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Tale til Hjemmeværnet 5. juni 

Your Royal Highness, Danmark Hjemmeværn, international participant, Fredericia, ærede gæster. 

I dag er det Grundlovsdag og overalt i Danmark holdes der i disse timer taler og sammenkomster, hvor vi 

fejrer Danmarks Grundlov, vores demokrati, vores frihed som nation. 

Dannebrog er hejst overalt, som også her i Fredericia inden for den gamle befæstning. Vi viser vores snart 

800 år gamle flag - Dannebrog, som symbolet for vores land, vores frihed.  

Hjemmeværnet er netop et barn af en stærk dansk følelse efter 2. verdenskrig, at demokrati er værd af 

kæmpe for, at undertrykkelse af frihed ikke er acceptabelt. Hjemmeværnet er skabt ud af et ønske om at 

forsvare Danmark, hvis der skulle være behov for det.  

Fordi Hjemmeværnets frivillige kan og også vil gøre det, så vil de også gerne massivt støtte Forsvarets tre 

værn i det daglige og det øvrige samfund, hvis det er brug for det. Ønsket om, via den militære 

organisation, at støtte op om forsvaret, samfundet og danske værdier er meget stærk i Hjemmeværnet, 

både lokalt og i hele landet.  

Det beviser I dagligt, året rundt, ved et meget omfattende frivilligt beredskab og en indsat til støtte for 

uddannelsen i Forsvaret, Politiet opgaveløsning og ved tusindvis af indsættelser året rundt.  

Når vi i denne weekend har holdt Hjemmeværnsøvelse, så er det netop for at vise, både overfor os selv, 

som frivillig militær organisation, men også overfor Danmark, at vi fortsat ”træder frem” for at gøre en 

indsat for forsvaret, samfundet og dermed Danmark. 

Øvelsen i denne weekend skulle weekend vise vores forskellige opgaver og fagligheder i de tre værn og 

vores evner til at løse militære opgaver.  

Paraden i dag har til formål at vise vores forskellighed, diversitet i alder og statur, men mest af alt vores 

stærke sammenhold som organisation. Jeg og Den Kommitterede og jeres chefer er stolte af, at mere en 

5.000 aktive medlemmer står her i dag for netop at vise Danmarks Hjemmeværn. 

Vi er og vil vedblive med at være i de kommende år, en meget stærk og billig ressource for vores 

samfund, under alle forhold.  

To our fellow citizen soldiers from Estonia, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden and United 

States.  

Thank you for being here in Denmark, both before the exercise for training, during the exercise and here 

today on the parade ground. The cooperation between Volunteer Organizations, National Guards and 

Home Guards are strong and ever evolving.  

Our countries need women and men, in these times, where insecurity may be on the rise, to step forward 

and support our democracies, alliances and countries. The Danish Home Guard looks forward to the 

continued cooperation with all of you. 

Jeg ved, at eksercits ikke indgår meget i Hjemmeværnets årlige uddannelse. Jeg ved også, at en parade 

tager tid at komme til, gøre klar og stille op, samt at gennemføre, men derfor tak fordi I kommer med et 

smil og efter at have gjort en indsats.  

Dermed viser vi i fællesskab vores samarbejdspartnere, gæsterne og Danmark, at vi er mange, vi står 

sammen, Vi er Danmark´s Hjemmeværn.  
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Vi i Hjemmeværnet kender vores historie, vores dåbsattest – modstandsbevægelsen og de danske 

krigssejlere, og vi har altid holdt markeringer, mindet og æret. For at sige tak til dem der gjorde en forskel, 

til dem der kæmpede.  

For at minde hinanden og Danmark om, at frihed kommer ikke uden ofre. Ændring af uretfærdige forhold 

kræver indsats, vilje og evne til at træde frem og gøre en forskel. Passivitet, ligegyldighed fører ingen 

gode steder hen.  

Tak til jer alle for weekenden, for jeres indsat i Hjemmeværnet indtil nu, uanset om I er blevet medlem i år, 

eller I har været med i mere end 60 år. På gensyn til uddannelse eller indsats til støtte for forsvaret eller 

samfundet. 

 

Tale til HM Dronningen: 

Deres Majestæt, Mange tak for deres inspektion af Hjemmeværnets parade i anledning af Landsøvelsen.  

Også mange tak for den aldrig svigtende støtte, som De, Kronprinsessen og den øvrige kongelige families 

altid udviser overfor de frivillige i Hjemmeværnet.  

Danmarks Hjemmeværn er nu som tidligere fortsat klar til at yde sit engagerede bidrag til Forsvaret, 

Samfundet og dermed Danmark – Tak. 


