen, heraf de 11 år som chef, går på pension med udgangen af maj.

Med Adrian Tresoglavic får Hjemmeværnskommandoen en ny chef, der er velbevandret 

i hjemmeværnet og kender organisationen indefra. I perioden 2003-2006 var han infor-

mationschef i Totalforsvarsregion Sjælland, og siden august sidste år har han arbejdet 

som udviklingskonsulent i Hjemmeværnskommandoen, blandt andet med en kommuni-

kationsstrategi for de kommende år. Dertil kommer, at han efter sin militære uddan-

nelse i hæren har været aktiv som blandt andet patruljedelingsfører i hjemmeværnet 

og som lærer på Hjemmeværnsskolen.

Adrian Tresoglavic er cand.mag. i historie og anvendt visuel kommunikation og har 

en master i professionel kommunikation med speciale i krisekommunikation. Han blev i 2006 

den første kommunikationschef i Herning kommune, hvor han skulle opbygge en kommunikationsafdeling og 

strømline den nye storkommunes kontakt med omverdenen.

Erik Petersen blev hyldet for sin mangeårige indsats i hjemmeværnet ved en reception på Kastellet sidst i 

maj, blandt andet for sit bidrag til moderniseringen af hjemmeværnets kommunikation 

med offentligheden og værnets mange samarbejdspartnere.

Erik Petersen er uddannet lærer og virkede i mange år som lærer, 

viceinspektør og skoleinspektør. I 1989 blev han kursusleder ved Forsva-

rets Center for Lederskab, og i 1996 blev han ansat i Hjemmeværnskom-

mandoen som hjemmeværnskonsulent. To år senere blev han chef for 

Presse- og Kommunikationsdivisionen og dermed stedfortræder for Den 

Kommitterede for Hjemmeværnet. Han har også en lang militær karriere, 

bl.a. som udsendt i FN-tjeneste på Cypern og Mellemøsten og afsluttet som 

oberstløjtnant af reserven. Erik Petersen er Ridder af Dannebrog og har fået 

hæderstegn for 25 års tjeneste i forsvarets reserve. Efter pensioneringen vil han 

fortsat være engageret i hjemmeværnets musikkorps og historiske virksomhed.

Adrian Tresoglavic

Erik Petersen
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Eskadrillechef, kaptajn Geert Hansen, er 
genvalgt som formand for Hjemmeværnets 
Landsråd, der består af frivillige fra alle 
værnsgrene og er rådgivende organ for hjem-
meværnsledelsen.

Samtidig er løjtnant Claus Lemming, Hær-
hjemmeværndistrikt Vejle, valgt som suppleant 
for formanden. De to udgør Landsrådets 
formandskab og deltager i de løbende møder 
med hjemmeværnsledelsen og andre.

Konstitueringen af Landsrådet kommer, 
efter at der i december 2008 samt januar og 
februar i år er afholdt valg til underafdelings-, 
distrikts- og regionsråd.

Valgene har resulteret i udskiftninger i 
rådene på alle niveauer. Det gælder også 

Landsrådet, der har fået følgende 10 nye 
ansigter: 

Totalforsvarsregion Nord: Kaptajn Carl 
Kristiansen, Års. Totalforsvarsergion Midt: 
Kaptajn Finn Ommestrup Møller, Ørnhøj, 
løjtnant Leif A. H. Møller, Randers, og sergent 
Lisbeth Laursen, Kjellerup. Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjylland: Kaptajn Niels Ole 
Priisholm, Kolding, og oversergent Christian 
Ranum, Blommenslyst. Totalforsvarsregion 
Sjælland: Løjtnant Dina Thode, Holbæk. 
Totalforsvarsregion København: Sergent Erik 
Weidinger, København. Flyverhjemmeværns-
distrikt Øst: Korporal Raymond Bjørndahl 
Johansen, Løsning. Marinehjemmeværnet: 
Korporal Anja C.I. Hansen, Fredericia.

Landsrådet udvider
sit formandskab
Flere nye ansigter i Hjemmeværnets Landsråd  
efter valg til underafdelings-, distrikts- og regionsråd.

AF JØRGEN JENSEN

Geert Hansen blev genvalgt som 
Landsrådets formand.

Claus Lemming blev valgt som 
suppleant for formanden.

Mere indflydelse til de frivillige
Udviklings- og driftsråd nedsat på Landsrådsmødet.

AF JØRGEN JENSEN 

På det seneste møde i Landsrådet blev det 
besluttet at nedsætte et udviklingsråd og et 
driftsråd for at styrke de frivilliges indflydelse i 
hjemmeværnet.

Udviklingsrådet skal ifølge sit kommissorium 
rådgive Hjemmeværnskommandoen om tiltag, 
der skal styrke værnets udvikling. Rådet får 
således en vigtig finger med i spillet inden 
for hjemmeværnets studie- og udviklingsvirk-
somhed. Derudover skal rådet fungere som 
følgegruppe i forbindelse med strategiarbejde 
og implementering af et nyt forsvarsforlig.

Chefen for Hjemmeværnskommandoens 
planlægningsdivision, oberst Kurt Koch, er 
formand for det nye udviklingsråd. Landsrå-
det har udpeget følgende som medlemmer 
af rådet: Kaptajnløjtnant Per Tommerup, 

marinehjemmeværnet, kaptajn Geert Hansen, 
flyverhjemmeværnet, oversergent Jacob Vejs 
Lund, hærhjemmeværnet, menig Arne Riis 
Christensen, virksomhedshjemmeværnet, og 
oversergent Kurt Jensen, hærhjemmeværnet.

Ud over de frivillige i Landsrådet består 
udviklingsrådet af repræsentanter for Hjem-
meværnskommandoens Policy- og Strategi-
afdeling, Marinehjemmeværnsinspektoratet, 
Flyverhjemmeværnsinspektoratet, virksom-
hedshjemmeværnet, totalforsvarsregionerne 
og hjemmeværnsdistrikterne. Hjemmeværns-
skolen deltager ad hoc, afhængig af dagsor-
denen for det enkelte møde.

Driftsrådet skal rådgive Hjemmeværnskom-
mandoen om hjemmeværnets drift. Gensidig 
udveksling af erfaringer, viden og information 
og ikke mindst rådgivning om administrative 
forenklinger er vigtige opgaver.

Divisionschef for Hjemmeværnskomman-
doens driftsdivision, Anders Holde, bliver 
formand for driftsrådet. Her har Landsrådet 
udpeget følgende medlemmer: Kaptajn Hanne 
Børgesen, flyverhjemmeværnet, sergent 
Jørn Lassen, virksomhedshjemmeværnet, 
premierløjtnant Jan Norved Hansen, marine-
hjemmeværnet, kaptajn Dan Cato-Frederik-
sen, hærhjemmeværnet, og kaptajn Carl A. 
Kristiansen, hærhjemmeværnet.

De øvrige i driftsrådet er repræsentanter 
for Hjemmeværnskommandoens Drifts- og 
Økonomiafdeling og derudover de samme 
værn, regioner og distrikter som nævnt under 
udviklingsrådet. Hjemmeværnsstaben og 
Hjemmeværnsskolen deltager ad hoc, afhæn-
gig af mødets dagsorden.
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Hvorfor alt dette arbejde med at indrapportere 
aktiviteter og indsættelser via hjv.dk? Henrik 
Sinkbæk Jacobsen, der netop arbejder med 
dette område i Hjemmeværnskommandoens 
Driftsdivision er ikke i tvivl: Indrapporterin-
gerne er med til at skabe fundamentet for 
hjemmeværnets fremtidige beslutninger, og 
de giver den afgørende dokumentation for 
hjemmeværnssoldaternes indsats. 

”Indrapporteringerne er nødvendige for 
at kunne træffe de rette beslutninger på 
alle niveauer i hjemmeværnet. De er vigtige 
for underafdelingschefen, fordi han kan få 
et overblik over, om der er harmoni mellem 
aktiviteterne. Det vil sige, om der er en ligelig 
fordeling af møder, øvelser, indsættelser og 
uddannelser,” siger Henrik Sinkbæk Ja-
cobsen, der har titel af specialkonsulent og 
desuden er frivillig hjemmeværnssoldat.

Han peger også på, at underafdelingsche-
fen kan se, om det er den samme gruppe 
hjemmeværnsfolk, som udfører aktiviteterne, 
eller om aktiviteterne er ligeligt fordelt mellem 
underafdelingens medlemmer. Og det kan 
den pågældende chef så handle ud fra.

Længere oppe
For folk længere oppe i hjemmeværnshierar-
kiet er indrapporteringerne vigtige for at kunne 
give et overblik over eventuelle ændringer 

i støttemønstre. Det vil sige, om støtten til 
hjemmeværnets samarbejdspartnere ændrer 
sig. Samtidig giver indrapporteringerne et 
billede af, om hjemmeværnet lever op til de 
aftaler, der er indgået med de forskellige 
samarbejdsmyndigheder (blandt andet SKAT 
og politiet).

”Alt i alt er indrapporteringerne hjemme-
værnets bevis for, at vi bliver brugt, og hvor 
meget tid der bruges i det frivillige system på 
at støtte vore partnere i totalforsvaret. Indrap-
porteringerne viser et øget træk på hjem-
meværnet – fra 2007 blev hjemmeværnet i 
gennemsnit indsat cirka seks gange i døgnet, 
stigende til cirka 11 gange i døgnet i 2008,” 
forklarer chefen for hjemmeværnets Driftsdi-
vision, kontorchef Anders Holde, der desuden 
indskærper, at det er vigtigt, at underafdelin-
gen indrapporterer alle slags aktiviteter.

Arbejder på forbedringer
Anders Holde medgiver dog, at rapporterings-
processen endnu ikke fungerer helt optimalt. 
Udfordringerne på kort sigt er 
•	 at skabe en mere nuanceret sammenhæng 

mellem aktiviteter og økonomi.
•	 at optimere rapporteringen af indsættelser 

over for de operative kommandoer, primært 
Hærens Operative Kommando.

•	 at få alle timer registreret i hjv.dk – også 
kurser med videre.
Driftsdivisionen er i gang med arbejdet.

”Der vil ikke ske de store systemændrin-
ger på hjv.dk i år. Budgettet til udvikling af 
aktivitetsmodulet i hjv.dk bliver brugt på at 
få Hjemmeværnsskolen integreret. Det er et 
stort ønske fra projekt Administrative Lettelser 
i hjemmeværnet (AG FIR ADMLET, red.),” 
forklarer Henrik Sinkbæk Jacobsen.

Og han fortsætter: ”En mere nuanceret 
sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi 
vil vi skabe ved at sætte en talkode forrest i 
alle aktivitetstyper på hjv.dk. Det er en simpel 
måde, som ikke medfører administrativt eks-
traarbejde ved underafdelingerne.” 

Endelig peger specialkonsulenten på, at 
rapportering af indsættelser på primært land-
jorden er en udfordring.

”Problemet er ikke så meget teknikken, 
men hvilken teknik der skal anvendes, og 
hvem der skal rapportere hvad, til hvem og 
hvornår. Der er mange aktører i det spil med 
forskellige holdninger og ønsker,” siger Henrik 
Sinkbæk Jacobsen.

Hjemmeværnskommandoen arbejder 
løbende på forbedringerne af indrapporte-
ringsprocessen. 

Også Chefen for Hjemmeværnet, gene-
ralmajor Jan S. Norgaard, har en meget klar 
holdning til problemstillingen: ”Det er i alles 
interesse, at alle aktiviteter i hjemmeværnet 
bliver registreret korrekt. En aktivitet er ikke 
færdig, før rapporteringen er afsluttet – og det 
må maksimalt tage 14 dage.”

De frivillige hjemmeværnssoldater er på alle måder med til  
at skabe den bedste argumentation for hjemmeværnet.  
Det gælder også deres indrapportering af aktiviteter via hjv.dk. 

Sort 
på hvidt
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Søredning

Indrapportering er det bedste værktøj til at 
dokumentere hjemmeværnets indsættelser i løbet 
af et år. Her ses nogle af de indsættelser, som 
hjemmeværnet har haft i 2008.
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Hver gang en frivillig deltager i en hjemmeværnsaktivitet, skal det 
indrapporteres via hjv.dk. Men hvordan fungerer det egentlig, og 
hvad synes de om det ude i underafdelingerne? HJV magasinet har 
spurgt Politihjemmeværnskompagni Odense.

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE FRI IS

”Så få tryk som muligt”

”Lokale 253. Offerrådgivning” står der på døren. 
Men de eneste ”ofre”, der i aften befinder sig i loka-
let på Politigården i Odense, er politiradioer.

”Der skal ikke bruges vold, Diana,” siger under-
viseren Bent Holm Nielsen på klingende fynsk og 
med et glimt i øjet, mens de fremmødte hjemme-
værnsfolk fra Politihjemmeværnskompagni Odense 
kæmper med at skifte batteri på indsatsradioerne. 
Cirka 10 personer er mødt frem til denne uddannel-
sesaften i slutningen af april. Og med gennemsnitligt 
én civil indsættelse – det vil sige en indsættelse for 
en civil myndighed – om dagen er det nødvendigt 
med et godt kendskab til sin politiradio.

Tre slags radioer er på programmet i aften: vogn-
radioer, X-radioer og den mindre indsats- eller Visar 
radio. Og afslutningsvis får de frivillige en introdukti-

on til GPS (Global Positioning System), der sidder i 
politiets biler. Undervisningen bliver leveret kompe-
tent og veloplagt, og Bents gode humør forplanter 
sig til hjemmeværnssoldaterne omkring bordet. Der 
er tydeligvis en rar stemning på holdet, hvor der er 
plads til et godt grin og en humoristisk bemærkning. 
Hjælpsomheden er desuden stor blandt de frivillige 
– når nogen har problemer, er der straks andre, der 
træder hjælpende til. Og mens ord som ”repeater”, 
”krypteret” og ”Odin-radio” ryger gennem luften, ar-
bejder klokken sig mod 22.30, hvor hjemmeværns-
soldaterne afslutter med kage og kaffe.  

Indrapportering
Overalt i Danmark afholder hjemmeværnets under-
afdelinger uddannelsesaftener som denne. Og som 

Bent Holm Nielsen har både godt 
og dårligt at sige om aktivitetsmo-
dulet på hjv.dk. Men han er 
specielt glad for importfunktio-
nen. ”Det er rigtig, rigtig smart,” 
siger han.
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GOde rÅd

Bents fif: ”Gør det simpelt 
med så få tryk som muligt.” 
Sådan lyder Bent Holm 
Nielsens opfordring til sine 
hjemmeværnsfæller. Han 
råder dem til at bruge book-
ingsystemet til at oprette 
grupper. Det gør man ved 
at oprette en gruppe som 
en personressource. Så i 
stedet for at skulle tilmelde 
alle mand én ad gangen kan 
den aktivitetsansvarlige på én 
gang tilmelde for eksempel 
hele signalgruppen til en 
aktivitet.

alle andre aktiviteter skal den oprettes og godken-
des i aktivitetsmodulet på hjv.dk.

Kompagniets signalbefalingsmand Karin Tvær-
gaard har sørget for at oprette aktiviteten. Efter-
følgende skal hun tilrette aktiviteten i hjv.dk, det vil 
sige, at hun registrerer, hvem der deltog i uddan-
nelsesaftenen. Og til sidst sender hun aktiviteten 
videre til Bent Holm Nielsen, der godkender den og 
dermed afslutter registreringen. Bent er løjtnant og 
kompagniets civilkoordinator. Det betyder, at han 
er med til at koordinere kompagniets støtte til civile 
myndigheder og civile arrangementer, for eksempel 
messer, markeder, sports- og musikarrangementer 
og så videre.  

”Jeg har cirka en indsættelse om dagen, for vi 
ligger på omkring 350 civile indsættelser om året,” 
fortæller Bent. 

Og det er endda kun en del af kompagniets akti-
viteter, for derudover kommer blandt andet militære 
indsættelser, gruppemøder, øvelser og uddannelses-
aftener som denne radioaften.

For at holde styr på de civile indsættelser har Bent 
udarbejdet et regneark over alle de planlagte akti-
viteter, som han har ansvaret for. Og når først det 
er lavet, er det nemt at indlæse det i hjv.dk. Dertil 
bruger han ”import”-funktionen i aktivitetsmodulet, 
hvorefter alle aktiviteterne automatisk bliver oprettet 
i hjv.dk. 

”Det er rigtig, rigtig smart. Tidsmæssigt ville jeg 
gå død, hvis jeg – ét ad gangen – skulle oprette 
flere hundrede arrangementer i hjv.dk. Hvis ikke 
jeg havde import-funktionen ville jeg løbe skrigende 
bort,” forklarer civilkoordinatoren.

Ønsker om forbedring
En gang om ugen overfører Bent alle de aktiviteter 
til hjv.dk, som er dukket op i regnearket siden sidst. 

”I regnearket har jeg sat et flag på, som fortæller 
mig, om den er indrapporteret før eller ej, og hvis 
den er ny, så ryger den med over i aktivitetsmodu-
let,” siger Bent.

Men hvad med uplanlagte, akutte indsættelser, 
som civilkoordinatoren også har ansvaret for? Her 
opretter Bent bare aktiviteten, når den er overstået, 
og så ryger den over som ”ny”, næste gang han 
overfører aktiviteter til hjv.dk.

Mens Bent har nemt ved at oprette aktiviteterne 
ved hjælp af sit regneark, så er det straks en anden 
sag, når han efterfølgende skal godkende planlagte 
aktiviteter i hjv.dk. Det vil sige, når han skal gøre op, 
hvem der kom til aktiviteten, og hvor mange timer de 
brugte på den.

”Det er et kæmpe problem,” understreger han 
med vægt på ”kæmpe”. Især tager timeopgørelsen 
for hver hjemmeværnssoldat lang tid, ikke mindst 
fordi der er så mange arrangementer. Og det bliver 

ikke lettere, når han skal godkende aktiviteter, som 
han ikke selv har oprettet. 

”Det tager mellem syv og 15 minutter for mig at 
godkende én aktivitet,” sukker Bent, der til daglig er 
IT-konsulent.  

Han mener i det hele taget, at der er plads til for-
bedringer i aktivitetsmodulet på hjv.dk. For eksempel 
er det uhensigtsmæssigt, at det umiddelbart ikke 
er til at se, om en aktivitet er godkendt eller ej. Her 
skal man åbne både arrangementet og deltagerlisten 
for at se, om aktiviteten er godkendt. 

”Det ville være en enorm lettelse, hvis et godkendt 
arrangement for eksempel var farvet gråt allerede på 
første side,” fastslår den 49-årige IT-mand.

Han peger også på et andet problematisk område:
”Systemet er ikke gearet til indsættelser, der 

strækker sig over lang tid, for eksempel en uge. Et 
sådan arrangement kan jeg ikke oprette på én gang, 
men er nødt til at oprette det ét døgn ad gangen.”

Gode ting
Til gengæld mener Bent, at både hastigheden og 
driftsikkerheden i tilmeldingsproceduren i hjv.dk er 
blevet øget. Det er simpelthen blevet nemmere og 
hurtigere for hjemmeværnsfolk at tilmelde sig en 
aktivitet. Desuden peger han på, at folk er blevet 
meget bedre til at tilmelde sig aktiviteter via hjv.dk.

”Og det letter vores arbejde. Jo flere, der tilmelder 
sig den vej, jo nemmere er det for os for eksempel 
at skaffe de sidste folk til en aktivitet,” siger Bent. 

”Det er også ved at være valide data, der 
ligger i hjv.dk, og når det er det, så er 
det et stykke værktøj, man kan 
arbejde med,” fortsætter 
han.

Og Bent kan godt se 
meningen med en ordent-
lig registrering af aktiviteter 
og indsættelser.

”Det er et spørgsmål om, at 
der skal registreres timer, så hver 
hjemmeværnssoldat kan retfærdig-
gøres for det antal timer, de har været 
indsat. På den her måde bliver det meget 
specifikt dokumenteret. Og man får et 
overblik over, hvor meget man bliver brugt,” 
forklarer Bent.

Han mener desuden, at det er positivt, at hjem-
meværnssoldaterne via hjv.dk nu kan se og tilmelde 
sig tilbud fra deres distrikt.

”Jeg tror, at det vil få flere og flere til at bruge hjv.
dk. Folk kan se mere fornuft i at bruge systemet, 
fordi de nu kan se, hvilke distriktstilbud de kan være 
med på. Og på den måde begynder aktivitetsmo-
dulet at være en platform, hvor du kan se det hele,” 
understreger Bent.

Bent Holm Nielsen har 
udarbejdet et regneark over alle 
de planlagte aktiviteter, som han 
har ansvaret for. Når det er 
lavet, er det nemt at 
indsætte det i 
hjv.dk.
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Bud efter hjemmeværnet
11 gange i døgnet i 2008

Du kan få en populærudgave af hjemmeværnets årsrapport ved henvendelse til Hjemmeværnskommandoen. 
Både den officielle årsrapport og populærudgaven kan læses på hjv.dk.

AF JØRGEN JENSEN

Med over 4.000 indsættelser til støtte for 
forsvaret og de civile myndigheder er hjem-
meværnet i 2008 blevet mere brugt end 
nogensinde før. Det fremgår af hjemme-
værnets årsrapport.

Selv om samfundet heldigvis har været forskå-
net for større ulykker og katastrofer i det for-
løbne år, trækker hjemmeværnets arbejdsgive-
re – forsvaret og de civile myndigheder – mere 
og mere på værnets ressourcer. De mange 
opgaver svarer til 11 indsættelser i døgnet, når 
man fordeler dem på alle årets dage.

”Det er en glædelig udvikling for både 
samfundet og hjemmeværnet. Det er helt 
i tråd med den forsvarsaftale, der blev 
indgået for perioden 2005-2009, at 
hjemmeværnets frivillige skal assistere 
forsvaret og de civile myndigheder, idet 
ingen myndighed er gearet til at klare 
hvilken som helst situation. Jeg note-
rer med tilfredshed, at hjemmeværnet 
kan levere varen”, siger Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Jan 
S. Norgaard.

Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh, 
supplerer: ”Vore mange samar-
bejdspartnere har for alvor fået 
øjnene op for de kapaciteter, 
vi kan bidrage med. Det er 

helt afgørende for tilliden, at vi kan stille med 
det nødvendige mandskab til tiden, og det har 
vi bevist”.

Mange opgaver
De godt 4.000 indsættelser spænder over et 
bredt spektrum af opgaver: Støtte til hærens 
uddannelse af værnepligtige og de reakti-
onsstyrker, der sendes ud på internationale 
opgaver. Farvandsovervågning for søværnet 
og hjælp til søredning. Bevogtning af flyve-
stationer og flådebaser. Hjælp til politiet ved 
ulykker og eftersøgninger. Blot for at nævne 
nogle eksempler.

Dertil kommer, at hjemmeværnet i 2008 for 
første gang stillede en bevogtningsenhed til 
rådighed for hæren i Afghanistan.

Også 2009 tegner til at blive et særdeles 
travlt år for hjemmeværnet. På hjemmefronten 
blandt andet med omfattende støtte til politiet 
i forbindelse med klimatopmødet og mødet i 
Den Internationale Olympiske Komité. Og på 
udebane med udsendelse af endnu to bevogt-
ningsdelinger til Afghanistan.

Hjemmeværnet har 
indledt et nyt samarbejde 
med SKAT, så toldere 
nu udfører kontrol fra 
marinehjemmeværnets  
30 fartøjer.

Dækker, når det gælder

Hjemmeværnets Årsberetning 2008
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AFGhAniSTAn

Fragbriller

Headset til PR-radio

Hjelmbeslag til natbrille

CAT 
(Combat Application Turnique – 
speciel kompresforbinding)

Kampvest

3 l. Camelpak  
vanddunk

IFAK (personlig
førstehjælpspakning)

Fragvest

PR-radio
(personlig radio)

Fjernbetjening
til PR-radio

Taktisk lys-laser

Med assistance fra Niels Christian, 
næstkommanderende for hjemme-
værnets bevogtningsstyrke ISAF7 i 
Helmand-provinsen, illustrerer vi her den 
udrustning, som hjemmeværnssoldater-
ne har i Afghanistan. Læs på de næste 
sider en halvvejsstatus for den deling, 
der nu vender hjem efter to måneders 
tjeneste i Helmand.

Udrustning  
i Helmand
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Niels Christian er næstkommanderende i 
hjemmeværnets bevogtningsdeling, der befinder sig i 
den fremskudte lejr Armadillo. I et interview gør han 
halvvejsstatus over opgaven i Helmand-provinsen.

AF JESPER SVENNINGSEN
FOTO: NIELS CHRISTIAN, HELMAND-PROVINSEN

AFGhAniSTAn

Hvordan er samspillet med soldaterne fra 
hæren – føler I jer som en integreret del 
af lejren?
Samspillet er generelt godt. Vi er blevet 
vældigt godt modtaget, og folk har ikke været 
blege for at udtrykke deres glæde ved vores 
ankomst og ophold. Vi er blevet integreret i 
Charlie Coy som den femte deling og opfattes 
som udgangspunkt som en ekstra deling i 
kompagniet – altså ikke som ”hjemmeværns-
delingen” eller ”bevogtningsdelingen”. 

De steder, hvor det kan halte, er med 
hensyn til bestemte procedurer eller andet, 
som vi ikke er bekendt med, men der er 
ingen sure miner, hvis vi spørger, og folk 
hjælper gerne. Vi er også begyndt at føle 
os som en integreret del af lejren, men det 
skyldes alene, at vi har overtaget 2. delings 
indkvartering. Når vi bliver ’smidt’ ud af den, 
fordi 2. deling kommer tilbage fra orlov, og 
vi skal flytte til anden indkvartering, ændres 
opfattelsen af at være integreret i lejren 
sandsynligvis.

Har I haft voldsomme oplevelser såsom 
heftige beskydninger eller sårede, der 
bliver bragt ind i lejren?
Vi har hidtil været helt forskånet for alle typer 
af ’grumme’ ting, og det vil blive begrænset, 
hvad vi kommer til at opleve. Først og frem-
mest er lejren mere lukket, end tilfældet var i 
Price – her har de lokale ingen mulighed for 
at komme med syge og sårede, og hvis der 
er tilskadekomne eller sårede i egne enheder, 
bliver de fløjet direkte fra kamppladsen og til 
Price, Bastion eller Kandahar. Heftige be-
skydninger har der ikke været noget af – i det 
hele taget har vi ikke været under beskydning, 
men alle taler om, at det kun et spørgsmål 
om tid og en afsluttet opiumshøst, før Taleban 
synes, at de skal genere os.

Har I fast makker, når I er på vagt, eller 
roterer I?
De forskellige sangare (vagttårne, red.) har 
forskellige besætning. Det er grupperne selv, 
der står for deres vagtplaner, idet hver af 

grupperne har fået ansvaret for en eller to 
sangare. Gruppernes opgave roteres på 
ugebasis.

Har I været nødt til at affyre skud på jeres 
vagter?
Vi har ikke haft eller følt behov for at affyre 
skud fra vagterne andet end ’varselsskud’ 
med signalpistolen. Dette gør vi dels i nærhe-
den af får og geder, for at de ikke skal vikle 
sig ind i pigtråden, men i et enkelt tilfælde er 
det også sket for at stoppe en motorcyklist, 
idet han var på vej direkte mod og ind i lejren. 
Briterne i samarbejde med nogle australiere 
har i flere tilfælde skudt ’skarpe’ varselsskud 
mod formodede ”dickere”. Det er en person, 
der over radio informerer Taleban om vores 
færden og handlinger.

Har I været med uden for lejren?
Vi har været uden for lejrens porte, men under 
500 meter og kun i et meget begrænset 
omfang. ’Burnpitten’, hvor affaldet fra lejren 

Delingen bliver hurtigt sat ind i 
vagttjenesten, og vagtplanerne følger 

aldrig helt det samme mønster.

På vagt ved fronten
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Niels Christian har løbende sendt rej-
sebreve hjem til redaktionen, som vi har 
bragt på hjv.dk. Dem kan du læse under 
vores Afghanistan-tema på hjemmesi-
den og få et godt indblik i livet i lejren.

afbrændes, ligger uden for lejren, og faktisk 
ligger sangar 5 også udenfor. Det er klart, 
at vi må komme til disse områder jævnligt. 
Desuden benyttes wadi’en foran sangar 5 
som skydebane, og den har vi benyttet os af 
ved to lejligheder. Endelig har enkelte været 
rundt om lejren for at kontrollere pigtråden, 
alarmblus og claymore-miner.

Hvilke oplevelser har du selv haft med de 
lokale?
Jeg har faktisk ikke haft den store kontakt 
med de lokale, hvilket skyldes, at de hen-
vender sig til de personer, der står på vagt 
og specielt i én af sangarne. Det er dog et 
spørgsmål om tid, idet de CIMIC- folk, der er 
her, holder undervisning for de lokale børn, 

hvor de lærer om alt fra alfabetet til faren ved 
at håndtere miner, forsagere og lignende. Jeg 
forventer at snige mig med til en undervis-
ningstime på et tidspunkt eller måske flere 
gange. Nogle af folkene står for sikkerheden, 
når CIMIC får besøg af lokale, der ikke kun er 
børn. Det kan også være lokale entreprenører, 
der ønsker økonomisk bistand til dette eller 
hint projekt.

Er der opstået ”lejrkuller” i delingen?
Opstarten af vagttjenesten og de ekstra opga-
ver, der har været i forbindelse med det, har 
været en udfordring. Det har forårsaget nogle 
skarpe bemærkninger. Desuden er det lidt be-
drøveligt at sidde i et sandet, brunt ørkenom-
råde og kigge ned på frodigt grønne marker 

og træer, floden og vide, at der ikke er nogen 
chance for at få et nærmere kig på den del 
af Helmand. Ingen af delene vil jeg dog kalde 
lejrkuller. Den ’rigtige’ lejrkuller, hvor man 
føler sig rastløs og irritabel, fordi man føler sig 
begrænset af de muligheder, lejren giver én, 
har vi ikke oplevet endnu. Men det kan være, 
det kommer senere.

Hvordan er jeres interne sammenhold i 
delingen?
Sammenholdet i delingen er stadig rigtigt 
godt. Efter vi overtog vagten, er der selvsagt 
folk på vagt hele tiden, og delingen kan på in-
tet tidspunkt være samlet. Men det er meget 
begrænset, hvad vi har haft af konflikter.

Delingen lander i Kabul, og al bagagen 
bliver flyttet over på en lastbil for at blive 

kørt over til en Hercules, der skal føre 
delingen til Camp Bastion.

Fra Camp Bastion går det videre 
med helikopter til Camp Armadillo.
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AFGhAniSTAn

Fra midten af juli befinder hun sig på et felthospital i det 
sydlige Afghanistan. Therese Pulawska skal af sted som 

læge og reserveofficer, men det er med en god ballast 
som hjemmeværnskvinde gennem 25 år.

Dansk
hospitalshold
i Camp Bastion

AF JAKOB EBERHARDT

Normalt er hun kirurg på Hvidovre Sygehus, 
men fra 15. juli bliver arbejdsdagen noget an-
derledes. Sammen med et dansk hospitalshold 
på i alt 100 mand – sygeplejersker, læger, sy-
gehjælpere og administrativt personale – over-
tager Therese Pulawska et engelsk felthospital 
i Camp Bastion. Therese skal primært være 
i felthospitalets traumemodtagelse, hvor hun 
skal fungere som en slags skadestuelæge. 
Opgaven bliver at stabilisere de tilskadekomne 
og vurdere skaderne i forhold til efterfølgende 
operation. Som tidligere udsendt kirurg på et 
tysk felthospital i Kabul i 2004-2005, er hun 
allerede Afghanistan-veteran. Og Therese 
regner heller ikke med at se og opleve noget, 
hun ikke har set før. Men den kvindelige læge 
ved godt, at det alligevel kan blive en særdeles 
barsk omgang, for Camp Bastion er et ander-
ledes sted end Kabul. 

”Situationen er værre nu, og antallet af 
tilskadekomne kan være højere,” fortæller 
Therese.

Mange af de syge og sårede, som Therese 
og hendes kolleger kommer til at møde i Af-
ghanistan, er desuden børn. Hver 10. patient, 
der ankommer til felthospitalet, er et barn, og 
de kan være kommet meget slemt til skade. 
Derfor tog Therese i begyndelsen af april til 
London for at deltage i et intensivt kursus, 
som handlede specifikt om børneskader. 

Godt samarbejde
Det danske hospitalshold skal overtage det 
engelske i tre måneder. På den måde er 
danskerne med til at aflaste det engelske 
personale, der kan komme hjem på ”leave”. 
Og der er, som 43-årige Therese utrykker 
det, heldigvis tale om et felthospital med faste 
bygninger og aircondition i stedet for telte. 
Hun er meget optimistisk, hvad angår holdets 

formåen. Ganske vist er de samlet fra alle 
mulige steder i landet og derfor ikke vant til at 
arbejde sammen. Men det er der rådet bod på 
i form af samarbejdsøvelser. Holdet startede 
sin forberedelse i november, og i slutningen af 
januar var det på samarbejdsøvelsen Hospex 
1 i den engelske by York. Her var et feltho-
spital opstillet i en hangar, og under øvelsen 
indgik der figuranter med forskellige skader.

”På Hospex 1 fik vi meget ros og endte 
med karakteren ”over norm”. Og det betød, 
at vi faktisk var bedre, end englænderne 
normalt er på Hospex 1,” siger Therese. Hele 
forberedelsesforløbet afsluttes med endnu en 
samarbejdsøvelse i Oxford i to uger, lige inden 
holdet tager til Afghanistan. 

En garvet hjemmeværnskvinde 
Personligt føler Therese sig godt rustet til 
opgaven. Hun har stor erfaring fra en tidligere 
udsendelse. Da hun var udsendt til det tyske 
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felthospital for fem år siden, blev hun udnævnt 
til ”Clinical Director”, det vil sige lægelig chef 
på hospitalet.  

Men også hendes lange hjemmeværnskar-
riere har givet hende en stor ballast og en 
masse erfaringer, som hun ikke alene bruger 
i det daglige arbejde på Hvidovre Sygehus, 
men som hun også kan udnytte som læge 
under det kommende ophold i Afghanistan. 

”Jeg startede i hjemmeværnet i 1984, 
og først i 1995 begyndte jeg i forsvaret. Så 
hjemmeværnet er mit ”barn”, og det er derfor, 
jeg holder så meget af det,” fortæller Therese.

Hun begyndte som Lotte i signalgruppen 
for 25 år siden og har siden været blandt 
andet delingsfører og næstkommanderende 
for et politihjemmeværnskompagni. I dag er 
Therese premierløjtnant og operationsof-
ficer/efterretningsofficer i stabskompagniet 
ved Totalforsvarsregion Sjælland. Samtidig 
underviser hun i ledelse, pædagogik, taktik og 
føring på Hjemmeværnsskolen.

Men det er ikke det eneste sted, den gar-
vede hjemmeværnskvinde virker som lærer, 
for Therese underviser både i forsvaret og i 
NATO-regi. 

”Det er ikke nyt for mig at undervise, men 
det er hjemmeværnet, der har lært mig det. 
Mine pædagogiske evner kommer derfra,” 
understreger Therese. 

Det er imidlertid ikke den eneste gevinst, 
hun har haft ud af sine 25 år i den frivillige 
militære organisation. Therese peger på, at 
hjemmeværnet også har givet hende en ope-
rativ og struktureret tankegang og lært hende 
at lede. Det sidste har hun opnået både via 
teori, som kursist og lærer på lederkurser, og 

gennem praksis – ikke mindst som næstkom-
manderende i et kompagni.

”Det giver en indre ro og en ballast. Du ved, 
at du kan tingene og nogle teknikker. Og du 
har en rutine, som gør dig fortrøstningsfuld,” 
forklarer Therese.

TV2 har fulgt det danske hospitalsholds forbe-
redelser, og tv-kanalen vil også følge holdet 
under dets udsendelse til Afghanistan. TV2’s 
dokumentar om det danske hospitalshold 
bliver sendt over tre programmer i 2010.

Portræt  
Therese Pulawska, 43 år

•	 I hjemmeværnet siden 1984
•	  Nuværende funktion: 

Operationsofficer/
efterretningsofficer ved 
stabskompagniet ved 
Totalforsvarsregion Sjælland.

•	  Underviser på 
Hjemmeværnsskolen i ledelse, 
pædagogik, taktik og føring.

•	 Uddannet læge
•	 Kirurg på Hvidovre Sygehus
•	 Reserveofficer i forsvaret
•	  Underviser i forsvaret i blandt 

andet traume-kirurgi
•	  Underviser i NATO-regi på kurset 

MIMMS: Major Incident Medical 
Management and Support – et 
kursus i katastrofehåndtering

•	  Instruktør i BATLS: Battlefield 
Advanced Trauma Life Support.

•	  Har været udsendt som læge til 
tysk felthospital i Afghanistan i syv 
måneder, heraf de fem måneder 
som Clinical Director.

Therese Pulawska har tidligere været udsendt til et 
tysk felthospital som kirurg, men hun blev senere 

udnævnt til Clinical Director, det vil sige lægelig chef 
for hospitalet. Her viser hun VIP’er (Very Important 

Persons) rundt på det tyske hospital.

Det danske hospitalshold havde travlt 
under øvelsen Hospex 1, der fandt 
sted i York, januar 2009.
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Der er mindst tre gode grunde til, at værne-
pligtige i Den Kongelige Livgarde forlænger 
deres militære løbebane ind i virksomheds-
hjemmeværnet: De kan fortsat uddanne 
sig som soldater, og hjemmeværnet – og 
samfundets samlede beredskab – har brug for 
det, de har lært i Livgarden. Og der er mu-
lighed for at mødes med og holde kontakten 
med soldaterkammeraterne ved lige, når de 
deltager i kurser og øvelser i regi af hjemme-
værnet. 

Det er de overbevisende argumenter, 
kaptajn Peter Spange og hans kollega Martin 
Grøn bruger, når de hverver nye, unge frivil-
lige til virksomhedshjemmeværnet blandt de 
værnepligtige i Den Kongelige Livgarde. 

Nyt blod
Og argumenterne ser ud til at holde vand. I 
hvert fald har over 20 søgt om optagelse i 
hjemmeværnet, og flere har allerede skrevet 
kontrakt.

”Vi vil gerne have nyt blod i virksomheds-
hjemmeværnet – unge mennesker, som kan 
være med i vores patruljeindsatsdelinger ved 
både jernbane- og telehjemmeværnet, og som 
kan nå at lære af de erfarne folk, vi har, inden 
de forlader os,” forklarer kaptajn Peter Spange, 
som også er idémanden bag hvervekampag-
nen.

”Vi konstaterede, at en del af de unge i 
Livgarden gerne ville bevare kontakten til mili-
tæret, men det indebar, at de skulle udsendes 

til internationale missioner, og det havde ikke 
alle lyst til. Vi ved også, at de gerne vil bevare 
kontakten med dem, de var værnepligtige 
sammen med, og netop fordi virksomheds-
hjemmeværnet er landsdækkende, kan vi 
tilbyde dem at deltage i kurser og øvelser med 
kammerater fra resten af landet – en fælles 
aktivitet med holdning,” siger Peter Spange, 
som selv har været ansat ved Livgarden i seks 
år, har været udsendt til Kosovo i KFOR13 
som befalingsofficer og siden december 1994 
har været ansat i virksomhedshjemmeværnet. 
Han vurderer, at især to forhold ved hjemme-
værnet tiltrækker de unge livgardere:

”Jeg tror dels, at det med holdningen er 
vigtigt. De vil gerne vise flaget – at de er med 
til at beskytte Danmark. Og dels ønsker de 
måske ikke at være soldater på fuld tid, men 
synes det er fedt ”at gå til soldat” i weeken-
den. Til gengæld tilbyder vi dem så en militær 
uddannelse, der til dels er den samme, som 
hvis de havde skrevet kontrakt med hæren,” 
siger Peter Spange.

En god idé
Fra Chefen i Den Kongelige Livgarde er der 
fuld opbakning til hvervestrategien:

”Vi synes, det er en rigtig god ide! Vi støtter 
os jo meget op ad hjemmeværnet i øvrigt, så 
for os er det super, at en del af de værne-
pligtige, som ikke har lyst til at blive sendt ud 
med de professionelle styrker til Afghanistan, 
får mulighed for at gå over i hjemmeværnet, 

Chefen for Den Kongelige Livgarde, 
oberst Lasse Harkjær.

En succesrig hvervekampagne har fået tidligere værne-
pligtige i Den Kongelige Livgarde til at søge ind i virksom-
hedshjemmeværnet. Her får de både uddannelse, mulig-
hed for at holde kontakten ved lige med gamle 
soldaterkammerater og kan bidrage til samfundets sam-
lede beredskab.

AF TINA JUUL RASMUSSEN
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Fra Livgarden
til hjemmeværnet
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bruge deres uddannelse her og netop 
bibeholde kammeratskabet – i stedet for 
bare ’at gå hjem’,” siger oberst Lasse 
Harkjær.

Og han er slet ikke i tvivl om, at hans 
hjemsendte værnepligtige har noget at 
bidrage med:

”Vores folk er jo verdensmestre i 
vagtopgaver – bevogtning og patruljer. 
Omvendt tror jeg, at hjemmeværnet kan 
give dem noget af det samme, som de 
har lært hos os: Struktur på tilværelsen, 
almindelig høflighed, et godt kamme-
ratskab og tolerance. Og så oplever jeg 
jo, at de unge gerne vil gøre noget for 
Danmark. Det kan lyde lidt højtideligt, 
men de er stolte af at tjene det land, de 
er vokset op i”. 

Det er også Lasse Harkjærs ople-
velse, at de værnepligtige har haft en 
positiv oplevelse, da virksomhedshjem-
meværnet kom på besøg på kasernen:

”De mødte unge mennesker som dem 
selv, der brænder for sagen og træner 
seriøst, og det var en positiv overraskelse 
for de fleste, tror jeg”. 
Hvervningen i militæret af nye frivillige til 
virksomhedshjemmeværnet fortsætter 
andre steder i forsvaret i løbet af året.

”De var meget mere professionelle, end jeg 
havde forventet. Og opgaverne, vi skulle 
løse på det første kursus og øvelse, var lige 
så hårde, som vi var vant til i Livgarden”. 
Sådan siger 20-årige Linus Gerholt, som 
afsluttede sin tid som værnepligtig ved Den 
Kongelige Livgarde i marts og allerede i 
april havde underskrevet en kontrakt med 
virksomhedshjemmeværnet.

”For mig var den primære årsag at holde 
det helt specielle kammeratskab fra Livgar-
den ved lige ude i det grønne. Tanken om 
at være med i hjemmeværnet havde strejfet 
mig, men jeg er ikke sikker på, at det var 
blevet til noget, hvis ikke jeg havde hørt Pe-
ter Spange fremlægge det så spændende,” 
fortæller Linus Gerholt, der nu arbejder som 
salgskonsulent i et marketingfirma.

Ikke en kaffeklub
Linus Gerholt er kommet med i en patruljedeling i jernbanehjemmeværnet og allerede i maj var 
han på sit første kursus og øvelse i blandt andet patrulje. Her var to af hans gamle kammera-
ter fra Livgarden også med. Og han lægger ikke skjul på, at han blev positivt overrasket over 
niveauet:

”Jeg havde nok regnet med lidt mere kaffeklub-agtig stemning. Og stemningen var også 
afslappet, men det var opgaverne bestemt ikke. De andre i delingen er jo en lidt anden alders-
gruppe end mig, men de er meget professionelle”.

Så indtil videre har Linus Gerholt tænkt sig at blive hængende – også fordi han mener, at 
opgaverne i virksomhedshjemmeværnet er vigtige:

”En af årsagerne til, at jeg havde overvejet at gå ind i hjemmeværnet, var jo, at der er brug 
for at hjælpe blandt andet politiet og Beredskabsstyrelsen med nogle af deres opgaver, så de 
kan frigive ressourcer til andre ting,” siger Linus Gerholt, som var meget bevidst om, at han ikke 
ønskede at forsætte en militær karriere efter Livgarden, fordi det ville betyde en udsendelse til 
Afghanistan:

”Det ville jeg ikke af hensyn til mine pårørende. Men i hjemmeværnet kan jeg få lov at lave lidt af 
det samme, uden at det fylder det hele”.

20-årige Linus Gerholt var blandt de første, som trak i 
hjemmeværnsuniformen efter værnepligten i Livgarden. 
Og hans værnepligt i Livgarden var afsluttet. Og han har 
allerede været på sin første øvelse med nogle af kammera-
terne fra Rosenborg Kaserne.

TEKST OG FOTO: TINA JUUL RASMUSSEN

”En af årsagerne til, at jeg havde overvejet at 
gå ind i hjemmeværnet var jo, at der er brug 
for at hjælpe blandt andet politiet og 
Beredskabsstyrelsen med nogle af deres 
opgaver, så de kan frigive ressourcer til andre 
ting,” siger Linus Gerholt.

Frivillig
på højt niveau
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Fra tidernes morgen var 
militærmusikken et kommu-

nikationsmiddel. Sådan er 
det stadig – i dag gælder 

det blot om at skabe positiv 
reklame for hjemmeværnet.

AF BIRTHE LAURITSEN

FOTO: OLE BO JENSEN

Hjemmeværnets musiksagkyndige, organist Arne 
Christensen (th.), og forhenværende informa-

tionschef Erik Petersen vendte begge tommelfin-
geren opad efter årets prøve hos Kvindelige 

Marineres Musikkorps – der i øvrigt nævnes som 
verdens ældste, militære amatørorkester, som 

udelukkende består af kvinder.

toner

Sig
det
med

TeMA: MuSiKKOrPS
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Engang var militærmusikken et kommunika-
tionsmiddel. Det var dengang, den lille horn-
blæser – eller trommeslager – via sit musikin-
strument videregav kommandosignalerne, så 
de kunne høres overalt på slagmarken. 

Og militærmusik trækker stadig, ligesom 
den fortsat bruges til kommunikation. I dag 
handler det dog ikke om budskaber i kamp, 
men om at skabe synlighed.

”Vores musikenheder skal være med til at 
skabe reklame for hjemmeværnet,” siger Erik 
Petersen, der netop er blevet pensioneret 
som chef for Presse- og Kommunikationsdi-
visionen, der har det overordnede ansvar for 
de 16 musik- og tambourkorps i det frivillige 
værn.

Men til synlighed hører også krav, som det 
er hjemmeværnets musiksagkyndige, organist 
Arne Christensens job at formulere.

Én gang om året lægger han sine profes-
sionelle ører i stilling for at vurdere, om det en-
kelte musikkorps/tambourkorps har et fagligt 
niveau, som kan udløse positive bemærkninger 
fra dem, der kommer forbi ved en koncert.

”Der går altid nogen forbi, som har forstand 

på det. De skal fristes til at sige ”Hov-hov – 
det lyder da godt.” De skal kort sagt over-
raskes i forhold til de fordomme, der også 
eksisterer omkring hjemmeværnets musik.

Den effekt opnår man kun ved at spille 
ordentligt.

Det er ikke nok, at informationschefen sy-
nes, at det lyder godt. Det kan jo være, at han 
eller hun er tonedøv,” siger Arne Christensen 
ud fra erfaringer, han har høstet gennem de 
23 år, han har været musiksagkyndig.

Han så gerne en kadetskole, hvor kom-
mende hjemmeværnsmusikere kunne undervi-
ses forud for optagelsen. Men han ved også, 
at det formentlig er et urealistisk ønske.

Ind fra gaden
I princippet kan folk komme ind i et musik-
korps/tambourkorps uden at kunne ret meget 
på den musikalske scene. 

”Man skal kunne håndtere sit instrument og 
spille skalaer i et vist omfang. Men medlem-
skabet af hjemmeværnet er frivilligt – det gæl-
der også musikerne,” siger Arne Christensen, 
som samtidig understreger, at der er mange 

utroligt dygtige musikere.
At hjemmeværnet som en slags benefit 

gerne ser, at de enkelte orkestre deltager i 
15-20 årlige arrangementer betyder imidlertid, 
at der ikke altid er tid nok til at øve.

”Så kan det være nødvendigt at aflyse 
et orkesters offentlige optræden, indtil der 
har været en ny prøve. Kun på den måde 
opretholdes den positive reklame,” tilføjer den 
musiksagkyndige. 

Populære brassbands
Arne Christensen havde basun som bifag, 
da han i 1961 afsluttede sin orga nist-
uddannelse. Det betyder i princippet, at han 
kan håndtere alle blæseinstrumenter.

Det er den alsidighed hos blæsere, der har 
været med til at gøre brassband til et kulturelt 
fænomen i England. Man kunne ganske 
enkelt bytte om på rollerne i takt med, at 
arbejdsstyrken flyttede sig.

”I dag har de britiske brassband en næsten 
kultisk popularitet, og også hjemmeværnets 
brassband vil gerne efterligne dem. Men 
man skal huske, at de britiske bands er dybt 

Årstallene står i kø, når det handler om den 
officielle accept af kvinder i hjemmeværnet – og 
dermed også om de forskellige musikenheders 
alder. Derimod er det uomtvisteligt, at 
Kvindelige Marineres Musikkorps kan føre 
rødderne tilbage til 1948, da korpsets 
grundlægger, Marie Antoinette von Lowzow, 
sammen med musikdirigent Knud Bentzon 
etablerede et blæseorkester i den private 
militærforening, som senere blev et fuldgyldigt 
medlem af det statslige hjemmeværn. Og de 
spiller endnu – med p.t. knap 30 aktive 
medlemmer, som også i år overbeviste blandt 
andet hjemmeværnets musiksagkyndige om, at 
det faglige niveau er højt. Billedet er fra årets 
”eksamen”.
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professionelle og derfor kan klare en anden 
sværhedsgrad end amatører,” påpeger hjem-
meværnets musiksagkyndige. 

kulturformidler
At militærorkestre kan optræde som kultur-
formidlere er ikke nyt. Sådan var det allerede, 
da piber, trommer, trompeter og pauker i 
1600-1700-tallet havde fået selskab af først 
skalmejen og senere oboen.

”Tidens musik afspejledes i deres reper-
toire, og deres koncerter var overalt et tilløbs-
stykke. Det var her, man hørte den nyeste 
musik og den, der var en del af tidens trend. 
Det kunne være al slags musik – fra marcher 
til opera,” fortæller Arne Christensen. 

Det rokkede etableringen af Danmarks 
Radio i 1920’erne ikke umiddelbart ved, selv 
om diverse musikgenrer nu kunne flyde ud af 
højtalerne.

Arne Christensen husker, hvordan han som 
værnepligtig musiker ved Prinsens Livregi-
ment i Viborg i 1950’erne spillede for et stort 
publikum i anlægget hver søndag.

”På en eller anden måde virker militærmusik 
som en magnet. Der er noget festligt – dragen-
de – over den. I hvert fald når den lyder rigtig.” 

En march er et must
Ved den årlige prøve skal et orkester spille 
et blandet repertoire på 30-35 minutters va-
righed. Blandt andet bør der indgå en march 
– selv om marchmusikken ikke er så fremtræ-
dende ved diverse arrangementer.

”Musikken er blevet mere showpræget. 
Men et militært orkester bør kunne spille en 
march. Så er der ikke en på repertoiret, beder 
jeg om den. Ligesom jeg kan finde på at bede 
om en prøve på visse pligtnumre, så de ikke 
går i glemmebogen,” siger Arne Christensen, 
der i bedømmelsen af tambourkorpsene har 
assistance af eksperter i eksercits. 

Han foretrækker, at den årlige prøve holdes 
som en øveaften og ikke som koncert.

”Ved en koncert sidder alle yderst på sto-
lene, og det er ikke usædvanligt, at man har 
indskiftet en professionel musiker, hvis der har 
været forfald blandt de frivillige.” 

Som den musiksagkyndige udtrykker det:
”Det giver ikke et retvisende billede.”

MuSiKKOrPS

FAKTA

Hjemmeværnet har 16 musik- og tam-
bourkorps, alle med tilhørsforhold til de 
distrikter hvori de har hjemsted. Nogle 
har status som selvstændige underaf-
delinger.

Tre er rene tambourkorps, mens tre er 
både-og. 

Musikkorpsene har status som hen-
holdsvis brassbands og harmoniorkestre.

Musikenhederne er fordelt over hele 
landet, og alle tre værn bidrager.

Flyverhjemmeværnet har et musikkorps 
vest og et tambourkorps øst for Storebælt. 

Marinehjemmeværnets Musik- og 
Tambourkorps er placeret i Randers, mens 
Kvindelige Marineres Musikkorps har 
hjemsted i København.

I Jylland/Fyn er hærhjemmeværnets 
musikenheder fordelt således:

Region Nord har et musikkorps i Ny-
købing Mors, et musik- og tambourkorps 
i Hjørring og et trommekorps (tambour-
korps) i Aalborg.

Region Midt: Musikkorps Århus.
Region Syd: Musikkorps Syd og 

Brassband Syd, begge hjemmehørende i 
Odense.

På Sjælland er fordelingen: Musik-
korps Storstrømmen, Maribo. Musikkorps 
Roskilde (under Distrikt Køge Bugt) og 
Musikkorps Vestsjælland i Slagelse.

Region København: Musikkorps Køben-
havn og Hjemmeværnets Tambourkorps, 
begge under Distrikt København City, og 
Musikkorps Nordsjælland i Helsingør.

Noter
•	 Det er op til den lokale informationschef at vurdere, om et arrangement opfylder den 

synligheds-effekt, der er formålet med hjemmeværnets musik.

•	 Musikken bruges stadig til at give visse signaler – som reveille (vækkesignal om mor-
genen) og retræte (tilbagetrækning). Desuden findes der et general-signal og signaler 
for forskellige medlemmer af Kongehuset – dog ikke for Kronprinsen. Det sidste opda-
gede man ved hjemmeværnets 60-års-jubilæumsarrangement i Nymindegab. I stedet 
spillede man – efter råd fra Livgarden – noget fra hans honnørmarch.

•	 Den lille hornblæser – og paukerne – var et fænomen hos kavaleriet, mens fodfolket 
traditionelt har brugt trommer og piber. 

•	 Militærmusikken kendes mindst 500 år tilbage.

•	 Arne Christensen er hørelærelærer ved Københavns Universitets Institut for Musikvi-
denskab. Frem til det seneste årsskifte var han desuden organist i Hel leruplund Kirke 
nord for København. 

•	 Flere steder har man små bands, dannet ud af orkestrene. Hvis de optræder i uniform, 
skal Arne Christensen i princippet godkende deres standard.

•	 Medlemmer af musik- og tambourkorpsene kan i perioden 28. juni til 3. juli deltage i 
særlige musikmoduler på Sommerskolen på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

60 år for
fuld udblæsning
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AF BIRTHE LAURITSEN

FOTO: OLE BO JENSEN

Man tager en visionær distriktsleder og en spilleglad 
kompagnichef, tilsat en lille håndfuld lånte musik-
instrumenter. Og da jagten på musikere også gav 
resultat, kunne hjemmeværnet i Randers allerede 
i august 1949 optræde med både marchmusik og 
”forskellig indendørs musik”, som det hedder i de 
historiske annaler. 

I dag – 60 år efter – trives orkestret stadig. Det 
har endda formeret sig ved knopskydning, så der ud 
over der dets 27 aktive musikere er et tambourkorps 
med 12 aktive, plus et fem-mands-jazzorkester. 

På den måde udfordres musikken til stadighed.

Ganske vist blev den grønne uniform i 2001 
konverteret til en marineblå af frygt for musikalsk 
nedskæring i en ny regionsstruktur. Navnet blev ved 
samme lejlighed ændret til Marinehjemmeværnets 
Musik- og Tambourkorps. Men ellers er alt ved det 
gamle. Næsten. For den rovdrift, der i 1949 skaf-
fede medlemmer fra både Frelsens Hær, politiet og 
FDF, er ikke nødvendig mere. 

”Der er en rimelig tilgang – også af unge menne-
sker. Det giver p.t. en aldersspredning fra 21 til 79 år 
– og der er fire piger med i orkestret og fem i tambour-
korpset,” fortæller musikflotillens chef, Per Marker.

Han har været med i en snes år – siden 1995 
som chef – og han kom i lighed med de fleste ind 
udelukkende for at kunne spille.

Først var de grønne, så blev de blå – men
spilleglæden i Randers er den samme.

Lars Højgaard lægger 
hænder til et nærbillede af 

ventilerne på Eb-bassen. 
Udtrykket messingblæser 
bruges ganske enkelt om 

blæseinstrumenter i messing.

60 år for
fuld udblæsning
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MuSiKKOrPS

Høj mødeprocent
”Vi bruger 300-400 timer om året på musikken, så 
der er næsten heller ikke plads til mere,” siger han. 
Mødeprocenten ved koncerter er 81 og ved instruk-
tions- og prøveaftener 77.

Der øves hver tirsdag – brassbandet under ledelse 
af dirigent Torben Johansen fra Prinsens Musikkorps 
og tambourkorpset med Kim Nielsen som instruktør. 
Dertil kommer en snes årlige arrangementer.

Et nodeudvalg vælger i samarbejde med dirigen-
ten den musik, der spilles, og programmet sammen-
sættes naturligvis fra gang til gang.

Et par af de faste koncerter er henholdsvis 
nytårskoncert i en kirke i Randers og en mindehøj-
tidelighed 4. maj på Skæring Hede, hvor fem unge 
danske modstandsfolk (sabotører) fra Randers blev 
henrettet af tyskerne 2. december 1943. 

Begge er støtte til det hærhjemmeværn, som man 
valgte at forlade til fordel for at blive marinehjemme-
værnets orkester i Vest-Danmark.

Spillende familie
Per Markers ønske til fremtiden er enkelt:

”Det ville være dejligt, hvis vi havde så mange mu-
sikere, at der var to stemmer på hvert instrument, så 
alle ikke behøvede at drage af huse ved hver eneste 
koncert,” siger han. 

Der er dog mulighed for at kunne låne sig frem 
– stort set også inden for egne rækker. For blandt 
messingblæserne er Michael Grunnet. Til daglig er 
han laboratorietekniker ved Telia Stofa A/S, mens 
fritiden bruges så meget på musik, at det har smittet 
af på hele hans familie. Således er fru Bente også 
blevet medlem af marinehjemmeværnets brassband 
i Randers. Sønnen, Lars, har allerede spillet med 
og søger pt. om optagelse, mens datteren, Louise, 
bliver hyret ad hoc. Hun bliver færdig til sommer 
som basunist fra konservatoriet i Århus og assisterer 
diverse orkestre – herunder Marinehjemmeværnets 
Musikkorps i Randers.

Og Michael Grunnets musikinteresse? Den blev 
grundlagt hos FDF i Horsens i 1965. Her er han i 
dag formand sideløbende med, at han spiller i Hor-
sens Politiorkester – en dobbeltkasket-rolle der ikke 
er usædvanlig i musikkens verden.

I forgrunden Poul Henning Panduro med barytonhorn.  
I baggrunden Uffe Jensen og Poul Johan Berg-Christensen, 

der spiller på henholdsvis althorn og Bb-bass.

Bente Grunnet med det dybeste af 
saxhornene – euphonium – der også 

udmærker sig ved meget bløde toner.
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Dirigentens udfordring
”Der er en enorm spilleglæde hos amatører. De kommer, fordi de elsker at spille. Og 
så er der noget udfordrende i at få det til at lyde godt.”

Med de argumenter overtog den 31-årige Mette Krüger 1. januar dirigentstokken 
for Hjemmeværnets Musikkorps Århus, der med sine cirka 40 aktive musikere er et af 
landets største. 

Til daglig er hun fastansat basunist ved Slesvigske Musikkorps, og fritiden bruges – 
ud over Musikkorps Århus – også til kortere vikariater i diverse symfoniorkestre. 

Mette Krüger var færdiguddannet basunist ved Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium i 2004, og før ansættelsen i Haderslev spillede hun et halvt år hos Malmø 
Operaen. Men hun lægger ikke skjul på, at hun elsker marcher, og at det nuværende 
job derfor ”er verdens bedste”.

Favoritterner er Batalje March af C.C. Møller og Frederik IXs Honnørmarch af K. V. 
Nielsen.

”Militærmusik swinger, og Danmark har nogle helt fantastiske marcher – og man kan 
altid proppe en ind i et repertoire,” mener hun.

At springe op på dirigentpodiet handler om at turde. 
”Jeg har lært lidt basalt om at dirigere – og så har jeg også lært noget ved at se på 

dirigenter i adskillige år. Så det var bare at springe ud i det,” siger hun.
Århus Musikkorps blev oprettet i 1955, men kom først for alvor til at spille i 1956, da 

det lykkedes at få instrumenterne hjem fra England. Der er cirka 40 aktive musikere.
23. april gav musikkorpset forårskoncert i Musikhuset i Århus.

Der er noget udfordrende i at få det til at lyde 
godt,” siger Mette Krüger om sin dirigentrolle 

hos Hjemmeværnets Musikkorps i Århus.

De fleste messingblæseinstrumenter er forsynet 
med ventiler, som her på Kaj Frambøls barytonhorn. 
De bruges til at regulere længden af det rør, luften 
skal igennem for at blive til toner. Kaj Frambøl er i 
øvrigt med sine 79 år alderspræsident i Marinehjem-
meværnets Musik- og Tambourkorps i Randers.
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Det endte med 84 sæt komplette data, efter 
at oberstløjtnant Jette Albinus havde spurgt 
i alt 480 personer fra tre hjemmeværnsdi-
strikter, om de ville deltage i undersøgelsen. 
Og hun er godt tilfreds – det er et brugbart 
grundlag. Af de 84 er 13 af deltagerne kvin-
der, hvilket er tæt på fordelingen af mænd og 
kvinder i hjemmeværnet.

Efter at have målt blodtryk, BMI, kolesterol 
og kondital er resultaterne ikke overraskende. 
Frivillige i HIS-enheder (Hjemmeværnets Ind-
satsstyrke) er i bedst form, og i stabsenheder 
ses de laveste kondital og altså også højeste 
risiko for livsstilssygdomme.

Men hvad kan der så gøres fra hjemme-
værnets side for at støtte og inspirere til mere 
motion? Jette Albinus har flere gode bud.

”Det vil være oplagt at indføre frivillige 
idrætsbefalingsmænd i kompagnierne og 
faste idrætsofficerer i distrikterne, som kunne 
komme med gode forslag til motion og inspi-
rere både frivillige og fastansatte,” siger Jette 
Albinus. 

”De frivillige har i undersøgelsen selv 
peget på løb, marcher og lignende, som er 
mere traditionelle metoder, men hvis man er 
overvægtig, er det måske svært at kaste sig 
ud i det helt store løbeprojekt fra den ene dag 
til den anden. Her kan idrætsofficerer måske 
inspirere til ændrede motionsvaner.”

Varierede tilbud
Mange vil gerne være mere fysisk aktive, og 
så gælder det om at finde noget, der passer 
den enkelte.

”Undersøgelsen viser netop, at der er stor 
difference i forhold til motionsniveauet, så 
der er behov for et bredt sundhedsmæssigt 
tilbud,” siger Jette Albinus.

Et andet vigtigt element er at kombinere 
fysisk aktivitet med socialt samvær. 

”De frivillige i hjemmeværnet værdsætter 
sammenholdet i organisationen, så det er 
oplagt at sætte gang i forskellige fysiske ak-
tiviteter, man kan være fælles om. Det er der 
allerede flere kompagnier, der gør, og det er 
en rigtig god udvikling. På den måde kan man 
også støtte hinanden i de mål, man sætter sig 
– uanset om man trænger til at smide et par 
kilo eller har haft lidt bedre gang i motionen.”

Vi skal med
En ting undrer oberstløjtnanten. Og det er, 
at hjemmeværnet ikke er med i forsvarets 
sundhedstriade. 

”Det er oplagt, at vi er med i sundhedstria-
den, og ifølge Forsvarets Personeltjeneste er 
det bare at sige, at det vil vi gerne. Vi kan ikke 
løse alle motionsmæssige udfordringer, men 
vi kan gøre, hvad vi kan for at være en socialt 
ansvarlig organisation.”

Et sundt legeme 
i en sund organisation
Jette Albinus er chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvest-
jylland. Hun har i forbindelse med en mastergrad i idræt og 
sundhed ved Københavns Universitet undersøgt sundheds-
tilstanden i hjemmeværnet og har nogle klare holdninger til, 
hvordan man kan øge motionsniveauet i organisationen.

AF JESPER SVENNINGSEN

Der gennemføres en konditionstest, og 
deltagerne opmuntres til at yde det maksimale. 
På computeren kan alle data efterfølgende 
aflæses, og konditallet udregnes.

Sundhedstriaden består af tre tiltag for 
alt militært personel og civile medarbejdere, 
der påregnes at skulle udsendes i interna-
tional tjeneste:

•	 Træningstilstandsprøve
•	 Helbredsundersøgelse
•	 Vaccination
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uddAnneLSe

” Hjemmeværnets
hjerte ”

Sådan kalder che-
fen for Hjemme-
værnsskolen, oberst 
Ole Baggesgaard, 
paradepladsen på 
Hjemmeværnssko-
len. Hvordan klarer 
skolen sig i dag – 
seks årtier efter 
oprettelsen i 1949?

Ole Baggesgaard ved stenen der blev 
lagt på paradepladsen i anledning af 
hjemmeværnets 60-års-jubilæum. 
Stenen er fundet i området omkring 
skolen og er doneret af Hjemme-
værnsfonden. Foto: René Hollmann.
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uddAnneLSe

Jubilæumsskriftet ligger klar på chefens bord. Bog-
staveligt talt. For et korrektureksemplar af Hjemme-
værnsskolens 60-års-publikation fylder godt op midt 
på oberst Ole Baggesgaards skrivebord. Han er 
chef for Hjemmeværnsskolen, og da HJV magasinet 
møder op på hans kontor i slutningen af april, har 
han lige fuldført de sidste rettelser i det telefonbogs-
store skrift. Det digre værk vidner om en 60-årig 
skole, der både har givet flere generationer hjem-
meværnssoldater kompetent undervisning og gode 
oplevelser. Men ét er skolens historie, noget andet 
er dens nutid. Og netop dén – og fremtiden – er 
HJV magasinet taget til det allervestligste Danmark 
for at høre noget om.

En skole for bredden
Det er ikke mere end et år siden, at Ole Bagges-
gaard satte sig i chefstolen på Hjemmeværnsskolen 
i den lille vestjyske by Nymindegab og dermed 
overtog hvervet efter sin forgænger, oberst Jørn 
M. Sørensen. Og det har den nye skolechef ikke 
fortrudt et øjeblik. Han synes, at det både er en stor 
udfordring og giver en stor tilfredshed at beskæftige 
sig med frivillige hjemmeværnssoldater.  

”Det er dejligt at have med den slags mennesker 
at gøre, for de er velmotiverede og engagerede. Det 
er så også samtidig en udfordring, men man får til 
gengæld meget igen,” siger Ole Baggesgaard.
Hvad er dine visioner for Hjemmeværnsskolen? 

”Mit overordnede mål er, at Hjemmeværnsskolen 
til enhver tid skal kunne leve op til de krav og for-

ventninger, som hjemmeværnet har til uddannelser. 
Som jeg har skrevet i forordet til jubilæumsskriftet: 
Vi skal være i takt med tiden,” siger Ole Bagges-
gaard og fortsætter: ”Det betyder blandt andet, at vi 
har ansvar for at have fingrene på den ”faglige puls” 
på alle kursustyper, så vi hurtigst muligt og helst på 
forkant kan sørge for, at kursusindhold til enhver tid 
afspejler gældende taktik, pædagogik, bestemmel-
ser med videre”.

Pædagogik
Når det gælder den pædagogiske udvikling gælder 
det for Ole Baggesgaard også om at være ”i takt 
med tiden.”

Han understreger, at Hjemmeværnsskolen ikke 
driver pædagogisk forskning. Men skolen følger ud-
viklingen på det pædagogiske område og overvejer, 
om elementer i den pædagogiske udvikling vil kunne 
overføres til Hjemmeværnsskolen og i forhold til 
dens kursister.

”Men det er vigtigt, at et eller andet nyt pædago-
gisk princip ikke ukritisk bliver indført på Hjemme-

Oberst Ole Baggesgaard har 
været chef for Hjemmeværns-
skolen i et år. HJV magasinet 
tog til Nymindegab for blandt 

andet at høre om hans visioner 
for skolen. 

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: RENÉ HOLLMANN

En skole 
i takt med tiden

Chefen for Hjemmeværnssko-
len, oberst Ole Baggesgaard, 

mener, at et uddannelsesop-
hold på Hjemmeværnsskolen 
skal være en totaloplevelse af 

både faglig, social og 
servicemæssig karakter.
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Portræt

Navn: Ole Baggesgaard
Alder: 54 år
rang: Oberst
Stilling: Chef for Hjemmeværnsskolen siden 
juni 2008
Uddannelse: bankuddannelse og reserveof-
ficersuddannelse

Hjemmeværnskarriere: 
Startede som 17-årig på hjemmeværnets 
grundskole og var frivillig hjemmeværnssoldat 
frem til 1979.
Har været fastansat ved hærhjemmeværnsdi-
strikt, region, Hjemmeværnskommandoen og 
Hjemmeværnsskolen og haft funktioner som 
blandt andet uddannelsesofficer, sektionschef 
og distriktschef.

værnsskolen. Princippet må vurderes i forhold til, at 
vi er en uddannelsesinstitution, der primært uddan-
ner frivillige, som kun er på skolen i korte kursus-
forløb, hvor vi selvsagt skal nå meget,” understreger 
skolechefen.

Han pointerer desuden, at undervisningen skal 
være for bredden i hjemmeværnet, og at Hjemme-
værnsskolen skal kunne optage alle, som søger ind, 
og som opfylder kriterierne. 

Gode frivillige faglærere
Men er der ikke en fare for, at der kan opstå et 
kapacitetsproblem på Hjemmeværnsskolen i en tid, 
hvor ansøgertallet til hjemmeværnet er stigende?

”Jeg forestiller mig ikke en eksplosion i antallet 
af kursister. Selvom der kommer en øget tilgang til 
hjemmeværnet, så skal de nye medlemmer jo igen-
nem den lovpligtige uddannelse. Og først derefter 
bliver de kunder i vores butik, og det giver en forsin-
kelse, hvor vi kan se udviklingen og nå at tage højde 
for den,” forklarer skolechefen.

Ole Baggesgaard peger desuden på, at Hjem-
meværnsskolen har forholdsvis nemt ved at skrue op 
for undervisningsaktiviteten på grund af de mange 
frivillige faglærere. 

”Vi har et dygtigt frivilligt faglærerkorps, som vi 
er helt afhængige af. De frivillige faglærere er en 
forudsætning for, at vi overhovedet kan gennemføre 
vores uddannelser,” fastslår Ole Baggesgaard.

Den eneste ubekendte faktor for Hjemmeværns-
skolen i forbindelse med en større tilgang til hjem-
meværnet er, om der kommer et stort antal tidligere 
værnepligtige soldater. De vil meget hurtigt kunne 
blive optaget på Hjemmeværnsskolen og give sta-
ben mindre tid til at forberede sig på situationen.

Skolen som holdningsskaber
Et ophold på Hjemmeværnsskolen drejer sig ikke 
udelukkende om fagligt indhold og undervisning. 
Ole Baggesgaard forklarer, at skolen også skaber 
holdninger, som kursisterne som befalingsmænd 
og officerer efterfølgende bærer med ud i resten af 
hjemmeværnet. For eksempel har skolen igennem 
de senere år lagt mere vægt på idræt, og hver dag 
afholder Hjemmeværnsskolen en flagparade, hvor 
kursisterne får en lille ”peptalk”. 

”Jeg prøver i mine flagtaler at komme med nogle 
holdninger og motivere kursisterne til som befalings-
mænd også at have holdninger til forskellige vigtige 
ting i hjemmeværnet,” siger skolechefen, der peger 
på, at befalingsmændene er opinionsdannere og 
rollemodeller for deres underordnede.

En totaloplevelse
Ole Baggesgaard mener desuden, at Hjemme-
værnsskolen skal være et socialt samlingspunkt. 

”Min ambition er, at kursisterne ikke kun skal få 
en god faglig, men også en god social oplevelse på 
Hjemmeværnsskolen. For det spiller også en rolle, 
at man er sammen med andre mennesker, får impul-
ser fra dem og kan give dem noget den anden vej,” 
siger Ole Baggesgaard. 

For at støtte det sociale element har Hjemme-
værnsskolen for eksempel moderniseret fritidsom-
rådet for helt konkret at give kursisterne nogle gode 
fysiske rammer.

”Det skulle gerne være lidt hyggeligt, så man 
føler trang til at sætte sig ned og få snakket med 
hinanden på tværs af kurserne,” pointerer skole-
chefen. Han sigter i det hele taget efter, at Hjem-
meværnsskolen leverer et samlet produkt, hvor også 
det rent servicemæssige – forplejning, indkvartering, 
rengøring og så videre – er i orden. Lokalt Støtte-
element (LSE) står for disse områder, og derfor er 
samarbejdet med LSE vigtigt for skolechefen. 

”Samlet set ønsker vi at give kursisten på skolen 
en totaloplevelse af både faglig, social og service-
mæssig karakter,” understreger Ole Baggesgaard. 
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uddAnneLSe

Min lærer  
er også min konsulent
AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: RENÉ HOLLMANN

Undervisningen på Hjemme-
værnsskolen anno 2009 får 
høje karakterer af kursister, 
der somme tider må slide 
fra seks morgen til midnat. 
Også instruktørerne glæder 
sig over en skole og en 
undervisning i næsten kon-
stant forandring.

”Folkevognsbus kørende fra høje mod 
venstre. 200 meter. Klarmelding!,” lyder det 
fra soldaternes fører over radioen. Hjem-
meværnsfolkene til højre og venstre for ham 
melder klar. ”På min nedtælling,” kommande-
rer han til signalfolkene på hver fløj. Sammen 
tæller de ned fra ti, og ilden gives fri. Gevæ-
rerne knitrer og bringer bilen til standsning.  
Efter det vellykkede ildoverfald samles de i 
alt 24 hjemmeværnssoldater i en firkant, og 
sammen med de omkring fire instruktører 
gennemgår de seancen. Der bliver lagt vægt 
på det rent føringsmæssige i evalueringen. 
Og det er ikke tilfældigt. Vi er nemlig midtvejs 
i modul 3 på Alment Officerskursus (AOK). 
Som det sidste af de tre moduler er der tale 
om svendeprøven. Herefter er kursisterne 
officerer i hjemmeværnet.

Superkvalificerede
Denne tirsdag eftermiddag i slutningen af april 
øver kursisterne standardfremgangsmåder, 
bevægemåder i terræn og samlet ildoverfald 
på Hjemmeværnsskolens eget terræn.   

En af kursisterne er den 27-årige løjtnant 
Maria Møller Christensen fra Politihjemme-

værnskompagni Vendsyssel. Hun er fuld af 
lovord over for undervisningen på Hjemme-
værnsskolen.  

”Lærerne er superkvalificerede,” siger Maria.
Hun kan desuden godt lide, at det ikke er 

lærer- og tavlestyret undervisning. I stedet får 
kursisterne et oplæg, hvorefter de går ud og 
arbejder i grupper. 

”Det gør, at man selv kan få lov at tænke, 
og derfor kan man meget bedre huske det. 
Gruppearbejdet giver også mulighed for at 
komme med ens egne holdninger, samtidig 
med at man får et modspil af de andre i grup-
pen. På den måde får man andre indtryk og 
synspunkter,” forklarer den unge løjtnant. 

Hurtig reaktion
Til gengæld mener Maria, at der godt kunne 
være lidt mere praksis i Hjemmeværnsskolens 
undervisning, end der er i forvejen. Det vil 
sige, at kursisterne får lov at afprøve tingene 
og på den måde opnår praktisk erfaring.

”Man lærer faktisk lige så meget af at rende 
rundt ude i felten og ikke kunne finde ud af 
tingene,” understreger Maria.

Hun er meget imponeret over den indsats, 

Maria Christensen er blandt 
andet meget imponeret over 
den indsats, som skolen gør 
for at give så kompetent 
undervisning som muligt.

 ”Hjemmeværnsskolen har udviklet 
sig til en meget professionel 

undervisningsinstitution for næsten 
alle slags kurser. Og man kan ikke 
forvente, at man automatisk består. 

Kravene er rigtig høje,” fortæller 
Michael Knøfler.

Per F. Lauritzen har oplevet en 
markant ændring af både Hjemme-

værnsskolens undervisning og 
kursister, siden han begyndte som 

frivillig instruktør i 1980’erne.
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som skolen gør for at give så kompetent 
undervisning som muligt. 

Det har Maria oplevet så sent som på dette 
modul 3. Dagen før kom undervisningen ind 
på totalforsvarets opgaveløsninger. Kursister-
ne havde i den forbindelse nogle spørgsmål 
til lærerne, som de ikke følte sig kompetente 
nok til at svare på.

”Men så her til morgen står der fire mand 
til at undervise os i det. Skolen havde skaffet 
dem på ingen tid. Det er et stort plus, at vi 
ikke skal vente 14 dage på et svar. Skolen 
gør noget for, at vi får den viden og den 
undervisning, som vi har lyst til og behov for,” 
fastslår Maria.

Mere komprimeret
41-årige Michael Knøfler, der er med i Marias 
gruppe, har fået et særdeles godt kendskab til 
skolen, siden han begyndte i hjemmeværnet i 
begyndelsen af 1990’erne.

Michaels oplevelse er, at Hjemmeværns-
skolen kun er blevet bedre, endda markant 
bedre, på de knap 20 år, der er gået.

”Hjemmeværnsskolen har udviklet sig til en 
meget professionel undervisningsinstitution 
for næsten alle slags kurser. Og man kan ikke 
forvente, at man automatisk består. Kravene 
er rigtig høje,” fortæller Michael, der tilhører 
Marinehjemmeværnsflotille 284 i Rødby.

Han peger på, at undervisningen i dag er 
mere komprimeret i forhold til tidligere, hvor 
der var meget mere fritid.

”Fra du står op klokken seks om morgenen, 
til du går i seng klokken 12 om aftenen er der 
fuld fart på,” forklarer Michael.

Den lollandske marinehjemmeværns-
soldat mener derfor, at emnerne i dag bliver 
gennemarbejdet meget mere, end de gjorde 
tidligere, hvor der ikke var så stor fordybelse 
i stoffet.  

Over minimumskravene
Michael værdsætter den professionelle hold-
ning på Hjemmeværnsskolen. Det betyder, at 
kursisten skal hænge i og virkelig gøre noget 
for at holde niveauet på kurserne. Samtidig 
er det blevet en del af skolens kultur, at 
kursisterne ikke bare arbejder på at honorere 
kursernes minimumskrav, men gør noget 
ekstra for at lægge sig over dem. Michael er 

ligesom Maria meget begejstret for selve grup-
pearbejdsformen. Tidligere oplevede Michael, 
at undervisningen i højere grad var baseret på 
enkeltmandsopgaver. I dag er arbejdet derimod 
lagt ud i grupper, og Michael peger på, at 
instruktørerne blander sig meget lidt i gruppe-
arbejdet. De giver de nødvendige informationer 
og lader så grupperne arbejde selv.
”Instruktørerne er en slags back-up for grup-
pen, men de vælger at holde sig udenfor, til 
de bliver spurgt. Det er en fantastisk indlæ-
ringsmåde,” siger Michael.

Instruktørvirke
En af AOK´s instruktører hedder Per F. 
Lauritsen. Han er 55 år og virker som frivillig 
stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nord-
vestfyn. Derudover har han siden 1980’erne 
været frivillig instruktør ved Hjemmeværns-
skolen. Per beskriver datidens hjemmeværns-
skole som ”produktion” af kursister. Dengang 
handlede det mere om kvantitet end kvalitet, 
hvor det omvendte i dag gør sig gældende.

Han har også oplevet, at kursisterne har 
ændret sig, siden han begyndte som instruk-
tør. 

”Kursisterne i dag har langt højere forvent-
ninger end tidligere. Og når kursusugen er 
omme så får vi at vide, hvis ikke det har været 
godt nok. Der skal være kvalitet i undervisnin-
gen,” fortæller Per. 

Per mener, at den gode instruktør giver 
kursisterne mulighed for at arbejde så meget 
som muligt. Men samtidig skal instruktøren 
have fat i tråden og være på forkant. For han 
skal vide, hvornår han skal skride ind.

”Man kan sige, at instruktøren i virkelighe-
den er en konsulent”, forklarer den frivillige 
stabschef.

Han peger på, at det ikke er blevet lettere 
at være lærer, men det er blevet sjovere. 

”Det er en udfordring, og hvis man vil være 
instruktør, så er man nødt til at følge med. 
Hvis man bliver i den gamle gænge, så er 
man ikke tilstedeværende. Man skal være 
villig til at udvikle sig selv, for der sker noget 
hele tiden,” understreger Per.

Men hvorfor blive ved med at være instruk-
tør efter så mange år?

”Fordi man arbejder med mennesker. Når 
jeg kommer herover, så kan jeg mærke, at 
jeg er med til at flytte nogen ting. Og man er 
med til at give nogle holdninger,” forklarer den 
garvede instruktør.

Men han får også noget igen.
”Det er samspillet med kursisterne. Jeg 

går også hjem fra kursus og er blevet klogere 
hver eneste gang,” siger Per.

Der blev kommunikeret ved hjælp af 
radioer, da det samlede ildoverfald 

skulle koordineres.

Instruktører og kursister 
evaluerer det samlede ildoverfald.
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Nyt design i hjemmeværnet

Hjemmeværnet har justeret det design, der 
har været brugt siden 2005.

Formålet med det justerede design er at 
skabe større fleksibilitet, profilering af hele 
hjemmeværnet med dets værnsgrene og gen-
kendelighed i alle former for kommunikation 
fra værnet.

Samtidig har det været afgørende, at det nye 
design skal være nemt at bruge for alle i den de-
centrale organisation, som hjemmeværnet er.

I hjemmeværnet er der tradition for en høj 
grad af lokal produktion – det kan næsten 
ikke være anderledes med fem regioner, 23 
distrikter og flere end 300 kompagnier, flotiller 
og eskadriller.

Nyhedsbreve, blade fra distrikter, hjem-
mesider og magasiner fra værn og regioner er 
blot nogle eksempler.

”Den lokale produktion er en styrke, for den 
støtter den interne og eksterne kommunika-
tion fra Hjemmeværnskommandoen. Netop 
fordi vi kommunikerer så meget, er det vigtigt, 
at vi får den maksimale synlighed ud af vores 
indsats. Genkendelighed og professionalisme 
er nøgleord, når vi laver plakater, foldere og 
meget mere,” siger Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh.

Farver og striber
Hjemmeværnets mangfoldighed og værns-
grene symboliseres i de fire værnsgrensfaver. 
Farverne er samlet i en bue, der skal under-
strege det fællesskab, hjemmeværnet rum-
mer. Rækkefølgen af farverne er bestemt af 
en gammel militær tradition for, at det ældste 
værn nævnes først. Derfor er rækkefølgen: 
Hærhjemmeværnet, flyverhjemmeværnet, 
marinehjemmeværnet og virksomheds-
hjemmeværnet. Striberne udfolder sig med 
udgangspunkt i HJV-mærket – som et udtryk 

både for hjemmeværnets tilbud til samfundet 
og de mange muligheder, den enkelte har for 
at gøre tjeneste i hjemmeværnet.

Let at bruge
Alle medlemmer og myndigheder i hjemme-
værnet er pålagt at bruge det fælles design. 
Derfor vil man – som hidtil – kunne finde et 
bredt udvalg af skabeloner, foldere, plakater 
og annoncer på www.hjv.dk.

I forsidens venstremenu klikker du på 
”Presse” og derefter på ”Designmanual”. Så 

er der direkte adgang til skabelonerne. De lig-
ger i formater, der findes på de fleste pc´ere. 
Skabelonerne opdateres løbende og tilpasses 
aktuelle behov.

Designmanualen skal forbedres løbende. 
Hvis der er noget du mangler, eller hvis du 
har gode idéer eller spørgsmål, så er du 
velkommen til at kontakte grafisk designer i 
Hjemmeværnskommandoen, Vagn Nielsen, 
på email designmanual@hjv.dk eller telefon 33 
47 93 90 dagligt i tidsrummet 10 – 14.

Større fleksibilitet, profilering  
af hjemmeværnet og genken-
delighed er udgangspunktet 
for det justerede design.



Program for dagen
Kl. 0930 Ankomst
Kl. 1000 Velkomst ved Den Kommitterede 
 for Hjemmeværnet
Kl. 1005 Praktisk ved arrangørerne
Kl. 1015 Grundlaget for K-strategi 2009-2012
Kl. 1040 K-strategien
Kl. 1100 Kort pause
Kl. 1115 Workshops, 1. Runde
Kl. 1200 Frokost
Kl. 1245 Workshops, 2. Runde
Kl. 1400 Kaffe
Kl. 1430 Workshops, 3. Runde
Kl. 1530 Workshops, 4. Runde
Kl. 1630 Afslutning, og sammenfatning
Kl. 1700 Hjemrejse

Hvordan gør du brug af 
hjemmeværnets største 
aktiv – det enkelte medlem? 
Se alle medlemmer som en 
ressource i arbejdet med at 
skaffe nye medlemmer.

Rekruttering
Internettet er fremtidens me-
die. Hør hvordan du får det 
bedst mulige ud af hjv.dk.

hjv.dk
Hvordan holder vi os selv 
og de nye folk til ilden i den 
aktive styrke? Ny inspiration 
og erfaringsudveksling.

Fastholdelse
Har du god pressekontakt? 
Få enkle råd og redskaber 
til at styrke relationerne til 
den lokale presse, og til at 
få dit budskab igennem.

Pressekontakt

Workshops:

Tilmelding på hjv.dk
Meld dig til via aktivitetsmodulet. Du kan 
evt. få hjælp til det ved din underafdeling.
I tilfælde af overbookinger prioriteres 
informationspersonel højest.

Hvor og hvornår
Dato Region Sted Tidsrum
05 SEP TFR N Ålborg Kaserner 1000-1700
19 SEP TFR S+SJ Fredericia Messecenter 1000-1700
26 SEP TFR K Sted tilgår 1000-1700
13 NOV TFR M Skive Kaserne 1900-2100
14 NOV   0800-1200
Seminaret i Skive følger særlig tidsplan.

 Alle med interesse i informationstjeneste inviteres hermed til:

Kommunikations-
seminar

Hør hvordan du får mest muligt ud af din underafdelings pressearbejde. Se hvordan du øger din rekruttering, 
og få konkrete idéer til en bedre hjemmeside. Udbyg dit netværk, og få en fornemmelse 

af hvad der rører sig andre steder i hjemmeværnet.af h steder i hjemmeværnet.

Få gode idéertil rekruttering,fastholdelse,hjv.dk ogpressekontakt
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Hun kom, hun talte, og hun sejrede. Dronning 
Margrethes tale under paraden til hjemmeværnets 
jubilæum på Hjemmeværnsskolen 1. april var fuld 
af skulderklap til den 60 år gamle organisation. Og 
sidst, men absolut ikke mindst sendte hun en særlig 
tak til 60-års-jubilarerne – medlemmer af hjemme-
værnet siden 1949 – for deres indsats. Dronningen 
omtalte dem som et eksempel til efterfølgelse.

”I har bragt hjemmeværnet til det, vi ser i dag, 
hvor hjemmeværnet er dybt forankret i befolkningen. 
I har udvist offervilje og uegennytte, som er karakte-
ristisk for frivillige soldater,” understregede Dronning 

En dag
man vil huske

Der var kongerøgelse, stor mediebevågenhed 
og glade jubilarer, da hjemmeværnet fyldte rundt. 

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE BO JENSEN

Det var et stolt øjeblik for veteranerne, 
da Dronningen overrakte 60-års-tegnet.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Jan S. Norgaard, overrækker embedsfaner.
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Margrethe, der afsluttede paraden med personligt 
at overrække 60-års-tegn til hver enkelt af de 68 
fremmødte jubilarer. 

For den 81-årige Ingrid Mørck var det en fanta-
stisk dag.

”Jeg troede nærmest, det var en aprilsnar, at jeg 
skulle få lov til at opleve også at få 60-års-tegnet. 
Jeg er bare så glad og overvældet,” sagde en stolt 
Ingrid Mørck.

kongelig opmærksomhed
Ud over jubilarerne var alle grene og dele af hjem-
meværnet repræsenteret til paraden. Og helt sym-
bolsk var jubilarerne placeret ved siden af Bevogt-
ningsdeling/ISAF 7 – hjemmeværnets anden deling i 
Afghanistan. Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Ulrik Kragh, er ikke i tvivl om jubilæumsdagens 
betydning:

”En sådan dag giver os mulighed for at vise 
respekt for de mennesker, der har bidraget til 
hjemmeværnet siden dets start, og samtidig kan vi 
synliggøre den udvikling, hjemmeværnet har været 
igennem – det vil sige et hjemmeværn på 60 år med 
fuld fart ind i fremtiden.” 

Og interessen for dagens fødselar – hjemme-
værnet – var stor. Fra nær og fjern strømmede 
fotografer og journalister til den lille vestjyske by 
Nymindegab. Specielt Kronprinsesse Marys delta-

gelse i paraden som nyudnævnt løjtnant i hjemme-
værnet havde skabt stor opmærksomhed i dansk og 
udenlandsk presse. Kronprinsessen stod i forreste 
geled i Totalforsvarsregion Københavns kommando. 
I alt 500 gæster og deltagere var til stede under 
selve paraden, som ud over hele Kongefamilien blev 
overværet af blandt andre forsvarschef Tim Sloth 
Jørgensen og repræsentanter for hjemmeværnets 
samarbejdspartnere. 

En stolt veteran slapper af et øjeblik 
midt i festivitassen.

Ved receptionen blev der vekslet mange ord om 
et langt og aktivt hjemmeværnsliv.

Hjemmeværnets bevogtningsdeling til ISAF7  
i Afghanistan inspiceres af Dronningen.

Kronprinsen fik en snak med 
mange hjemmeværnsfolk  

i Nymindegab.
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Snak om
gamle dage
AF TINA CHRISTOFFERSEN

Nogle veteraner i hjemmeværnet 
bærer armbind som tegn på, at de 
har været med i modstandsbevæ-

gelsen under 2. verdenskrig.

Den nyudnævnte løjtnant i hjemmeværnet, 
Kronprinsessen, fik lejlighed til at tale med 
mange under jubilæumsreceptionen.

Der var god mad, sækkepibemusik og snak om 
både nye og gamle dage, da Hærhjemmeværnsdi-
strikt Sydfyn fejrede 60-års-jubilæum i Svendborg 
på befrielsesaftenen, mandag den 4. maj. 

Der måtte telt til lejligheden. Normalt er der plads 
til alle, når der bliver uddelt årstegn den 4. maj, men 
i anledning af jubilæet var der blevet skruet op for 
festlighederne og antallet af gæster. 

Da pokaler og årstegn var blevet uddelt sammen 
med de friske kommentarer, der følger med den 
slags, og maden var gledet ned, var det tid til at høre 
noget god musik. Det var Dungillie Pipe Band, der 
spillede sækkepibemusik, så benene hoppede med 
i takt, og nogle af dem, der sad tættest på, måtte 
putte fingrene i ørerne.

”De spiller, så man får kuldegysninger. Vi kunne 
ikke få fat i et hjemmeværnsorkester, og så måtte vi 
have noget, der er lige så godt,” fortæller Anne Gre-
the Jensen, der er kommunikationsofficer i distriktet.

Og så blev der ellers snakket om gamle dage. 
Om dengang da hjemmeværnet blev skabt for 60 
år siden, og dengang der var lotter til. Her i årets 
andet kvartal har en række regioner og distrikter 
med lokale arrangementer fejret hjemmeværnets 
60-års-jubilæum. Den centrale markering fandt 
sted i Nymindegab på jubilæumsdagen den 1. april, 
blandt andet i overværelse af Kongefamilien.

Stående ovationer
Jubilæumsdagens program bød desuden på guidede 
ture i og uden for Nymindegab-lejren, udstillinger 
og reception med den kongelige familie. Og et flot 
punktum for dagen blev sat med en festmiddag for 
næsten 300 mennesker og med Kronprinsparret, 
forsvarsminister Søren Gade, forsvarschef Tim Sloth 
Jørgensen og dagens jubilarer som æresgæster. 
90-årige Arnfred Jensen fra Flyverhjemmeværnsdi-
strikt Vest var en af talerne under middagen.

”Hjemmeværnet er et symbol på samfundssind og 
forsvarsvilje,” sagde Arnfred Jensen, der efter talen 
fik stående ovationer og et knus af Kronprinsesse 
Mary.

Hjemmeværnet i historisk perspektiv
I forbindelse med hjemmeværnets 60-års-jubilæum den 1. april har hjemmeværnet og Statens Forsvars-
historiske Museum udgivet bogen ”Idé, engagement, mennesker”. Bogen giver et indblik i hjemmevær-
nets udvikling i hvert af de seks årtier, der er gået siden oprettelsen af det statslige hjemmeværn i 1949.

Bogen indeholder også korte tekster om markante begivenheder i Danmark og i verden i perioden 
1949-2009. Den er redigeret af museumsinspektør Jens Ole Christensen, Statens Forsvarshistoriske 
Museum, og virksomhedshjemmeværnets informationschef Tonny Bender Christensen.
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Sådan er du forsikret ved øvelser
Som frivillig i hjemmeværnet vil man uanset levealder være omfattet af Lov om erstatning til 
skadelidte værnepligtige. Civile, der fungerer som figuranter under hjemmeværnets øvel-
sesvirksomhed, vil være omfattet af reglerne i Lov om arbejdsskadesikring.

AF MORTEN THOMSEN, OBERSTLØJTNANT, HJEMMEVæRNSKOMMANDOEN

En frivillig i hjemmeværnet er – uanset alder 
– under øvelsesvirksomhed i hjemmeværnet 
omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne 
værnepligtige med flere. Den frivillige er omfat-
tet af loven, såfremt pågældende er ude for en 
ulykke eller pådrager sig en sygdom, der med 
rimelighed kan henføres til udførelse af den 
tjeneste eller de forhold, den foregår under.

Anmeldelse skal fremsendes via skadelidtes 
egen myndighed til Forsvarets Arbejdsskade- 
og Erstatningskontor senest ni dage efter, 
at arbejdsgiveren har fået viden om skaden. 
Såfremt skaden anmeldes for sent, kan 
anmeldelsen blive afvist.

Omfang af dækning
De ydelser, godtgørelse og erstatning, der 
eventuelt kan udbetales efter lovgivningen er 
henholdsvis:
•	 Sygebehandling, optræning og hjælpemid-

ler med videre
•	 Erstatning for tab af erhvervsevne
•	 Godtgørelse for varigt mén
•	 Overgangsbeløb ved dødsfald
•	 Erstatning for tab af forsørger

Behandling og optræning 
Under sagens behandling kan udgifter til 
sygebehandling eller optræning betales, 
hvis det er nødvendigt for den bedst mulige 
helbredelse. Det er en forudsætning, at udgif-
terne ikke kan afholdes efter Lov om offentlig 
sygesikring eller som led i behandlingen på 
offentligt sygehus, lige som den pågældende 
behandlingsform som hovedregel skal være 
tilskudsberettiget efter Lov om sygesikring.

Ifølge Arbejdsskadestyrelsens (ASK) prak-
sis kan der betales for et vist antal behandlin-
ger, for eksempel  fysioterapi og kiropraktor, 

smertestillende medicin, plastre med videre. 
Endvidere kan hjælpemidler såsom prote-

ser, kontaktlinser og brilleglas erstattes. 

tab af erhvervsevne
Såfremt arbejdsskadens følger har nedsat den 
tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt 
ved arbejde, kan den pågældende have ret til 
erstatning for tab af erhvervsevne. 

Der ydes ikke erstatning, hvis tabet af 
erhvervsevnen er mindre end 15 procent.

I tilfælde af, at tilskadekomne allerede har 
forladt arbejdsmarkedet og modtager efterløn, 
førtidspension eller folkepension, tilkendes 
ikke erstatning for erhvervsevnetab.

I de situationer, hvor tilskadekomne ved 
siden af for eksempel en efterløn eller førtids-
pension har lønindtægt og efter en skade kun 
kan oppebære en løn, der ligger mindst 15 
procent under det samlede indtægtsgrundlag 
før skaden, vil der kunne tilkendes erstatning 
for tab af erhvervsevne.

Den løbende erstatning for tab af erhvervs-
evne ophører med udgangen af den måned, 
hvor modtageren fylder 65 år.

Varigt mén
Såfremt arbejdsskaden har medført varigt 
mén, det vil sige en varig funktionsnedsæt-
telse eller smertetilstand som følge af skaden, 
kan den pågældende have ret til godtgørelse 
herfor. Der ydes ikke godtgørelse, hvis mén-
graden er mindre end fem procent.

Var tilskadekomne ved arbejdsskadens ind-
træden fyldt 40 år, nedsættes godtgørelsen 
med én procent for hvert år, den skadelidte 
var ældre end 39 år ved skadens indtræden. 
Såfremt den tilskadekomne var fyldt 60 år på 
skadetidspunktet, nedsættes godtgørelsen 

med yderligere én procent for hvert år, den 
pågældende var ældre end 59 år ved skadens 
indtræden.

Overgangsbeløb ved dødsfald
Har arbejdsskaden medført døden, har 
efterladte ret til et overgangsbeløb (136.000 
kroner - niveau 2009), hvis: 
•	 ægteskabet var indgået før arbejdsskadens 

indtræden, og samlivet bestod på tidspunk-
tet for tilskadekomnes død, eller 

•	 hvis den efterladte har levet sammen med 
afdøde i et ægteskabslignende forhold, og 
hvor samlivet på tidspunktet for dødens 
indtræden havde bestået de sidste to år.
Erstatning for tab af forsørger. Den, 

som har mistet en forsørger, eller som ved 
dødsfaldet på anden måde har fået sine 
forsørgelsesmæssige forhold forringet, har ret 
til erstatning herfor. 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
og/eller godtgørelse for svie og smerte 
under Arbejdsskadeloven (ASL). Man kan 
ikke få erstatning for dokumenteret indtægts-
tab (tabt arbejdsfortjeneste) eller godtgørelse 
for svie og smerte efter ASL.

Tabt arbejdsfortjeneste og/eller godt-
gørelse for svie og smerte under Erstat-
ningsansvarsloven. Efter erstatningsan-
svarslovens regler kan der ydes erstatning for 
dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og/eller 
godtgørelse for svie og smerte. Det er muligt 
at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
til frivillige i hjemmeværnet, når de kommer til 
skade eller pådrager sig en sygdom som følge 
af den frivillige indsats, og som af den grund 
lider tab af arbejdsfortjeneste.
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Det kan næsten ikke blive meget hårdere. Ikke 
alene er det et ekstremt langt løb – det foregår 
også i terræn. Danmarks længste orienterings-
løb på 50 kilometer finder i år sted i det centrale 
Jylland. Sidste år indførte man dog også en 
25-kilometer-distance. Og det var en stor succes.

”Der var lige så mange deltagere på 25-kilo-
meter-distancen som på 50-kilometer-distancen. 
Og vi fik fat i folk, som ellers ikke ville være 
kommet,” siger løbskoordinator Allan Holmbæk, 
der er idrætsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt 
Herning.  

I det hele taget var løbet sidste år en lille triumf. 
I alt deltog knap 100 personer, der fordelte sig 
ligeligt på de to distancer, og det var 30 mere end 
forventet. I 2006 var deltagerantallet kun 40. Allan 
Holmbæks drøm er, at løbet med tiden kommer 
op på 150-200 deltagere fremover. Og han afslø-
rer, at der i år vil være præmie til den civile klub, 
regiment, hjemmeværnsdistrikt eller korps, der 
stiller med flest folk i orienteringsløbet.

Holdkonkurrence
Ligesom sidste år er der i år et nyt initiativ på 
programmet: En holdkonkurrence på 50-kilome-
ter-distancen for både militære og civile hold. 
Holdene skal bestå af tre mand, som alle tre skal 
gennemføre løbet. Et hold kan bestå af løbere fra 
en civil klub, et regiment, et hjemmeværnsdistrikt 
eller et korps.

Allan Holmbæk kunne godt tænke sig, at 
Hjemmeværnets Særlige Støtte- og Rekogno-
sceringskompagni (SSR) fik lidt mere konkur-
rence i orienteringsløbet fra Jægerkorpset og 
Frømandskorpset. Han sender derfor en særlig 
opfordring til de danske elitekorps om at deltage 
i løbet. Jægerkorpset har tidligere været med i 
løbet og resultatmæssigt ligget i toppen, og Al-
lan Holmbæk håber meget på, at både Jæger-
korpset og Frømandskorpset vil stille til løbet 
i større omfang end de seneste år. Desuden 
håber Allan Holmbæk på deltagelse fra Dan-
marks nabolande.

LAndeT rundT

Fakta

Danmarks længste oriente-
ringsløb arrangeres af Hær-
hjemmeværnsdistrikt Herning 
og Hjemmeværnets Særlig 
Støtte- og Rekognoscerings-
kompagni (SSR).

Tidspunkt: 22. august klok-
ken 8.00.
Sted: Silkeborg-området.
Tilmeldingsfrist: 8. august.
Deltagere: Både civile og mi-
litære kan deltage på begge 
distancer.
Pris: Det koster 100 kroner 
for alle. Beløbet går til en 
t-shirt og er obligatorisk. Der-
udover skal civile deltagere 
betale et startgebyr.
Forplejning: Der er forplej-
ning lørdag morgen, middag 
og aften. 

Læs mere på www.50km.dk.

Fra sidste års orienteringsløb 
i Strådsø Plantage.

Ikke for
tøsedrenge
Efter sidste års succes med en ny distance vender Danmarks  
længste orienteringsløb tilbage i år med endnu et nyt tiltag:  
en holdkonkurrence for både militære og civile hold.

kirkeministeren støtter hjemmeværnet
Under overskriften ’Kirkeministeren går forrest med støtte til udsendte fra hjemmeværnet’ skrev kirkeminister 
Birthe Rønn Hornbech i en nyhed på ministeriets hjemmeside 20. april:

“Det er for mig helt naturligt, at statslige myndigheder som Kirkeministeriet går foran i denne sag. Og jeg 
vil finde det naturligt, at også menighedsrådene, som har medarbejdere ansat, giver tilkende, at de er villige til 
at give medarbejdere orlov og mulighed for at vende tilbage til deres job, hvis de er officerer af reserven eller 
med i hjemmeværnet.” 

Medlemskabet af Interforce betyder, at ansatte i en virksomhed kan få orlov, hvis han eller hun ønsker at 
deltage i en international mission som for eksempel hjemmeværnssoldat eller officer af reserven, og at de vil 
være sikret job, når de vender tilbage.
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Det, der skulle have været en stille og ro-
lig trafikøvelse for 18 politihjemmeværnsfolk 
fra Vordingborg, blev i en weekend i marts 
med ét slag forvandlet til en akut og talstærk 
håndsrækning til Sydsjællands- og Lolland-
Falsters Politi.

En 19-årig mand var ifølge Ekstra Bladet 
på udgang fra en afsoning, da der i forbin-
delse med en bilhandel pludselig opstod 
tumult, og politiet blev tilkaldt.

Under sin flugt i Vordingborg løb den 
19-årige mand, der ifølge TV2 Øst har flere 
voldsdomme bag sig, ind i et villaområde. 
Her var 18 lokale politihjemmeværnsfolk i fuld 
gang med deres årlige trafikøvelse under le-
delse af delingsfører H.C. Rasmussen, der til 
daglig selv er politimand i Næstved.

”I Valdemarsgade ser vi en ung mand 
stikke af. I første omgang sætter jeg efter 
ham. Senere sluttede flere af mine folk sig 
til de politifolk, der jagtede den unge mand,” 

fortæller delingsfører H.C. Rasmussen, der 
leder delingen fra Vordingborg under Politi-
hjemmeværnskompagni Storstrømmen.

H. C. Rasmussen organiserede samtidig 
sine folk på forskellige overvågningsposter, 
hvilket var med til at presse den flygtende 
unge mand. Det lykkedes forfølgerne at 
trænge manden op mod muren til en have i 
Nørregade, hvor han blev anholdt af politiet. 
Her skal han have truet sine forfølgere, hvil-
ket førte til, at politifolk affyrede to skud.  
Alt i mens sørgede den talstærke deling 
fra hjemmeværnet for at afspærre selve 
gerningsstedet, hvor de også holdt øje med, 
hvem der kom og gik.

”Mine folk var toptunede til opgaven. Jeg 
har netop undervist dem i, hvordan man 
skal reagere på et gerningssted,” siger H. 
C. Rasmussen, der er stolt af sine folks 
indsats, fordi de handlede så professionelt i 
situationen.

Flere af de udsendte hjemmeværnssoldater 
i den første internationale hjemmeværnsde-
ling i Afghanistan blev fyret eller var nødt til 
at sige op for at kunne komme afsted.

Den uholdbare jobsituation for de ud-
sendte hjemmeværnsfolk er baggrunden 
for, at regeringen til efteråret fremsætter et 
lovforslag, der skal beskytte hjemmeværns-
soldaterne. Hjemmeværnet skal frem til 
2010 stille med vagthold i de danske lejre 
i Afghanistan. Den anden bevogtningsde-
ling fra hjemmeværnet gør p.t. tjeneste i 
Helmand-provinsen.

Det er regeringens opfattelse, at alle, der 
udsendes af forsvaret i internationale mis-
sioner og dermed varetager en vigtig sam-
fundsmæssig opgave, bør være beskyttet 
mod afskedigelse, skriver forsvarsminister 
Søren Gade (V) til Folketingets Forsvars-
udvalg. 

Søren Gade forklarer, at han først blev 
opmærksom på problemet, efter at sagen 
kom frem i medierne ved årsskiftet. Efterføl-
gende annoncerede Hærens Konstabel- og 
Korporalforening (HKKF), at fyringerne af 
hjemmeværnsfolkene efter deres opfattelser 
var ulovlige, og at de ville køre en retssag 
mod en civil arbejdsgiver.

I hjemmeværnet glæder man sig og ser 
frem til, at de udsendte hjemmeværns-
soldater får samme beskyttelse som andre 
efter »Lov om værnepligtsorlov og orlov til 
FN-tjeneste«.

Fange på flugt løb  
ind i hjemmeværnsøvelse 

Delingsfører H. C. Rasmussen var i gang med 
en trafikøvelse med sin deling, da de pludselig 
blev involveret i at fange en ung mand på flugt.

Hjemmeværnsfolk skal også beskyttes

Forsvarsminister Søren Gade vil have 
samme beskyttelse for hjemmeværns-
soldater som andre udsendte 
soldater.
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Bud efter hjemmeværnet i påsken
I løbet af påsken havde mange frivillige i hjemmeværnet  
travlt med indsættelser til lands, til vands og i luften.

Natten til den 14. april udbrød der brand i en 
lejlighed på Nørrebro. Syv hjemmeværnssoldater 
fra Hærhjemmeværnsdistrikt København City 
blev indsat fraklokken to til syv for at afspærre 
området. Flere personer måtte evakueres fra 
ejendommen, men heldigvis kom ingen til skade.

Påskesøndag den 12. april brændte en 
fire-længet gård ved Fjelde på Falster, og 
store mængder halm og en uheldig vindretning 
krævede et stort slukningsarbejde. Politihjem-
meværnet fra Nykøbing Falster blev tilkaldt til 
at hjælpe med at afspærre området.

Efter et frontalsammenstød mellem to biler 
omkom tre unge mænd natten til påskesøn-
dag i Esbjerg. Men inden da havde Thomas 
Jørgensen forsøgt at redde deres liv ved at 
bruge sin førstehjælpsuddannelse fra hjemme-
værnet. Sammen med en ung kvinde gav han 
en af mændene kunstigt åndedræt og hjerte-
massage, indtil politi og redningsfolk ankom 
til stedet. “Jeg ved, at de første minutter er 
livsvigtige. Man skal handle,” sagde Thomas 
Jørgensen efterfølgende til Ekstra Bladet.

Marinehjemmeværnet hjalp den 8. april Sø-

værnets Operative Kommando, politiet og Vejle 
Brandvæsens dykkertjeneste med at søge 
efter personer, der kunne have været om bord 
på en jolle, der drev rundt på Vejle Fjord. Det 
viste sig dog, at der var tale om drengestreger 
og altså ingen forsvundne personer.

En af Flyverhjemmeværnets Flyvende 
Delinger hjalp politiet med eftersøgningen 
ved Sallingsundbroen af en 54-årig kvinde, 
der forsvandt i begyndelsen af påsken. Ved 
samme lejlighed kunne delingen rapportere et 
olieudslip til Søværnets Operative Kommando.

Tidligt på natten den 7. april blev en mand 
skudt ved banegården i Ribe, og hjemmevær-
net blev indsat for at afspærre gerningsstedet, 
så politiet kunne søge efter tekniske spor. Of-
feret blev kørt på hospitalet, men var heldigvis 
uden for livsfare.

Et kærestepar, der forsvandt 8. marts, blev 
op til påsken fundet druknet. Både politiet, 
dykkere og marinehjemmeværnet gjorde i en 
måned en kæmpe indsats for at finde dem. 
Kvinden blev fundet af marinehjemmeværnet, 
og senere blev manden også fundet.

Påsken blev travl for flere af hjemmeværnets 
kompagnier, flotiller og eskadriller, blandt 
andet med hjælp til politiet med afspærringer 
og eftersøgninger (arkivfoto).

Soldater fra tre hjemmeværnskompagnier 
var hurtigt på plads med at sikre afspærrin-
ger under branden i beboelsesejendommen 
på Amager (arkivfoto).

40 hjemmeværnssoldater blev i al hast 
indsat, da der udbrød brand i en beboelses-
ejendom på Amager en aften i april. 

Hjemmeværnssoldaterne fra tre kompag-
nier var på plads kort efter, at de var blevet 
tilkaldt af politiet.

20 personer måtte evakueres fra den 
brændende ejendom, da der var fare for at 
dele af taget kunne styrte ned.

“Da vi var kommet igennem afspærrin-
gen, blev vi sat ind i situatuonen af politiet, 
og placerede os to og to forskellige steder 
ved afspærringen,” siger Lars Bayer, der er 
gruppefører i Hærhjemmeværnskompagni 
Amager.

Der var også folk fra de to politihjemme-
værnskompagnier Amager og Hvidovre.

“Alle var glade for at blive brugt af politiet. 
Det var en stor afspærring, så det er rart 
at vise, at vi kan stille det antal folk, der er 
nødvendigt,” siger gruppeføreren, der selv 
var der det meste af natten, inden opgaven 
blev afsluttet ved 5-6 tiden næste morgen.

De mange beboere var også positive over 
for hjemmeværnet.

“De ville selvfølgelig gerne tilbage til deres 
lejligheder, men de tog nu meget pænt, at 
vi var nødt til at holde alle væk,” siger Lars 
Bayer og fremhæver, at 7-eleven igennem 
hele natten bød på gratis kaffe til de efter-
hånden frysende hjemmeværnssoldater.

En spritbilist var meget opsat på at 
komme igennem afspærringen, men blev 
stille og roligt overdraget til politiet.

På pletten ved stor brand
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Den Kommitterede for Hjemmeværnet, Ulrik 
Kragh, er blevet tildelt Ridderkorset.
Ulrik Kragh blev indsat som kommitteret for 
hjemmeværnet 1. januar 2005. Stillingen 
var tidsbestemt til fire år, men Ulrik Kraghs 
tjenesteperiode blev forlænget til at omfatte 
hele 2009.
Ulrik Kragh er uddannet bygningsingeniør og 
bor i Horsens, hvor han er medlem af byrådet. 
Han er tidligere medlem af folketinget for 
Venstre og var ved det seneste forsvarsfor-
lig i 2004 partiets forsvarspolitiske ordfører. 
Derudover er han tildelt Hjemmeværnets 
Fortjensttegn i 2006.
Stabschefen i Hjemmeværnskommandoen, 
Finn Winkler, er blevet brigadegeneral.
Funktionen som stabschef i Hjemmeværns-
kommandoen er i lighed med forsvarets øvrige 

stabschefer for de operative kommandoer 
blevet tillagt grad af brigadegeneral.
Finn Winkler har været stabschef i Hjemme-
værnskommandoen siden sommeren 2007 
og har i sin lange karriere blandt andet været 
både chef for 1. Panserbataljon ved Gardehu-
sarregimentet og chef for Institut for Militære 
Operationer ved Forsvarsakademiet. Derud-
over er han tildelt Ridderkorset af 1. grad.

Inspektøren for Flyverhjemmeværnet, Kurt 
N. Refsgaard, har modtaget jubilæumsgratiale 
for 40 års tjeneste i forsvaret.

Kurt Refsgaard har været flyverhjemme-
værnsinspektør siden august 2006 og var 
tidligere chef for driftsdivisionen ved Flyvertak-
tisk Kommando.

Kurt Refsgaard er derudover også Ridder af 
Dannebrogsordenen af 1. grad.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn holdt 
den 17. marts mindedag for kaptajn Christian 
Jørgen Grundt Damholt, der mistede livet 
under udførelsen af sit job som CIMIC-officer i 
Afghanistan 17. marts 2008.

Christian Jørgen Grundt Damholt 
var før udsendelsen til Afghanistan ansat 
som uddannelsesofficer ved det nordvestfyn-
ske distrikt i Odense. På årsdagen for hans 
død indviede distriktet en mindeplade til ære 
for ham.

Det blev en smuk mindedag for Christian. 
Der deltog familie, venner, hjemmeværnsfolk, 
militære repræsentanter fra det fynske hjem-
meværn og fra den CIMIC-enhed (CIMIC: Ci-

vilian Military Cooperation, red.), hvor Christian 
gjorde tjeneste.

Til stede var også Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet, Ulrik Kragh. ”Vores sikker-
hed afhænger af mennesker som Christian 
og deres indsats. Han drog ud i verden for at 
hjælpe og gøre verden til et bedre sted. Des-
værre kom Christian til at betale den dyreste 
pris,” sagde Ulrik Kragh. Han er også for-
mand for Hjemmeværnsfonden, der har ydet 
økonomisk støtte til mindesmærket.

Christians chef i Afghanistan, kaptajn Jens 
Mulvad, betonede i sin tale, at ”Christian havde 
haft en fantastisk evne til at komme i dialog 
med den civile befolkning i Afghanistan.”

Få overblik over 
uddannelsen
Hjemmeværnsdistrikterne i hele landet har 
netop fået udleveret pc’ere med et nyt pro-
gram ’Hjemmeværnets Uddannelsesover-
sigt’ - også kaldet ’Hallingsystemet’. Og 
det er et værktøj, der fra starten udfylder 
et hul.

“Systemet vil meget enkelt og hurtigt 
kunne give os et overblik over den enkeltes 
uddannelsessituation i forhold til vedkom-
mendes aktuelle funktion,” skrev distrikts-
chef oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen i 
det seneste nummer af Totalforsvarsregion 
Københavns magasin FELTPOST.

Systemet er designet af IT-konsulent 
Lars Halling, der også selv er frivillig. Det 
er en videreudvikling af et system, som 
premierløjtnant Anders Siig Jørgensen fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn 
udviklede for nogle år siden.

I systemet kan man udskrive en liste 
over gennemførte og manglende uddannel-
sesmoduler både for hver enkelt hjemme-
værnssoldat og for en hel underafdeling.

“Det giver kompagnicheferne en længe 
savnet mulighed for at lave nogle bedre 
uddannelsesplaner for hele kompagniet,” 
siger Vagn Nielsen, der sidder i Hjemme-
værnskommandoens kommunikationsafde-
ling og selv er frivillig kompagnichef.

Listerne over uddannelsesmoduler er 
bygget op i excel-regneark, og systemet 
kan automatisk generere en uddannel-
sesplan over de manglende uddannelser. 
Det sker i et word-doukument, som kan 
udfyldes med datoer i fællesskab med 
kompagnichefen.

Videreudviklingen af Anders Siig Jørgen-
sens system blev sat i gang i Hærhjem-
meværnsdistrikt Nordsjælland og har taget 
godt et år at gøre færdigt.

“Det var daværende distriktschef 
Christian Damberg, der var med til at 
sætte mig i gang med det,” siger Lars Hal-
ling, der har arbejdet med edb det meste 
af sin tid på arbejdsmarkedet. “Distrikterne 
skulle gerne have et system, der på en 
enkel måde kan give en oversigt over det 
samlede uddannelsesbillede.”

Hæder til topfolk i hjemmeværnet

Mindedag for  
falden kaptajn

Ulrik Kragh Kurt Refsgaard Finn Winkler
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BøGer

Myten om aftalt spil 
den 9. april
Næste år er det 70 år siden, at Danmark 
blev besat. I den forbindelse vil myten om en 
hemmelig aftale mellem den danske uden-
rigsminister P. Munch og den tyske SS-
Reichsführer Heinrich Himmler ganske sik-
kert blive forsøgt gentaget som et faktum.

AF ERIK WEIDINGER, HISTORIKER, 

SERGENT I  HæRHJEMMEVæRNSDISTRIKT NORDSJæLLAND
En tysk soldat foran Kastellet i 1940

Myten fortæller, at der den 17. marts 1940 
skulle have fundet et møde sted i Rostock 
mellem P. Munch og Heinrich Himmler. For-
målet skulle været at besætte Danmark uden 
kamp. Derved sikrede Munch sig samtidig, 
at det ikke ville komme til nogle danske tab. 
Lignende konspirationsteorier opstod samtidig 
i Frankrig, Belgien og Holland, hvor det var 
komplet uforståeligt, at man ikke kunne holde 
tyskerne stangen i længere tid. Samt at man 
så let havde ladet sig overrumple.

Herhjemme opstod historien i første om-
gang i efteråret 1940, hvor den danske nazi-
fører Frits Clausen ville skabe folkelig mistillid 
til regeringen for selv at tage magten gennem 
et kup. Senere voksede myten sig større 
blandt internerede landssvigere. De søgte at 
påvise, at man umuligt kunne have gjort noget 
videre strafbart, når nu landets regering selv 
havde forrådt Danmark inden besættelsen.

En grund til at myten blev så udbredt var, 
at den almindelige dansker havde brug for en 
forklaring på, hvordan det var muligt at blive 
besat på bare to timer. Når man samtidig 
tog med i sine betragtninger, at der i dagene 
inden invasionen kom efterretninger fra Tysk-
land om det forestående angreb, måtte der 
naturligvis være forræderi med i spillet. 

Årsagen var dog lige til. Den danske hær 
var blevet forsømt op gennem 1930’erne 
og var i 1940 ikke beregnet til et eksistens-
forsvar. En politik, som der i øvrigt var bred 
opbakning til i Folketinget.

For at angrebet på Danmark og Norge 

skulle lykkes, var det en absolut nødvendig-
hed, at planerne blev holdt fuldstændigt hem-
melige. Derfor udsendte Hitler i januar 1940 
en instruks omhandlende angreb på andre 
lande. Heri stod udtrykkeligt, at det kun var 
værnemagten, altså hæren, som måtte forbe-
rede militære operationer. I tilfælde af at det 
blev nødvendigt at inddrage andre, skulle de 
godkendes af Føreren selv. Eftersom Himmler 
havde med SS at gøre, kendte han derfor 
intet til angrebet på Danmark. Først den 9. 
april blev Himmler orienteret. Derfor kan han 
umuligt have diskuteret sagen med Munch 
den 17. marts. Himmlers stabschef har siden 
berettet, hvor overrasket SS-chefen blev, da 
han hørte, at angrebet var sat i værk.

Derudover kan det ikke bevises, at den 
danske udenrigsminister har været i Rostock 
på den omtalte dato. Man har hverken fundet 
dokumentation i danske eller tyske arkiver, 
dagbøger, aftalekalendere osv.

Ifølge myten var det ikke kun den danske 
udenrigsminister, som kendte til det fore-
stående angreb. Statsministeren, forsvars-
ministeren, værnscheferne, stabschefen, 
efterretningsfolk og enkelte diplomater var 
også vidende om planerne. Med så mange 
involverede er det utænkeligt, at der ikke ville 
sive noget ud på et eller andet tidspunkt.

En anden påstand, som skal støtte myten, 
er hændelserne på Masnedøfortet og Mid-
delgrunden. På Masnedøfortet var kun to 
marinere, der ikke kunne betjene kanonerne. 
Det er korrekt. Som et led i den førte for-

svarspolitik i 1930’erne, var fortet forsømt og 
stort set ubemandet. Det samme var fire an-
dre søforsvarsværker. Det kunne derfor ikke 
have noget med Rostock-myten at gøre. På 
Middelgrunden skulle man modtage 460 nye 
værnepligtige den 9. april. Det betød naturlig-
vis, at forsvarsanlægget nærmest var affolket, 
da de første tyske skibe anløb København.

Ved den internationale militærdomstol blev 
det i september 1945 slået fast, at Danmark 
var blevet invaderet som led i en angrebskrig. 
Ingen af de ansvarlige for den tyske krigsfø-
relse forsvarede sig på noget tidspunkt med, 
at det skete i fælles overenskomst med den 
danske regering. 

Listen af påstande, som skal underbygge 
myten, er lang. Desværre er der ikke gjort så 
meget for at tilbagevise den. En undtagelse 
er dog Bjørn Svenssons bog Mytedannelser 
omkring den 9. april 1940. Som supplement 
kan man gå ind på www.skeptica.dk/2007/
rostock1.thm.

Rostock-myten fik med tiden nogle interes-
sante vildskud. Eksempelvis blev Kaj Munk 
myrdet af britiske agenter. Årsagen var, at 
man ville provokere flere til at blive aktive 
i modstandsbevægelsen. Ligeledes skulle 
englænderne og amerikanerne være blevet 
orienteret om aftalen. Englænderne holdt 
deres viden hemmelig, for senere at brug den 
til at forhandle sig til lave flæskepriser efter 
1945. Og USA's pris? Thule-basen.

F
oto: P

olfoto
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Fra Spanien til  
Hong Kong
En række yngre historikere skriver i 
denne bog om danskere, der valgte 
at gå frivilligt i krig i perioden 1936-
1948. Det drejer sig blandt andet 
om dansk deltagelse i Den Span-
ske Borgerkrig, Nazi-Tysklands krig 
på Østfronten og britisk militærtje-
neste i de første efterkrigsår.

Titel: Danskere i krig
Forfatter: Rasmus Mariager (red.)
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 199,95

Roman om  
besættelsen
Dokumentarisk roman, der byg-
ger på den sande fortælling om 
frihedskæmperen Søren Lauritzen, 
kaldet Lille Sven, som var medlem 
af BOPA. Bogen omhandler også 
historier om andre BOPA-medlem-
mer, gruppens sabotageaktioner 
og livet under besættelsen.

Titel: Lille Sven
Forfatter: Gorm Rasmussen
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299

Det dansk-svenske 
opgør
Kjeld Hillingsø beskriver taktik og 
forløb set fra den militærhistoriske 
vinkel med fokus på de drabelige 
slag i København og ved Nyborg 
under svenskekrigene i slutningen 
af 1650’erne.

Titel: Broderstrid
Forfatter: Kjeld Hillingsø
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 249,95

Bremer og Bagdad
Fra Den Grønne Zone i Bagdad 
forsøgte Paul Bremer III i lidt over 
et år at udøve sit hverv som leder 
af genopbygning og humanitær 
hjælp i Irak. Da irakerne overtog 
magten, var landet i oprør og langt 
fra Bremers drøm om et demokra-
tisk land i stil med USA.

Titel: Den grønne zone
Forfatter: Rajiv Chandrasekaran
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299,95
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KurSuSKALender

Hjemmeværnsskolens 
Kursuskalender for 2. halvår 2009
På Hjemmeværnsskolens Informationscenter finder du opdaterede 
oplysninger om kursuskalender, uddannelsesveje, funktionsbeskrivelser 
og meget meget mere.

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

Kursuskalender for 1. halvår 2010 bringes i HJV magasinet 4/09.

AUGUSt 2009
Kursus Periode Sted

Chef Hemvärnspluton 1, del 1, Sverige -
4. AUG 2009 -  
13. AUG 2009

Sverige

RLU, Speedbådscertifikatkursus
7. AUG 2009 -  
9. AUG 2009

Slipshavn

Havmiljøkursus, FARF/NAV 8. AUG 2009 Slipshavn

Havmiljøkursus, Dæksgast 8. AUG 2009 Slipshavn

Dæksgastkursus
9. AUG 2009 -  
15. AUG 2009

Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, MHV
11. AUG 2009 - 
12. AUG 2009

Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus Modul 1
14. AUG 2009 - 
16. AUG 2009

Nymindegab

Alment Officerskursus Modul 1
14. AUG 2009 - 
16. AUG 2009

Nymindegab

Navigatørkursus, MHV
16. AUG 2009 - 
21. AUG 2009

Slipshavn

Hjemmeværnskursus I
17. AUG 2009 - 
28. AUG 2009

Nymindegab

Skydelederkursus 1
20. AUG 2009 - 
23. AUG 2009

Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus
21. AUG 2009 - 
23. AUG 2009

Slipshavn

Sygepasserkursus i hjemmeværnet 
Modul 1

21. AUG 2009 - 
23. AUG 2009

Nymindegab

Havmiljøkursus, FARF/NAV 22. AUG 2009 Slipshavn

Havmiljøkursus, Dæksgast 22. AUG 2009 Slipshavn

Instruktørkursus
23. AUG 2009 - 
28. AUG 2009

Nymindegab

Dæksgastkursus
23. AUG 2009 - 
29. AUG 2009

Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, MHV
25. AUG 2009 - 
26. AUG 2009

Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkursus 
Modul 1

25. AUG 2009 - 
28. AUG 2009

Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Integreret kursus (MHS) Modul 1

28. AUG 2009 - 
30. AUG 2009

Nymindegab

MOTBON, Brand og Havarikursus, 
Land FLS Frederikshavn

28. AUG 2009 kl. 
18:00 - 30. AUG 
2009 kl. 15:30

FLS Frederikshavn

Omskolingskursus 900-kl, Motor
30. AUG 2009 -  
3. SEP 2009

Slipshavn

Omskolingskursus 900-kl, NAV/FARF
30. AUG 2009 -  
3. SEP 2009

Slipshavn

SEPtEMBEr 2009
Kursus Periode Sted

RIS MOTBON, Havnebevogtningkursus
4. SEP 2009 -  
6. SEP 2009

Slipshavn

Skydelærerkursus 

Modul 1

6. SEP 2009 -  
9. SEP 2009

Nymindegab

Ledelseskursus 1
6. SEP 2009 -  
11. SEP 2009

Nymindegab

Hjemmeværnskursus II
7. SEP 2009 -  
11. SEP 2009

Nymindegab

Delingsførerkursus, Politi
7. SEP 2009 -  
11. SEP 2009

Nymindegab

Chef Hemvärnskompagni 1, del 1, 
Sverige

7. SEP 2009 -  
16. SEP 2009

Sverige

Chef Hemvärnspluton 1, del 1, Sverige
7. SEP 2009 -  
16. SEP 2009

Sverige

Chef Hemvärnspluton 1, del 2, Sverige
7. SEP 2009 -  
16. SEP 2009

Sverige

ECDIS Brugerkursus, MHV
11. SEP 2009 -  
12. SEP 2009

Slipshavn

RLU, Speedbådscertifikatkursus
11. SEP 2009 -  
13. SEP 2009

Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Integreret kursus Modul 2

13. SEP 2009 -  
18. SEP 2009

Nymindegab

Chefkursus
13. SEP 2009 -  
18. SEP 2009

Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Integreret kursus Modul 1

13. SEP 2009 -  
18. SEP 2009

Nymindegab

Dæksgastkursus
13. SEP 2009 -  
19. SEP 2009

Slipshavn

RLU, Brand- og Redningskursus, MHV
15. SEP 2009 -  
16. SEP 2009

Slipshavn

Feltpræstkursus, Totalforsvaret HJV
15. SEP 2009 -  
17. SEP 2009

Nymindegab

Retsforhold og Bevogtningspsykologi
18. SEP 2009 -  
20. SEP 2009

Slipshavn

Videregående Officerskursus
20. SEP 2009 -  
25. SEP 2009

Nymindegab

Kommunikationsgastkursus
20. SEP 2009 - 
25. SEP 2009

Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkursus

Modul 2

20. SEP 2009 -  
26. SEP 2009

Nymindegab
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Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold
27. SEP 2009 -  
30. SEP 2009

Fanø

Fartøjsførerkursus
27. SEP 2009 -  
2. OKT 2009

Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - 
Integreret kursus (MHS) Modul 2

27. SEP 2009 -  
2. OKT 2009

Slipshavn

OktOBEr 2009
Kursus Periode Sted

GIS, CBRN
2. OKT 2009 -  
3. OKT 2009

Slipshavn

Ledelseskursus 3
2. OKT 2009 -  
4. OKT 2009

Nymindegab

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV
4. OKT 2009 -  
8. OKT 2009

Slipshavn

Alment Officerskursus - Integreret 
kursus Modul 2

4. OKT 2009 -  
9. OKT 2009

Nymindegab

 Instruktørkursus
4. OKT 2009 -  
9. OKT 2009

Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV
4. OKT 2009 -  
9. OKT 2009

Slipshavn

Hovmesterkursus
4. OKT 2009 -  
9. OKT 2009

Slipshavn

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold
11. OKT 2009 - 
14. OKT 2009

Fanø

Alment Befalingsmandskursus - 
Integreret kursus Modul 3

23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Integreret kursus Modul 2

23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

Nymindegab

Informationslederkursus
23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

Nymindegab

Udstillingsbefalingsmandskursus
23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

Nymindegab

SAR 1
23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

FLS Frederikshavn

RIS MOTBON, Eskortekursus
23. OKT 2009 - 
25. OKT 2009

Slipshavn

Videregående Befalingsmandskursus
25. OKT 2009 - 
30. OKT 2009

Nymindegab

Navigatørkursus B
25. OKT 2009 - 
30. OKT 2009

Slipshavn

Kommunikationsgastkursus
25. OKT 2009 - 
30. OKT 2009

Slipshavn

Hjemmeværnsskolens Lærerkursus
25. OKT 2009 - 
30. OKT 2009

Nymindegab

Skydelærerkursus Modul 2
25. OKT 2009 - 
31. OKT 2009

Nymindegab

Næstkommanderendekursus, 
Underafdeling

30. OKT 2009 -  
1. NOV 2009

Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus - 
Integreret kursus (MHS) Modul 3

30. OKT 2009 -  
1. NOV 2009

Slipshavn

NOVEMBEr 2009
Kursus Periode Sted

Sygdomsbehandlerkursus, MHV
1. NOV 2009 -  
6. NOV 2009

Slipshavn

Assisterende motorpasserkursus, MHV
1. NOV 2009 -  
6. NOV 2009

Slipshavn

Marinehjemmeværnets Duelighedsbevis
6. NOV 2009 -  
8. NOV 2009

Slipshavn

Omskolingskursus MHV 800-kl, motor
6. NOV 2009 -  
8. NOV 2009

Slipshavn

Fjernkendingskursus, MHV
8. NOV 2009 -  
13. NOV 2009

Slipshavn

Fartøjsmesterskursus
8. NOV 2009 -  
13. NOV 2009

Slipshavn

Motorpasserkursus, MHV
8. NOV 2009 -  
13. NOV 2009

Slipshavn

Introduktionskursus for civilt ansat 
personale

9. NOV 2009 -  
11. NOV 2009

Nymindegab

Prehospital Trauma Life Support
9. NOV 2009 -  
12. NOV 2009

Nymindegab

ECDIS Brugerkursus, MHV
13. NOV 2009 - 
14. NOV 2009

Slipshavn

Informationsgrundkursus
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Deling
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Redaktørkursus
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Skydelederkursus 2
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Stabsofficer, Grundkursus
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Historikerkursus
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Nymindegab

Retsforhold og Bevogtningspsykologi
13. NOV 2009 - 
15. NOV 2009

Slipshavn

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV
15. NOV 2009 - 
19. NOV 2009

Slipshavn

Sygepasserkursus i hjemmeværnet 
Modul 2

15. NOV 2009 - 
20. NOV 2009

Nymindegab

Marinehjemmeværnets Duelighedsbevis
20. NOV 2009 - 
22. NOV 2009

Slipshavn

Videregående Officerskursus, MHV
20. NOV 2009 - 
22. NOV 2009

Slipshavn

Planlægningsofficerskursus, MHV
22. NOV 2009 - 
23. NOV 2009

Slipshavn

Operationsofficerskursus, MHV
22. NOV 2009 - 
23. NOV 2009

Slipshavn

Uddannelsesofficerskursus, MHV
22. NOV 2009 - 
23. NOV 2009

Slipshavn

Alment Officerskursus - Integreret 
kursus Modul 3

22. NOV 2009 - 
27. NOV 2009

Nymindegab

Ledelseskursus 2
22. NOV 2009 - 
27. NOV 2009

Nymindegab

Delingsførerkursus, MOTINF - 
Integreret kursus Modul 3

24. NOV 2009 - 
29. NOV 2009

Nymindegab

Introduktionskursus, BON, MHV
27. NOV 2009 - 
28. NOV 2009

Slipshavn

SAR 2
27. NOV 2009 - 
29. NOV 2009

FLS Frederikshavn

Chef Hemvärnskompagni 1, del 2, 
Sverige

30. NOV 2009 -  
9. DEC 2009

Sverige
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den SJOVe Side

Spørgsmål:
1   Hvad hedder bandet, der spillede sækkepibemusik til 

jubilæumsarrangementet i Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydfyn?

2   Hvad arbejder Linus Gerholt som i det civile liv?

3   Hvad hedder det sted, hvor affaldet fra Armadillo-lejren 
brændes?

4   Hvor mange deltog i 50-kilometer-orienteringsløb i 
2006?

5   Hvor mange civile indsættelser har Politihjemmeværns-
kompagni Odense cirka om året?

6   Hvad hedder hjemmeværnets musiksagkyndige?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 7. august 2009.

God fornøjelse

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

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

krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 1/09 blev:

Finn Bernth
Hammervænget 8
8310 Tranbjerg J

Birgit Reimann
Ternevej 6
Lyndby
4060 Kirke Såby
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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

Turist i København 
- Weekendophold med oplevelser
              Taastrup Park Hotel
Hyggeligt familiehotel beliggende på Københavns Vestegn. Kun 1 km fra motorvejsaf-
kørslen og kun 2 minutters gang fra Taastrup station. Med Copenhagen Card får du 
gratis transport, indgang til Tivoli samt andre spændende turistattraktioner i hoved-
stadsområdet. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Taastrup Park Hotel.

Pr
isk

od
e:

 9
6L

•	 1	x	velkomstdrink	(øl/sodavand)
•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	Copenhagen	Card,	24	timer
•	 Gratis	parkering
•	 Gratis	kaffe	og	te

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

995,-
Enkeltværelse 1.295,-

Ankomst hver fredag i 2009

All inclusive ved Herning 
- Miniferie i Midtjylland
           Kibæk Hotel
Herning er regionens naturlige centrum og metropol. De mange specialbutikker og cafe-
miljøet	langs	gågadestrøget	Østergade/Bredgade	er	netop	blevet	suppleret	med	Dalgas-
hus. Her kan du parkere bilen i en fire etagers p-kælder og gå direkte op i et spændende 
bycenter med en halv snes nye tøj- og livsstilsforretninger. 

Normalpris 2.395,-
Spar kr. 900,-

Pr
isk

od
e:

 3
1L

•		1	x	velkomstdrink
•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	to-retters	menu	m.	kaffe
•	 Fri	øl,	vand	og	vin	hver	
 aften kl. 18-22

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.495,-
Enkeltværelse 1.795,-
Fri	ankomst	hver	dag	frem	til	19.12.2009

Oplev livets gang i Lidenlund 
- 4 dejlige dage med alt inklusiv i Lemvig
            Hotel Nørre Vinkel 
Lemvig er Vestjyllands smilehul, og efter et par dage på Hotel Nørre Vinkel bliver de glade 
minder hængende længe efter, at ferien er forbi. Hotellet ligger i smukke omgivelser mellem 
Limfjorden og Vesterhavet. Restauranten byder på 1. klasses mad og en vidunderlig udsigt 
over både fjorden, byen og golfbanen, som i øvrigt starter 500 m fra hotellet.

Normalpris 3.500,-
Spar kr 1.501,-

Pr
isk

od
e:

 6
7L

•	 3	x	overnatning
•	 3	x	morgenbuffet
•	 3	x	to-retters	menu
•	 Kaffe,	the,	øl,	vand	og	vin	til	
 rådighed hele dagen i restaurant   
 og receptionsområde

Pris i kr. pr. pers. i 
dobbeltværelse

1.999,-
Enkeltværelse 2.700,-
Ankomst hver torsdag frem til 30.09.2009

Vejlefjord – slottet i skoven 
- Termiske bade og sanselige oplevelser
              Vejlefjord Hotel & Konference
Nyd stemningen i Vejlefjords smukke historiske rammer. Bo i nyrenoverede værelser og ud-
forsk den dejlige natur. Hotellet rummer Nordeuropas største termiske bade & spa afdeling 
med i alt 1.800 m2 tidløs forkælelse. Vejlefjord Hotel & Konference glæder sig til at byde 
velkommen!

Normalpris 2.295,-
Spar kr. 300,-

Pr
isk

od
e:

 7
2L

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 2	x	tre-retters	menu	eller	
 aftenbuffet - kokkens valg
•	 1	x	adgang	til	De	Termiske	Bade
•	 1	x	spabehandling	kat.	3,	4,	5,	8		
 eller 9  på dag 2 

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.995,-
Enkeltværelse 2.395,-
Valgfri ankomst frem til 31.08.2009

Fynske fristelser 
- 5 sommerdage tæt på Odense
              Næsbylund Kro og Hotel
Grevinde	Danner,	Chr.	VIII	og	Frederik	VII	gjorde	det	–	H.C.	Andersen	og	Carl	Nielsen	
gjorde	det	–	Kim	Larsen	og	Lasse	&	Mathilde	gør	det…..	Alle	siger	de	–	Fyn	er	Fin!	

Pr
isk

od
e:

 8
2L

•	 4	x	overnatning
•	 4	x	morgenbuffet
•	 4	x	2-retters	menu	og	kaffe
•	 3	x	entrébillet	-	vælg	mellem:
 flere forskellige seværdigheder.

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse 

1.548,-
Enkeltværelse	2.148,-
Ankomst hver mandag i juni, juli og 
august 2009

Sommerferie ved Limfjorden 
- Golf, Gastronomi & Wellness i Løgstør
              Løgstør Parkhotel 
Løgstør	Parkhotel	-	Golf	&	Wellness	Resort	er	et	fascinerende	og	prisbelønnet	byg-
geri	med	pragtfuld	udsigt	over	Limfjorden.	”Toftebjerg	Spa	&	Wellness”	tilbyder	spa,	
dampkabiner, sauna, massage samt ansigts- og kropsbehandlinger. Spadser i det 
hyggelige havnemiljø eller besøge en af de mange attraktioner i området.   

Normalpris 1.895,-
Spar kr. 300,-

Pr
isk

od
e:

 7
4L

•	 5	x	overnatning
•	 5	x	morgenbuffet
•	 1	x	tre-retters	velkomstmenu
•	 1	x	entré	til	Limfjordsmuseet	og		 	
 Det Maritime Oplevelsescenter
•	 Gratis	entré	til	spa	&	wellness	÷lørd.		
•	 Gratis	kaffe	&	te	hele	døgnet

Pris i kr. pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.595,-
Enkeltværelse 1.795,-
Valgfri ankomst i perioden 15.06 -15.08.2009

Normalpris 1.450,-
Spar kr. 455,-

Normalpris 2.048,-
Spar kr. 500,-

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: 

Lille Amsterdam
4 dages ferie på 4-stjernet hotel i Friedrichstadt, Tyskland

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag/buffet
• 1 x 4-retters middag/buffet
• 1 x velkomstdrink

Ringhotel Aquarium HHHH
Kun omkring en times kørsel fra den danske grænse ligger den 
lille perle af en by, Friedrichstadt, som har fået tilnavnet Lille 
Amsterdam på grund af sit tydelige hollandske præg med ka-
naler og originale gavlhuse. I gåafstand fra markedspladsen og 
byens seværdigheder finder man Ringhotel Aquarium med en 
idyllisk beliggenhed lige ved byens største kanal. Her bliver I 
budt velkommen med en drink og kræset om med god mad. Og 
fra Friedrichstadt har I et godt udgangspunkt for udflugter rundt 
i Schleswig-Holstein. Oplev f.eks. halvøen Eiderstedt, hvor I fin-
der den populære ferieby St. Peter-Ording med kilometerlang 
sandstrand og unikke pælehuse. Eller besøg barokslottet i Hu-
sum (16 km), hvor også slotsparken er et besøg værd.

Ankomst: 
Juni: 8. 9. 14. 15. 28. 29. 30.
Juli: 1. 5. 6. 12. 13.
Aug.: 2. 3. 16. 17. 18. 19. 23. 24. 30. 31.
Søndage, mandage og tirsdage i perioden 13.9.-15.12.2009.

Oplev København!
3 dages ferie på 4-stjernet hotel i Kastrup

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet

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

Quality Hotel Dan HHHH
Det 4-stjernede Quality Hotel Dan 
ligger i Kastrup med metro- og bus-
forbindelser nærmest lige uden for 
døren. Med metroen er I på Kongens 
Nytorv på under et kvarter og har 
alle Københavns seværdigheder og 
muligheder for jer. Hvis solen skin-
ner, kan I smutte en tur omkring altid 
hyggelige og livlige Nyhavn, hvor man 
kan nyde et glas velskænket fadøl el-
ler måske tage på havnerundfart og 
se byen fra vandsiden. Men benyt jer 
også af Strøgets mange muligheder for 
at shoppe – eller nyd en god frokost 
på en af de utallige caféer og restau-
ranter. Og for børn og barnlige sjæle 
vil en tur i Tivoli gøre underværker 
– her er alt fra vilde forlystelser til de 
lidt mere fredelige fornøjelser. Hvis I 
interesserer jer for kunst, kultur og 
historie har København desuden et 
væld af spændende museer som f.eks. 
Nationalmuseet eller Thorvaldsens 
Museum.

Valgfri ankomst i perioden 
21.8.-30.12.2009.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Familieferie 
i Salzburgerland
8 dages ferie på 3-stjernet hotel i Flachau, Østrig

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag 
 inkl. salatbar

Børnerabat:  
Max. 1 barn 0-3 år gratis i forældres seng.
Max. 2 børn 4-11 år gratis i forældres værelse.
Max. 2 børn 12-14 år ½ pris i forældres værelse.
Dog max. 2 ekstraopredninger i alt pr. værelse.

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

Hotel Accord & Alpin HHH
Blandt blomstrende sætere og alpe-
toppe i Salzburgerland finder man 
Hotel Accord & Alpin i feriebyen 
Flachau 70 km sydøst for Mozarts 
fødeby Salzburg. Både på hotellet og 
i byen er der gode muligheder for 
ferieaktivitet. Hop i hotellets skønne 
swimmingpool eller tag med svæveba-
nen fra dalstationen lige ved siden af 
hotellet op til toppen af alperne, hvor 
I kan vandre, holde picnic eller blot 
nyde panoramaudsigten. I Flachau er 
der aktivitetstilbud lige fra ridning og 
riverrafting til minigolf og sommer-
kælkebane. Og I byen Wagrain (11 
km) ligger aktivitetsparken Amadé, 
hvor I bl.a. både kan lege i badelandet 
og på rulleskøjtebanen. Og har I lyst 
til at opleve Østrigs smukke natur, så 
snør vandrestøvlerne og tag på tur i 
det fantastiske landskab.

Ankomst:  
Lørdage i perioden 6.6.-5.9.2009.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

kr. 799,-
kr. 2.699,-

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

kr. 1.399,-

Quality Hotel Dan

...eller ring: 

Hotel Accord & Alpin

Ringhotel Aquarium

Ekstradøgn 
m. morgenbuffet
Kun kr. 449,-
Ring og hør nærmere

Foto Niclas Jessen

Rejsepræmier 

& rejsetips

www.happydays.nu
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Blokken 37 • 3460 Birkerød • 36 77 56 40 • www.inf-wear.dk • info@inf-wear.dk

Pris: Kr. 399,-

Pris: Kr. 499,-

Nyhed 

Pure 
Hydration

Fås snart 
i dansk

camouflage

ALTA
Knæbeskytter
Pris: Kr. 239,-  

Recon
  Daypack Specialist

 Pris: Kr. 1.495,-

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

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

FoxRiver stømper 
Wick Dry Maximum

Pris: Kr. 98,-

Sawfly Deluxe
Forsvarets fragbrille

Pris: Kr. 799,-

NFM
  Kortmappe

 Pris: Kr. 349,-

Garnisionsrygsæk - ”Kastellet”
Rygsækken er designet til dagligt garnisonsbrug. 

Den har 4 praktiske rum i forskellige størrelser 
med mange muligheder for organisering af stumper 

i de indbyggede lommer. 

Under bærehåndtaget er der et udtag til drikkeslange 
og i hovedrummet er der en lomme til et vandreservoir 

– eksempelvis Pure Hydration Reservoir.

Pure Hydration!
Aquasak Mobile Hydration,

er markedets mest unikke drikkesystem, der udmærker
sig på 3 væsentlige områder:

• Åbning med dæksel gør den let at fylde op
• Topåbning gør den ekstra nem at rengøre
• Kan monteres med vandrensningsfilter 

til brug for urent vand

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

Fra Livgarden  
til hjemmeværnet

Hjemmeværnet 
justerer design

22
36

Halvvejsstatus 
fra Afghanistan18

Mere indflydelse 
til de frivillige11

Kamp  
til stregen
Side 5-9
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