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Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede ses her ved kranselægningen på Kastellet. Foto:

Ole Bo Jensen 

En krans for de faldne på fødselsdagen 

Hjemmeværnet fylder 65 år i dag. I den anledning deltog Den Kommitterede og

Chefen for Hjemmeværnet i formiddag i kranselægning i Mindelunden og på

Kastellet.

01-04-2014 - kl. 14:16

Af Christine Dahl

Kranselægningen i dag og det, at det foregik to steder, havde stor symbolsk betydning for

Hjemmeværnsledelsen.

"Kranselægningen i Mindelunden skete i respekt for fortiden, og kransen på Kastellet var

til ære for nutiden", forklarer generalmajor Finn Winkler og uddyber:

"Når Hjemmeværnsledelsen for 3. gang lægger kranse, så markerer vi dermed

Hjemmeværnets historiske baggrund, at vi udspringer af modstandsbevægelsen, samtidig

med at vi i dag er en del af det moderne forsvar og internationale bidrag."

Traditionen med at lægge kranse på fødselsdagen d. 1. april blev påbegyndt i 2012.

For Den Kommitterede er kranselægningen en fin tradition, og en god måde at ære

grundlæggerne på. Samtidig betegner han det som Hjemmeværnets store force, at vi

også evner at skue fremad.

"Det, der gør Hjemmeværnet så stærk i dag er, at vi har fulgt med tiden og hele tiden

udviklet os, og på den måde, så er 65 år jo ingen alder. Vi har en stærk plads i folks

bevidsthed", siger Den Kommitterede, Bjarne Laustsen.

15 frivillige fra Hjemmeværnskompagni Rosenborg satte en flot ramme om begivenheden

i dag, og desuden deltog Flemming Andersen som frivillig formand for Hjemmeværnets

Landsråd, (MHV).
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