
Menu

Nyheder

Magasinet

Presse

Kontakt

Om os

Temaer

Frivillig i Hjemmeværnet

 

Hele dagen patruljerede soldater i uniformer fra forskellige historiske perioder, her i moderne

multiterrænsløring klar til kamp. Foto: Nikolaj Grøn. 

400 års jubilæet fejret med et brag 

Der var panser, hornmusik og krudtrøg for alle pengene, da Hæren fejrede sit

400 års jubilæum med et kæmpe Åbent Hus-arrangement på Kastellet i

København, hvor Hjemmeværnet også deltog.

08-09-2014 - kl. 14:25

Af Kim Vibe Michelsen og Christine Dahl

Under egetræerne i Churchillparken og på den solbeskinnede kirkeplads inde i Kastellet er
hele den moderne hær linet op med general og kommandostation, kampvogne,

helikoptere, finskytter og jægersoldater - næsten helt klar til kamp - og lige til at kravle
rundt på.

Hjemmeværnet står klar med sløringscreme og sminkede skudsår til børnene, der allerede
nu har tygget sig halvmætte i karrygryde og proteinbarer fra langtidsholdbare feltrationer.
Derudover har Hjemmeværnskompagni Kastellet deres egen stand, ligesom
Hjemmeværnet står for at dele programmer ud om Åbent Hus-arrangementet til alle

interesserede.

Bataljemalerier fra Afghanistan

For den mere bogligt interesserede del af publikum er der maleriudstilling med
bataljemalerier fra Afghanistan og ikke mindre end tre bogpræsentationer i løbet af
dagen, og på den slørede kommandostation står stabschefen for Hærens Operative
Kommando, brigadegeneral H.C. Mathiesen, klar til at besvare spørgsmål om krigen i

Afghanistan eller andre emner, som de besøgende spørger om.

En flok japanske turister får deres livs oplevelse, da de forvilder sig op på voldene og får
brillerne skubbet om i nakken, da kanonerne bliver affyret for at åbne en kamp mellem
danske og preussiske soldater fra 1864.

Det er bare et af dagens mange historiske indslag, der omfatter alt fra dragoner på
hesteryg til pansrede opklaringskøretøjer. Alt i alt en dag med nyt og gammelt. Det
supermoderne og det historiske. Kommandoer og frisprog. Tradition og nytænkning.
Hæren gennem 400 år.

Herunder: Sminkører fra Hjemmeværnet havde travlt med putte sløring - eller vellignende

skudsår - på de mange gæster. Foto: Nikolaj Grøn.
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