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VELKOMST

Min barndom og mit voksenliv har altid væ-
ret præget af, at man som borger i Dan-
mark skal tage ansvar for sig selv, sin 
familie og sit land. Det gør man ved at bi-
drage, hvor man kan. 

Jeg er søn af en modstandsmand fra 
modstandsgruppen BOPA. Efter min far 
flygtede til Sverige i 1944, indtrådte han i 
Den Danske Brigade. Så der var aldrig tvivl 
om, at jeg skulle tage min værnepligt, fordi 
vores  selvstændighed blandt andet er be-
tinget af, at der er et effektivt forsvar og en 
vilje til at forsvare Danmark.

Det med at ville gøre noget for fællesska-
bet, at bidrage efter evne, at træde frem, 
når der er brug for en, gennemsyrer Hjem-
meværnet. Vi er klar over, at demokrati, fri-
hed og ytringsfrihed ikke er noget selvfølge-
ligt, men noget vi skal værne om og gøre 
en indsats for at videregive til kommende 
generationer.

Blandt medlemmer af Hjemmeværnet i dag 
er der stadig nogle af de gamle kæmper, 
som var med i modstandskampen, og som 
efterfølgende skabte det nuværende hjem-
meværn. Efter dem er fulgt nye genera-
tioner, som har holdt faklen i Hjemmevær-
nets våbenmærke højt. Mange er børn og 
børnebørn af de første medlemmer.

I dag støtter Hjemmeværnet Forsvaret un-
der uddannelse og indsættelse. Derudover 
stiller vi op for samfundets beredskab, når 
der er behov. Men vi er stadig en frivillig 
militær organisation, som kan løse skarpe 
militære opgaver, hvis der bliver behov.

Vi vil med dette særmagasin gerne vise, 
hvorfor 2. Verdenskrig stadig har så stor en 
indflydelse på traditionerne, som med-
lemmerne af Hjemmeværnet møder i løbet 
af et år. Siden afslutningen på Den Kolde 
Krig har mange stillet spørgsmålstegn ved, 
om Hjemmeværnet og Forsvaret stadig er 
relevante. Begivenhederne rundt omkring i 
verden i de seneste år – også tæt på os selv 
– minder os desværre om, at der stadig er 
behov for at værne om vores lands værdier.

Som barn oplevede jeg, at min familie altid 
huskede besættelsen 9. april og befrielsen 
4. maj, hvor der blev tændt lys i vores vin-
duer om aftenen. Lys har igennem alle tider 
været et symbol på glæde, håb for frem-
tiden eller respekt for nogen.

Her i 2015 er det 70 år siden, Danmark 
blev befriet fra den tyske besættelsesmagt. 
4. maj vil jeg selv tænde et lys for hele 
Danmarks kamp for fred og frihed – både 
under besættelsen, i nutiden og i fremtiden.

Jeg håber, at du vil være med til at vise, at 
frihed og demokrati er noget, vi værdsæt-
ter og aldrig tager for givet. Lad os sam-
men med resten af Danmarks befolkning 
bære en stolt, smuk og vigtig tradition 
videre.

Tak.

Generalmajor Finn Winkler
Chef for Hjemmeværnet 

Generalmajor Finn Winkler, der er  
søn af en modstandsmand, ses her ved 
et 5. maj-arrangement på Børglum  
Kloster. Foto: Lars Horn.  

”Jeg håber, at du vil 
være med til at vise, at 
frihed og demokrati er 
noget, vi værdsætter og 
aldrig tager for givet"

Vær med til at bære en 
smuk tradition videre
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Baggrundsbilledet viser tyske fly over 
København i de tidligere morgentimer 
den 9. april 1940.

Fra venstre:
Panserværnskanon i stilling i Hader-
slev den 9. april 1940, umiddelbart 
inden kampen mod de fremrykkende 
tyske styrker. 

En modstandsmand er  ved at ud-
pakke en container med våben og 
sprængstoffer efter en vellykket 
nedkastning på Lolland.   

En modstandsgruppe forbereder en 
aktion i april 1945.

Tidligt om morgenen 
den 9. april 1940 blev 
Danmark angrebet af 
Tyskland, og det blev 
starten på fem mørke år. 
De første illegale grupper 
spirede frem i 1941. Fra 
slutningen af 1943 blev 
modstandskampen mere 
organiseret.

AF JENS OLE CHRISTENSEN, SENIORFORSKER 
OG HISTORISK KONSULENT I HJEMMEVÆRNET
FOTO FRIHEDSMUSEET

2. Verdenskrig brød ud i september 1939. 
Krigen var i begyndelsen mere eller mindre 
en genoptagelse af det stormagtsopgør, der 
havde kendetegnet 1. Verdenskrig fra 1914 
til 1918. 

Et stormagtsopgør primært mellem Tysk-
land på den ene side og Frankrig og Stor-
britannien på den anden. Danmark førte 
traditionelt en neutralitetspolitik, og det var 
lykkedes at opretholde dansk neutralitet un-
der 1. Verdenskrig. De fleste danskere hå-
bede, at det også ville lykkes at opretholde 

dansk neutralitet denne gang. Men 2. Ver-
denskrig skulle vise sig at blive helt forskellig 
fra 1. Verdenskrig.

Danmarks besættelse
Tidligt om morgenen den 9. april 1940 an-
greb Tyskland Danmark og Norge – Danmark 
over grænsen samt ved landgange på Fyn 
og Sjælland. 

Både i Sønderjylland og på Sjælland blev 
kampen taget op, og det kom til en række 
kortvarige kampe med tab i form af dræbte 
og sårede. Den danske regering besluttede 
meget hurtigt at indstille modstanden, og fra 
politisk side valgte man en samarbejdspolitik 
over for besættelsesmagten, hvor Danmark 
formelt var en selvstændig og neutral stat, 
og såvel den danske regering som de danske 
myndigheder bestod som formelt suveræne.

Den tyske besættelse af det neutrale Dan-
mark ramte danskerne som et lammende 
chok, og i krigens første år var der ikke me-
get at hænge håbet om et tysk nederlag og 
en befrielse op på. Men 2. Verdenskrig fik en 
helt anderledes karakter fra 1941, hvor både 
Sovjetunionen og USA blev aktive krigsdelta-
gere. USA omdefinerede krigen til såvel en 
global alliance som en global ’værdikamp’ 
mod det nazistiske Tyskland og dets allierede 
– en kamp, hvor alle stater og personer i sid-
ste ende måtte tage stilling. Der blev dog tale 
om en ’skæv’ alliance i forhold til den enkle 

modsætning mellem demokrati og diktatur 
gennem det totalitære Sovjets deltagelse.

I takt med, at 2. Verdenskrig fik en helt 
anderledes karakter – og håbet om et tysk 
nederlag fik grobund – vendte stemningen 
i den danske befolkning sig i stigende grad 
mod samarbejdspolitikken. Det tyske angreb 
på Sovjet i 1941 havde sat en politisk ud-
vikling i gang i Danmark, der havde tvunget 
de danske kommunister under jorden. De 
dannede illegale grupper og blev i høj grad 
ledende i den aktive modstandskamp mod 
samarbejdspolitikken og besættelsesmagten. 
Men også på den konservative fløj blev der 
tilsvarende dannet illegale grupper. Og i for-
året 1942 blev de første kontakter knyttet til 
de allierede, bl.a. til det britiske SOE (Special 
Operations Executive), der søgte at fremme 
modstandskampen i de tyskbesatte lande.

Samarbejdsregeringens fald
Modstanden mod såvel samarbejdspolitik-
ken som besættelsesmagten voksede sig i 
sensommeren 1943 så stærk, at modstands-
kræfterne kunne fremtvinge samarbejdsrege-
ringens fald. Der blev efter regeringens fald 
dannet en ’skyggeregering’ af ledende, ældre 
politikere med en række yngre, der var forta-
lere for en klarere modstandslinje, i kulissen. 

I efteråret 1943 blev Danmarks Frihedsråd 
oprettet som ledelse af modstandsarbejdet 
med tæt kontakt til de allierede, men også 

Da tyskerne kom 
til Læsø
83-årige Aksel Pedersen fa Læsø 
var 11 år, da Danmark blev besat 
i 1940. Få her hans beretning fra 
besættelsesdagen og de mørke år.

”Jeg stod ude på gårdspladsen og nød solskin-
net og stilheden sammen med min far den 9. 
april 1940. Pludselig blev freden brudt af mange 
meget lavtflyvende tyske flyvemaskiner, der var 
på vej til Norge. De næste fem år hørte vi lyden 
af de tyske flyvemaskiner på deres vej nordover. 
Adskillige passerede lige hen over el- og telefon-
ledningerne.”

”De første fem-ti tyskere dukkede også op al-
lerede 9. april. Det var ældre mænd, der boede 
i en barak nede i Byrum og holdt mindre øvelser 
langs landevejen. Jeg husker, vi sneg os ned i 
grøften for at samle afskudte patronhylstre op til 
leg. Senere samlede vi også deres cigaretskod-
der op og brugte dem i vores piber. Det smagte 
bedre end kirsebær- og kastanjebladene, som vi 
røg i smug for vores forældre.”

”Vi havde også vores egne frihedskæmpere 
på Læsø. Det var en lille håndfuld, der blandt 
andet brændte en helt ny barak af i Byrum, 
som skulle have huset tyske flygtninge. Mod-
standsfolkene gjorde også deres til at sabotere 
betonanlæg langs kysten, som tyskerne satte i 
gang. Det skete, ved at de om natten var ude 
og skrue møtrikker løs på hestevognene, så de 
ikke kunne køre næste dag og hente cement 
ved færgen.”

”Ellers var der ikke de store ændringer på 
øen, og skolen fortsatte som normalt. Kaffe var 
det eneste, vi manglede. Vi kværnede selv smør 
og kunne slagte grise. Men i alle krigsårene lyt-
tede vi dagligt til BBC på vores radio.”

BESÆTTELSEN

med klare politiske undertoner rettet 
mod ’samarbejdspolitikerne’. Herfra 
nærede man til gengæld en meget be-
skeden tiltro til modstandsbevægelsens 
demokratiske sindelag, særligt til de 
kommunistiske grupper, som sad tungt 
på dele af bevægelsen.

Der blev tale om en vis rivalisering 
mellem ’skyggeregeringen’ og mod-
standsbevægelsen, men også om et 
voksende samarbejde i takt med, at 
konflikten mellem samarbejde og mod-
stand i de sidste besættelsesår tabte sin 
styrke. Til gengæld lurede en ny konflikt 
om den politiske magt efter befrielsen 
– en konflikt, der også delte modstands-
bevægelsen.

Modstandskampen
Indtil slutningen af 1943 omfattede 
modstandsbevægelsen primært blad-
grupper, der fremstillede og uddelte il-
legale blade og tidsskrifter, rutegrupper, 
der organiserede illegale transporter til 
og fra Sverige, modtagegrupper, der 
modtog nedkastede våben og spræng-
stof m.m., samt sabotagegrupper der 
lavede sabotage mod virksomheder, der 
arbejdede for besættelsesmagten og 
lignende. Der var generelt tale om små 
grupper, der opererede relativt selv-
stændigt. Men der blev også efterhån-

den dannet enkelte større grupper, der 
bl.a. udførte større sabotageaktioner.

Grobund for frivillig indsats
Fra slutningen af 1943 begyndte en 
’centralisering’ af modstandsarbejdet 
under Frihedsrådet og samtidig en stør-
re udbygning af modstandsbevægelsen. 
Efter ordre fra London tog opbygningen 
af såvel en regional organisation som af 
’militærgrupper’ fart. Militærgrupperne 
skulle være bevæbnede og trænede, 
men i venteposition med det sigte at 
gribe ind i kampen ved en mulig allieret 
invasion på dansk område. Til ledelsen 
af en sådan kamp, der skulle stå un-
der Den Allierede Overkommando, blev 
Danmark inddelt i et antal regioner, der 
igen blev inddelt i mindre enheder.

I takt med den voksende modstand 
svarede besættelsesmagten med stadigt 
grovere midler. Besættelsens sidste år 
blev lange og hårde. Men besættelses-
årene gav nye erfaringer og nyt udsyn 
for danskerne; erfaringer, der førte til 
afgørende politiske kursændringer på 
forsvarsområdet, og som skabte grund-
laget for en frivillig indsats som en vigtig 
del af dansk forsvar.

Krig, besættelse – og 
modstandskamp

Aksel Pedersen har været medlem af Hjemme-
værnet på Læsø siden starten i 1949. Foto: Ulla 
Sørensen-Mølgaard
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Fred, frihed  
– og nye farer
I kølvandet på Danmarks befrielse den 4. maj 1945 stillede modstands-
bevægelsen krav om, at bevægelsen blev omdannet til et hjemmeværn. 
Allerede året efter, i 1946, myldrede det frem med hjemme værns for-
eninger, der hurtigt nåede over 50.000 medlemmer.

Perioden omkring befrielsen var præget af stor nervøsitet. 
Det var længe usikkert, om Danmark ville blive befriet fra vest 
eller øst, og hvad der ville ske ved befrielsen. I takt med, at 
Tysklands sammenbrud tydeligvis nærmede sig, blev mod-
sætningerne mellem ’samarbejdspolitikerne’ og Frihedsrådet 
i nogen grad udjævnet. I stedet tog den lurende øst-vest-
konflikt over som brudflade – en brudflade, der delte såvel 
Frihedsrådet som modstandsbevægelsen.

Danmarks befrielse
Om aftenen den 4. maj 1945 lød befrielsesbudskabet fra 
London. Danskerne reagerede med spontan glæde – og lys 
i vinduerne – oven på de fem mørke år. Det slog dog skår i 
glæden, at Bornholm først blev befriet nogle dage senere – 
efter flere voldsomme luftangreb mod øen. 

Modstandsbevægelsen gik straks om morgenen den 5. maj 
i gang med en række opgaver, der spændte fra opretholdelse 
af ro og orden over bevogtning af flygtninge og tyske anlæg 
til arrestation af landssvigere – opgaver, der også havde en 
politisk undertone mod samarbejdspolitikken.

I befrielsesdagene tiltrådte en ny regering, der dels havde 
medlemmer fra besættelsesårenes ’samarbejdspolitikere’, 
dels fra modstandsbevægelsen, som et udtryk for et kom-
promis mellem parterne. Regeringen vandt hurtigt kontrol 
over situationen, men de politiske spændinger, der havde 
præget besættelsesårene, ulmede fortsat, og der var stor 
usikkerhed i det ’gendannede’ politiske system om særligt de 
kommunistiske modstandsgruppers hensigter.

I løbet af foråret og sommeren kunne politi og militær 
gradvist overtage de opgaver, modstandsbevægelsen havde 
løst siden befrielsen, og modstandsbevægelsen blev i løbet 
af sommeren hjemsendt.

En ny kurs
Efter befrielsen krævede modstandsbevægelsen en ny kurs 
på det sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitiske område. 
De centrale krav var, at Danmark skulle opgive den traditio-
nelle neutralitetspolitik, og at modstandsbevægelsen skulle 
omdannes til et hjemmeværn som en del af dansk forsvar. 
Spørgsmålet om en ny kurs delte det politiske system og 
splittede flere af partierne. Fra politisk side stod man længe 
tøvende i den usikre situation, hvor øst-vest-konflikten med 
stigende styrke trængte sig på. Bornholm var blevet befriet 
fra sovjetisk side, og de sovjetiske styrker viste ingen tegn til 

at ville forlade øen igen, hvilket vakte stigende bekymring fra 
dansk side. I foråret 1946 lykkedes det dog at nå en aftale 
om sovjetisk tilbagetrækning.

Hjemmeværnsforeningerne
Kravet om, at modstandsbevægelsen skulle omdannes til et 
hjemmeværn, mødte ikke udelt politisk velvilje. Dels fordi 
det politiske system stod delt og splittet i spørgsmålet om 
den fremtidige kurs. Og dels fordi modstandsbevægelsen 
rummede mange fra de politiske yderfløje. Tværtimod var 
der stærke politiske kræfter, der ønskede at få bevægelsen 
afvæbnet. Modstandsbevægelsen nød dog en voldsom popu-
laritet i befolkningen, og resultatet blev et kompromis, hvor 
det blev tilladt at oprette frivillige, private hjemmeværnsfor-
eninger under Krigsministeriets kontrol og med beskeden 
støtte herfra.

Fra 1946 blev der oprettet en række hjemmeværns-
foreninger, der hurtigt nåede op på over 50.000 medlemmer 
– et synligt udtryk for en ny holdning til forsvarsspørgsmålet 
blandt danskerne.

Glade mennesker fejrer befriel-
sesbudskabet på Rådhuspladsen i 

København den 4. maj 1945.

Kongens Nytorv, København, maj 1945: Mod-

standsgrupper til officiel parade få dage efter 

befrielsen. 

Hjemmeværnsforening på øvelse: Tilslutningen til 
hjemmeværnsforeningerne blev et synligt udtryk 
for en ny holdning til forsvarsspørgsmålet blandt 
danskerne.

AF JENS OLE CHRISTENSEN, 
SENIORFORSKER OG  

HISTORISK KONSULENT I  
HJEMMEVÆRNET

FOTO FRIHEDSMUSEET  
OG HJEMMEVÆRNET

Vidste 
du at…

du kan støtte det historiske 

arbejde i Hjemmeværnet ved at 

deltage aktivt eller donere et beløb 

til de støtteforeninger og fonde, der 

er oprettet til netop dette formål? Det 

gælder f.eks. Hjemmeværnsfonden 

og Den Selvejende Institution 

Hjemmeværnsmuseet i 

Frøslev.
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BEFRIELSEN

LYS INTERNATIONALT

Lys i verden
AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO AFP PHOTO, REUTERS, EPA OG APA IMAGES

Håb, glæde og fascination. Lys kan skabe stemninger. Derfor er der verden over 
mange traditionelle lysfester, hvor befolkningen fejrer en højtid, en slægtninge, 
høsten eller andre gode ting med lys.

LOI KRATHONG OG YI PENG
Hvert år ved fuldmåne i 12. måned i den traditionelle thai-
landske månekalender tændes millioner af lys i Thailand og 
dele af Malaysia, Laos og Burma. Det sker ved festen Loi 
Krathong, som bedst kan oversættes som ”flydende kurv”. 
De mange lys sættes i en lille kurv, som derefter sendes ud 
på floder, søer, vandløb og på havet, i mange tilfælde for at 
takke Vandets Gudinde. Andre sender deres ”krathong” af 

sted sammen med en tot hår eller afklippede negle med troen 
på, at uheld og fortidens synder vil flyde af sted sammen med 
lyset og dermed bringe gode tider. 

På samme tid fejres Yi Peng i den nordlige del af Thailand. 
Her sender thaierne flyvende lanterner og balloner med le-
vende lys af sted ud i natten, ligesom de pynter gader og 
huse med et hav af lanterner.

I 2015 fejres Loi Krathong og Yi Peng 25. november.

Kilder:  
phuket.com, dif-aarhus.dk, religion.dk, denstoredanske.dk, sdu.dk, wikipedia.com, folkekirken.dk, kristendom.dk, mexicansugarskull.com 

LUCIA
Luciaoptogene, som vi kender dem i dag, begyndte i Sverige 
omkring 1930.

Fortællingen om Lucia handler om en ung kristen kvinde, 
der levede på i 300-tallet på Sicilien, og i en ung alder blev 
omvendt fra Romerrigets religion til kristendommen. Hun 
lod sig døbe og ville tjene Gud ved at hjælpe de fattige og 
syge. Det fortælles, at hun delte mad ud til de fattige og bar 
lys på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe. 
Lucia nægtede at tilbede kejseren og frasige sig den kristne 
Gud. Det kostede hende i sidste ende livet, hvorefter hun 
blev kåret til helgen af den katolske kirke.

Lucia fejres hvert år 13. december.

HANNUKAH
Under den otte dage lange fest hannukah (også kendt som 
chanukah) fejrer jøderne makkabæernes generobring af Jerusa-
lem fra syrerne i 164 f.Kr. Det Hellige Tempel i Jerusalem havde 
været vanhelliget til afgudsdyrkelse, men blev genopbygget og 
indviet ved en stor jubelfest. Hannukah betyder netop ”indvielse”. 
Festen knytter sig til et lille lysmirakel. Historien lyder, at fjenden 
havde efterladt en smule olie, som alligevel rakte til, at lamperne 
brændte i templet i otte dage. Hanukkah fejres derfor i otte dage, 
og der tændes hver dag et nyt lys for hver dag i hanukkahstagen. 
Chanukah kaldes også ”lysenes fest”, og det er et gennemgående 
tema, at man i vintermørket spreder lys med denne fest.

 På billedet ses en ultra-ortodoks jøde tænde et lys i Jerusa-
lem.

I 2015 fejres hannukah – som også kaldes ”lysenes fest” – i 
dagene 7.-14. december.

JUL
Over hele verden fejres Jesu fødselsdag 24. eller 25. de-
cember. Selv ikke-troende har taget traditionen til sig, lige-
som børn af alle religioner kender julemanden og traditio-
nen med juletræ og lys.

Med tiden har julen gradvist ændret karakter, og selv om 
juletræet hører til blandt de mere moderne dele af tradi-
tionen, findes der næppe en større årligt tilbagevendende 
lysfest på Jorden.

DAY OF THE DEAD
I Mexico og en lang række andre spansktalende lande fejrer 
befolkningen Day of the Dead (Día de Muertos) den sidste 
dag i oktober og de første dage i november. Her æres afdøde 
familiemedlemmer og venner med masser af blomster og lys 
og i mange tilfælde skeletmasker og -dukker. 

Day of the Dead fejres blandt katolikker i mange lande 
som All Soul’ s Day.

I 2015 fejres Day of the Dead fra 31. oktober.

DIWALI
Diwali er årets største hinduistiske fest, som også kaldes 
“Lysets Fest” eller ”Lampernes fest”. Fejringen er oprin-
deligt til ære for hinduistiske guder, men er i dag lige så 
meget en fest for lysets sejr over mørket og en fejring af 
håb og visdom.

Forberedelserne med rengøring og pyntning af huse og 
arbejdspladser varer typisk fem dage, mens hovedfesten 
– med tænding af levende lys og nogle steder affyring af 
fyrværkeri – følger den hinduistiske månekalender og falder 
på en dag i oktober eller november.

I 2015 fejres Diwali onsdag 11. november.

Moderne lysfester
Med moderne lysteknologi er 
der opstået en lang række 
lysfestivaler, hvor især såkaldt 
LED-lys – som er baseret 
på lysdioder – bruges til at 
lyse bygninger, landskaber, 
pladser eller mennesker op i 
alverdens farver og mønstre 
for at skabe imponerende 
visuelle effekter. På disse 
sider har vi dog holdt os til de 
klassiske traditioner, som har 
levende lys som det bærende 
element.

Her ses operahuset i  
Sydney, Australien, ud-
smykket med moderne 
lysteknologi under  
Vivid Festival. 
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 Tidligere distriktschef og nu premier løjtnant i 
Hjemmeværnet Jens Peter Rasmussen står i spidsen 
for den militære traditionspleje i Sønderborg-
området. Her ses han ved mindehøjen ved Broager 
Kirke, hvor der står 165 sten med navne på faldne 
sønderjyder i 1. Verdenskrig.

 Sct. Marie Kirken i Sønderborg var stuvende 
fuld, da Hjemmeværnet sidste år markerede 
100-året for 1. Verdenskrigs start i 1914. 

for en række velbesøgte arrangementer i 
august, hvor man markerede 100-året for 1. 
Verdenskrigs udbrud, mødte sønderjyderne 
inklusive byens borgmester Erik Lauritsen 
(S) talstærkt op. Også pressen viste inte-
resse. Særligt i Sønderjylland har den krig 
trukket lange spor, idet mere end 5.000 
sønderjyder faldt i tysk krigstjeneste under 
krigen som en konsekvens af grænsedrag-
ningen efter nederlaget i 1864.

Arrangementerne startede med en højtide-
lighed ved en mindehøj ved Broager Kirke og 
blev fulgt op af gudstjeneste med prædiken 
af biskop Marianne Christiansen i en stuven-
de fuld Sct. Marie Kirke. Dagen sluttede med 
foredrag på Sønderborg Slot, hvor det ikke 
var til at få en siddeplads.   

”Interessen var helt overvældende. Det viser 
jo, at historien ikke er glemt, men virkelig bety-
der noget i vores område, og at folk stadig er 
parate til at holde traditionerne i hævd og ære 
deres afdøde familiemedlemmer,” siger Jens 
Peter Rasmussen.

Slaget ved Dybbøl
Også i år forventer Jens Peter Rasmussen 
mange deltagere, når Hjemmeværnet marke-

rer Slaget ved Dybbøl lørdag den 18. april, som 
klart er årets største arrangement med min-
dehøjtidelighed og kranselægning ved Dybbøl 
Banke. Dagen rundes af i Frihedshallen i Søn-
derborg med underholdning og tale af blandt 
andet den pensionerede oberst Lars Møller.

”Selvfølgelig bliver det ikke så stort som 
sidste år, hvor der var jubilæum i anledningen 
af 150-året for 1864. Men vi vil gøre vores til, 
at markeringen også i år bliver velbesøgt," 
siger Jens Peter Rasmussen.

Lys i kasernevinduer
Selv om Sønderborg Kaserne nu huser 600 
syriske flygtninge, så gennemføres traditionen 
med at sætte lys i kasernens vinduer 4. maj 
om aftenen også her i jubilæumsåret for be-
frielsen, hvilket glæder Jens Peter Rasmussen.

”Der er tradition for, at der tændes lys i 
vinduerne hvert 5. år på kasernen. Sidst var 
i 2010. Men vi var lidt usikre på, om det ville 
ske i år, men det er der heldigvis givet grønt lys 
for,” siger Jens Peter Rasmussen.

5. maj gennemføres traditionerne på van-
lig vis. Dagen starter med mindesgudstjene-
ste i Christianskirken kl. 8. Herefter lægges 
der først kranse på kirkegården og ved en 
række mindestene i lokalområdet samt ved 
en mindetavle for en skolelærer, der var fri-
hedskæmper. 

Deltagerne ved 5. maj-arrangementet kan 
desuden se frem til en festlig sammenkomst i 
et nyt hjemmeværnscenter, som Sønderborg 

Kommune har stillet til rådighed for tre un-
derafdelinger i området. Centret har til huse i 
Bygegården, som ligger på kasernens gamle 
øvelsesplads.

”Det viser, at kommunen støtter aktivt op om 
Hjemmeværnet,” siger Jens Peter Rasmussen. 

Dannebrog vajer igen
Han glæder sig også over, at det er lykkedes 
at få etableret et nyt lokalt flaglaug, så Dan-
nebrog igen vajer på kasernen på flagdagene. 
I 2014 har det ikke været hejst fra 4. april og 
frem til 25. december, hvilket mange af byens 
borgere har savnet. Nu har lauget fået ansva-
ret for at flage på de officielle flagdage, som 
der er 18 af i løbet af et år. Jens Peter Ras-
mussen har desuden tilføjet en ekstra flagdag 
– nemlig den 18. april, som er og bliver en 
historisk mærkedag i Sønderjylland.

”Man kan ikke komme uden om, at vi er 
præget af den betydning, som Slaget ved Dyb-
bøl og preussernes overgang til Als i 1864 fik 
for os sønderjyder. Det mærkes stadig den 
dag i dag,” siger Jens Peter Rasmussen, der 
er overbevist om, at de militære traditioner 
fortsat vil leve videre i bedste velgående.

Du kan læse mere om traditionsplejen i 
Sønderborg-området på Facebook-gruppen: 
Bevar de militære traditioner i Sønderborg-
området.

Hjemmeværnet holder 
traditionerne i hævd
I Sønderborg og omegn har Hjemmeværnet overtaget den lokale militære 
traditionspleje. Det er de glade for i området, hvor både borgere og kommunen 
støtter op om traditionerne.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Tidligere var det Sergentskolen i Sønderborg, 
der stod for den militære traditionspleje i 
Sønderborg og omegn. Sådan er det ikke 
længere. I dag ejes kasernen af kommunen, 
Sergentskolen er rykket til Varde, og opga-
ven med at holde de militære traditioner i 
hævd er overdraget til Hærhjemmeværnsdi-
strikt Syd- og Sønderjylland, der har lagt den 

i hænderne på tidligere chef for distriktet, 
Jens Peter Rasmussen. 

Efter sin pensionering sidste forår er han 
gået aktivt ind i arbejdet og er i dag for-
mand for et udvalg med repræsentanter for 
egnens 18 forsvarsvenlige foreninger, der 
sørger for at vedligeholde de militære tra-
ditioner til ære for de faldne soldater fra De 
Slesvigske Krige samt fra 1. og 2. Verdens-
krig. Det sker ved knap 15 arrangementer i 
løbet af året. 

”Det var helt naturligt for Hjemmeværnet 

at byde ind på opgaven og på den måde af-
laste Hæren. Allerede nu et lille års tid efter 
vores start kan vi konstatere, at det går fan-
tastisk godt – vi mærker i hvert fald stor op-
bakning fra både borgere og kommunen, og 
der kommer flere til arrangementerne, efter 
at Hjemmeværnet har overtaget stafetten,” 
siger en glad og stolt Jens Peter Rasmussen, 
der nu er premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Historien betyder noget
Da Hjemmeværnet sidste år stod i spidsen 

Vidste du at…

Tøjhusmuseet i København 

åbner en særudstilling om 9. 

april på datoen  

9. april 2015? Læs mere på  

www.thm.dk

HISTORISKE OPGAVER
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Ny plakat: 
Den verdensberømte danske 
kunstner, Per Arnoldi, har for 
Frihedskampens Frednings- og 
Mindefond skabt en ny plakat i 
anledning af 70-året for befrielsen.
   Per Arnoldis plakat kan købes 
hos Dansk Plakatmuseum på 
webadressen
shop.plakatmuseum.dk 

hvor du i øvrigt også kan købe 
Arnoldis krigssejlerplakat, som ses 
på bagsiden af dette magasin.

Indhold

Forsidefoto: Scanpix
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Tidligt om morgenen 
den 9. april 1940 blev 
Danmark angrebet af 
Tyskland, og det blev 
starten på fem mørke år. 
De første illegale grupper 
spirede frem i 1941. Fra 
slutningen af 1943 blev 
modstandskampen mere 
organiseret.

AF JENS OLE CHRISTENSEN, SENIORFORSKER 
OG HISTORISK KONSULENT I HJEMMEVÆRNET
FOTO FRIHEDSMUSEET

2. Verdenskrig brød ud i september 1939. 
Krigen var i begyndelsen mere eller mindre 
en genoptagelse af det stormagtsopgør, der 
havde kendetegnet 1. Verdenskrig fra 1914 
til 1918. 

Et stormagtsopgør primært mellem Tysk-
land på den ene side og Frankrig og Stor-
britannien på den anden. Danmark førte 
traditionelt en neutralitetspolitik, og det var 
lykkedes at opretholde dansk neutralitet un-
der 1. Verdenskrig. De fleste danskere hå-
bede, at det også ville lykkes at opretholde 

dansk neutralitet denne gang. Men 2. Ver-
denskrig skulle vise sig at blive helt forskellig 
fra 1. Verdenskrig.

Danmarks besættelse
Tidligt om morgenen den 9. april 1940 an-
greb Tyskland Danmark og Norge – Danmark 
over grænsen samt ved landgange på Fyn 
og Sjælland. 

Både i Sønderjylland og på Sjælland blev 
kampen taget op, og det kom til en række 
kortvarige kampe med tab i form af dræbte 
og sårede. Den danske regering besluttede 
meget hurtigt at indstille modstanden, og fra 
politisk side valgte man en samarbejdspolitik 
over for besættelsesmagten, hvor Danmark 
formelt var en selvstændig og neutral stat, 
og såvel den danske regering som de danske 
myndigheder bestod som formelt suveræne.

Den tyske besættelse af det neutrale Dan-
mark ramte danskerne som et lammende 
chok, og i krigens første år var der ikke me-
get at hænge håbet om et tysk nederlag og 
en befrielse op på. Men 2. Verdenskrig fik en 
helt anderledes karakter fra 1941, hvor både 
Sovjetunionen og USA blev aktive krigsdelta-
gere. USA omdefinerede krigen til såvel en 
global alliance som en global ’værdikamp’ 
mod det nazistiske Tyskland og dets allierede 
– en kamp, hvor alle stater og personer i sid-
ste ende måtte tage stilling. Der blev dog tale 
om en ’skæv’ alliance i forhold til den enkle 

modsætning mellem demokrati og diktatur 
gennem det totalitære Sovjets deltagelse.

I takt med, at 2. Verdenskrig fik en helt 
anderledes karakter – og håbet om et tysk 
nederlag fik grobund – vendte stemningen 
i den danske befolkning sig i stigende grad 
mod samarbejdspolitikken. Det tyske angreb 
på Sovjet i 1941 havde sat en politisk ud-
vikling i gang i Danmark, der havde tvunget 
de danske kommunister under jorden. De 
dannede illegale grupper og blev i høj grad 
ledende i den aktive modstandskamp mod 
samarbejdspolitikken og besættelsesmagten. 
Men også på den konservative fløj blev der 
tilsvarende dannet illegale grupper. Og i for-
året 1942 blev de første kontakter knyttet til 
de allierede, bl.a. til det britiske SOE (Special 
Operations Executive), der søgte at fremme 
modstandskampen i de tyskbesatte lande.

Samarbejdsregeringens fald
Modstanden mod såvel samarbejdspolitik-
ken som besættelsesmagten voksede sig i 
sensommeren 1943 så stærk, at modstands-
kræfterne kunne fremtvinge samarbejdsrege-
ringens fald. Der blev efter regeringens fald 
dannet en ’skyggeregering’ af ledende, ældre 
politikere med en række yngre, der var forta-
lere for en klarere modstandslinje, i kulissen. 

I efteråret 1943 blev Danmarks Frihedsråd 
oprettet som ledelse af modstandsarbejdet 
med tæt kontakt til de allierede, men også 

BESÆTTELSEN

Krig, besættelse – og 
modstandskamp
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Baggrundsbilledet viser tyske fly over 
København i de tidligere morgentimer 
den 9. april 1940.

Fra venstre:
Panserværnskanon i stilling i Hader-
slev den 9. april 1940, umiddelbart 
inden kampen mod de fremrykkende 
tyske styrker. 

En modstandsmand er  ved at ud-
pakke en container med våben og 
sprængstoffer efter en vellykket 
nedkastning på Lolland.   

En modstandsgruppe forbereder en 
aktion i april 1945.

Da tyskerne kom 
til Læsø
83-årige Aksel Pedersen fa Læsø 
var 11 år, da Danmark blev besat 
i 1940. Få her hans beretning fra 
besættelsesdagen og de mørke år.

”Jeg stod ude på gårdspladsen og nød solskin-
net og stilheden sammen med min far den 9. 
april 1940. Pludselig blev freden brudt af mange 
meget lavtflyvende tyske flyvemaskiner, der var 
på vej til Norge. De næste fem år hørte vi lyden 
af de tyske flyvemaskiner på deres vej nordover. 
Adskillige passerede lige hen over el- og telefon-
ledningerne.”

”De første fem-ti tyskere dukkede også op al-
lerede 9. april. Det var ældre mænd, der boede 
i en barak nede i Byrum og holdt mindre øvelser 
langs landevejen. Jeg husker, vi sneg os ned i 
grøften for at samle afskudte patronhylstre op til 
leg. Senere samlede vi også deres cigaretskod-
der op og brugte dem i vores piber. Det smagte 
bedre end kirsebær- og kastanjebladene, som vi 
røg i smug for vores forældre.”

”Vi havde også vores egne frihedskæmpere 
på Læsø. Det var en lille håndfuld, der blandt 
andet brændte en helt ny barak af i Byrum, 
som skulle have huset tyske flygtninge. Mod-
standsfolkene gjorde også deres til at sabotere 
betonanlæg langs kysten, som tyskerne satte i 
gang. Det skete, ved at de om natten var ude 
og skrue møtrikker løs på hestevognene, så de 
ikke kunne køre næste dag og hente cement 
ved færgen.”

”Ellers var der ikke de store ændringer på 
øen, og skolen fortsatte som normalt. Kaffe var 
det eneste, vi manglede. Vi kværnede selv smør 
og kunne slagte grise. Men i alle krigsårene lyt-
tede vi dagligt til BBC på vores radio.”

med klare politiske undertoner rettet 
mod ’samarbejdspolitikerne’. Herfra 
nærede man til gengæld en meget be-
skeden tiltro til modstandsbevægelsens 
demokratiske sindelag, særligt til de 
kommunistiske grupper, som sad tungt 
på dele af bevægelsen.

Der blev tale om en vis rivalisering 
mellem ’skyggeregeringen’ og mod-
standsbevægelsen, men også om et 
voksende samarbejde i takt med, at 
konflikten mellem samarbejde og mod-
stand i de sidste besættelsesår tabte sin 
styrke. Til gengæld lurede en ny konflikt 
om den politiske magt efter befrielsen 
– en konflikt, der også delte modstands-
bevægelsen.

Modstandskampen
Indtil slutningen af 1943 omfattede 
modstandsbevægelsen primært blad-
grupper, der fremstillede og uddelte il-
legale blade og tidsskrifter, rutegrupper, 
der organiserede illegale transporter til 
og fra Sverige, modtagegrupper, der 
modtog nedkastede våben og spræng-
stof m.m., samt sabotagegrupper der 
lavede sabotage mod virksomheder, der 
arbejdede for besættelsesmagten og 
lignende. Der var generelt tale om små 
grupper, der opererede relativt selv-
stændigt. Men der blev også efterhån-

den dannet enkelte større grupper, der 
bl.a. udførte større sabotageaktioner.

Grobund for frivillig indsats
Fra slutningen af 1943 begyndte en 
’centralisering’ af modstandsarbejdet 
under Frihedsrådet og samtidig en stør-
re udbygning af modstandsbevægelsen. 
Efter ordre fra London tog opbygningen 
af såvel en regional organisation som af 
’militærgrupper’ fart. Militærgrupperne 
skulle være bevæbnede og trænede, 
men i venteposition med det sigte at 
gribe ind i kampen ved en mulig allieret 
invasion på dansk område. Til ledelsen 
af en sådan kamp, der skulle stå un-
der Den Allierede Overkommando, blev 
Danmark inddelt i et antal regioner, der 
igen blev inddelt i mindre enheder.

I takt med den voksende modstand 
svarede besættelsesmagten med stadigt 
grovere midler. Besættelsens sidste år 
blev lange og hårde. Men besættelses-
årene gav nye erfaringer og nyt udsyn 
for danskerne; erfaringer, der førte til 
afgørende politiske kursændringer på 
forsvarsområdet, og som skabte grund-
laget for en frivillig indsats som en vigtig 
del af dansk forsvar.

Aksel Pedersen har været medlem af Hjemme-
værnet på Læsø siden starten i 1949. Foto: Ulla 
Sørensen-Mølgaard
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Glade mennesker fejrer befriel-
sesbudskabet på Rådhuspladsen i 

København den 4. maj 1945.

Hjemmeværnsforening på øvelse: Tilslutningen til 
hjemmeværnsforeningerne blev et synligt udtryk 
for en ny holdning til forsvarsspørgsmålet blandt 
danskerne.

Vidste 
du at…

du kan støtte det historiske 

arbejde i Hjemmeværnet ved at 

deltage aktivt eller donere et beløb 

til de støtteforeninger og fonde, der 

er oprettet til netop dette formål? Det 

gælder f.eks. Hjemmeværnsfonden 

og Den Selvejende Institution 

Hjemmeværnsmuseet i 

Frøslev.
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Fred, frihed  
– og nye farer
I kølvandet på Danmarks befrielse den 4. maj 1945 stillede modstands-
bevægelsen krav om, at bevægelsen blev omdannet til et hjemmeværn. 
Allerede året efter, i 1946, myldrede det frem med hjemme værns for-
eninger, der hurtigt nåede over 50.000 medlemmer.

Perioden omkring befrielsen var præget af stor nervøsitet. 
Det var længe usikkert, om Danmark ville blive befriet fra vest 
eller øst, og hvad der ville ske ved befrielsen. I takt med, at 
Tysklands sammenbrud tydeligvis nærmede sig, blev mod-
sætningerne mellem ’samarbejdspolitikerne’ og Frihedsrådet 
i nogen grad udjævnet. I stedet tog den lurende øst-vest-
konflikt over som brudflade – en brudflade, der delte såvel 
Frihedsrådet som modstandsbevægelsen.

Danmarks befrielse
Om aftenen den 4. maj 1945 lød befrielsesbudskabet fra 
London. Danskerne reagerede med spontan glæde – og lys 
i vinduerne – oven på de fem mørke år. Det slog dog skår i 
glæden, at Bornholm først blev befriet nogle dage senere – 
efter flere voldsomme luftangreb mod øen. 

Modstandsbevægelsen gik straks om morgenen den 5. maj 
i gang med en række opgaver, der spændte fra opretholdelse 
af ro og orden over bevogtning af flygtninge og tyske anlæg 
til arrestation af landssvigere – opgaver, der også havde en 
politisk undertone mod samarbejdspolitikken.

I befrielsesdagene tiltrådte en ny regering, der dels havde 
medlemmer fra besættelsesårenes ’samarbejdspolitikere’, 
dels fra modstandsbevægelsen, som et udtryk for et kom-
promis mellem parterne. Regeringen vandt hurtigt kontrol 
over situationen, men de politiske spændinger, der havde 
præget besættelsesårene, ulmede fortsat, og der var stor 
usikkerhed i det ’gendannede’ politiske system om særligt de 
kommunistiske modstandsgruppers hensigter.

I løbet af foråret og sommeren kunne politi og militær 
gradvist overtage de opgaver, modstandsbevægelsen havde 
løst siden befrielsen, og modstandsbevægelsen blev i løbet 
af sommeren hjemsendt.

En ny kurs
Efter befrielsen krævede modstandsbevægelsen en ny kurs 
på det sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitiske område. 
De centrale krav var, at Danmark skulle opgive den traditio-
nelle neutralitetspolitik, og at modstandsbevægelsen skulle 
omdannes til et hjemmeværn som en del af dansk forsvar. 
Spørgsmålet om en ny kurs delte det politiske system og 
splittede flere af partierne. Fra politisk side stod man længe 
tøvende i den usikre situation, hvor øst-vest-konflikten med 
stigende styrke trængte sig på. Bornholm var blevet befriet 
fra sovjetisk side, og de sovjetiske styrker viste ingen tegn til 

at ville forlade øen igen, hvilket vakte stigende bekymring fra 
dansk side. I foråret 1946 lykkedes det dog at nå en aftale 
om sovjetisk tilbagetrækning.

Hjemmeværnsforeningerne
Kravet om, at modstandsbevægelsen skulle omdannes til et 
hjemmeværn, mødte ikke udelt politisk velvilje. Dels fordi 
det politiske system stod delt og splittet i spørgsmålet om 
den fremtidige kurs. Og dels fordi modstandsbevægelsen 
rummede mange fra de politiske yderfløje. Tværtimod var 
der stærke politiske kræfter, der ønskede at få bevægelsen 
afvæbnet. Modstandsbevægelsen nød dog en voldsom popu-
laritet i befolkningen, og resultatet blev et kompromis, hvor 
det blev tilladt at oprette frivillige, private hjemmeværnsfor-
eninger under Krigsministeriets kontrol og med beskeden 
støtte herfra.

Fra 1946 blev der oprettet en række hjemmeværns-
foreninger, der hurtigt nåede op på over 50.000 medlemmer 
– et synligt udtryk for en ny holdning til forsvarsspørgsmålet 
blandt danskerne.

Kongens Nytorv, København, maj 1945: Mod-

standsgrupper til officiel parade få dage efter 

befrielsen. 

AF JENS OLE CHRISTENSEN, 
SENIORFORSKER OG  

HISTORISK KONSULENT I  
HJEMMEVÆRNET

FOTO FRIHEDSMUSEET  
OG HJEMMEVÆRNET
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LYS I VINDUET

Øjenvidner
Hanne Nautrup var ni år, da frihedsbudskabet lød:

”Vi boede i Aalborg, og jeg var lagt i seng, 
men blev sammen med min lillesøster vækket 
af far, som kom løbende op ad trappen og 
råbte, at vi skulle op og med ud på gaden, for 
nu havde tyskerne overgivet sig.”

”Vi gik ind ad Hobrovej sammen med hund-
redvis af andre og endte lige efter Kilden på 
fortovet ved det store lejlighedskompleks 
Enighedslund ved siden af Ansgars Kirken. 
Længere oppe på Vesterbro var der uro og 
skud, bl.a. ved forsikringsselskabet Fremti-
dens store bygning, hvor der var indrettet la-
zaret for tyske soldater. Jeg husker stadig den 
aften meget klart som en utrolig smuk aften. 
Mørklægningsgardinerne var væk, man kun-

ne se ind i stuerne, og vinduerne var åbne.”
”I mange af vinduerne i Enighedslund var 

der tændt levende lys. I min erindring var 
det nærmest et lyshav. Alle havde jo stea-
rinlys. De var nødvendige som alternativ til 
elektriciteten, der både var rationeret eller 
også kunne forsvinde lige pludseligt – begge 
dele som et udslag af manglen på diverse 
typer brændsel. ” 

Folkets lysfest
Traditionen med lys i vinduet 4. maj blev grundlagt i 1946,  
da årsdagen for friheden skulle fejres.

AF BIRTHE LAURITSEN
FOTO FRIHEDSMUSEET

Det var spontant. Det var lys. Elektrisk lys, 
stearinlys og skæret fra de bål, der hurtigt 
begyndte at flamme op i gaderne. Ingen be-
mærkede mere den kolde, overskyede aften. 
Danmark var atter frit. Det var 4. maj 1945, 
og de forhadte mørklægningsgardiner blev 
flået ned og forvandlet til gadens bål – midt 
imellem en jublende menneskeskare.

Danmark var den aften og det meste af 
natten ét lyshav – tændt af den spontanitet, 
som BBCs frihedsbudskab havde udløst.

”Men det var i 1946, traditionen med at 
tænde levende lys i vinduerne blev iscenesat 
som ét af de tiltag, mere eller mindre offi-
cielle komiteer i landets store byer skruede 
sammen,” fortæller historiker Palle Roslyng-
Jensen, Københavns Universitet.

Frihedsrådet nedsatte i begyndelsen af 
april en 4. maj-komite med fysiologiprofes-
sor Richard Ege som formand. Og han fik 
både det officielle Danmark og medierne til 
at slutte op om de komiteer, der som en step-

pebrand bredte sig over hele landet med det 
ene formål: At gøre 4. maj til en folkefest.

”Der var enighed om at skabe et klart skel 
mellem 4. og 5. maj. For mens 4. maj skulle 
være en folkelig festdag, skulle 5. maj være 
en mindedag,” tilføjer Palle Roslyng-Jensen.

Og befolkningen tog det til sig. Danmark 
blev tørlagt for stearinlys – nogle steder 
kunne man hente dem gratis hos myndighe-
derne – skolebørnene fik på dagen fri kl. 12, 
og mange butikker lukkede midt på eftermid-
dagen.

”Danmark havde – som ønsket af 4. maj-
komiteen – fået sin bastilledag. Man stod 
sammen og tændte flere levende lys end på 
en juleaften.

Samtidig skulle der i anledning af årsdagen 
samles ind til Frihedsfonden, der støttede fa-
milierne til dem, der havde mistet livet i kam-
pen for friheden. Det gav fire millioner kroner 
(godt 85 millioner nutidskroner),” tilføjer den 
københavnske historiker.

Festpausen i 1947
Der var lagt op til, at 4. maj for fremtiden 
skulle være en festdag. Men 20. april 1947 
døde Kongen, Christian X. 

”Og så syntes man ikke, at man et par uger 
efter kunne holde en folkefest. At det ikke 
afholdt mange fra at tænde lys i vinduerne er 
en anden sag, men officielt var 5. maj det år i 
centrum,” siger Palle Roslyng-Jensen.

”I 1948 blev traditionen med de levende lys 
samlet op igen, og lysene overlevede på no-
genlunde samme niveau indtil 25-året i 1970. 
Derefter begyndte antallet langsomt at dale i 
takt med, at en ny generation tog over.”

Palle Roslyng-Jensen, der har besættelses-
tidens historie som et af sine primære forsk-
ningsemner, tændte selv lys i vinduerne, da 
hans børn var små. 

”Det skulle være med til at skabe en histo-
risk bevidsthed,” siger han. I dag er han – i 
lighed med mange andre – for længst holdt 
op med at markere dagen på denne måde. 

Vidste du at…

flere modstandsgrupper 

har lagt navn til enheder  

og fartøjer i Hjemmeværnet? 

Det gælder blandt andet  

Bopa, Hvidsten og  

Sabotøren.

 Foto: Birthe Lauritsen
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Og selv om den brede interesse for historien 
er større end nogensinde, så handler det om 
film, tv-serier og det skrevne ord. Lysfesten 
er blevet en del af historien.

Lys ind i ny tradition
Hvis man skal fastholde traditionen, skal man 
– ifølge forskningschef Marianne Levinsen, 
Fremforsk – Center for Fremtidsforskning i 
Aarhus – sætte traditionen ind i en nutidig 
kontekst. 

”Det giver mening at høre besættelsesti-
dens generation fortælle om lysfesten 4. maj. 
Men for nye generationer er verden blevet 
meget større end dengang, og derfor vil det 
være rigtig svært at fastholde traditionen 
uden at bygge noget mere ovenpå. Lysene 
må – hvis de skal bevares også om 10-15 
år – indgå i en ny tradition," mener Marianne 
Levinsen.

Danskerne satte  
spontant lys i vinduerne  

4. maj om aftenen i 1945, da 
frihedsbudskabet tikkede  

ind fra London. 

Erik Randel på 13 år boede sammen med sin familie i Sønderborg:

”Min mor havde en kasse eller to med stearinlys 
liggende, og min far havde anskaffet små flag-
stænger med Englands, USA og Sovjets flag.

Da Johs. G. Sørensens budskab fra BBC 
London klokken godt halvni var sevet ind i 
knolden – kunne det virkelig passe? – blev 
mørklægningsgardinerne rullet op eller flæn-
set bort. Vinduerne blev slået op, det elektri-
ske lys, hvor svagt det end var, strømmede 
ud sammen med glædesråb.”

”Min lillesøster på syv var allerede lagt i 
seng, men blev vækket og anbragt på altanen 
ud mod gaden og forsynet med et danne-
brogsflag. Mens jeg gav pokker i det hele og 
fór ned på gaden for at juble med denstore, 
glade og syngende menneskemasse. Det var 
så betagende at se elektrisk lys i alle vinduer-
ne – bortset fra de hjem, hvor nazisindede fa-
milier holdt til. Dér var der stadig mørkt. Jeg 
så levende lys i nogle vinduer og ilede hjem 
for at spørge, om ikke vi også skulle. Men da 

var der allerede lys i vore vinduer.”
”Den 8. maj – på selve VE-dagen (Victory 

of Europe) blev der igen tændt lys i vores vin-
duer – denne gang til ære for de tre britiske 
soldater fra The Royal Dragoons, vi just havde 
fået indkvarteret. Den ene af dem havde væ-
ret med hele vejen – fra de fik byttet hestene 
ud med panservogne i Egypten 1941 og med 
Montgomery, da han sejrede over Rommel 
ved El Alamein 1942 og drev ham og hans 
korps ud af Afrika. Han var med til landgan-
gen på Sicilien og kæmpede sig gennem 
Frankrig over Rhinen til Nordtyskland. 

Da han fik lov til at tænde lysene, skete det 
med meget fugtige øjne og et sukkende ”I 
survived”. Jeg overlevede. De lys, hans øjne 
og ord glemmer jeg aldrig – som grund til 
kronisk taknemmelighed fra os til dem.”Foto: Birthe Lauritsen
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LYS INTERNATIONALT

Lys i verden
AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN
FOTO AFP PHOTO, REUTERS, EPA OG APA IMAGES

Håb, glæde og fascination. Lys kan skabe stemninger. Derfor er der verden over 
mange traditionelle lysfester, hvor befolkningen fejrer en højtid, en slægtninge, 
høsten eller andre gode ting med lys.

LUCIA
Luciaoptogene, som vi kender dem i dag, begyndte i Sverige 
omkring 1930.

Fortællingen om Lucia handler om en ung kristen kvinde, 
der levede på i 300-tallet på Sicilien, og i en ung alder blev 
omvendt fra Romerrigets religion til kristendommen. Hun 
lod sig døbe og ville tjene Gud ved at hjælpe de fattige og 
syge. Det fortælles, at hun delte mad ud til de fattige og bar 
lys på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe. 
Lucia nægtede at tilbede kejseren og frasige sig den kristne 
Gud. Det kostede hende i sidste ende livet, hvorefter hun 
blev kåret til helgen af den katolske kirke.

Lucia fejres hvert år 13. december.

JUL
Over hele verden fejres Jesu fødselsdag 24. eller 25. de-
cember. Selv ikke-troende har taget traditionen til sig, lige-
som børn af alle religioner kender julemanden og traditio-
nen med juletræ og lys.

Med tiden har julen gradvist ændret karakter, og selv om 
juletræet hører til blandt de mere moderne dele af tradi-
tionen, findes der næppe en større årligt tilbagevendende 
lysfest på Jorden.

DIWALI
Diwali er årets største hinduistiske fest, som også kaldes 
“Lysets Fest” eller ”Lampernes fest”. Fejringen er oprin-
deligt til ære for hinduistiske guder, men er i dag lige så 
meget en fest for lysets sejr over mørket og en fejring af 
håb og visdom.

Forberedelserne med rengøring og pyntning af huse og 
arbejdspladser varer typisk fem dage, mens hovedfesten 
– med tænding af levende lys og nogle steder affyring af 
fyrværkeri – følger den hinduistiske månekalender og falder 
på en dag i oktober eller november.

I 2015 fejres Diwali onsdag 11. november.

Moderne lysfester
Med moderne lysteknologi er 
der opstået en lang række 
lysfestivaler, hvor især såkaldt 
LED-lys – som er baseret 
på lysdioder – bruges til at 
lyse bygninger, landskaber, 
pladser eller mennesker op i 
alverdens farver og mønstre 
for at skabe imponerende 
visuelle effekter. På disse 
sider har vi dog holdt os til de 
klassiske traditioner, som har 
levende lys som det bærende 
element.

Her ses operahuset i  
Sydney, Australien, ud-
smykket med moderne 
lysteknologi under  
Vivid Festival. 
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LOI KRATHONG OG YI PENG
Hvert år ved fuldmåne i 12. måned i den traditionelle thai-
landske månekalender tændes millioner af lys i Thailand og 
dele af Malaysia, Laos og Burma. Det sker ved festen Loi 
Krathong, som bedst kan oversættes som ”flydende kurv”. 
De mange lys sættes i en lille kurv, som derefter sendes ud 
på floder, søer, vandløb og på havet, i mange tilfælde for at 
takke Vandets Gudinde. Andre sender deres ”krathong” af 

sted sammen med en tot hår eller afklippede negle med troen 
på, at uheld og fortidens synder vil flyde af sted sammen med 
lyset og dermed bringe gode tider. 

På samme tid fejres Yi Peng i den nordlige del af Thailand. 
Her sender thaierne flyvende lanterner og balloner med le-
vende lys af sted ud i natten, ligesom de pynter gader og 
huse med et hav af lanterner.

I 2015 fejres Loi Krathong og Yi Peng 25. november.

Kilder:  
phuket.com, dif-aarhus.dk, religion.dk, denstoredanske.dk, sdu.dk, wikipedia.com, folkekirken.dk, kristendom.dk, mexicansugarskull.com 

HANNUKAH
Under den otte dage lange fest hannukah (også kendt som 
chanukah) fejrer jøderne makkabæernes generobring af Jerusa-
lem fra syrerne i 164 f.Kr. Det Hellige Tempel i Jerusalem havde 
været vanhelliget til afgudsdyrkelse, men blev genopbygget og 
indviet ved en stor jubelfest. Hannukah betyder netop ”indvielse”. 
Festen knytter sig til et lille lysmirakel. Historien lyder, at fjenden 
havde efterladt en smule olie, som alligevel rakte til, at lamperne 
brændte i templet i otte dage. Hanukkah fejres derfor i otte dage, 
og der tændes hver dag et nyt lys for hver dag i hanukkahstagen. 
Chanukah kaldes også ”lysenes fest”, og det er et gennemgående 
tema, at man i vintermørket spreder lys med denne fest.

 På billedet ses en ultra-ortodoks jøde tænde et lys i Jerusa-
lem.

I 2015 fejres hannukah – som også kaldes ”lysenes fest” – i 
dagene 7.-14. december.

DAY OF THE DEAD
I Mexico og en lang række andre spansktalende lande fejrer 
befolkningen Day of the Dead (Día de Muertos) den sidste 
dag i oktober og de første dage i november. Her æres afdøde 
familiemedlemmer og venner med masser af blomster og lys 
og i mange tilfælde skeletmasker og -dukker. 

Day of the Dead fejres blandt katolikker i mange lande 
som All Soul’ s Day.

I 2015 fejres Day of the Dead fra 31. oktober.
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Historie  
som udstillingsvindue
Med Hjemmeværnets 
rødder i modstands-
bevægelsen under  
2. Verdenskrig og de 
frivillige hjemmeværns-
foreninger er det naturligt, 
at historien betyder rigtig 
meget i Hjemmeværnet.

AF ERIK PETERSEN

Siden oprettelsen af Hjemmeværnet i kølvan-
det på 2. Verdenskrig har mange medlemmer 
samlet på ting, der har med Hjemmeværnet 
at gøre. Effekter, der trækker spor tilbage til 
modstandsbevægelsen – våben, uniforms-
genstande og meget andet. Derved opstod 
der ved mange hjemmeværnsenheder større 
eller mindre samlinger af genstande, der be-
skriver enhedens historie, og de har været 
udstillet på forskellig vis til synliggørelse af 
Hjemmeværnet.

Fra den indledende, måske lidt ustrukture-
rede og usystematiske, indsamling og udstil-
ling af effekterne kom der efterhånden mere 
fokus på det historiske arbejde. Arbejdet er 
med tiden blevet sat i system og er nu en 
naturlig del af Hjemmeværnets hverdag. Ved 
særlige jubilæums- og mærkedage bliver der 
arrangeret tema- og særudstillinger for at 
fastholde historien og synliggøre organisatio-
nen for omverdenen.

I 1994 blev der etableret en Historisk Kom-
mission, der skulle vejlede Hjemmeværnsle-
delsen på det historiske område. Det store 
arbejde foregår dog i den historiske organisa-
tion, som i dag dækker hele Hjemmeværnet 
– fra underafdelinger over distrikter, regioner 
og værnsgrene til Hjemmeværnskommando-
en. Der er oprettet funktioner som historiker 
på alle niveauer, og hvor det i starten fortrins-
vis var ældre hjemmeværnsmedlemmer, der 
kastede sig over det historiske arbejde, er der 
nu en større spredning i alderen.

Interesse fra de unge
”Heldigvis har vi gennem de senere år også 
fået en del yngre medlemmer, som gerne vil 
bidrage til dette særlige område. Det vidner 
for mig om, at medlemmerne stadig værner 
om traditioner og værdier, som er så vigtige 

for Hjemmeværnet – også i et moderne sam-
fund,” siger Bjarne Laustsen, der som Kom-
mitteret for Hjemmeværnet har historieplejen 
som en del af sit ansvarsområde.

Sammen med oprettelsen af historiker-
funktionerne er der etableret uddannelser på 
Hjemmeværnsskolen, så alle kan blive ”klædt 
på” til at varetage deres funktion. Med tiden 
er fokus blevet ændret fra blot at dreje sig 
om indsamling af effekter til anvendelse af 
det indsamlede materiale i en egentlig for-
midling af Hjemmeværnets historie.

Oplagt opgave for Hjemmeværnet
I 1988 blev der oprettet et egentligt Hjem-
meværnsmuseum i Frøslevlejren i Sønderjyl-
land. Museet drives som en selvejende insti-
tution, hvor der er etableret en udstilling om 
Hjemmeværnets udvikling siden oprettelsen. 
Udstillingen har hvert år mange besøgende – 
ikke mindst skoleklasser – hvilket vidner om 
en fortsat interesse for det historiske område.

”For mig er der ingen tvivl om, at Hjem-
meværnets historiske virksomhed i fremtiden 
vil få en endnu mere fremtrædende plads i 
forbindelse med fastholdelse og formidling 
af traditionsbærende aktiviteter. Det gælder 
ikke blot i Hjemmeværnet, men også i den 
øvrige del af Forsvaret, hvor Hjemmeværnet 
i stigende grad overtager og viderefører høj-
tideligholdelse af mindedage, kranselægnin-
ger med videre. Opgaven er helt oplagt for 
Hjemmeværnet, som jo netop er bredt for-
ankret over hele landet,” siger Kommitteret 
Bjarne Laustsen.

OPLEV HISTORIEN
• Den historiske udstilling på Hjemme-

værnsmuseet Frøslevlejrens Barak H2 og 
H3 er Hjemmeværnets primære udstil-
lingsvindue i forhold til offentligheden.

• Der findes også større eller mindre 
hjemmeværnsudstillinger i resten af 
Danmark, som bidrager til at fastholde 
og fortælle Hjemmeværnets historie, 
blandt andet Totalforsvarsregion Sjæl-
lands udstilling i Glostrup og Hjemme-
værnets historiske Center Holstebro, der 
i øvrigt ved udgangen af februar 2015 
kan fejre deres 40 års jubilæum.

Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Bjarne Laustsen ved et 5. maj-arrangement 

på Børglum Kloster. Foto: Lars Horn



Derfor skal vi fortsat 
samles om traditionerne
Traditionen med at tænde 
lys for friheden vil have 
sin berettigelse i mange år 
endnu, mener formanden 
for Frihedskampens 
Frednings- og Mindefond, 
tidligere ceremonimester 
Christian Eugen-Olsen.

BLÅ BOG
Navn: Christian Eugen-Olsen

Født: 1941
   Formand for Friheds-
kampens Frednings- og 
Mindefond, som blandt an-
det arbejder for fortsat at 
mindes den danske indsats 
under 2. Verdenskrig.

   Er pensioneret oberstløjt-
nant i Den Kongelige Livgarde 
og medlem af Hjemmeværnet 
som navigatør i Marinehjem-
meværnet.
   Var fra 1990 til 2012 cere-
monimester for Dronning 
Margrethe II. 
   Er kammerherre og kom-
mandør af 1. grad af Dan-
nebrogordenen.

TRADITIONSPLEJE

Foto: Kasper Brøndum Andersen

Vi bør give børnene et godt indblik i tiden under besættelsen, eksempelvis i Mindelunden 
med mindetavler for 151 modstandsfolk, mener Chr. Eugen-Olsen. Foto: Linda Kastrup/Scanpix

”Jeg er født med traditioner. Gode traditioner,  
der gentager sig år for år, værner jeg om.”

Så klart lægger Christian Eugen-Olsen ud, 
da vi sætter ham stævne i hans hjem ved 
Øresund i anledning af 70-året for Danmarks 
befrielse.

At der er vægt bag det udsagn, vidner en 
lang karriere som ceremonimester for Dron-
ning Margrethe II om. Men også de mange 
ordener og medaljer, som blandt andet pry-
der hans hjemmeværnsuniform, giver bog-
staveligt talt tyngde.

Som formand for Frihedskampens Fred-
nings- og Mindefond har han viet en stor 

del af sit liv til at fastholde minderne og 

historierne fra den mørke tid med tysk be-
sættelse af Danmark under 2. Verdenskrig.

”Min væsentligste opgave er at takke alle, 
der bidrog under 2. Verdenskrig. Der er 
måske kun 10 procent tilbage af dem, som 
kæmpede dengang. Det er derfor ved at 
være sidste omgang med de overlevende fra 
frihedskampen som midtpunktet. Nu skal vi til 
at finde en ny måde at markere det på,” siger 
Eugen-Olsen, der selv har en lang officerskar-
riere i Forsvaret bag sig, og som derfor har 
en stor forsvarsvilje.

Efter Eugen-Olsens afsked fra Hæren, 
meldte han sig straks ind i Hjemmeværnet, 
for stadig at kunne kæmpe for Danmark, hvis 
det måtte blive nødvendigt. Da han allerede 
havde en yachtskippereksamen, var det na-
turlige valg en frivillig karriere i Marinehjem-
meværnet, hvor det også blev til en naviga-
tøruddannelse i Slipshavn

Endelig accepteret som allieret
Personligt faldt en tung sten fra hans hjerte, 
da Christian Eugen-Olsen var vidne til, at 
Dannebrog og danske soldater optrådte side 
om side med de øvrige allierede nationer un-
der markeringen af 70-året for D-dag i Nor-
mandiet i Frankrig.

”Det var et af de største øjeblikke i min tid 
som formand for Frihedskampens Frednings- 
og Mindefond. Den dag i 2014 blev Danmark 
endelig anerkendt som allieret i kampen mod 

Tyskland under 2. Verdenskrig. Det var fan-
tastisk at opleve.”

Nu er det så de yngre generationer, der 
skal bære traditionerne videre. Og det har 
Eugen-Olsen stor tillid til, at de gerne vil.

”Jeg oplever, at unge mennesker bliver 
mere og mere optagede af historien. Men in-
teressen har altid gået lidt op og ned,” siger 
Eugen-Olsen, som selv har et bud på, hvor-
dan vi kan undgå, at historien bliver glemt:

”Vi kan gøre meget blot ved at tage de 
unge med ned i Mindelunden eller andre ste-
der, hvor der er mindesmærker for de faldne. 
Her kan vi fortælle dem, at sådan bliver tin-
gene, når det går helt galt. Så skal vi nok få 
dem til at forstå, hvorfor det fortsat er vigtigt 
at mindes historien og lære af fortiden.”

Fokus på frihedskampen
Desuden skal det nedbrændte Frihedsmuse-
um i København genopbygges – og besøges 
– og vores børn skal sikres ordentligt under-
visningsmateriale om frihedskampen, mener 
Eugen-Olsen.

Og så er der lige en sidste ting, som kan 
være med til at holde liv i traditionerne:

”Alle danskere bør enten tænde lys i vin-
duet 4. maj eller deltage i et af de mange 
arrangementer, som afholdes over hele lan-
det. Blandt andet har Hjemmeværnet mange 
fine arrangementer, som er værd at opsøge,” 
siger Eugen-Olsen.

AF KASPER BRØNDUM ANDERSEN 
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HJEMMEVÆRNETS BEGYNDELSE

Koldkrig, forsvarsvilje  
– og hjemmeværn
Forsvarsviljen var udbredt blandt danskerne i efter krigs-
årene. Den slog rod i Hjemmeværnet, der officielt blev 
oprettet den 1. april 1949. Det frivillige forsvar kom til 
at spille en vigtig rolle under Den Kolde Krig.

I efterkrigsårene blev forholdet mellem øst 
og vest stadigt mere spændt og blev til en 
dyb konflikt, der lammede det internationale 
samfund. I Danmark var folkestemningen af-
gørende vendt, og kravet om en ny kurs på 
det sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspoliti-
ske område fik udtryk i tidens faste slagord, 
’aldrig mere en 9. april’.

I februar 1948 tog kommunisterne i Tjek-
koslovakiet magten ved et sovjetstøttet kup. 
Kuppet sendte chokbølger gennem hele 
Europa, også Danmark, hvor frygten for et 
tilsvarende forløb og for Sovjets hensigter 
bredte sig. 

På trods af betydelige anstrengelser siden 
befrielsen havde Danmark kun et meget be-
skedent militært beredskab og en ganske 

beskeden forsvarsevne. En opbygning af for-
svaret og en forøgelse af beredskabet fik stor 
politisk prioritet. Situationen rippede samtidig 
op i besættelsestidens og efterkrigstidens po-
litiske spændinger.

Hjemmeværnet
I den højspændte situation i foråret 1948 
kom hjemmeværnsforeningerne i politisk 
søgelys fra to synsvinkler: Dels var de kom-
munistiske gruppers våben en kilde til dyb 
politisk bekymring. Og dels var der en op-
lagt mulighed for at udnytte det meget høje 
beredskab, som hjemmeværnsfolkene kunne 
udgøre. Efter et yderst kort forløb blev der i 
sommeren 1948 vedtaget en lov om et stats-
ligt hjemmeværn som en del af det fremtidi-
ge forsvar. Den officielle oprettelsesdato blev 
fastsat til den 1. april 1949, men i praksis gik 
arbejdet straks i gang.

Rigsdagens diskussion om loven var ual-
mindelig fåmælt og afspejlede en naturlig 
ulyst til at tale for højt om Danmarks sikker-

hedsmæssige problemer. Men også, at det 
var politisk særdeles følsomme problemer 
med rod i besættelsesårenes konflikter. Lo-
vens indhold afspejlede tydeligt situationen. 
På den ene side skulle de private hjemme-
værnsforeninger opløses og deres våben 
inddrages, på den anden skulle hjemme-
værnsforeningernes medlemmer integreres 
i forsvaret. Der blev dog tale om en diskret 
sortering, hvor mange kommunistiske med-
lemmer blev udelukket.

En ny kurs
Hjemmeværnets oprettelse blev første skridt 
i en ny kurs for dansk sikkerheds-, udenrigs- 
og forsvarspolitik. Det afgørende skridt blev 
taget i foråret 1949, hvor Danmark sammen 
med Norge valgte at tilslutte sig den vestlige 
alliance, Atlantpagten – eller NATO, som den 
hurtigt kom til at hedde. I løbet af 1950’erne 
blev der tale om formodentlig danmarkshisto-
riens største militære opbygning, som Hjem-
meværnet blev en vigtig del af.

Rådhuspladsen, København, 1953:  
Hjemmeværnsparade med over 7.000 deltagere. Paraden 
var en markering på Den Kolde Krigs indre front. 

Hjemmeværnsplakat  
fra 1950’erne

AF JENS OLE CHRISTENSEN, SENIORFORSKER 
OG HISTORISK KONSULENT I HJEMMEVÆRNET 

FOTO TOTALFORSVARSREGION SJÆLLANDS 
HISTORISKE UDVALG, HJEMMEVÆRNET OG 

HJEMMEVÆRNSMUSEET.

Vidste du at…

cirka 40 nulevende 

mænd og kvinder har 

været medlemmer af 

Hjemme værnet siden 

årene 1949-1950?
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Født med et 
hjemmeværnsgen
Hanne Huegs far var modstands-
mand. Så det lå i kortene, at hun 
som ung skulle blive aktiv i det 
frivillige forsvar.

”Det var med en vis undren, mine forældre 
modtog min melding om, at jeg – en gym-
nasiepige på 17½ – skulle på årets Lotte-
grundskole i Bornholms Hjemmeværn. Men 
avisannoncen for kurset sprang mig i øjnene. 
Så jeg var ikke i tvivl. Tværtimod – naturligvis 
var det jo det, jeg skulle!”

”Tiden i sluttresserne var ellers mest til 
”peace,” folkemusik og fodformede sko, men 
jeg var også barn af en historiebevidst familie 
gennem generationer. Far havde været med 
i modstandsbevægelsen og var nu delingsfø-
rer i Rønne-kompagniet. Mor var regnskabs-
fører ved Hjemmeværnet – og ikke mindst 
– så blev vi bornholmere tit og ofte mindet 
om Den Kolde Krig tæt omkring øen.”

”Mine forældre var overbeviste om, at jeg 
hjemmefra måtte være helt fyldt op med 
krig, russerbesættelse, ”historien gentager 
sig” og hjemmeværn. Det var jeg muligvis 
også, men i mit inderste var jeg ikke et se-
kund i tvivl om mine værdier, hvad angik min 
ø og nation! Her skulle intet gentages, og vi i 
Hjemmeværnet kunne gøre en forskel.”

"Jeg er her endnu så mange år efter. Me-
get er forandret hos mig og i samfundet – 
men ikke min holdning til Hjemmeværnets 
eksistensberettigelse i det danske samfund.”

I starten af Den Kolde Krig fyldte frygten 
for et kup meget i trusselsbilledet. På den 
ene side i form af et overrumplende angreb 
fra østblokken, og på den anden i form af et 
kup anført af indre kræfter. Her udgjorde be-
givenhederne omkring Danmarks besættelse 
den 9. april 1940 og udviklingen øst for jern-
tæppet, ikke mindst kuppet i Tjekkoslovakiet 
i 1948, to nære skræmmebilleder. 

Koldkrigen blev på samme måde udkæmpet 
på to tæt sammenhængende ’fronter’: Den 
ydre, militære front omkring det jerntæppe, 
der delte Europa. Og den indre, politiske front 
omkring det ’mentale’ jerntæppe, der delte de 
europæiske befolkninger. Det blev en kamp, 
hvor såvel den militære opbygning på den 
ydre front som velfærdsudvikling på den indre 
blev vigtige og tæt forbundne våben.

I forreste frontlinje
Hjemmeværnet spillede en vigtig rolle i for-
svaret, både militært og politisk. Hjemme-
værnet havde et meget højt beredskab, der 
bundede i, at medlemmerne havde udrust-
ning, våben og ammunition derhjemme. 

Det var til stede over alt i landet. Og med-
lemmerne havde et meget nøje lokalkend-
skab og øje for usædvanlige hændelser. Men 
hjemmeværnet blev også en vigtig del af den 
politiske konfrontation, hvor det i høj grad 
gjaldt om at vinde ’kampen om sjælene’. På 
mange arbejdspladser, boligområder og i fa-
milier var hjemmeværnsmedlemmer i kraft af 
deres aktive stillingtagen i forreste frontlinje. 
Hjemmeværnet blev en vigtig deltager, både 

Hjemmeværnsgruppe på øvelse:  
Hjemmeværnet spillede i hele koldkri-
gen en vigtig rolle i dansk forsvar.  

I en lang årrække organiserede kvinde-
korpsene de kvindelige medlemmer af 
Hjemmeværnet.

på Den Kolde Krigs ydre og indre front.
I slutningen af Den Kolde Krig, i 

1980’ene, blussede konflikten mellem 
øst og vest voldsomt op igen. I Danmark 
udfordrede venstrefløjen og en voksende 
fredsbevægelse den officielle danske sik-
kerheds- og forsvarspolitik, og politisk var 
koldkrigens konsensus omkring dansk 
sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik i 
opløsning.

En folkelig bevægelse
I den genopblussede koldkrig nåede 
Hjemmeværnet sit hidtil højeste medlems-
tal med over 77.000 medlemmer i første 
halvdel af 1980’erne. Hjemmeværnet blev 
for alvor både en militær organisation og 
en folkelig bevægelse. Dels som markant 
udtryk for forsvarsviljen i det danske folk. 
Og dels som en folkelig ’modkraft’ imod 
angrebene på dansk sikkerhedspolitik.

Østblokken havde knaget alvorligt i fu-
gerne i 1980’erne, og i 1989 kollapsede 
Østtyskland under folkelige protester, og 
Berlin-muren faldt. I hastig takt kollap-
sede herefter hele østblokken, og i 1991 
blev såvel Warszawapagten som Sovjet-
unionen opløst. Den Kolde Krig var forbi. 
Hjemmeværnet var med til at vinde Den 
Kolde Krig, både på den ydre front gen-
nem de mange hjemmeværnsmænd og 
kvinders militære engagement og på den 
indre front som et synligt udtryk for dansk 
forsvarsvilje.

Kaptajn Hanne M. Kofoed Hueg er ledende 
informationsofficer ved Det bornholmske 
Hjemmeværn.
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NYE UDFORDRINGER

Omstilling til nye tider
Omstillingen af dansk forsvar fra koldkrigens invasions-forsvar til et  
nyt internationalt orienteret kapacitets-forsvar byder på mange udfordringer.  
I dag er Hjemmeværnet en vigtig spiller i det samlede totalforsvar.  

AF JENS OLE CHRISTENSEN, SENIORFORSKER OG  
HISTORISK KONSULENT I HJEMMEVÆRNET 
FOTO: HJEMMEVÆRNET OG TOTALFORSVARSREGION  
SJÆLLANDS HISTORISKE UDVALG.

1951 
Hjemmeværnet oplever stor fremgang 
efter starten i 1949 og får på bare et 
år godt 11.000 nye medlemmer i det 
grønne hjemmeværn.

1952 
Da Marinehjemmeværnet og Flyver-
hjemmeværnet oprettes i 1952, stiger 
medlemstallet med godt 6.000 med-
lemmer. Den Frivillige Luftmeldetjene-
ste integreres i Flyverhjemmeværnet.

1950’erne 
I kølvandet på Den Kolde Krig og 
Ungarn-krisen i 1956 stiger medlemstal-
let støt, og Hjemmeværnet har bred 
folkelig appel, der topper i sidste halvdel 
af 50’erne med over 68.000 medlemmer.

1960'erne 
Hjemmeværnets medlemstal er stabilt og 
tæller over 68.000 medlemmer. Det øges 
med et par tusinde i løbet af årtiet i lyset 
af Cuba-krisen i 1962 og Tjekkoslovakiet-
krisen i 1968.

1970’erne 
På trods af en vis afspænding så præger 
Den Kolde Krig og jerntæppet ned gennem 
Europa årtiet, hvor Hjemmeværnet oplever 
medlemsfremgang på cirka 5.000 nye 
medlemmer.
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Hjemmeværnets medlemstal  
gennem årene.
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1980’erne 
I den sidste del af Den Kolde Krig 
blusser konflikten mellem øst og 
vest voldsomt op igen. Det mærker 
Hjemmeværnet, som i første halvdel 
af 1980’erne når op over 77.000 med-
lemmer.

1983
Medlemstallet topper 
med 77.428 hjemme-
værnssoldater.

1990’erne
Den Kolde Krigs afslutning betyder, at dansk 
forsvar skal omstilles fra et invasions-forsvar 
til et nyt internationalt orienteret kapacitets-
forsvar. Processen er vanskelig og præger 
også Hjemmeværnet, der oplever et fald på 
godt 8.000 medemmer i årtiet.

2000’erne
Selv om Hjemmeværnet får nye internationale opgaver og flere 
opgaver i totalforsvaret, fortsætter medlemstilbagegangen. I 
slutningen af 00’erne er medlemstallet faldet til under 50.000 
personer. På trods af det stiger antallet af opgaver, og Hjem-
meværnet nyder i dag rekord høj opbakning i befolkningen.

Den Kolde Krig ophørte endegyldigt i begyn-
delsen af 1990’erne. Men koldkrigen blev 
afløst af virkelige krige, ikke mindst den ju-
goslaviske borgerkrig. Danmark stod i en hi-
storisk unik situation, hvor der ikke var nogle 
direkte trusler. Men fjerne sammenbrudte 
stater og regionale krige blev nye sikker-
hedsmæssige og moralske udfordringer, som 
Danmark engagerede sig i løsningen af.

Dansk forsvar begyndte i 1990’erne en 
vanskelig omstillingsproces, fra koldkrigsåre-
nes danske invasions-forsvar til et nyt inter-
nationalt orienteret kapacitets-forsvar. 

For Hjemmeværnet betød det også en 
vanskelig omstilling, der brød med mange 
traditioner. Koldkrigsårenes hjemmeværn 
var bygget op omkring faste, forberedte og 

velindøvede forsvarsopgaver. Men i løbet af 
1990’erne blev de faste opgaver opgivet til 
fordel for en generel evne til at kunne løse 
opgaver af forskellig karakter. Hjemmeværnet 
overtog en større del af forsvarets nationale 
opgaver, men udbyggede også sin støtte til 
det civile samfund.

Kampen mod terror
Terrorangrebene på USA den 11. september 
2001 satte en helt ny politisk og sikkerheds-
mæssig dagsorden for alle vestlige lande. 
Terror og politisk og religiøs radikalisering er 
den nye trussel. En diffus og uforudsigelig 
trussel, der kommer helt tæt på hver enkelt 
danskers hverdag.

Det nye hjemmeværn
De nye trusler mod Danmark har ført til en 
reorganisering af det danske totalforsvar. Det 
er i dag et forsvar, der kan håndtere kriser og 
katastrofer af forskelligt omfang og karakter. 
Hjemmeværnet er en vigtig del af det nye 
totalforsvar. 

Men Hjemmeværnet har også markeret sig 
med støtte til dansk forsvars internationale 
opgaver, bl.a. med udsendelsen af enheder til 
Afghanistan og Kosovo, samt med øget støtte 
til det danske samfund. Desuden er antallet 
af opgaver op gennem 2000'erne steget be-
tydeligt, og i dag oplever Hjemmeværnet en 
rekord høj opbakning i befolkningen.
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I 2000'erne får Hjemmeværnet 
nye internationale bevogtnings-

opgaver blandt andet i Afgha-
nistan for at støtte og aflaste 

Forsvaret. 

Hjemmeværnet udbygger i 1990'erne sin støtte 
til det civile samfund.
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Hjemmeværnet holder 
traditionerne i hævd
I Sønderborg og omegn har Hjemmeværnet overtaget den lokale militære 
traditionspleje. Det er de glade for i området, hvor både borgere og kommunen 
støtter op om traditionerne.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO: CHRISTER HOLTE

Tidligere var det Sergentskolen i Sønderborg, 
der stod for den militære traditionspleje i 
Sønderborg og omegn. Sådan er det ikke 
længere. I dag ejes kasernen af kommunen, 
Sergentskolen er rykket til Varde, og opga-
ven med at holde de militære traditioner i 
hævd er overdraget til Hærhjemmeværnsdi-
strikt Syd- og Sønderjylland, der har lagt den 

i hænderne på tidligere chef for distriktet, 
Jens Peter Rasmussen. 

Efter sin pensionering sidste forår er han 
gået aktivt ind i arbejdet og er i dag for-
mand for et udvalg med repræsentanter for 
egnens 18 forsvarsvenlige foreninger, der 
sørger for at vedligeholde de militære tra-
ditioner til ære for de faldne soldater fra De 
Slesvigske Krige samt fra 1. og 2. Verdens-
krig. Det sker ved knap 15 arrangementer i 
løbet af året. 

”Det var helt naturligt for Hjemmeværnet 

at byde ind på opgaven og på den måde af-
laste Hæren. Allerede nu et lille års tid efter 
vores start kan vi konstatere, at det går fan-
tastisk godt – vi mærker i hvert fald stor op-
bakning fra både borgere og kommunen, og 
der kommer flere til arrangementerne, efter 
at Hjemmeværnet har overtaget stafetten,” 
siger en glad og stolt Jens Peter Rasmussen, 
der nu er premierløjtnant i Hjemmeværnet.

Historien betyder noget
Da Hjemmeværnet sidste år stod i spidsen 

HISTORISKE OPGAVER
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 Tidligere distriktschef og nu premier løjtnant i 
Hjemmeværnet Jens Peter Rasmussen står i spidsen 
for den militære traditionspleje i Sønderborg-
området. Her ses han ved mindehøjen ved Broager 
Kirke, hvor der står 165 sten med navne på faldne 
sønderjyder i 1. Verdenskrig.

 Sct. Marie Kirken i Sønderborg var stuvende 
fuld, da Hjemmeværnet sidste år markerede 
100-året for 1. Verdenskrigs start i 1914. 

for en række velbesøgte arrangementer i 
august, hvor man markerede 100-året for 1. 
Verdenskrigs udbrud, mødte sønderjyderne 
inklusive byens borgmester Erik Lauritsen 
(S) talstærkt op. Også pressen viste inte-
resse. Særligt i Sønderjylland har den krig 
trukket lange spor, idet mere end 5.000 
sønderjyder faldt i tysk krigstjeneste under 
krigen som en konsekvens af grænsedrag-
ningen efter nederlaget i 1864.

Arrangementerne startede med en højtide-
lighed ved en mindehøj ved Broager Kirke og 
blev fulgt op af gudstjeneste med prædiken 
af biskop Marianne Christiansen i en stuven-
de fuld Sct. Marie Kirke. Dagen sluttede med 
foredrag på Sønderborg Slot, hvor det ikke 
var til at få en siddeplads.   

”Interessen var helt overvældende. Det viser 
jo, at historien ikke er glemt, men virkelig bety-
der noget i vores område, og at folk stadig er 
parate til at holde traditionerne i hævd og ære 
deres afdøde familiemedlemmer,” siger Jens 
Peter Rasmussen.

Slaget ved Dybbøl
Også i år forventer Jens Peter Rasmussen 
mange deltagere, når Hjemmeværnet marke-

rer Slaget ved Dybbøl lørdag den 18. april, som 
klart er årets største arrangement med min-
dehøjtidelighed og kranselægning ved Dybbøl 
Banke. Dagen rundes af i Frihedshallen i Søn-
derborg med underholdning og tale af blandt 
andet den pensionerede oberst Lars Møller.

”Selvfølgelig bliver det ikke så stort som 
sidste år, hvor der var jubilæum i anledningen 
af 150-året for 1864. Men vi vil gøre vores til, 
at markeringen også i år bliver velbesøgt," 
siger Jens Peter Rasmussen.

Lys i kasernevinduer
Selv om Sønderborg Kaserne nu huser 600 
syriske flygtninge, så gennemføres traditionen 
med at sætte lys i kasernens vinduer 4. maj 
om aftenen også her i jubilæumsåret for be-
frielsen, hvilket glæder Jens Peter Rasmussen.

”Der er tradition for, at der tændes lys i 
vinduerne hvert 5. år på kasernen. Sidst var 
i 2010. Men vi var lidt usikre på, om det ville 
ske i år, men det er der heldigvis givet grønt lys 
for,” siger Jens Peter Rasmussen.

5. maj gennemføres traditionerne på van-
lig vis. Dagen starter med mindesgudstjene-
ste i Christianskirken kl. 8. Herefter lægges 
der først kranse på kirkegården og ved en 
række mindestene i lokalområdet samt ved 
en mindetavle for en skolelærer, der var fri-
hedskæmper. 

Deltagerne ved 5. maj-arrangementet kan 
desuden se frem til en festlig sammenkomst i 
et nyt hjemmeværnscenter, som Sønderborg 

Kommune har stillet til rådighed for tre un-
derafdelinger i området. Centret har til huse i 
Bygegården, som ligger på kasernens gamle 
øvelsesplads.

”Det viser, at kommunen støtter aktivt op om 
Hjemmeværnet,” siger Jens Peter Rasmussen. 

Dannebrog vajer igen
Han glæder sig også over, at det er lykkedes 
at få etableret et nyt lokalt flaglaug, så Dan-
nebrog igen vajer på kasernen på flagdagene. 
I 2014 har det ikke været hejst fra 4. april og 
frem til 25. december, hvilket mange af byens 
borgere har savnet. Nu har lauget fået ansva-
ret for at flage på de officielle flagdage, som 
der er 18 af i løbet af et år. Jens Peter Ras-
mussen har desuden tilføjet en ekstra flagdag 
– nemlig den 18. april, som er og bliver en 
historisk mærkedag i Sønderjylland.

”Man kan ikke komme uden om, at vi er 
præget af den betydning, som Slaget ved Dyb-
bøl og preussernes overgang til Als i 1864 fik 
for os sønderjyder. Det mærkes stadig den 
dag i dag,” siger Jens Peter Rasmussen, der 
er overbevist om, at de militære traditioner 
fortsat vil leve videre i bedste velgående.

Du kan læse mere om traditionsplejen i 
Sønderborg-området på Facebook-gruppen: 
Bevar de militære traditioner i Sønderborg-
området.

Vidste du at…

Tøjhusmuseet i København 

åbner en særudstilling om  

9. april på datoen  

9. april 2015? Læs mere på  

www.thm.dk
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Unge sætter  
lys for friheden 
4. maj sætter mange danskere lys i vinduerne for at markere 
befrielsen efter 2. Verdenskrig. Tre yngre medlemmer af 
Hjemmeværnet fortæller her, 
hvorfor de tænder lys.

AF JEANETTE SERRITZLEV
FOTO PRIVATFOTO

Hjemmeværnet fortæller her, 
hvorfor de tænder lys.

JEANETTE SERRITZLEV
PRIVATFOTO

?

Menig Rasmus Petersen, 30 år, 
sygehjælper i Hjemmeværnskom-
pagni Stevns. 

Premierløjtnant Pia Kristine Hjort, 
34 år, forbindelsesofficer  
i staben i Hærhjemmeværnsdi-
strikt Midt- og Vestjylland.

Sergent Mathias Alexander  
Grøning, 24 år, gruppefører og 
fungerende delingsfører i Politi-
kompagni Amager.

Hvorfor sætter du lys i vinduet den 4. maj? Hvad betyder traditionen for dig?

 RASMUS:  ”Herhjemme sætter vi lys i vinduerne for at mindes befrielsen 
og dem, der gav deres liv for Danmark og for os. Min kæreste og jeg bruger 
dagen på at fortælle vores to døtre om befrielsen, om 2. Verdenskrig og om 
krig i moderne tid. Jeg mener, det er vigtigt at holde traditionen i hævd og 
give den videre til vores efterkommere, da befrielsen er et vigtigt stykke 
Danmarkshistorie.”

 PIA:  ”Jeg synes, det er en smuk tradition, der markerer befrielsen og af-
slutningen af 2. Verdenskrig. Vi har altid fulgt traditionen i min familie, hvor 
der også har været frihedskæmpere. Som yngre tænkte jeg måske knapt så 
meget over den, men efter at jeg begyndte i Hjemmeværnet i 2000, blev 
jeg opmærksom på historien igen. Jeg begyndte i et kompagni, som lå i et 
nedkastningsområde, hvor man stadig kunne være heldig at se nogle af de 
nedkastede containere i naturen. Så selv om det er 70 år siden, giver det 
stadig værdi at fastholde traditionen og ikke glemme historien.”

 MATHIAS:  ”For at mindes dem, der gav alt for, at vi andre kunne leve i 
frihed. Men også for at vise, at selvom besættelsen er lang tid siden, er den 
ikke glemt.”

 RASMUS:  ”Traditionen startede for mit vedkommende, da 
jeg flyttede hjemmefra. Siden da har jeg altid haft lys i vin-
duerne den 4. maj, hvor meddelelsen om Danmarks befrielse 
indløb, og et døgn frem. Når jeg går rundt i bybilledet den 4. 
maj, giver lysene i vinduerne mig en følelse af sammenhold 
og stolthed.”

 PIA:  ”At jeg bliver mindet om, hvor stort et uselvisk offer 
nogle mennesker har været villige til at yde. Det fortjener 
altid stor respekt. For mig giver det værdi stadig at værne om 
og anerkende frihedskæmpere og folk, der gjorde en forskel.” 

 MATHIAS:  ”Den betyder meget for mig, da folk har det 
med at tage frihed for givet, fordi vi ikke har skullet kæmpe 
for den. Så den og min tjeneste i Hjemmeværnet er med til, 
at jeg sætter yderligere pris på vores frihed og værner om 
den.”

 RASMUS:   PIA:   MATHIAS:  

?

Vidste du at…

der på facebook er oprettet 

en side "Sæt lys i vinduet 4. 

maj" til minde om Danmarks 

befrielse? Siden har næsten 

14.000 følgere.

UNGE OG LYS
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Hjemmeværnet 
på lærred

Frihedsmuseet og Hjem me værnets markering af Danmarks befrielse er 
blandt motiverne i kunst neren Mathilde Fengers nye billedserie fra Hjemme værnet. 
Serien blev indviet 10. marts på Københavns Rådhus.

14 store oliemalerier med Hjemmeværnet 
som motiv blev i marts offentliggjort for før-
ste gang på Københavns Rådhus. Udstillingen 
blev indviet af Kronprinsesse Mary, der også 
er medlem af Hjemmeværnet. 

Det er kunstmaleren Mathilde Fenger, der 
står bag serien, der har fået titlen "Danmarks 
Hjemmeværn – tradition og fornyelse". Bille-
derne kommer vidt omkring og viser aktuelle 
situationer fra Hjemmeværnets uddannelse, 
indsættelser og operationer både nationalt og 
internationalt.  

Blandt motiverne i serien er også et billede, 
der viser Hjemmeværnets indsats ved Fri-
hedsmuseet, som brændte natten til søndag 
den 28. april 2013. Mens brandfolk kæmpede 
mod flammerne, sørgede hjemmeværnssolda-
ter for afspærringen omkring bygningen. Det 
lykkedes heldigvis at redde 600 kasser med 
historiske genstande om modstandskampen 
under 2. Verdenskrig, der dannede grundlaget 
for Hjemmeværnets oprettelse i 1949. 

Mathilde Fenger, der har gjort det histori-
ske maleri til sit særkende, har også foreviget 
Hjemmeværnets traditionsrige markering af 
Danmarks befrielse.

Fortsætter som vandreudstilling
Efter nogle uger på Københavns Rådhus skal 
oliemalerierne på rundrejse som vandreud-
stilling i hele landet, hvor den vil blive vist 
i alle Hjemmeværnets distrikter. Første stop 

bliver efter al sandsynlighed Sønderborg, hvor 
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjyl-
land står for fremvisningen. Endestationen 
for udstillingen bliver Vordingborg Kaserne, 
hvor Hjemmeværnskommandoen fremover 
får domicil. 

Kunstprojektet har været undervejs godt 
halvandet år, hvor Mathilde Fenger har været 
rundt i Hjemmeværnet og samle inspiration 
til projektet.

Da Frihedsmuseet brændte natten til den 28. april 
2013, var Hjemmeværnet på plads med afspærring. 
Maleriet indgår i en ny serie oliemalerier "Danmarks 
Hjemmeværn – tradition og fornyelse".

Som barn af  
modstandsbe-
vægelsen holder 
Hjemmeværnet 
fast i traditionen 
med at mar-
kere Danmarks 
befrielse, der nu 
er kommet på 
lærred.

AF CHARLOTTE BAUN SENHOLT
FOTO LARS SOHL

KUNSTPROJEKT
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Endelig 
anerkendt
6. juni 2014 var en stor dag for de danske 
krigssejlere. Efter mange år – helt præcis 70 år 
efter D-dag – blev Danmark anerkendt som allieret  
nation under 2. Verdenskrig.

På stranden, hvor de allierede styrker gik i land 
i Normandiet 6. juni 1944, vajede det danske 
flag 70 år senere side om side med de øv-
rige allierede nationers. Denne anerkendelse 
skyldes i særlig grad den kæmpeindsats, de 
danske søfolk i allieret tjeneste ydede under 
krigen.

De danske krigssejlere satte deres liv på spil 
uden for Danmark uden hverken officiel opbak-
ning eller støtte. Mere end 6.000 krigssejlere 
deltog i det, der af nogen betegnes som 2. Ver-
denskrigs længste slag, nemlig den langvarige 
kamp til søs fra september 1939 til maj 1945. 

Handelsskibe i krigstjeneste
Ud over indsatsen på allierede skibe gennem 
hele krigen deltog anslået 20 danske skibe – 
hovedparten under Dannebrog – i invasionen 
i Normandiet, der blev kaldt ”Operation Over-
lord”. På førstedagen blev omkring 130.000 
mand landsat fra søsiden og yderligere 23.000 
fra luften. 

Til at gennemføre operationen blev der 
brugt tæt ved 7.000 skibe, som talte både 

landgangsfartøjer, krigsskibe og et større antal 
handelsskibe. Det var i denne sidste kategori, 
at Danmark deltog. Af de over 6.300 søfolk, 
som under krigen gik i allieret tjeneste, deltog 
omkring 800 i ”Operation Overlord”. I alt mis-
tede mere end 1.000 af de danske søfolk livet 
i løbet af krigen.

Frivillige med fanen
Ved højtideligholdelsen af 70 års-dagen sejlede 
Marinehjemmeværnsfartøjet MHV 851 Sabotø-
ren og dens frivillige besætning fra Portsmouth 
til Caen med Dannebrog om bord. Desuden 
deltog Hærhjemmeværnets eksercitskompagni 
Rosenborg i markeringerne i Normandiet, hvor 
også fire overlevende danske krigssejlere fra 
2. Verdenskrig og to danske veteraner fik lov 
at opleve endelig at blive officielt anerkendt 
for indsatsen.

I anledning af 70-året for D-dag og anerken-
delsen af den danske indsats skabte kunstne-
ren Per Arnoldi en særlig plakat med et Danne-
brog, der går over i et frihedskæmperarmbind 
på en baggrund af bølger.

Fire nulevende krigssejlere var til stede 
under markeringerne af D-dag i Nor-
mandiet og blev dermed endelig officielt 
ankerkendt for deres indsats. De har 
alle signeret Per Arnoldis plakat. 

KILDER Historiker Anders Bjørn  
Hansen, HJV.DK og wikipedia.com

Vidste du 
at…

en ny stor dansk spillefilm 

om besættelsen  

9. april 1940 har premiere i de 

danske biografer 12. marts? 

Filmen, som blot hedder 

"9.  april", har Pilou  

Asbæk i hovedrollen.


