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Pris: Kr. 1.299,-

Årets
julegave Udtagelig membran

Ærmelomme

Baglomme

Inderlommer

Skjult hætte

XGO
Neck Gaiter, sort

Pris: Kr. 125,-  

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Dragoon
Vinter combat gloves

Pris: Kr. 250,-

FoxRiver Wick Dry
  Maximum, sort

 Pris: Kr. 99,-

	 	 																																																																																		Dragoon
  ASBAC Smock

All Season Body Armour Combat Smock
ASBAC Smock er specielt designet som en fleksibel kampjakke til alle 

fire sæsoner og til anvendelse under fremtidens bæresystem.
 

Smocken har flere features end ovennævnte: Membranen er vandtæt 
og åndbar, der er udtagelig albuebeskyttelse og aftagelig hætte. 

Ingen knapper i brystområdet, hvor en skudsikker plade er placeret mv.

Army Bag
Oliven

Pris: Kr. 399,-

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

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

Tema: hjv.dk kan
mere end du tror

Arbejdet med
det nye forsvarsforlig

15
22

Spørgsmål og svar
om uniformer12

Ny kommitteret
for hjemmeværnet10

de får én på
opleveren…
Folk strømmer til hjemmeværnet  
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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 Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

             Hotel Randers
Hotel Randers er et af landets ældste provinshotel-
ler, beliggende i hjertet af Randers. Hotellet blev 
opført i 1856 og er i løbet af årene blevet nænsomt 
renoveret, så det den dag i dag stadig er byens 
eneste firestjernede hotel. Kom og oplev den helt 
specielle stemning og atmosfære, hvor vores mo-
derne café Mathisen også er en del af charmen.

Dejlig atmosfære i Randers
- Weekendophold med sjæl

          

SPAR kR. 455,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet 

Enkeltværelse 700,-

Ankomst	fredage	frem	til	18.12.2009	
samt	i	perioden	08.01	–	18.06.2010	
–	valgfri	i	vinterferien	12.-26.02	
samt	påsken	26.03	–	03.04.2010.

580,-
Priskode

L23

             Skjalm Hvide Hotel
Skjalm Hvide Hotel ligger centralt i Nordsjælland 
kun 30 km fra København mellem Hillerød, Roskilde 
og Frederikssund. Som gæst på Skjalm Hvide Hotel 
er De tæt på alle seværdigheder i København og 
Nordsjælland - parker bilen gratis og tag S-toget 
direkte til København. Hele hotellet er en oase af 
fred og ro. Velkommen.

Bekvemmeligt i Nordsjælland
-	fridage	nær	København

           

SPAR kR. 470,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenmad
•	 1	x	velkomstdrink
•	 1	x	3-retters	menu

Enkeltværelse	1.275,-

Valgfri	ankomst	i	2010
–restauranten	er	lukket	søndage.

975,-
Priskode

L56

             Sdr. Omme kro
Sdr. Omme Kro & Hotel er en traditionsrig lande-
vejskro, centralt beliggende midt på den jyske hede 
ved Brande. Store, lyse værelser med udsigt til kro-
ens have, der gennemløbes af Omme Å. Varieret 
spisekort med god dansk kromad til rimelige priser. 
På Sdr. Omme Kro & Hotel bliver der lagt vægt på 
en god personlig betjening.

Rolige dage på den jyske hede
-	med	å	i	baghaven

           

SPAR kR. 444,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	velkomstdrink
•	 1	x	kaffe	og	kage
•	 2	x	2-retters	menu	

Valgfri ankomst i perioden 
11.01	–	30.06.2010.	–	lukket	søndage.

895,-
Priskode

L53

Ingen	ekspeditions-	og	afbestillingsgebyr	·	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 Gode børnerabatter – Ring og hør nærmere. 

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr 49,-.
Teknisk arrangør: 

Svensk herregårdsweekend
3 dage på 4-stjernet herregårdshotel i Vargön ved Vänern

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 2 x eftermiddagskaffe med hjemmebag
• 1 x middagsret • 1 x 5-retters middag

Ronnums Herrgård HHHH

Når du kører op ad alléen til gamle Ronnums Herrgård, 
møder du synet af gulmalede træfacader under grønne 
trækroner. – Det er ren svensk nostalgi med et strejf af 
udsøgt luksus. Restauranten på Ronnums Herrgård er i 
en klasse for sig, og det historiske herregårdsmiljø har 
aner tilbage til 1300-tallet. Hele weekenden kan du nyde 
salonerne og kaminstuerne, de enorme lysekroner og 
den ægte nordiske sjæl, og lørdag aften krones oplevel-
serne af en udsøgt 5-retters middag. 

Ankomst: Fredage frem til 11.12.2009 samt 
i perioden 8.1.-18.6.2010.
Valgfri ankomst i vinterferien 12.-26.2., 
påske 31.3.-3.4., Kr. Himmelfart: 12.-14.5 
og pinsen 21.-22.5.2010.

Ekstradøgn med morgenbuffet: Kun 349,-

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Limfjordsferie 
med ølsmagning

Ved bredden 
af Wittensee

3 dage på 3-stjernet hotel med udsigt over Sallingsund 4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x Fur-ølsmagning 

Hotel Pinenhus HHH

Mellem himmel og hav og 
med udsigt over Limfjordens 
vande ligger et sted, hvor stress 
og jag fordufter som dug for solen: 
Hotel Pinenhus har en historie som 
kongeligt privilegeret færgekro, der 
går næsten 300 år tilbage i tiden, og 
med sine nye, flotte rammer har ho-
tellet bevaret traditionen for hygge, 
god mad og afslapning midt i Lim-
fjordslandets pragtfulde natur. Lige 
nedenfor hotellet kan man slentre 
langs stranden med udsigt til den 
elegante Sallingsundbro.

Ankomst: Hverdage frem til 
18.12.2009 samt i perioden 
5.1.-26.3.2010.
Valgfri ankomst i perioden 
2.4.-28.6.2010.

Ekstradøgn med morgenbuffet: 
Kun 349,-

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters 
 middag/buffet
• 1 x velkomstcocktail
• 1 x entre til vikinge-
 museet, Gottorp Slot 
 eller Dannevirke
• Cykel- og vandrekort 

Hotel Wittensee HHH

Hotellet ligger i naturskønne om-
givelser kun et stenkast fra en af 
Nordtysklands smukkeste søer 
Wittensee. Og naturparken Hütte-
ner Berge, der udgør en stor del af 
områdets kulisse, gør ferieaktivitet 
til en leg. Med et net af spændende 
stier både i lokalområdet samt ud til 
f.eks. kystperlen Eckernförde (9 km) 
kan I få stor glæde af det gratis cy-
kel- og vandrekort, der er inkluderet 
i opholdet. Men hotellet ligger også 
dejligt centralt i forhold til Schle-
swig-Holsteins andre spændende at-
traktioner.

Valgfri ankomst frem til 
14.12.2009 samt 
i perioden 13.1.-27.4.2010.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

...eller ring: 

Ronnums Herrgård

Hotel Pinenhus

Hotel Wittensee

Julegaveidé

Overrask med oplevelser

– giv et rejsegavekort!

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.099,-
Normalpris 1.249,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
Normalpris 1.149,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.299,-
Normalpris 1.449,-
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Om hjv.dk

Ingen er i tvivl om, at HJV.DK er 
hjemmeværnets vigtigste kom-
munikationsplatform. Ej heller er 
mange i tvivl om, at det ikke er 
verdens hurtigste og mest stabile 
platform. Derfor er der nu lavet 
en aftale med Microsoft, så pro-
blemerne forhåbentlig kan blive 
løst i løbet af få måneder. Men 
uanset utilfredsstillende svartider, 
så rummer HJV.DK faktisk en 
række muligheder, som – hvis 
de bliver udnyttet – kan gøre 
hverdagen ved computeren 
lettere. Det kan du læse mere 
om i magasinets tema om HJV.
DK. Her ser vi blandt andet på 
den nye IT-struktur med dets nye 
IT-funktioner – IT-befalingsmand, 
IT-officer og IT-specialist – samt 
de muligheder man som hjem-
meværnssoldat har for at komme 
med forslag til ændringer på 
HJV.DK. Vi har desuden set på 
de såkaldte Quick menuer, der 
samler en række administrative 
funktioner i et brugervenligt 
modul på hjemmeværnets lokale 
hjemmesider, og en succes-
historie på Samsø, hvor alle i 
øens kompagni er koblet på som 
brugere af HJV.DK.

Af Jakob Eberhardt, journalist
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Forside: 
Anders Finderup (tv.) og Jens Erik 
Svensson foran Kolding-flotillens 
fartøj Sabotøren. Foto: Ole Friis.

31

Ny chef for flyverne
Oberst Søren M. Poulsen overtog posten som inspektør for flyver-
hjemmeværnet 1. december i år efter en seks måneders udsendelse 
til Afghanistan. HJV magasinet mødte ham kort efter hjemkomsten 
til en snak om blandt andet opgaven i det centralasiatiske land.

Hvad sker der under en inspektion?
Onsdag 18. november 2009 var det tid for inspektion af Hærhjem-
meværnsdistrikt Køge Bugt. Men hvad foregår der egentlig på en 
distriktsinspektion? Og har det overhovedet betydning for de frivillige? 
HJV magasinet tog med på inspektionen for at finde svarene.

Atter på vagt i Helmand
Hjemmeværnets bevogtningsdeling/ISAF 8 landede i november i 
Afganistan, hvor de nu er med til at aflaste hæren. Det er tredje gang, 
at hjemmeværnet er med til at bevogte lejre i Helmand-provinsen. 
Læs Jeanette Serritzlevs beretning om bevogtningsdelingens første 
dage i ørkensandet.

44

26
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Jan S. Norgaard
Chef for Hjemmeværnet

Fem år der rykkede

Jens Hald
Kommitteret for  
Hjemmeværnet

LeDer

UDGANGEN af 2009 markerer afslutningen af en 
forsvarsforligsperiode med store forandringer og udfor-
dringer for hjemmeværnet.

Det har været fem forrygende år, hvor hjemmevær-
net for alvor har slået sig fast i politikernes og befolk-
ningens bevidsthed som en vigtig del af det danske 
beredskab.

Det kan allerbedst illustreres ved at se på vore 
samarbejdspartneres anvendelse af hjemmeværnet 
til løsning af en mangfoldighed af opgaver: Alene fra 
2007 til 2008 steg antallet af operative indsættelser 
for forsvaret, politiet og andre myndigheder fra 2.265 
til 4.043. Altså fra seks til 11 indsættelser i døgnet. 
Eller sagt på anden vis: et hjemmeværn i aktion stort 
set hver anden time året rundt.

I det år, der snart rinder ud, tyder alt på mindst lige 
så mange indsættelser til støtte for vore samarbejds-
partnere som i 2008. Mens dette læses, er hjem-
meværnet indsat for at hjælpe politiet med den største 
sikkerhedsopgave i Danmark nogensinde: klimatopmø-
det i København.

Det viser tydeligere end noget andet, at den politiske 
hensigt med det nuværende forsvarsforlig er blevet 
opfyldt: At forsvaret, politiet og andre myndigheder 
i spidsbelastningsperioder trækker på det frivillige 
beredskab, herunder hjemmeværnet.

Alt dette kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi 
hjemmeværnet er i stand til at stille med tusindvis af 
veluddannede frivillige til at løse opgaverne, ofte med 
meget kort varsel. Det er en cadeau til hver enkelt 
frivillig, at hjemmeværnet i den grad har tilpasset sig en 
ny tids trusler og opgaver.

Langt hovedparten af hjemmeværnets opgaver 
udføres selvsagt i Danmark. Men det er værd også at 
hæfte sig ved den internationale vinkel. Aftalen mellem 
Hærens Operative Kommando og Hjemmeværnskom-
mandoen i 2008 om at stille bevogtningsenheder til 
rådighed for hæren i Afghanistan var en øjenåbner 
for mange: Nå, det kan hjemmeværnet også bruges 

til! Netop nu er hjemmeværnsdeling nummer tre i 
Afghanistan for at bevogte danske lejre i Helmand-
provinsen. Fra hærens folk hører vi kun ros om deres 
indsats. Som det også var tilfældet med vore tidligere 
udsendte bevogtningsdelinger og enkeltpersoner. 

Med det stigende antal opgaver i de forløbne år 
er hjemmeværnets synlighed i medierne og dermed 
befolkningen steget markant. Med tillægsgevinster til 
følge. Interessen for at være med i hjemmeværnet er 
større end i mange år. I de første ni måneder af 2009 
søgte over 2.000 om optagelse – det er flere end i 
hele 2008. Samtidig viser målinger, at mere end to 
tredjedele af befolkningen har tillid eller stor tillid til 
hjemmeværnet.

Så både frivillige og ansatte i hjemmeværnet har 
grund til at være stolte af de resultater, der er opnået.

OM få uger træder et nyt forsvarsforlig for perioden 
2010-2014 i kraft. Med udgangspunkt i en generel 
politisk anerkendelse af hjemmeværnets indsats de 
seneste fem år venter der nye opgaver og udfordringer 
i de kommende år.

Det er værd at hæfte sig ved udgangspunktet: Det 
er et styrket hjemmeværn, der tager fat på den næste 
forligsperiode. Hvilket understreges af, at syv af Folke-
tingets otte partier står bag forliget.

Hovedopgaven bliver at tilpasse opstilling af enhe-
der, den lokale kommandostruktur og Hjemmeværns-
kommandoens organisation, så vi kan blive endnu 
bedre til at betjene vore samarbejdspartnere i forsvaret 
og de civile myndigheder.

Det er en opgave, som frivillige og ansatte er i fuld 
gang med. Det kan man læse om andetsteds i dette 
nummer af HJV magasinet.

Med tak til frivillige og ansatte for en stor indsats i 
det forløbne år ønsker vi alle en glædelig jul og et godt 
nytår.

Hjemmeværnsledelsen

”Det var en øjenåbner for mange: 

Nå, det kan hjemmeværnet også bruges til!”
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De må gøre noget rigtigt i 
Kolding. Byens flotille har i 
årets første 9 måneder tegnet 
sig for 20 procent af ansøger-
tallet i Marinehjemmeværnsdi-
strikt Vest. HJV magasinet tog 
en tur med flotillens fartøj, 
Sabotøren, for at finde svaret 
på flotillens succes.

AF JAKOB EBERHARDT
FOTO: OLE FRI IS

Medvind 
i Kolding
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Der står tydeligvis respekt om Syntja Bülov. 
Den kun 26-årige kvinde med det lyse hår 
kan nemt styre de 10 granvoksne mænd og 
en enkelt kvinde, der denne råkolde novem-
beraften er stået til søs med fartøjet Sabo-
tøren i Kolding Havn. Syntja, der har været 
medlem af hjemmeværnet i otte år, er løjtnant 
og næstkommanderende i besætningen. Og 
der bliver lyttet til den unge kvindes myndige 
stemme, når hun giver instrukser i, hvordan 
man sætter fartøjets gummibåd i vandet ved 
hjælp af den store kran på agterdækket. 
Næsten halvdelen af de ombordværende har 
endnu ikke fået kontrakt med marinehjem-
meværnet og er derfor iklædt deres eget 
civile tøj. Andre er godt nok i uniform, men 
er ganske nye medlemmer af det blå værn. 
Det vidner alt sammen om den rekrutterings-
succes, som Flotille 135 har oplevet i den 

seneste tid. En succes som Syntja har en ikke 
ringe andel i. For godt et år siden påtog hun 
sig nemlig opgaven som det, hun selv kalder 
”vikarierende rekrutteringsofficer”.

Vigtig annonce
Syntja er ikke officielt flotillens rekrutterings-
officer. Men da hun på et tidspunkt indså 
nødvendigheden af at hverve nye folk, påtog 
hun sig ansvaret for opgaven. Og selvom den 
kvindelige løjtnant indskærper, at rekrutte-
ringstjansen kun er midlertidig, må hun have 
gjort noget rigtigt. Hjemmeværnsflotille 135 
i Kolding placerer sig nemlig blandt de bedst 
hvervende flotiller i Marinehjemmeværnsdi-
strikt Vest. Distriktet har modtaget i alt 115 
ansøgninger fra januar til og med september 
2009, og 23 af ansøgningerne er landet i 
Kolding-flotillens postkasse. Flotillen tegner 

Over 2.000 
ansøgere på 
ni måneder
I årets første tre kvartaler har hjem-
meværnet fået flere ansøgninger om 
optagelse end i hele 2008

Interessen for at blive medlem af hjem-
meværnet er fortsat stor. Det var den i 
hele 2008, og det fortsætter med stigende 
tendens her i 2009.

I årets første ni måneder – til og med 
september – har 2.017 danskere søgt om 
optagelse i hjemmeværnet. Det er flere end 
i hele 2008, hvor der var 1.958 ansøgere. 
Det var i øvrigt 566 flere end i 2007.

Med den fortsatte positive udvikling i de 
tre første kvartaler af 2009 er der udsigt til, 
at antallet af ansøgere i år bliver væsentligt 
højere end sidste år.

Distrikter over hele landet melder om stor 
interesse for hjemmeværnet. De frivillige i 
kompagnier, flotiller og eskadriller skaffer 
mange ansøgere gennem personlige kon-
takter, åbent-hus arrangementer og andre 
hvervetiltag.

Ansøgninger 2009
Her er antallet af ansøgere måned for måned i de første tre kvartaler af 2009.

Ansøgninger TOP 5
Disse distrikter ligger i top 5 i perioden 1. januar – 30. september 2009.
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104

 jan.  feb.  mar.  apr.  maj  jun.  jul.  aug.  sep.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst

Hærhjemmeværnsdistrikt København City

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland
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sig dermed for nøjagtig en femtedel af ansøg-
ningerne til distriktets 19 flotiller i årets første 
ni måneder. Men hvad har skabt succesen i 
Kolding?

Syntja peger på en hverveannonce som en 
af de vigtige faktorer. Annoncen blev bragt tre 
gange i Kolding Ugeavis i løbet af august.

”Der gjorde vi virkelig fremskridt, for der 
kom lige pludselig rigtig mange henvendelser,” 
forklarer Syntja, mens hun sidder i fartøjets 
messe, inden aftenens øvelser går i gang. 
Flotillen fik i alt 22 henvendelser på baggrund 
af annoncen. Sammenlignet gav en hel dags 
arbejde på en info-stand i Kolding Storcenter 
beskedne to henvendelser.

Oplysning
Men ét er henvendelser, noget andet er, om 
de bliver til egentlige ansøgere. Her har flotil-
len også forbedret sig, mener Syntja. 

”Jeg tror, at vi er blevet meget bedre til at 
oplyse folk om, hvad marinehjemmeværnet 
er,” siger den succesfulde rekrutteringskvinde. 
Hendes opfattelse er, at man før i tiden for 
hurtigt lod interesserede personer skrive an-
søgning, og derfor faldt mange fra igen. 

”Vi sørger nu for, at de kommer med ud at 
sejle, og at de har mindst to-tre prøvesejlad-
ser, inden de overhovedet kan skrive ansøg-
ning om optagelse i marinehjemmeværnet,” 
understreger Syntja.

Fordelen ved fremgangsmåden er, at de 
useriøse – op til halvdelen af henvendelserne 
– falder fra, inden de når at skrive ansøgning, 
mens de øvrige til gengæld er mere seriøse 
og afklarede.

Men hvilke oplysninger er væsentlige at give 
de potentielle medlemmer, inden de skriver 
ansøgningen? 

”Det er vigtigt at oplyse om vores krav til 
de nye, det vil sige, hvad vi forlanger af dem, 
hvor meget de skal møde, at de skal tage 
deres uddannelser, og at de skal være aktive 
og engagerede. Men omvendt skal de også 
fortælle, hvad de forlanger af os. Det bruger vi 
meget tid på,” forklarer Syntja.

Procesdiagram
Flotillen har desuden skærpet hele modta-
gelsesforløbet for nye gaster. Det har blandt 
andre Syntjas mand, fartøjsfører Peter Bülov, 
stået for. Han har konstrueret et procesdia-
gram, der angiver, hvem der tager sig af ansø-
geren og det nye medlem, herunder hvem de 
skal tale med og hvornår. 

”Vi spurgte os selv: Hvad skal der til for 
at få det til at fungere for en ny person? Det 
har fjernet vores egen uklarhed og strømli-
net optagelsesproceduren,” fortæller Peter. 
Derudover har Kolding-flotillen suppleret med 
nogle instrukser, der fortæller, hvad nøgleper-
sonerne i optagelsesprocessen skal tale med 
de potentielle medlemmer om. Alt sammen for 
at undgå, at man mister folk undervejs. 

”Vi har mange eksempler på, at nye folk før 
i tiden er blevet glemt – kæden gik i stå, fordi 
der ikke var styr på de ting,” siger Syntja.

Altid noget nyt
Da demonstrationen af den kranstyrede gum-
mibåd på agterdækket er forbi, er det tid til 
aftenens andet punkt: eftersøgning af savnet 
person i Kolding Havn. Derfor stryger gum-
mibåden med tre personer om bord ud over 
det kolde vand for at finde personen, som i 
aftenens anledning er en dukke. Den øvrige 

Der manøvreres med gummibåden  
på agterdækket.

Syntja Bülov peger især på annoncen 
i Kolding Ugeavis som baggrund for 

hvervesuccesen i Flotille 135.
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”Jeg tænkte: Så er det nu,” 
fortæller Jens Erik Svensson om 
dengang han så annoncen for 
Flotille 135 i Kolding Ugeavis.

besætning på Sabotøren skal støtte aktionen. 
Jens Erik Svensson har radiovagten i fartøjets 
styrehus. Han er 53 år og indsendte sin 
ansøgning til marinehjemmeværnet i begyn-
delsen af oktober. Derfor venter han stadig 
på den endelige kontrakt. Ønsket om at søge 
ind i marinehjemmeværnet har ulmet længe. 
Som ivrig og mangeårig sejlsportsmand er 
tilknytningen til havet stor. Men der skulle to 
særlige omstændigheder til, før Jens endeligt 
søgte ind i det blå værn. Da en skilsmisse var 
kommet på afstand, skulle der ske noget nyt, 
og så faldt hans øjne på annoncen i Kolding 
Ugeavis. ”Jeg tænkte: Så er det nu,” beretter 
Jens, der har et godt råd til hvervningen i 
landets underafdelinger:

”Når der kommer nye folk, skal de ikke 
bare sidde og tale. De nye skal opleve og 
prøve noget allerede første dag. Noget hvor 
man går lidt ud over grænsen.” 

Og der er bred enighed i besætningen 
om, at der netop sker noget, når man sejler 
med Syntja og Peter. 20-årige Mads Pfeiffer 
Nielsen, der ligesom Jens venter på, at hans 
ansøgning går igennem, er ikke i tvivl: ”Man 
lærer meget hver eneste gang, man kommer. 
Der er altid noget nyt.”

Mere action
Ved halv ti-tiden er redningsholdet tilbage 
efter en vellykket mission. Anders Finderup 
på 20 år har været med ude i gummibåden og 
finde dukken. Han begyndte egentligt i poli-
tihjemmeværnet i januar, men valgte at blive 
overflyttet til flotillen i Kolding i august. 

”Jeg kunne få mere ud af at være her. Man 
får hurtigere lov til noget, og vi løser flere 
reelle opgaver. Der var lidt mere action her,” 
siger Anders.

Også han reagerede på annoncen i Kolding 
Ugeavis, men samtidig havde han hørt om 
marinehjemmeværnet gennem en ven i flotil-
len i Esbjerg. Vennen havde blandt andet lagt 
nogle billeder på Facebook.

”Flotillen tog utrolig godt imod mig fra dag 
ét. Allerede første dag fik jeg lov til at stå ved 
roret. Og gangen efter stod jeg ved trosserne. 
Folk er utrolig gode til at tage imod nye,” for-
klarer den tidligere politihjemmeværnsmand. 
Hans råd til andre, der hverver, er derfor: 

”Giv folk lov til noget og lad dem prøve det 
af. Det tænder ikke særligt mange bare at 
være med uden at få lov til noget.”

Fakta

Fra 1. januar til 11. november 2009 
havde Flotille 135 fået 43 nye og 
interesserede gaster. De 43 personer 
fordelte sig på:
•	9 kontrakter
•	14 ansøgninger
•	1 tilgang via overflytning 
•	5 havde været på prøvesejlads, men 

endnu ikke besluttet sig
•	1 ventede på prøvesejlads 
•	13 har meldt fra igen på grund af 

forskellige årsager

Besætningens næstkommande-
rende, Syntja Bülov, instruerer 
mandskabet på agterdækket.

Anders Finderup synes godt om 
modtagelsen i Flotille 135.

Redningsholdet er på 
vej tilbage efter at 

have reddet dukken.
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Bornholmerne vil med i 
hjemmeværnet
På grund af historiske begivenheder er der på Bornholm megen goodvill for  
hjemmeværnet i befolkningen. Det er da også den landsdel, hvor værnet har  
det højeste procentvise medlemstal per indbygger.

AF LENI LARSEN

FOTO: KENNy THØGERSEN

Der noget særligt ved Bornholm. På øen er 
alle naturtyper - lige fra de stejle klippesider 
til de pragtfulde hvide badestrande - repræ-
senteret. Hjemmeværnet er også noget helt 
specielt, alle værnsgrene er samlet under ét 
distrikt. 

Der udvises stor kreativitet i hvervningen 
henholdsvis på distrikts- og underafdelingsni-
veau. I foråret deltog alle underafdelingerne 
ved Det bornholmske Hjemmeværn i en 
telefon-kampagne med et flot resultat, og en 
lille lokal film til biografen er det seneste nye 
tiltag. 

”Her på øen hverver vi værnsfælles, og 
det er unikt,” siger informationsofficer Hanne 
Hueg og fortsætter:

”Når vi afholder vores fem årlige værnsfæl-
les arrangementer, er alle typer hjemmeværn 
repræsenteret. En kommende ansøger kan 
straks blive grundigt orienteret af de forskel-
lige værnsfarver. Det er tydeligt, at vi arbejder 
sammen og for samme sag. På den måde 
fremstår vi troværdige.” 

Et eksempel på det gode samarbejde er 
19-årige Sune Hansen. Ved et ”Åben Han-
gar”- arrangement hos flyverhjemmeværnet, 
gav han udtryk for nogle forventninger, som 
flyverne ikke mente at kunne indfri. Derfor 
blev han ledt videre til Hjemmeværnskom-
pagni Rønne. 

Sune synes, det var fantastisk, at han fik 
lov til at prøve den personlige udrustning ved 
hvervearrangementet hos flyverne. 

”Selv om geværet var lænket fast, var det 
alligevel fedt at få lov til at pille ved det,” siger 
han og tilføjer:

”Jeg har været på grundskole nu. Den 
levede fuldt ud op til mine forventninger”. 

Struktur på informationstjenesten
Mange andre er enige med Sune i, at Det 
bornholmske Hjemmeværn har sin beret-
tigelse og sin plads i øens totalforsvar. Med 
udgangen af oktober 2009 er 25 kontrakter 
underskrevet, og 19 ansøgninger under 
behandling. Til sammenligning blev der i 2008 
indgået 19 kontrakter.

Det skyldes ifølge informationsofficer 
Hanne Hueg, at hvervningen på Bornholm er 
kommet ind i en god gænge. Der er kommet 

mere struktur på informationstjenesten. Med 
en del nye folk både i ledelsen og ude i under-
afdelingerne er der åbnet for nytænkning. 

Blandt rekrutteringsofficererne på øen er 
der en del unge mennesker, heriblandt Maj 
Lilja Kofod, der gerne kommer med nye ideer 
til hvervning og synliggørelse af hjemmevær-
net. 

”Det er jo ikke sikkert, alle ideerne kan bru-
ges, men hvis jeg ikke foreslår dem, bliver de i 
hvert fald ikke til noget,” smiler Maj Lilja.

Informationsofficer Hanne Hueg (tv.) byder 
Sune Hansen velkommen, mens rekutte-

ringsofficer Maj Lilja Kofod ser til.
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Vi-følelse og
aha-oplevelse
I 13 år var Jens Hald som folketingspolitiker en del af det parlamen-
tariske liv på Christiansborg. Og i 16 år – de fem som borgmester i 
Lejre – har han virket som kommunalpolitiker. Nu vil han som ny 
kommitteret for hjemmeværnet bruge sine politiske erfaringer og 
kontakter i arbejdet for den frivillige militære organisation.

AF JAKOB EBERHARDT

Han kommer med en god portion parlamentarisk 
erfaring. Med poster som blandt andet udenrigspo-
litisk ordfører for Venstre, næstformand for For-
svarsudvalget og formand for Det Udenrigspolitiske 
Nævn er det især det forsvars- og udenrigspolitiske, 
der har 41-årige Jens Halds interesse. En interesse 
som blev vakt allerede i hans barndom i hjemmet på 
Taastrup-egnen vest for København. Faderen havde 
et gartneri, hvor planter og blomster krævede meget 
arbejde og konstant pleje.

”Der var ikke meget ferie, og når der endelig var, 
gik den stort set ikke til udlandet – allerhøjest en en-
dages tur til Sverige,” siger Jens Hald. Det affødte 
tidligt en udlængsel og et ønske om at se verden.

”Jeg har altid haft en nysgerrighed efter at forstå 
andre kulturer og få indsigt i samfundsforhold og 
historie,” siger hjemmeværnets nye civile chef og 
uddyber:

”Kun ved at forstå andre, kan man forstå sig selv. 
Danmarks historie og position kan kun forstås i sam-
menhæng med den øvrige verden.”

Forsvar som værktøj
For Jens Hald hænger det udenrigspolitiske nært 
sammen med forsvars- og sikkerhedspolitik.

”Hvis udenrigspolitik skal have troværdighed, så 
skal udenrigspolitikken have en konsekvens. Og 
det kræver en stærk sikkerhedspolitik og et stærkt 
forsvar,” påpeger han. Netop manglen af konse-
kvens kan være et problem for mange internationale 
organisationer, fordi de på den måde ikke har nogen 

sanktionsmuligheder, mener Den Kommitterede for 
Hjemmeværnet. 

”Skal udenrigspolitikken og diplomatiet give me-
ning, så skal hele værktøjskassen med – alle værk-
tøjer skal være i orden,” understreger Jens Hald. 

Hjemmeværnet som ambassadør
Til disse værktøjer hører også hjemmeværnet, som 
er endnu vigtigere i dag end for ti år siden. Det 
hænger ifølge Jens Hald sammen med, at forsvaret 
ikke længere er så synligt i det danske gadebillede. 
Som følge af reformer i forsvaret blev flere kaserner 
lukket i 1990’erne. Og samtidig blev der lagt større 
vægt på, at de danske styrker skulle løse opgaver 
på internationale operationer. 

”I den situation bliver hjemmeværnet endnu 
vigtigere, fordi det som frivillig militær organisation 
meget tydeligt markerer, hvad et totalforsvar går ud 
på, og hvad det er for vigtige funktioner, man skal 
tage sig af,” forklarer Jens Hald og fortsætter: 

”Jo færre kaserner der bliver, og jo færre fysiske 
markeringer af det danske totalforsvar, desto vigtige-
re er det at få spredt ambassadører for totalforsvaret 
i den danske befolkning”.

En vi-følelse
Et af den kommitteredes mål er netop, at befolknin-
gen får mere øje på hjemmeværnet. Han ønsker at 
skabe en ”aha”-oplevelse i danskerne, hver gang de 
ser hjemmeværnet løse en opgave – fra trafikregule-
ring til eftersøgning af forsvundne personer. 

Jens Hald under besøg hos de 
danske styrker i Basra, Irak, i 2005.
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”Den almene danske befolkning skal virkelig forstå 
det store udbytte, man får af hjemmeværnet, og 
hvilken samfundsværdi det repræsenterer. Jeg me-
ner absolut, at hjemmeværnet fortjener meget større 
respekt, men det kræver også, at man sørger for, 
at den danske befolkning har fuld opmærksomhed 
på, hvad organisationen foretager sig,” forklarer den 
kommitterede.

Men ét er hjemmeværnets ansigt udadtil, noget 
andet er det interne arbejde i organisationen. Jens 
Hald vil blandt andet forsøge at skabe en "vi"-følelse 
mellem ham og hjemmeværnssoldaterne. 

”Jeg vil gerne være en troværdig repræsentant for 
de frivillige. Det vil sige: være en kommitteret, der er 
i øjenhøjde med de frivillige og forstår deres behov 
og deres dagligdag,” understreger Jens Hald.

Portræt
Jens Hald, 41 år

Uddannelse
•	 Civiløkonom i udenrigshandel
•	 Markedsøkonom i international  

markedsføring
•	 Mastergrad i Europæiske Studier, MES, fra  

Københavns Universitet
•	 Læser i øjeblikket på Bestyrelsesakademiet 

Erhvervserfaring
Ud over stillingen som Kommitteret for Hjemmevær-
net er Jens Hald indehaver af virksomhederne:
•	 Hald Consulting, der rådgiver i public affairs
•	 Anagenes APS, der laver genanalyseproduktion i 

Sydafrika

Andre hverv
Sidder i den internationale organisation Global 
Panels bestyrelse. 
Stifter af og formand for Danske Parlamentarikeres 
Taiwan-forening

Politisk karriere
Har blandt andet været:
•	 folketingsmedlem for Venstre 1994-2007
•	 udenrigspolitisk ordfører 
•	 næstformand for Forsvarsudvalget
•	 formand for Det Udenrigspolitiske Nævn 
•	 borgmester i Lejre Kommune 2002-2006
•	 FN-valgobservatør i Palæstina, Uganda,  

Mozambique og Makedonien

•	 Er i dag medlem af Lejre Kommunalbestyrelse

Fritidsinteresser
•	 Kajak
•	 Svømning
•	 Gåture i naturen med sin forlovede Birgitte og 

hyrdehunden Otto
•	 Bøger
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Spørgsmål og svar  
om uniformer

Formålet med uniformsbestemmelsen for hjemme-
værnet er at skabe ensartethed og genkendelighed, 
så hjemmeværnet synliggøres på en værdig, ensar-
tet og repræsentativ måde.

Dette er essensen i uniformsbestemmelse 
(HJVBST 403-001), som senest blev revideret og 
udgivet i december 2008 og kan findes på  HJV.DK 
Alligevel rejses der jævnligt spørgsmål om unifor-
meringen – ikke mindst om muligheden for ensartet 
påklædning.

Som flere har påpeget er det ikke muligt for alle 
medlemmer at stille i ensartet påklædning. Det 
forholder sig sådan, at ved iklædning er det enheds-
typen og/eller en særlig funktion, der afgør, hvilken 
uniform den enkelte skal bære.

Derudover er der mange andre spørgsmål. Her kan 
du finde svar på en række ofte stillede spørgsmål.

Er alle uniformsdele anskaffet  
efter planen? 
Det er korrekt, at hjemmeværnet desværre ikke har 
modtaget alle de nødvendige uniformsdele til den 
nye sammensætning af uniformer. Som følge af den 
økonomiske situation i forsvaret for materielanskaf-
felser i 2009 er en del anskaffelser udskudt i forhold 
til den oprindelige plan. Udskudte anskaffelser er 
fremhævet i artiklen. 

Marinehjemmeværnet, blå eller grøn? 
Et eksempel på forskellig iklædning afhængig af 
funktion er marinehjemmeværnet, hvor medlem-
merne iklædes forskellig arbejds- og indsatsuniform, 
afhængig af enhedstype.

Personel i bevogtnings- og nærforsvarsenheder 
(BON) iklædes kampuniform M/84 med tilbe-
hør hertil, blandt andet camouflageregntøj M/96. 
Personel i besætninger og stabenheder iklædes 
funktionsuniform M/04 med tilbehør, blandt andet 
søværnets blå regntøj M/94 med anker på ryggen. 
Anskaffelse af kasket M/04 til funktionsuniform er 

udskudt grundet den økonomiske situation i 2009. 
Forventes anskaffet i 2010.

Hvad med hærhjemmeværnet, 
politihjemmeværnsenheder?
Medlemmer af hjemmeværnets politihjemmeværn-
senheder har på enkelte områder udleveret andre 
uniformsdele end øvrige i hærhjemmeværnet. De får 
blandt andet udleveret et særligt produceret regntøj 
med ”Politihjemmeværnet” påtrykt i stedet for ca-
mouflageregntøj M/96. 

Dette regntøj skal også 
anvendes til feltmæssig 
uddannelse, øvelser med 
mere.

Personellet i politihjem-
meværnsenheder har 
udleveret kamphue M/84 
(kasket) i stedet for felt-
hue M/84 (bøllehat). 

Funktionsuniform 
M/04

Kampuniform 
M/84

Regntøj 
M/94 med anker

Regntøj 
M/96

Der bliver til stadighed rejst spørgsmål om uniformeringen, som er fastlagt i en 
hjemmeværnsbestemmelse. Her kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål.
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Hvornår udleveres felthue  
M/84 (bøllehat)? 
Felthue M/84 (bøllehat) udleveres til enheder i 
hærhjemmeværnet undtagen politihjemmeværnsen-
heder. Endvidere udleveres den til marinehjemme-
værnets bevogtnings- og nærforsvarsenheder. Felt-
huen vil erstatte kamphue for de nævnte enheder. 
Felthuen er alene til brug i forbindelse med øvelser 
og uddannelse i felten. Under andre typer aktiviteter 
anlægges baret. 

Anskaffelse af felthue 
M/84 (bøllehat) er 
udskudt grundet den 
økonomiske situation i 
2009. Forventes tidligst 
anskaffet i 2010.

Hvad med flyverhjemmeværnet?
Flyverhjemmeværnets enheder har mulighed for at 
stille i ens påklædning, idet alle grundlæggende er 
ens iklædt uanset enhedstype.

Flyverhjemmeværnet har udleveret kamphue M/84 
og får derfor ikke udleveret felthue M/84 (bøllehat). 

Kan den feltmæssige uddannelse gen-
nemføres i funktionsuniform M/04? 
Der er rejst en del spørgsmål, om marinehjemme-
værnets medlemmer kan gennemføre den feltmæs-
sige uddannelse (grunduddannelse, resterende 
lovpligtig uddannelse med mere), når de ikke har 
udleveret kampuniform M/84, men kun funktions-
uniform M/04. 

Et af de bærende principper i den nye uniformssam-
mensætning har været: 

Den feltmæssige uddannelse for marinehjem-
meværnets medlemmer i de sejlende besætninger 
gennemføres som for søværnet i funktionsuniform 
M/04. Funktionsuniformerne er en arbejds- og 
indsatsuniform på lige fod med kampuniformen. Uni-
formen må gerne blive både våd, beskidt, slidt med 
mere. Uniformen rengøres efterfølgende. Tilsva-
rende gælder for det blå regntøj med anker.

Principperne i uddannelsen kan ifølge Hjem-
meværnsskolen tilegnes i funktionsuniform M/04, 
eventuelt i afpasset form i forhold til uniformering, 
udrustning med mere.

Kan marinehjemmeværnets sejlende 
besætninger låne kampuniform M/84 
eller regntøj M/96?
Nej, der gennemføres af økonomiske årsager ikke 
midlertidige udlån af uniformsdele. Funktionsuni-
formen er fuldt tilstrækkelig i forhold til de enkelte 
uddannelser. Funktionsuniformen er de sejlende 
besætningers arbejdsuniform. 

Hvilken påklædning skal man stille i til 
parader med mere?
Indtil den lovpligtige uddannelse er gennemført har 
den enkelte kun udleveret arbejds- og indsatsuniform 
(kampuniform M/84 eller funktionsuniform M/04). 
De nye principper for uniformering fastsætter: 

Dette betyder, at respektive værnsgrenes tjenesteu-
niform ikke kan anbefales som påklædning til arran-
gementer, hvor der ønskes ensartethed, eksempelvis 
under parader med mere, medmindre alle deltagere 
har gennemført den lovpligtige uddannelse. 

Det er underafdelingschefens ansvar at fastsætte 
påklædning og dermed tage hensyn til, hvilke unifor-
mer medlemmerne har til rådighed.

Hvilken påklædning kan chefen befale 
for at få enheden så ensartet som muligt 
til eksempelvis et 4. maj-arrangement 
med udendørs parade?

Hærhjemmeværnet
Kampuniform M/84 med grøn baret.

Marinehjemmeværnet
Kampuniform M/84 med sort baret for personel 
i bevogtnings- og nærforsvarsenheder og funkti-
onsuniform M/04 med sort baret for personel i de 
sejlende enheder. 

Flyverhjemmeværnet
Kampuniform M/84 med flyverblå baret.

Virksomhedshjemmeværnet
Kampuniform M/84 med grøn baret.
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Ved et værnsfælles arrangement må der tages 
hensyn til de to typer af arbejds- og indsatsunifor-
mer. Hovedbeklædning er baret med forskel i farven 
afhængig af hjemmeværnsgren.

Hvornår kan man få udleveret  
tjenesteuniform? 
Uniformsbestemmelsen blev udgivet december 
2008. Skæringsdatoen for forvaltning efter bestem-
melserne er derfor 1. januar 2009. 

Det betyder, at alle medlemmer optaget i hjemme-
værnet før 1. januar 2009 er omfattet af det tidligere 
regelsæt og kan iklædes tjenesteuniform uden at 
have gennemført den lovpligtige uddannelse.

Medlemmer optaget i hjemmeværnet efter 1. januar 
2009 er omfattet af de nye bestemmelser og kan 
først iklædes tjenesteuniform, når den lovpligtige 
uddannelse er gennemført.

Må man fortsat anvende den pæne 
uniform (udgangsuniformen)? 
Ved udviklingen af de nye uniforms- og udrustnings-
sæt (soldat 2010) blev der truffet beslutning om, 
at uniform M 69/71/72 ikke længere anvendes i 
hjemmeværnet. I stedet blev der afsat ekstra midler 
til indkøb af dele til tjenesteuniformen. Der blev dog 
fastsat en overgangsperiode med en bæringsret 
til garnisonsuniform M/69 (hærhjemmeværnet), 

stationsuniform M/72 (flyverhjemmeværnet) og 
tjenesteuniform M/69 (marinehjemmeværnet). 
Bæringsretten var planlagt at ophøre per 1. januar 
2010. 

Det har i 2009 ikke været muligt at tilvejebringe 
alle uniformsdelene til tjenesteuniformerne, specielt 
til marinehjemmeværnets M/04, hvorfor hjem-
meværnsledelsen efter drøftelse i Landsrådet har 
besluttet at forlænge bæringsretten i alle tre værns-
grene til 1. juli 2010. På det tidspunkt skulle de 
sidste dele af uniformssættene være ankommet.

Indtil 1. juli 2010 må disse uniformstyper således 
fortsat bæres, idet det skal indskærpes, at der ikke 
må foretages nyudlevering, tilpasning, bytning med 
videre.  

Undtaget herfra er personel i musik- og tambur-
korps, som det fremgår af uniformsbestemmelsen. 
Ansat militært personel vil fortsat have denne 
uniformstype udleveret.

Hvad sker der efter 1. juli 2010? 
Hjemmeværnskommandoen vil nøje følge udleverin-
gen af specielt jakke M/04, kort, og bukser M/97 til 
marinehjemmeværnets nye tjenesteuniform M/04. 
Hjemmeværnskommandoen forventer således, at 
det fra den 1. juli 2010 ikke længere er nødvendigt 
med den midlertidige bæringstilladelse.

Standsning af bæringsretten til de tre værnsgre-
nes M/69/71/72 vil blive meddelt via kommandove-
jen og HJV.DK.

Principperne for iklædning kan findes på www.
hjv.dk (kræver login), menupunkt ”For medlemmer/
uniformer”. Her kan du endvidere finde uniformsbe-
stemmelser og de enkelte uniformssæt i forhold til 
funktion under kategorien ”Soldat 2010”.

Tjenesteuniform 
M/84

Tjenesteuniform  
M/04

Garnisonsuniform 
M/69

Stationsuniform 
M/72

Tjenesteuniform 
M/69
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En grad op
Hjemmeværnets IT-struktur er blevet tunet og opgraderet.

AF JAKOB EBERHARDT

Hvis du får et problem med IT i din underaf-
deling, skal du fremover gå til din IT-befalings-
mand for at få support. IT-befalingsmanden 
er nemlig en af de nye funktioner, som er 
resultatet af en ny IT-struktur i hjemmeværnet. 
Den nye struktur blev indført 1. januar i år og 
har betydet både små og store ændringer i 
forhold til tidligere. Helt grundlæggende er 
IT-funktionerne og IT-uddannelserne blevet 
ændret. HDU-befalingsmanden og HDU-kon-
sulenten er afskaffet og erstattet af henholds-
vis IT-befalingsmand, IT-officer og IT-specialist 
(se illustration). 

”Vi har erstattet betegnelsen HDU (Hjem-
meværnets Digitale Univers, red.) med IT, 
fordi det nu ikke kun handler om at arbejde 
med det indholdsmæssige, men også med 
den operative og tekniske del af HJV.DK,” 
siger Søren Pedersen, der er IT-projektleder i 
Hjemmeværnskommandoen.

Den tidligere funktion HDU-konsulent 
havde ingen funktionsbeskrivelse. Men det har 
de nye funktioner fået, fordi de er primær-
funktioner på samme måde som det at være 
kompagnichef, fortæller Søren Pedersen.

”Nu er IT-funktionen forankret som en 
egentlig funktion,” konkluderer IT-projektle-
deren.

Stiger i graderne
Samtidig med at funktionerne er ændret, er 
deres tilknyttede rang blevet opgraderet. En 
HDU-befalingsmand på underafdelingsni-
veau under den gamle ordning havde rang af 
sergent, mens IT-befalingsmanden under den 
nye ordning er oversergent. Tilsvarende er 
IT-officeren på distriktsniveau premierløjtnant, 
mens den tidligere HDU-befalingsmand på 
samme niveau var løjtnant. IT-specialisten på 
regionsniveau har rang af kaptajn. 

I den ansatte del af hjemmeværnet bliver 
funktionerne superbruger indført på både 
distrikts- og regionsniveau, mens der i Hjem-
meværnskommandoen sidder en IT-projekt-
leder. Der er ikke vandtætte skotter imellem 
de fastansatte og de frivillige funktioner. 
Meningen er, at de kan støtte og søge hjælp 
hos hinanden – både på tværs og op gennem 
systemet.

Fakta

De enkelte IT-funktioners opgaver:

IT-befalingsmand ved underafdelinger 
løser blandt andet følgende opgaver:
•	står for uddannelse af enhedens per-

sonel i selvhjulpen anvendelse af HJV.
DK og fungerer herunder sekundært 
som support for enheden og tertiært 
som praktisk hjælp med HJV.DK for 
nøglepersoner

•	løser stillede opgaver med udgangs-
punkt i direktiv fra underafdelingsche-
fen

•	deltager i distriktets møder for IT-
befalingsmænd

•	står på direktiv fra underafdelingsche-
fen for administrationen af underafde-
lingens IT-udstyr

IT-officer ved frivillig stab ved distrikter 
løser blandt andet følgende opgaver:
•	deltager i opdatering og kontrol af 

distriktets sider og oplysninger på 
HJV.DK

•	løser stillede opgaver med udgangs-
punkt i distriktschefens direktiv

•	kontrollerer underafdelingernes 
opdatering af sider og oplysninger på 
HJV.DK

•	kontrollerer og koordinerer ud-
dannelse af personel i selvhjulpen 
anvendelse af HJV.DK og fungerer 
herunder sekundært som support-
funktion for enheden og tertiært som 
praktisk hjælp med HJV.DK-arbejde 
for nøglefunktioner

•	deltager i regionens/værnets møder 
for IT-officerer 

•	planlægger og gennemfører møder for 
underafdelingernes IT-befalingsmænd 
sammen med distriktets HJV.DK-
superbruger 

IT-specialist ved regions frivillige stab 
løser blandt andet følgende opgaver:
•	rådgiver regions- og værnsledelserne, 

herunder informationschefer, inden for 
egen region/eget værn

•	deltager i møder i Hjemmeværnskom-
mandoen for IT-specialister

•	planlægger og gennemfører møder for 
distrikters IT-officerer

•	deltager i opdatering af regionens/vær-
nets sider og oplysninger på HJV.DK

De nye IT-funktioner vil som oftest på 
skrift blive nævnt ved deres forkortelser:
IT-befalingsmand: IT-BM
IT-officer: IT-OF
IT-specialist: IT-SPEC

Den nye IT-struktur

IT-specialist
(IT-SPEC) (Grad: KN)

IT-officer
(IT-OF) (Grad: PL)

IT-befalingsmand
(IT-BM) (Grad: OS)

IT-projektleder HJV.DK

Superbruger HJV.DK
(MIL/CIV)

Superbruger HJV.DK
(MIL/CIV)

TFR, MHV, FHV 
og VHV

HJK

FRIVILLIG STRUKTUR ANSAT STRUKTUR

STHVK, STHVF, 
STHVE og VHV 
FRIV.STB.

HVK, HVF 
og HVE 
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Også på andre områder betyder den nye IT-struktur ændringer. De tidligere 
brugergrupper er nemlig nedlagt. Hvis man som frivillig eller ansat i hjemmeværnet 
har nogle forslag til nye eller ændrede funktionaliteter på HJV.DK, skal det fra 
foråret 2010 derfor foregå på en ny måde, hvilket fremgår af illustrationen. 
Essensen er, at du som frivillig hjemmeværnssoldat skal aflevere dine forslag 
skriftligt til din IT-befalingsmand, der bærer forslagene videre op i systemet.

Forslag fremsendes 
skriftligt til  

SB HHD/MHD/FHD

IT-BM og SB HHD/MHD/FHD medbringer forslag til 
DST møde for IT-OF, IT-BM og SB HHD/MHD/FHD

SB HHD/
MHD/FHD

Ansat
forslagsstiller

HHD/MHD/FHD

Forslag fremsendes 
skriftligt til  

UAFD IT-BM

Frivillig
forslagsstiller

IT-BM

UAFD/HHV/MHV/FHV

UAFD/HHV/MHV/FHV IT-BM, IT-OF og 
SB HHD/MHD/
FHD prioriterer de 
medbragte forslag 
til ændringer på 
HJV.DK og 
fremkommer med 
en liste med 10 
prioriterede 
ændringsforslag til 
TFR/MHV/FHV

Forslag – UAFD/HHV/MHV/FHV 
til HHD/MHD/FHD

Forslag fremsendes 
skriftligt til SB/VHV

SB/VHV Ansat 
forslagsstiller

VHV

Forslag fremsendes 
skriftligt til 

UAFD IT-BM

Frivillig 
forslagsstiller

IT-BM

UAFD/VHV

VHV IT-BM, IT-OF og 
SB VHV 
prioriterer  de 
medbragte forslag 
til ændringer på 
HJV.DK og 
fremkommer med 
en liste med 10 
prioriterede 
ændringsforslag til 
HJK

Forslag – UAFD/VHV til VHV

IT-BM og SB VHV medbringer forslag til VHV møde for  
IT-SPEC, IT-OF, IT-BM og SB VHV

Forslag fremsendes 
skriftligt til SB/TFR

SB/TFR Ansat forslagsstiller 
ved TFR

TFR

IT-OF/HHD 
og SB HHD 

IT-OF/HHD 
og SB HHD 

IT-OF/
HHD 
og 

SB HHD 

HHD

TFR IT-OF, IT-SPEC, 
SB/HHD og SB/
TFR prioriterer de 
medbragte forslag 
til ændringer på 
HJV.DK og 
fremkommer med 
en liste med 10 
prioriterede 
ændringsforslag til 
HJK

Forslag – HHD til TFR

IT-OF, SB/HHD og SB/TFR medbringer 10 prioriterede 
forslag til TFR møde for IT-SPEC, IT-OF, SB/HHD og SB/TFR

IT-OF/MHD/FHD
og SB/MHD/FHD 

IT-OF/MHD/FHD
og SB/MHD/FHD 

MHD/FHD

MHD/FHD IT-OF, IT-SPEC og 
SB MHD/FHD 
prioriterer  de 
medbragte forslag 
til ændringer på 
HJV.DK og 
fremkommer med 
en liste med 10 
prioriterede 
ændringsforslag til 
HJK

Forslag – MHD/FHD
til fællesmøde 
for MHD hhv. FHD

IT-OF og SB/MHD/FHD medbringer 10 prioriterede 
forslag til fællesmøde for IT-SPEC, IT-OF og SB/MHD/FHD

Forkortelser til temaets illustrationer
CIV: Civil, DST: Distrikt, FHD: Flyverhjemmeværnsdistrikt, FHV: Flyverhjemme-
værnet, FRIV.STB: Frivillig stab, HHD: Hærhjemmeværnsdistrikt, HHV: 
Hærhjemmeværnet, HJK: Hjemmeværnskommandoen, HVE: Hjemmeværnseska-
drille, HVF: Hjemmeværnsflotille, HVK: Hjemmeværnskompagni, IT-BM: 
IT-befalingsmand, IT-OF: IT-officer, IT-SPEC: IT-specialist, MHD: Marinehjemme-
værnsdistrikt, MHV: Marinehjemmeværnet, MIL: Militær, SB: Superbruger, 
STHVE: Stabshjemmeværnseskadrille, STHVF: Stabshjemmeværnsflotille, 
STHVK: Stabshjemmeværnskompagni, TFR: Totalforsvarsregion, UAFD: 
Underafdeling, VHV: Virksomhedshjemmeværnet

Den nye IT-struktur giver de frivillige mulighed for at stille ændringsforslag til HJV.DK.

 IT-SPEC/TFR/MHD/FHD og SB/TFR/MHD/FHD

TFR/MHD/FHD

IT-SPEC/VHV og SB/VHV 

VHV

HJK IT-SPEC og SB/
TFR/MHD/FHD/
VHV prioriterer de 
medbragte forslag 
til ændringer på 
HJV.DK og 
fremkommer med 
en liste med 10 
prioriterede 
ændringsforslag til 
HJK

Forslag – TFR/MHD/
FHD/VHV til HJK

IT-SPEC og SB/TFR/MHD/FHD/VHV medbringer 10 prioriterede forslag til 
HJK fællesmøde (IT-SPEC MØDE) for IT-SPEC og SB/TFR/MHD/FHD/VHV

Procedure for ændringsønsker

tema Om HJV.Dk
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Med pædagogikken i højsædet

Pædagogikken er et af fortrinene ved det nye 
IT-befalingsmandskursus. Det mener en af 
bagmændene bag kurset. 

AF JAKOB EBERHARDT

”Fidusen er at man kan køre et helt IT-
befalingsmandskursus uden at vise et eneste 
skærmbillede. Jeg behøver faktisk ikke 
engang åbne for mit eget internet,” fortæller 
Bjarne Brøgger, der har været med til at ud-
vikle kurset og skal fungere som lærer på det. 

Kurset er opbygget efter det såkaldte HIPP, 
der står for Hjemmeværnet Internetpædagogi-
ske Principper. 

På de tidligere HDU-befalingsmandskurser 
viste lærerne hele skærmbilleder, men det gav 
anledning til en masse spørgsmål og tog lang 
tid, forklarer Bjarne Brøgger, der er frivillig 
hjemmeværnsmand og fungerer som IT-
specialist ved Totalforsvarsregion Sjælland. I 
modsætning til de gamle kurser, viser lærerne 

nu kun præcis de ting, der er nødvendige for 
at lære det pågældende emne.

Tre pædagogiske elementer
Kurset er groft sagt opbygget af tre pæda-
gogiske elementer eller materialer: Power 
points, opgavesedler og navigationssedler. 

”På en power point viser vi en skematisk 
side, som forklarer det emne, kursisterne 
skal arbejde med, for eksempel hvordan man 
lægger nyheder på HJV.DK. Derefter får 
kursisterne udleveret en opgaveseddel med 
en meget enkel opgave og en såkaldt naviga-
tionsseddel – det vil sige en slags ”kørselsan-
visning” – som de arbejder efter. Og dér er 
kun præcis de knapper, de skal bruge – ikke 

hele skærmbilleder. Og det fungerer fanta-
stisk,” understreger Bjarne Brøgger.

Styrken i det nye kursus ligger i, at det 
pædagogisk er opbygget på en meget tilgæn-
gelig måde, konkluderer IT-specialisten og 
fortsætter: ”Kurset er enkelt og omfatter ikke 
forvirrende skærmbilleder, der kan ødelægge 
koncentrationen”.

Navigationssedler og opgavesedler  
om redigering af nyheder

IT-specialist
Bjarne Brøgger

GUNDUDDANNELSE KOMPLET

RESTERENDE LOVPLIGTIG UDDANNELSE

SIGNALKURSUS 1

INFORMATIONSGRUNDKURSUS

FORKURSUS TIL SIKKERHEDSBEFALINGSMAND, 8425

SIKKERHEDSBEFALINGSMANDKURSUS, 2070

ALMENT BEFALINGSMANDSKURSUS

KRIGENS FOLKERET

KAMPPSYKOLOGI FOR BEFALINGSMÆND

IT-BEFALINGSMANDSKURSUS

INFORMATIONSLEDERKURSUS, 
Instruktørvirke

DELINGENS FAGLIGE TJENESTE

NÆSTKOMMANDERENDEKURSUS, DELING

UV 8500 (Undervisningsteori - brevskolekursus)

INSTRUKTØRKURSUS

ALMENT OFFICERSKURSUS

VIDEREGÅENDE OFFICERSKURSUS

FAGLIG PLANLÆGNING VED UNDERAFDELINGEN

NÆSTKOMMANDERENDEKURSUS underafdeling

MOSS/SSP

MOSS/WCM

FORKURSUS TIL CHEFKURSUS

CHEFKURSUS

IT-befalingsmand

Oversergent

Premierløjtnant

Kaptajn

IT-officer IT-specialist

Hvordan bliver jeg IT-befalingsmand?

Her kan du se, hvordan du bliver 
henholdsvis IT-befalingsmand,  
IT-officer og IT-specialist. Det vil sige, 
hvilke uddannelser der er nødvendige 
for at opnå både funktion og grad.

Uddannelsesvej inkl. operativ uddannelse 
fra IT-officer til IT-specialist

Uddannelsesvej inkl. operativ uddannelse 
fra IT-befalingsmand til IT-officer

Uddannelsesvej inkl. operativ uddannelse 
for IT-befalingsmand

Uddannelsesvej uden operativ uddannelse, 
eksternt kursus (Via IT-projektleder Søren 
Pedersen Hjemmeværnskommandoen)

Uddannelsesvej uden operativ uddannelse

Menig-uddannelse

Skema over uddannelser for 
funktionerne IT-befalingsmand, 
IT-officer og IT-specialist
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HJV.DK kan mere 
end du tror
Kompagnichef Theis Pedersen fra Østjylland er god til at tænke ud 
af boksen og står bag lanceringen af en ny Quick menu på den 
lokale hjemmeside. Menuen samler en række administrative funktio-
ner i et brugervenligt modul.

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN DREJKA

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyllands 
stabskompagni, kaptajn Theis Pedersen, står i al 
ubeskedenhed bag et nyt banebrydende initiativ på 
HJV.DK, som har bredt sig som en steppebrand 
blandt hjemmeværnets myndigheder og underafde-
linger.

Den IT-kompetente og kreative kompagnichef har 
inden for rammerne af HJV.DKs nye MOSS-plat-
form udviklet og lanceret en ny såkaldt Quick menu 
på kompagniets side. Menuen samler aktiviteter, 
bookning, uddannelse, rapporter og dokumenter i et 
overskuelig modul, der er nemt at navigere rundt i. 

Quick menuen blev i efteråret præsenteret for in-
formationsfolk fra hele hjemmeværnet på en række 
kommunikationsseminarer med fokus på pressekon-
takt, fastholdelse, video og HJV.DK. Her stod Theis 
Pedersen sammen med de frivillige IT-specialister 
Bo Eriksen og Søren Munck fra Totalforsvarsregion 
Midtjylland samt IT-specialist Frank Maynthusen 

fra marinehjemmeværnet for en charmeoffensiv for 
netop brugen af HJV.DK. 

”Quick menuen er simpelthen genial. Den er 
hurtig, effektiv og nem og bruge. Nu mangler vi 
bare installationsvejledningen,” lød det fra Marianne 
Harbo-Larsen, der er kommandodelingsfører i hjem-
meværnskompagni Ballerup. 

Hendes udtalelse faldt prompte efter demonstra-
tionen. Også informationsofficer Thomas Oksbøll fra 
Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland var positiv. 
Han har i mange år beskæftiget sig indgående med 
IT. 

”Det er dejligt at se et initiativ, der kommer ude 
fra den spidse ende. Den slags initiativer er der 
brug for. Da HJV.DK startede, var der rent faktisk 
tilknyttet lokale brugergrupper, der generede nye 
ideer. Men det er man desværre gået bort fra,” siger 
Thomas Oksbøll.

For ham at se er Quick menuen speciel interes-
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IT-specialist Bo Eriksen (tv.), IT-specialist 
Frank Maynthusen og kompagnichef 
Theis Pedersen har været på roadshow 
med en charmeoffensiv for HJV.DK.

Sådan ser Quick menuen ud på 
stabskompagni Østjyllands 
hjemmeside. Flere andre enheder 
og myndigheder har kopieret 
menuen, fordi den giver overblik. 
Menuen kan ses bag login på 
adressen: 
http://www.hjv.dk/HHV/TFRM/
HHD%20ØSTJYLLAND/
STHVK%20EJL/For%20
medlemmer/Sider/Quick-menu.aspx

som brugerne før skulle bruge lang tid på at finde 
forskellige steder på internettet. Vi har ønsket at 
gøre skolens informationer mere tilgængelige,” for-
tæller chefen for udviklingssektionen, major Søren 
Pinderup Rich.

Positiv holdning til HJV.DK
Men hvad får en kompagnichef til på eget initiativ at 
igangsætte et sådant udviklingsarbejde?
”For mig at se handler det om at få aflivet nogle af 
fordommene om HJV.DK. Det er fremtidens medie, 
som er oplagt at bruge i vores frivillige organisation. 
Det er hurtigt, det er nemt at ændre og giver gode 
muligheder for at etablere netværk og vidensdeling. 
Kun fantasien sætter grænser for, hvilke funktio-
naliteter du kan indbygge i systemet,” siger Theis 
Pedersen, der ynder at tænke ud af boksen.

Han håber også, at mange flere chefer – såvel 
frivillige som fastansatte – får en positiv holdning til 
HJV.DK som et godt og effektivt administrations- og 
informationsværktøj. 

Kompagnichefen har allerede stillet sit værktøj 
til rådighed for andre kompagnier og myndigheder 
i hjemmeværnet. Han opfordrer dog til, at der fra 
centralt hold laves et tiltag, så alle enheder i hjem-
meværnet får mulighed for at få en Quick menu på 
deres hjemmeside. 

Også andre nyskabelser
Ud over Quick menuen har Theis Pedersen også 
forsynet sit eget stabskompagnis hjemmeside med 
relevante telefonlister, bestemmelser, skabeloner til 
nyhedsbreve og mødereferater. Også kompagnibla-
det kan findes i en elektronisk form, og helt ned på 
gruppeniveau er det muligt at lave egne nyheder.

Både han og de øvrige frivillige IT-specialister 
mener nemlig, at gruppen er den vigtigste enhed i 
hjemmeværnet.

”Hvis ikke de enkelte grupper fungerer, så funge-
rer kompagniet ikke. Derfor bør gruppen også have 
selvstændige muligheder for at kunne netværke med 
hinanden på HJV.DK," siger de samstemmende.

Da Theis Pedersen af natur er en ildsjæl med 
hang til nye ideer, har han efter kommunikationsse-
minarerne ladet sig inspirere til endnu en nyskabel-
se. Hans nyeste påfund er et kalender-modul, hvor 
alle aktiviteter er listet op, så brugerne hurtigt kan få 
et overblik over, hvad der foregår i hjemmeværnet.

Håbet for Theis Pedersen og de øvrige frivillige IT-
specialister er, at HJV.DK samlet set bliver en endnu 
større sællert. De så også meget gerne, at udvikling 
af HJV.DK blev speedet op.

”Vi efterlyser, at man i højere grad officielt går på 
barrikaderne og slår et ordentlig slag for HJV.DK, så 
platformen bliver endnu mere flittigt anvendt end i 
dag,” siger IT-specialist Bo Eriksen.

sant, fordi rigtig mange hjemmeværnsfolk bruger 
HJV.DK, fordi de skal administrere i systemet.

”Systemet har i dag desværre ry for at være 
langsommeligt og er ind i mellem svært at overskue 
selv for en kender. Her er Quick menuen da en stor 
hjælp,” siger Thomas Oksbøll.

Quick menu har bredt sig
Hjemmeværnets internetplatform HJV.DK er et 
omfattende site med cirka 50.000 sider. Halvdelen 
af platformens sider er beregnet til administrativ 
forvaltning. Måske er det en af forklaringerne på, 
at Quick menuen – der i øvrigt som webværktøj er 
en kendt funktion på mange andre hjemmesider – 
allerede nu har bredt sig som en steppebrand efter 
præsentationen på kommunikationsseminarerne.

”40 underafdelinger, otte distrikter og marine-
hjemmeværnet har allerede adopteret Quick menuen 
på deres egne sider,” oplyser IT-specialist Søren 
Munck.

Også Hjemmeværnsskolen har ladet sig inspirere 
af Theis Pedersens Quick menu. De har nu lagt en 
menu ind på skolens hjemmeside, hvor brugerne 
blandt andet kan finde kursuskalender, uddannelses-
veje og studiekredse med mere.

”Vores nye Quick-menu indeholder de emner, 
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Her er alle på
HJV.DK
Samtlige medlemmer af Hjemmeværns-
kompagni Samsø er koblet på som bru-
gere af HJV.DK. Det lille ø-kompagni ser 
flere fordele.

TEKST OG FOTO: CHARLOTTE BAUN DREJKA

Kompagnichef Henrik Husum kan ikke som mange 
andre chefer bare tage bilen og nemt smutte til 
møder, når det faste system har bud efter ham.

For Henrik Husum er chef for Samsø Hjemme-
værnskompagni, der holder til på den idylliske ferieø 
midt i Kattegat. Han er afhængig af færgefarten til 
fastlandet, og den nye Kanhave færge driller ofte, så 
snart det blæser op. Den sidste færge hjem fra Hou 
ved Odder er som regel også for længst sejlet, før 
møderne ved det østjyske distrikt i Århus er slut. 

Til gengæld kan Henrik Husum stole på kompag-
niets nye faste forbindelse til HJV.DK, som gør det 
muligt for både ham og ø-kompagniets medlemmer 
at følge med i hjemmeværnets mange aktiviteter.

Det lille ø-kompagni kan i dag bryste sig af at 
være helt up front på den digitale bølge. For et lille 
års tid siden fik de således en ordentlig IT-saltvands-
indprøjtning fra Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, 
der betyder, at alle 58 hjemmeværnsmedlemmer i 
dag er koblet på som aktive brugere af HJV.DK. Det 
er der faktisk ikke mange af hjemmeværnets øvrige 
300 underafdelinger, som kan præstere.

Det var det østjyske distrikts daværende IT-
officer, Søren Munck, der overbeviste kompagniet 
om fordelene ved at være on-line på HJV.DK. Han 
tilbød dem et lokalt weekendkursus, der gik over al 
forventning, og mus og tastatur var flittigt i brug.

”Jamen, jeg var da utrolig skeptisk og tænkte – 
gab, et kursus i computer – hvad skal det gøre godt 
for? Jeg tændte selv sjældent for computeren,” 
fortæller kompagnichef Henrik Husum.

Ligesom de fleste andre befalingsmænd i kom-
pagniet er han ud af stolte hjemmeværnsfamilier på 
øen med fædre, der også har støttet aktivt op om 
det frivillige forsvar. Så Henrik Husums far, Eskild, 

hænger 
og troner 
på ane-
tavlen over 
kompagniets 
tidligere chefer 
på Hjemme-
værnsgården i 
Onsbjerg. 

Godt gået
Siden kurset er det 
gået stærkt. Kompag-
niets IT-befalingsmand, 
Bo Jensen, har været 
ansvarlig for at få alle 
medlemmer oprettet, så 
de nu kan bruge HJV.DK 
som aktivt kommunikations- 
og administrationsværktøj. 

”40 procent af medlemmerne af det østjyske 
distrikts 3.150 medlemmer er i dag registreret som 
brugere på HJV.DK. Samsø har med deres indsats 
bakket 100 procent op om den digitale kommunika-
tion, som de jo på mange måder er mere afhængige 
af, fordi de er mere isolerede. Det er ret godt gået,” 
siger Søren Munck.

Det kan kompagniets befalingsmænd godt skrive 
under på. De er alle troppet op, da HJV magasinet 
satte dem stævne i kompagnilokalerne, som også 
tjener som historisk arkiv og opbevaring af gamle 
udtjente hjemmeværnsuniformer.

Per Simonsen, næstkommanderende, H.C. 
Sørensen, forsyningsbefalingsmand, Palle Schou 
Poulsen, skydelærer, og Bo Jensen, IT-befalings-

Alle befalingsmændene i Samsø 
Hjemmeværnskompagni i samlet flok. 
Fra venstre: næstkommanderende 
Per Simonsen, forsyningsbefalings-
mand H. C. Sørensen, skydelærer 
Palle Schou Poulsen, IT-befalings-
mand Bo Jensen og kompagnichef 
Henrik Husum.
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mand, kan som deres kompagnichef Henrik Husum 
se flere klare fordele ved HJV.DK.

Styr på tilmeldingerne
”Jeg lægger alle aktiviteter ind om kommende 
skydninger, som vi har cirka otte af om året. Nu ved 
jeg præcis, hvor mange der kommer, fordi folk med 
det samme kan booke sig til aktiviteten. Sådan var 
det ikke før. Så det nye system fungerer optimalt,” 
fortæller skydelærer Palle Schou Poulsen.

Hans gamle far, der også er aktiv i kompagniet, 
passer det historiske arkiv og tog i øvrigt billeder 
af en af en tysk flyver, der faldt ned på øen før 2. 
Verdenskrig. 

Både han og næstkommanderende Per Simonsen 
fremhæver også de gode muligheder, kompagniet 
har fået for at følge med i, hvad der sker i det øvrige 
hjemmeværn.

”Vi har let adgang til at se referater, befalinger og 
andre vigtige dokumenter. Vi kommer ikke så tit til 
møder på fastlandet – det koster en overnatning på 
grund af færgeforbindelsen og tager for meget tid,” 
siger de samstemmende.

Elektronisk kompagniblad
Også kompagniets forsyningsbefalingsmand, 
65-årige H. C. Sørensen, er blevet fan af den mo-
derne kommunikationsform. Det er ham, der står for 
redaktionen af kompagniets lille blad, der udkommer 
fire gange om året. Nu overvejer han at lægge kom-
pagnibladet på HJV.DK, så det kan læses on-line. 
Den vej har flere andre underafdelinger også valgt i 
hjemmeværnet og er en tendens, der givet vil brede 

sig i hjemmeværnet. 
IT-befalingsmanden Bo Jensen, der måske nok er 

kompagniets mest erfarne på HJV.DK og næsten er 
on-line 24 timer i døgnet, vil gøre sit til, at kom-
pagniets hjemmeside også bliver mere levende og 
dynamisk med flere nyheder.

Kan tiltrække nye medlemmer
Befalingsmændene er desuden meget enige i, at 
den digitale kommunikation med nyheder på hjem-
mesiden også kan være vejen frem for en tiltrængt 
saltvandsindsprøjtning til kompagniet, der meget 
gerne vil have fat i nye, yngre medlemmer. 

”Vi kan for eksempel annoncere for vores hjem-
meside i den lokale Samsøpost. Det tror jeg kan 
give os større synlighed og forhåbentlig nye folk,” 
mener Palle Schou Poulsen, der som skydelærer i 
forvejen plejer at bruge Samsøposten, når der skal 
informeres om skydninger.

Som ø-kompagni er de særligt sårbare og påvir-
kede af, at mange unge forlader øen, når de skal i 
gang med en uddannelse. Desuden er de oppe imod 
hård konkurrence fra øens mange foreninger.

”Da vi var unge, eksisterede der jo kun hjem-
meværn og fodbold. Sådan er det ikke i dag. Vi har 
over 60 foreninger på Samsø. Så det er da svært at 
kapre nye folk,” konstaterer Henrik Husum.

Til gengæld kan kompagnichefen glæde sig over, 
at øens naturskønne områder tiltrækker andre hjem-
meværnskompagnier, fordi de her finder det perfekte 
øvelsesterræn. Og så luner det også, at kammerat-
skabet er usædvanligt sammentømret.

Kompagnichef Henrik 
Husum med anetavlen i 
baggrunden. Også hans 
far Eskild har været 
kompagnichef på Samsø.
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Hjemmeværnskommandoen og repræsen-
tanter for Hjemmeværnsskolen, regioner, 
distrikter og hjemmeværnets frivillige har 
siden sommerferien arbejdet intenst med en 
plan for implementering af forsvarsforliget for 
2010-2014.

Forsvarsforliget blev indgået den 24. juni af 
syv af Folketingets otte partier. Aftalen er en 
overordnet ramme for forsvarets udvikling de 
næste fem år med hensyn til opgaver, struktur 
og økonomi. I forligsteksten er der – som 
omtalt i HJV magasinets september-nummer 
– opstillet en række overordnede krav til forsva-
rets myndigheder, herunder hjemmeværnet.

På den baggrund har Forsvarsministeriet 
pålagt forsvarets myndigheder at udarbejde 
planer for implementeringen af forliget.

I den proces har repræsentanter for et 
bredt udsnit af hjemmeværnets myndigheder 
været med, frivillige såvel som ansatte. I en 
række projektimplementeringsgrupper med 
tilhørende arbejdsgrupper er der arbejdet med 
forslag til udmøntning af forligsteksten.

På det grundlag er der udarbejdet et over-
ordnet forslag til implementering, som Hjem-
meværnskommandoen sendte til Forsvarsmi-
nisteriet sidst i november.

Det betyder ikke, at der nu er et endeligt 
forslag til implementering af forliget. Langtfra.
•	 For det første er der tale om et forslag, 

som skal behandles og godkendes af parti-
erne bag forsvarsaftalen.

•	 For det andet skal hjemmeværnets 
virksomhed koordineres med Forsvars-
kommandoen, der først ventes at have sin 
implementeringsplan klar i foråret 2010.

•	 For det tredje fortsætter arbejdet i projek-
timplementerings- og arbejdsgrupper om en 
række emner.

Denne proces vil blive fortsat i et samar-
bejde mellem hjemmeværnets frivillige og 
ansatte, ligesom Hjemmeværnets Landsråd 
og landsrådets udviklings-, drifts- og uddan-
nelsesråd, der alle repræsenterer de frivillige, 
har været med i den indledende proces og 
fortsat vil være det.

Ny struktur
Et af hovedpunkterne i det forslag, der nu 
er sendt til Forsvarsministeriet og politisk 
behandling, er den fremtidige lokale komman-
dostruktur.

Her foreslår hjemmeværnet, at antallet af 
myndigheder reduceres fra 31 til 21:

Udfordringer
i den nye forsvarsaftale
Hjemmeværnet har afleveret overordnet forslag til implementering af  
forsvarsforliget 2010-2014. Forslaget skal nu behandles politisk af forligspartierne.

AF CHEFEN FOR HJEMMEVæRNET,
GENERALMAJOR JAN S. NORGAARD

Nordjylland

Østjylland

Midt- og 
Vestsjælland

Nordsjælland

Københavns 
Vestegn

København

Sydsjælland og
Lolland-Falster

Fyn

Sydøstjylland

Syd- og 
Sønderjylland

Midt- og Vestjylland

Bornholm

Kortet viser landets 12 politikredse. Hjemmeværnet foreslår, at antallet af hærhjemmeværnsdistrikter 
reduceres fra 19 til 12 og geografisk bliver de samme som politikredsene.
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•	 Totalforsvarsregionerne, der er Hærens 
Operative Kommandos udførende niveau 
for beredskab og nationale operationer, 
foreslås reduceret til tre, der vurderes at 
være det absolutte operative minimum: 
En for Nord- og Midtjylland, en for Fyn, 
Syd- og Sønderjylland og en for Sjælland 
inklusive Storkøbenhavn og Bornholm.

•	 De nuværende 19 hærhjemmeværnsdi-
strikter reduceres til 12, som geografisk 
kommer til at svare til de 12 politikredse, 
idet politiet i dagligdagen er hjemmevær-
nets største arbejdsgiver for så vidt angår 
antallet af operative indsættelser.

•	 Flyverhjemmeværnets to nuværende distrik-
ter bliver til ét landsdækkende distrikt. 
Marinehjemmeværnet vil uændret have to 
distrikter. Dertil kommer virksomhedshjem-
meværnet.

De nye distrikter vil få en betydelig mere 
robust bemanding til betjening af den frivillige 
struktur. Med færre distrikter og dermed stør-

re geografiske afstande mellem den ansatte 
og den frivillige struktur er det derfor planen at 
etablere en leveringsordning, som ikke alene 
omfatter udrustning og materiel, men også 
uddannelse og administrativ støtte.

Der er ikke i forslaget taget stilling til 
gar- nisonering. Hjemmeværnet ønsker i 
videst muligt omfang at få placeret regioner, 
distrikter og uddannelsescentre på forsvarets 
etablissementer. 

Der er ikke taget stilling til underafdelings-
strukturen eller fremtidig placering. Her skal 
den lokale forankring fortsat være styrende 
for placeringen. Hjemmeværnskommandoen 
vil arbejde for så få ændringer som muligt i 
underafdelingsstrukturen.

Baggrunden for Hjemmeværnskommando-
ens udspil til politikerne er forligsteksten, hvori 
det klart er præciseret, at hjemmeværnet skal 
tilpasses og effektiviseres i lighed med forsva-
rets øvrige myndigheder. Det vil sige, at hjem-
meværnet både skal reducere personale og 

skaffe midler til nye opgaver i forligsperioden.
Det siger sig selv, at frivillige og ansatte i 

hjemmeværnets myndigheder fortsat vil blive 
involveret i den nærmere udformning af en ny 
lokal kommandostruktur.

Økonomien
Hjemmeværnets bevilling på finansloven er 
i forliget forudsat uændret i den kommende 
forligsperiode.

Det betyder, at der ud over effektivise-
ringskravet på fem procent i forligsperioden 
– svarende til cirka 30 årsværk – skal findes 
yderligere besparelser for at skaffe midler 
til nye opgaver og andre kerneopgaver, for 
eksempel fortsat udvikling af HJV.DK.

På www.hjv.dk bag login kan du løbende 
blive opdateret om arbejdet med at im-
plementere forsvarsforliget.

Hjemmeværnets forslag til nye totalforsvarsregioner (TFR)

TFR SJÆLLAND
6 politikredse
Cirka 2,5 mio. borgere

TFR SYD
3 politikredse
Cirka 1,5 mio. borgere

TFR NORD
3 politikredse
Cirka 1,5 mio. borgere
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En del planlagte aktiviteter i 2009 
måtte desværre aflyses. Vel at mær-
ke på en positiv baggrund: At hjem-
meværnet får flere medlemmer og 
flere opgaver.

AF BRIGADEGENERAL FINN WINKLER,
STABSCHEF, HJEMMEVæRNSKOMMANDOEN

Alle har bidraget til en
økonomi i balance

Som det ser ud i skrivende stund (medio 
november) kommer hjemmeværnet ud af 
2009 – og dermed forligsperioden – med en 
økonomi i balance.

Sådan skal det naturligvis være.
Men ved årets begyndelse var det ingen 

selvfølge. Hjemmeværnet gik ind i 2009 med 
en budgetmanko på 8.5 millioner kroner på 
grund af et merforbrug i 2008, og i de første 
måneder af 2009 var forbruget større end 
budgetteret.

Derfor har det over flere omgange været 
nødvendigt at understrege behovet for en 
stram økonomistyring ved alle myndigheder 
og enheder resten af året for at sikre en 
økonomi i balance. Der er opgaver i 2009, 
der har krævet flere midler end forudset ved 
aktivitetsplanlægningen tilbage i 2008. Derfor 
har det været nødvendigt at se kritisk på alle 
øvrige aktiviteter for at kunne fastholde kvali-
teten i hjemmeværnets kerneopgaver.

Hjemmeværnets myndigheder blev tilbage 
i foråret bedt om at justere økonomien for at 
sikre den fortsat gunstige udvikling med flere 
medlemmer, flere opgaver med videre Det lå 
allerede her klart, at der måtte kigges kritisk 
på planlagte aktiviteter både centralt og lokalt. 
Samtidig blev myndighederne anmodet om 
at overveje regions- og distriktsaktiviteter i 
november og december på grund af trækket 
på hjemmeværnets ressourcer til mødet i Den 
Internationale Olympiske Komité (IOC) og 
klimatopmødet (COP15).

Desværre har vi i løbet af året måttet aflyse 

en række planlagte aktiviteter. Lokalt har det 
ramt hårdt, selv om vi har bestræbt os på at 
give længst muligt varsel og søge at finde 
midlerne uden for de frivilliges aktiviteter. 
Blandt andet har længe planlagte og relevante 
sommersejladser, skydeperioder med videre 
måttet aflyses, og det beklager jeg selvfølgelig 
ekstra meget.

Trods dette har alle hjemmeværnets myn-
digheder, underafdelinger og frivillige bidraget 
i god ånd. Derfor er der nu udsigt til, at målet 
– en økonomi i balance – bliver nået. Eneste 
usikkerhedsfaktor er de indirekte udgifter for 
hjemmeværnet i forbindelse med klimatopmø-
det, herunder merarbejde.

Positiv baggrund
Det er altid kedeligt at skulle aflyse aktiviteter, 
som blev planlagt helt tilbage i 2008. Men vi 
kan alle glæde os over, at det er sket på en 
positiv baggrund:
•	En stigende tilgang af medlemmer til 

hjemmeværnet og dermed flere, der skulle 
uddannes.

•	Flere kursister og flere deltagere i hjemme-
værnets aktiviteter i øvrigt.

•	To bevogtningsdelinger til aflastning af hæ-
ren i orlovsperioder i Afghanistan.

•	Massiv støtte til politiet i forbindelse med 
mødet i Den Internationale Olympiske 
Komité i oktober og især klimatopmødet i 
København i december.

Det er alt sammen vigtige opgaver og vidner 

om den stigende efterspørgsel på hjemmevær-
nets kompetencer fra vore samarbejdspartnere 
i forsvaret, politiet og andre myndigheder.

Midler til kerneopgaver
Myndighederne har lagt et stort arbejde i at 
justere økonomien. Det var en forudsætning, 
at besparelserne skulle være til mindst mulig 
gene for hjemmeværnets frivillige soldater og 
ikke måtte berøre den lovpligtige uddannelse.

Det lykkedes – med mange aflysninger af 
andre planlagte aktiviteter – at sikre, at der var 
midler til lovpligtig uddannelse, ammunition til 
lokale skydninger, lokale aktiviteter, afdelings-
ledet uddannelse for hæren, beredskab med 
flotiller og flyvende delinger, uddannelse af 
ISAF-bevogtningsdelinger og lokale vagtord-
ninger.

Det er naturligvis ærgerligt, at nogle 
planlagte aktiviteter – herunder øvelser og 
andre relevante opgaver – måtte aflyses, og 
det er forståeligt, at både frivillige og ansatte 
kan have oplevet det som en barsk proces. 
Omvendt har det altså bidraget til det fælles 
mål – og jeg vil gerne her kvittere for jeres 
ihærdige indsats.

I den kommende forligsperiode – 2010-
2014 – er den økonomiske ramme for hjem-
meværnet uændret. Derfor skal vi også i de 
kommende år fastholde fokus på at anvende 
pengene bedst muligt og de rigtige steder, så 
vi hele tiden prioriterer kvaliteten i den mang-
foldighed af opgaver, som hjemmeværnet 
løser for dets samarbejdspartnere.

Stabschef, brigadegeneral Finn Winkler

F
oto: O

le B
o Jensen
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Knivskarpe regler
Bestemmelserne for at bære kniv i hjemmeværnet er blevet justeret. Og de nye retningslin-
jer er ganske enkle: Udleverede knive er fortsat lovlige, reglerne for private knive følger 
våbenloven og knive brugt i tjeneste skal transporteres direkte mellem hjem og hjemme-
værnstjeneste.

AF JAKOB EBERHARDT

Den seneste skærpelse af knivloven skabte 
nogen forvirring, da den blev indført i 
2008. Håndværkere, jægere, landmænd 
og lystfiskere har været i tvivl om, hvad der 
var gældende inden for deres arbejds- og 
fritidsområde. Også hjemmeværnsfolk har 
haft spørgsmål til reglerne i forbindelse med 
hjemmeværnstjeneste. Derfor har Hjem-
meværnskommandoen nu udarbejdet et sæt 
regler for, hvilke knive hjemmeværnssolda-
terne må anvende i forbindelse med hjemme-
værnstjeneste. 

Knivregler
Reglerne for knive i hjemmeværnstjeneste er: 

Private knive – det vil sige knive, der ikke 
er udleveret af hjemmeværnet – må du kun 
bære/medbringe i hjemmeværnstjeneste, 
hvis de overholder våbenlovens bestem-
melser. Lovlige knive er foldeknive med et 
blad på maksimalt 7 centimeter, der ikke kan 
fastlåses i udfoldet position. Kniven må ikke i 
normal stand være konstrueret til at åbne med 
én hånd. Selvom en privat kniv skulle svare til 
knive udleveret af hjemmeværnet, må de ikke 
bæres/medbringes i hjemmeværnstjenesten, 
hvis ikke de opfylder våbenlovens regler. 

Knive der er udleveret af hjemmeværnet: 
Hjemmeværnssoldater kan medbringe og 
anvende disse knive under hjemmeværnstje-
neste. Knivene er undtaget fra våbenlovgiv-
ningen, når hjemmeværnssoldaterne bærer og 
anvender dem i tjenesten. Når en udleveret 
kniv ikke bæres i tjenesten, skal den opbeva-
res på bopælen i aflåst gemme.

Den direkte vej
Men hvordan er reglerne for transport af 
udleverede knive? 
Hovedreglerne er: 

Den direkte vej. Det vil sige, at hjemme-
værnssoldater kun må transportere udleve-
rede knive direkte mellem bopæl/tjenestested 
og hjemmeværnsaktivitet. Du må altså ikke 
medbringe knivene i forbindelse med andre 
ærinder, for eksempel indkøb eller afhentning 
af børn. 

Dokumentation. Hvad enten du i civilt tøj 
eller iført uniform transporterer kniven i privat 
køretøj eller offentligt transportmiddel, skal du 
kunne dokumentere det tjenstlige formål. For 
eksempel ved kontakt til den enhedschef, der 
er ansvarlig for hjemmeværnsaktiviteten, eller 
ved kopi af øvelsesbefaling, kursusindkal-
delse, mødeindkaldelse med mere. Hvis du er 
iført civilt tøj, må du ikke bære kniven synligt.

Transport af knive skal i det hele taget ske 
forsvarligt, for eksempel under konstant tilsyn, 
tildækket i aflåst transportmiddel eller på 
tilsvarende betryggende måde.

Identifikation
Hvis hjemmeværnsfolk har fået udleveret mi-
litært id-kort kan de bruge det til at dokumen-
tere den lovlige besiddelse af udleveret kniv. 
Hvis ikke de har fået udleveret id-kort, kan de 
bruge anden personlig billede-id sammen med 
dokumentation for hjemmeværnsaktiviteten, 
jævnfør ovenstående afsnit om dokumen-
tation. Betvivler andre myndigheder knivens 
lovlighed under dens transport, skal hjemme-
værnssoldatens egen myndighed kontaktes. 
Lovligheden kontrolleres herefter i DeMars og 
meddeles til relevant ekstern myndighed.

Se hele skrivelsen, hvoraf bestemmel-
serne fremgår, på HJV.DK bag login.

Se desuden våbenloven på www.politi.dk.

Feltkniven M/96 er udleveret til medlemmer af Hjemmeværnets Indsatsstyrke (HIS)
Foto: Jens Erik Rasmussen, Forsvarets Materieltjeneste.
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”Som det er nu, er der alt for meget korruption. 
Om de kan komme af med det hele er svært at sige, 
for det har altid været der som en integreret del af 
samfundet. Men korruption på højt niveau i systemet 
er dræbende for den videre proces med genopbyg-
ningen af landet. Derfor er det også essentielt at 
opbygge et ordentligt retssystem,” siger Søren Poul-
sen. ”For at kunne opbygge et land, er det nødven-
digt med nogle klare love. Den afghanske regering 
er nødt til at gå i gang med reformer i den retning.”

Ten dollar Taleban
Obersten er dog ikke i tvivl om, at indsatsen nytter.

”Vi er nødt til at være i området for at beskytte 
befolkningen, men også for at påvirke dem til at 
forstå fordelen ved nye tiltag. Der er planer om at 
sætte gang i en uddannelse af mullaherne og de 
ældste i landsbyerne, fordi det er dem, alle andre 
lytter til. For at skabe et modstykke til Taleban, men 
det er svært at løfte et helt område på den måde,” 
siger han.

Den sydlige del af Afghanistan er meget fattig, og 
mange lokale prøver at skaffe en ekstra indtjening.

”Ten dollar Taleban kalder man de lokale, der 
hjælper Taleban. De får simpelthen penge for at 
lægge vejsidebomber ud om natten. Det kræver en 
del påvirkning at overbevise en hel lokalbefolkning 
om, at der er et bedre alternativ til Taleban,” siger 
Søren Poulsen.

Planerne har konsekvenser
Uanset om det drejer sig om indsatsen i Afghanistan 
eller de frivillige hjemmeværnssoldater, får planerne 
konsekvenser. Når de ledende officerer lægger pla-

Selvom der er langt fra den forholdsvis trygge hver-
dag i Danmark til det urolige Afghanistan, er der et 
vidtrækkende perspektiv i uddannelsen af de frivillige 
hjemmeværnssoldater.

”Det man lærer, skal man altså bruge på et tids-
punkt,” siger oberst Søren M. Poulsen og henviser 
til, at hjemmeværnssoldater nu udsendes både som 
enheder og enkeltpersoner. Og dermed er Afgha-
nistan og andre af verdens brændpunkter alligevel 
ikke så langt væk.

Søren Poulsen overtog posten som flyverhjemme-
værnsinspektør (FHI) 1. december efter fem en halv 
måned i Kandahar, hvor han havde siddet i stillingen 
som Chief Governance i Regional Command South, 
der er en af de fem ISAF-regioner i Afghanistan og 
varetager koordineringen af civile-militære aktiviteter. 
Som Chief Governance skal man sørge for den del 
af genopbygningen, der har med styringsstrukturer 
og embedsførelse at gøre.

Med lov skal man land bygge
En stor del af arbejdet handler om at påvirke både 
lokalbefolkningen og regeringen, og det kræver 
forskellige tilgange.

”Vi hjælper afghanerne med at forbedre de lokale 
civile strukturer, så landet kan få den bedst mulige 
genopbygning. Det gælder både skoler og samar-
bejdet mellem de forskellige provinser. Men det er 
en langstrakt proces,” siger Søren Poulsen.

Et af de vigtigste områder, der skal opbygges, er 
et retssystem, der fungerer. Derfor har ’civil rule of 
law’ været et af Søren Poulsens fokusområder, og 
en forbedring af både politiet og anklagesystemet er 
på dagsordenen.

Fra Kandahar
til Kastellet

Søren M. Poulsen vendte hjem fra Afghanistan for at overtage posten som 
inspektør for flyverhjemmeværnet. HJV magasinet mødte ham kort efter, at 

han havde sat fødderne på dansk grund til en snak om et skift, der indehol-
der mange kontraster, men også en direkte relation mellem de to verdener.

AF JESPER SVENNINGSEN
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ner i hovedkvartererne i Afghanistan kan det i sidste 
ende resultere i sårede eller dræbte soldater.

”Det er effekten, der tæller. Derfor bliver alt meget 
målrettet, fordi det i sidste ende er soldaterne, der 
skal omsætte planerne til praksis. Under øvelser i 
Danmark kan man nemmere vende og dreje tingene 
og gå lidt mere i petitesser,” siger flyverhjemme-
værnsinspektøren. 

”Men det er jo også godt, for den uddannelse, vi 
giver folkene herhjemme, står de måske en dag og 
skal bruge i en international operation.”

Oberst Poulsen kender til flyverhjemmeværnet fra 
sin tid ved Helicopter Wing Karup, hvor han var chef 
fra 2003 og frem til afrejsen til Afghanistan i maj i 
år. Faktisk var han stadig chef, da han tog af sted, 
så der skulle en smuttur tilbage til Danmark for at 
overdrage posten.

”Jeg ved fra min tid på Karup, at hjemmeværnsfol-
kene er meget engagerede, så jeg glæder mig til at 

komme ud at se, hvad der foregår og høre deres me-
ning om, hvad der virker, og hvad vi skal lave om. For 
mig at se gælder det om at komme ud og være med.”

I skovens dybe stille ro
Søren Poulsen er oprindeligt uddannet i en bank. 
Men efter at have været indkaldt trak den militære 
verden mere, og han har således blandt andet været 
chef for operationssektionen i forsvarsstaben og 
afdelingschef for Ramstein HQ Air North i Tyskland.

En af de tiltrækkende faktorer ved livet i forsvaret 
er kombinationen af det administrative og det prakti-
ske, og faktisk overvejede Søren Poulsen en gang en 
karriere som skovarbejder. Det blev det ikke til, men 
skovmanden får dog alligevel frit løb på jagtture med 
hønsehunden Sif.

 ”Jo dybere jeg kan komme ind i skoven, jo bedre. 
Og det fantastiske ved at komme tidligt af sted er, at 
man næsten kan dufte morgenen,” slutter han.

Ny strategi
Den tidligere flyverhjem-
meværnsinspektør, oberst 
Kurt Refsgaard, fremlagde 
i oktober en ny strategi for 
flyverhjemmeværnet, der 
indeholder seks udvalgte 
fokusområder med meget 
konkrete succeskriterier: 
hvervning, ledelse og kom-
munikation, samarbejdsafta-
ler, personel og integration, 
uddannelse samt enheds-
træning og indsættelser.

Den nye strategi blev 
drøftet på et møde for alle 
eskadrillechefer i efteråret. 
Her var der fuld opbakning 
til de fremlagte mål.

Da HJV magasinet mødte Søren 
Poulsen, var han kommet hjem 
fra Afghanistan fire dage 
tidligere. Al militær udrustning ud 
over ørkenuniformen var stadig 
pakket ned i Karup.
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Ledte efter forsvundet fisker

Genhvervning 
er en succes
Der er gode muligheder i at fokusere på genhvervning fra reserven til 
den aktive del af strukturen. 

I Hjemmeværnskompagni Kongenshus er de i gang med genhverv-
ning af reserven til den aktive styrke med stor succes.

I forbindelse med at kompagniets materielforsyner skulle inddrage 
forskellige uniformsdele fra nogle medlemmer i reserven, forsøgte 
forsyneren og informationsfolkene at få dem til at skifte til den aktive 
struktur igen.

Det havde ved redaktionens afslutning resulteret i 13 skift fra reser-
ven til den aktive del.

“Der er et væld af muligheder for færdiguddannet personel i re-
serven, som kan hverves til den aktive struktur,” siger kompagnichef 
Kirsten Larsen.

Hjemmeværnskompagni Kongenshus har succes med at genhverve medlemmer 
fra reserven til den aktive struktur. 

På havrazzia med politiet

Her er besætningen fra den 
flyvende deling i Randers klar 

til at observere fartøjer i 
Horsens og Vejle fjorde: Pilot 
Ole Sanggaard Knudsen (tv.) 

og navigatør Anders Frigaard. 

Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 802 Carina med 
hjemhavn i Avedøre deltog i efteråret i eftersøg-
ningen af en forsvunden fisker i farvandet ud for 
Stevns. Med i eftersøgningen var også en rednings-
helikopter og to patruljefartøjer fra søværnet.

Fiskeren var meldt savnet til Midt- og Vestsjæl-
lands Politi, som fik alarmeret Søværnets Operative 

Kommando. Der var tale om en ældre mand på 68 
år fra Køge, som blev fundet død om bord på sin 
båd af mandskabet i redningshelikopteren. Marine-
hjemmeværnet sørgede for at bugsere fiskerbåden i 
land, og den afdøde mand blev umiddelbart derefter 
identificeret.

Der skulle samarbejdes på flere fronter, da politiet i 
oktober foretog en razzia til havs. De såkaldte 
havjægere skyder fugle i fjorden fra små både. Og 
det er der ikke noget galt i – så længe deres våben 
og jagttegn er i orden.

Sydøstjyllands politi kontaktede Kjeld Møller-Mad-
sen fra Hjemmeværnsflotille 133 Juelsminde/Vejle 
for at få maritim assistance i to dage. De sejlede 
med MHV 804 Andromedas besætning i Horsens 
fjord og i Vejle fjord.

Men der var også en tredje part i samarbejdet.
“Vi har ikke arbejdet sammen med de flyvende 

delinger før,” siger Kjeld Møller-Madsen. “Men vi 
havde et rigtig godt samarbejde, så det er sikkert 
ikke sidste gang.”

Flyverhjemme-
værnets Flyvende 
Delinger støttede 
begge dage aktionen 
som øjnene i luften og 
sendte koordinater på 
de små jagtbåde di-
rekte til besætningen 
på Andromeda, og det 
resulterede i en meget effektiv aktion.

“Vores tid blev brugt 100 procent effektivt, og jeg 
er sikker på, at vi har fået alle både i området med, så 
politiet har fået kontrolleret dem alle. Ellers skulle vi 
have sejlet rundt og kigget efter de små både,” siger 
Kjeld Møller-Madsen. “Vi supplerer hinanden godt.”
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Knud Bartels ny forsvarschef

Forsvaret fik i november ny 
forsvarschef. Det blev den 
57-årige generalløjtnant Knud 
Bartels, der nu er general og 
øverste chef for forsvaret efter 
admiral Tim Sloth Jørgensen. 

Om udnævnelsen sagde 
forsvarsminister Søren Gade: 
”Jeg er overbevist om, at Knud 
Bartels bliver en god forsvars-
chef. Knud Bartels er en yderst 
professionel, kompetent, ihær-
dig og ikke mindst dedikeret 
mand.”

Knud Bartels kommer fra en 
stilling som Danmarks militære 
repræsentant i NATO i Bruxelles 
og EUs militære komité. Han har desuden blandt andet været bri-
gadechef, Military Assistant for Director International Military Staff 
i NATO, chef for planlægningsafdelingen i Forsvarsstaben og chef 
for Danske Division. I 1999 var han udsendt som næstkomman-
derende ved Den Franske Brigade ved KFOR i Kosovo.  

Som ny forsvarschef står Knud Bartels over for store udfor-
dringer i en tid, hvor danske soldater kæmper i internationale 
operationer, og hvor forsvaret står foran implementeringen af et 
nyt forsvarsforlig samt anskaffelsen af nye kampfly. Forsvarsche-
fen er øverstkommanderende for godt 21.000 ansatte i hæren, 
søværnet og flyvevåbnet.

Obama i København 
Området ved Den Sorte Diamant virkede temmelig øde, da USAs præ-
sident fredag den 2. oktober gæstede København i anledning af Den 
Internationale Olympiske Komités møde. Ingen biler fik lov at køre langs 
den rute, som Barack Obamas kortege skulle følge.

Politihjemmeværnet var indsat for at hjælpe politiet med at afspærre 
ruten, og ingen fik lov til at komme ud på kørebanen.

“Fodgængere fik lov at gå på fortovene, men ellers skulle vejnettet 
holdes helt frit,” siger premierløjtnant Henrik Bruun fra Politihjemme-
værnskompagni Amager.

Omkring 35 hjemmeværnssoldater var indsat i seks timer for at støtte 
politiet, og det hele forløb, som det skulle.

“Det var en spændende oplevelse. Hele byen var jo på den anden 
ende, og alle enhederne arbejdede godt sammen – både indbyrdes og 
med politiet,” siger Henrik Bruun.

Lige nu er mange hjemmeværnsfolk i fuld gang med at støtte politiet 
under klimatopmødet i København.

Præsident Barack Obama passerer Den Sorte 
Diamant i bilen, der kaldes ’The Beast’.

F
oto: N

ikolaj G
røn

Mindehøjtidelighed for de faldne
Minde- og fredningsfonden indbyder alle interesserede til årets traditi-
onsrige julearrangement sammen med Studentersangerforeningen og 
hjemmeværnet. Det er i Mindelunden i Ryvangen juleaftensdag, den 
24. december klokken 15.30. 

Hjemmeværnssoldaterne vil møde op for at deltage som fakkelvagter, 
og mens en enlig hjemmeværnssoldat går rundt og tænder lys langs 
gangene og stierne i Mindelunden, vil resten af fakkelvagterne samles 
ved hovedindgangen og gøre klar til afgang til gravpladsen.

Konferencier Jørgen A. Leth vil byde velkommen, efter at der er 
tændt lys på gravene og lagt blomster.  Derefter vil studentersangerne 
synge ”Alle træer står så stille” og senere ”Guds fred med vores døde”. 

Juletalen holdes af overrabbiner emeritus Bent Melchior, og straks 
efter talen er der kransenedlæggelse, og der bedes ”Fader Vor”. Som 
en fælles afslutning synger alle sammen med studentersangerne 
”Altid frejdig når du går”, og så er det tid til at finde hjem til familien og 
julemiddagen. 

Læs mere om det traditionsrige arrangement på: www.mindelunden-
juleaften.dk

Forsvarschef Knud Bartels.

Der tændes lys på gravene i 
Mindelunden juleaftensdag.
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120 soldater 
trænede 
med hæren
Mere end 120 midtjyske hjemmeværnssoldater var i efteråret i 
Oksbøl for at træne med hæren. Hjemmeværnets hovedopgave var 
at agere aktive fjender og medspillere for at forberede soldater fra 
Jydske Dragonregiment (JDR) og Gardehusarregimentet (GHR), 
inden de skal udsendes internationalt til Kosovo og Afghanistan i 
2010.  
Hærhjemmeværnsdistrikt Skive med uddannelsesofficer Peter 
Christiansen i spidsen stod for planlægningen af hjemmeværnets 
deltagelse i øvelsen, der også gav mulighed for at få uddannet 
hjemmeværnssoldaterne i en taktisk ramme. 

Fra hærens side var der stor tilfredshed med hjemmeværnets 
støtte. ”Vores soldater bliver mere motiverede forud for udsen-
delsen til de internationale missioner, når de får lov til at træne 
med kompetente hjemmeværnssoldater, der virkelig forstår at give 
de unge soldater modspil og kamp til stregen. Det højner øvelsen,” 
lød det fra oberstløjtnant P. Svendsen, der er chef for Jydske Dra-
gonregiments IV bataljon.

Allerede nu ligger det klart, at det midtjyske hjemmeværn også i 
2010 skal være med til at træne soldater, der skal udsendes inter-
nationalt. Der planlægges således to tilsvarende øvelser i april og 
november 2010. Begge gange forventer uddannelsesofficer Peter 
Christiansen deltagelse fra cirka 250 hjemmeværnssoldater – altså 
dobbelt så mange som i den aktuelle øvelse. 
”Vi ser øvelsen som en oplagt mulighed for at uddanne vores hjem-
meværnssoldater i enhedsramme,” siger Peter Christiansen. 

Selvom udsendte soldater midlertidigt forlader deres 
civile job, skulle det gerne vente på dem, når de 
vender tilbage efter at have været med til at løse en 
internationel opgave.

Derfor har regeringen nu fremsat et lovforslag, 
som – hvis det vedtages - fra årsskiftet skal beskytte 
udsendte soldater mod fyring fra de civile job.

Baggrunden for forslaget er de fyringer, der ramte 
hjemmeværnsfolk, som lod sig udstationere i Afgha-
nistan. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) 
forklarer, at reglerne også beskytter befalingsmænd, 
konstabler, læger og sygeplejersker.

Hærens Konstabel- og Korporal Forening er 
positiv over for forslaget, men håber at der indføres 
omvendt bevisbyrde. Det er nemlig stadig svært for 
den enkelte medarbejder at løfte bevisbyrden, hvis 
man bliver fyret, siger formand Flemming Vinther.

Et nyt lovforslag fra regeringen skal sikre 
udsendte soldater mod fyring fra deres civile job.

Udsendte skal beskyttes mod fyring
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Med Nørreport Station som symbolsk kulisse underskrev kommit-
teret Jens Hald, direktør Carsten Falk Hansen fra Trafikstyrelsen og 
hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. Norgaard, i november en 
aftale mellem Trafikstyrelsen og hjemmeværnet, der indebærer et 
nyt tæt samarbejde på sikkerheds- og beredskabsområdet.

Til stede ved underskrivelsen var forsvarsminister Søren Gade. 
”Med aftalen bliver hjemmeværnets og redningsberedskabets 

ressourcer og kompetencer nyttiggjort, så vi får et mere robust 
samfund. Det kan jeg som minister kun være utrolig glad for,” 
sagde Søren Gade.

Ministeren håber på, at samarbejdet kan føre til nye aftaler med 
andre samfundsvigtige myndigheder og virksomheder, der som 
Trafikstyrelsen har haft et erkendt behov for støtte på sikkerheds- 
og beredskabsområdet.

Glæde over ny aftale

Direktør Carsten Falk Andersen fra Trafikstyrelsen sætter sit navn på en aftale 
med hjemmeværnet. Til venstre ses Jens Hald, ny kommitteret for hjemme-
værnet, og hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. Norgaard.
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Hvad foregår der egentlig på en distriktsinspektion? Og har det overhovedet 
betydning for de frivillige? HJV magasinet tog med, da Hærhjemmeværnsdistrikt 
Køge Bugt blev inspiceret i november.

AF JAKOB EBERHARDT

FOTO: OLE BO JENSEN

Onsdag 18. november. Klokken er lidt i 8, og 
det første blege dagslys forsøger at fortrænge 
det tunge efterårsmørke over Flyvestation 
Skalstrup lidt uden for Roskilde. Årets første 
rigtige efterårsstorm er på vej. Vejrudsigten 
lyder på kraftig regn og blæst med vindstød 
op til orkanstyrke. Men foreløbig er det stilhed 
før stormen. Flere biler end sædvanligt holder 
parkeret foran Hærhjemmeværnsdistrikt Køge 
Bugts stålagtige bygning på flyvestationens 
område. Distriktet har nemlig fået ganske 
særligt besøg her til morgen, blandt andet 
hjemmeværnets chef, generalmajor Jan S. 
Norgaard. Sammen med folk fra Forsvarets 
Regnskabstjeneste, Hjemmeværnsskolen og 
forskellige afdelinger i Hjemmeværnskom-
mandoen er han kommet til Skalstrup på en 
ganske særlig mission: distriktsinspektion. 

Ikke fejlfinder
Inspektionen går ud på, at distriktets ansatte 
sammen med gæsterne gennemgår en række 
områder i distriktets virksomhed, for eksem-
pel uddannelse, informationsvirksomhed og 
militær sikkerhed. Distriktet skal inden for 
hvert område gøre rede for sine procedurer, 
arbejdsmetoder, resultater med mere. Og på 
den baggrund danner inspektionsholdet sig et 
indtryk af, hvordan distriktet fungerer – ikke 
mindst i forhold til de frivillige. 

For Hjemmeværnskommandoen handler 
det ikke primært om at være ”fejlfinder”. 
Tværtimod gælder det via inspektionerne, der 
finder sted i alle 23 hjemmeværnsdistrikter, 
om at forbedre niveauet og finde frem til den 
bedste måde at gøre tingene på. Og således 
få spredt ”best practice” til alle distrikter.   

Den dag 
generalen

kom forbi

Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt, 
major Bjarne Bladt, giver status for distriktet til 

inspektionsholdet og distriktets ansatte.
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”99 procent af en inspektion er en kon-
struktiv proces og konstruktiv dialog. Det er 
ikke en løftet pegefinger. Vi er ikke ude for at 
uddele næser. Inspektionerne skal være med 
til at gøre distrikternes forvaltning og proce-
durer lidt bedre, end de var før,” siger major 
Mark Winther, der indtil 1. december 2009 
var leder af Kontrolelementet i Hjemme-
værnskommandoen. Elementet er ansvarlig 
for alle helhedsinspektioner ved hjemmevær-
nets distrikter, virksomhedshjemmeværnet, 
totalforsvarsregioner, Hjemmeværnsskolen og 
hjemmeværnsstaben. Den nuværende måde 
at inspicere på blev indført i 2007, og ifølge 
Mark Winter er resultaterne af distriktsinspek-
tionerne i dag klart bedre, end de var for tre 
år siden. 

”Der er ikke så mange graverende fejl som 
i starten. Distrikterne ”stjæler” ideer fra hinan-
den – og det er positivt ment. De deler flere 
og flere gode ideer,” forklarer den tidligere 
leder af Kontrolelementet, der nu er overgået 
til international tjeneste.  

Et bedre hjemmeværn
Klokken har passeret 8, og O-rummet er fyldt 
med inspektionsholdet og samtlige ansatte i 
Distrikt Køge Bugt. En lang inspektionsdag 

Major John Varmark Jakobsen (yderst til venstre) og 
kommandørkaptajn Stefan N. Andersen (i midten) fra 

Hjemmeværnskommandoen taler med distriktschef 
Bjarne Bladt om ledelse og samarbejde.

Resultatet
På selve dagen for inspektionen 
får distriktet en umiddelbar mundt-
lig tilbagemelding fra inspektions-
holdet – både en generel bedøm-
melse og en bedømmelse inden 
for hvert af de berørte områder. 
Bedømmelsen ligger på en skala 
fra ”Ikke tilfredsstillende” til ”Sær-
deles tilfredsstillende”. Holdet 
nævner højst tre forhold, som 
distriktet gør godt – og skal blive 
ved med – og højst tre forhold som 
bør ændres. Cirka tre uger senere 
modtager distriktet en skriftlig 
rapport med inspektionsresultatet. 
Bedømmelsen står fast, men di-
striktet kan komme med ændringer 
til faktuelle ting. Efter yderligere et 
par uger sender Hjemmeværns-
kommandoen den endelige rapport 
til distriktet. Distriktet tilbagesen-
der en redegørelse for, hvad det vil 
gøre for at rette op på de områder, 
der har været anmærkninger til. 
Ved opfølgningsekspeditionen 
bruger Hjemmeværnskomman-
doen distriktets redegørelse til at 
se, om distriktet har rettet tingene. 
Opfølgningsinspektionen ligger 
typisk otte måneder efter hovedin-
spektionen.

Fakta
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skal til at begynde. Hjemmeværnets chef 
træder nu frem foran forsamlingen.

”Vi er her for, at vi i fællesskab finder ud af, 
hvordan vi gør tingene lidt bedre. Eller noget 
bedre hvis det er det, der er behov for her. For 
hjemmeværnet skal blive bedre,” siger gene-
ralmajor Jan S. Norgaard, med tryk på ”skal”. 
Og da distriktets chef, major Bjarne Bladt, 
efterfølgende har givet en kort status over 
distriktets virksomhed, spredes forsamlingen i 
forskellige grupper for at diskutere de enkelte 
områder (se side 34). Inspicenterne John 
Varmark Jakobsen og Stefan N. Andersen 
fra Hjemmeværnskommandoens Kontrol- og 
Ledelsesafdeling går mod Bjarne Bladts kon-
tor for at tale med distriktschefen om ledelse 
og samarbejde. Uden for kontorets vinduer 
rusker vinden i træerne, og regnen siler ned. 
Men indenfor foregår samtalen i yderste 
fordragelighed. 

John Varmark Jakobsen vil blandt andet 
gerne høre, om rådsorganisation er etableret 
på alle organisatoriske niveauer i distriktet. 
Distriktschefen svarer, at den ikke er slået fuldt 
igennem i kompagnierne, men at han har fokus 
på området. John Varmark Jakobsen og Stefan 
N. Andersen spørger, hvad man kan gøre ved 
situationen, som på ingen måde er enestående 
for Distrikt Køge Bugt. Det fører til en idé- og 

erfaringsudveksling mellem de tre officerer om, 
hvad man kan gøre for at udbrede interes-
sen for rådsarbejdet blandt de frivillige – et 
eksempel på hvordan inspektionerne også er et 
middel til at sprede ”best practice”. 

Stof til eftertanke
Distriktsrådets dagsordener og referater bliver 
lagt på en hjemmeside på HJV.DK, men en del 
af distriktets hjemmeværnsfolk er ikke klar over, 
at materialet ligger dér, fortæller Bjarne Bladt.

John Varmark Jakobsen mener, at det 
netop bekræftes af den tilfredshedsundersø-
gelse, som alle chefer og næstkommanderen-
de i distriktets kompagnier har haft mulighed 
for at besvare forud for inspektionen. Et af 
spørgsmålene lyder: ”Hvordan oplever du 
arbejdet i distriktsrådet?”. Syv af personerne, 
der har svaret på undersøgelsen, savner 
grundlag for at besvare spørgsmålet. 

”Det er stof til eftertanke, og noget jeg har 
taget til mig. For hvad nytter det, at vi gør 
de rigtige ting, hvis ikke folk ved det,” siger 
Bjarne Bladt. Han var klar over problemet 
allerede inden undersøgelsen, og derfor laver 
distriktet næste år en kampagne, der skal 
oplyse om det rådsmateriale, der ligger på 
hjemmesiden.

Køge Bugt er kun ét ud af i alt 23 
distrikter, som Hjemmeværnskom-
mandoen inspicerer. 
Formålet med inspektionerne er 
•	at bibringe Hjemmeværnsledelsen 

den nødvendige ledelsesinforma-
tion om virksomheden i hjemme-
værnet

•	at sikre, at grundlaget for hjem-
meværnets virke, herunder love, 
bestemmelser og målsætninger 
følges

•	at identificere eksempler på ”best 
practice” i organisationen med det 
formål at videreformidle disse ek-
sempler, for derved at opnå højere 
effektivitet

Fakta
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Følgende områder blev gennem-
gået under inspektionen i Hær-
hjemmeværnsdistrikt Køge Bugt 
18. november: ledelse og samar-
bejde, uddannelse, informations-
virksomhed, regnskabstjeneste, 
militær sikkerhed og forvaltning af 
frivillige. Derudover undersøgte in-
spektionsholdet fra Hjemmeværns-
kommandoen distriktets tilfredshed 
med samarbejdet med de såkaldt 
Koncernfælles Administrative 
Fællesskaber (KAF), det vil sige 
Forsvarets Materieltjeneste (FMT), 
Forsvarets Bygnings- og Etablis-
sementstjeneste (FBE), Forsvarets 
Personeltjeneste (FPT), Forsvarets 
Koncernfælles Informatiktjeneste 
(FKIT), Forsvarets Regnskabs-
tjeneste (FRT) og Forsvarets 
Sanitetsuddannelse (FSU).
Samarbejdet med KAF indgår ikke 
i selve bedømmelsen af distriktet.

Generalen takker af
Stormen har nået maksimal højde, da alle igen 
mødes i O-rummet kl. 14.45. Regnen pisker 
mod ruderne, mens de enkelte inspicenter 
giver de forskellige områder ”karakterer”. Den 
samlede bedømmelse er ”Tilfredsstillende”.

”I har efterladt indtrykket af et godt team, 
og I arbejder med den rigtige ånd. I kan 
måske endda relativt enkelt få det op på et 
”Meget tilfredsstillende"," siger Jan S. Norga-
ard inden inspektionsholdet pakker sammen 
og går mod de parkerede biler for at vende 
næsen hjemad.

Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt 
holder til i en kun seks år gammel 

bygning, der i modsætning til mange 
andre distrikters bygninger er bygget 

decideret som distriktsdomicil. I 
bygningens stueetage er der indrettet 

depot. Her arbejder blandt andre 
materielassistent 1 Jørn Olesen (tv.) og 

materielassistent 2 Villy Langthjem.

Fakta
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Frivilligt fingeraftryk
De frivillige hjemmeværnsfolk har også indflydelse på inspektionerne af distrikterne. 
Chefer og næstkommanderende i underafdelingerne kan nemlig give deres mening 
om distrikterne til kende via en tilfredshedsundersøgelse.

AF JAKOB EBERHARDT

Kompagnichef Thomas Kjærgaard Jacobsen 
er godt tilfreds med de muligheder, han har 
for at påvirke sit distrikt. Forud for Hjemme-
værnskommandoens inspektion af Hærhjem-
meværnsdistrikt Køge Bugt 18. november 
2009 fik han nemlig tilsendt et spørgeskema. 
Der var tale om en tilfredshedsundersø-
gelse, der spurgte ind til forskellige områder i 
samarbejdet mellem kompagniet og distriktet. 
Alle hjemmeværnets underafdelingschefer 
og deres næstkommanderende får tilsendt 
et lignende skema, inden deres distrikt bliver 
inspiceret af Hjemmeværnskommandoen. 
Distriktschefen får resultatet af undersøgelsen 
at vide umiddelbart før inspektionen, og han 
eller hun kan derefter – om nødvendigt – 
bruge det til at forbedre distriktets samarbejde 
med underafdelingerne. Hjemmeværnskom-
mandoen bruger resultaterne af spørgeske-
maet til at sammenligne med resultaterne 
af selve inspektionen for at se, om der er 
overensstemmelse mellem dem.

Ledelse og kommunikation
”Spørgeskemaet er en rigtig god ting, for på 
den måde kommer vores synspunkter med 
ind over inspektionen. Det giver de frivillige 
en chance for at blive hørt. Og det er vigtigt, 
for ellers kan tingene ikke blive ændret, hvis 
de er grueligt gale,” siger Thomas Kjærgaard 
Jacobsen. Siden 2007 har han været chef for 
Politihjemmeværnskompagni Roskilde.

Noget af det vigtigste i spørgeskemaet er 
spørgsmålene om ledelse og kommunikation, 
mener den 33-årige kompagnichef.

”Det er de områder, der umiddelbart berører 
underafdelingerne mest. Hvis ikke distriktet er 
god til at kommunikere, så smitter det af hele 
vejen ned til underafdelingerne,” forklarer han.

Ingen manglende spørgsmål
Thomas mener ikke, at der mangler nogen 

spørgsmål i spørgeskemaet. Han forklarer, 
at der er tale om nogle grundspørgsmål, som 
inspicenten (det vil sige folk fra Hjemme-
værnskommandoens inspektionshold) kan få 
uddybet under selve distriktsinspektionen. 

”Det vil sige, at hvis der i spørgeskemaerne 
tegner sig et konkret mønster i besvarelserne, 
for eksempel at brugen af HJV.DK ikke er 
optimal, og at underafdelingerne ikke får 
undervisning i det, så kan de gå dybere ind i 
det og tage dialogen om kommunikation og 
brugen af kommunikationsmidler,” påpeger 
Thomas, der mener, at underafdelingerne 
gennem spørgeskemaerne får en medindfly-
delse på, hvordan distrikterne fungerer. 

”Hvis vi kan påpege over for dem, at der er 
stor mangel inden for et eller andet, så går jeg 
stærkt ud fra, at vi bliver hørt, og at Hjemme-
værnskommandoen forelægger resultaterne 
for distriktet.”

Fakta

Spørgeskemaerne
I spørgeskemaerne kan underafdelings-
chefer og deres næstkommanderende 
svare ved at krydse af i syv forskellige 
svarmuligheder, der går fra ”Savner 
grundlag/ved ikke” til ”Særdeles tilfreds-
stillende”.

Eksempler på spørgsmål: 

•	Hvordan oplever du den måde uddan-
nelser planlægges og tilrettelægges på 
ved myndigheden?

•	Hvordan oplever du den måde uddan-
nelser gennemføres på ved myndighe-
den?

•	Hvordan oplever du den støtte og ser-
vice myndigheden yder generelt?

•	Hvordan oplever du den støtte og 
service, myndighedens uddannelses-
element yder?

•	Hvordan oplever du den støtte og ser-
vice, myndighedens sekretariat yder?

Thomas Kjærgaard Jacobsen (yderst til højre) 
under distriktets inspektion af hans kompagni 
21. oktober.
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Der er stemning for, at Hjemmeværnets 
Landsråd, der består af frivillige fra hele 
landet og alle værnsgrene, i højere grad tager 
temadrøftelser op på sine møder.

Det understreger Landsrådets formand, 
eskadrillechef Geert Hansen. På Landsrå-
dets møde i november var der en debat om 
mødeformen, både med hensyn til indhold og 
hyppighed.

”Vi ønsker fortsat at holde to store møder 
om året (weekender) og ellers ekstraordinære 
møder efter behov. Det vil være glimrende at 
tage temaer på dagsordenen, så vi kan gå 
mere i dybden med enkelte emner. Det kan 
også bedre lade sig gøre nu, hvor en stor del 
af sagsbehandlingen er henlagt til rådene 
under Landsrådet,” siger Geert Hansen.

Et af de første emner, der kan dukke op 
som tema for Landsrådet er en debat om 
hjemmeværnets reserve. På novembermødet 
efterlyste flere en debat om og præcisering af 
reservens rolle i hjemmeværnet.

Gang i nye råd
Ellers var Landsrådsmødet en demonstration 
af, at der er kommet godt gang i det driftsråd 
og udviklingsråd, som Landsrådet besluttede 
at nedsætte tidligere på året for at styrke de 
frivilliges indflydelse i hjemmeværnet.

Driftsrådet har til opgave at rådgive Hjem-
meværnskommandoen om alle forhold, der 
vedrører den daglige drift (se faktaboks). 
Dermed er en stor del af den sagsbehand-
ling, som tidligere har optaget megen tid på 
Landsrådsmøderne, henlagt til driftsrådet, 
som kan komme med indstillinger til endelige 
beslutninger i Landsrådet.

Det samme gør sig gældende for udviklings-
rådet, hvis primære opgave er at komme med 
forslag til styrkelse af hjemmeværnets udvikling.

Administrativ forenkling er en opgave, der 

står højt på dagsordenen hos hjemmeværnets 
frivillige. Driftsrådet følger løbende op på 
anbefalingerne i FIR-ADMLET-rapport (For-
svarets Interne Revision) og andre forslag, der 
kan gøre de administrative opgaver nemmere 
og hurtigere for de frivillige.

Driftsrådet holdt sit første møde i septem-
ber med 28 punkter på dagsordenen, heraf 
14 vedrørende administrative forenklinger. 
Driftsrådets næste møder er planlagt til 1. 
februar og 1. september 2010.

Også udviklingsrådet har været i arbejdstø-
jet med møder både i september og oktober. 
På det ene møde var temaet ”Den lokale 
kommandostruktur” og på det andet ”Hjem-
meværnets kapaciteter”. Begge emner er en 
vigtig del af arbejdet med implementeringen af 
forsvarsforliget 2010-2014. Udviklingsrådet 
er stærkt involveret i dette arbejde, som du 
kan læse mere om på side 22.

Landsrådet er også repræsenteret i ud-
dannelsesrådet, der rådgiver Hjemmeværns-
skolen og Hjemmeværnskommandoen om 
fremtidens uddannelser. Endelig har Landsrå-
det en betydelig rolle i uniformsudvalget.

Landsrådet optaget
af de lange linjer
Stemning for temadrøftelser på Landsrådsmøder, mens sagsbehandlingen i højere grad 
skal foregå i udviklingsråd, driftsråd, uddannelsesråd og uniformsudvalget.

AF JØRGEN JENSEN

Landsrådets formand, 
eskadrillechef, kaptajn 
Geert Hansen – god idé 
med temamøder.

Fakta

DRIFTSRÅDET
•	Drøfter tiltag inden for  

hjemmeværnets drift
•	Udveksling af erfaringer, viden  

og information
•	Opfølgning på rapport om administra-

tive forenklinger, især for frivillige
•	Opdatering af hjemmeværnets  

bestemmelser

UDVIKLINGSRÅDET
•	Rådgivning om hjemmeværnets 

udvikling
•	Studie- og udviklingsvirksomhed
•	Følgegruppe for strategiarbejde
•	Følgegruppe for implementering  

af forsvarsforlig
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Fra LanDSrÅDetS OG kOmmanDOenS OPSLaGStaVLe

Føringskøretøjer
Hvert hærhjemmeværnsdistrikt vil i den kommende tid få ud-
leveret et føringskøretøj, det vil sige et udryknings- eller ind-
satskøretøj. Der er tale om en Volkswagen buslet multivan. 
Bilen har generator, og sæderne i midten kan erstattes med 
et bord, hvor der kan sidde fire personer. Førersæderne er 
pilotsæder, der kan vendes om mod bordet. Bilens midter-
konsol er desuden udstyret med hylder. Hjemmeværnet 
benytter de første otte køretøjer under klimatopmødet her 
i december. Disse og resten af føringskøretøjerne fordeles 
til distrikterne efterfølgende, og udleveringen forventes 
gennemført i begyndelsen af 2010. 

Det nye føringskøretøj

Det nye termiske kikkertsigte.

Ny distriktschef

Major Lars Aage Knudsen, 40 år, er tiltrådt som funge-

rende distriktschef for Hærhjemmeværnsdistrikt Østjyl-

land. Han afløser oberstløjtnant Jens Sund, der er udsta-

tioneret i Kabul i Afghanistan som mentor i de afghanske 

sikkerhedsstyrkers generalinspektorat.

MAN 13 udleveretUdleveringen af lastbiler af typen MAN 13 er færdig. Det betyder, 

at i alt 24 lastbiler nu er fordelt blandt totalforsvarsregionerne. 

Totalforsvarsregion Syd har dog ikke fået køretøjet, fordi regionen 

i forvejen har MAN 10. De nye lastbiler skal bruges som grup-

pevogne og afløse nedslidte MAN 8. De fire regioner har hver fået 

seks MAN 13, som efterfølgende vil blive fordelt til enhederne.

Regntøj M/96Regntøj M/96 er nu leveret til depoterne, og 

mange af de enheder, som har regntøjet som 

en del af deres udrustningssæt, har allerede 

fået det udleveret.

Termisk kikkertsigte
Hjemmeværnet har indkøbt 92 termiske kikkertsigter, det vil sige kik-
kerter, der virker ved varmesøgning. I 2010 bliver der taget stilling til 
den endelige fordeling af kikkerterne.

Grad og funktion

Som hovedregel bliver man frataget sin grad i hjemmeværnet, når 

man fylder 60 år, jf. hjemmeværnsloven. Der skal altid gøres en 

indsats for at finde en ny til den funktion, som den nu 60-årige 

har udfyldt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er der mulighed for at 

forlænge den 60-åriges grad med ét år ad gangen indtil det fyldte 

65. år. Herefter kan man ikke længere beholde graden, men der 

er dog undtagelsesvis mulighed for at fortsætte som menig i funk-

tionen – vel at mærke hvis alle andre muligheder for besættelse 

af funktionen er udtømt (det gælder ikke for funktionen ”operativ 

fartøjsfører”). Hjemmeværnets Landsråd understreger, at der her 

er tale om nødløsninger.
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Fremtidens
magasin
Region Syd har fremtidssikret sit magasin  
RegionsNyt – fremover kommer magasinet nemlig 
udelukkende i en elektronisk udgave. Fordelene 
og udviklingsmulighederne er mange, påpeger 
både regions- og informationschefen.

AF JAKOB EBERHARDT

I september skete det så: Totalforsvarsregion 
Fyn, Syd- og Sønderjyllands 13 år gamle ma-
gasin – RegionsNyt – blev lagt i graven i sin 
trykte form. Til gengæld er magasinet gen-
opstået i en elektronisk udgave på regionens 
hjemmeside. Og det er der ifølge regionschef, 
oberst Mogens Bech, og regionens informa-
tionschef, Preben Petersen, rigtig mange 
gode grunde til. For eksempel fleksibilitet, 
talrige udviklingsmuligheder og besparelser. 
Preben Petersen lægger dog ikke skjul på, at 
de havde visse betænkeligheder ved omlæg-
ningen af magasinet. For hvad ville den brede 
læserskare sige til, at de ikke længere ville få 
en papirudgave? Hverken Mogens Bech eller 
Preben Petersen har dog mødt modstand 
mod idéen. Tværtimod. Mange synes, at det 
er en rigtig spændende udvikling.

”Folk er klar over, at det er den vej, det 
går. Man kan bare gå ud på internettet og se, 
hvor mange magasiner der både er trykte og 
elektroniske eller udelukkende elektroniske,” 
forklarer informationschefen.

Et enkelt medlem har dog været utilfreds 
med, at papirudgaven forsvandt. En sød, 
ældre hjemmeværnskvinde ringede til Preben 
Petersen og udtrykte sin skuffelse. Kvinden 
havde ingen computer og derfor ingen mu-
lighed for at læse magasinet, som hun ellers 
altid så frem til. Løsningen blev, at regionen 
printede en papirudgave, som de sendte til 
det kvindelige medlem. 

”Den hjælp og service skal man selvfølge-
lig give dem, der har behov for det,” fastslår 
informationschefen.

Hellere på for- end bagkant
Men hvorfor overhovedet lægge om til et 
udelukkende elektronisk magasin? Oberst 
Mogens Bech har siddet som regionschef 
siden 1. februar 2009, og for ham var der to 
begivenheder, som slog hovedet på sømmet: 
Hjemmeværnets jubilæum 1. april og Hjem-
meværnets Gruppekonkurrence i maj. 

”Ved begge disse begivenheder følte jeg, 
at vi var på bagkant med informationer, fordi 
det passede dårligt med deadlinen på det 
trykte magasin. Derfor blev vi enige om, at det 
elektroniske magasin skulle prøves hurtigst 
muligt,” fortæller regionschefen. 

Med andre ord er et elektronisk magasin 
langt mere fleksibelt og har nemmere ved 
at bringe aktuelt stof. Det kan udkomme 
umiddelbart efter en vigtig begivenhed i 
modsætning til et trykt magasin, der er bundet 
af faste produktionsplaner, længere produk-
tionstid og aftaler med trykkerier. Derfor er 
det meningen, at RegionsNyt ud over de fire 
faste gange skal kunne udkomme ekstra-
ordinært i forbindelse med særlige begiven-
heder. Mogens Bech peger desuden på en 
rent økonomisk besparelse ved overgang til 
elektronisk magasin, fordi udgifter til porto og 
trykning bortfalder.

Lyslevende leder
Lederartiklen i RegionsNyt er i december – 
som altid – skrevet af regionschefen. Men 
som noget nyt træder Mogens Bech lysleven-
de frem og fremsiger teksten. Det kan lade 
sig gøre, fordi det elektroniske magasin kan 
integrere videoklip.

Udviklingsmulighederne i forbindelse med 
elektroniske magasiner er i det hele taget 
mange. Preben Petersen peger på følgende:
•	Supplerende billedmateriale. I forbindelse 

med mange artikler tages der normalt 
flere billeder, end der kan være i en trykt 
magasin-udgave, men i et elektronisk 
magasin kan der være et helt billedgalleri fra 
for eksempel en øvelse.

•	Videosekvenser og video-indslag.
•	Interaktive kursusoversigter: ved at klikke 

på kurset får man en kursusbeskrivelse, og 

Regions nyt

Nr. 3  •  September 2009   •  13. årgang

www.forsvarsyd.dk

Totalforsvarsregion fyn, syd- og sønderjylland

Informationschef Preben Petersen: ”Folk er 
klar over, at det er den vej, det går. Man kan 
bare gå ud på internettet og se, hvor mange 

magasiner der både er trykte og elektroniske 
eller udelukkende elektroniske.”
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ved at klikke yderligere en gang kan man 
tilmelde sig kurset.  

•	”Tip-en-ven”: Læsere kan sende besked til 
venner og familie med henvisning til artikler 
i magasinet.

•	Dialog om og kommentarer til artiklerne, det 
vil sige mulighed for, at læserne kan komme 
med deres synspunkter i forhold til artiklerne 
og deres indhold. 

Ikke et popblad
Men mulighederne stopper ikke her. Region 
Syd er også ved at udvikle mulighederne for, 
at brugerne af Facebook kan blive ført fra den 
sociale netværkstjeneste og over i det elektro-
niske magasin. Og endelig arbejdes der på en 
søgemaskineoptimering, det vil sige, at flere 
af RegionsNyts artikler skal ud og ligge på 
internettet. Med tiden skulle magasinartiklerne 
altså gerne dukke op ved en ”googling” på for 
eksempel ordet ”hjemmeværnssoldat”.

Alle udviklingsmulighederne vil dog først 
blive tilgængelige med tiden. Til at begynde 
med vil læserne derfor ikke kunne se stor for-
skel på den trykte og den elektroniske udgave 

af RegionsNyt, men Preben Petersen regner 
med, at det elektroniske magasin for hvert 
nummer vil indføre en af de nye udviklingsmu-
ligheder.

Han er dog godt klar over, at de elektroni-
ske virkemidler kan overdrives. Og at magasi-
nets form og målgruppe skal passe sammen.

”Vi er meget opmærksomme på, at vi 
ikke udgiver et popblad. Der er elektroniske 
magasiner, hvor farver og lyd og musik kører 
rundt, og hvor indpakningen tager magten fra 
budskabet. Vi er meget opmærksomme på, 
hvad det er for målgrupper og budskaber, vi 
har. Der er en hel masse, som vi godt kan, 
men som vi ikke vælger,” understreger infor-
mationschefen.

Systematic søger freelance testere 
Systematic udvikler it-systemer, der i sidste ende kan betyde forskellen mellem 
liv og død for soldater i aktiv tjeneste. Kvaliteten af systemerne afhænger i høj 
grad af vores evne til at sikre, at de er simple at bruge, og ikke mindst, at vi 
forstår soldaternes behov – derfor har vi brug for din hjælp.

Vi søger nu militærpersoner med erfaring fra operativ tjeneste som 
stabsofficer, delings- eller gruppefører til at teste vores systemer.

Læs mere om stillingerne på www.systematic.com/jobs

Gør en forskel for 
soldater i aktiv tjeneste

Regions nyt

Nr. 3  •  September 2009   •  13. årgang

www.forsvarsyd.dk

Totalforsvarsregion fyn, syd- og sønderjylland

Få en reminder-mail

Men hvordan skal folk opdage, at der 
er kommet et nyt nummer af Regi-
onsNyt, når de ikke længere får det i 
postkassen? Hjemmeværnsmedlem-
merne i Region Syd fik i september og 
december tilsendt en firesiders tryksag, 
der mindede om, at hele magasinet kan 
ses på regionens hjemmeside. Men 
næste år er det slut. Derfor opfordrer 
informationschef Preben Petersen 
medlemmerne – og andre interesse-
rede – til at gå ind på www.forsvarsyd.
dk og tilmelde sig et nyhedsbrev, der 
bliver sendt til ens mailadresse, når et 
nyt nummer af RegionsNyt ligger klar 
på hjemmesiden. 

Chef i Region Syd, oberst Mogens Bech, mener, at 
fordelen ved et elektronisk magasin hovedsageligt 
ligger i dets mulighed for at bringe aktuelt stof.
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Hjemmeværnet 
er gået til filmen
Det er nu et par måneder 
siden, projekt ’Videoambas-
sadører’ blev sat i værk. 
Meningen er, at de frivillige 
skal vise deres hverdag 
som hjemmeværnssoldater 
på en ny måde, både for 
hinanden og for potentielle 
nye medlemmer.

AF JESEPER SVENNINGSEN

”Det er et must med et film-site, for det er 
en nem måde at give folk en masse infor-
mation og et indblik i, hvad vi laver,” siger 
Jan O. Madsen fra Hjemmeværnsflotille 
241 Odense-Kerteminde, der ser det nye 
site ’film.hjv.dk’ som et godt alternativ til for 
eksempel youTube.

Filmene bliver ikke vist uden først at blive 
godkendt af en filmredaktion i Hjemmeværns-
kommandoen.

”Det er et godt koncept. Så kan det styres, 
hvad der lægges ud i modsætning til you-
Tube, hvor alt muligt kan uploades,” siger Jan 
Madsen.

Den vurdering er Kasper Høegh enig i. 
Både han og Jan Madsen har uploadet video-
er, der efterfølgende ikke er blevet godkendt, 
men ingen af dem har mistet modet til at filme 
af den grund.

”Jeg synes, jeg har fået god feedback på 
mine film og kan mærke, at jeg har udviklet 
mig,” siger Kasper Høegh. ”Det giver jo bedre 
resultater i sidste ende.”

Spørg først
Kasper Høegh er IT-befalingsmand i Hjem-
meværnseskadrille 282 Kongeåen og har 

efterhånden flere gange haft det lille videoka-
mera med på øvelser.

”Alt har en historie, så det er jo oplagt at 
tage kameraet med til forskellige arrange-
menter,” siger han og forestiller sig, at det kan 
indtænkes i øvelser i fremtiden. 

”Det kræver, at man er opmærksom på det 
allerede i planlægningsprocessen, så man kan 
informere om muligheden for at filme.”

En vigtig lære er dog, at alle skal være ind-
forstået med, at der optages, så en deltager 
på en øvelse ikke pludselig kan se sig selv 
som skærmtrold uden at ville det.

”De gange, jeg har filmet, har jeg spurgt 
besætningen, om de havde noget imod det. 
Så har de jo muligheden for at træde i bag-
grunden,” siger Jan Madsen.

På med hjelmen
En anden vigtig lære er, at diverse sikker-
hedsbestemmelser skal være overholdt. Jan 
Madsen giver et eksempel på en video, der 
egentlig havde et godt indhold, men faldt på 
en væsentlig detalje.

”Jeg filmede en øvelse, hvor der indgik en 
situation med en gummibåd, som krævede 
sikkerhedshjelm. Den pågældende havde dog 

taget sin hjelm af et øjeblik for at kunne ud-
føre opgaven. Vi går meget op i sikkerheden, 
så selvfølgelig var det i orden, at videoen ikke 
blev godkendt. Selvom det ellers var en god 
film,” siger Jan Madsen. 

”Det er jo en vigtig pointe, at vi repræsente-
rer hele hjemmeværnet, uanset hvilken enhed 
vi kommer fra.”

Der har været afholdt videokurser, hvor 
blandt andet en professionel instruktør skulle 
inspirere de kommende videoambassadører, 
og både Jan Madsen og Kasper Høegh føler, 
at de er blevet klædt godt på til at kaste sig 
ud i optagelserne. Derudover giver de også 
deres erfaringer videre internt, så kredsen af 
videoambassadører bliver udvidet.

Det gælder om at få mange 
forskellige små klip i kassen, 

inden man sætter sig foran 
redigeringsprogrammet.
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Peter Rold Jensen øver sig her i at angribe og rykke frem mod 
fjenden. Patruljeuddannelsen åbner nye muligheder for den 
ambitiøse sanitetsmand, der også har været i Afghanistan.

En lille håndfuld sjællandske 
hjemmeværnssoldater trod-
sede kulden og den hårde 
blæst, da de i november 
under åben himmel uddan-
nede sig til patruljesoldater 
på Sydsjælland.

TEKST OG FOTO:  
CHARLOTTE BAUN DREJKA

Testet
 til det yderste

Personlige motiver og ønsket om at udfordre 
sig til det yderste var drivkraften for seks sjæl-
landske hjemmeværnssoldater, der i novem-
bers kulde, regn og storm gennemførte en af 
hjemmeværnets mest krævende patruljeud-
dannelser på Sydsjælland og opnåede det 
eftertragtede patruljemærke.

Det var Totalforsvarsregion Sjælland, der for 
første gang i otte år udbød den videregående 
patruljeuddannelse, som giver soldaterne mi-
litære færdigheder i at kunne rekognoscere, 
observere, angribe og bevæge sig i det skjulte 
bag fjendens linjer. Det uanset vejrliget.

Den sjældent udbudte uddannelse viser 
hjemmeværnets skarpe militære profil. 

”Det er en uddannelse, der hærder de 
soldater, der klarer kravene under de otte 
døgn i naturen langt væk fra kontor-Danmark. 
Det er hårdt, du bliver træt, og du lærer dine 
egne grænser at kende. Men det er også med 
til at give soldaterne en professionel holdning, 
så de i deres videre hjemmeværnskarriere 
er klar til at løse andre udfordrende opgaver 
uden at give op,” siger uddannelsesofficer 
Mark Birkedal, der stod for gennemførelsen af 
uddannelsen.

Super skarpe
Da HJV magasinet mødte soldaterne tæt 

ved Stensved, var de otte tilbage ud af 15 
tilmeldte. De var alle stribede i ansigtet af sort 
og grøn sløringsfarve, og nye oplevelser havde 
allerede fæstet sig på nethinden. To røg i 
svinget senere på ugen.

”Vi er trætte og fryser halvdelen af tiden. 
Men det er også meget udfordrende, for du 
skal være super skarp og årvågen hele tiden 
– vi er i konstant aktivitet og lærer så meget 
nyt,” fortæller Brian Petersen, der er 30 år og 
kommer fra en patruljeindsatsenhed i Køge 
Bugt. 

Da soldaterne skulle passere en sø, røg 
Brian Petersen en tur i vandet. 

”Det var pissekoldt og klart en grænseover-
skridende oplevelse,” siger han

Også 37-årige Peter Rold Jensen er godt 
mørbanket. Han kommer fra en sanitetsind-
satsgruppe i Jonstrup.

”Man gør jo sit bedste, selv om man er 
våd og kold. Men vi har også lært meget om, 
hvordan man opretter observationsposter, 
planlægger sikre ruter og færdes i naturen,” 
siger Peter Rold Jensen. Han har været i Af-
ghanistan med den første hjemmeværnsdeling 
sidste år og håber, at uddannelsen kan være 
med til at give ham nye karrieremuligheder i 
hjemmeværnet.

Uddannelsen trækker på dygtige instruktø-
rer fra hjemmeværnets Særlig Støtte- og Re-
kognosceringskompagni (SSR). Alle på holdet 
er enige om, at den kanon gode uddannelse 
sagtens kunne markedsføres bedre. 

”Sælg den på, at du får frisk luft, flyttet 
grænser og får masser af personlige udfor-
dringer,” lyder det fra soldaterne.

Se også film om patruljeuddannelsen på 
film.hjv.dk.
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I perioden 14.–25. september deltog hjem-
meværnets Særlig Støtte og Rekognosce-
ringskompagni (SSR) på Jægerkorpsets årligt 
tilbagevendende øvelse ”Night Hawk”. Det 
er en værnsfælles, multinational øvelse for 
specialoperationsstyrker.

Øvelsens scenarier bygger på realistiske 
missioner fra specialoperationsstyrkers opga-
vefelt. Ud fra princippet ”Train as you fight!” 

Jægerkorpset koordinerede indsættelsen af 
danske og udenlandske specialoperationsstyr-
ker samt støtte fra blandt andre SSR.

SSR deltog i ”Night Hawk” som special-
styrkeenhed ”Amber” med to patruljer og 
et stabselement placeret på Flyvestation 
Aalborg. SSR-patruljerne blev indsat med 
udenlandske transporthelikoptere og gen-
nemførte speciel rekognoscering mod et 
stationært objekt i en uge. Formålet med 
SSR-indsættelsen var at støtte angrebet på et 
objekt, der var identificeret som en bygning til 
fremstilling af vejsidebomber.

”Vi har lært meget af at være på øvelse 
”Night Hawk” hos Jægerkorpset,” siger che-
fen for SSR, kaptajn Morten Rask.

”Øvelser som denne giver os mulighed for 
at træne stabspersonel og patruljer i rollen 
som kampstøtte for nogle af verdens bedste 
specialoperationsstyrker. Det foregår i en helt 
unik ramme med blandt andet fly- og helikop-
terstøtte og modstandere fra det lokale hjem-
meværn, der på overbevisende vis gennem-

førte det vigtige momentspil i en hel uge. Det 
direkte samarbejde i felten mellem patruljer 
fra SSR og Jægerkorpset bekræftede, at det 
er centralt, at vi kan operere optimalt med de 
danske specialoperationsstyrker med hensyn 
til procedurer, signalmateriel, udrustning og 
våben,” tilføjer SSR-chefen.

Jægerkorpsets chef, oberstløjtnant Michael 
Hyldgaard, fortæller, at han er rigtig godt 
tilfreds med samarbejdet og SSRs deltagelse 
og resultater i ”Night Hawk”. På den bag-
grund vurderer han, at der er gode muligheder 
for at udbygge samarbejdet mellem Jæger-
korpset og SSR på en række områder.

Beretning fra felten
Patruljesanitetsmand i femte patrulje, over-
sergent BKL fra Slagelse, fortæller: ”Vi blev 
indsat fredag aften og iværksatte rekognosce-
ring næste morgen. Målet var en gård, hvor 
der var en hektisk trafik af lokale krigsherrer 
og terrorister, som øjensynligt havde en større 
produktion af vejsidebomber på gården. Fjen-
demomentet blev dygtigt og dedikeret spillet 
af de lokale hjemmeværnsenheder, så vi hele 
tiden skulle være skarpe, og der var nok at 
melde om i løbet af ugen. Informationerne 
blev løbende sendt til Jægerkorpset.”

”Sidste nat samarbejdede vi med en 
Jægerpatrulje. Vi satte dem ind i situationen, 
som vi havde erkendt rundt om objektet, og 
vi støttede patruljen i den videre operation. 

Vi blev transporteret ud af området sammen 
i helikopter. Efter det blev vi fløjet med en 
C-130 Hercules til en fremskudt base. Her 
var vi to patruljesanitetsmænd, der assisterede 
Jægerkorpsets læge, da to sårede figuranter 
blev bragt hertil med helikopter. Det har været 
virkelig god træning,” siger BKL.

Generalen på besøg
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jan 
S. Norgaard, besøgte SSR under øvelsen og 
blev orienteret af chefen for Jægerkorpset og 
af chefen for SSR. 

”Jeg ser SSR som et af hjemmeværnets 
bidrag til løsningen af forsvarets opgaver, 
herunder internationale opgaver med både 
enkeltpersoner og hold. SSR kan blandt andet 
støtte forsvarets specialoperationsstyrker, 
hvilket kompagniet netop har trænet med 
Jægerkorpset under ”Night Hawk”. Det ligger 
i naturlig forlængelse af den samarbejdsaf-
tale, som blev indgået mellem Jægerkorpset, 
Frømandskorpset og SSR sidste år,” siger 
hjemmeværnets chef.

”Som hjemmeværnets nationale specialen-
hed er SSR også et aktiv i forhold til hjem-
meværnets rekruttering og fastholdelse i hele 
landet. Kompagniet er med til at udfordre 
fordommene om hjemmeværnet og tiltrække 
nye medlemmer,” tilføjer han. 

Night 
Hawk
Endnu engang har Hjemmeværnets Særlig 
Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) 
og andre hjemmeværnsenheder vist deres 
styrke i samarbejdet med Jægerkorpset.

AF NIKOLAJ GRØN

FOTO: SSR

Efter endt SR-opgave, blev SSR-patruljerne indsat til 
støtte for den fremskudte specialoperationstyrke base.
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Ros til hjemmeværnet
Mens SSR indgik som øvelsesdeltager på 
”Night Hawk”, ydede andre enheder fra 
hjemmeværnet et stort bidrag til den praktiske 
gennemførelse af øvelsen. 

”Jægerkorpset er i mange år blevet støttet 
med en række praktiske opgaver af hjem-
meværnet i Nordjylland og andre steder i 
Danmark. Det er hver gang en fornøjelse at 
arbejde sammen med de utroligt engagerede 
medlemmer i hjemmeværnet,” siger chefen 
for Jægerkorpset og glæder sig til det fort-
satte samarbejde med både hjemmeværnsen-
hederne og SSR. 

SSR-patruljernes sanitetsfolk assisterede Jægerkorpsets læge i behandlingen af 
evakuerede sårede ombord på en C-130 Hercules. 

Optagelse i SSR
Fortest til SSR-optagelsen afholdes 15.-17. januar 2010. Ansøgningsfrist er 7. januar.
Informationsmøde om SSR: 5. januar på Svanemøllens Kaserne og 6. januar på Flyve-
station Karup. 
Tilmelding skal straks ske på telefon 70 22 65 04, ssr@hjv.dk eller via www.hjv.dk/ssr.

Fakta

Når du i december logger på HJV.DK, vil du 
igen i år blive mødt af dette banner. Det er 
en invitation til at deltage i en undersøgelse 
om dit kendskab til hjemmeværnets mission, 
vision og organisationen Interforce. Vi beder 
dig venligst om at bruge fem minutter og 
hjælpe os med at udbrede kendskabet til de 
tre vigtige områder i hjemmeværnet.
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Hjemmeværnet
vogter igen 

i Helmand

Der er ikke meget at se, når man kigger ud over ørkenen. Det betyder 
dog ikke, at der ikke er noget at holde øje med. Det handler hjemme som 
i Helmand om at kende normalbilledet og vide, hvornår det afviger.

En god velkomst
”Vi er blevet taget utroligt godt imod,” siger Peter. 
”Det er meget positivt.” 

Særligt fremhæver han den service, som delingen 
oplevede i Kabuls internationale lufthavn. Her tog 
terminalfolk fra DANILOG imod dem. 

”Det var en meget god oplevelse,” siger han.
Delingen var dog heller ikke helt fremmed over for 

de folk, hvis lejr de skulle ned at bevogte. Delingen 
deltog nemlig i den missionsorienterede uddannelse 
og øvelse sammen med resten af hold 8. 

”Det var sjovt at møde de mennesker, som man 
skal ned til,” siger Mikkel. Han har mødt flere af 
dem her i Camp Price, selv om mange er på orlov 
hjemme i Danmark eller ude i andre lejre. 

”De giver udtryk for, at de har glædet sig til, vi 
kom. Det er da rart!”

Godt arbejde er en æressag
”Tingene skal være i orden,” siger Mikkel. 
”Vi har fulgt instruksen 100 procent,” istemmer Pe-
ter. Mikkel fortsætter: ”Vi var da forberedt på sjove 
kommentarer om hjemmeværnet, og lidt gas har vi 
da også fået, men derfor har vi bare heller ikke råd 
til at fejle.”

”Hvis det skulle være, skulle det være nu.” Så 
simpelt er svaret, da Peter skal fortælle, hvorfor han 
har valgt at bruge 26 weekender over det sidste år 

TEKST OG FOTO: JEANETTE SERRITZLEV,
PRESSEOFFICER I  HELMAND

”Gutterne er stolte af at løse opgaven, og de gør 
et godt stykke arbejde.” Mikkel er gruppefører og 
kigger forbi den container, hvor vagtkommandøren 
holder til. 

”Gå hjem og sov,” siger Peter. Hernede er Mikkel 
gruppefører, og Peter menig. Hjemme er Mikkel 
delingsfører i motoriseret overvågning, mens Peter 
er næstkommanderende samme sted. 

”Vi ved, hvad den anden vil gøre,” siger Peter. 
”Det gør det meget lettere, at vi kender hinanden 
så godt,” samtykker Mikkel. De to har været med i 
Hjemmeværnets Indsatsstyrke.

Den tredje bevogtningsdeling, som hjemmeværnet 
bidrager med i Afghanistan, er opstillet af Totalfor-
svarsregion Midtjylland. 

Delingen er sammensat af folk fra mange forskel-
lige enheder. Der er tre fra flyverhjemmeværnet, 
mens resten er fra den grønne del. 

”Vi kender ikke hinanden, som man gør, hvis man 
er i en sammentømret enhed,” erkender Mikkel, 
”men omvendt er det spændende, at der er mange 
nye vinkler på tingene. Der er også altid nogen, som 
kan et eller andet.” Peter er enig. ”Vi har håndvær-
kere fra stort set alle kategorier, og vi har mange 
forskellige typer mennesker.”



HJV magasinet  |  December 2009     45

Fælles for de erfarne fyre er, at de alle er stolte af 
at være med til at give hjemmeværnet et ansigtsløft. 
”Det her er med til at ændre folks syn på hjemme-
værnet,” som Johnny siger. ”Det er jeg stolt af at 
være en del af.”

på at træne til opgaven i Afghanistan. 
”Man kan godt sige, at vi er overkvalificeret til op-

gaven, som er relativt simpel,” siger Mikkel, men han 
erkender også, at krigens alvor er gået op for flere. 

”Krig er grimt,” siger han. ”Derhjemme kan man 
forholde sig til de hårde fakta, men hernede får man 
også detaljerne og baggrunden.” 

”Jeg har lovet familien at komme helt hjem,” 
supplerer Peter. ”Det har jeg tænkt mig at holde.” 
Derfor har han det også fint med, at han ikke skal 
uden for hegnet, i denne omgang i hvert fald. Som 
mange andre i delingen vil han ikke afvise at tage en 
ny udsendelse. Hvis tingene kan hænge sammen – 
både hvad angår familie, uddannelse og økonomi. 

”Jeg har et økonomisk tab ved at være her,” siger 
han. Han er afklaret med det, men skal han af sted 
igen, skal vilkårene være anderledes.

”Hvis det skal fortsætte, bør hjemmeværnsfolkene 
også få løn under den missionsforberedende uddan-
nelse.” Mikkel er enig.

Solid international erfaring
Selv om det er nyt, at hjemmeværnet opstiller 
enheder til international tjeneste, er det ikke nyt, at 
hjemmeværnsfolk tager ud. Mikkel har selv været 
i Jugoslavien. Lars, der er delingsfører, har været i 
Kosovo, mens Thomas, den næstkommanderende, 
har været udsendt tre gange som del af et Protec-
tion Team i Irak.

Johnny fra flyverhjemmeværnet slår dog rekorden. 
Bevogtningsopgaven i Price er hans niende udsen-
delse. Bag sig har han fire gange på Cypern og fire 
gange i Jugoslavien. 

Næstkommanderende Thomas og 
delingsfører Lars er klar til at tage 
fra Camp Bastion til Camp Price.

Fakta

HJEMMEVÆRNET I AFGHANISTAN
•	Udsendelse af hjemmeværnsdelinger til be-

vogtning i Afghanistan er i første omgang 
iværksat som et forsøg løbende under 
leave (orlov, red.) på hold 6, 7, 8 og 9.

•	Totalforsvarsregion Midtjylland opstiller 
og uddanner denne og den næste deling, 
mens Totalforsvarsregion København stod 
for de to første delinger på henholds-
vis hold 6 og 7. Ved forsøgsperiodens 
afslutning skal ordningens evalueres med 
henblik på eventuel fortsættelse.

•	Bevogtningsdelingen har trænet sammen i 
et år. Flere fra delingen har tidligere udsen-
delser og en fortid i forsvaret bag sig. 

•	Det er hjemmeværnet selv, der har fore-
stået uddannelsen. Det er foregået med 
mange eksterne instruktører med erfaring 
fra Afghanistan og med en certificering til 
slut, hvor Danske Division gav det endelige 
godkendelsesstempel.

•	Delingen skal være i Afghanistan til begyn-
delsen af januar 2010. På www.hjv.dk kan 
du læse meget mere om hjemmeværnet i 
Afghanistan.
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Vi kender dem alle sammen – billederne fra 
besættelsen. HIPO-folk der gennembanker 
folk på gaden, Folkestrejken 1944 med 
barrikader og bål i gaderne på Nørrebro i 
København og endelig de glade befrielses-
dage med hujende folk uden på overfyldte 
sporvogne. Alt sammen i hovedtræk anskuet 
fra en dansk synsvinkel. Med bogen ”Besæt-
telsen med tyske øjne” får vi besættelsen 
set gennem tyske briller, nemlig tyskernes 
egne fotografier af deres ophold og aktiviteter 
under okkupationen. Næsten 400 motiver på 
200 sider. Men det bidrager ikke for alvor til 
nye eller anderledes perspektiver på ”de fem 
forbandede år”. 

Foran færger og broer
Lad det være sagt med det samme: Denne 
anmelder har det mærkeligt med bogen. Der 
kunne på den ene side være en potentielt 
interessant dokumentation i tyskernes egne 
billeder. Men når man bladrer gennem bogen, 
er det lidt som at fraternisere med fjenden. 
Hvorfor overhovedet interessere sig for en 
tidligere modstanders og besættelsesmagts 
egne billeder af blandt andet hyggestunder 
og skydeøvelser? Hvorfor se fotografier, hvor 

tyske soldater poserer foran færger, broer og 
køretøjer til ære for familie og venner hjemme 
i Tyskland? 

Spørgsmålet er i det hele taget, hvad bogen 
egentlig vil. Forfatteren forsøger i forordet at 
give et svar:

 ”Uanset hvilket emne der tages op (om 
besættelsen, red.), er vinklen på udgivelserne 
i reglen den, at historien ses fra danskernes 
og dermed vores side. Og det er ganske 
naturligt, men som bekendt kan en sag altid 
ses fra mindst to sider, og det gælder også 
besættelsen.” 

Særpræget ytring
Det er en noget særpræget ytring. Mener 
forfatteren også, at den tyske fremfærd under 
besættelsen kan ses fra to sider? Pointen ved 
2. Verdenskrig er vel netop, at den i mod-
sætning til mange andre krige i verdenshisto-
rien var nærmest 100 procent entydig: Lidt 
forenklet sagt var der en ondsindet aggressor 
på den ene side og uskyldige ofre på den 
anden. Ganske vist begik de allierede også 
fejl og tvivlsomme gerninger – tænk bare på 
Sovjetunionens massakre på polske officerer 
i Katyn-skoven, russernes forudgående aftale 

med Tyskland om en deling af Polen og bri-
ternes og amerikanernes luftbombardementer 
af tyske byer. Men det medfører ikke, at ty-
skernes gerninger under deres besættelse af 
Danmark (og andre lande) af den grund kan 
ses fra to eller flere sider. Gråzoner var der 
rigtignok mange af under besættelsen, og der 
blev også begået forbrydelser i modstands-
kampens navn. Det vidner de senere års bog-
udgivelser klart om. Emner som stikkerlikvide-
ringer, behandlingen af tyskerpiger og tyske 
flygtninge har været behandlet i forskellige 
bøger. Men det i sig selv retfærdiggør ikke en 
bog om tyskernes egne ”snapshots”.

Intet nyt lys
Betyder det så, at det er en dårlig bog? Svaret 
afhænger af et andet spørgsmål, nemlig om 
bogen kaster nyt lys over den tyske besættel-
se af Danmark. Forfatteren forsøger i forordet 
selv at give et svar: ”…uanset om begivenhe-
derne var store eller små, fortæller billederne, 
uanset mængden af dramatik, hver for sig en 
historie, som vi i de mange tilfælde ikke har 
haft viden om eller har kendt til. På trods af at 
disse billeder måske kan kategoriseres som 
turistbilleder, fortæller de en historie og giver 
os et indblik i, hvordan Danmark så ud set 
gennem besættelsesmagtens øjne.”

Bogen vil måske interessere folk med 
interesse for tyskernes datidige materiel, 
uniformer og så videre.

Men det egentlige svar er, at bogen ikke 
for alvor giver nyt indblik i eller nye vinkler på 
besættelsen. Med billeder af tyske soldater, 
der holder øvelser, parader eller går i zoologisk 
have, er der intet nyt under solen. 

Med andre øjne?
Ny bog viser besættelsen af Danmark gennem tyskernes 
optik, men bringer ikke for alvor nyt på banen.

AF JAKOB EBERHARDT

Titel: Besættelsen set med tyske øjne
Forfatter: Jens Jessen
Forlag: GT Forlag
Pris: kr. 325

bøGer

Tyske soldater på Kongens Nytorv under besættelsen.
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Breve mellem  
statsledere
Bogen er en kronologisk samling af 
breve og telegrammer, der blev sendt 
mellem Churchill og Stalin mellem 
1941 og 1945. Samlingen fører læse-
ren ind bag kulisserne af det verdens-
politiske spil og lader læseren opleve  
2. Verdenskrig fra maskinrummet.

Titel: Krigskorrespondance mellem  
Churchill og Stalin
Forfatter: Oversat af Niels Gabe
Forlag: Rosenkilde
Pris: kr. 399

Præsident gennem 
krise og krig
Biografi om Franklin Delano Roosevelt, 
der var USA’s 32. præsident og en af de 
centrale skikkelser i det 20. århundrede. 
Han blev valgt for fire præsidentperioder 
og førte landet gennem både 1930’er-
nes økonomiske krise og det meste af 2. 
verdenskrig.

Titel: FDR Franklin D. Roosevelt
Forfatter: Jean Edward Smith
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 399,95

Stalins børn
Owen Matthews opruller sin bedstefor-
ældres og forældres bevægende og tra-
giske historie i Sovjetunionen. Morfaren 
bliver forhørt og henrettet af Stalins hem-
melige politi, mormoren sendt i Gulag-lejr 
og moren må sammen med sin søster 
klare sig selv i et krigshærget land.

Titel: Stalins børn
Forfatter: Owen Matthews
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 349

I krigens kølvand
Via en lang række interviews og flere 
års research fortæller bogen om fund, 
identificering og genbegravelse af hen-
rettede danske modstandsfolk og døde 
KZ-fanger i Tyskland og fortsætter med 
opsporing og repatriering af de danskere, 
der havde kæmpet for de allierede eller 
tyskerne.

Titel: I krigens kølvand
Forfatter: Sven Arvid Birkeland
Forlag: Gyldendal
Pris: kr. 299,95

Alle priser er excl. moms og forsendelse
Se vores store katalog på

www.sehested-broderi.dk
Tlf. 36 47 21 18 • E-mail: h@sehested-broderi.dk

V/100 STK. PR. STK. 5900
Hvide t-shirt 220 g
Str. S-XXXL

v/10 stk. 79,-

Krus med logo 
V/24 STK. PR. STK. 4995

Suplimationstryk
- tryk direkte fra jpg-fi l

ingen ekstra omkostninger til klichéer

Computertasker 
375 x 280 mm

V/100 STK. PR. STK. 15900v/10 stk. 180,-

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

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

Danske og udenlandske
Ordensbaand

Kongelig hofleverendør

Miniatureordner
medaljer

sløjfer . rosetter
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kurSuSkaLenDer

Hjemmeværnsskolens 
Kursuskalender for 1. halvår 2010
JANUAR 2010
Kursus Periode Sted

SAR 1 8. - 10. JAN Slipshavn

Kommunikationsgastkursus 10. - 15. JAN Slipshavn

CBRN uddannelse, enkeltmand 22. - 23. JAN Slipshavn

Alment Befalingsmandskursus - Modul 
1

29. - 31. JAN Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 1 29. - 31. JAN Nymindegab

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 31. JAN - 4. FEB Slipshavn

FEBRUAR 2010
Kursus Periode Sted

Informationsgrundkursus 5. - 7. FEB Nymindegab

Næstkommanderendekursus, 
Underafdeling

5. - 7. FEB Nymindegab

Redaktørkursus 5. - 7. FEB Nymindegab

Sygepasserkursus i hjemmeværnet  
- Modul 1

5. - 7. FEB Nymindegab

Assisterende motorpasserkursus, MHV 7. - 12. FEB Slipshavn

Hovmesterkursus 7. - 12. FEB Slipshavn

Instruktørkursus 7. - 12. FEB Nymindegab

Grundlæggende Skydelærerkursus  
- Modul 1

9. - 12. FEB Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 12. - 14. FEB Slipshavn

Dæksgastkursus 14. - 20. FEB Slipshavn

SAR 2 19. - 21. FEB FLS Frederikshavn

MARTS 2010
Kursus Periode Sted

Historikerkursus 5. - 7. MAR Nymindegab

Informationslederkursus 5. - 7. MAR Nymindegab

Kommandobefalingsmandskursus 5. - 7. MAR Nymindegab

Næstkommanderendekursus, Deling 5. - 7. MAR Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus  
- Modul 2

7. - 12. MAR Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 2 7. - 12. MAR Nymindegab

Fjernkendingskursus, MHV 7. - 12. MAR Slipshavn

Grundlæggende Skydelærerkursus  
- Modul 2

7. - 13. MAR Nymindegab

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 14. - 17. MAR Fanø

Chefkursus 14. - 19. MAR Nymindegab

Ledelseskursus 1 14. - 19. MAR Nymindegab

Fartøjsmesterskursus 14. - 19. MAR Slipshavn

Gruppeførerkursus, MOTOV 21. - 26. MAR Nymindegab

Videregående Skydelærerkursus 21. - 26. MAR Nymindegab

APRIL 2010
Kursus Periode Sted

Alment Befalingsmandskursus  
- Modul 3

9. - 11. APR Nymindegab

RIS MOTBON, Havnebevogtningkursus 9. - 11. APR Slipshavn

Strategisk Ledelseskursus 9. - 11. APR Nymindegab

Alment Officerskursus - Modul 3 11. - 16. APR Nymindegab

Hjemmeværnsskolens Lærerkursus 11. - 16. APR Nymindegab

Motorpasserkursus, MHV 11. - 16. APR Slipshavn

Videregående Befalingsmandskursus 11. - 16. APR Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus  
- Modul 1

16. - 18. APR Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 16. - 18. APR Slipshavn

Gruppeførerkursus, MOTINF - Modul 1 18. - 23. APR Nymindegab

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 18. - 23. APR Slipshavn

Dæksgastkursus 18. - 24. APR Slipshavn

Skydelederkursus 1 22. - 25. APR Nymindegab

Informationsgrundkursus 23. - 25. APR Nymindegab

RIS MOTBON, Eskortekursus 23. - 25. APR Slipshavn

Udstillingsbefalingsmandskursus 23. - 25. APR Nymindegab

MAJ 2010
Kursus Periode Sted

Alment Befalingsmandskursus - Modul 
2

2. - 7. MAJ Nymindegab

Instruktørkursus 2. - 7. MAJ Nymindegab

Videregående Officerskursus 2. - 7. MAJ Nymindegab

ARPA Brugerkursus, MHV 7. - 9. MAJ FLS Frederikshavn

Sygdomsbehandler, MHV, vedligehold 16. - 19. MAJ Fanø

Kommunikationsgastkursus 16. - 21. MAJ Slipshavn

ECDIS Brugerkursus, MHV 28. - 30. MAJ Slipshavn

JUNI 2010
Kursus Periode Sted

Gruppeførerkursus, Politi 6. - 11. JUN Nymindegab

Ledelseskursus 2 6. - 11. JUN Nymindegab

Sygepasserkursus i hjemmeværnet  
- Modul 2

8. - 13. JUN Nymindegab

Alment Befalingsmandskursus  
- Modul 3

11. - 13. JUN Nymindegab

Skydelederkursus 2 11. - 13. JUN Nymindegab

Radiooperatørcertifikatkursus, MHV 13. - 17. JUN Slipshavn

Forsyningsbefalingsmandskursus 13. - 18. JUN Nymindegab

Signalbefalingsmandskursus 20. - 25. JUN Nymindegab

Hundebefalingsmandskursus 20. - 25. JUN Nymindegab

Gruppeførerkursus, MOTINF - Modul 2 20. - 27. JUN Nymindegab

RLU, Speedbådscertifikatkursus 25. - 27. JUN Slipshavn

Sygdomsbehandlerkursus, MHV 27. JUN - 2. JUL Slipshavn

Dæksgastkursus 27. JUN - 3. JUL Slipshavn
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20.-23. juli 2010 går det atter løs 
på landevejene omkring Nijmegen. 

Her får Marchhold Sønderjylland 
uddelt medaljer på marchens 

sidste dag i 2009.

Tag med til Nijmegen
AF INFORMATIONSCHEF 
PREBEN PETERSEN,
DANSK NIJMEGEN KONTINGENT

Der er stadig syv måneder til, at det går løs. Men det 
er nu, at beslutningen skal tages. Det handler om 
den kommende Nijmegenmarch, der gennemføres 
fra tirsdag den 20. til fredag den 23. juli 2010.

Her er der mulighed for at få en mangesidet 
oplevelse for livet: At udfordre sig selv og gennem-
føre 40 kilometer march på hver af fire på hinanden 
følgende dage. At være en del af et fællesskab, der 
omfatter 400-500 danske soldater og yderligere 
40.000 civile og militære gængere fra 30 lande. 
At blive båret frem gennem det smukke hollandske 
landskab af hundredetusinder af begejstrede hol-
landske tilskuere. At… 

Grunden til, at beslutningen om at deltage skal ta-
ges nu, er, at vejen til en god sommerferieoplevelse 
i Nijmegen går gennem et omhyggeligt træningspro-
gram. Det er en god ide at starte med en halv snes 
kilometer i den første uge af februar og så øge med 
fem kilometer hver anden uge frem til en af de obli-
gatoriske kontrolmarcher på to gange 40 kilometer i 
en weekend i begyndelsen af maj.

Det og meget mere – lokale informationsmøder, 
tilmelding, forberedelser og oplevelser – kan du læse 
om på Dansk Nijmegen Kontingents hjemmeside, 
www.nijmegen.dk.
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Den SJOVe SiDe

Spørgsmål:
1   Hvad kalder man de lokale afghanere, der hjælper 

Taleban?

2   Hvor mange termiske kikkertsigter har hjemmeværnet 
indkøbt?

3   Hvad hedder marinehjemmeværnsfartøjet i Flotille135?

4   Hvor mange sider – cirka – har internetplatformen 
HJV.DK?

5   Hvor mange procent af hjemmeværnets medlemmer i 
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er registreret som 
brugere på HJV.DK?

6   Hvilken totalforsvarsregion har omlagt til et udelukkende 
elektronisk magasin?

Send dine svar til HJV magasinet, Hjemmeværnskomman-
doen, Kastellet 82, 2100 København Ø – eller på e-mail til 
hjvbl@hjv.dk senest fredag 29. januar 2010.

God fornøjelse

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

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

Krydsord

Sudoku

Vinderne af konkurrencen i HJV magasinet 3/2009 blev:

Inger Elise Jensen
Smedegade 62
Ørting, 8300 Odder

John Vestergaard
Marstalvejen 39
5960 Marstal

©
&

 D
is

tr
ib

ut
io

n:
 w

w
w

.k
ni

gh
tfe

at
ur

es
.c

om
/w

w
w

.p
ib

.d
k

su
d_

ss
00

58
.ti

f



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 Hjemmeværnet får du disse specielle læsertilbud

             Hotel Randers
Hotel Randers er et af landets ældste provinshotel-
ler, beliggende i hjertet af Randers. Hotellet blev 
opført i 1856 og er i løbet af årene blevet nænsomt 
renoveret, så det den dag i dag stadig er byens 
eneste firestjernede hotel. Kom og oplev den helt 
specielle stemning og atmosfære, hvor vores mo-
derne café Mathisen også er en del af charmen.

Dejlig atmosfære i Randers
- Weekendophold med sjæl

          

SPAR kR. 455,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet 

Enkeltværelse 700,-

Ankomst	fredage	frem	til	18.12.2009	
samt	i	perioden	08.01	–	18.06.2010	
–	valgfri	i	vinterferien	12.-26.02	
samt	påsken	26.03	–	03.04.2010.

580,-
Priskode

L23

             Skjalm Hvide Hotel
Skjalm Hvide Hotel ligger centralt i Nordsjælland 
kun 30 km fra København mellem Hillerød, Roskilde 
og Frederikssund. Som gæst på Skjalm Hvide Hotel 
er De tæt på alle seværdigheder i København og 
Nordsjælland - parker bilen gratis og tag S-toget 
direkte til København. Hele hotellet er en oase af 
fred og ro. Velkommen.

Bekvemmeligt i Nordsjælland
-	fridage	nær	København

           

SPAR kR. 470,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenmad
•	 1	x	velkomstdrink
•	 1	x	3-retters	menu

Enkeltværelse	1.275,-

Valgfri	ankomst	i	2010
–restauranten	er	lukket	søndage.

975,-
Priskode

L56

             Sdr. Omme kro
Sdr. Omme Kro & Hotel er en traditionsrig lande-
vejskro, centralt beliggende midt på den jyske hede 
ved Brande. Store, lyse værelser med udsigt til kro-
ens have, der gennemløbes af Omme Å. Varieret 
spisekort med god dansk kromad til rimelige priser. 
På Sdr. Omme Kro & Hotel bliver der lagt vægt på 
en god personlig betjening.

Rolige dage på den jyske hede
-	med	å	i	baghaven

           

SPAR kR. 444,-

Pris i kr. 
pr. person 
i dobbeltværelse

•	 2	x	overnatning
•	 2	x	morgenbuffet
•	 1	x	velkomstdrink
•	 1	x	kaffe	og	kage
•	 2	x	2-retters	menu	

Valgfri ankomst i perioden 
11.01	–	30.06.2010.	–	lukket	søndage.

895,-
Priskode

L53

Ingen	ekspeditions-	og	afbestillingsgebyr	·	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 Gode børnerabatter – Ring og hør nærmere. 

Enkeltværelse og afbestillingsforsikring kan tilkøbes.
Ekspeditionsgebyr 49,-.
Teknisk arrangør: 

Svensk herregårdsweekend
3 dage på 4-stjernet herregårdshotel i Vargön ved Vänern

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet
• 2 x eftermiddagskaffe med hjemmebag
• 1 x middagsret • 1 x 5-retters middag

Ronnums Herrgård HHHH

Når du kører op ad alléen til gamle Ronnums Herrgård, 
møder du synet af gulmalede træfacader under grønne 
trækroner. – Det er ren svensk nostalgi med et strejf af 
udsøgt luksus. Restauranten på Ronnums Herrgård er i 
en klasse for sig, og det historiske herregårdsmiljø har 
aner tilbage til 1300-tallet. Hele weekenden kan du nyde 
salonerne og kaminstuerne, de enorme lysekroner og 
den ægte nordiske sjæl, og lørdag aften krones oplevel-
serne af en udsøgt 5-retters middag. 

Ankomst: Fredage frem til 11.12.2009 samt 
i perioden 8.1.-18.6.2010.
Valgfri ankomst i vinterferien 12.-26.2., 
påske 31.3.-3.4., Kr. Himmelfart: 12.-14.5 
og pinsen 21.-22.5.2010.

Ekstradøgn med morgenbuffet: Kun 349,-

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Limfjordsferie 
med ølsmagning

Ved bredden 
af Wittensee

3 dage på 3-stjernet hotel med udsigt over Sallingsund 4 dages ferie på 3-stjernet hotel i Schleswig-Holstein

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
• 1 x Fur-ølsmagning 

Hotel Pinenhus HHH

Mellem himmel og hav og 
med udsigt over Limfjordens 
vande ligger et sted, hvor stress 
og jag fordufter som dug for solen: 
Hotel Pinenhus har en historie som 
kongeligt privilegeret færgekro, der 
går næsten 300 år tilbage i tiden, og 
med sine nye, flotte rammer har ho-
tellet bevaret traditionen for hygge, 
god mad og afslapning midt i Lim-
fjordslandets pragtfulde natur. Lige 
nedenfor hotellet kan man slentre 
langs stranden med udsigt til den 
elegante Sallingsundbro.

Ankomst: Hverdage frem til 
18.12.2009 samt i perioden 
5.1.-26.3.2010.
Valgfri ankomst i perioden 
2.4.-28.6.2010.

Ekstradøgn med morgenbuffet: 
Kun 349,-

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters 
 middag/buffet
• 1 x velkomstcocktail
• 1 x entre til vikinge-
 museet, Gottorp Slot 
 eller Dannevirke
• Cykel- og vandrekort 

Hotel Wittensee HHH

Hotellet ligger i naturskønne om-
givelser kun et stenkast fra en af 
Nordtysklands smukkeste søer 
Wittensee. Og naturparken Hütte-
ner Berge, der udgør en stor del af 
områdets kulisse, gør ferieaktivitet 
til en leg. Med et net af spændende 
stier både i lokalområdet samt ud til 
f.eks. kystperlen Eckernförde (9 km) 
kan I få stor glæde af det gratis cy-
kel- og vandrekort, der er inkluderet 
i opholdet. Men hotellet ligger også 
dejligt centralt i forhold til Schle-
swig-Holsteins andre spændende at-
traktioner.

Valgfri ankomst frem til 
14.12.2009 samt 
i perioden 13.1.-27.4.2010.

KØR-SELV-LÆSERREJSER

...eller ring: 

Ronnums Herrgård

Hotel Pinenhus

Hotel Wittensee

Julegaveidé

Overrask med oplevelser

– giv et rejsegavekort!

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.099,-
Normalpris 1.249,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

999,-
Normalpris 1.149,-

Pris pr. pers. 
i dobbeltværelse

1.299,-
Normalpris 1.449,-



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

Pris: Kr. 1.299,-

Årets
julegave Udtagelig membran

Ærmelomme

Baglomme

Inderlommer

Skjult hætte

XGO
Neck Gaiter, sort

Pris: Kr. 125,-  

Bates
  Tactical Sport Boot

 Pris: Kr. 749,-

Dragoon
Poncholiner 
Pris: Kr. 295,-

Dragoon
Vinter combat gloves

Pris: Kr. 250,-

FoxRiver Wick Dry
  Maximum, sort

 Pris: Kr. 99,-

	 	 																																																																																		Dragoon
  ASBAC Smock

All Season Body Armour Combat Smock
ASBAC Smock er specielt designet som en fleksibel kampjakke til alle 

fire sæsoner og til anvendelse under fremtidens bæresystem.
 

Smocken har flere features end ovennævnte: Membranen er vandtæt 
og åndbar, der er udtagelig albuebeskyttelse og aftagelig hætte. 

Ingen knapper i brystområdet, hvor en skudsikker plade er placeret mv.

Army Bag
Oliven

Pris: Kr. 399,-

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

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

Tema: hjv.dk kan
mere end du tror

Arbejdet med
det nye forsvarsforlig

15
22

Spørgsmål og svar
om uniformer12

Ny kommitteret
for hjemmeværnet10

de får én på
opleveren…
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