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Det danske Hjemmeværn er en eneståen-
de frivillig organisation, der omfatter et
talstærkt, landsdækkende korps og be-
står af både mænd og kvinder i alle
aldersklasser og sociale grupperinger.

Denne bog beskæftiger sig i særlig grad
med det arbejde, der har været udført i
hjemmeværnskompagnierne og skal
være en hyldest og tak til de mange frivil-
lige ledere og medlemmer af Hjemme-
værnet, der efter besættelsestiden tog
handsken op og dannede en frivillig orga-
nisation, som på grundlag af sin forsvars-
vilje blev et væsentligt element i dansk
forsvar.

I 1993 oprettede Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyn et historisk udvalg, der fik til
opgave at indsamle det sydfynske
hærhjemmeværns historie fra dettes start
efter befrielsen med henblik på at udgive
historien i 50 året for Hjemmeværnets
oprettelse.
Det var en stor glæde, at tidl. kaptajn ved
hjemmeværnsdistriktets stab Arne As-
mussen ville påtage sig opgaven som
udvalgets formand og sekretær. Sammen

med oberst Mogens K. Sørensen og tidl.
chef for Lottedistrikt Sydfyn Else Hansen
har udvalget forestået arbejdet med at
gennemgå hjemmeværnsdistriktets ar-
kivmaterialer og indsamle de mange
lokale bidrag. Udvalget har haft en stor
opgave med at skabe sammenhæng i
fremstillingen og har hertil modtaget
støtte af kaptajn Klaus J. Veltzé.

Resultatet foreligger nu og hjemme-
værnsdistriktet bringer såvel forfattere
som historisk udvalg sin varmeste tak for
en omfattende og tidskrævende indsats.
En bogudgivelse ville ikke være mulig
uden økonomisk støtte udefra, og hjem-
meværnsdistriktet skal derfor rette en
særlig tak til forsikringsselskabet Ravn-
holtkassen G/S Odense og Halberg Fon-
den. Tak ligeledes til støtteforeningerne
ved Hjemmeværnskompagnierne 4200,
4204, 4216 og 4225 for det økonomiske
sikkerhedsnet.

9FORORD

Forord

J. M. L. Schou-Hansen
Major, chef for Hjemmeværnsdistrik t

Sydfyn
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På opfordring af chefen for Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyn, major M. Schou-
Hansen, blev der i juni 1993 nedsat et
udvalg, der skulle samle distriktets histo-
rie i forbindelse med Hjemmeværnets 50-
års jubilæum 1. april 1999.
Udvalget sammensattes af:

A. S. Asmussen (fhv. kompagnichef til
rådighed, kaptajn), formand.
Else Hansen (fhv. distriktslotte, kaptajn),
M. K. Sørensen, oberst.
K. Veltzé (kaptajn).

Udvalget har siden efteråret 1993 – efter
aftale med chefgruppen for respektive
kompagnier – dels gennemgået forelig-
gende arkivalier, indsamlet materialer og
dels gennem interviews m.v. af forhen-
værende og nuværende personel og
hjemmeværnets enheder hentet »råmate-
riale« og behandlet dette.

Hovedparten af afsnittene om de respek-
tive hjemmeværnskompagnier er samlet
af kompagniernes udvalg. Ved en kilde-
vurdering må man huske på, at forfatter-
ne ikke har haft adgang til fuldstændige
arkiver, men har været henvist til at sup-
plere med oplysninger fra forskellige kil-
der for at opnå en rimelig fremstilling.

Samtidig må indrømmes, at der kan fore-
komme »huller«, specielt i persongalleri-
ets data, hvilket vi må bede om forståelse
for.

Ved indsamling af materialer til »Træk af
historien om Hjemmeværnet på Sydfyn
1949 – 1999« har der været et tæt samar-
bejde med personel, kompagnier, afsnit,
distrikt og region. Overalt har vi fundet
stor forståelse for og hjælpsomhed med at
fremskaffe de oplysninger, som er grund-
laget for at kunne redigere denne publi-
kation. Redaktionen er afsluttet august
1998, enkelte opdateringer dog til novem-
ber 1998.

Tak til lektor, cand.mag. Kai Verdelin,
Ryslinge, der har bistået med rådgivning
og korrektur og til premierløjtnant F. Løv-
schall, Hjemmeværnskompagni 4100, for
heraldisk beskrivelse af mærker og
våbenskjolde.

Udvalget håber med denne beskrivelse af
det frivillige hjemmeværns vilkår, for-
hold og indsats at have givet det den pla-
cering, der tilkommer hjemmeværnet
som en del af samfundets historie – også
på lokalt plan.

11INTRODUKTION

Introduktion

Svendborg, den 1. december 1998
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Hjemmeværnet fødtes af modstandskam-
pen under 2. verdenskrig. Det er derfor
naturligt at begynde beretningen om
Hjemmeværnet med denne periode. For-
svarsviljen manifesterede sig i folkets
bevidsthed og var selvfølgelig især tyde-
lig i de lykkelige befrielsesdage i maj
1945.

Selv om Danmark blev forskånet for de
store, uoverskuelige og skæbnesvangre
krigshandlinger, må vi ikke glemme, at
krigen kostede ofre. Frihedskæmperne
kendte risikoen og en del endte deres – alt
for korte – liv med henrettelse. Andre har
stadig mén efter besættelsesmagtens mis-
handling og indespærring i KZ-lejre.
Atter andre kom ulykkeligt af dage ved
tilfældighedernes spil uden at være
impliceret i det illegale arbejde. I alle
tilfælde har krigen sat sine dybe spor i
familie og venner, ja i hele befolkningen.

Det er ikke hensigten at skabe en beret-
ning om modstandskampen. Det har
andre gjort. Men man kan ikke beskæfti-
ge sig med emnet »Hjemmeværnet« uden
at omtale baggrunden for de ofte ulykke-
lige hændelser, som for mange har mind-
sket deres livskvalitet.

Endvidere fortjener modstandskampen,
hjemmeværnsforeningerne og det senere
statslige hjemmeværn en omtale af den
store offervilje, som på mange måder har
manifesteret sig – også i tiden efter mod-
standskampen og frem til vore dage.

Det er hensigten igennem arkivstudier
suppleret med beretninger fra de lokale
folk, som har deltaget, at finde en frem-
stilling, der kan afspejle holdninger,
beredvillighed, arbejde med og offervilje
for at bevare landets forfatning, demokra-
ti og Danmarks frihed.

Derudover tjener beretningen som en
påskønnelse for det arbejde, tusindvis af
danskere har udført på helt frivillig og
oftest ulønnet basis. Vi mener, at stoffet er
så vigtigt, at det bør bevares for eftertiden
både i hjemmeværnets regi og i de mange
lokalhistoriske områder, hvor hændelser-
ne er et tungtvejende emne, som belyser
en periode og aktørernes indsats i det
større fællesskab, der sammenfattes i
hjemmeværnets idégrundlag.

13INDLEDNING

Indledning
AFSNIT I



Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns område
omfattede oprindelig det gamle Svend-
borg Amt. Senere er Nyborgområdet
overført til distrikt Østfyn, og der er fore-
taget lokale områdetilpasninger til ny
kommuneinddeling senere.
Modstandskampen blev organiseret af
byledelserne i Svendborg, Faaborg og
Nyborg med forbindelser til regions- og
landsledelse. Et resumé af hændelserne er
her gengivet som baggrund:

Den organiserede modstandskamp op-
stod først omkring 1943. I mange forbin-
delser ser man internering og afvæbning
af det danske forsvar 29. august 1943 og
det tyske forsøg 2. oktober på at internere
de danske jøder som det, der »får bægeret
til at flyde over«. Svendborg Amt var

blevet værtsby for de fra Jylland forviste
styrker:
- Dragonregimentet og
- 8. Artilleriafdelings 2. batteri i Svend-

borg
- 2. regiments 13. bataljons 2. kompagni

flyttedes fra Haderslev til Faaborg 15.
november 1942

- enheder af 3. regiment flyttedes til
Nyborg.

Før denne tid var modstandsarbejdet af
mere spontan art, selv om efterretning-
stjenesten var i gang allerede fra 9. april
1940. Trykket forøgedes selvfølgelig ved
folkestrejkerne og politiets internering og
deportering den 19. september 1944. Den
illegale presse søgte også over længere tid
at påvirke befolkningens holdning ved at

14 MODSTANDSKAMPEN

Modstandskampen
AFSNIT II

Tyskerne rykker ind på Politistationen i Svendborg. September 1944



orientere om de ting, som den tyske cen-
sur ikke tillod. I realiteten havde Dan-
mark ingen regering fra 29. august 1943,
men ministeriernes departementchefer
»regerede« i tilknytning til politikerne.

Byledelsen i Svendborg bestod af sagfører
Bent Poulsen, lærer Chr. Stærmose,
maskinarbejder Niels Jensen og kaptajn-
løjtnant K. A. Krarup. Efter tyskernes
anholdelse af Bent Poulsen, mekaniker
Poul Pedersen Holm, Niels Jensen og Chr.
Stærmose i juni 1944 blev byledelsen
rekonstrueret med Elis Hansen, Svend
Jacobsen, Helge Christensen, Th. Nielsen,
kaptajn Steensgaard, Børge Jansbøl, E.
Kanstrup, Svend Aage Petersen og kap-
tajnløjtnant K. A. Krarup.

Mandskabet talte ved befrielsen ca. 900
mand, (hvoraf Svendborg og Thurø 257,
Taasinge 123).
Først organiseredes styrken i 1. – 4.
deling, som senere blev udvidet med 5. –
8. deling i Skårup, Oure, Vejstrup, Gudme
og Stenstrup ved Svend Jacobsen og sidst
9. deling i Ringe ved V. Aagaard Peder-
sen. Derudover fandtes styrker på Ærø og
Langeland.

I Faaborg havde Edm. Larsen, P. A.
Michelsen, H. J. Poulsen og A. Toftager
Hansen den første ledelse fra sommeren
1943. I 1944 indgik premierløjtnant P. O.
V. Thorsen og dommer F. J. Hvass i by-
ledelsen. Faaborg mønstrede 200 mand
og oplandet 80 mand ved befrielsen.

I Nyborg indgik købmand Knud Wilde,
fængselsfuldmægtig Abildgaard Jensen,
reservelæge Mogens Christiansen, proku-
rist Busk Rasmussen, overassistent ved
kommunen Otto Thuesen Rasmussen
(senere Thusell) og kaptajn ved Special
Forces P. Carlsen, dæknavn »Knud Lar-
sen«, i byledelsen.

På Langeland dannede Kaj greve Ahle-
feldt-Laurvig, Nordenbrogaard, søløjt-

nant Asger Jørgensen og isenkræmmer
Svend Aage Thorsen i efteråret 1944 en
bykomite. Frihedsrådets lokalkomite
bestod af ovennævnte suppleret med
arbejdsmand Valdemar Møller, Rud-
købing, pastor Helge Grell, Skrøbelev,
urmager H. Wilhelmsen, hvortil senere
kom politifuldmægtig Oppermann, Rud-
købing. Styrken på Langeland talte 72
mand, hvoraf 36 i Rudkøbing ved befriel-
sen.
På Langeland var stationeret tyske styr-
ker med ca. 250 mand i Rudkøbing, 20
mand i Lohals, 30 mand i Spodsbjerg og
75 mand i Bagenkop, i alt ca. 400 mand.

I Svendborg Amt talte modstandsstyrken
1500-2000 mand under våben og styrken i
regionen talte ca. 4500 mand den 1. maj
1945.

Aktiviteter i Svendborg

SABOTAGEN
I december 1943 til marts 1944 udførtes
sprængninger af skibe under bygning og
reparation: Nybygning på Svendborg
Værft (3 gange i alt), 2 minefartøjer, 3 hur-
tigbåde, slæbebåd, installationer og en
dieselmotor til førstnævnte nybygning.

Fra marts til december 1944: Vigtige lagre
på Svendborg havn blev ødelagt. For-
postbåd og 2 minefartøjer (ca. 2200 tons i
alt) samt en tysk båd »Sauger II« blev
sænket. Maskindele fra isbryderne
»Thyr« og »Thor« blev fjernet, så de var
ubrugelige.

1. november 1944 deltog man i en vellyk-
ket våbenmodtagelse ved Nordskov (vest
for Ringe) og i foråret 1945 fulgte flere
nedkastninger. I februar 1945 blev folke-
registeret fjernet. Slagteriet blev sabo-
teret, jernbaner sprængt. I april blev en
tysk lyttepost ved Vantinge angrebet og
Haarby Fjerkræslagteri saboteret. Under-
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grundens Sikkerhedspoliti (USP – 73
mand) oprettedes under forretningsfører
Børge Jansbøl. Razzia mod SS-mand.
Broplaner blev fjernet fra amtet. Den 5.
maj 1945 blev ca. 200 »mistænkte« inter-
neret i Sørup Forsamlingshus.

SCHALBURGTAGE OG
CLEARINGMORD
var tyskernes svar på sabotagerne og
skulle afskrække den danske modstand:
9. februar 1944 sprængte tyskerhåndlan-
gere Tinghuset i Vestergade og Sponholtz
ved Torvet.

7. marts sprængtes Kielbergs boghandel i
Møllergade og Svendborg Posthus.

10. oktober 1944 sprængte Brøndumban-
den Svendborg Avis i Nicolaigade og
Ziersen i Gerritsgade.
10. november sprængte samme bande
Vinhuset i »Københavnerkrydset« og
Eghoff på Tullebrinke.

16 MODSTANDSKAMPEN

Sabotage mod tyske sk ibe på Svendborg Skibs-
værft 1943-44.

Skårup-gruppen saboterer jernbanen Svendborg-Nyborg. Rekonstruktion 1945.
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Tyskerhåndlangere sprænger Kielbergs Boghandel i Møllergade i marts 1944.
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Brøndum-banden sprænger Vinhuset i »Køben-
havnerkrydset« samme nat.

Brøndum-banden sprænger i november 1944
Eghoffs forretning på Tullebrinke.

Bothilsen-Nielsen-banden sprænger Svendborg Amtstidende i marts 1945.



11. januar 1945 razzia på Egensevej, hvor
Gestapo fandt modstandsmanden, guld-
smedelærling Per Kraiberg Petersen på
forældrenes bopæl. En kammerat slap
væk, men Per Kraiberg blev skudt ned.
17. marts 1945 sprængte Bothilsen-Niel-
sen-banden Svendborg Amtstidende.
Clearingmord på Otto Halberg og Harald
Halberg 21. april 1945.

17. og 18. marts angreb tyskerne mod-
standsgruppen i Skattergade 11, hvor-
efter ejendommen sprængtes.
10. april 1945 udførtes razzia mod et
våbenlager på Tværvej.
I alt blev der ødelagt for ca. 3 mio. kr. sva-
rende til 3% af samtlige ødelæggelser ved
schalburgtager i Danmark.

LIKVIDERINGER
udførtes for at beskytte modstandsgrup-
perne mod optrævling som følge af
tyskerhåndlangernes angivelser (stikke-
re).

Allerede 10. november 1944 blev to far-
lige stikkere likvideret ved »Svineryg-
gen« (den tidligere Svendborg – Nyborg
jernbanes overskæring på Nyborgvej
hvor slagteriet lå). 17. februar 1945 blev
en stikker likvideret på Færgevej. I april
1945 blev en hippomand likvideret i Ger-
ritsgade og en stikker i Brogade.

Likvideringerne er et mørkt kapitel fra
besættelsestiden, men et nødvendigt
selvforsvar. Det er ofte gået hårdt ud over
de personer, som fik pålagt opgaven. Men
det skal understreges, at de nævnte
tyskerhåndlangere havde bekendt kulør
på »den forkerte side« og ikke var ukend-
te med de mulige følger.

Der var ikke særlige, »strategiske mål«
for modstandskampen i området. Uden
for byen fandtes kun få tyske forlægnin-
ger og i byen en mindre besættelsesstyrke
samt de tyske marinefolk på havnen og i
fartøjer. Men udover de nævnte »større«
operationer blev der gjort meget for at
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Tysk patrulje i Svendborg.



genere tyskerne. Løbesedler, illegale tryk-
sager, folkestrejke og arbejdsnedlæggel-
ser var alt sammen med til at genere
tyskerne og styrke den danske kamp-
moral.

Aktiviteter i
Faaborgområdet

SABOTAGER
I 1944 sprængtes en transformatorstation
ved den tyske »forsøgsstation« i Horne
Vænge. To tyske pontoner sprængtes i
Faaborg Havn. Våbenmodtagelser ved
Holstenshus og Brændegård. Sidste sted
med modtagelse af 24 containere på 11
minutter.
I 1945 organiseredes (stjæles) et benzin-
lager. Angreb på Hårby Fjerkræslagteri.
Tysk lyskasteranlæg ødelagdes på jern-
banen. Yderligere våbenmodtagelser ved
Brændegård og Stensgård. Jernbanerne
sprængtes flere steder i oplandet, ligesom
Mommarkfærgen blev sat ud af spillet.

SCHALBURGTAGER.
30. december 1944 sprængte tyske hånd-
langere Faaborg Jernstøberi.
I 1945 var tyskerne meget aktive med
razziaer i Horne, Faaborg og Sanatoriet
ved Nakkebølle.
Som hævnakt sprængtes 8 ejendomme i
Faaborg.
Grev Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn,
som var særdeles aktiv, blev taget af
tyskerne på et hotel i Odense og henrettet
28. marts 1945.

Aktiviteter i
Nyborgområdet

Der foreligger en del oplysninger herfra.
Da tyskerne internerede den danske
hærstyrke i Nyborg, reddede man hospi-

talsudstyr fra 3. regiment og fik det gemt
væk på Nyborg Sygehus.

Nyborg var nøglepunkt for overfarten og
fik hurtigt etableret løsning af efterret-
ningsopgaver. Tyske befæstningsarbej-
der, skyts og forbindelseslinier blev kort-
lagt, ligesom fjendens styrkeforhold blev
kontrolleret. En illegal »færgerute« over
bæltet til Korsør gjorde god fyldest i det
illegale transportnet, da tyskerne førte
nøje kontrol med gods og passagerer ved
færgerne. Derudover udførtes en række
jernbanesabotager.

Aktiviteter på Langeland

Fra 1941 distribueredes illegale blade
(Frit Danmark, Land og Folk, Trods Alt). I
1943 blev Frit Danmark (op til 20.000 eks.)
trykt i Humble og fordelt på Fyn. Instruk-
tionsvåben (1 US-karabin, 1 Stengun og 3
håndgranater) fremsendtes, og instrukti-
on blev påbegyndt.
Efterår 1944 dannedes illegale M-grupper
(militærgrupper) på ca. 30 mand. Flere
våben og ammunition tilgik området.
Depoter blev oprettet, legitimationskort
og politimesterens stempel »organiseret«.
Mange var illegalt »under jorden« på
Langeland.

På befrielsesdagen strandede en flydedok
med russiske og franske krigsfanger i en
elendig forfatning på Langeland. Mod-
standsfolk og civile sørgede for mod-
tagelse, forplejning og indkvartering.

Sabotager ved at afbrænde tyskernes
halm, snedker- og tømrerværksteder og
et smedeværksted. Forsinkelser og øde-
læggelser af leverancer til tyskerne
(barakker).
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RESUMÉ.
De nævnte aktiviteter syner måske ikke af
så meget på papiret. Man må dog erindre,
at de blev udført under meget vanskelige
forhold og med livet som indsats. Formå-
let med sabotagen var at sinke tyskernes
frie bevægelighed, genere de rekvirerede
leverancer og reparationsarbejder og bin-
de tyske styrker til bevogtning m.v. Selv
om området ikke havde større tyske
installationer eller vigtige forbindelses-
linier, har aktiviteterne alligevel været
generende for besættelsesmagten.
Det vidner tyskernes og de tyske hånd-
langeres barske modtræk om.

Nedkastning af våben og
materiel
Ved J. M. L. Schou-Hansen.

I dagene efter fægtningerne omkring de
danske forlægninger den 29. august 1943
var det med bitre følelser, borgere i
Svendborg kunne se »de skidengrønne«

slæbe vort gode, danske gevær 89 væk.
Hver mand slæbte 3-4 geværer og anden
udrustning. Det føltes som et stort tab og
efterlod et tomrum, som måtte udfyldes,
for at kampen mod fjenden kunne
fortsættes.

I den efterfølgende tid udførtes en gen-
forsyning med nødvendige hjælpemidler
til modstandskampen. Under besværlige
forhold og med tab af menneskeliv gen-
nemførtes opgaven ved nedkastning af
våben, ammunition, sprængstof m.v.
Disse våbenmodtagelser indtager et
særligt kapitel i modstandskampen. Efter
krigen er omfanget af våbenleverancerne
anført til en størrelse, så man kunne
bevæbne 30.000-40.000 mand.
Der blev udført mange modtageaktioner
landet over. I det efterfølgende skal
eksempelvis fortælles om nogle nedkast-
ninger i Svendborgs opland.

Bylederen i Svendborg havde fundet en
plads, han mente var velegnet til nedkast-
ning, i dette tilfælde et bakket terræn syd
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Sikringshold ved våbenmodta-
gelse udrustet med Stengun og
Husquarna.
(Rekonstruktion af våbenmod-
tagelse i april 1995)

Sikringshold bevæbnet med Husquarna mask inpisto l (Rekonstruktion)



for Skjoldemose. Han gav den fynske
modtageorganisation i Odense besked.
Her slog man op i andet bind af generals-
tabskortet, side 36, og fandt pladsen i det
kvadrat, der dannes af koordinaterne C-2,
nærmere betegnet 400 meter syd for »m« i
stednavnet »Skjoldemose«. Pladsen blev
tildelt et navn fra en liste, man havde fået
fra nedkastningshovedkvarteret i Lon-
don, i dette tilfælde »Arthur«. Desuden
fik pladsen et tilfældigt bogstav, i dette
tilfælde bogstavet »F«.
Oplysningerne blev telegraferet til Eng-
land, og pladsen skulle derefter være klar
til at modtage forsyninger i løbet af 48
timer.
Bylederen i Svendborg skulle nu lytte til
BBC´s danske udsendelser, indtil plad-
sens navn »Hilsen til Arthur« kom. Det
betød, at der samme nat ville blive nedka-
stet forsyninger ved Skjoldemose.

MODTAGELSEN
Selve modtagelsen, der skulle gennem-
føres hurtigst muligt, var særdeles perso-
nelkrævende og der var ofte op til 50
mand med. Styrken blev samlet til lejlig-
heden og sammensat af grupper fra hele
Syd- og Midtfyn. Af sikkerhedshensyn
kendte mandskabet i de enkelte grupper
ikke medlemmerne i de andre grupper.

Personellet var opdelt i modtagehold (4
mand pr 1-2 containere), sikringshold (2-
4 mand) og transporthold (2 mand pr
køretøj).
Sikringsholdet blev bevæbnet med
våben, medbragt af transportholdet, der
ankom i en eller flere lastvogne. Det var
vigtigt, at personellet, der ofte kom lang-
vejs fra, ikke medførte våben, idet de ofte
blev standset og kontrolleret af tyskerne.
Modtageholdet holdt sig i skjul i et skov-
hjørne. Pejlestationen (Eureca) blev
opstillet og tændt. Når maskinen kunne
høres, løb fire mand med lygter ud på
pladsen og stillede op. Lygterne blev ret-
tet mod maskinen og tændt. En lygte

morsede pladsens kendingsbogstav.
Maskinen foretog ofte en indflyvning
over pladsen, vendte rundt og gennem-
førte nedkastningen ved næste indflyv-
ning.

Når faldskærmene kunne ses, løb resten
af modtageholdet ud på marken, fandt
containerne og transporterede – i løb –
disse til den ventende lastbil.
Sikringsholdet stoppede al færdsel ind i
området og henstillede til civile om ikke
at omtale det passerede for nogen.
Når alt var fundet og læsset på bilen, afle-
verede alle deres våben på lastvognen og
cyklede hjem.
Hele aktionen skulle gerne gennemføres
på under 15 minutter fra det tidspunkt,
hvor faldskærmene blev droppet.
Transportholdet kørte derefter til depotet,
som gerne skulle ligge mindst fem kilo-
meter fra nedkastningspladsen, lossede
og kørte hjem.
Hovedkvarteret i Odense og i London
skulle derefter underrettes om operatio-
nens forløb. De anvendte faldskærme
skulle brændes, men blev ofte anvendt til
fabrikation af beklædning. Containerne
blev normalt sænket i moser og søer.

NEDKASTNINGER
9. februar 1945 – Kodenavn: Arthur, ken-
dingsbogstav: F.

Den 9. februar blev der ved særmelding
fra BBC i London kl. 1930 og 2130 sendt
en »hilsen til Gerhardt – Niels – Allan –
Arthur – Erik – Henriette og Preben«.
Særmeldingen betød nedkastning på syv
pladser: Brændegård Sø, Østerballe, Hel-
lerup, Skjoldemose, Ørnfeldt, Fønsvang
og Rynkeby.
Kl. 22 satte det ind med dårligt vejr og
ingen af maskinerne nåede frem til de
ventende hold. Maskinen til Ørnfeldt
returnerede tidligt på grund af maskins-
kade. Maskinen til Østerballe vendte ikke
tilbage. Formodentlig er maskinen iden-
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tisk med den maskine, der styrtede ned i
Lillebælt, og hvorfra rester drev i land i
nærheden af Fønsskov.

21. februar 1945 – Kodenavn: Arthur.
Kendingsbogstav: F.

Nedkastningen blev gennemført kl. 2315
og bestod ifølge bogen »Hilsen til Vera«,
der refererer til Frandsens pladsbog for
Fyn, af en »TIGER sending«. Instruktør i
modstandsbevægelsen Uffe Clausen var
til stede under modtagelsen. Af hans rap-
port af 22. februar fremgår, at der er ned-
kastet og opsamlet 15 store og 4 små con-
tainere, 2 kasser og 15 »spande«.

En sending mærket »FOX« eller »TIGER«
indeholdt henholdsvis våben og am-
munition eller sprængstof og bestod
normalt af 24 containere, medmindre
andet materiel optog dele af pladsen i
flyet.
Containere blev nedkastet med store
faldskærme af forskellig farve.

Farven var tilfældig og havde ifølge Fri-
hedsmuseet ingen sammenhæng med
containernes indhold.
Pakker blev normalt kastet i små, brune
faldskærme og kunne indeholde støvler,
strømper, kaffe, tobak, radiostationer m.v.
»Spande« indeholdt genstande, der ikke
kunne anbringes i de anvendte containere
eller pakker.
Indholdet, benævnt »godset«, blev kørt til
Klingstrup i tre små lastbiler. Man havde
lånt en 1/2t. af mekaniker Viggo Pedersen i
Stenstrup, en Albaniølbil fra Løgeskov og
en 1/2 t. af Uffe Clausen i Ringe. Fra Kling-
strup blev »godset« flyttet til et depot i
Brændeskov, hvorfra det senere blev for-
delt.

5. marts 1945 – Kodenavn Otto, Ken-
dingsbogstav D.
Ved denne nedkastning blev der modta-
get en »FOX sending« på 24 containere,
der blev kørt til depotet i Brændeskov via
Klingstrup Hovedgård.
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DATA
Antal nedkastninger i Danmark:
284 engelske, 168 amerikanske, 225 mis-
lykket.

Flytyper:
Liberator (RAF), Stirling (RAF), Halifax
(RAF), B-17 (USAF). I alt mistede RAF 17
fly og USAF 2 maskiner.

Eureca:
Højfrekvens radiosender/-modtager.
Skulle startes en time før annonceret ind-
flyvning. Maskinen kunne navigere efter
den udsendte radiobølge, der samtidig
morsede pladsens kendingsbogstav.
Eurecaen skulle sende 30 minutter efter at
nedkastningen var gennemført. Række-
vidde 100-200 km afhængig af type.

C-container:
165 cm lang. 35 cm i diameter. Brun eller
grøn. Vægt ca. 100 kg.

H-container:
Fem »bøtter« koblet sammen.

FOX sending:
24 containere med følgende indhold
(beregnet til 200 mand):
150 karabiner med 45.000 stk. ammuniti-
on
22 Stenguns med 6.000 stk. ammunition
8 Brenguns med 14.000 stk. ammunition,
104 magasiner og 4 vekselpiber
408 Mills håndgranater
40 Gammon håndgranater
22 pistoler med 10.000 stk. ammunition
4 bazooka med 56 raketter, 4 net til raket-
ter og 4 par briller

TIGER sending:
24 containere med følgende indhold:

2.900 pund P. E. nr. 2 (plastisk sprængstof
i stænger à 112 eller 224 gram)
3.800 forladninger (sprængstof)
30.000 fod cordtex
45.000 detonatorer

5.500 fod sortkrudtslunte
640 tågesignaler (tændsats)
80 trækudløsere
20 trykudløsere
20 slipudløsere
4.400 tidsblyanter (rød=1/2 time/ hvid=2
timer/ grøn=5 1/2 time/ gul=12
timer/blå=24 timer)
136 æsker stormtændstikker
2.200 kobberhætter
350 ruller isolerbånd
120 balloner
60 yards vandtæt stof
20 tuber vaseline
20 ruller stålwire
60 tuber klæbestof
1.000 strygehoveder
128 »blomstervaser«
124 brandklokker
96 termitbrandbomber
100 lommetidsbrandbomber
20 specialtænger
25 skildpadder (vandtæt sprængladning
med seks magneter og forsinkelsestænd-
ordning:
rød=4 1/2 time/orange=7 1/2 time/gul=15
timer/grøn=28 timer/blå=42
timer/violet=5 1/2 døgn)
50 »skaller« (sprængbombe med fire
magneter)
100 standardladninger
200 »tyre busters«

LION sending indeholdt ammunition.

MODTAGELSER
I SVENDBORGOMRÅDET
Nordskov (koord inat 9024):
1/11 1944: 24 containere. Oplagret i Gl.

Klingstrup (koordinat 0708)
og Fredskov (koordinat
1309).

?/11 1944: 24 containere.
Oplagret samme sted.

31/12 1944: Aflyst.
6/1 1945: Aflyst på grund af dårligt

vejr.
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Skjoldemose (koord inat 9407):
9/2 1945: Aflyst på grund af dårligt

vejr.
21/2 1945: 19 containere (TIGER), 2

kasser og 15 spande
Oplagret i Brændeskov
(koordinat 0210).

5/3 1945: 24 containere (FOX).
Oplagret i Brændeskov på
Langkildegård
(koordinat 9912)

Ovenstående eksempler fortæller lidt om,
hvilket omfang våbenleverancerne hav-
de. Dertil må erindres de vanskelige og
farefulde ekspeditioner ved modtagelser-
ne. Det har kostet blod, sved, tårer og tab
af menneskeliv at skaffe de nødvendige
midler til at kunne optage kampen.

For detaljer om disse begivenheder hen-
vises interesserede til speciallitteratur om
emnet.

Faldne under
modstandskampen

FAABORG:
Lennart greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
(4/5 1916- 28/3 1945 i Ryvangen)

SVENDBORG:
Hans Ferdinand Otto Halberg, tobaksfabri-
kant (18/5 1886 – 21/4 1945 i Svendborg)
Harald Halberg, prokurist (21/7 1909 –
21/4 1945 i Svendborg)
Poul Hansen, afdelingsleder (21/2 1922 –
4/12 1944 i Neuengamme)
Paul Petersen Holm, maskinarbejder
(25/3 1920 – 13/3 1945 i Ryvangen)
Vilhelm Thomas Rosendal Jensen, gartner
(5/9 1917 – 10/4 1945 i Svendborg)
Arne Kjeld Jørgensen, kontorist (23/7
1921 – 25/12 1944 i Neuengamme)
Gunnar Egil Korkendrup, skibstømrer
(16/5 1914 – 6/5 1945 i Svendborg)
Knud Hofmann Laursen, styrmandselev
(4/10 1922 – 2/5 1945 i Kirkeby)
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Christian Thorvald Mathiesen, tegl-
værksarbejder (10/9 1877 – 18/3 1945 i
Svendborg)
Niels Henrik Bernhard Mathiesen, murer
(30/10 1904 – 18/3 1945 i Svendborg)
Erik Nicolai Dahl Nielsen, navigatørelev
(23/10 1921 – 18/4 1945 i Svendborg)
Jørgen Bendt Nygaard , stud. polyt. (22/6
1922 – 30/4 1945 i København)
Per Kraiberg Petersen, guldsmedelærling
(28/5 1923 – 11/1 1945 i Svendborg)
Valdemar Kjeld Rasmussen, maler (22/10
1918 – 4/12 1944 i Neuengamme)

RINGE:
Magne Immanuel Askholm, læge (13/12
1907 – 8/4 1945 i Nakskov)
Valther Jespersen Sandgaard , vulkanisør
(9/3 1927 – 26/5 1945 i Ringe)

NYBORG:
Bent Christensen, mathelev (6/2 1927 –
28/3 1945 i Ryvangen)
Henning Børge Hansen, CB (21/1 1925 –
28/3 1945 i Ryvangen)
Svend Holm, fængselsbetjent (9/4 1918 –
30/3 1945 i Sønderborg)
Svend Rasmus Jensen, gipsformer (7/9
1911 – 8/2 1945 i Nyborg)
Bendt Stentoft, elektriker (17/5 1925 –
28/3 1945 i Ryvangen)
Willy Sigurd Holm Thomsen, styrmand
(19/3 1916 – 3/2 1945 i Tyskland)

Ovennævnte var medlemmer af mod-
standsbevægelsen eller havde nær til-
knytning til denne.
Ofrene fordeler sig som følger:
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FALDNE UNDER MODSTANDSKAMPEN:

Område Civile Værn/ Søens Terror Friheds- Deporterede I alt
Politi folk kæmpere ofre

Faaborg 1 1 3 1 6
Ærø 1 50 51
Langeland 1 1 7 1 10
Svendborg 7 1 46 2 10 5 71
Ringe 2 2
Nyborg 7 4 19 5 35

I alt 16 8 125 2 18 6 175

På 11-årsdagen for den 29. august 1943
afsløredes i 1954 det smukkest tænkelige
mindesmærke over Fyns Stifts 326 ofre i
besættelsestiden. Initiativtager og primus
motor bag granitarrangementet var den
alt for tidlige afdøde grosserer Jens Frede-
rik Busk-Rasmussen, selv en modstands-
mand af karat, medlem af Frihedsrådets
Fynsledelse, i ret lang tid fange i Neuen-
gamme og efter befrielsen medlem af Fri-

hedskampens Veteraner og Frihedsmuse-
ets Venners bestyrelse, senere formand
for Frihedsmuseets Venners Fond.
Det er arkitekt H. G. Skovgaard og billed-
hugger Gottfred Eickhoff, der er mestre
for dette særprægede kunstværk på
Frøbjerg Bavnehøj. Det er 5 meter højt, 4
1/2 meter bredt og anbragt i en skøn natur
af lyng, gyvel, fyr og ask, der bøjer sig
frem mod beskueren.
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Mindesmærke for 326 fynske ofre i besættelsestiden på Frøbjerg Bavnehø j.



Frivillige korps

Frivillige korps til støtte for landets for-
svar har været kendt igennem århundre-
der, f.eks. Akademisk Skyttekorps.
Som en historisk parallel kan refereres, at
man også i 1910 etablerede private, frivil-
lige rekylkorps. Således oprettedes Ny-
borg Skyttekorps 14/9 1910, Faaborg
Rekylkorps 17/9 1911, Svendborg Rekyl-
korps i april 1912 og Odense Amts Rekyl-
korps 1/2 1913. Alle udgifter afholdtes af
korpset, men udgifter ved etablering med
udrustning og våben blev støttet ved
donationer fra private.

SVENDBORG REKYLKORPS:
Uniformerne var lyseblå, og styrken var
moderne udrustet med det forholdsvise
nye danske rekylgevær, gevær model 89,
og gode, gamle, solide cykler. Styrken på
35 mand havde købmand Ejner Baagøe
som chef og konsul Riber som næstkom-
manderende.
Befalingsmændede talte bl.a. kriminal-
assistent Røssel.

Mandskabet havde folk fra alle sam-
fundslag. Styrken indgik som et led i sik-
ringsstyrken ved 1. verdenskrigs udbrud.
Ansvaret for tilskadekomst under tjene-
sten var for egen regning og risiko. Krigs-
ministeriet havde godkendt de etablerede
rekylkorps, som endvidere deltog i
hærens manøvrer.

Der blev forlangt en stor indsats af korp-
sets medlemmer med øvelser hver søn-
dag, dog undtaget ved store højtider.
Kneb det med mødeprocenten, blev syn-
derne ikendt bøder. Til trods for indsatsen
under 1. verdenskrig »belønnedes« enga-
gementet med at ophæve alle frivillige
korps efter krigen. »Men indsatsen føles
ikke spildt«, udtalte købmand Baagøe i et
interview i 1950: »Det frivillige forsvar-
sarbejde under enhver form er altid et
direkte udtryk for befolkningens for-
svarsvilje«.
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Hjemmeværnsforeningerne
AFSNIT III

Fynske Rekylkorps i Faaborg (1911-1920) Foto : Fra særudstillingen om de frivillige korps.



Hjemmeværnsforeningerne

Allerede i vinteren 1944-45 havde mod-
standsfolk i Nordjylland beskæftiget sig
med tanker om det videre forløb af mod-
standshærens forhold efter den længsels-
fuldt ventede afslutning af krigen. Man
kan i beretninger spore kontroverser om
kommandoforhold og kompetencer og en
begyndende mistro til, om den – til den
tid – vundne frihed ville komme de aktive
modstandsfolk til gavn, herunder også en
vis frygt for politisk misbrug af de våben,
som var indført til landet under besættel-
sen. Dette resulterede i et »konvent«
afholdt på Ranum Seminarium 10. – 11.
marts 1945 med deltagelse af 28 ledere fra
Region I, Nordjylland. Indholdet af
mødet samlede sig om at:

- Kræve afstraffelse af samarbejdsfolkene
(politikere og håndlangere);

- Øve indflydelse for at hindre en gen-
indførelse af neutralitetspolitikken (9.
april-politikken);

- Give militær og moralsk opdragelse af
befolkningen (oprette et skytteforbund
til styrkelse af værnevilje og værneevne
hos det danske folk).

Samme tema behandledes ved møder i
Randers, og efter talrige møder og
diskussioner uddybedes emnerne. Da
visse uoverensstemmelser dukkede op,
gik repræsentanter for Frihedsrådet ind i
debatten, og på et møde i Odense 9. juni
1945 etableredes et landsdækkende
udvalg, hvis opgave var at udarbejde et
forslag til oprettelse af et hjemmeværn.
Det var tanken, at dette hjemmeværn
skulle varetage modstandsstyrkernes
organisation i overgangstiden fra mod-
standsbevægelsens hjemsendelse til en
ny forsvarslov trådte i kraft. Først i okto-
ber 1945 var »den politiske behandling«
af forslag til oprettelse af et hjemmeværn
færdig. Mange vil synes, at valne politike-
re havde udvandet de oprindelige tanker
og var uden videre begejstring for tanker-

ne. Efter valget blev Knud Kristensens
regering dannet den 7. november, og 31.
maj 1946 blev overenskomsten mellem
Forsvarsministeriet og De danske Hjem-
meværnsforeninger underskrevet. I mel-
lemtiden var oprettet 140 lokale hjemme-
værnsforeninger landet over. Denne
overenskomst fungerede indtil loven af
16. juli 1948 om Hjemmeværnet trådte i
kraft 1. april 1949.

I Region IV udgjorde modstandsbevægel-
sens væbnede styrke 1. maj 1945 4000-
4500 mand. Hjemmeværnsforeningerne
på Fyn rådede pr. 1. november 1945 over
3800 medlemmer. Den 1. november 1950
talte det statslige hjemmeværn i alt 1513
medlemmer på Fyn. Det anførtes, at
næsten alle hjemmeværnsfolk kom fra
modstandsbevægelsen. Ved den senere
opståede skærpelse af den udenrigspoli-
tiske situation, bl.a. Koreakrigen, nåede
regionen op på ca. 4000 mand.

I Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns område
fandtes i maj 1948 lokale hjemmeværns-
foreninger i:

Faaborg (4201), Korinth (4210), Kværn-
drup (4205), Ringe (4204), Nyborg (4207),
Sydøstfyn (4213), Svendborg (4216), Taa-
singe (4219), Ærø (4222-4223), Langeland
(4225-4228).
Regionsledelsen havde kontor på Klo-
stervej 14, Odense.
Kontingentet var 20 kr. ved tilmelding og
12 kr. årligt, dog unge mellem 17 og 20 år
kun det halve. Overtrædelse af forenin-
gens love ved misbrug og vanrøgt af
våben eller ulydighed kunne medføre
eksklusion. Dette blev behandlet på gene-
ralforsamlingen. Foreningerne beskæfti-
gede sig med terrænsport, kortlære,
skydning, eksercits, våbenbetjening, felt-
tjeneste m.v., men også ordonnanstjenste
og forplejningstjeneste blev brugt i man-
ge foreninger. Fra 1946 instruerede befa-
lingsmænd fra Odense ofte ved møderne.
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Ledelse af foreningerne

De lokale foreninger var ansvarlige over
for en regionsledelse, som igen – sammen
med de andre regioner – havde repræsen-
tation i landsstyrelsen.

I maj 1948 bestod regionsledelsen af:
Civilingeniør K. A. Rohde, Odense,
regionschef
Grosserer Erling Frederiksen, Åsum,
Seden, næstformand
Bankassistent Erik Augustesen, Hjallese,
kasserer
Assurandør K. B. Martens, Odense,
oplysning
Baron J. C. Bille Brahe, Risinge, forret-
ningsudvalg
Overlæge Sven Ulrich, Middelfart, forret-
ningsudvalg
Prokurist Aage Tvillum, Odense, øvel-
sesudvalg
Løjtnant O. N. Græm, Odense, instruktør
K. Brandt Nielsen, sekretær.

De lokale foreninger og deres formænd:

Faaborg: Kaptajn A. Toftager Hansen,
Faaborg
Korinth: Bestyrer Erik Mourier, Brahe-
trolleborg
Kværndrup: Købmand B. Skov-Nissen,
Kværndrup
Langeland: Disponent Sv. Aage Thorsen,
Rudkøbing
Nyborg: Snedker Frede Bek Hansen,
Nyborg
Ringe: Købmand Birger Knudsen, Ringe
Svendborg: Forretningsfører Rud. Mad-
sen, Svendborg
Sydøstfyn: Forpagter Erling Hansen,
Vejstrup
Taasinge: Guldsmed F. Billing,Vindeby
Ærø: Manufakturhandler A. K. Steg-
mann, Marstal.

Halvdelen af formændene fortsatte i det
statslige hjemmeværn som kompagniche-
fer.

Vedtægter

Love for Taasinge Hjemmeværnsforening

§ 1. Foreningens formål:
at styrke medlemmernes fysiske og psy-
kiske udvikling samt deres vilje og evne
til forsvar af landet.

§ 2. Optagelsesbetingelser:
Som medlem kan optages enhver våben-
før mand, som er fyldt 17 år, som har
dansk indfødsret, og som ikke er straffet
for en i den offentlige mening vanærende
handling uden herfor at have fået ære-
soprejsning, og som ikke under besættel-
sen har udvist unational optræden.
Under tilsvarende betingelser, som oven-
for anført, kan kvinder også indtræde
som medlemmer af hjemmeværnsfore-
ningen. Ansøgning om optagelse sker på
særlige blanketter, som fås hos bestyrel-
sen. Ved indmeldelse betales et indskud
af 10 kr. Kontingentet er 6 kr. årligt for
medlemmer fra 17-20 år og 12 kr årligt for
medlemmer over 20 år.

§ 3. Generalforsamlingen:
er foreningens højeste myndighed og
afholdes en gang årligt i oktober. Ekstra-
ordinær generalforsamling afholdes når
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begæring herom. Indvarsling til general-
forsamling sker skriftligt til medlemmer-
ne senest 10 dage før denne. Generalfor-
samlingen er beslutningsdygtig, når den
er lovligt indvarslet. Tre af bestyrelsens
medlemmer afgår efter tur, en fra hver
kommune. Forslag, som ønskes behand-
let, skal være indsendt til bestyrelsen 6
dage før generalforsamlingen.

§ 4. Bestyrelsen:
Foreningen ledes af en bestyrelsen på 9
medlemmer, 3 fra hver kommune og som
vælges ved almindelig stemmeflerhed.
Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
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§ 5. Foreningen tilslutter sig Hjemme-
værnsforeningernes Landsforbund, og
bestyrelsen vælger delegeret til kongres-
sen.

§ 6. Foreningen forpligter sig til at over-
holde de mellem Krigsministeriet og
Hjemmeværnsforeningernes Landsfor-
bund trufne bestemmelser vedrørende
våben og ammunition.

§ 7. Inddeling:
Medlemmerne inddeles i skarpskytter,
terrænsport, ordonnanstjeneste, sanitets-
kolonne (førstehjælp), luftmeldetjeneste
og forplejningskorps.

§ 8. Bestyrelsen indsætter lederne af de
forskellige uddannelseshold.

§ 9. Foreningens formål søges opnået ved
opøvelse af al sund idræt, særlig skyd-
ning, terrænsport, træning til idrætsmær-
ket samt oplysningstjeneste.

§ 10. Medlemmernes pligter:
Medlemmerne har pligt til at underordne
sig alle bestemmelser i foreningens love,
samt under øvelser at udfylde den natur-
lige lydighedspligt overfor valgte ledere.
Medlemmerne er ansvarlige for de til
dem udleverede våben og anden udrust-
ning og kan drages til ansvar ved mis-
brug eller manglende vedligeholdelse.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om ind-
dragelse af våben fra medlemmer, der har
misbrugt eller misrøgtet deres våben.
Beslutning herom kan den pågældende
indanke for Landsforbundet. For skade-
gørende handlinger, forøvet af et medlem
i tjeneste, og som skyldes forsæt, grov
uagtsomhed eller ulydighed overfor giv-
ne befalinger, hæfter den pågældende
fuldt ud.
Medlemmer, der har våben, er pligtige til
at møde til de påbudte våbeneftersyn.

§ 11. Medlemmer er under øvelser kende-
tegnet ved et rødt-hvidt armbind.

§ 12. Eksklusion:
Overholder et medlem ikke lokalforenin-
gens love eller optræder uværdigt, kan
ledelsen ekskludere vedkommende af
foreningen. Eksklusionen skal forelægges
førstkommende generalforsamling, men
træder i kraft straks; ved generalforsam-
lingen skal vedkommende have adgang
til at tale sin sag.

§ 13. Aflevering af våben:
Ved eksklusion eller udmeldelse afleveres
de udleverede våben samt udrustning og
øvrigt materiel til lokalforeningen.

§ 14. Foreningens opløsning:
Foreningen kan ophæves på en i samme
anledning indvarslet generalforsamling
og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
stemmer derfor. Foreningens midler til-
falder Frihedsfonden og foreningens
våben overgår til Landsforbundet.

§ 15. Regionen:
Foreningen tilslutter sig Sammenslutnin-
gen af Hjemmeværnsforeninger indenfor
regionen og vælger delegeret til regio-
nens delegeretmøde efter forbundslove-
ne.

Vindeby pr. Svendborg d . 28. august 1945.

Signeret:
F. Billing, Vindeby, formand
V. Bødker, Vindeby
V. Haar, Kalles Mose
A. H. Jensen, Landet, sekretær
K. Nielsen, Landet
H. Andersen, Bjernemark
H. E. Dahl, Bjerreby, kasserer
C. Foged , Bjerreby
J. Petersen, Ny Vemmenæs
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Frivillig i hjemmeværns-
foreningen i 1946
Ved A. S. Asmussen

Det føles lidt mærkeligt at forsøge en ana-
lyse af holdninger og hændelser 50 år
efter det skete.

Scenen er et sogn med et landmiljø, en
halv snes gårde og spredte beboelser i et
fynsk område. Dengang beskæftigedes 2-
3 karle og 1-2 piger på hver gård, og der
var stor tilslutning til skytte-, gymnastik-
og ungdomsforeningen, som stillede hold
på 25-30 karle til gymnastik. Pigeholdet
var også meget aktivt. Derudover an-
vendtes vinteraftener også til foredrag,
oplæsning og indøvelse af et dilettant-
stykke, som havde premiere om foråret.
Det var en traditionel og fasttømret flok
af unge og yngre mennesker. Selvfølgelig

havde man fulgt hændelserne igennem
krigstiden og modstandskampen, som i
landdistriktet dog ikke kunne opvise
særlige aktiviteter. Men for os unge var
begivenhederne endnu i frisk erindring.
Skyttearbejdet, som officielt var stillet i
bero under krigen, begyndte at røre på
sig.
Foreningen havde en bane, der dog var
forfalden, men ved fælles hjælp blev
istandsat og forbedret, så den kunne
benyttes. Foreningens skydeinstruktør
var også delingsfører i det lokale kom-
pagni, som var blevet legalt i forbindelse
med oprettelse af hjemmeværnsforenin-
gerne.

Sammenholdet i skytte- og gymnastikfor-
eningen blev fulgt op om foråret, da
skydningerne begyndte. Kompagniet
tegnede medlemsskaber af foreningen for
sommerhalvåret 1. maj til 1. november,
vel nok i erkendelse af, at tjenestefolkene
normalt havde skiftedag til november.
Det er i dag ikke muligt at angive, hvor
påvirkningen til hvervning foregik. Der
var en naturlig sammenhæng mellem
gymnastik-, skytte- og ungdomsarbejdet
og hjemmeværnsforeningens arbejde. Vel
nok på grund af holdets sammenhold, et
personsammenfald hos skydeinstruk-
tøren, der også var delingsfører i kom-
pagniet, og en trang til at udnytte chan-
cerne for fritidsaktiviteter i fællesskab.
For nogle af os vel nok også en form for
videbegær og nysgerrighed for at kende
noget til våben og våbenbrug, som var så
værdifuld under modstandskampen, og
som var særdeles populær lige efter befri-
elsen.

Ud over skydningerne fulgtes »uddan-
nelsen« op. En nabogårdejer, som havde
været korporal i infanteriet, påtog sig at
bruge nogle weekender til den første ind-
føring i våbenlære, våbeneksercits, ter-
rænbenyttelse og feltoptræden, så vi ikke
»fjumrede« for meget rundt.
Senere på året trådte yngre befalings-
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mænd fra Den fynske Garnison til som
instruktører i kortlære, terrænlære, af-
standsbedømmelse, håndgranatkast m.v.

Det var faktisk en (begyndende) rekrutud-
dannelse, som ved indkaldelse til aftjening
af værnepligten året efter viste sig at være
en god ballast. Ikke desto mindre anbefale-
de man at undgå at »prale« med sit tidlige-
re medlemsskab af hjemmeværnet. Kom-
pagniet fremskaffede 4 stk. geværer M 89
og få tyske geværer, som kunne anvendes
til instruktion over begrænset tid. Ligele-
des blev nogle reglementer fremskaffet til
brug for undervisningen.

Der var ingen problemer med iklædning,
da der ikke fandtes uniformer og udrust-
ning. Man stillede passende påklædt i
arbejdstøj. Våben og det øvrige materiel
som skulle bruges blev medbragt af
instruktørerne. Det omtalte tidsrum var i
den første opbygningsfase med begyn-
dende tildeling af uniform og udrustning
til kompagnierne i foreningerne.

Bagefter kan man spørge om organisati-
on, kompagniets forhold, andre gruppers
virksomhed i kompagniet. Reelt føltes
vores gruppe som en enhed uden forbin-
delse til de øvrige enheder. Det hele blev
holdt sammen af delingsføreren, som
også var skydeinstruktør, og de udsendte
instruktører fra 6. Regiment i Odense.
Dette må betragtes som en reminiscens
fra modstandskampen. Man burde kun
kende sine gruppekammerater og sin
nærmeste fører. Sommeren afsluttedes
med en »efterårsøvelse« med nabokom-
pagniet. Transporten til indsatsen foregik
pr. cykel over 15 km – og hjem igen en lør-
dag nat. Men vi var en oplevelse rigere og
begyndte at forstå soldaterlivets vilkår.
Først efter denne oplevelse, som traditio-
nelt afsluttedes med varme pølser i byens
ridehus, fik vi et indtryk af, hvor mange
der egentlig var aktive i hjemmeværns-
foreningerne. Denne kendsgerning be-
kræftede en positiv indstilling og var

bevæggrund nok til at følge hjemme-
værnsarbejdet op senere efter værneplig-
tens ophør.

Nutidens hjemmeværnsmand M/K kan
næppe fatte, hvor lidt der egentlig
behøvedes i starten for at gøre en indsats.
Han/hun må prise sig lykkelig og glæde
sig over, at man i nutiden har moderne
materiel, som gør strabadserne tålelige,
og moderne våben og signalmateriel, der
mangedobler kampværdien. Dertil kom-
mer udviklingen i hjemmeværnets taktik
fra kompagni- og delingskamp til grup-
pens kamp med udnyttelse af guerillatak-
tik.

Fra forening
til lovfæstet hjemmeværn

Ved et møde i Odense den 27. april 1949
fandt »vagtskiftet« fra hjemmeværnsfore-
ningerne til det lovfæstede (»statslige«)
Hjemmeværn sted. Regionens ledelse
repræsenteret ved regionslederen, civilin-
geniør K. A. Rohde og medlemmer af
bestyrelsen, ophævede hjemmeværnsfor-
eningerne og afleverede kommandoen til
den nye regionsledelse ved oberstløjtnant
K. Kjeldsen og distriktslederne kaptajn
Johs. Schmidt (Nordfyn) og kaptajn J. F.
C. Jørgensen (Sydfyn) samt frk. Sven-
ning-Hansen, repræsenterende Kvinde-
ligt Hjemmeværn.
Fynsledelsens formand, K. A. Rohde,
aflagde den sidste beretning og udtalte
bl.a.:

»Den mistænkeliggørelse, der har været
rettet mod det frivillige hjemmeværn, er
blevet gjort til skamme. Der er ingen af
modstandsbevægelsens våben »ude at
svømme« på Fyn. Trods nedlæggelse af
foreningerne vil »de gamle kæmper« stå
op af graven for »at bære det nyfødte
barn, det lovfæstede hjemmeværn, over
dåben«.
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Regionschef oberst
K. Kjeldsen, afgåen-
de regionsleder,
civiling. K. A. Rho-
de, kursusleder kap-
tajn Neergaard .

Distrik tsleder for
Nordfyn kaptajn
J. Schmidt og for-
mand for Odense
Hjemmeværnsfore-
ning, gross. Erling
Frederiksen.

Landsretssagfører
Krogsgaard og
distrik tsleder for
Sydfyn kaptajn J. F.
C. Jørgensen. (Foto :
Fyens Stiftstidende)

Kommandooverdragelse fra hjemmeværnsforeninger til lovfæstet statsligt hjemmeværn:



I årets løb har 500 deltaget i landsskyd-
ning. Vandrepræmierne vil overgå til det
nye hjemmeværn. Der er afholdt felt-
sportskonkurrence i Bogense, skydning
om Fynsmesterskabet og befalingsmand-
skurser med kaptajn Neergaard som kur-
suschef. En ny forening for kvinder blev
dannet 24. april, og formanden udtrykker
håb om, at denne forening vil finde sin
plads i Forsvaret. Måske ville det være
bedst, om de forskellige kvindeorganisa-
tioner kunne finde hinanden i et samar-
bejde.

Det nye hjemmeværn har nu 41% af med-
lemstallet i foreningerne. Det må erin-
dres, at mange er yngre, som hører hjem-
me i hæren. Mange ældre har kun villet
holde for så længe, det frivillige hjemme-
værn bestod. Vi har altid ønsket et
lovfæstet hjemmeværn på frivillig grund.
Vi har opnået at få uddannet så mange
befalingsmænd og så stor en styrke, at vi
har grund til at være tilfredse. Og disse er
nu parat til at fortsætte arbejdet.
Måtte hjemmeværnet blive grosted for en
virkelig forsvarsvilje og et betydeligt red-
skab i forsvaret for den frihed, vi ikke
mere vil lade os fravriste.

Foreningernes regnskab udviser et beske-
dent overskud, som forventes at kunne
udloddes med 200 kroner til den fynske
region af Kvindeligt Hjemmeværn og
resten skænkes til »Det fynske Friheds-
kollegium«.

Oberstløjtnant K. Kjeldsen udtalte en tak
for den smukke modtagelse, der er blevet
det lovfæstede hjemmeværn til del.
Formand for Odense Hjemmeværnsfore-
ning, grosserer Erling Frederiksen, hylde-
de den afgåede regionsleder og de øvrige
medlemmer af fynsledelsen.
På kvindernes vegne takkede frk. Sven-
ning-Hansen for godt kammeratskab og
stor hjælpsomhed.
K.A. Rohde rettede en tak til hærens befa-
lingsmænd, som med stor offervilje hav-
de hjulpet med uddannelsen, samt til
funktionærerne ved hjemmeværnsfore-
ningerne, specielt rettet til sekretæren K.
Brandt Nielsen, som fulgte med over i det
nye hjemmeværn.

Det blev en smuk og på sin vis stemnings-
fuld aften, hvor vemoden over at skulle
sige farvel var blandet med forventnin-
gen om det nye, der skulle komme.
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Hjemmeværnsloven
– grundlaget for Hjemmeværnets
oprettelse.

KUNDGØRELSE FOR HÆREN B. 19
af 26. juli 1948 (i uddrag):

»Hans Majestæt Kongen har under 16/7
1948 stadfæstet nedenstående lov om
Hjemmeværnets ordning, nr. 336.
Vi Frederik den Niende, af Guds nåde
konge til Danmark o.s.v. Gør vitterligt:
Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort
samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1
Der oprettes et Hjemmeværn, hvis formål
er at deltage i løsningen af de opgaver,
der påhviler Hæren og Søværnet.

§ 2
Hjemmeværnet består af militært organi-
serede enheder og underlægges General-
kommandoen. Dog kan dele af det efter
forsvarsministerens nærmere bestemmel-
se stilles til rådighed for Søværnskom-
mandoen.

§ 3
Hjemmeværnet omfatter Hjemmeværnet
vest for Storebælt og Hjemmeværnet øst
for Storebælt inddelt i hjemmeværnsregi-
oner, samt Bornholms Hjemmeværn.
Hver hjemmeværnsregion inddeles i et
antal hjemmeværnsdistrikter og disse
samt Bornholms Hjemmeværn igen i et
antal kompagniområder.
Nærmere bestemmelser vedrørende
antallet af regioner og distrikter samt
grænser for disse fastsættes af forsvars-
ministeren

§ 4
Hjemmeværnet består af:

Chefen for Hjemmeværnet, tillige våbe-
ninspektør,
Hjemmeværnets Befalingsmandsskole,
hjemmeværnsregioner,
hjemmeværnsdistrikter,
hjemmeværnskompagnier (- flotiller),
hjemmeværnsdelinger og
hjemmeværnsgrupper.
Den mindste enhed i Hjemmeværnet er
gruppen. Et antal grupper kan samles i en
deling og et antal delinger i et kompagni.

§ 5
Hjemmeværnets personel udgøres af:
menige,
befalingsmænd i Hjemmeværnet og
personel, ligestillet med befalingsmænd.

Til befalingsmænd og ligestillede i Hjem-
meværnet kan udnævnes: personer, der
er uddannet på Hjemmeværnets Befa-
lingsmandsskole, værnepligtige befa-
lingsmænd og ligestillede, aftjente vær-
nepligtige befalingsmænd og ligestillede,
faste befalingsmænd og ligestillede af
Linien og Reserven, afskedigede faste
befalingsmænd og ligestillede af Linien
og Reserven samt andre personer, som
findes egnede.

Befalingsmænd inden for Hjemmeværnet
anvendes som:
gruppeførere,
delingsførere,
kompagnichefer (flotillechefer),
distriktsledere,
regionsledere og
ved Befalingsmandsskolen, i stabe m.v.
samt som
chef for Hjemmeværnet (våbeninspektør)

Endvidere kan til at forrette frivillig tjene-
ste som instruktører antages befalings-
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mænd og ligestillede af de ovennævnte
kategorier.
Det med befalingsmænd ligestillede per-
sonel anvendes i overensstemmelse med
dets civile uddannelse.
Nærmere bestemmelse vedrørende ræk-
kefølgen fastsættes ved kongelig anord-
ning.

§ 6
Chefen for Hjemmeværnet, der er gene-
ralmajor eller oberst af hærens linie, bi-
stås i sit arbejde af en af forsvarsministe-
ren udnævnt civil kommitteret. Chefen
for Hjemmeværnet og den kommitterede
har til deres rådighed en stab bestående af
1 kaptajn af hærens linie som stabschef og
1 kaptajnløjtnant af hærens linie som
adjudant samt fornødent kontorpersona-
le m.v. Endvidere kan der som medhjælp
for den kommitterede ansættes en eller
flere konsulenter ved Hjemmeværnet.

§ 7
Hjemmeværnet henholdsvis vest og øst
for Storebælt samt Bornholms Hjemme-
værn er underlagt hærens landsdelskom-
mandoer vest og øst for Storebælt samt
hærens kommandant på Bornholm. De
dele af Hjemmeværnet, som stilles til
rådighed for Søværnskommandoen,
underlægges vedkommende myndighed
af Søværnet.
Regionsledere og distriktsledere har
inden for henholdsvis regioner og distrik-
ter overtilsynet med uddannelsen m.v. af
hjemmeværnsstyrkerne.
Regionsledere og distriktsledere skal
endvidere hver inden for sit område vare-
tage forbindelsen med lokale civile myn-
digheder.

§ 8
Regionslederen underlægges chefen for
en enhed af Hæren, der har garnison i den
pågældende hjemmeværnsregion.
Såfremt den pågældende enhed af Hæren
under krigsforhold eller under truende
krigsfare forlægges fra regionen, overgår

kommandoen over hærens del af Hjem-
meværnet til regionslederen. Han bistås i
sit arbejde af en stab bestående af en kom-
pagnichef i Hjemmeværnet eller en kap-
tajnløjtnant eller premierløjtnant af
hærens linie som adjudant samt teknisk
personel og fornødent kontorpersonale.
Desuden kan der efter forsvarsministe-
rens nærmere bestemmelse til staben
knyttes en eller flere civile rådgivere. De
pågældende udnævnes af forsvarsmini-
steren, der fastsætter de nærmere bestem-
melser for deres virksomhed. Ansættel-
sen gælder for 3 år ad gangen.
Distriktsledere er direkte underlagt ved-
kommende regionsleder.
Kompagnichefer er direkte underlagt
vedkommende distriktsleder og har an-
svaret for uddannelsen m.v. samt for
føringen af de dem underlagte styrker.
Delingsførere og gruppeførere bistår
kompagnicheferne ved uddannelse m.v.
og har ansvaret for føringen af de dem
underlagte styrker.

§ 9
I Hjemmeværnet indgår et antal årgange
eller dele af årgange af Hæren og Søvær-
net, der ikke er bestemt til ved mobilise-
ring at indgå i Hæren eller Søværnet.
Endvidere er andre udskrevne værne-
pligtige, der ikke har været eller vil blive
indkaldt til aftjening af værnepligten ved
Hæren eller Søværnet, samt andre perso-
ner, der udskrives som egnede til Hjem-
meværnet, pligtige at forrette tjeneste i
Hjemmeværnet. For fremtidige årganges
vedkommende indtræder denne pligt i
det år, i hvilket værnepligtige af den
pågældende sessionsårgang normalt ind-
kaldes til aftjening af værnepligten ved
Hæren eller Søværnet.
Forsvarsministeren træffer efter forhand-
ling med indenrigsministeren bestem-
melse om, i hvilket omfang hjemme-
værnspligtige af hensyn til udførelsen af
civilbeskyttelsestjenesten skal fritages for
tjeneste i Hjemmeværnet.
Alle ovennævnte værnepligtige udslettes
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fra nærværende lovs ikrafttræden først
med opnået 50 års lægdsrullealder af rul-
len, uanset om de pågældende i henhold
til værnepligtslovens bestemmelser om
tjenestetiden måtte være berettiget til i en
tidligere alder at blive udslettet af Rul-
len.«

De efterfølgende paragraffer behandler
nærmere bestemmelser for optagelse og
tjeneste ved Hjemmeværnet, kontrol med
og erstatningspligt for udleveret materiel,
uddannelse, udnævnelser og tjenestebe-
stemmelser, økonomi og aflønning, retsli-
ge forhold m.v.

»Denne lov træder i kraft straks. – Hvoref-
ter alle vedkommende sig have at rette«.

HJEMMEVÆRNET
Lov nr. 336 af 16/7 1948 om Hjemmevær-
net gav grundlaget for oprettelse af det
»statslige« Hjemmeværn, hvor kadrerne
(»kernen«) allerede var lagt igennem
hjemmeværnsforeningernes virke, som
havde fungeret siden lovvedtagelsen af

31/5 1946.
Regionschefer udnævntes 11/2 1949, og
distriktslederne fulgte hurtigt efter 15/2
1949. Fyn blev samlet i Region IV, og
Hjemmeværnsdistrikterne Nordfyn og
Sydfyn oprettedes. Distrikt Sydfyn dæk-
kede Svendborg Amt indtil oprettelse af
Hjemmeværnsdistrikt Østfyn 1/1 1962,
hvor Hjemmeværnskompagni 4207 Ny-
borg, 4208 Ullerslev og 4214 Gislev blev
afgivet til det nye distrikt.
Da de to distrikter var oprettet, blev de
første 11 kompagnichefer udnævnt pr.
1/4 1949:

4201 Faaborg: Knud Sørensen,
4204 Ringe: Svend Kyhl,
4207 Nyborg: Børge A. Eriksen,
4210 Brahetrolleborg: Erik Mourier,
4213 Gudme: S. A. Filipsen,
4216 Svendborg: Vilh. L. Lomholtz,
4219 Taasinge: L. F. Billing,
4222 Ærø: Anker Kaj

Nielsen,
4225 Langeland Nord: Svend Aa.

Thorsen,
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4228 Langeland Syd: Niels Danelund,
Rudkøbing,

Stab Hjemmeværns- Kaj B. Ahlefeldt-
distrikt: Laurvig.

Den 5/4 udpegedes et distriktsråd til at
behandle ansøgninger om optagelse i
hjemmeværnet:
Forstander Th. Rosenstand, Korinth, fol-
ketingsmand Poul Hansen, Svendborg,
sognerådsformændene Jacob Nielsen,
Bjerreby, Th. Andersen, Bregninge og
købmand Ove Nielsen, Nyborg

I månederne juni-juli iklædtes mandskab,
og uddannelsen påbegyndtes. Pr. 15/10
1949 havde distriktets kompagnier en
styrke på 10 chefer, 10 næstkommande-
rende, 10 kommandobefalingsmænd, 38
delingsførere, 75 gruppeførere, 485 meni-
ge og 47 ikke-iklædte eller i alt 675 mand,
som var i fuld gang med uddannelsen.
Senere oprettedes nye enheder:

4205 Kværndrup: 1/1 1950
4229 Bagenkop: 1/1 1950
4231 V. Skerninge: 15/5 1950

4223 Marstal: 15/5 1950
4226 Tranekær: 1/4 1951
4211 Nr. Broby: 20/5 1951
4232 Stenstrup: 25/7 1951
4208 Ullerslev: 15/8 1952
4240 Svendborg: 15/8 1952
4200 Stabskompagni,
Svendborg: 15/4 1957
4214 Gislev: 15/4 1957
4230 Politikompagni,
Svendborg: 15/4 1967
4234 Politikompagni, Faaborg: 1/7 1967.

Jernbanekompagni Syd (Hjemmeværn-
skompagni 4234) oprettedes 1/11 1951 af
personel ved Sydfynske Jernbaner. 31/12
1954 overførtes personellet til Jernbane-
kompagni 4147, som blev underlagt
Hjemmeværnsregion IV den 1/4 1960
som Hjemmeværnskompagni 4005 Jern-
banekompagni.

Flotille Svendborg blev oprettet som flo-
tille (FLT) 42-15 den 1/11 1949 og ændre-
de navn flere gange. Første chef var H.
Gether-Caspersen. Den landmilitære
uddannelse af flotillen påhvilede hjem-
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meværnsdistriktet, indtil staben ved
Marinehjemmeværnet blev oprettet 13/3
1952 og forvaltede personel i sommeren
1953 samt materiel 1/1 1954.
Derefter havde hjemmeværnsdistriktet
operativt samvirke med flotillen i Svend-
borg og de senere oprettede enheder i
Faaborg og på Ærø.

Iklædning, uddannelse og forsyning af
jernbanekompagni og flotille skete ved
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns foran-
staltning gennem afsnitsdepot i Svend-
borg (ved Hjemmeværnskompagni 4216).

Iklædning og opstilling

Arbejdet med opstilling af kompagnierne
begyndte med forberedelse og instrukti-
on af cheferne, hvorefter løbende instruk-
ser og »Blivende Bestemmelser« blev
udstedt. Således kan nævnes:

1/5 1949
orienterede Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn om stabens inddeling og arbejdsfor-
deling. Staben bestod af:
- distriktsleder
- kompagnichef til rådighed (adjudant)
- delingsfører til rådighed (ordonnansof-

ficer).

23/5 1949
udgav Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn et
18-siders hefte med udførlig administra-
tiv vejledning for cheferne omfattende
hjemmeværnets inddeling i hjemme-
værnsregion og hjemmeværnskompagni-
er, administration og skriftlige arbejder,
tjenesteforhold og tjenstlige skrivelser
m.v. Tilsyneladende er dette værk
anvendt overalt i regionen.

25/5 1949
udsendte Hjemmeværnsregionen be-
stemmelser om iklædning og instruks for
chefer og våbenmestre. Samtidig med
iklædningen blev der afleveret våben,

som var blevet benyttet i hjemmeværns-
foreningerne under overværelse af en
repræsentant for foreningerne. Også per-
soner, som ikke havde skrevet kontrakt
med det statslige Hjemmeværn, aflevere-
de våben. Der blev foretaget en foreløbig
fordeling af våben og ammunition, men
uanset kompagniets størrelse udlevere-
des våben til etablering af 2 rekylgevær-
grupper. Den til kompagniet udleverede
mundering, udrustning og våben blev
opbevaret på kompagnichefernes bemyn-
digelse og ansvar, indtil muligheder for at
afholde udgifter til depoter forelå.

9/7 1949
Forsvarsministeriets bestemmelser for
anvendelser af instruktører og vederlag
for disse: Der kunne anvendes tjenst-
gørende eller hjemsendte sergenter og
højere grader efter Hjemmeværnsregio-
nens godkendelse.
Den 23/6 1952 blev disse bestemmelser
udvidet til at omfatte befalingsmænd fra
hjemmeværnet, når de instruerede uden
for eget kompagniområde.

Hjemmeværnsstaben (HJVST) fastlagde
foreløbig kørselsgodtgørelse til kompag-
nichef, næstkommanderende og kom-
mandobefalingsmand efter kompag-
niområdets areal:

Under 100 km2 ingen godtgørelse
100 – 200 km2 100 kr. pr. år
200 – 300 km2 150 kr. pr. år
over 300 km2 200 kr. pr. år

Kompagnichef til rådighed tilkendtes
kørselsgodtgørelse på 100 kr. pr år, hvis
afstanden til hjemmeværnsdistriktets tje-
nestested oversteg 10 km. Taksterne blev
revideret 13/6 1950.

9/9 1949
udsendte Hjemmeværnsregionen orien-
tering om uniformer, huer, distinktioner,
eksercerpatroner, skydeprogrammer, de-
potforhold m.v.
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28/10 1949
udsendte Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn
instruks til kompagniernes befalings-
mænd: »Hvorledes skal jeg instruere mit
mandskab?«

17/11 1949
fulgte Hjemmeværnsdistriktets instruks
om planlægning af den operative ind-
sats samt beredskabet i hjemmeværn-
skompagniet (5 sider). Emnet uddybe-
des med supplerende retningslinier 9/2
1950.

Efterår 1948 til februar 1949 gennemførtes
lokale kompagnichef-, delings- og grup-
peførerkurser, som blev bestået af 26
kompagnichefer, 49 delingsførere og 99
gruppeførere af Hjemmeværnsregionens
personel.

Efterfølgende findes oversigt over hjem-
meværnskompagniernes arealer, befolk-
ningsunderlag og tilslutning (styrke) ved
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn.

I oktober 1950
suppleredes med yderligere kurser, som
blev gennemført af 80 gruppeførere.

10/1 1951
blev der udsendt et forslag til sanitetsord-
ning (førstehjælp) for Hjemmeværnet (5
sider).

1/4 1951
Generalinspektøren for Hjemmeværnet
udsendte midlertidigt uddannelsespro-
gram opdelt med:

Grunduddannelse: 1. år 100 timer
Videreuddannelse: 2. og 3. år

50 timer årligt
Vedligeholdelses- derefter 24 timer
uddannelse: årligt.

Der blev krævet, at der skulle indberettes
hvert år om uddannelsens forløb, og det
blev pålagt Hjemmeværnsregionen at

indberette til hjemmeværnsstaben årligt
pr. 1/7.

31/3 1952
forlængede hjemmeværnsstaben kon-
traktperioder med kompagnichefer, da
den nye lov ikke var vedtaget. De 3-årige
kontrakter udløb 31/3 1952, og denne ter-
min blev forlænget til 30/4 s.å. hvorefter
kontrakterne kunne forlænges, hvis che-
ferne var villige til at fortsætte.

Marts 1952
udsendte Hjemmeværnsdistriktet en
oversigt over beredskabet i hjemmeværn-
skompagnierne.

Fra Hjemmeværnskompagni 4208’s arkiv
gengives kopi af skrivelse fra Hjemme-
værnet, Borgmester Jensens Allé 19,
København (udateret):

VEJLEDNING I
KOMPAGNIADMINISTRATION
Generalinspektøren for Hjemmeværnet
fastsætter hermed indtil videre følgende
retningslinier for administration ved
kompagnier og flotiller:
1. Som en hovedregel skal gælde, at
distriktet er det laveste administrerende
led, og det er at betragte som 1. instans,
når det drejer sig om nedefra at rejse en
sag skriftligt.
Herfra undtages den administration, der
nødvendigvis må foregå ved kompagni-
et, enten fordi dette har brug for de
pågældende oplysninger eller er det ene-
ste led, der kan skaffe dem.

2. I overensstemmelse med pkt. 1 på-
lægges det regioner og distrikter at beg-
rænse korrespondancen med kompagni-
erne så meget som muligt, f.eks. er det
som regel ikke nødvendigt at udsende
regionsbefalinger til kompagnierne. Er
indberetninger eller forespørgsler nød-
vendige, skal dette foretages mest muligt
pr. telefon (i byerne) eller i skemaform,
således at kompagnierne f.eks. kun
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behøver at svare ja eller nej, eller ved at
alle sager af denne art behandles på
møder mellem distriktsleder og kompag-
nichefer. Det er derfor nødvendigt, at
regionen giver distriktet rigelig tid, når
indberetninger forlanges indsendt. Målet
må være, at indberetninger fra kompag-
nierne samles så meget som muligt, helst
til én bestemt dato i måneden, således at
distriktslederne eventuelt kan nå at drøf-
te problemerne på kompagnichefmøder
eller under besøg.

3. Distrikterne skal, overalt hvor det kan
lade sig gøre, kopiere det nødvendige af
kompagniets skriftlige materiale (øvel-
seslister, oplysningsskemaer, undervis-
ningsstof m.v.) medens distribueringen
heraf påhviler kompagnierne.
Fordelingen af meddelelser (herunder
hjemmeværnsbladet) til kompagniets
mandskab bør normalt foregå på mødeaf-
tenerne eller én gang om måneden ad
normal vej.

4. For at lette administrationen er der frem-
stillet forskellige blanketter, skemaer og
bøger til brug i de forskellige led. Disse er:
I kompagniarkivet
(samlemapper + brevordnere),

II gruppebogen,
III korrespondancebogen.

Ad I.
5. Kompagniarkivet består af en samle-
mappe og en brevordner. De enkelte bla-
de er:

A. Fortegnelse over kompagniets mand-
skab, der skal indeholde alt personale
under kompagniet fra chefen og nedefter.
Hver kategori føres for sig (befalings-
mand, menig I, menig II, menig III).
Imellem hver kategori holdes et passende
mellemrum til indførelse af nye numre og
navne. Rubrikken »ansat ved – som«
udfyldes f. eks. således: »2. del. – rg. sk.«
og betyder, at den pågældende er rekyl-
geværskytte ved 2. deling.

Det kan ikke pålægges et kompagni at
føre stamblade.

B. Boglisten er kompagniets fortegnelse
over de bøger og reglementer, der er udle-
veret til kompagniet, og som kompagniet
til enhver tid skal svare til.
I kvitteringsrubrikken kan kompagniet
notere til hvem, bøger el. evt. er udlånt.

C. Inventarlisten
Kontorartikler, der ikke falder ind under
forbrugsartikler, opføres her. Listen skal
til enhver tid stemme med regionens
inventarbog.

D. Dagbog, der skal give et overblik over
kompagniets uddannelse i det forløbne
år, f.eks. ved indlæggelse af øvelseslister-
ne. Deltager kompagniet i større øvelser
(f.eks. sammen med andre våbenarter)
eller har der fundet særlige begivenheder
sted (tilskadekomster, eftersøgninger og
lign.) gives der et kort resumé af disse,
således at dagbogen tillige kan tjene som
historisk kildeskrift.

E. Mødeoversigt. Denne tjener til at give
kompagnichefen et overblik over hver
mands pligtige tjeneste og føres på
grundlag af delings- og gruppeførernes
indberetninger efter hver øvelsesdag. Der
benyttes følgende tegn:
x timetal – hvis deltagelse har fundet sted,
s for fravær på grund af sygdom,
a for fravær på grund af arbejde,
o for fravær på grund af orlov,
u for fravær uden lovlig grund.
Den 5. i hver måned skal mødeoversigten
være ført ajour for forrige måneds ved-
kommende. Det vil være hensigtsmæs-
sigt at opføre mandskabet delings- og
gruppevis, da indtegningen på grundlag
af gruppe- og delingsføreres indberetnin-
ger i så fald vil blive lettere.

F. Depotbogen har vist sig mindre hen-
sigtsmæssig; en ny er under udarbejdelse
og vil senere tilgå.
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I brevordneren indsættes i datoorden i de
forskellige afsnit alle modtagne skrivel-
ser, befalinger, instruktioner m.v. og even-
tuelt afskrift af særlig vigtige fra kompag-
niet udgåede skrivelser. Kompagniet kan
selv foretage inddeling af korrespondan-
ceområderne og forsyne kartonstykker-
ne, der kan udgøre afgrænsning, med
påtegning herom. Så meget som muligt
skal dog sager mellem distrikt og kom-
pagni afvikles enten pr. telefon (i byerne)
eller mundtligt (ved møder).

Ad II.
6. I gruppebogen fører gruppeføreren
(føreren for delingstrop, kommando-
gruppe) alle nødvendige oplysninger om
gruppens mandskab, idet der beregnes en
side til hver mand.
De blade, der er sat ind bagest i bogen, er
beregnet til indberetning til kompagniet
(deling) om det af gruppens mandskab,
som eventuelt måtte være fraværende fra
pligtig tjeneste. Indberetningen afleveres
umiddelbart efter hver pligtig øvelse.

Ad III.
7. Kompagniet fører ikke bog over ind- og
udgåede skrivelser. Når et kompagni
ønsker en sag rejst, afgiver det en ganske
kortfattet meddelelse fra korrespondan-
cebogen til distriktet, hvis sagen ikke er
rejst mundtligt over for distriktet. En
meddelelse skal laves i 2 eksemplarer.
Det ene eksemplar skal blive i korrespon-
dancebogen. Det bliver herefter distrik-
tets sag at rejse sagen skriftligt.
Indgåede skrivelser til kompagniet sam-
les afsnitsvis i datoorden i en brevordner.
Fortrolige skrivelser til kompagnier m.fl.
bør undgås. Kan dette ikke lade sig gøre,
må kompagnier m.fl. kun orienteres
skriftligt om de ting, der vedrører det
enkelte kompagnis eget område.
Sådanne fortrolige skrivelser skal altid
opbevares under lås.
Kompagnichefer m.fl. kvitterer over for
distriktet for modtagelse af fortrolige
skrivelser.
Ved deltagelse i større samlede øvelser er
det nødvendigt for distriktet af hensyn til
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lønudbetaling m.v. at få nøjagtige oplys-
ninger om antal deltagere af de forskelli-
ge grader m.v. Disse oplysninger skal
hver gang sendes til distriktet på særlige
skemaer eller gennem korrespondance-
bogen.

8. Den af Hjemmeværnet udgivne kom-
pagnibog med vejledning udgår hermed,

idet dog de kartonstykker, der udgjorde
opdelingen, anvendes i samlemappen.
Ringbindene kan anvendes efter distrik-
tets bestemmelse.

Sign. E. B.

S. H. Jensen
Stabschef.
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HJVK Iklædt CH NK KBM DF GF MG Ej iklædt Uddannelsesstandpunkt

4201 10/6 49 1 1 1 3 8 75 3 2 DEL kampklar
1/2 DEL ej kampklar

4204 7/6 49 1 1 1 8 13 121 - 2 DEL kampklar
2 DEL næsten kampklar

4207 28/6 49 1 1 1 3 4 40 2 2 DEL næsten kampklar

4210 16/6 49 1 1 1 2 3 49 - 1 DEL næsten kampklar
1 DEL under opbygning

4213 14/6 49 1 1 1 4 7 39 1 1 DEL næsten kampklar
1/2 DEL nogenlunde
kampklar

4216 8/6 49 1 1 1 5 9 62 12 2 DEL næsten kampklar
1/2 DEL ej kampklar

4219 8/6 49 1 1 1 - - 5 9 Ingen kampklar

4222 14/7 49 1 1 1 5 8 22 18 2 DEL næsten kampklar
2 DEL under opbygning

4225 26/7 49 1 1 1 4 12 34 - 1 DEL næsten kampklar
3 DEL under opbygning

4228 26/7 49 1 1 1 4 11 38 2 1 DEL næsten kampklar
2 DEL næsten opbygget
1 DEL under opbygning

HJVD OKT-49 10 10 10 38 75 485 47 i alt styrke 675

Styrkens iklædning og opstilling i oktober 1949
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Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns kompagniarealer (km2) 1953

HJVK4201 HJVK4207
Horne 38,62 Nyborg Lands. del af Hjulby 4.00
Diernæs 18.61 Vindinge 30.53
Svanninge 35.81 Frørup 28.40
Haastrup Jordløse 40.09 62.93
Faaborg-Bjørnø 1.52 HJVK4208
Avernakø 5.99 Ullerslev 13.40
Lyø 6.14 Aunslev Bovense 36.45

146.78 Del af Hjulby 3.68
HJVK4204 Skellerup Ellinge 20.24
Espe 14.06 Kullerup Refsvindinge 19.49
Vantinge 7.18 Ørbæk 14.23
Gestelev 10.97 107.49
Ringe 34.55 HJVK4210
Ryslinge 14.88 Sandholt Lyndelse 10.00
Søllinge Hellerup 19.63 Ø. Hæsinge 20.46
Herrested 25.64 Brahetrolleborg 46.39
Gislev Ellested 45.45 Del af Hillerslev 10.00

172.36 86.85
HJVK4205 HJVK4211
Krarup 16.06 V. Hæsinge 17.00
Herringe 10.91 Sdr. Broby 23.11
Kværndrup 31.17 Nr. Broby 30.20

58.14 Allested Vejle 19.52
HJVK4213 Heden 7.70
Svindinge 21.46 Del af Hillerslev 15.21
Langå Øksendrup 17.95 112.74
Hesselager 26.90 HJVK4225
Gudbjerg 43.85 Rudkøbing 1.28
Gudme Brudager 25.56
Oure Vejstrup 25.13 HJVK4226
Skårup 27.58 Snøde, Stoense, Hov, Bøstrup 60.92

188.43 Tranekær Tullebølle 46.46
HJVK4216 107.38
Svendborg 3.00 HJVK4228
Tved 15.09 Longelse Fuglsbølle 24.31
Thurø 7.39 Skrøbelev Simmerbølle 28.96

25.48 Lindelse Strynø 33.23
HJVK4219 86.50
Bregninge 20.17 HJVK4229
Landet 19.14 Humble 37.27
Bjerreby 30.32 Tryggelev Fodslette 22.02
Drejø 8.22 Magleby 35.15
Skarø 1.89 94.44

79.74
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HJVK4222 HJVK4231
Søby 12.11 Ulbølle V. Skerninge 23.15
Bregninge 15.89 Ø. Skerninge Ollerup 25.59
Tranderup 12.29 Egense 21.43
Rise 29.81 70.17
Ærøskøbing 2.50 HJVK4232

72.60 Aastrup V. Åby 35,23
HJVK4223 Hundstrup Stenstrup 41.10
Marstal 15.44 Stenstrup Lunde Kirkeby 33.18

109.51
HJVK4240
Svendborg, ca. 4.00 HJVDSYDFYN (19 HJVK) 1602.25 km2

Tilslutning til de frivillige værn i februar 1953
(Før propagandaugen)

HJVK INDB. HHV LMK MHV LO I ALT %

4201 14.365 121 40 32 31 224 1,56
4204 12.495 207 40 38 285 2,25
4205 3.300 64 20 84 2,55

4207 15.600 63 20 34 30 147 0,94
4208 8.175 58 20 4 82 1,00
4210 3.450 45 8 53 1,54

4211* 6.900 49 49 0,71
4213 11.225 86 60 20 166 1,48
4216 + 4240 26.125 149 101 60 310 1,19

4219 5.335 47 20 20 87 1,63
4222 6.400 52 60 10 122 1,91
4223 5.200 23 20 12 55 1,06

4225 4.600 56 20 6 14 96 2,09
4226 5.850 80 60 20 160 2,74
4228 5.050 58 20 20 98 1,94

4229 5.325 53 40 22 115 2,16
4231 4.810 61 61 1,27
4232 6.950 109 60 12 181 2,60

HJVD 42 151.155 1381 480 195 319 2375 1,57

% af total hjemmeværns-
styrke på Sydfyn - 58,15 20,21 8,21 13,43 100 -

*: Oprettet 20/5 1951 af HJVK 4210
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Hjemmeværnskompagniernes styrke 1958-59

HJVK STYRKE + LO KC DF GF

4200 57 * 1 13 7
4201 141 23 1 7 15
4204 201 15 1 12 27
4205 80 8 1 2 13
4207 69 13 1 6 7
4208 93 3 1 9 12
4210 59 4 1 5 8
4211 116 11 1 5 12
4213 77 8 - - -
4214 67 - 1 4 9
4216 82 * 1 5 10
4219 57 16 - - -
4222 62 - 1 4 6
4225 59 41 - - -
4226 77 20 - - -
4228 65 - 0 3 9
4229 65 6 - - -
4231 69 6 - - -
4232 42 17 1 4 7
4240 75 * 1 7 10
LO * 39

HJVD 1613 230 - - -

*: LO designeret til 4200-4216-4240.
-: ikke oplyst.

Kilder: Frigjorte mobilisable. Indberetning til generalmajor Johnstad Møllers Fond,
Uddannelsesrapport 1958
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Hjemmeværnskompagniernes styrke 1965-96

HJVK 1965-66 1974 Tilgang 1979 1979 1979 1993 1993 1996 1996
mænd mænd i 1974 mænd kvinder i alt mænd kvinder mænd kvinder

4200 92 98 16 73 29 102 121 29 99 26

4201 119 75 6 70 10 80 - - - -

4204 127 120 21 127 19 146 117 21 116 20

4205 ca. 80 73 4 59 7 66 79 10 70 7

4210 ca. 60 57 10 64 11 75 57 8 55 10

4211 97 90 18 105 23 128 88 14 87 8

4213 68 59 6 58 10 68 52 12 48 18

4216 78 56 6 91 13 104 95 18 77 10

4219 61 38 9 55 9 64 62 8 64 13

4222 57 65 9 58 17 75 60 13 65 11

4225 61 71 11 69 17 86 86 10 87 11

4226 84 95 12 94 12 106 73 4 64 7

4228 66 76 7 80 11 91 83 10 74 11

4229 ca. 63 - - - - - - - - -

4230 A - 79 4 77 6 83 62 11 56 12

4231 88 79 3 62 15 77 49 7 48 6

4232 49 - - - - - - - - -

4234 - 123 12 96 21 117 87 11 84 10

4240 88 76 7 76 2 78 61 6 65 7

I ALT ca. 1338 1330 161 1314 232 1546 1232 192 1159 187

HJVK 4223 sammenlagt med 4222 15/4 1957. HJVK 4229 sammenlagt med 4228 30/9
1967. HJVK 4232 sammenlagt med 4205 1/7 1968. HJVK 4230 A oprettet 15/4 1967.
HJVK 4234 oprettet 1/7 1967. HJVK 4201 sammenlagt med 4234 1/41989.

Kilde: Frigjort mobilisable 1965-66 (antal ikke anført antal ). Indberettet styrke 1974,
1979, 1993 og 1996.



51HJEMMEVÆRNET

© Kort & Matrikelstyrelsen (A. 200-98)

Kompagniområder



Fra arbejdsgrupper til
rådsstruktur

I november 1986 nedsatte distriktet
arbejdsgrupper blandt medlemmer af
chefgruppen med opgave at udarbejde
forslag til vægtning af hjemmeværnsdi-
striktets indsats på distrikts- og kompag-
niplan med følgende kommissorium:

a. Mål:
Arbejdsgrupperne skal udarbejde forslag
til en fremtidig vægtning af aktiviteterne
på henholdsvis distrikts- og kompagni-
plan.
Forslagene skal indeholde den bedst
mulige udnyttelse af de rådige ressourcer
på øvelses- og uddannelsesområdet,
såvel de ressourcer som findes ved
distriktet som i kompagnierne.

b. Afgrænsning:
Ved aktiviteter på distrikts- og kompagni-
plan forstås de øvelses- og uddannelses-
aktiviteter, som arbejdsgrupperne vurde-
rer som en nødvendighed for at kom-
pagnierne kan opnå det bedst mulige
uddannelsesresultat og derved den størst
mulige kamp-/og operative duelighed.
Aktiviteter, der i fredstid tilsigter hjem-
meværnskompagniets trivsel, skal tages
med.
Forholdet imellem Hjemmeværnsregio-
nens og Hjemmeværnsdistriktets aktivi-
teter skal ikke medtages.
Den nuværende tildeling af fast personel
til distriktet samt distriktets nuværende
budget lægges til grund for beregningen
af ressourcerne.

c. Særlige forhold:
Arbejdsgrupperne skal i så vid udstræk-
ning som muligt søge at udnytte erfarin-
ger fra det daglige hjemmeværnsarbejde i
kompagnier til dels at fremkomme med
et forslag til opdeling af aktiviteter på
kompagni- og distriktsniveau, dels at
fremkomme med prioriteringslister for
hvert niveau.

Arbejdsgruppernes resultater frem-
lægges til debat i maj 1987 dog uden
egentlige konklusioner, men med betragt-
ninger om emnerne:
- kvalitetskontrol af funktionsuddannel-

sen,
- placering og gennemførelse af grund-

læggende funktionsuddannelse,
- stramning af aktiviteterne mod »det

realistiske«,
- krav om fysisk standard,
- instruktørernes forudsætninger, herun-

der instruktører fra værnene,
- uddannelsesofficerernes arbejdsområ-

der,
- distriktets støtte ved kompagniets øvel-

ser m.v.
- ressourcer,
- forhold vedrørende chefers og føreres

selvstændighed,
- værdien af øvelser med fremmede

enheder,
- økonomien (tabt arbejdsfortjeneste

m.v.) i forbindelse med obligatorisk
føreruddannelse og muligheder for
kurser ved andre hjemmeværnsregio-
ner,

- betydningen af socialt samvær på alle
niveauer.

Arbejdsgrupperne fortsatte debatten ved
efterfølgende stævne for chef-/ næst-
kommanderende i juni, og chefen for
distriktet vurderede, at resultaterne skul-
le indgå i retningslinier for aktiviteterne
fra 1988.

HJEMMEVÆRNET FREM TIL ÅR 2000.
Efter påsken 1989 kontaktede distriktet
personel, som skulle indgå i en arbejds-
gruppe i den landsdækkende debat om
Hjemmeværnets fremtid. Kommissoriet
lød:
Arbejdsgruppen har til opgave at frem-
sætte vurderinger af og forslag til Hjem-
meværnets udvikling og videreførelse
frem til år 2000.
Vurderinger og forslag skulle baseres på
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den forventede udvikling i samfundet
generelt. Udviklingen skulle søges klar-
lagt gennem overvejelser af de tendenser,
der kunne forventes i den enkelte borgers
behov for aktivitet, engagement, hold-
ning og stillingtagen.
Arbejdsgruppen analyserede i denne for-
bindelse, hvilke målgrupper som måtte
forventes at have interesse for deltagelse i
det frivillige forsvar.

Emnet blev behandlet indgående i hele
landet, og resultaterne blev sammenfattet
og vurderet af hjemmeværnets landsråd
først i 1990’erne. Uddrag af holdningerne
er refereret i afsnit XIV.

HJEMMEVÆRNETS
RÅDSORGANISATION
er etableret i henhold til hjemmeværnsbe-
stemmelse (HJVBST) 200-1 i 1992 med:

1) UNDERAFDELINGS-RÅD
med kompagnichef (fmd.) og leder for
oplysningsudvalg som »fødte medlem-
mer« og 4-5 repræsentanter for kompag-
niet.

2) DISTRIKTS-RÅD,
med chef for Hjemmeværnsdistriktet
(fmd.), uddannelsesofficer og informati-
onssekretærer som »fødte medlemmer«
samt en kompagnichef valgt af og blandt
kompagnichefer og en repræsentant fra
hvert underafdelingsråd.

3) REGIONS-RÅD
med chefen for Regionen (fmd.), stab-
schefen for Regionen, chefen for O-sektio-
nen og konsulenten som »fødte medlem-
mer«. Derudover en repræsentant for
chefen for distriktet, en kompagnichef
samt en frivillig repræsentant fra hvert
distriktsråd.

4) LANDS-RÅD:
chefen og Den kommitterede for Hjem-
meværnet, inspektøren for Marinehjem-
meværnet og for Flyverhjemmeværnet,

stabschefen for Hjemmeværnet, chefen
for informationsafdelingen, en officer fra
hjemmeværnsstaben, chefen for Tjeneste-
stedskorpset, chefen for Hjemmeværns-
skolen, en repræsentant for chefen for
Hjemmeværnsregionen og en frivillig
repræsentant for hvert regionsråd.

I 1992 havde rådene til opgave at behand-
le emnerne:
- Aktiviteter i 1993 (orientering) og 1994

(forslag)
- Generelle hjemmeværnsforhold, nu og i

fremtiden
- Holdninger, udvikling og forslag.

Det første rådsmøde i distriktet afholdtes
21. september 1992, hvor udbygning af og
opgaver for rådet blev fastlagt.

Flyverhjemmeværnet

FRA LUFTMELDETJENESTE TIL
LUFTMELDEKORPS.
Den 30. november 1934 oprettedes »Den
frivillige Luftmeldetjeneste«, som funge-
rede indtil 29. august 1943 og nedlagdes i
den kendte skikkelse ved et møde den 27.
juni 1945. Genoptagelse af aktiviteterne
skete efter forhandlinger 25. oktober 1948
i foreningsregi. Den 24. september 1949
tiltrådte Forsvarsministeriet, at Hærens
Flyvetropper skulle deltage i retablerin-
gen med henblik på, at luftmeldetjene-
sten senere henlagdes under det kom-
mende luftvåben, hvilket skete pr. 20.
december 1950.

I perioden 1950-52 reduceredes luftmel-
deposternes antal fra ca. 700 til ca. 400
med regionale samlecentraler (Aalborg,
Aarhus, Viborg, Kolding, Odense, Køben-
havn, Nykøbing F og Rønne). Over-
enskomst mellem forsvarsministeren og
foreningen »Den frivillige Luftmelde-
tjeneste« om oprettelse af »Luftmelde-
korpset« godkendtes 6. september 1951.
Den 23. april 1952 stadfæstede kongen
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ændringsforslag til loven om Hjemme-
værnets ordning. Luftmeldetjenesten
blev som Luftmeldekorps en del af Flyve-
hjemmeværnet (FHV) og placeredes i
hjemmeværnet som en enhed svarende til
en region. Dermed indtrådte luftmelde-
tjenestens medlemmer efter begæring om
optagelse til frivillig tjeneste i Flyver-
hjemmeværnet.

Dette medførte, at medlemmerne blev
iklædt, bevæbnet, udrustet og uddannet
som det øvrige hjemmeværnspersonel.
Danmark blev opdelt i 8 luftmeldedistrik-
ter, hvoraf Fyn indgik som ét distrikt med
kaptajn W. Görnandt som første chef. Ved
organisationsændring i 1974 blev landet
opdelt i 6 lavvarslingsområder med hver
en lavvarslingscentral (LAVAC), hvorfra
direkte forbindelse med egne fly kan
oprettes.

På Fyn oprettedes lavvarslingsdistrikt
Odense med flg. luftmeldeeskadriller:
Bogense, Odense, Kerteminde, Nyborg
og Assens og i Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyns område: Sydlangeland (H),
Nordlangeland (G), Ærø (J), Svendborg
(I), Faaborg (K) og Ringe (F), hvor bog-
stavbetegnelsen indgår i betegnelsen af
luftmeldeposterne (LMP), som er placeret
i hjemmeværnskompagniernes områder.
I 1973 oprettedes Hjemmeværnskom-
mandoen, og Flyvehjemmeværnet indgik
som en integreret del. For nærmere detal-
jer og oplysninger om luftmeldetjenesten
henvises til litteraturen herom.

Om samarbejdet mellem Hærhjemme-
værnet og Luftmeldekorpset skriver che-
fen for Hjemmeværnskompagni 4204
Ringe, kaptajn K. Veltzé (1984):

»Solidt plantet i den danske muld står
luftmeldekorpsets umiskendelige tårne –
som et håndgribeligt tegn på dansk for-
svarsvilje.
I sin grundkonception oprettet som var-
sel mod den yngste våbengren, luft-

våbnet, har korpset nu i 50 år udført selv-
samme funktion – og er dermed et slåen-
de bevis for teknologiens grænser: Alle
nok så avancerede elektroniske varslings-
systemer til trods er luftmeldeposten
»ankeret« i varslingen – og således også
kompagniets uerstattelige sikring mod
den tiltagende fare fra luften.

Som et selvfølgeligt og naturligt udslag af
våbenbroderskabet indgår samarbejde til
gensidig gavn og dygtiggørelse. Det er let
at koordinere indsatsen – især, da delin-
ger med fordel kan oprette stade
(»kommandopost«) i nærheden af luft-
meldeposterne. Og hvilken styrkelse af
overvågningen er det ikke, at øjne fra tår-
net spejder vagtsomt ud over området –
en kendsgerning, specielt udenlandske
enheder regelmæssigt overser under
øvelser. Med held har vi koordineret felt-
mæssig uddannelse med afholdelse af
luftmeldeøvelser. Og hvilken realistisk
dimension får en nok så traditionel
»infanteriøvelse« ikke derigennem.

Også om den teoretiske uddannelse sam-
arbejdes der efter muligheder – udfra
devisen om at udnytte hinandens specia-
ler. For til stadighed at være orienteret om
planer og aktiviteter udveksles øvelses-
programmer m.v. og efter behov deltager
eskadrille- og kompagnichef i planlæg-
nings- og befalingsmandsmøder hos hin-
anden. Vort samvær udbygger også vores
kammeratskab.

Samarbejdet mellem eskadrille og kom-
pagni er vokset naturligt frem i erkendel-
se af ikke blot de åbenlyse og umiddelba-
re fordele, men også i bevidstheden om,
at øvelse gør mester. Vi har ikke ladet det
blive ved samarbejdsaftalen – vi samar-
bejder.
Meget er nået, men mere forestår«.
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DET MARITIME HJEMMEVÆRN
Straks efter krigens afslutning blev der
oprettet private hjemmeværnsforeninger
og sideløbende hermed blev der også
dannet marinekompagnier og -flotiller
bl.a. af personel med tilknytning til
Søværnet eller med andre maritime inter-
esser. Den 19. august 1948 stillede Søvær-
net kommandør E. M. Dahl til rådighed
»med henblik på varetagelse af forhold
Søværnet vedrørende i forbindelse med
gennemførelse af lov om Hjemmevær-
nets ordning«, der trådte i kraft 1. april
1949.

Eksisterende flotiller blev administrativt
underlagt hjemmeværnsregioner og -dis-
trikter, men var i taktisk henseende
underlagt søværnskommandoen (mari-
nedistrikterne). De første 7 flotillechefer
blev udnævnt 4. marts 1950, blandt dem
Hans Otto Gether-Caspersen som chef for

flotille 42-15, Svendborg. H. O. Gether-
Caspersen fungerede samtidig de første
år som næstkommanderende for
distriktslederen, kaptajn Axel Christian-
sen. Straks efter oprettedes en flotille 42-
16 i Faaborg (og på Ærø). I løbet af 1950
blev der oprettet 22 flotiller landet over.

Ved kundgørelse af 13. marts 1952 etable-
redes en stab for »Det maritime Hjemme-
værn« (DMH) og denne fik personelfor-
valtning i sommeren 1953. Fra 21. juni
1961 blev betegnelsen »Marinehjemme-
værnet« (MHV) officiel. I efteråret 1953
blev marinehjemmeværnet selvstændig
materielforvaltende myndighed, overtog
materiel fra Hjemmeværnsregion IV og
forestod forvaltning af skibsmateriel.
Marinehjemmeværnet var herefter en
regulær gren af hjemmeværnets tre
værnsgrene. Samtidig blev flotillenumre
fra januar 1953 ændret således, at de i
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Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn værende
flotiller fik numrene: 310 for Faaborg –
Ærø og 313 for Svendborg – Nyborg. Med
oprettelse af marinedistrikterne i 1973
blev flotillenumrene ændret igen.
Nu, i 1995, er betegnelserne: flotille 243
Faaborg, flotille 244 Svendborg og flotille
245 Ærø. Endvidere oprettedes »Hjem-
meværnskommandoen« (HJK) i 1973 og
marinehjemmeværnet indgik her som en
integreret del.

Marinehjemmeværnet har i mange år
anvendt kursusejendommen »Slips-
havn«. Den 13. juli 1956 blev komman-
dantskabsforvaltningen overdraget fra
Søværnet til Marinehjemmeværnet. Slips-
havn, der nu er en del af Hjemmeværns-
skolen, benyttes som kursussted af alle
hjemmeværnsgrene og havde i 1991 i alt
174 kurser med i alt 3575 elever. Flotiller-
ne har deltaget i talrige konkurrencer og

togter til Sverige, Norge, England og de
seneste år også til Baltikum.

For nærmere oplysninger om Marine-
hjemmeværnet henvises til litteratur om
denne tjenestegren.

Samarbejdet mellem Hærhjemmeværnet
og Marinehjemmeværnet er udbygget i
lighed med det øvrige samarbejde mel-
lem værnsgrenene. Talrige øvelser er gen-
nemført med landgangsoperationer med
deltagelse fra Marinehjemmeværnet. Flo-
tillernes kommandoorgan og frivagt for
besætningerne er normalt i hjemsteds-
havnen, hvor der også påhviler Marine-
hjemmeværnet opgaver bl.a. med havne-
kontrol og et begrænset områdeansvar. I
sagens natur er der udarbejdet nøje sam-
arbejdsaftaler for løsning af disse opga-
ver.
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Den civile afdeling
– oplysning og hvervning

HJEMMEVÆRNETS
KONSULENTTJENESTE
Chefen for Hjemmeværnet og den kom-
mitterede for Hjemmeværnet tegner i fæl-
lesskab det samlede Hjemmeværn med
dets forskellige tjenestegrene. Den kom-
mitterede udnævnes i åremål blandt Fol-
ketingets medlemmer og er ansvarlig for
oplysningsaktiviteter.
Drivkraften i de lokale områder er et
antal hjemmeværnskonsulenter, som er
ansat med ansvar for én til flere regioners
forskellige tjenestegrene.
Konsulenterne hjælper enhedernes op-
lysningsudvalg med løsning af mangear-
tede opgaver, såvel internt som eksternt,
og har specielt opbygget en ekspertise i
etablering af oplysende udstillinger og
foredragsvirksomhed.

I den fynske region har følgende konsu-
lenter virket:

Charles Nielsen (fra 1951)
Jens P. Pedersen, Farendløse (til 1954)
Arne Skovmand (1954 – 1956)
Asbjørn Nielsen (1956 – 1957)
Jørgen Larsen (1958 – 1961)
Vøgg Ramming (1961 – 1986)
Preben Petersen (1986 -)

Som hjælpere for konsulenterne har
distrikterne fra sidst i 1960’erne tilknyttet
informationssekretærer til at varetage de
løbende aktiviteter i distrikternes områ-
der. Der er ydet en stor indsats for oplys-
ning såvel udad til befolkningen som

internt for personellet. Omtale i pressen
har været stærkt benyttet. Hvervebetone-
de arrangementer som hjemmeværnsud-
stillinger og forsvarsudstillinger ved
dyrskuer og messer, udstillingstog, film-
arrangementer, foredrag, våben- og mate-
rieldemonstrationer, dagligstuemøder og
demonstrationer af specialer m.v. har
været brugt i forskellige udgaver.
Hjemmeværnets deltagelse i markering
af nationale og historiske mindedage har
ligeledes givet positivt stof til pressen. En
stor del af disse arrangementer er gen-
nemført med hjælp fra »den civile afde-
ling«.

For at give et indtryk af de meget forskel-
ligartede opgaver, som er gennemført
lokalt mange steder, kan af større arrange-
menter i Svendborg eksempelvis nævnes:

1950: Udstilling og våbendemonstration
(alle frivillige værn)

1951: Hjemmeværnsuge afsluttede med
fakkeltog.

1953: Propaganda-uge i februar med
udstillinger, biograf, hjemme-
værnsorkester og march i byen.

1956: »Åben sangtime« arrangeret i
Forsamlingsbygningen af Statsra-
diofonien med lektor Frits Haase,
København. 40 minutters udsen-
delse i radioen. Overskuddet gik
til Hjemmeværnsfonden.

1964: Udstilling i Borgerforeningen,
demonstration og »opvisning« på
Thurø-Rev.

1966: Stor realistisk sanitetsøvelse
(førstehjælp) i ruinerne af Hotel
Wandall, som var ved at blive
revet ned.
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Lottedeling på indmarch til parade på Torvet.

Musikkorps spiller ved hjemmeværnsuge 1953.



1968: Koncert med 120 mands orkester
fra Pequannock, New Jersey.

1969: »Åbent hus« på hjemmeværns-
gården »Sølund«.

1995: Rekonstruktion af våbenmodta-
gelse ved Skjoldemose.

1996: Totalforsvarsudstilling på Valde-
mars Slot.

Derudover har hjemmeværnets deltagel-
se i konkurrencer, terrænsport, skydning
og Nijmegenmarchen m.v. givet god pres-
seomtale. Specielt har hjemmeværnet
ydet en stor indsats ved eftersøgning af
eftersøgte personer. Den mest omfangsri-
ge og omtalte eftersøgning var ved
»Mona- sagen« i 1964. (Se omtale under
Hjemmeværnskompagnierne 4200 og
4240)

Hjælp ved sprængning af skorstene,
betonfundamenter, issprængninger m.v.

har ofte været store »tilløbsstykker«.
Under snekatastrofer har hjemmeværnet
assisteret med opretholdelse af forbindel-
ser med civile myndigheder (»snebered-
skab«) og været lokale vejvisere ved
udbringning af mad til ældre f. eks. med
pansrede mandskabsvogne, når sneen
har lukket for alle andre muligheder.

Ved talrige stævner, udstillinger og sport-
sarrangementer har hjemmeværnets
personel hjulpet med radio- og sanitet-
stjeneste (førstehjælp), brandvagt og tra-
fikregulering. Til de største arrangemen-
ter hører den årlige Midtfyns Festival i
Ringe (med op til 60.000 deltagere) samt
Landsstævnet 1994 i Svendborg, hvor
over 40.000 blev hjulpet til en god ople-
velse og gennemførelse af stævnet. I disse
situationer har hjemmeværnet fået stor
ros.

Foredrag

Under Ungarnskrisen 1956 kom mange
henvendelser fra folk, som gerne ville
optages i hjemmeværnet. Situationen gav
mange anledning til at tænke alvorligt
over tingene. Man overvejede en landsan-
noncekampagne, men veg tilbage for evt.
uheldige virkninger i en spændt situati-
on. Det blev pointeret, at det var den
personlige henvendelse til den enkelte
mand, der var brug for nu. Det angik
specielt de folk, som tidligere havde
brugt undskyldningen: »Vi skal nok kom-
me, når der er brug for os« og mange
andre. Det, der før var et argument, var i
1956 en kendsgerning for alle: At en kri-
tisk situation kan komme uventet og
udvikle sig så hurtigt, at hjemmeværnet
ikke får tid til at optage og iklæde nyt
mandskab.

I 1963 udsendte Regionen bestemmelser
for oplysningsudvalg ved kompagnier og
distrikter. Kompagniernes udvalg sam-
mensættes af tre personer, hvoraf mindst
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én skal være lotte. Udvalget skal tilrette-
lægge al hvervnings- og oplysningstjene-
ste, administrere »hvide mødebefalinger«
(ikke-mødepligtige ved mobiliseringsen-
heder) samt mindst én gang om året til-
rettelægge et oplysningsmøde med uden-
rigs- og forsvarspolitiske emner. Der
tilrettelægges udstillinger og oprettes
kontakter til foreninger og organisationer
med tilbud om foredrag og film. Regio-
nen udsender en liste med oversigt over
foredragsholdere, der er til rådighed, og
som indeholder en snes foredragsholde-
re. Oplysningsudvalgenes medlemmer
uddannes ved kurser i elementær oplys-
nings- og hvervevirksomhed samt uden-
rigs- og forsvarspolitik på Hjemme-
værnsskolen i Nymindegab.

Filmtjenesten

har indkøbt, vedligeholdt og distribueret
et utal af film af oplysende eller instruk-
tivt indhold. Det er et stort antal film, som
er kørt ved talrige møder. Fremvisningen
er foretaget på 16 mm. filmapparat, admi-
nistreret af distriktet og med autoriseret
operatør.

Ud over de foran nævnte områder har
Den civile Afdeling medvirket ved socia-
le sammenkomster, herunder også kom-
pagnifester og jubilæer. Disse aktiviteter
har også medvirket til at udbrede kend-
skabet til det frivillige forsvar.

Jubilæer

Lottedistrikt Sydfyn fejrede Lottekorp-
sets 20 års jubilæum i Lunde Sognegård i
en forrygende snestorm den 13. april
1966.
Festtalen holdtes af regionslotte R. Vag-
ner Nielsen, Odense og afsluttede med en
præsentation af lotteuniformer gennem
tiderne. Chefen for Hjemmeværnsregion
IV, oberst K. Kjeldsen talte og foretog

uddeling af 10-års tegn. Vejret bevirkede,
at lotter fra Ærø måtte melde afbud.

Hjemmeværnets 20 års jubilæum for
oprettelse af det statslige hjemmeværn
blev fejret på distriktsplan ved en festlig-
holdelse i Ringehallen den 12. april 1969
og havde samlet ca. 700 deltagere fra det
meste af Svendborg Amt.
Hjemmeværnsregion IV’s musikkorps og
sangerinden Grethe Sønck underholdt.
Efter chefen for Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyn, oberstløjtnant M. K. Sørensens
velkomst overtog eskadrillechef, sogne-
præst Anton Christoffersen, dirigent-
hvervet. Festtaler ved skoleinspektør
Damgaard Petersen, Ringe og chefen for
Militærregion IV, oberst H. J. F. Freisle-
ben. Fhv. chef for Hjemmeværnsregion
IV, oberst K. Kjeldsen foretog overrækkel-
se af 20-års tegn.
Der blev ikke arrangeret større landsdæk-
kende markeringer af jubilæet.

Lottekorpsets 25 års jubilæum fejrede
man på Sydfyn, som den Fynske Lotte-
dag, i Svendborg lørdag den 3. maj 1971,
netop på dagen for Svendborg Lottekreds
oprettelse 25 år tidligere.
Man mødtes til festgudstjeneste i Vor
Frue Kirke kl. 1000, herefter frokost i Bor-
gerforeningen for 125 lotter plus gæster.
Seks lotter fra Sydfyn fik, som jubilarer,
overrakt et erindringsbæger.
Efter frokosten kørte vi til Hvidkilde Slot,
hvor greveparret viste rundt. Dagen slut-
tede på Sølund med kaffebord. På gårds-
pladsen blev vi mødt med festlig musik af
Hjemmeværnsregion IV’s orkester.

Hjemmeværnets
25 års jubilæum (1949-1974)

Afholdtes som distriktsarrangement lør-
dag den 30. marts 1974 i Taasingehallen,
hvor 1000-1100 gæster og hjemmeværns-
folk med ledsagere fra alle tre værnsgrene
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og kvindekorpsene deltog. Fra Ærø del-
tog ca. 70 personer, som fra færgen i
Svendborg blev transporteret med bus til
festsalen, og hjemturen foregik med
ekstrafærge. 29 af deltagerne var jubila-
rer. Fra Langeland kom 36 jubilarer, og
festdeltagerne herfra fyldte adskillige
busser. Fra hele distriktsområdet mønst-
redes henholdsvis: Hærhjemmeværnet
131, lotterne 11, marinehjemmeværnet 18
og flyverhjemmeværnet 27 eller i alt 187
jubilarer.

I anledning af jubilæet var fremstillet:
Jubilæums P-skiver, tændstikæsker, mær-
kater og jubilæumsplakater. Hjemme-
værnsbladet udsendte et jubilæumsskrift.
TV- og radio-udsendelser beskæftigede
sig med jubilæet. Svendborg Bryghus
fremstillede en »Hjemmeværnsbryg«,
som også kunne erhverves efter jubilæet
for 55 kr. pr. kasse.
Politikompagni 4230 forestod trafikregu-

lering og adgangsvagt ved hallen.
Gæsterne førtes til pladserne af deres
»værtskompagnier«.

Ved festen var gæsterne fordelt til de
enkelte hjemmeværnsenheder med bord-
kort til chefer, jubilarer og gæster på de
festligt pyntede borde. Programmet var:

Kl. 1730 Hallen åbnes
Kl. 1800: Gæsterne ankommer og går

på plads. Koncert ved
Hjemmeværnsregion IV´s
musikkorps under ledelse
af dirigent Arne Kærslund.

Kl. 1830: Velkomst ved chefen for
Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn, oberstløjtnant M. K.
Sørensen.
Fællessang
(Langt højere bjerge).
Festtale ved dr. phil.
Jørgen Hæstrup.

61HJEMMEVÆRNETS INFORMATIONSTJENESTE

Ca. 1000 deltog i hjemmeværnets 25 års jubilæumsfest i Taasingehallen.



Fællessang
(Når pligterne kalder).
Hyldest til jubilarerne ved
chefen for Hjemmeværnsre-
gion IV, oberst P. S. Kristian-
sen; overrækkelse af 25 års
tegn.
Tale ved Den kommitterede
for Hjemmeværnet, MF
Poul Søgaard.
Spisning: Jubilæumsplatte.
Dans, herunder forskellige
hjemmeværnsindslag.

Kl. 0100: Retræte. Fællessang (Altid
frejdig, når du går).

Påklædning: Tjenesteuniform med
dekorationer.

Musik: TEWOS orkester.

Toastmaster: Robert Juul.

Det var en højtidelig, festlig og uforglem-
melig aften for alle deltagerne.

Hvervning

Til behandling og afgørelse af ansøgnin-
ger om frivillig tjeneste i hjemmeværnet
udpeges i hvert distrikt for tre år ad gan-
gen af forsvarsministeren et udvalg på 5
medlemmer, jf. hjemmeværnslovens § 10.
Disse indstilles af Den danske Købstads-
forening og De samvirkende Sogneråds-
foreninger, senere af Kommunernes
Landsforening. De nærmere regler for
udvalgenes nedsættelse fastsættes af for-
svarsministeren.

Distriktsudvalgenes opgave er »at sige
god for« det personel, som ønsker opta-
gelse i hjemmeværnet og har skrevet
optagelsesbegæring. I nogle tilfælde må
også hjemmeværnslægen træde til med
en vurdering af ansøgerens egnethed.
Endvidere kan ansøgeren være mobilisa-
bel og af denne grund være forhindret i at
deltage i hjemmeværnet.
Kompagnierne må højest have 10% af
mandskabet som mobilisable.
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I en opgørelse fra Hjemmeværnsregion
IV i 1973 anføres mandskabsstyrken at
være 3963 mand, hvoraf 383 er mobilisab-
le (9.66%). Årets tilgang er i alt 121 mand
og »udskiftningen« ca. 10%.

Af årets 472 begæringer om optagelse var:
37 afvist af distriktsudvalgene (7.8%)
16 afvist af hjemmeværnslægen (3.4%)
28 ønskede ej iklædning (5.9%)
7 var udskrevet til CF (1.5%)
4 manglede lægeattest (1.0%)
92 i alt.

Netto var 380 optaget i hjemmeværnet.
Afslåede begæringer var 12.2% i 1973
mod 5.7% i 1972.
(Kilde: Uddannelsesrapport 1973)

Erhvervsstatistik

Som eksempel på den erhvervsmæssige
fordeling af hjemmeværnets personel
anføres her en statistisk opgørelse for
Langeland
(1 by- og 3 landkompagnier) 1/11 1954

Den seneste udvikling i samfundet har
medført, at selvstændige erhvervsdriven-
des andel er blevet mindre. Dette har
medført, at en række lederemner blandt
disse ikke er til stede. Der er opstået et
større behov for lederuddannelse i hjem-
meværnet. Traditionelt savnes også
»modent personel« i alderen 30-40 år,
hvilket ligeledes kan henføres til udvik-
lingen i samfundet. Specielt selvstændige
erhvervsdrivende i denne aldersgruppe
har travlt med at etablere og konsolidere
deres virksomhed.
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Erhverv/HJVK 4225 4226 4228 4229 i alt %

Arbejdere 3 16 5 7 31 11,5

Handlende/fabrikant 11 2 9 7 29 10.7

Funktionærer 14 8 4 8 34 12.6

Håndværkere 11 14 6 6 37 13.8

Lærere 3 2 0 3 8 3.0

Tandl./apotekere 3 1 0 2 6 2.3

Sagførere 2 0 0 0 2 0.8

Andre tjenestemænd 4 0 3 4 11 4.1

Præster 0 2 2 1 5 1.9

Skovfogeder 0 2 0 0 2 0.8

Fiskere 1 1 0 2 4 1.5

Gårdejere 0 27 21 12 60 22.2

Landmænd 5 18 12 5 40 14.8

I alt 57 93 62 57 269

PR-virksomhed . Hjemmeværnsdistrik tet spon-
sorerer cykelhold fra Svendborg i »Danmark



Den frivillige kompagnichef
Ved J. M. L. Schou-Hansen

Kompagnichefens hverdag og opgaver:
Den vigtigste opgave for kompagniche-
fen er at holde sammen på kompagniet.
De nærmeste hjælpere er befalings-
mandskredsen. Kompagnichefen må der-
for være accepteret af denne kreds.
Kompagniets trivsel og udvikling kan
næsten altid henføres til kompagniche-
fens engagement og beslutsomhed, idet
det forventes, at han som mødeleder og
inspirator sammen med befalingsmæn-
dene formulerer hjemmeværnskompag-
niets visioner i form af årsplaner, akti-
vitetsoversigter og såvel skrevne som
uskrevne regler (normer) i hjemmeværn-
skompagniet.
Samtidig forventes det også, at kompag-
nichefen selvstændigt kan træffe hen-
sigtsmæssige beslutninger som fører og
leder af hjemmeværnskompagniet samt
være dets talsmand (også uformelt).

Kompagnichefen skal:
- kunne overskue opgaven,
- kunne delegere til befalingsmændene

(turde bruge befalingsmanden og
acceptere andre løsninger end sine
egne),

- kunne motivere personellet,
- kunne lytte til personellet,
- kunne skabe sammenhold,
- være ordholdende og ærlig.

Ovennævnte krav forudsætter bestemte
evner hos kompagnichefen. Evner der
ofte er fremelsket og forstærket igennem
civil uddannelse og arbejde, og som kun
få kan nå at tilegne sig under den korte
uddannelsestid på Hjemmeværnsskolen.
Chefen for hjemmeværnsdistriktet udpe-
ger den nye kompagnichef i samarbejde
med hjemmeværnskompagniets befa-
lingsmænd, hvis accept er særdeles vig-
tig.

Kompagnichefen i historisk perspektiv:
I perioden 1945-49 valgtes nye kompagni-
chefer fra modstandsbevægelsens ræk-
ker. Mange fortsatte i det statslige hjem-
meværn efter 1949.
I perioden 1949-70 valgtes ofte lokale
erhvervsledere, ledere i offentlige stillin-
ger og selvstændige. Folk der var anset på
egnen, og som igennem deres daglige vir-
ke havde erfaring med ledelse.
Efter 1970 havde den almindelige sam-
fundsudvikling med rationaliseringer,
øget effektivitet og administration den
uheldige indvirkning, at lokale ledere
ikke mere var i stand til at afse tid til et
tidskrævende hjemmeværnsarbejde
Hjemmeværnet havde en tro på, at vi
igennem uddannelse kunne tilføje mang-
lende ledelsesmæssige forudsætninger,
men måtte nok erkende, at uddannelses-
tiden var for kort.
Rekrutteringen er derfor fortsat det pri-
mære. Kursusvirksomheden på Hjemme-
værnsskolen kan kun være et nyttigt sup-
plement til kompagnichefens evner og
viden på det ledelsesmæssige område.

Kompagnichefen i fremtiden:
Decentraliseringen i hjemmeværnet vil
medføre en større frihed til hjemmeværn-
skompagniet og derfor stille øgede krav
til kompagnichefen og hjemmeværn-
skompagniets stab.
Hjemmeværnet består af en frivillig og en
militær organisation. Disse to størrelser
kan ikke altid forenes og kan benævnes
som hjemmeværnets dilemma.
Kompagnichefen må have forståelse her-
for og situationsbestemt lede/føre sit
hjemmeværnskompagni derefter.

LEDERUDDANNELSE.
I 1987 indkaldte Hjemmeværnskomman-
doen »profilen« for personel der er tillagt
grad som kaptajn (KN), premierløjtnant
(PL) og sekondløjtnant (SL) i 1986. Besva-
relserne agtes anvendt som en del af
grundlaget for overvejelser om lederud-
vælgelse og lederuddannelse.
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UDDANNELSESFORLØB: Antal år i hjemmeværnet før opnåelse af højere grad.

MG KP SG OS SL PL ÅR I ALT

Kaptajn, gårdejer, 42 år, ingen militær uddannelse:
6.1 - - 3.1 1.8 4.1 15.1

Kaptajn, skoleinspektør, 43 år, militær uddannelse sergent/oversergent:
0.5 - 0.8 - 0.9 0.8 3.0

Premierløjtnant, arbejdsleder, 31 år, ingen militær uddannelse:
3.1 2.5 1.1 1.0 2.1 9.8

Premierløjtnant, måletekniker, 40 år, militær uddannelse sergent/oversergent:
3.1 - 0.5 1.1 0.9 5.6

Premierløjtnant, automekaniker, 25 år, militær uddannelse menig:
3.6 1.2 0.8 - 0.8 6.4

Premierløjtnant, smedemester, 39 år, militær uddannelse menig:
1.3 0.8 1.8 8.1 - 12.0

Sekondløjtnant, klejnsmed, 30 år, militær uddannelse som menig:
3.1 8.3 - - 11.4

Sekondløjtnant, ejendomsmægler, 39 år, militær uddannelse som
premierløjtnant af reserven:
0.1 - - - 0.1

Sekondløjtnant, smedemester, 39 år, militær uddannelse som menig:
1.3 0.8 1.7 8.1 11.9



Chefer ved
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn

Efter vedtagelse af lovforslaget om det
statslige hjemmeværn den 1. juli 1948 og
kongens underskrift 16. juli blev den
landsdækkende ledelse af Hjemmevær-
net udnævnt den 29. august 1948. Den 4.
februar 1949 udnævntes oberstløjtnant
Kristen Kjeldsen til leder af den fynske
Hjemmeværnsregion. De første 33
distriktsledere udnævntes 15. februar
1949.

Følgende distriktsledere har gjort tjeneste
ved Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn:

JØRGEN FREDERIK CHRISTIAN
JØRGENSEN
Chef 15. februar 1949 til
1. april 1951.
Jørgen Jørgensen var
velkendt i Svendborg.
Fra tjeneste som offici-
ant fik han job som
politimand i Odense og
kriminalbetjent i Kerte-

minde. Efter forflyttelse til Svendborg var
han med til at oprette den illegale efterret-
ningstjeneste. Efter befrielsen arbejdede
han med de politiske sager, som afslut-
ningen af besættelsestiden nødvendig-
gjorde. I 1947 var han politisagkyndig i
feltsikkerhedstjenesten ved den militære
politistyrke i Tyskland og senest dennes
chef med kaptajnsrang.
Den 1. april 1951 forflyttedes Jørgen Jør-
gensen til stillingen som distriktsleder for
distrikt 9, Søborg, i Region VI (Storkøben-
havn).
Udnævnt til oberstløjtnant 1. oktober
1961 ved Hjemmeværnsregion VI.

AXELANDERS LINDBERG
CHRISTIANSEN
Chef fra 1. april 1951 til
5. juni 1968.
Axel Christiansen var
sergent 1936 til 1940 og
udnævntes efter offi-
cersskolen til sekond-
løjtnant i februar 1940
og premierløjtnant i

november 1941. Efter artilleriskolen blev
han leder af et sprængningskommando
på Fyn, som uskadeliggjorde forsagere og
flybomber. Med dette arbejde som dække
organiserede han modtagegrupper på
Fyn og udførte transport af »varerne« i
sprængningskommandoens biler. Han
planlagde og udførte en række sabotage-
aktioner og blev ofte tilkaldt af tyskerne
for at vurdere skaderne bagefter.

29. august 1943 »udvandrede« premier-
løjtnant Christiansen til Sverige og gjorde
tjeneste ved Den danske Brigade som
instruktør i skydning, sprængning og
huskamp. Ved befrielsen blev brigaden
stationeret ved grænsen, hvor han også
fungerede som sprængningsofficer. Efter
juli 1945 attacheredes han den britiske
militærmission og deltog i optælling og
oprydning af tyskernes efterladenskaber
af sprængstof og ammunition i Jylland og
på Fyn. 1. november 1945 hjemsendtes
Axel Christiansen og blev driftsleder på
Svendborg Kotillonfabrik, som faderen
ejede.

Premierløjtnant Axel Christiansen blev
udnævnt til kompagnichef (kaptajnløjt-
nant) og adjudant for Hjemmeværnsregi-
on IVs chef, oberstløjtnant K. Kjeldsen,
den 6. april 1949. Udnævnt til kaptajn af
reserven 6. september 1950 og fungeren-
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de distriktsleder for distrikt Sydfyn 1.
april 1951. Udnævnt til distriktsleder og
kaptajn pr. 1. juni 1951. Da han var lærer
ved kurser på Slipshavn, oprettedes hans
første distriktskontor på Slipshavn indtil
1. september, hvorefter distriktskontoret
blev indrettet i lokaler i Wiggers Gård,
Svendborg, der var blevet indrettet den 1.
november 1949.
Efter 8. november 1949 bevilgede Svend-
borg byråd leje af lokaler i »Maxim« til
møde- og undervisningslokaler.

Axel Christiansen ansattes som tjene-
stemand 1. juni 1954, udnævntes til major
1962 og oberstløjtnant 16. maj 1963.
Axel Christiansen afgik ved døden 5. juni
1968.

Uddannelsesofficer, kaptajn P. H. Jensen,
fungerede som distriktsleder fra 8. maj
1968 til 30. september 1968.

MOGENS KJÆR SØRENSEN
Chef fra 1. oktober 1968
til 31. maj 1977.
Født 31. oktober 1923.
Uddannet ved land-
bruget, landvæsens-
elev, underforvalter og
forvalter. Idrætshøjsko-
le 1941/42, Lyngby

Landbrugsskole 1943/44. Kursus m.h.p.
optagelse på Polyteknisk Læreanstalt.
Medlem af modstandsbevægelsen i
København. Indkaldt i 1945 til 1. Feltartil-
leriregiment. Kornet 1946, sekondløjtnant
1947, løjtnant af reserven 1948. Tjeneste
som delingsfører og næstkommanderen-
de ved underafdelinger under 4. Artilleri-
afdeling. I forbindelse hermed 1/2 år ved
transportkompagni og 1949/50 leder af
transportkontoret ved Den danske Briga-
de i Tyskland.
1952 til tjeneste ved »Inspektoratet for
den frivillige Luftmeldetjeneste« (senere
Luftmeldekorpset) med opgaver at
opbygge og organisere luftmeldetjene-
sten inden for Region III (senere Luftmel-

dedistrikt Kolding). 1953 ansat som fg.
distriktsleder for Luftmeldedistrikt Kol-
ding. 1956 udnævnt til kaptajn og chef for
Luftmeldedistrikt Kolding. 1961 ud-
nævnt til oberstløjtnant med tjeneste som
stabschef ved Flyverhjemmeværnsstaben
i Vedbæk. 1968 ansat som chef for Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyn. 1977 udnævnt
til oberst og ansat som chef for Hjemme-
værnsregion II i Viborg.
Formand for den selvejende institution
Hærvejsmarchen 1978 – 1983. Formand
for Hjemmeværnets Bedømmelsesråd
1979 – 1990. 31. oktober 1990 afskediget
p.g.a. alder.

Hjemmeværnets Fortjensttegn 4. maj
1962.
Forsvarets Hæderstegn for god Tjeneste
11. maj 1977.
Ridder af Dannebrog 22. september 1976.
Ridder af 1. grad af Dannebrog 4. oktober
1982.
Kommandør af Dannebrog 4. oktober 1989.
Udenlandske ordener:
Ne. Fb. Lo. Fk (Nederlandske Forbund til
Legemsopdragelse: Fortjenstkors.)
Ne. Fb. Lo Mm (Nederlandske Forbund
til Legemsopdragelse: Tjenestemindeme-
dalje.)

STEN STURE MATHIASSON
Chef fra 1. juni 1977 til
30. september 1979.
Født 9. oktober 1931,
realeksamen juni 1946,
landmandsuddannelse
Dalum Landbrugssko-
le 1950/51. Værneplig-
tig 16. maj 1951 til 4.
november 1951, kor-

net/sergentskole 5. november 1951 til 25.
april 1952. Kornet/sergent, oversergent
ved Bornholms Værn 26. april 1952 til 5.
juli 1953. Reserveofficersskole ved artille-
riet 6. juni 1953 til 11. november 1953. Løj-
tnant af reserven 12. november 1953. Pre-
mierløjtnant 1. december 1959, kaptajn 1.
maj 1964. Kompagnichef/kaptajn 1.
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november 1965. Distriktsleder/major 11.
december 1968. Distriktsleder /oberstløj-
tnant 1. maj 1975, oberst 1. juli 1988.
Befalingsmand ved Bornholms Værn/
artilleriet 26. april 1952 – 31. oktober 1962,
afbrudt 1. maj 1955 – 5. august 1957 som
forretningsfører for landbrugsmaskinfir-
ma.
Tjeneste ved Bornholms Hjemmeværn og
Hjemmeværnsskolen 1. november 1962
til 31. marts 1966. Sagsbehandler ved T-
sektionen ved hjemmeværnsstaben 1.
april 1966 – 31. december 1968.
Major til rådighed ved Hjemmeværnsre-
gion VIII/Nykøbing Falster 1. januar
1969 til 30. juni 1970.
Sektions- og afdelingschef i hjemme-
værnsstaben 1. juli 1970 – 31. maj 1977.
Chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn og
næstkommanderende ved Hjemme-
værnsregion IV 1. juni 1977 til 30. septem-
ber 1979.
Forflyttet som chef for Hjemmeværnssko-
len/kommandant i Nymindegablejren 1.
oktober 1979 til 31. oktober 1992.
Pensioneret 1992.
Afgået ved døden 15. januar 1998.

Hjemmeværnets Fortjensttegn 4. maj
1973.
Hæderstegn for god Tjeneste ved Hæren
26. september 1982.
Ridder af Dannebrog 6. juli 1988.
Ridder af 1. grad af Dannebrog 6 juli 1992.

Uddannelsesofficer, kaptajn Mogens
Johansen fungerede som distriktsleder
1/10 1979 til 30/11 1979.

BIRGER HESS
Chef fra 1. december 1979 til 31. marts

1991.
Indkaldt til Hæren
1959, sergent 1960, løjt-
nant af reserven 1961,
premierløjtnant 1964.
Forrettede i Hæren tje-
neste ved Sjællandske
Trænregiment, Force

HQ UNFICYP og generalinspektøren for
forsyningstropperne. 1967 overført til tje-
neste ved Hjemmeværnsregion II/Viborg
som signalofficer. 1969 forflyttet til hjem-
meværnsstaben på Sorgenfri Slot og sene-
re til Hjemmeværnskommandoen. I den-
ne periode tjeneste som T- officer, chef for
datagruppen og chef for materielsektio-
nen. Udnævnt som kompagnichef /kap-
tajn 1971 og distriktsleder/major i 1975.
Den 1. december 1979 udnævnt til oberst-
løjtnant og chef for Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyn og stedfortræder for chefen for
Hjemmeværnsregion IV.
Den 1. april 1991 forflyttet til Hjemme-
værnsskolen som chef for uddannelsesaf-
delingen og i 1992 udnævnt til oberst og
chef for Hjemmeværnsskolen.

United Nations Force Cyprus 18. septem-
ber 1964.
Hjemmeværnets Fortjensttegn 4. maj
1977.
Hæderstegnet for god Tjeneste ved
Hæren 26. september 1984.
Ridder af Dannebrog 6. juli 1989.
Ridder af 1. grad af Dannebrog 4. oktober
1994.
Kommandør af Dannebrog 4. oktober
1997.

KNUD ESKILD SØRENSEN
Chef fra 1. april 1991 til 31. december

1992.
Født 27/12 1933.
Uddannet inden for
handel og revision.
Indkaldt november
1954 til Jyske Luft-
værnsregiment. Ser-
gent 1955, løjtnant af

reserven 1956.
Tjeneste som halvbatterifører samt afde-
lingssignalofficer. Premierløjtnant juni
1962. Maj 1963 overført til Hjemmeværns-
region VI som uddannelses- og signaloffi-
cer.
Marts 1965 til november 1969 kursusleder
og faglærer ved Hjemmeværnsskolen.
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Udnævnt til kaptajn 1. september 1967.
November 1969 til april 1971 næstkom-
manderende ved Hjemmeværnsdistrikt
IV, Amager og chef for operationsafdelin-
gen ved Hjemmeværnsregion VI.
Udnævnt til major 8. juli 1970.
Maj 1971 til november 1975 næstkom-
manderende ved Hjemmeværnsskolen.
December 1975 til august 1979 chef for
Hjemmeværnsdistrikt 25 Silkeborg.
September 1979 til august 1980 chef for
Hjemmeværnsdistrikt 53 Midtsjælland.
Udnævnt til oberstløjtnant 1. september
1979.
September 1980 til marts 1991 chef for
uddannelsesafdelingen ved Hjemme-
værnsskolen.
April 1991 til december 1992 chef for
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn. Januar
1993 stabschef ved Hjemmeværnsregion
IV.

Hjemmeværnets Fortjensttegn 4. maj
1973.
Forsvarets Hæderstegn for god Tjeneste
26. september 1988.
Ridder af Dannebrog 6. juli 1989.
Ridder af 1. grad af Dannebrog 6. juli
1994.

JENS MICHAEL LUDVIG
SCHOU-HANSEN

Chef fra 1. januar 1993.
Født 6. april 1947 på
Langeland. Realeksa-
men i 1964, uddannelse
som radiomekaniker
1964/69.
Medlem af Hjemme-
værnskompagni 4228 i

perioden 1. december 1966 – 7. november
1971.
Værnepligtig ved Sjællandske Telegrafre-
giment fra 2. juli 1969.
Sergentskole 1969/70. Sergent ved Sjæl-
landske Telegrafregiment 1970.
Reserveofficersskole ved Telegraftrop-
perne 1970. Udnævnt til sekondløjtnant
af reserven 31. december 1970.

Alm. rådighedstjeneste ved Sjællandske
Telegrafregiment 1. juli 1971 – 31. septem-
ber 1979. Askov Højskole 1971/72.
Ansættelse i Radioingeniørtjenesten i
Post- og Telegrafvæsnet 1972-1976.
Løjtnant af reserven 1. februar 1974. Pre-
mierløjtnant af reserven 1. februar 1976.
Uddannelsesofficer ved staben Hjemme-
værnsregion IV fra 1. oktober 1976.
Tjeneste ved Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn 1. maj 1977 – 31. juli 1986. Halvkom-
pagnifører/premierløjtnant 1. oktober
1979. Kompagnichef/kaptajn 1. februar
1981.
Lærer ved Hjemmeværnsskolen 1. august
1986.
Major 1. december 1988 og chef for
Uddannelsessektionen/Hjemmeværns-
skolen.
Chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn 1.
januar 1993.

Hjemmeværnets Fortjensttegn 4. maj
1987.

Instruktører

Mange tjenstgørende eller hjemsendte
befalingsmænd har virket som instruk-
tører ved distriktet på ulønnet eller lønnet
basis. Eksempelvis havde Regionen i 1953
godkendt følgende som instruktører og
udbetalt godtgørelse til:

Kaptajn E. H. Jensen, Svendborg,
Kaptajn A. Toftager Hansen, Faaborg,
Kaptajnløjtnant (specialgruppen) J. Løk-
kegaard, Odense,
Løjtnant (reserven) J. N. Pedersen, Svend-
borg,
Løjtnant (reserven) E. F. Kjeldsen, Odense,
Overfenrik F. L. Thorndal, Odense,
Fenrik G. Madsen, Odense,
Sekondløjtnant E. W. Hauge, Ringe,
Sekondløjtnant O. W. Fyhn, Faaborg,
Sekondløjtnant P. F. Jacobsen, Rudkøbing,
Sekondløjtnant J. Wieth-Seidelin, Svend-
borg,
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Sekondløjtnant W. J. Glarup,
Rudkøbing,
Overfenrik Alf Pedersen,
Langelandsfortet,
Sergent J. V. Kragh, Faaborg.

Uddannelsesofficerer

Efter lovændring i 1961 blev stillinger
som faste instruktører ved Hjemme-
værnsregionen og hjemmeværnsdistrik-
tet opslået til besættelse fra 1962. I begyn-
delsen ansattes instruktørerne ved
Hjemmeværnsregionen og senere beor-
dredes til tjeneste ved hjemmeværnsdi-
strikterne, ofte på skift over en 3-årig
turnus. Instruktørerne havde endvidere
turnus på Hjemmeværnets Befalings-
mandsskole i Nymindegab. I takt med
større krav til uddannelse i brug af nyt og
mere avanceret materiel og våben gjorde
instruktørerne som fagfolk og specialister
god fyldest ved at aflaste kompagnierne
med at løse uddannelsesbehovet. Senere
blev stillingsbetegnelsen instruktør er-
stattet af betegnelsen uddannelsesofficer.
Følgende instruktører/uddannelsesoffi-
cerer har gjort tjeneste ved Hjemmeværns-
distriktet:

Premierlø jtnant Hans Henning Jensen
2/11 1963 – 31/12 1970
Kaptajn Poul Heine Jensen
4/11 1966 – 31/10 1974
Kaptajn Alfred Pedersen
1/11 1970 – 30/4 1977
Kaptajn Mogens Johansen
1/11 1974- 30/11 1980
Kaptajn JensMichael Ludvig Schou-Hansen
1/5 1977 – 31/7 1986
Premierlø jtnant Keld Lohmann Hansen
1/8 1980 – 31/8 1987
Kaptajn Carsten Strøm Carstensen
1/8 1986 – 31/3 1990
Premierlø jtnant Claus Bolt Dalstrøm
1/9 1987 – 31/1 1992
Kaptajn Finn Prip Petersen
1/8 1990 – 31/12 1994

Premierlø jtnant Kent Mikkelsen
1/4 1990 – 31/3 1995
Kaptajn John Bünger
1/1 1993 – 30/6 1996
Premierlø jtnant René Søndergaard Nøtt-
rup 1/1 1995 – 31/7 1998
Premierlø jtnant Erik R. Schmalfeldt
1/4 1995 – 14/5 1995
Premierlø jtnant Morten Hedelund Hou-
gaard 1/8 1995 -
Kaptajn Bjarne Løgstrup Pedersen
1/5 1996 -
Premierlø jtnant René Bøgehø j
1/6 1998 –

Civilt ansat personel

KONTORPERSONALE
A. L. Svenning Hansen
15/7 1949 – 30/ 4 1952
Tove Weber (vikar)
28/4 1952 – 15/6 1952
Margrethe Jensen
1/6 1951 – 31/3 1959
Esther Pave
1/10 1957 – 31/10 1986
Inge Frederiksen
1/4 1959 – 30/9 1963 og
1/3 1978 – 14/4 1988
Alma M. Ditlevsen
15/9 1963 – 31/12 1977
Lene Lisberg Kristensen
21/2 1977 -
Kirsten Dons
1/11 1986 – 31/1 1996
29/8 1994 – 30/4 1995 (orlov)
Nielsine Christiansen
1/1 1988 – 30/4 1993
1/5 1993 – 30/4 1995 (vikar)
1/2 1997 -
Marianne Knudsen
1/10 1992 -
15/1 1994 – 4/6 1995 (orlov)
1/12 1995 – 31/1 1997 (orlov)
1/6 1998 – 31/5 1999 (orlov)
Mogens Ougaard
15/8 1994 – 4/6 1995 (vikar)
1/12 1995 – 31/1 1997 (vikar)
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Elsebeth Pedersen
1/6 1998 – 31/8 1998 (vikar)

DEPOTARBEJDERE
Aage Saabye
1/11 1966 – 30/4 1981
Jens Jacob Larsen
15/5 1981 – 28/2 1983
Ole Oest – Jacobsen
15/4 1983 -

RENGØRINGSASSISTENTER
Karen M. Vestergaard
1/6 1956 – 30/6 1990
Helga Emmi Jensen
27/2 1984 -
Axeline Christina Andersen
25/3 1985 – 30/11 1994

OMRÅDEDEPOT 42 SVENDBORG
(oprettet 17/5 1983).

Materielforvalter Jens Jacob Larsen
1/3 1983 – 30/9 1996
Assistent Kirsten Hvidtfeldt
1/5 1985 – 30/4 1988
Assistent Nielsine Christiansen
1/9 1988 – 30/4 1993
Depotarbejder Claus Engelbrecht Jensen
1/4 1993 – 30/9 1996
Materielforvalter Claus Engelbrecht
Jensen 1/10 1996 -
Depotarbejder Hans-Henrik Nissen
Knudsen 1/11 1996 -
Assistent Birgit Brandt
20/5 – 30/6 1996 og 12/8 – 31/5 1997
Assistent Therese Sørensen
15/8 – 31/12 1997

Stab – Frivilligt personel

Stabens frivillige personel har oftest stået
i nummer ved stabskompagniet.
Kaptajn til rådighed er specialuddannet i
stabsarbejde og kan være designeret
(udpeget) som afnitsleder. Kan anvendes
som chef for lokale kompagnier i over-
gangsperioder eller som instruktør og

øvelsesleder udover den daglige tjeneste
ved distriktets stab.
Afsnitsleder til rådighed anvendes i
krigstid som leder af et afgrænset områ-
de, hvor kamp forestår eller finder sted.
Afsnittet vil typisk indeholde 3-4 hjem-
meværnskompagnier.

Distriktslægen kan have rang af kaptajn
og fungerer som distriktets læge med
ansvar for uddannelse og ledelse af sani-
tetstjenesten (førstehjælp), herunder også
evakuering af sårede.

Gruppen af delingsfører til rådighed
varetager flere opgaver, f.eks. som spe-
cialinstruktører (for signal-, pioner-,
skyde- eller hundeføreruddannelsen) ved
distriktet. Ofte har denne gruppe samti-
dig haft ansvar for distriktets specialma-
teriel.

Håndværkergruppen omfatter signal- og
våbenmekanikere, som tidligere var til-
knyttet vedligeholdelsessektionen ved
forsyningsektionen (T-sektionen). I dag
er gruppen underlagt Områdedepotet.

KAPTAJN TIL RÅDIGHED OG
AFSNITSLEDERE
Kaptajn Kaj B. Ahlefeldt-Laurvig
Udnævnt til kompagnichef 1/4 1949/
afsnitsleder for Afsnit Langeland 1/9
1953, afsked 7/1 1964.
Kaptajn V. L. Lomholtz
Udnævnt 1/4 1949, kompagnichef for
Hjemmeværnskompagni 4216 og
adjudant ved Hjemmeværnsdistriktet.
Kaptajn Kaj Larsen
Fungerende fra 15/6 1950, udnævnt til
kaptajn til rådighed 15/10 1951, afsked
31/5 1952.
Kaptajn Kaj Berner Sørensen
Udnævnt til kaptajn til rådighed 1/6
1952, afsked 31/12 1966.
Kaptajn B.E. Jørgensen
Udnævnt til kaptajn til rådighed 1/4
1957, afsnitsleder for Afsnit Svendborg
1/12 1960, afsked 30/4 1974.
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Kaptajn Vøgg Ramming
Afsnitsleder for Afsnit Horne 1/12 1960,
afsked 1961.
Kaptajn N.Kr. Hansen
Uddannelsesbefalingsmand 1/2 – 31/3
1961, udnævnt til kaptajn og afsnitsleder
for Midtfyn 15/2 1962, afsked 31/10 68.
Kaptajn Preben Ahlefeldt-Laurvig
Afsnitsleder for Afsnit Langeland 1/1
1964, udnævnt til kompagnichef 16/1
1964, afsked 31/1 1986.
Kaptajn A.S. Asmussen
Udnævnt til kaptajn 15/19 1959, kaptajn
til rådighed fra 1/1 1968, afsked 30/6
1982.
Kaptajn Finn H. C. Trapp
Afsnitsleder til rådighed 1/11 1980 –
31/7 1984 og 1/4 1989 – 31/3 1991.
Udnævnt til kaptajn 1/4 1982.
Kaptajn Ib Weber Larsen
Kaptajn til rådighed 1/7 1982, afsked
28/2 1985.
Kaptajn Torben Justesen
Kaptajn til rådighed 1/12 1985, udnævnt
til kaptajn 1/9 1985, afsked 12/5 1987,
forbindelsesofficer 31/5 1992.
Kaptajn Flemming Hedegaard Rasmus-
sen Kaptajn til rådighed 1/1 1988,
udnævnt til kaptajn 1/4 1988. Afsnitsle-
der til rådighed 1/4 1998.
Kaptajn Mette Ærenlund
Udnævnt 1/4 1989 som chef for Lottedi-
strikt Sydfyn, ved dettes nedlæggelse
kaptajn til rådighed fra 1/10 1989, kom-
pagnichef for Stabskompagniet fra 28/2
1994.
Kaptajn Klaus Veltzé
Afsnitsleder til rådighed fra 1/1 1989.
Kaptajn Mogens Ougaard
Kaptajn til rådighed 1/4 1998, udnævnt
til kaptajn 1/4 1998.

FORBINDELSESOFFICERER,
DISTRIKTSLÆGER M.M.
Premierlø jtnant John Grice
Forbindelsesofficer, udnævnt 1966,
afsked 31/12 1981.
Premierlø jtnant Ulrich B. Ahlefeldt-Laur-
vig
Forbindelsesofficer, udnævnt 1/4 1981.
Premierlø jtnant Mogens Ougaard
Forbindelsesofficer, udnævnt 1/9 1987.
Premierlø jtnant Henrik J. Poulsen
Forbindelsesofficer, udnævnt 1/6 1982.
Premierlø jtnant Sten Ellegaard Jensen
Forbindelsesofficer, udnævnt 1/1 1996.

Distrik tslæge E. Holst-Jensen
15/7 1957, afsked 31/12 1976.
Distrik tslæge Kaj Petri
Distriktslæge for Hjemmeværnsafsnit
Langeland fra 1/2 1958, afsked 30/6
1972.
Distrik tslæge H. Pilegaard Sørensen
Distriktslæge for Hjemmeværnsafsnit
Langeland fra 1/12 1972, afsked 31/10
1986.
Distrik tslæge Ove Clausen
1/4 1977, afsked 31/12 1989.
Distrik tslæge Peter Ulrik Jensen
1/8 1987, afsked 31/8 1990.
Distrik tslæge Klaus K. Møller Pedersen
1/2 1990.

Oversergent Ejner Hansen
Signalreparatør 1/4 1963. Afsked 30/10
1969.
Oversergent M. Mikkelsen
Distriktselektronikmekaniker 1/11 1969.
Afsked 15/3 1992.
Oversergent W. Deigaard
Distriktsvåbenmekaniker 1/10 1971.
Afsked 15/11 1974.
Oversergent Steen S. Pedersen
Distriktsvåbenmekaniker 1/12 1974.
Afsked 30/6 1977.
Menig Flemming Nielsen
Distriktsvåbenmekaniker 22/5 1978.
Menig Poul Hvidsten
Distriktselektronikmekaniker 1/1 1993.
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På grund af Langelands strategiske belig-
genhed og etablering af kystdefensions-
anlæg på Sydlangeland oprettedes Afsnit
Langeland i 1949-1950 med fast afsnitsle-
der. Først den 1/9 1953 blev opstillingen
officielt godkendt. I 1960 blev det fore-
slået at opdele Hjemmeværnsdistriktet i
»faste« afsnit på forsøgsbasis:
Der blev designeret (udpeget) chefer og
personel til:
Hjemmeværnsafsnit Horne med kom-
pagnichef Vøgg Ramming som afsnitsle-
der 1/12 1960.
Hjemmeværnsafsnit Svendborg med
kompagnichef B. E. Jørgensen som
afsnitsleder 1/12 1960.

Hjemmeværnsafsnit Midtfyn med kom-
pagnichef Niels Kr. Hansen 15/2 1962.
Hjemmeværnsafsnit Nyborg med kom-
pagnichef P. J. Feddersen 1/3 1960. (1/1
1962 overført til Hjemmeværnsdistrikt
Østfyn).

I 1961 udgav Hjemmeværnsdistriktet
bestemmelser for afsnitsledere. I 1962
blev erfaringer med afsnitsinddelingen
opsummeret og indberettet.
Såvel kommandoføring som signal- og
meldetjeneste blev væsentlig mere effek-
tiv. Kommandoforhold og samarbejde
med felthærsenheder blev samtidig effek-
tivt. Det designerede personel blev
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uddannet i stabstjeneste og kunne udføre
dette såvel i afsnits- og distriksrammer
som ved oprettelse af alternative kom-
mandostationer og forbindelsesofficers-
hold.

Med indførelse af det nye feltreglement
H.1. blev oprettelsen af (midlertidige)
hjemmeværnsafsnit gjort mere fleksibel
og en del personel frigjort til stabs- eller
anden tjeneste. Hjemmeværnsafsnit Lan-
geland blev dog opretholdt til 31. januar
1986.

Hjemmeværnsafsnit
Langeland (HJVA LAL)

blev opstillet 1949-50 med kompagnichef
K. B. lensgreve Ahlefeldt-Laurvig som
afsnitsleder (AL), bestående af kompag-
nierne 4225, 4226, 4228 og 4229. I 1953 var
der 247 mand tilknyttet hærhjemmevær-
net, 140 mand luftmeldekorpset, 6 mand
marinehjemmeværnet og 76 lotter. I alt en
styrke på 469 hjemmeværnsfolk.

Fra modstandskampens tid har afsnitsle-
deren virket som en samlende kraft i det
frivillige arbejde på Langeland. Fra det
statslige hjemmeværns opstilling fra 1/4
1949 er afsnitslederen også udnævnt som
kompagnichef og har (uofficielt) fungeret
som afsnitsleder inden den officielle
»anerkendelse« 1/9 1953.
Allerede ved de første anlæg af installati-
oner ved Langelandsfortet (LFT) har
afsnitslederen rekognosceret og indberet-
tet om forholdsregler ved sikring af
anlæggene, herunder specielt anvendelse
af hindremateriel og mangel på signal-
materiel til hjemmeværnets opgaveløs-
ning.

Samarbejdet med en lokalforsvarsbatal-
jon (LFBTN) er indøvet løbende, og der er
blevet afholdt øvelser med Langelands-
fortet og lokalforsvarsbataljonen, ofte på

CPX-basis (Command Post Exercise) i
form af »papirøvelser«, hvorved hjemme-
værnets opgaveløsning stadig er korrige-
ret. Afsnittet har forsøgt at påvirke For-
svarsministeriet, Søværnet, den militære
region og Hjemmeværnsregion IV for at
fremme opgaveløsningen.

I sidste halvdel af 1953 var installationer-
ne på Langelandsfortet (det tidligere
»Holmegaard«) så langt, at Søværnskom-
mandoen kunne foretage kommandohejs-
ning 15/9 1953. Det blev tilladt, at perso-
nel fra hjemmeværnet blev uddannet på
mobil 40 mm kanon (luftværnskanon), og
hjemmeværnet stillede 4 kanonbesætnin-
ger à 5 mand pr. november 1958. Det blev
slået fast, at marinehjemmeværnsperso-
nel måtte anvendes i nærforsvar af søvær-
nets installation, når de ikke sejlede.

Med oprettelse af lokalforsvarsbataljon
og Langelandsfortet opstod der proble-
mer med mobiliseringsdepoter og op-
bevaring af ammunition. Da disse
spørgsmål var løst, måtte de lokale hjem-
meværnskompagnier og hjemmeværns-
afsnittet erkende, at et par nye bevogt-
ningsobjekter var vitale at bevare, til
mobiliseringen var gennemført.

I 1953 udsendte Regionen direktiv om
etablering af bevogtning og betjening af
permanente, civile telefoncentraler, helst
ved nyhvervning af personel M/K til-
knyttet landcentraler. Men generelt var
signalproblemerne endnu ikke løst i 1959,
selv om afprøvning af radio SCR/300
(Signal Corps Radio, type 300) og radio
AN-PRC-9 (Army/Navy – Portable
Radio Communication serie 9) viste, at
disse kunne løse opgaven tilfredsstillen-
de. Etablering af »spærrelinier« og hin-
dreplaner (Ø-planer) udarbejdedes.

Lokalforsvarsbataljonen blev nedlagt
midlertidigt 1/4 1959, idet mandskab og
materiel efter Vestre Landsdelskomman-
dos bestemmelse blev anvendt til andre
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opgaver. Men med en ny lov oprettedes
atter en lokalforsvarsbataljon. Krigsstyr-
ken på Langelandsfortet var omkring
1000 mand. I takt med uddannelsen ved
hjemmevænsdistriktet og øvrige hjem-
meværnskompagnier forbedredes den
generelle munderings- og materieludvik-
ling på Langeland. Beredskab og opgave-
løsning kontrolleredes gennem en række
øvelser, hvoraf kan nævnes: »Mand af
hus«, »Skandæk Mist« (1954), planspil
»EVA« og øvelse »Teamwork« (1955),
»Cyclone« (1956), »Guld-basse« (1957)
»Do It Again« og Vestre Landsdelskom-
mandos øvelse »Giv Agt« (1958), CPX
(papir) øvelsen »Fyns Land« og »LOLA«
(1959) m.fl.

Vekslende interesse hos fortcheferne for
hjemmeværnets kanonbesætninger be-
virkede, at betjeningsmandskaberne
svandt ind til 7 mand i 1961; funktionen
ophørte kort tid efter.

Som afsnitsledere fungerede kaptajn K.B.
Ahlefeldt-Laurvig (1949-1964), kaptajn
Preben Ahlefeldt-Laurvig (1964 – 1977),
kaptajn L. S. Skovby (1977 – 1979), kapta-
jn Finn Trapp (1980-1984).

Lokale kompagnichefer har fungeret som
stedfortrædere for afsnitslederen.

Langelandsfort (LFT)

blev etableret på 66 ha. af Holmegårds
jord, der blev købt af staten for 600.000 kr.
i 1951. Som nævnt var installationerne
færdige, så kommandohejsning kunne
foretages 15. september 1953. Fortet
kostede 11 mio. kr. i alt. Til sammenlig-
ning kostede en fregat 55 mio. kr. og der
skulle flere fregatter til at løse fortets
opgaver. I starten var belægningen på 400
værnepligtige plus befalingsmænd, men
der kunne indkvarteres 600 personer. I
1970’erne var kun 100 værnepligtige til
uddannelse ad gangen. Langelands Mari-

nedistrikt (LAM) blev nedlagt i 1986, og
fortet overgik til Sundets Marinedistrikt i
Korsør. Sidste mønstring i 1992 viste, at
fortet var fuldt operationsklar.
I starten var fortet bestykket med 4 stk. 15
cm kanoner med en rækkevidde på 25
km. 1962-63 blev der installeret yderligere
2 kanoner. Derved kunne fortet »afsende«
1,8 tons ammunition i minuttet. Derud-
over fandtes et betydeligt luftforsvar med
40 mm. Bofors luftværnskanoner, rada-
rinstallationer og nærforsvar af installati-
onerne.
Ved forsvarsforliget i 1992 blev det
besluttet, at Langelandsfortet skulle ned-
lægges, hvorefter kun Stevnsfortet var til-
bage som søværnets landbaserede kyst-
defension. Alt blev rømmet, så flaget
kunne stryges den 6. april 1993 efter knap
40 års virksomhed. Derved svækkedes
forsvaret af de indre danske farvande
betydeligt.
Bygningerne overgik til indenrigsmini-
steriets flygtningecenter under Røde Kors
og blev beboet af flygtninge.
Indtil 1993 har hjemmeværnet haft tæt
kontakt med fortet, dels med løsning af
operative opgaver dels også ved at kunne
benytte faciliteterne til uddannelse
(grundskoler) og kurser. Over en periode
havde hjemmeværnet 4.500 overnatnin-
ger pr. år. Fortet var fortrinligt egnet, da
der var gode indkvarteringsmuligheder,
kostforplejning, velegnet terræn og sky-
debaner inden for kort afstand. Både
Hjemmeværnsregionen og distriktet
beklagede meget, at fortet blev nedlagt,
da der ikke findes andre disponible og
velegnede uddannelsessteder i regionen.

Tilstedeværelse af militære enheder og
installationer i et område giver et opera-
tivt og psykisk rygstød for hjemme-
værnsenheder. Men tilstedeværelsen
betyder også, at hjemmeværnet må løse
opgaver til støtte for nævnte installatio-
ner, altså en ekstra operativ indsats. Disse
opgaver påtager hjemmeværnet sig dog
gerne, når en »tryghed« kan opnås.
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Benyttelse af forsvarets installationer til
uddannelsesformål var en sidegevinst i
sammenligning med den operative mål-
sætning og egnens samlede indsats for at
opfylde målsætningen.

Nedlæggelsen af Langelandsfortet og
senere nedlæggelse af Fynske Livregi-
ment i Odense, hvor hærens del af de i
regionen placerede styrker forlægges til
andre garnisoner, betyder en forsvars-
mæssig forringelse af »rygstødet«. Samti-
dig vil det også bevirke, at hjemmevær-
nets opgaver i regionsforsvaret vokser.

Dele af det forhenværende fort blev i juni
1997 åbnet som et museum over »den kol-
de krigs periode«. Kommandobunker (O-
rum) og kanonstillinger forbliver intakte.
I området omkring installationerne for-
ventes eksempler på periodens våben-
systemer at blive udstillet.
En epoke er slut og resterne indgår som
historiske emner til oplysning for efter-
verdenen, således f.eks. Langelandsfor-
tets rolle under Cuba-krisen i oktober
1962.
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Andetsteds er omtalt, at de første iklæd-
ninger var af beskedent omfang, da de
kun omfattede: en australsk uniform, et
svensk gevær, en læderlivrem med to
gamle patrontasker, et par gamascher og
30 skarpe patroner.

På efterfølgende oversigter vises, hvor-
dan mundering, udrustning, signalmate-
riel og våben er blevet udskiftet med
mere moderne materiel, og at udrustnin-
gerne er blevet kompletteret efterhånden
i perioden.
Oversigterne er sammendrag, som i
hovedtræk er opstillet ud fra forhånden-
værende og ufuldstændige oplysninger.
Der kan godt være forskelle i, hvornår de
forskellige enheder er udrustet med
diverse genstande. Endvidere er anført
f.eks. våben, som kun en del af gruppen
har været udrustet med. Ligeledes er kun
en del af de udleverede genstande medta-
get, hvilket giver en mangelfuld oversigt.
Men her er et emne, der kan tages op, stu-
deres og belyses af særligt (teknisk) inter-
esserede.

Hjemmeværnets personel har generelt
været ret behersket i krav om at blive for-
synet med diverse materiel. Ikke desto
mindre kan historien også opvise, at
mandskabet har rejst stærke krav om
»redskaber«, som kunne forbedre effek-
ten af deres indsats. I mange tilfælde var
det mandskab, som havde modtaget en
militær uddannelse – havde aftjent vær-
nepligten – og derfor var bekendt med
militær udrustning, der fremsatte ønsker-
ne. Og disse kunne være særdeles velbe-
grundede.

I 50’erne var det et stående ønske ved che-

fmøder at få udleveret støvler og regns-
lag. Slid på eget fodtøj godtgjorde Hjem-
meværnet årligt med 30,00 kr. Ofte endte
disse »støvlepenge« til diverse godgøren-
de formål i kompagniet.
I mange år var det en stående bemærk-
ning, som en regionsleder var forberedt
på at svare på. Glæden var stor, da chefen
kunne sætte dato for udleveringen af
støvler og regnslag.

Ligeledes har der været stærk debat om
signalmateriel. Omkring 60’erne var den
tekniske udvikling så fremskredet på det-
te område, at mange civile havde walkie-
talkies. Dette gav jo en grel sammenlig-
ning med det udlevere radiomateriel til
brug på gruppeplan. Ved et regionsleder-
møde på Slipshavn, havde jeg lejlighed til
at anbefale, at walkie-talkies kunne for-
synes med et sæt »militære krystaller« og
bruges ved forhøjet beredskab. Til trods
for at regionslederen pligtskyldigst ud-
betalte en mønt for denne »jomfrutale«,
fik vi først walkie-talkies i midten af
1970’erne.

Selvfølgelig kunne ikke alle ønsker fra
personellet imødekommes. Såvel låneaf-
taler som nyanskaffelser skulle ske efter
budgetter, som var på finansloven. Såvel
hjemmeværnsstaben som de højere che-
fer i systemet var bundet af grænser, som
kunne være vanskelige at acceptere for
menigmand. Alligevel har de fremførte
ønsker nok påvirket planlægningen i sta-
ben.

Fra begyndelsen eksisterede der f. eks.
mange forskellige typer ammunition til
geværer og rekyl-/maskingeværer. Man
kunne nok leve med det i uddannelsessi-
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tuationer. I krig ville det betyde, at gen-
forsyningerne var besværlige og skulle
rumme alt for mange forskellige ammu-
nitionstyper. Dette forhold blev forbedret
i 50’erne, men hele problemet blev først
løst efter 1970’erne, hvor man påbegynd-
te indførelse af enhedsgeværet til alle
funktioner.

Et andet væsentligt aspekt var at tilpasse
våben og udrustning til løsning af de
enkelte gruppers opgaver. Specialgrup-
per som pionerer (»sprængningsfolk«) og
sanitets(førstehjælp) personel kunne i
60’erne gives gode værktøjer. Pionerpak-
ninger i form af gruppe- og delingspak-
ninger var et stort fremskridt frem for at
skulle rekvirere eller indkøbe disse effek-
ter. Og så var det hele ved hånden, når
man »gik på plads« (indtog grundopstil-
ling i en krigssituation). Supplering med
sanitets(førstehjælps)materiel i form af
bårer, sygehjælpertasker, gruppesanitets-
mandstornystre m.v. var ligeledes særde-
les velkomne.

Med fornyelser i standardløsninger for

hjemmeværnets kamp i form af feltregle-
ment H.1. kom også en nytænkning i de
taktiske og operative koncepter. En ned-
sat gruppe til studium af guerillakamp
barslede i 1971 med en betænkning om
denne kampforms vilkår og muligheder.

Såvel uddannelse som udrustning blev
indgående behandlet. Der blev formule-
ret forslag om et moderne enhedsvåben
til afløsning af forældede og nedslidte
geværer. Indførelsen af den svenske 84
mm. dysekanon (til panserbekæmpelse)
»Carl Gustav« hilstes velkommen og
betragtedes som Hjemmeværnets »ryg-
rad«, selv om den er for tung til guerilla-
kamp med de stadige stillingsskift.
Endvidere ønskedes brisant (spræng-)
ammunition til Carl Gustav.
Som supplement ønskedes et éngangs-
våben, f.eks. pansernærbekæmpelses-
våbnet (»PNÆV’en«) LAW M/72 (Light
Antitank Weapon).
Udvalget ønskede også en geværgranat
til pansernærbekæmpelse bibeholdt.
Til afløsning af 51 mm mortér blev den
amerikanske 40 mm. granatkaster, XM
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Carl Gustavskytte (Dysekanon M/ 65).

Gasalarm. Geværskytter med gevær M/ 75, ABC-masker og radio PRC-371. (1994)



203, eller lignende våben foreslået, idet
disse ville forbedre virkninger i kampen
mod dækket fjendtligt personel. Selv om
alle former for miner nu er til debat, var
ønsker på dette felt også beskrevet.

Hjemmeværnspersonellets udrustning
gav også anledning til ønsker. Her skal
blot nævnes en række af de fremførte
emner:
Soveposer, alternativt termotæpper, let-

vægts enmandstelte og regnslag i camou-
flagefarver, hvid overtræksdragt, prak-
tisk paksæk eller mejs, selvopladelige
engangslygter, »koreahue« til afløsning af
kampuniformshue M/58, selvlysende
sigtemidler på personlige våben, nødpor-
tion/ M/60 og nødsignalpen med små
signalraketter m.v.
Forslagene var talrige; men man kan kon-
statere, at en del af ønskerne nu er
opfyldt.
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ANTALLET AF DISPONIBLE VÅBEN VED HJEMMEVÆRNSDISTRIKTET

ÅR LMG/48 FA GV/53 GV/50 GRST MP/44 P 51 MT/45 RS

1956 125 - 791 102 32 263 65 4 -
1960 143 74 1066 136 91 435 71 18 8

MG/62 FA GV/53 GV/50 GV/66 MP/44/49 P GV M/75 DYKN/65

1974 96 31 510 140 80 536 112 - 61
1994 68 31 11 - 75 306 4 1290 64

DE FORSKELLIGE VÅBENTYPERS ANVENDELSE I HJEMMEVÆRNET

HÅNDVÅBEN 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
GV 96/38(S) 6.5 mm
US-KARABIN
MP M/45E 9 mm
MP M/44 9 mm
MP M/49 9 mm
GV M/50 7.62 mm
GV M/53-17 7.62 mm
GV M/66 7.62 mm
GV M/75 7.62 mm
LMG M/45E 7.7 mm
LMG M/48 7.62 mm
LMG M/62 7.62 mm

PANSERVÆRNSVÅBEN 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
BAZOOKA
PIAT
HU M/49 ENERGA
DYKN M/65/84
PNÆV M/72
DYKN AT-4

KRUMBANEVÅBEN 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
Morter M.45E 51 mm.
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UNIFORMER OG UDRUSTNING

UNIFORMER 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
Australsk batt. dress.
»Hong Kong«
Batt. Dress. M/44
Kampuniform M/58
Kampuniform M/84
Fiberpels
Tjenesteuniform M/69
Kappe
Regnslag
Støvler korte
Støvler lange

UDRUSTNING 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
Hjelm svensk model
Hjelm amerikansk model
Spade
Kompas
ABC-maske
Basis læder
Basis webbing

SIGNALMATERIEL

RADIOSTATION 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
SMH
SM-38
SMJ
C/PRC-26 (3 typer)
AN/PRC-261
AN/PRC 10 DA
DA/PRC-271
DA/PRC-281
DA/PRC-371
ZODIAC (A/B/C)
12/24 V Generator
ST-2061 Strømfors.

TELEFONMATERIEL 1950 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00
FT (Tysk)
FT M/58
10-Liniers Central (Tysk)
10-Liniers Central (OB-1)



Signalmateriel 1980-90

Hjemmeværnets vigtigste opgave, over-
vågning, kræver muligheder for hurtigt
og sikkert at kunne afgive meldinger om
observationerne. Kun ved rettidige og
korrekte meldinger kan man opbygge et
situationsbillede, som kan være grundlag
for operative handlinger. Derfor er tilde-
lingen af signalmateriel – specielt radio-
materiel – af vital betydning for hjemme-
værnet. I perioden 1980/90 var be-
holdningen af moderne signalmateriel i
distriktet:

Signalmateriel 1980 1990

Radiomateriel: PRC 271 18 18
PRC 281 16 16
PRC 371 0 208
PRC 10 25 0
PRC 261 33 0
PRC 26 100 0

Signalmateriel 1980 1990

Zodiac 68 0
Diverse
antenner 67 76

Telefonmateriel: 10-liniers
central 8 8
6-liniers
omstillings-
kasse 6 6
Felttelefon
M/58 96 91
Kabeltromle
450 meter 47 50
Kabeltromle
275 meter 68 75

Anm.:
PRC: Portable eller Pack

Radio Communication;
tallet refererer til serien

Zodiac: Navn på »Walkie-talkie«
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Forsyningstjeneste

Et er at fremsætte ønsker om våben og
materiel. Den tekniske udvikling i våbe-
nindustrien vil naturligt over en periode
frembringe nye, mere effektive og
»anderledes« våben end de kendte og
benyttede. Det er kendetegnende for fri-
villigt mandskab, at når man sætter sin
arbejdskraft og tid til rådighed, ønsker
man også gode, moderne værktøjer til at
løse de tildelte opgaver med. Det er ikke
nødvendigvis et ultimativt krav, at disse
værktøjer er de mest moderne. Men
udviklingen er med til at bære ønskerne
frem. Med de traditionelle begrænsnin-
ger i forsvarets budgetter igennem årene
findes vel også en forståelse for, at man
må udnytte de tilstedeværende ressour-
cer bedst muligt. – Men mange har nok
følt det urimeligt, at man i mange tilfælde
var henvist til at overtage materiel, som
var kasseret af felthæren. Man må så også
konstatere, at den udvikling, som er gen-
nemløbet i perioden fra 1949 til medio
70’erne har forbedret hjemmeværnets

situation med mundering, udrustning og
specialmateriel. Der er generelt opnået en
tilfredsstillende standard, som gør Hjem-
meværnets militære indsats troværdig.

Tildeling af nye våben og specialmateriel
har givet anledning til en »stadig«
omskoling til dette materiel – der sker en
stadig fornyelse. Derudover har tildelin-
gen betydet en mindre kendt side af
sagen.
»Omsætningen« har været mærkbar og
givet arbejde til forsynings- og depottje-
nesten ved såvel region som distrikter og
kompagnier. Her kan blot nævnes vedli-
geholdelsestjenesten hos 2. echelon
(værksted og forsyning) ved våbenefter-
syn og kontrol med våbens tilstand.
Opbygning af depoter med reservedele,
udskiftning ved ombytning og fremskaf-
felse af nødvendige lagre af ammunition,
sprængstof m.v. – ikke mindst af normal-
beholdninger og krigsreserver. Ikke blot
den fastansatte stab ved regionerne, men
også forsyningstjenesten ved distrikter
m.fl. har fået reelle beholdninger at admi-
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nistrere. T- tjenesten (forsyningstjenesten)
ved distriktsstaben har udviklet sig i takt
med den tildelte mængde »hjælpemid-
ler«. Planlægningen for indsats ved
»Hjemmeværnet på plads« (aktivering af
Hjemmeværnet i krig) og den dertil
hørende øvelsesvirksomhed har givet
realistiske dimensioner. Fra opbevaring
af »depotsager« hos kompagnichefen og
på dennes ansvar er udviklingen gået
over fremskaffelse af lokale depoter/
våbenkamre og til etablering af afsnits-
eller områdedepoter. Det er talrige – mere
eller mindre velegnede – lokaler som har
måttet udskiftes med jævne mellemrum i
alle enheder. Sikkerheden mod misbrug
og tyveri har stillet stadig større krav. I
midten af 60’erne fik distriktet rådighed
over en bunker til oplægning af ammuni-
tion og sprængstoffer, hvilket betragtes
som opfyldelse af ønsker om at have disse
forsyninger inden for rimelig rækkevid-
de. Ordningen har så også betydet for-
pligtelser, bl.a. har de respektive kompag-
nier måttet bevogte flere objekter.
Samtidig med øget tildeling af materiel

opstod der transportproblemer. En
udrykning i felten indebærer, at enhedens
beholdning skal transporteres. Hjemme-
værnet er henvist til at udnytte udskriv-
ning af køretøjer, d.v.s. at ejere af civile
køretøjer forpligtes til at stille disse til
rådighed for hjemmeværnet i bestemte
situationer. Det har været vanskeligt at få
det til at fungere og har drevet flere kom-
pagniledelser til utraditionelle løsninger.
I flere kompagnier har man selv indkøbt
brugte køretøjer eller fremstil-
let/indrettet sådanne til transport af radi-
omateriel, våben, kommandostationer
eller andet. Der er udvist stor opfindsom-
hed.

Som helhed har hjemmeværnets våben-
mestre og kompagniledelser løst disse
opgaver på fortrinlig måde. Ved admini-
stration, opbevaring, vedligeholdelse og
brug af tildelte effekter, må der altid reg-
nes med tab og spild. Men mængde og
opbevaringsforhold taget i betragtning,
må tabene anses for at have været accep-
table.
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Opgaver

I de første år af foreningstiden sporedes
ofte levn fra modstandstiden, idet man
samledes og uddannedes i grupper i ste-
det for i delingsrammer. Der manglede en
del i at opfylde gruppernes organisation,
egentlig specialuddannelse på våben og
funktionsuddannelse i gruppen. Derfor
var den første nødvendighed for hjem-
meværnet at fastlægge opgaver for enhe-
derne og planlægge den dertil nødvendi-
ge uddannelse af personellet.

En række befalingsmænd var skolet på
kurser afholdt af hjemmeværnsforenin-
gerne, og disse dannede grundlag for den
første besættelse af kompagniets befa-
lingsmandsfunktioner. Den yderligere
uddannelse af befalingsmænd og dermed
instruktører havde høj prioritet i 1949- 50,
hvor regionen uddannede i alt 239 elever
(chefer, delingsførere og gruppeførere),
hvilket for distriktet svarede til 5 befa-
lingsmænd fra hver af de 20 enheder
(kompagnier, flotille). I februar 1950
udsendte regionen direktiv for hjemme-
værnets generelle opgaveløsning. Den
enkle formulering indtil da var: »at se,
melde, spærre, slås og holde forbindelse«.
Nu specificeredes opgaverne i:
- bevogtning af objekter, fanger, interne-

rede og flygtninge,
- stationære kampopgaver om objekter,
- hindringer, ødelæggelser m.v.
- bevægelige kampopgaver ved angreb

på og fastholdelse af landsatte mindre
fjendtlige styrker.

- »foruroligelses«- kampopgaver med
ildoverfald, sabotage og guerillaaktio-
ner.

- lokal støtte, opklaring, meldetjeneste og
vejvisning.

- bekæmpelse af 5. kolonne.

Som forudsætning for rettidig løsning af
opgaverne blev der udgivet bestemmel-
ser for beredskab og alarmering.

Hvert kompagni fik tildelt opgaver i
bevogtning af lokale objekter, f.eks.
offentlige værker og forsyningsinstallati-
oner, transportobjekter (jernbane, havne,
broer), mobiliseringssteder m.v. Til støtte
for en sammenhæng i overvågningen og
hindringer udpegedes »overvågnings- og
hindrelinier« langs terrænlinier på tværs
af kompagniområderne. Hindreliniernes
værdi for moderne terrængående køre-
tøjer skal der dog stilles spørgsmål ved.

I begyndelsen blev uddannelsens hoved-
vægt lagt på skydeuddannelse og våben-
betjening, terrænbenyttelse og felttjeneste
(skjul, sløring, dækning, måludpegning,
og ildledelsens elementer). Efterhånden
»krydredes« uddannelsen med terræns-
port, håndgranatkast og en (nødtørftig)
førstehjælpsuddannelse samt observati-
ons- og meldetjeneste. Forbilledet for
organisationen var felthærens gruppe
med modifikationer, idet hvert kompagni
kun rådede over to »rekylgeværer«. Der
blev opbygget en gruppe om hvert rekyl-
geværhold og resten sammensattes i
geværgrupper i det omfang, man havde
mandskab til.

86 OPGAVER, UDDANNELSE OG OPGAVELØSNING

Opgaver, uddannelse og
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I januar 1951 fastlagdes den pligtige tjene-
ste ved hjemmeværnet til:

- Grunduddannelse 1. år:
100 timer.
- Videreuddannelse 2. og 3. år: 50 timer
årligt.
- Vedligeholdelsesuddannelse: 24 timer
årligt.

Grunduddannelsen tolkes som enkelt-
mandsuddannelse, videreuddannelse
som funktionsuddannelse og vedligehol-
delsesuddannelsen som enhedsuddan-
nelse, hvorunder de pligtige skydninger
også skulle afvikles.

Egentlig specialuddannelse og befalings-
mandsuddannelsen måtte henlægges til
yderligere frivillig uddannelse ud over
det nævnte timeantal. Hjemsendte tidli-
gere soldater havde dog gennemgået
enkeltmandsuddannelsen og havde der-
efter kun behov for uddannelse på våben
og funktion, hvis man da havde denne
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uddannelse. Den krævede uddannelses-
og tjenestetid gav kun mulighed for en
nødtørftig uddannelse af mandskabet til
at løse de pålagte opgaver. Hovedparten
af mandskabet har dog vist så stor inter-
esse for uddannelsen og været så engage-
ret i sagen, at man ikke har hængt sig i et
begrænset antal timer. Hvor interessen
manglede, eller man ikke kunne finde
disponibel tid fra sit erhverv til hjemme-
værnsarbejdet, fandt man også ofte en
mindre krævende plads i organisationen,
som kunne bestrides tilfredsstillende.
Dog skal det ikke skjules, at en del kon-
trakter er opsagt på grund af mislighol-
delse ved svigtende mødedeltagelse. I
hovedtræk kan udviklingen beskrives:

Uddannelse

Med udskiftning af våben til mere moder-
ne typer opstod behov for omskoling til
disse våben. Opstilling af kompagnierne

(»enkadrering«) og dermed den enkelte
mands funktion og bevæbning fastlagdes
ved direktiv i 1954 med en revision i 1957.
Frem til slutningen af 1960’erne fandtes
13 forskellige håndvåben, fire typer pan-
serværnsvåben udover 51 mm. mortér
(M/45E). Ligeledes omfattede det »livs-
vigtige« signalmateriel i samme tidsrum
6 forskellige sendere/modtagere.

Mundering og udrustning er suppleret
siden første iklædning og i henhold til
generalinspektøren for fodfolkets første
»Direktiv for føring af udrustning« fra
1951. Faktisk blev enkeltmands- og grup-
peudrustning kompletteret til en rimelig
standard frem til sidst i 1960’erne. Set i
bakspejlet imponeres man over, at hjem-
meværnet har kunnet klare denne udvik-
ling i et tidsrum af ca. 20 år, når man erin-
drer, at den første »iklædning« faktisk
kun omfattede uniform, våben og ammu-
nition.
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Funktions- og specialuddannelse er lige-
ledes opbygget over 10-15 år. Med tilde-
ling af specialmateriel er bl.a.:
Elementær sprængningsuddannelse sup-
pleret til pioneruddannelse i 1965. Sani-
tets (førstehjælp) uddannelse opbygge-
des fra førstehjælp til uddannelse af
gruppesanitetsmand, sanitetsgrupper og
sanitetstransportgrupper. I 1957 ansattes
distriktslæger som faglig ekspertise ved
hjemmeværnsdistrikterne. Egenbeskyt-
telse med ABC- maske (Atomar- Biolo-
gisk – C[k]emisk krigsførelse) udbygge-
des fra 1968 med sporegrupper og en
ABC- sektion i distriktet.

De første meldemuligheder var fod- og
cykelordonnanser samt permanent tele-
fon. Uddannelse af motorordonnanser
udbyggedes derfor fra 1950 som supple-
ment på de større afstande. Brevduetjene-
sten blev af kort varighed. Signaltjenesten
er særdeles vigtig for opgaveløsningen
ved rettidige meldinger. Med tildeling af
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de elektroniske signalmidler (radio og
telefon) omkring 1953 og fremover kom
behov for uddannelse til betjening af
materiellet, netning (indstilling af radio-
er), signalblanket og procedure m.v.
Udbygning med mere moderne materiel
krævede stadig uddannelse og træning
for at opnå et godt signalnet.
Hundetjenesten opbyggedes i 1960’erne
efter direktiv fra 1957 som supplement til
patruljer og bevogtningsopgaver.
Uddannelse af politidelinger påbegynd-
tes i 1957.

I 1968 afklaredes forhold og samarbejds-
aftaler og man organiserede politienhe-
der med A- eller B-status.

Enheder med A-status er styrker (kom-
pagnier eller delinger), der rekrutteres på
sædvanlig vis og med polititjenestemænd
som kompagnichef og delingsførere til at
varetage føring og den politimæssige
uddannelse.

Hjemmeværnsdistriktet afgiver disse
styrker til politimyndigheder ved for-
højet beredskab, men beholder en meget
tæt kontakt til enhederne.
Enheder med B-status hverves udeluk-
kende fra politiets egne rækker til at del-
tage i hjemmeværnets arbejde i den
udstrækning deres polititjeneste mulig-
gør det. Hvis en situation udvikler sig, så
det er umuligt at opretholde egentligt
politimæssigt arbejde, vil polititjeneste-
folkene kunne fortsættes deres indsats
sammen med hjemmeværnets styrker.

I 1983 havde politienhederne dels politi-
tjenestemænd (statusAog B) og dels øvri-
ge i personelstyrken:

A-deling Hjemmeværnskompagni 4225:
1 status A, 1 status B og 13 øvrige, i alt 15.

A-politikompagni 4230:
4 status A, 6 status B og 82 øvrige, i alt 92.
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A-deling Hjemmeværnskompagni 4234:
1 status A, 2 status B og 31 øvrige, i alt 34.

Sidst i 1950’erne uddannedes kanon-
mandskab til betjening af 40 mm. kanoner
til nærforsvar af Langelandsfortet.
Der blev opstillet og uddannet kom-
pagni- og distriktspatruljer omkring
1960’erne og fremover. Stabstjenesten (E-
[efterretning], O- [operativ], A- [admini-
stration], og T-[forsyning]- tjenesten) i
distriktet blev udbygget løbende, moder-
niseret og tjenestegangen rationaliseret.
Distriktet fik ammunitionsbunker til
rådighed i 1968. I 1960’erne udvidedes
staben med feltsikkerhedssektion (FSIK=
kontraefterretning) og ABC-sektionen
(forholdsregler mod Atomar- Biologisk-
og C[k]emisk krigsførelse) blev udvidet
med beregneropgaver.

I Hjemmeværnets første år havde man
forsøgt at opstille rytterdelinger blandt
rideklubbernes medlemmer. Ideen om

forstærkning af overvågningen med »ryt-
teropklaring« var nærliggende, men blev
aldrig ført ud i livet.
Ligeledes har man forsøgt opstilling af
garderdelinger til specielle bevogtnings-
opgaver blandt garderforeningernes
medlemmer, hvilket heller ikke kunne
lykkes.

Våbenuddannelsen er en væsentlig betin-
gelse for at kunne betjene og udnytte de
til rådighed værende våben effektivt og
optimalt. Dertil kan føjes, at et vist kend-
skab til fjendens våben og deres virknin-
ger er en betingelse for at kunne bringe
ens egne våben til anvendelse. Derfor er
uddannelsen på våben et vigtigt emne.
Primært gælder det uddannelsen på det
personlige våben, men at kunne betjene
alle gruppens våben kan også være
afgørende under feltforhold.

Indtil indførelse af »enhedsgeværet«, GV
M/75, var flere våbentyper med forskelli-
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ge ammunitionstyper i brug, hvilket be-
sværliggjorde både uddannelse og for-
syningstjeneste.
Den forberedende skydeuddannelse blev
fulgt op med skydeprogrammer på baner,
normalt på 200 meters afstand, men også
300 meter baner blev brugt bl.a. til uddan-
nelse af finskytter. Ved udrykning til sky-
deterræner blev uddannelsen suppleret
med felt- og kampskydninger, hvorved
mål og afstande kunne varieres. Kamp-
skydninger i Borris har været en væsent-
lig del af gruppens enhedsuddannelse.

Også skydeuddannelsen moderniseredes
fra markørgrav til selvmarkerende mål.
Supplementet med duelighedsskydnin-
ger (»mærkeskydninger«) har taget kon-
kurrencemomentet med i uddannelsen.
Talrige deltagere i landskyttestævner har
vist, at distriktets skytter har opnået man-
ge fine placeringer.

Der er brugt mange timer for den enkelte
til at bringe skydefærdigheden i top.

En særlig interesse må tillægges tildeling
af og uddannelse med panserværnsvåben
og andre former for »tunge våben«. Affu-
tage (»støtte«) til maskingeværet har øget
dettes anvendelse på store afstande.
I 1960 rådede Hjemmeværnsdistriktet
over i alt 74 feltaffutager. Fra begyndelsen
var en del våben fra 2. Verdenkrig til
rådighed i begrænset omfang: 60 mm.
bazooka og 89 mm. raketstyr PIAT (Proje-
ctor Infantry Anti-Tank) samt den popu-
lære 51 mm. mortér M/45 E. To kompag-
nier (4207 og 4208) blev uddannet på
nævnte panserværnsvåben. Mortéren
indgik ved Hjemmeværnsdistriktet med
18 stk. i 1960 og dermed kunne en del
hjemmeværnskompagnier råde over 1-2
mortérer i kompagniet.
Granatstol til gevær M/50 fandtes i 1960 i
et antal af 91 i Hjemmeværnsdistriktet
svarende til 4-5 pr. hjemmeværnskom-
pagni. Denne afløstes af dysekanon
M/65, »Carl Gustav«, hvoraf Hjemme-

værnsdistriktet i alt rådede over 61 stk. i
1974. Dette våben var med til at »skabe
rygrad« i hjemmeværnet og tiltro til en
rimelig god indsats mod fjendtlige pans-
rede styrker. Senere suppleredes panser-
nærforsvaret med den nyere »gruppe-
raket« pansernærbekæmpelsesvåbnet
(PNÆV) M/72 LAW, der udfases i 1998
og erstattes af et kraftigere panserværns-
våben type AT-4.

Der hersker ingen tvivl om, at tildeling af
disse (støtte-)våben har betydet meget for
interessen for våbenuddannelsen og givet
en dybere mening med Hjemmeværnets
kamp i en situation med moderne våben,
kort sagt en afstivning af kampmoralen.

Uddannelse af befalingsmænd begyndte
med kurser for chefer, næstkommande-
rende og kommandobefalingsmænd m.fl.
i oktober 1949 på Hjemmeværnsskolen i
Nymindegab. Delingsførere og gruppe-
førere uddannedes i begyndelsen lokalt
ved regionerne. Uddannelse af mandska-
bet var pålagt det enkelte kompagni.
Hjemmeværnsskolen har siden forøget
sit kursusudbud til ikke blot at omfatte al
befalingsmandsuddannelse, men også
specialister og instruktører.
Udviklingen medførte, at grunduddan-
nelse af mandskabet (fra 1965) og en ræk-
ke våben- og specialuddannelser foregik i
distrikterne og på »gå-hjem-basis«. Ved
indvielsen af distriktets uddannelsescen-
ter »Sølund« i 1965 fik man gode rammer
for »gå-hjem-kurser«, mens internatkur-
ser over weekends eller uger kunne afvik-
les på Langelandsfortet fra sidst i 1970’er-
ne.

Opgaveløsning

blev fastlagt i opgavemappen (OPMAP)
fra 1957 og løbende tilpasset til løsning af
kompagniernes og distriktets pålagte
opgaver, herunder det militære område-
ansvar. Paradoksalt nok betød trusler om
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anvendelse af nukleare våben, at hjem-
meværnet fik et større »råderum« til at
løse sine opgaver, da større fjendtlige
koncentrationer vil være oplagte mål for
disse nye våben. Mindre koncentrationer
af fjendtlige styrker giver plads til og
mulighed for, at mindre hjemmeværns-
styrker kan operere med stort held.

Et nyt feltreglement H.1. trådte i kraft
1960. Her blev Hjemmeværnets kamp
opdelt i flere faser:
- bevogtningsfasen
- brohovedfasen
- modstandsfasen
- guerilla- og borttrækningsfasen og
- fremgangsfasen.

Hver fase beskrev, hvorledes kampen
skulle føres under de vekslende forud-
sætninger. Der blev således givet et regel-
sæt specielt for hjemmeværnet til
afløsning af direktiver udgivet i 1950 og
den hidtidige benyttelse af felthærens
reglementer.

Dette gav anledning til revision af opga-
vemappen, og opgaverne om overvåg-
nings- (OVL) og hindrelini-
er/spærrelinier (SPL) ændredes i 1961 til
fordel for enhedernes områdeansvar.

Løbende var der gennemført forsøgsord-
ninger og øvelser for at finde de bedste
opgaveløsninger. På grund af distriktets
geografiske forhold med de sydfynske øer
oprettedes Hjemmeværnsafsnit Lange-
land allerede i 1949-50, da området er en
mulig landgangszone. I 1960-62 designere-
des (udpegedes) yderligere personel til
føring af afsnittene Svendborg, Horne,
Midtfyn og Nyborg som en forsøgsord-
ning gældende indtil 1964. Feltreglement
H.1. åbnede muligheder for dannelse af
»midlertidige afsnit«, når en koordineret
indsats ved flere kompagnier var ønskelig.

Anvendelse af G-patruljer (guerillapat-
ruljer) og Hjemmeværnets muligheder

for at skaffe indkvartering og forsyninger
blev foreslået som støtte til felthærsenhe-
der ud over de »normale« støttefunktio-
ner (vejvisning, sikring, og mindre opkla-
ringsopgaver m.v.).
I 1969-71 nedsatte Hjemmeværnsregio-
nen en studiegruppe til undersøgelse af
muligheder for at føre guerillakamp i
regionens område. Udvalget blev sam-
mensat af 3 mand fra den militære region
og 3 mand fra Hjemmeværnsregionen.
Udvalget barslede med en 142 siders rap-
port til fremlæggelse for regionens kom-
pagnichefer.

En væsentlig del af enhedsuddannelsen
skete igennem deltagelse i øvelser, hvor-
ved kompagniers og distriktets planlæg-
ning blev afprøvet. Signaløvelser (CPX –
papirøvelser) blev gennemført i stort
omfang med det formål at afprøve signal-
net, forbindelser og samvirke. De »leven-
de« øvelser med personel i marken har
også bidraget til afprøvning af alle funkti-
oner fra alarmering til de tidligere omtal-
te faser. Ofte har øvelserne omfattet
indkredsning og uskadeliggørelse af
engelske SAS-styrker, jægerkorps, frø-
mænd og piloter. Øvelserne i samvirke
med eller bekæmpelse af felthærsstyrker
har nok givet et væsentligt kendskab til
vore »med – kombattanter«, specielt når
øvelserne har kunnet foregå på bataljons-
eller brigade-plan.

Udviklingen i opgaveløsningen fra 1950
til 1960’erne fortsatte. Der blev fremsat
mange teorier om, hvordan man bedst
udnyttede Hjemmeværnets indsats. I den
første periode var der en tendens til, at
Hjemmeværnets kamp skulle foregå som
en efterligning af felthærens, hvilket
mandskabets fysik, udrustning og
uddannelse selvfølgelig ikke kan stå mål
med. Hjemmeværnet egner sig ikke til at
kæmpe i delings- eller kompagniramme,
selv om dette var foreslået i fuldt alvor.
Dernæst forventedes det, at kamp i
delingsramme skulle kunne anvendes i
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nogle tilfælde. Den begrænsede mand-
skabsstyrke, mindre mobilitet og de store
kompagniområder, som ved en sammen-
dragning ville lægges øde for overvåg-
ning, satte en stopper for dette.

Man kan anføre, at delingsføreren derved
blev overflødig, men hans opgaver blev
snarere ændret, dels til instruktør og dels
som kompagnichefens »forlængede arm«
til koordinering af og kontrol med indsat-
sen. Man har senere opbygget gruppen
som den væsentlige kampformation, som
ofte, efter opgaven, har kunnet forstærkes
med kompagnipatruljer og panserværn,
hvorved en stadig overvågning af kom-
pagniområdet og en successiv indsats om
fjendens marchvej er gjort mulig af de
øvrige områdegrupper.

Samtidig har en revision af hindreplaner
muliggjort, at en del hindreobjekter er

slettet. Dette betyder, at man kan få en
bedre udnyttelse af den til rådighed
værende mandskabsstyrke. Samtidig vil
tildelingen af områder og dermed områ-
deansvar til de enkelte grupper give bed-
re muligheder for at udnytte området til
hindringer, stillinger, overlevelse o.s.v. De
større og væsentlige objekter, f.eks. broer
o.l., kan stadig enten bevogtes eller øde-
lægges, når efterretningsbilledet indike-
rer, at den iværksættende chef kan beor-
dre det. Den primære opgave for
Hjemmeværnet med overvågning (obser-
vation og meldetjeneste) samt »nålestik-
staktik« er stadig en væsentlig opgave.

Det kan nævnes, at Hjemmeværnet afly-
ste alle aktiviteter i terrænet under mund-
og klovesygeepidemien i 1982. Dels var
mandskab »spærret inde« i sikkerhedszo-
ner, og dels var formålet at undgå smit-
tespredning mellem gårdene.
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Forløbet af 50 år
Ved M. K. Sørensen.

Da det statslige Hjemmeværn blev en rea-
litet i 1949, var der delte opfattelser af,
hvor meget et forholdsvis svagt udrustet
og begrænset uddannet hjemmeværn
kunne yde, hvis Danmark blev angrebet.
En meget stor del af de mange, der gik ind
i Hjemmeværnet i de første år, havde en
grundlæggende militær uddannelse og
var præget af holdningen fra modstands-
kampen. De var rede til at yde en indsats,
som en angriber selv med datidens – for
hjemmeværnet overlegne og moderne –
materiel måtte tage i betragtning.
Hjemmeværnet var overalt og havde
lokalkendskab.

Tilgangen af nyt personel har flere steder
været utilstrækkelig, når det operative
behov skulle tilgodeses. Som helhed har
den kunnet udfylde de huller, der opstod,
når veltjente medlemmer af hjemmevær-
net trådte ud. I særlig truende kriser
under den kolde krig har der været en
øget og glædelig personelforøgelse.
Resultater efter hvervekampagner har
ofte været skuffende for arrangørerne og
de ansvarlige chefer, men nytilgangen har
nok været passende afvejet på en måde,
så der ikke generelt er drevet rovdrift på
potentielle emner, samt at nye har kunnet
indsluses i enhederne.
Uddannelsen har undergået mange
ændringer, i takt med at der blev stillet
større krav til hjemmeværnskompagniets
løsning af opgaver, samt at der blev opta-
get en del, der ikke havde gennemført en
værnepligtsuddannelse.

Det skal bemærkes, at Hjemmeværnsdi-
striktet har haft flere meget dygtige og
kompetente befalingsmænd og chefer,
der har fået hele deres militære uddannel-
se på hjemmeværnets egne kurser og sko-
ler. De har haft evner og baggrunde, som
hjemmeværnet har kunnet udnytte.

Det borger for den kvalitet og udvikling,
der har været i Hjemmeværnets uddan-
nelsesprogrammer.
Uddannelsen i enhederne har været
målrettet mod såvel generelle som speci-
elle opgaver og har – den rådige tid taget i
betragtning – som helhed levet op til de
skiftende målsætninger, der har været
stillet for løsning af pålagte opgaver.

Manglende tidssvarende udrustning,
våben og signalmateriel har ofte ved
opgaveløsningerne været hæmmende og
utilfredsstillende for resultaterne og vir-
ket frustrerende på både befalingsmænd
og menige. Manglerne har i stort omfang
været forårsaget af utilstrækkelige øko-
nomiske midler til det samlede forsvar,
og herunder hjemmeværnet. Det ville
nok have været muligt at fastholde en del
gode frivillige, såfremt tidssvarende
udrustning og materiel var tilgået på et
tidligere tidspunkt. Der er i de senere år
tilgået udrustning og materiel til egen
beskyttelse og til effektiv løsning af opga-
verne.

Beredskabet ved hjemmeværnskompag-
nierne er betydningsfuldt, og der har
været megen opmærksomhed om dette
forhold. Erfaringerne fra afholdte alarme-
ringsøvelser samt opbevaring af ud-
rustning, våben og ammunition hos
enkeltmand er årsag til, at et hjemme-
værnskompagni på meget kort tid kan
møde og gå i gang med løsning af de pål-
agte opgaver. Dette er meget tilfredsstil-
lende. Mødeprocenten ved en eventuel
alarmering i en krigssituation vurderes at
ville være stor.

Hjemmeværnskompagniets indsatsfor-
mer har gennem de mange år ændret sig
fra en indsats i kompagni- og delingsram-
me til at være de allestedsnærværende
mindre enheders kamp (gruppens
kamp). Enheden – fortrinsvis gruppen –
uddanner sig til at løse netop deres tildel-
te opgaver.

95OPGAVER, UDDANNELSE OG OPGAVELØSNING



Opgaverne er blevet løst bedre og bedre,
men der er fortsat vanskeligheder at over-
vinde og meget, der kan gøres bedre.

Specialfunktionerne i hjemmeværnskom-
pagniet har krævet en særlig uddannelse,
og følgende skal omtales:

Patruljerne og deres evner til at løse opga-
ver har været varierende. – Der har været
fagligt meget dygtige patruljer, og der har
været patruljer, som var bedst til »røvere
og soldater«. Varierende materieltilde-
ling, udrustning, tid og interesse har
fremmet en udvikling af sådanne mindre,
men slagkraftige enheder.

Pioneropgaver i forbindelse med hindre-
linier er blevet løst effektivt og professio-
nelt.
Signalpersonel har opnået gode og
bemærkelsesværdige resultater ved ihær-
dighed og dygtighed – ofte med mindre
hensigtsmæssigt materiel.

Sanitets(førstehjælps)tjenesten, der er så
vigtig for alle, har arbejdet ihærdigt, men
har ikke haft den tilslutning af personel
og i perioder også materiel, som opgaven
berettiger til.
Feltsikkerhedstjeneste (»kontraefterret-
ning«) og hundetjeneste er også vigtige
funktioner ved ethvert hjemmeværn-
skompagni, men har mange steder ikke
fået tilstrækkelig anerkendelse og tilslut-
ning.

Øvelser i samarbejde med felthæren har
været savnet og er blevet færre med tiden.
Der er opnået mange gode erfaringer
både hos chefer for hjemmeværnskom-
pagnier og hos førere i felthæren, hvor
flere nyuddannede officerer ikke altid har
været bekendte med hjemmeværnskom-
pagniet og den enkelte hjemmeværnsper-
sons realistiske uddannelse og formåen.

Hjemmeværnspersonen og hjemme-
værnskompagniet er blevet en ganske
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betydningsfuld og uundværlig del af det
lokale forsvar takket være dets rod i
lokalbefolkningen, dets allestedsnær-
værende lokalkendskab og dets evne til at
improvisere. Hjemmeværnet kan ikke og
har aldrig skullet kunne standse en an-
griber. Men hjemmeværnspersonellets
moral og evner til at genere, sinke, lave
ildoverfald og baghold, må en eventuel
angriber tage meget stærkt i betragtning,
når/hvis et angreb mod Danmark plan-
lægges.
Hjemmeværnets indsats i en guerilla-
kamp har været behandlet og øvet på
papiret.

Med den holdning, som eksisterer hos
mange i hjemmeværnet, vil der være
perioder, fra et angreb mod Danmark
sættes ind, og til en opfølgestyrke tilgår,
hvor hjemmeværnskompagniers enheder
lokalt kan yde en ganske betragtelig ind-
sats, som vil hæmme den angribende
fjendes fremrykning ganske meget.

Hjemmeværnet har ved sit lokale virke
placeret sig som et meget betydningsfuldt
og uundværligt aktiv ved løsning af mili-
tære opgaver samt opgaver i totalforsva-
ret af værdi for det lokale samfund.
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Autoriseret: 20. september 1978.
Anlagt: 10. april 1977.
Motiv: »Den fynske lilje« omgivet af humleranker, alt på skjold med midter-

pæl.
Symbolik: Liljen refererer til regionsmærket og dermed til Fyn; humlerankerne til

en typisk fynsk plante. Skjoldfarven er Hjemmeværnets våbenfarve, og
pælfarven er farven for 2. enhed.

Beskrivelse: På sort bund et grønt skjold (48 X 57 mm) med hvid pæl belagt med gyl-
den heraldisk lilje omgivet af 2 gyldne humleranker, alt med sorte kon-
turer.

Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af personel ved
Distriktet, på kampuniform M/84 dog på blyantslommen.

Varianter: a: Kendes med påskrevet grøn kompagnibetegnelse (4216) i pælens fod.
b: Kendes udført i maskinbroderi i skjoldform med grøn kant (57 X 60
mm) hvorover gyldent skriftbånd med indskriften HJVD 42 i sort og
med sorte konturer og schatteringer. Hvidt felt mellem skjold og skrift-
bånd. Mærkets største udstrækning (71 X 80 mm).

Valgsprog: For frihed og fred.
Fremstillet i båndvævning af fa. MENDA, Holstebro (a) og i maskin-
broderi, (b) af fa. G.K.Pedersen, Kgs.Lyngby.
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(HJVK)
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns skjold

AFSNIT X



Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyns kvartermærke
(Tale ved kvartermærkets 10 års jubilæum 12.
november1993afM.Schou-Hansen.)

I 1978 udtalte daværende chef for Hjem-
meværnsdistriktet oberstløjtnant S.S.
Mathiasson, at det skulle være distriktets
mål at blive det næstbedste distrikt i lan-
det. Han mente, at målet var overkomme-
ligt, fordi ingen ville være de næstbedste,
men for ham var det en fin placering.

I perioden fra 1977 og fremefter var det
vigtigt for det ansatte militære personel
ved Hjemmeværnsdistriktet at tage arven
op fra tidligere kolleger, fastholde og om
muligt udbygge det niveau Hjemme-
værnsdistriktet havde på det uddannel-
ses- og planlægningsmæssige område.
For at dette kunne lykkes, var det for os
uddannelsesofficerer en forudsætning, at
distriktet rådede over en veluddannet og
velmotiveret instruktørpulje.
Det var samtidig vigtigt at råde over en
håndfuld hjælpere, der ville gøre en
ekstra indsats og kunne udgøre grund-
stammen i det team, der skulle opstille
feltmæssige installationer (kommando-
station, messe m. v.) til brug for større
aktiviteter. Vi havde en pulje på omkring
25 instruktører, der fungerede godt sam-
men og selvstændigt varetog hovedpar-
ten af Hjemmeværnsdistriktets funkti-
onsuddannelse.

Aktiviteterne ved distriktet var med til at
give de oplevelser og skabe det sammen-
hold, der førte til oprettelsen af »Muske-
térforeningen« den 20. februar 1982 på
Hotel Dagmar i Ribe.
Under mottoet »En for alle – alle for én«
var intet umuligt. Fra perioden huskes:

- patruljefunktionskurser, patruljeøvel-
ser og gruppeøvelser gennemført i hele
Hjemmeværnsdistriktets område, ja
sågar med indsættelse af patruljer

omkring Antvorskov – med signalfor-
bindelser hjem til det sydfynske.

- dækbetegnelserne ALFA – BRAVO –
CHARLIE (dækbetegnelser for tre pat-
ruljer) og ikke mindst FOXTROT
(dækbetegnelse for »agent«), samt radi-
ofrekvensen 69.325 Mhz. huskes i den-
ne sammenhæng.

- signalopklaringer på Østfyn og de lan-
ge signalforbindelser til Borris, Born-
holm og Skagen var et produkt af det
høje uddannelsesniveau.

- nogle vil huske messens udvikling fra
det meget primitive til den standard, vi
kender i dag.

Messen var altid samlingssted for
instruktører og hjælpere. Et sted, hvor der
var lys og varme, æggekage fredag aften
og middag lørdag aften. Det var en regel
først at løse de pålagte opgaver og deref-
ter nyde messelivet – aldrig i modsat ræk-
kefølge.

Lokaliteter der huskes i denne sammen-
hæng er Gerup Skov, Stengade Skov,
Pavegyden, Rolfsted Flyveplads, Ege-
bjerg, Frederiksberg, Pæregårds Skov,
Skjoldemose, Snavegården, Broholm,
Vester Korse og Marslev.

Ved Marslev Mejeri er vi fremme ved
sagens kerne. Stedet huskes for to ting,
noget meget koldt, Marslev Mejeri og
noget meget varmt: kvartermærket blev
indviet og overdraget i Marslev til Hjem-
meværnsdistriktet for nøjagtig 10 år
siden.
Baggrunden var et behov for et symbol på
det sammenhold, der var opstået.

Det blev besluttet med udgangspunkt i
resolution af 26. oktober 1833, der udgik
som cirkulære til alle infanteriregimenter
29. oktober 1833 og gav tilladelse til ind-
førelse af kvartermærker eller faner, at
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udforme et kvartermærke til Hjemme-
værnsdistriktet.
Dugen skulle bestå af hjemmeværnsdi-
striktets hvide og hjemmeværnets grønne
farve; herpå skulle distriktets skjold pla-
ceres. Dugen skulle fastgøres på et under-
officers-stagevåben og føres af en befa-
lingsmand af oversergentgrad. Under
mottoet »FOR FRIHED OG FRED« blev
mærket indviet:
Første søm for Hendes Majestæt Dron-
ningen, af kaptajn Kurt Lisberg. Andet
søm for fædrelandet, af oversergent
Landry Villy Andersen. Tredie søm for
enheden, af oversergent Per Thrane
Jensen.

Den 25. november 1983 udgav distriktet
en bestemmelse, der bemyndigede oven-
nævnte personer til uden tøven at inddra-
ge kvartermærket og lade det adskille,
såfremt vi ikke mere kunne leve op til de
forudsætninger, hvorunder kvartermær-
ket var opstået og indviet.

Sådan blev det besluttet, og sådan blev
det gennemført.

På jubilæumsdagen vil jeg ønske, at de
holdninger og det sammenhold, der lå til
grund herfor må blive viderebragt til og
forstået af de nye, der tilgår.At også de vil
forstå, at intet er givet – at vi i fællesskab
må yde en indsats for at opnå det sam-
menhold, der er et produkt af et højt
uddannelsesniveau, samarbejdsvilje og
fællesskabsfølelse i hjemmeværnets tje-
neste.

Kvartermærket er i dag blevet påsømmet
en lille sølvplakette, der angiver 10-års
jubilæet. Tak til Per Thrane Jensen herfor.
Sluttelig vil jeg gerne udbringe en skål for
kvartermærket som symbol på hjemme-
værnsideen med den militære og folke-
lige del.

For frihed og fred.
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Hjemmeværnskompagni 4200 Stabskompagni

Autoriseret: Oktober 1998.
Anlagt: Januar 1999.
Motiv: Fakkel, bombe, dobbelt lyn, maskinpistol og laurbær-
krans i cirkelfelt med indskrift.
Symbolik : Faklen refererer til kompagniets stabsdeling, bomben

til pionerdelingen, dobbeltlynet til signaldelingen, maskinpistolen til sikrings- og
patruljedelingen og laurbærkransen til kommandodelingen.
Beskrivelse: I grønt cirkelfelt med karmoisinrød kantning (d=80mm) pælstillet brun
brændende fakkel belagt med grå kugleformig bombe og med krydslagt gult dob-
beltlyn og sort maskinpistol M/49 over fakkelhåndtagets nederste del, alt på hvid
baggrund og omsat med 2 grønne laurbærgrene. Øverst i cirkelfeltet indskriften
”STKMP 4200” i karmoisinrødt.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel ved
kompagniet, på kampuniform M/84 dog på blyantslommen.
Varianter: Motivet har fra 1965 været anvendt som trykt bomærke på papirer o.l.
Valgsprog: ALTID REDE TIL ALT (Pionerdelingen)

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Pedersen, 2800 Lyngby
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Hjemmeværnskompagni 4204 Ringe

Autoriseret: Ultimo 1986.
Anlagt:August 1986.
Motiv: »Den fynske lilje« omgivet af humleranker, alt på skjold
med midterpæl.

Symbolik : Mærket lægger sig tæt op ad distriktsmærket, hvor liljerne refererer til det
regionale tilhørsforhold og humlerankerne til noget typisk fynsk, idet kun udførelse og
kant adskiller de to mærker. Skjoldfarven er Hjemmeværnets våbenfarve og pælfarven
er distriktsfarven; den gule kantfarve er farven for 4. enhed og dermed kompagnifar-
ven.
Beskrivelse: Et gulkantet grønt skjold (58 X 64 mm) med hvid pæl belagt med gylden
heraldisk lilje omgivet af 2 gyldne humleranker, alt med sorte konturer og schatterin-
ger.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel ved kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog på blyantslommen.
Varianter: a: Kendes udført i størrelsen 69 X 78 mm (1. levering), der bæres som det
beskrevne.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Pedersen, Kgs.Lyngby.

Hjemmeværnskompagniernes
skjolde og mærker
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Hjemmeværnskompagni 4205 Kværndrup

Autoriseret: 17. november 1997.
Anlagt: 7. februar 1998.
Motiv: Egetræ og murstensvæg i skrådelt skjold med indskrift.
Symbolik : Egetræet på sølvfelt er hentet fra våbnet for Egebjerg
kommune (1970), idet farven tillige er distriktsfarven; den røde
teglvæg refererer til Stenstrups teglværker og samtidig til styrke

og sammenhold; det grønne felt er i Hjemmeværnets våbenfarve, og skråbjælken er i
kompagnifarven sort (for 5. enhed).
Beskrivelse: Sortkantet skrådelt skjold (69 X 87 mm) med sølv, hvori et grønt heraldisk
egetræ, over grønt, med rød teglmur med sorte konturer, adskilt af bred sort skråbjæl-
ke fra højre. I skjoldfoden indskriften HJVK 4205 i sølvfarve.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: STYRKE OG SAMMENHOLD.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. H. C.Andersen, Odense.

Hjemmeværnskompagni 4307 Nyborg

Autoriseret: 26. november 1985.
Anlagt: 1. januar 1986.
Motiv: 2-tårnet borg med mandshoved og himmellegemer i skjold
med indskrifter.
Symbolik : Motivet er hentet fra Nyborg byvåben fra ca. 1300 og

refererer dermed til det lokale tilhørsforhold. Skjoldfarven er Hjemmeværnets våben-
farve, og indskriftens farve er hentet fra byvåbnets skjoldfarve.
Beskrivelse: I grønkantet grønt skjold (55 X 66 mm) en 2-tårnet rød borg med jernbes-
lået port hvorover et lyst mandshoved; mellem de 2 tårne en gul 6-oddet stjerne og en
aftegnede gul halvmåne. Alt med sorte konturer og schatteringer.
I skjoldhovedet indskriften »HJVK« og i skjoldfoden »4307«, begge i blåt.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Pedersen, Kgs. Lyngby.
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Hjemmeværnskompagni 4211 Brobyværk

Autoriseret: Oktober 1988.
Anlagt: Juni 1989.
Motiv: Partisan og lilje i skjold med indskrift.
Symbolik : Partisanen, der indgår i Broby kommunevåben fra
1981, blev fremstillet på Danmarks første våbenfabrik i Broby-

værk 1648-49 og refererer således både til det lokale tilhørsforhold og til værnevilje og
evne, medens liljen angiver det regionale tilhørsforhold.
De anvendte motivfarver er naturalistiske, og farverne på kvasten er de oldenborgske.
Skjoldfarven er Hjemmeværnets våbenfarve og symboliserer tillige kompagniområ-
det.
Beskrivelse: I sortkantet grønt skjold (63 X 73 mm) en højrevendt, skråtstillet sølvparti-
san med rød- gul kvast. Herunder, i højre side, en gul fynsk lilje. Alt med sorte kontu-
rer. I skjold hovedet indskriften »HJVK 4211« ovenover »BROBY«, begge i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til tjenesteuniform M/69 og på blyants-
lommen til kampuniform M/84 af alt personel ved enheden.
Varianter: a. Kendes udført i størrelsen 55 X 60 mm med partisanen i gråt; beregnet til
brug på kampuniform M/58 og sweater M/79.
b. Kendes i størrelse som a men med partisanen udført med kobberfarvet tråd.
Valgsprog: PARTISAN.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Pedersen, Kgs.Lyngby.

Hjemmeværnskompagni 4213 Gudme

Autoriseret: Januar 1986.
Anlagt:August 1986.
Motiv: Skjold med midterpæl og to indadvendende egern samt
indskrift.
Symbolik : Motivet er våbnet for Gudme kommune fra 1971. De
sorte egern er specielle for Fyn og indgår tillige i våbnet for slæg-
ten Friis til Hesselagergaard. Det gule kors er fra Gudme Herreds-
segl fra 1556.

Beskrivelse: Sortkantet sølvfarvet skjold (49 X 70 mm) med sort bort og rød midterpæl
hvori øverst gult græsk kors med svagt svejfede ender. Midt på hver side et indad-
vendt siddende sort egern. Ovenfor skjoldet indskriften HJVK 4213 GUDME i sort.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog på blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. EMBLEX, Risskov.
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Hjemmeværnskompagni 4214 Ørbæk

Autoriseret: 8. december 1987.
Anlagt: 23. maj 1990.
Motiv: 10 kirkeklokker i skjold med skriftbånd.
Symbolik : De 10 kirkeklokker, der udgør Ørbæk kommunevåben,
refererer til kommunens 10 kirkesogne og dermed til personellets
lokale tilhørsforhold. De anvendte farver er ligeledes hentet fra

kommunevåbnet, der er beskrevet som: »I blåt 10 guldklokker«.
Beskrivelse: I guldrandet blåt skjold med blå bræmme (60 X 65 mm) 10 gule kirkeklok-
ker, bjælkevis 4, 3, 2 og 1. Overskjoldet et gult skriftbånd med sorte konturer og ind-
skriften »4314 ØRBÆK« i sort samt 2 grønlige udfyldninger. Mærkets største
udstrækning er 73 X 88 mm.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: VI ER IKKE SOM DE ANDRE – HER GÅR DET KLOKKERENT IND. (KC
Henning A. Andersen).

Fremstillet i maskinbroderi af fa. J. Brodersen, Sønderborg.

Hjemmeværnskompagni 4216 Svendborg

Autoriseret:April 1996.
Anlagt: Oktober 1997.
Motiv: Skjold med midterpæl med langlænget bygning hvorover
fynsk lilje omgivet af egeblade og hvorunder skrådelt skjold. Over
skjoldet skriftbånd.
Symbolik : Skjoldet er som distriktsmærkets og liljen er hentet fra

regionsmærket. De to blade fra stilkegen refererer til kompagniets evne til at stå fast, til
at værne og til at trives. Den hvide bygning med det røde tag refererer til hovedgården
Klingstrup, der var centrum i modstandsarbejdet på egnen under besættelsen og der-
med til kompagniets udspring. Farverne i skjoldet på pælen er rød og grå og udgør
således kompagnifarverne (1 og 6 = 16).
Beskrivelse: Grønbræmmet sortkantet grønt skjold (55 X 63 mm) med hvid midterpæl,
der øverst på pælen bærer gylden lilje, der i de grønne felter er omsat med gyldent ege-
blad. Neden for dette en hvid bygning med rødt tag og på pælens fod et fra højre skrå-
delt skjold med rødt over gråt. Alt med sorte konturer.
Over skjoldet sort skriftbånd med indskriften HJVK 4216 i gyldent. Mærkets største
udstrækning er 66 X 76 mm. Mærkets bagside er plastbelagt.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. J.Brodersen, Sønderborg.
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Hjemmeværnskompagni 4219 Taasinge

Autoriseret: Januar 1997.
Anlagt: Januar 1999.
Motiv: Thorshammer og lyn, krydslagt i lodret delt skjold.
Symbolik : Thorshammeren og lynet refererer til »Thorseng«, det
oldnordiske ord for Taasinge og dermed til det geografiske til-
hørsforhold. Skjoldbunden refererer til det organisatoriske til-

hørsforhold til Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn.
Beskrivelse: I grønt skjold med hvid midterpæl krydslagt gul Thorshammer og ven-
strevendt gult lyn.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Ikke fremstillet ved beskrivelsens udfærdigelse.

Hjemmeværnskompagni 4222 Ærø

Autoriseret: 1. juni 1998.
Anlagt: 1. juni 1998
Motiv: Ærø i blåt skjold med indskrifter og flerfarvet skriftbånd.
Symbolik : Motivet tilkendegiver det lokale tilhørsforhold; motiv-
farven refererer til øens frugtbarhed og bundfarven til det omlig-
gende havområde og befolkningens søfartstraditioner.

Skriftbåndets farver refererer til den »ærøske Landesfane«, (der muligvis er fra Her-
tug Hans d. yngre af Slesvigs tid, der i 1564 bl.a. fik tildelt Ærø af sin broder, Kong
Frederik II), der næsten var kvadratisk og bestod af 3 vandrette baner med grønt
mellem gult og rødt.
Øverste og nederste bane udgør de oldenborgske familiefarver, og den grønne mid-
terbane symboliserer Ærøs frodighed.
Fanen, der oprindeligt tilkendegav Ærøs tilhørsforhold til hertugdømmet Slesvig
indtil 1864, anvendes nu som »lokalflag« i lighed med Vendsyssels »Vendelbrog« og
Bornholms lokalflag.
Beskrivelse: I sortkantet blåt skjold (61 x 69 mm.) Ærø i grønt, foroven med indskrif-
ten »HJV ÆRØ« og forneden »4222«, alt i sort. Over skjoldkanten forsynet med bug-
tet bånd på sort bund med grønt mellem gult og rødt, bjælkevist. Mellemrum mellem
skjold og bånd er sorte.
Mærkets største udstrækning er 69 x 84 mm.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Petersen, Kgs. Lyngby.
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Hjemmeværnskompagni 4225 Rudkøbing

Autoriseret: 30. januar 1991.
Anlagt: 1. april 1991.
Motiv: Løve i ring på skjold med midterpæl.
Symbolik : Den venstrevendte gående løve refererer til seglmoti-
vet for junker Erik Langben, »Herre til Langeland« fra 1296, der
som broder til Hertug Valdemar IV af Sønderjylland førte et redu-

ceret kongevåben. Hertugen gav dette år Rudkøbing købstadsprivilegier, hvorpå seg-
let er anbragt. I ringen ses kompagnibetegnelsen og valgsproget. Skjoldbunden, der er
som Hjemmeværnsdistriktets, refererer til enhedens tilhørsforhold hertil.
Beskrivelse: Et sortkantet grønt skjold (62 X 76 mm) med bred hvid midterpæl belagt
med hvid ring med sorte kanter hvorimellem omskriften »HVO INTET VOVER.
INTET VINDER. HJVK 4225.«, alt i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: HVO INTET VOVER – INTET VINDER.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K.Pedersen, Kgs.Lyngby.

Hjemmeværnskompagni 4226 Tranekær

Autoriseret: 13. juli 1993
Anlagt: November 1993
Motiv: Trane i skjold med midterpæl og bølgelinier samt ind-
skrift i skjoldhovedet.
Symbolik : Tranen kendes fra Langelands Nørre Herreds segl fra
1584 og er anvendt i Tranekær-Tullebølles kommunevåben fra

1962, hvorfra det i 1966 er overtaget af Tranekær kommune.
Tranen er et symbol på årvågenhed, idet den, hvis den falder i søvn, vil tabe stenen,
som den holder i foden, hvorved den vil vågne.
Bølgelinierne refererer til kommunens beliggenhed, omsat med hav på alle sider.
Beskrivelse: I sortkantet skjold (52 x 65 mm.), syv gange tværdelt af hvidt og blåt bøl-
gesnit, med bred rød midterpæl hvorpå stående venstrevendt hvid trane med blå
konturer og schatteringer, og i den løftede højre fod holdende en sten.
I skjoldhovedet, der er adskildt fra skjoldet ved en sort streng, indskriften »HJVK
4226 Tranekær« i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K. Pedersen, Kgs. Lyngby.
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Hjemmeværnskompagni 4228 Sydlangeland

Autoriseret: Primo 1993.
Anlagt: September 1993.
Motiv: Skjold med midterpæl hvorpå silhouet af Langeland samt
indskrifter.
Symbolik : Skjoldet er som Hjemmeværnsdistriktets og refererer
således til tilhørsforholdet til dette. Gengivelsen af Langeland

refererer til det lokale tilhørsforhold, og det markerede område er kompagniområdet.
Den blå farve viser tilhørsforholdet til »blå« styrker. Indskrifternes farve er valgt af
visuelle årsager.
Beskrivelse: Sortkantet grønt skjold (60 X 83 mm) med bred hvid midterpæl hvorpå
sort kontur af Langeland, hvis nederste del er blåfarvet. I øverste venstre halvdel ind-
skriften »HJVK 4228« og langs nederste rand »SYDLANGELAND«, begge i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K.Pedersen, Kgs.Lyngby.

Hjemmeværnskompagni
– Politikompagni 4230 Svendborg

Autoriseret: November 1993.
Anlagt: April 1994.
Motiv: Politiskjold i skjold med indskrifter.
Symbolik : Politiskjoldet refererer til kompagniets tilhørsforhold
til politiet.

Indskrifterne angiver det lokale tilhørsforhold
Beskrivelse: I gulkantet olivengrønt skjold (53 X 63 mm) gult kronet ovalt skjold hvori
3 venstrevendte, over hinanden gående kronede løver, alt med sorte konturer og omsat
med indskriften »4230« i gult. I skjoldhovedet indskriften »PO-KMP« og langs skjol-
dets nederste kant omskriften »SVENDBORG«, begge i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. J. Brodersen, Sønderborg.
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Hjemmeværnskompagni 4231
Ollerup-Vester Skerninge

Autoriseret: 1. september 1997.
Anlagt: 1. september 1997.
Motiv: Skjold med midterpæl belagt med fynsk lilje og med tre-
kantudsnit nederst hvori egetræ og forsynet med to skriftbånd.
Symbolik : Den fynske lilje refererer til regionsmærket og skjold-

bunden til Hjemmeværnsdistriktet. Trekanten refererer til Egebjerg Bakke og egetræet
til våbnet for Egebjerg Kommune fra 1970.
Beskrivelse: Sortkantet grønt skjold med hvid midterpæl (45 X 55 mm) belagt med gul
heraldisk lilje med sorte konturer. Nederst i skjoldet rødrandet hvidt sparresnit hvori
grønt heraldisk egetræ. Ovenfor skjoldet fladt, sortkantet rødt skriftbånd med ind-
skriften »HJVK 4231« og langs skjoldkantens bund et buet, rødt skriftbånd med ind-
skriften »VESTER SKERNINGE«, begge indskrifter i hvidt. Grønt rum mellem skjold
og bånd. Mærkets største udstrækning er 65 X 72 mm.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til øvelsesuniform M/66, kampuniform
M/84, skjorte M/84 og sweater M/79 af alt personel i kompagniet.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. J. Brodersen, Sønderborg.

Hjemmeværnskompagni 4234 Faaborg

Autoriseret: Medio 1997.
Anlagt: November 1997.
Motiv:Klokketårn i vandret delt cirkelfelt med uregelmæssigt blåt
og grønt felt samt bølgelinier og indskrifter.
Symbolik : Klokketårnet er Faaborgs vartegn, det grønne felt refe-

rerer til Svanninge Bakker og de tre bølgelinier til byens beliggenhed ved fjorden og til
byvåbnet, hvori de ligeledes indgår.
Beskrivelse: Gulkantet cirkelfelt (d = 72 mm) i hvis midte et gult tårn med brunt tag og
øverst gulkugle med gul vindfløj. På midten uregelmæssigt delt af blåt over grønt.
Nedenfor tårnet 3 ulige brede blå bølgelinier. Langs overkanten indskriften »HJVK
4234« og langs underkanten »FAABORG«, begge i gult.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet, på kampuniform M/84 dog påsyet blyantslommen.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. J. Brodersen, Sønderborg.
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Hjemmeværnskompagni 4240 Svendborg By

Autoriseret: 7. september 1998.
Anlagt: 16. december 1998.
Motiv: 3 tårne på bjælke over bølgelinier
i skjold med indskrift.
Symbolik : Motivet er hentet fra Svendborg
byvåben fra 1362, der bestod af to

tårne forbundet med en tindet mur, og refererer til borgen ved Svendborg Sund, som
byen har fået navn efter. Motivet refererer til kompagniets tilhørsforhold med opgave
i byområdet. Bølgelinierne refererer sammen med skjoldfarven til områdets beliggen-
hed ved Svendborg Sund.
Beskrivelse: I gulkantet blåt skjold (51 X 67 m) et tårn med hvælvet tag omsat med to
højere tårne med spidse tag, alle gule med sorte konturer og alle på gul bjælke
nedenfor hvilken 5 hvide bølgelinier på blå bund.
I skjoldhovedet indskriften »SVENDBORG 4240« i sort.
Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt personel i kom-
pagniet efter gennemført grundskole.
Varianter: Kendes ikke.
Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G. K.Pedersen, Kgs.Lyngby.



Hjemmeværnskompagni 4200,
STABSKOMPAGNI
Ved A. S. Asmussen og Arne K. Nielsen.

Den 15. august 1952 oprettedes Hjemme-
værnskompagni 4240 af en grundstamme
fra Hjemmeværnskompagni 4216 og
nyhvervet personel. I kompagniet indgik
en kommandodeling (»F-DEL« =
Føringsdeling), en politideling (»PO-
DEL«), en elektricitetsdeling (»EL-DEL«)
og en telefondeling (»TEL-DEL«). EL-
DEL var rekrutteret af ansatte ved elvær-
ket og TEL-DEL af ansatte ved telefon-
væsenet; de nævnte delinger skulle
varetage bevogtning og opgaver på
nævnte virksomheder.
Den 15. april 1957 oprettedes et nyt kom-
pagni af 16 mand fra Hjemmeværnskom-
pagni 4216 og 22 mand fra Hjemmeværn-
skompagni 4240 og nyhvervet personel
under navnet Hjemmeværnskompagni
4200, Stabskompagni. Hjemmeværn-
skompagni 4240 overgik samme dato
som områdekompagni for Svendborg by.

Chef

Kaptajn E. Brian Pedersen
Kompagnikommandør fra 15/4 1957,
udnævnt kaptajn 1/8 1957. Afsked 17/9
1957,
Kompagnikommandør
Hardy E. Kristensen
17/9 1957. Afsked 31/12 1957,
Kaptajn S.A.S. Johansen
1/1 1958. Afsked 15/11 1958,
Kompagnikommandør
Hardy E. Kristensen
15/11 1958 – 31/12 1958,
Kaptajn A.S. Asmussen
Kompagnikommandør fra 1/1 1959,
udnævnt kaptajn 15/10 1959. Afsked
31/12 1967,
Kaptajn H.C. Sørensen
Fungerende fra 1/1 1968, udnævnt kap-
tajn 16/2 1968. Afsked 31/3 1970,

Kaptajn Arne K. Nielsen
Fungerende fra 1/4 1970, udnævnt kap-
tajn 16/8 1971. Afsked 31/12 1978,
Kaptajn Mogens Ougaard
Fungerende fra 1/1 1979, udnævnt kap-
tajn 1/1 1980. Afsked 31/12 1986,
Kaptajn Flemming Knudsen
Fungerende fra 1/1 1987, udnævnt kap-
tajn 1/4 1987. Afsked 28/2 1994,
Kaptajn Mette Ærenlund
1/3 1994, udnævnt kaptajn 1/4 1989.

Næstkommanderende

Løjtnant Hardy E. Kristensen
15/4 1957. Afsked 1/4 1961,
Premierlø jtnant B. E. Andersen
1/4 1961. Afsked 30/9 1965,
Premierlø jtnant H. C. Sørensen
1/10 1965. Afsked 31/12 1966,
Premierlø jtnant J. L. Å. Mortensen
1/1 1967. Afsked 31/7 1972,
Premierlø jtnant Mogens Ougaard
1/8 1972. Afsked 31/12 1978,
Premierlø jtnant Klaus J. Veltzé
1/3 1979. Afsked 30/6 1979,
Premierlø jtnant Jørgen Kjeldsen
30/6 1983. Afsked 30/9 1983,
Premierlø jtnant Flemming Knudsen
1/10 1983. Afsked 31/12 1986,
Premierlø jtnant Flemming H. Rasmussen
1/1 1987. Afsked 31/12 1987,
Premierlø jtnant John C. Andersen
1/2 1988.

Styrke

1958 57 mand (ekskl. lotter)
1965 92 mand (ekskl. lotter)
1967 120 mand (+31 lotter, i alt 151 (inkl.

politideling))
1974 98 mand (ekskl. lotter)
1979 73 mand og 29 lotter, i alt 102
1994 114 mand og 29 kvinder, i alt 143.
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Stabskompagniets opgaver

er mangfoldige og krævende. Som enhed
skal det ikke blot kunne kæmpe, men
også kunne støtte og give muligheder for
»tyngdedannelse« i distriktets område.
Krav og opgaver kan sammenfattes i føl-
gende punkter:
– distriktslederens stab og hjælpere

(kommandoorgan),
– fagligt støttende enhed,
– stamafdeling for særligt uddannet per-

sonel, og
– beredskabsmæssigt højt »prioriteret«

enhed.

Enkadreringen
(opstilling og inddeling)

måtte derfor tage højde for en opstilling
og uddannelse af en række specialister på
flere fagområder. I takt med tildelingen af
nyt og moderne materiel blev delingerne
suppleret, så rammerne for kompagniet
efterhånden kunne udfyldes.

Kommandodelingen
blev opstillet med en kommandogruppe,
forsyningsgruppe og en sanitetsgruppe
(førstehjælp), som senere blev udbygget
til sanitetsdeling (med bårehold og trans-
portgruppe ). I stedet for blev der indsat
en gruppe til bevogtning af kommando-
stationen.

Stabsdelingen
oprindelig med sektionerne:
E[efterretning]
O[operativ]
A[administrativ]
T[forsyning].

E-sektionen udbygges med en feltsikker-
heds[kontra-efterretning]sektion og O-
sektionen med ABC[Atomar-Biologisk
C[k]emisk]- beregnersektion. Distriktets
vagthavende personel og designerede
befalingsmænd til rådighed i distriktet

indgik i stabsdelingen, når de ikke var
udkommanderet.

Signaldelingen
omfattede radiosektion, telefonsektion og
ordonnanssektion. Delingen kunne betje-
ne staben på en fast kommandostation, en
fremskudt kommandostation, udsendt
forbindelsesofficershold eller evt. frem-
skudte relæstationer.

Pionerdelingen
udviklede sig fra en pionergruppe til en
pionerdeling med gruppe- og delings-
pakninger af pionermateriel. Delingen
kunne forstærke lokale kompagnier i
deres opgaveløsning.

En mand, som forstod at organisere –
både på det officielle og det uofficielle
plan – var oberstløjtnant A. A. L. Christi-
ansen, bedre kendt som »Farmand«. Da
kompagniet skulle kunne forstærke de
lokale kompagnier, var det efter chefens
vurdering ikke tilstrækkeligt, at det kun
kunne ske med personel.
Der var også behov for materiel og
sprængstof.
Belært af tidligere internationale kriser
besluttede »Farmand« derfor, at der skul-
le fremstilles kompagnipakninger med
sprængstof. Chefen fremskaffede ad
ukendte kanaler det nødvendige spræng-
stof, som pionerdelingen efterfølgende
pakkede og fordelte til de forskellige
kompagnier i distriktet.

Sikringsdelingen
bestod oprindelig af én til flere grupper til
adgangskontrol og sikring af kommando-
stationen. Delingen blev reduceret til én
gruppe, der blev underlagt kommando-
delingen.

Efterhånden kunne opstillingen af kom-
pagniet ændres, så andelen af støtteenhe-
der øgedes:
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Distrik tspatruljen
blev oprettet af meget aktivt personel i
god fysisk form. Den kunne underlægges
distriktets kompagnier og dermed for-
stærke overvågning og opklaring.

Sanitetsdelingen
med transportgrupper og ABC- spore- og
rensegrupper kunne ligeledes forstærke
lokale kompagnier, når trykket blev stort i
disses områder.

Stabskompagniet er en broget samling af
specialister til betjening af ofte ret kom-
pliceret materiel. Uddannelsen foregik
som følge af emneomfanget i mindre
grupper, som søgtes bibragt den samme
funktionsuddannelse, hvilket besværlig-
gjorde sammenholdet i kompagniet.
For at oparbejde en »korpsånd« blev der
skabt et uofficielt logo for stabskompag-
niet (se indledning til stabskompagniet).
For yderligere at styrke korpsånden og
sammenholdet i kompagniet, som med
dets mange funktioner kunne betragtes
som en blandet isenkramforretning, blev
aktiviteterne i 1970 samlet til 2. og 4. man-

dag i måneden som faste mødeaftener,
mens 1. mandag i måneden blev brugt til
befalingsmandsmøder.
Sammenholdet blev endvidere styrket
derved, at personellets pårørendes deltog
– og fortsat gør det – i juleskydning og
juletræsfest for både børn og voksne.
En lang række af specialfunktionerne i
stabskompagniet blev varetaget af lotter.
Oprindelig blev forplejningstjeneste og
sanitetstjeneste betragtet som passende
arbejdsområder for lotter. Senere blev de
også uddannet i signal-, stabs-, hunde-
fører-, ABC-, pioner- og patruljetjeneste.
Lotterne kunne oprindelig ikke udføre
tjeneste som hundeførere, men ikke desto
mindre fik stabskompagniet Danmarks
første kvindelige hundefører i 1974. Den
pågældende var sanitetslotte, men deltog
i hundeføreruddannelsen. Efter kursus
på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab
var hundeførertjenesten dermed officielt
accepteret.
Stabskompagniet var også på forkant
med pioneruddannelsen af lotter. Den
første lotte med et autoriseret spræng-
ningscertifikat blev uddannet i pionerde-
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Nytårsparole på Sølund.



lingen og fik hurtigt tilnavnet »Trotyl-
Ulla«!
Skydeuddannelsen i kompagniet har nok
aldrig været noget særligt at tale om. Tal-
rige skydeinstruktører har på diverse
befalingsmandsmøder klaget over tilslut-
ningen og standarden ved dueligheds-
skydningerne.
Der findes dog én – en lotte – vores
nuværende kommandobefalingsmand,
Karen Jensen – bedre kendt som »Mor
Karen« – som slår alle rekorder på det
skydemæssige område. Hun nøjes ikke
med at slå rekorderne, – hun slår også
mænnerne. For »Mor Karen« har med
undtagelse af pistol, hvor hun i øvrigt har
sølv, opnået guldmærker på alle øvrige
håndvåben i hjemmeværnet.

Nu er ligestillingen mellem kønnene
fuldt gennemført, og alle poster kan
bestrides af lotter, når de har erhvervet
den tilsvarende uddannelse. I stabskom-
pagniet har lotterne fundet mange specia-
ler, der passer til deres interesser, og kom-
pagniet har vundet i kampkraft, idet man
har udnyttet lotternes idealisme, trofast-
hed og dygtighed.

Fra 1965 var stabskompagniet »værts-
kompagni« for det kommende politikom-
pagni Hjemmeværnskompagni 4230 A.
Under perioden med hvervning for at få
personel nok, så der kunne oprettes et
halvkompagni, gav man en grunduddan-
nelse til enkeltmand, og førerne, som var
polititjenestemænd, gennemgik funkti-
onsuddannelsen. 15. april 1967 kunne
kompagniet udskilles som halvkompagni
og opnåede kompagnistatus 1. april 1970.

Hvervning

af personel til stabskompagniet er ført på
mange fronter. Den sikreste metode er
»mund-til-øre«-metoden, hvor medlem-
mer sikrer sig accept hos venner og
bekendte. Det borger i nogen grad for

kvaliteten og er med til at give stabilitet.
Det befordrer kammeratskab og samvær
med personer, man kender i forvejen.
Men der er brugt mange metoder: Indby-
delser til foredrag, demonstrationer og
udstillinger, »at stemme dørklokker« og
brug af pressen.

I 1958 blev der arrangeret demonstra-
tioner af materiel for at gøre opmærksom
på hjemmeværnets tilstedeværelse. Efter
»officiel invitation« gennem pressen
fremvistes arbejdende enheder med radi-
otjeneste, stabstjeneste, sanitetstjeneste
(førstehjælp) m.v. i det gamle elektrici-
tetsværk i Ramsherred.

Lotterne har altid været dygtige til at vise
flaget. Gennem hjælp ved salg af Valde-
marsflag og lodsedler til velgørende for-
mål og stande med æbleskiver på børne-
hjælpsdage og meget mere har de næsten
utrætteligt været i forreste linie, når det
gjaldt at skabe positive kontakter.

I 1959 holdtes et større fremstød ved en
demonstration på Thurø Rev. Gratis film-
fremvisning i Kino en lørdag efterfulgt af
udstilling og demonstration af specialtje-
nester følgende søndag havde ret stor
interesse.

Ved nedrivning i 1966 af Wandalls Hotel i
Gerritsgade før opførelsen af Schou-Epa
(senere Kvickly) fremkom de herligste
ruiner, som blev udnyttet til en stort
anlagt sanitetsøvelse. Denne begivenhed
samlede mange tilskuere.

Ved de lokale dyrskuer på pladsen ved
Faaborgvej (senere campingplads) var
der altid en udstilling om hjemmeværnet,
ofte ledsaget af opvisning som f.eks.
hjemmeværnets hundetjeneste.

Under»Mona-sagen« (en pige forsvandt
og blev fundet druknet i Nørresø ved
Korinth) deltog alt disponibelt mandskab
fra hjemmeværnet i den store eftersøg-
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ning og finkæmning af terrænet mellem
Hvidkilde og Stenstrup. Det foregik ved
dannelse af kæder på op til 200 mand,
hver anden hjemmeværnsmand og hver
anden civil, ledsaget af en politimand i
hver kæde. Ved denne lejlighed gik civile
med under kommando af en befalings-
mand. Militærnægtere og uniformerede
imellem hinanden. Til trods for den tragi-
ske begivenhed faldt der megen ros af til
hjemmeværnet for præcision og grundig-
hed. Dette har medvirket til en god omta-
le.

Pionererne har nedlagt mange skorstene
»med presse på«. En enkelt af de mange
nedlagte skorstene er berettiget til særlig
omtale: Skorstenen på det nedlagte mejeri
på Avernakø, hvor pionerdelingen var
årsag til en udsættelse af søndagsgudstje-
nesten. Efter overfart fra Faaborg med
hjemmeværnskutter gik vi i gang med
opmåling og ladningsberegning. Der var
ca. 1/2 meter på hver side af skorstenen
til bygninger, som skulle stå urørte, når
skorstenen blev »lagt ned«. Der samlede
sig hurtigt et stort publikum. Øens

befolkning med undtagelse af de fiskere,
som var på havet, var samlet. Arbejdet
med beregning og boring af huller trak
ud og en lidt nervøs mand dukkede op
for at høre, om vi kunne blive færdig
inden kl. 10. Det var øens sognepræst,
som skulle afholde højmesse kl. 10. Vi
måtte beklage, at det nok ikke kunne lade
sig gøre, hvorefter han konkluderede, at
så måtte han nok hellere lukke sine vin-
duer op og udsætte gudstjenesten, for alle
var jo samlet ved mejeriet, og han ville
heller ikke gå glip af oplevelsen, når skor-
stenen blev sprængt.
Kommandobefalingsmanden, Aage »Læ-
der« Andersen, deltog også i denne tur.
Han var ikke sprængningsmand, men
underholdt øens beboere og sluttede med
at tage et overblik over skorsten og fald-
retning, hvorefter han frisk og frejdig gik
ud og plantede sin stok og meddelte, at
hertil ville skorstenen nå, når den faldt. –
Efter sprængningen trillede den sidste
sten ud til Andersens stok. Øboerne kon-
staterede, at »de hjemmeværnsfolk var
saftsuseme dygtige«.
Præsten kunne så afvikle en forsinket
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højmesse, medens pionererne blev invite-
ret på kaffe og æblekage. De eneste, vi
ikke blev populære hos på Avernakø, var
fiskerne, fordi vi havde nedlagt deres
sømærke – men da var vi sejlet tilbage til
Faaborg.

Under kritiske isforhold har pionerer
sprængt is væk for at undgå skader på
både og broer eller for at give »klart
vand« og har dermed oven i hjælpen
skabt velvilje.

Under kraftige snestorme har hjemme-
værnets »sneberedskab« hjulpet myndig-
heder, redningskorps og telefonformid-
ling med at løse deres opgaver, så der
ikke var fare for livsnødvendige funktio-
ner.
Da alle blev afskåret fra omverdenen af
snemængderne, steg hjemmeværnsfolk
på forsvarets pansrede mandskabsvogne
og hjalp motorvognsførere og vognkom-
mandører med at finde rundt med syge-
transporter. Dette kunne gøres med det
store lokale kendskab, som hjemmevær-
net har til egn og folk.

Stabskompagniet har haft to større samle-
de indmeldelser. Den ene var, da en halv
snes unge FDF-førere under anførsel af
Arne K. Nielsen samlet meldte sig. Dette
blev kernen til distriktets pionerdeling.
Den anden var, da et hold gymnasieele-
ver tilmeldte sig samlet og dannede den
første distriktspatrulje. Flere fra gym-
nasiegruppen fortsatte senere en karriere
ved forsvaret.

Det er vanskeligt at udpege én hverveme-
tode som den bedste. Det rigtigste er nok,
at summen af alle tiltag har den virkning,
at hjemmeværnets omdømme er ændret
til det bedste. I den første tid sneg hjem-
meværnsfolk sig til tjeneste om søndagen.
Efter alle PR-tiltag kunne alle færdes med
anerkendelse. Pressens gode omtaler og
reportager fra øvelser og andre hændel-
ser har påvirket renommeet, så hjemme-

værnets berettigelse og indsats i dag stort
set anerkendes af alle. Men det har
krævet en stor indsats at nå så langt.

Stabsarbejdet

Føring af et hjemmeværnsdistrikt er en
kompliceret sag, som bedst løses med et
indgående lokalt kendskab. At føre kom-
mando over 17-20 kompagnier kræver
planlægning, forberedelser og stabsper-
sonel, som er godt indarbejdet i proce-
durerne. Skiftende og tilpassede felt-
reglementer og en gennemarbejdet
planlægning igennem »opgavemappen«
(OPMAP) med fastlagte procedurer for
alle mulige situationer ved hjemme-
værnsdistrikt og -kompagni må betragtes
som gode grundlag for indsats og hand-
ling.

Distriktsleder, oberstløjtnant A. A. L.
Christiansen formulerede et paradoks:
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»Planlægning er nødvendig for at man
kan frigøre sig fra den, hvis situationen
ændres«. Dermed menes, at chefer
pålægges nøje at gennemtænke reaktio-
ner / handlinger på alle tænkelige situati-
oner. Opstår så en »utænkelig« situation,
er det muligt at tilpasse opgaveløsningen
til den.

Igennem OPMAP (OPgaveMAPpe) er
kommandoforhold, iværksættelser og
handlinger under kampens skiftende
faser fastlagt. Analyser af kompagniers
terræn, mandskab, uddannelse og »værk-
tøj« m.v. der løbende bliver justeret, er
grundlag for dispositionerne.

Stabsdelingen har arbejdet stærkt med at
rationalisere arbejdet og holde styr på
»papirgangen« ved staben. En god signal-
tjeneste med rettidige meldinger og et
effektivt efterretningsarbejde er basis for
distriktslederens dispositioner og ordrer
igennem O-sektionen.

Pionerer og patruljer skal udsendes til
forstærkning af kompagnierne, forsy-
nings- og personeltjeneste kræver nøje
organisation for at kunne udnytte res-
sourcerne bedst muligt og sikre kompag-
nierne midler til at føre kampen. Felt-
sikkerheds-, sanitets- (førstehjælps) og
ABC-folks indsats skal begrænse virknin-
ger af fjendens virksomhed, ligesom nær-
sikringen skal give staben arbejdsro.

Nye moderne hjælpemidler (edb) er taget
i brug i stabsarbejdet, og det er lykkedes
at skabe en stab af begrænset størrelse,
som kan tilgodese kravene til føring og
fungere velsmurt. Det er stabskompagni-
ets vigtigste opgave.

Øvelsesaktivitet

Det er naturligt faldet i stabens og stabs-
kompagniets lod at deltage i et utal af
øvelser, enten stabs- og signaløvelser
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(CPX-ØV = »papirøvelser«) eller regu-
lære feltøvelser af større eller mindre
omfang.
De mest realistiske har været, hvor hele
distriktet eller et til flere hjemmeværnsaf-
snit har været i felten og »kæmpet« imod
»fjendtlige« styrker af bataljons- eller
brigadestørrelse.
Ved mangel på »fjender« i felten har kom-
pagnier eller mobile hjemmeværnsstyr-
ker ofte optrådt som »orange styrker«
(betegnelse for modstandere). Dette
bevirkede, at distriktet, evt. med for-
stærkning fra andre kompagnier, måtte
etablere to føringsstabe – blå (betegnelse
for egne styrker) og orange. Derved kun-
ne flere personer aktiveres i stabsarbejde.

Stabs- og signaløvelsernes formål er at
afprøve planlægning og signaltjeneste på
flere trin og gennemspille et hændelses-
forløb efter en drejebog. Dels opøves og
kontrolleres signalgangen – evt. fra
standpladser i felten – og dels kan even-
tuelle »huller« i planlægning og samar-

bejde, her også mellem felthær og hjem-
meværn, kontrolleres. Deltagerne kan
være division, brigader, militære regio-
ner, hjemmeværnsregioner, distrikter, og i
nogle tilfælde også hjemmeværnskom-
pagnierne.
Det er en øvelsesform, som kan give sta-
ben gode erfaringer og være kontaktska-
bende mellem hjemmeværn og felthær-
senheder, alternativt sektioner i disses
stabe.

Feltøvelser er ofte gennemført med en
fysisk deltagelse, som er begrænset til et
antal af distriktets kompagnier, evt. i
afsnitsramme. Oplevelserne i disse situa-
tioner er talrige og kan ikke alle refereres;
men én enkelt øvelse kan være berettiget:

Under øvelsen »Efterår 65« gik »fjenden«
i land på Horne med det mål at afskære
Jylland fra Sjælland ved at tage Lille-
bæltsbroen og erobre Fyn. Angrebsstyr-
ken (»fjenden«) var en forstærket bataljon
i den vestlige angrebsstyrke. Forsvars-
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styrken var to kampgrupper forstærket
med tunge våben, transportdelinger, felt-
ambulance og værkstedskompagni samt
et samlingssted for krigsfanger på Seden
skydebane.
Distriktet oprettede kommandostation i
Ø. Hæsinge med forstærket stab og stabs-
kompagni på ca. 160 mand. Kompagnier-
ne havde et fremmøde på 60% om dagen
og 80% af styrken om natten. Kompagni-
erne 4201, 4210 og 4211 sinkede »fjen-
dens« fremrykning med ildoverfald og
hindretjeneste (»brosprængninger«) i de
såkaldte å-linier. Øvrige kompagnier på
Fyn havde igennem en god overvågning
sendt meldinger, som satte distriktet i
stand til at give et fyldestgørende efterret-
ningsbillede til de 2 kampgrupper, som
udgjorde den egentlige kampstyrke i for-
svaret.

Den angribende »fjende« havde valgt at
lægge ruten igennem Ø. Hæsinge, hvor
distriktet havde kommandostation, og
blev således »lidt« nærgående. En styrke

af 4210, distriktets patruljer og pionerer
gik i aktion og tog 42 mand med pansrede
mandskabsvogne, trucks og lettere køre-
tøjer ved udnyttelse af overraskelse og
effektivt angreb. Da krigsfangerne skulle
samles på Seden skydebane, blev det en
anseelig kolonne af fjender og materiel,
som skulle bevogtes og leveres i Seden.

Under »fjendens« fortsatte tryk blev situ-
ationen meget kritisk og distriktslederen
besluttede at oprette en ny kommando-
station på Vejlegård. Staben blev delt og
flyttede sammen med forplejningssektio-
nen »ud ad bagdøren« for at undgå »fjen-
den«.
Forplejningssektionens leder, Ingefred
Bang Jensen, og hjælpere var i gang med
bøfferne til middagen, som ikke var fær-
digstegte. Resultatet blev, at al varm for-
plejning til 160 mand i halvfabrikata blev
stuvet sammen, læsset og kørt til den nye
kommandostation.
Og det gik godt!
Ved øvelsens klimaks havde »fjenden«
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oprettet brigadehovedkvarter i »baglan-
det« på Bøgeskovgård i Skårup. Resolut
indgreb for at udnytte chancen var
påkrævet. En af øvelsesdeltagerne i sta-
ben havde indgående kendskab til lokali-
teten og kunne instruere et angrebshold.
Angrebsholdet var en halv snes mand,
der blev sendt igennem »fjendens« linier i
reglementeret afmærkede, civile vogne.
Det lykkedes – delvist – at komme ind og
erobre kort og papirer, men obersten fik
man ikke fat på. Gruppen måtte »under
kamp« trække sig tilbage med de erobre-
de genstande.

Ved øvelsesgennemgangen blev det kon-
stateret, at hjemmeværnets indsats ved
overvågning kunne bidrage med vigtige
detaljer til efterretningsbilledet. Hindre-
tjensten virkede godt, og talrige »nåles-
tik« forsinkede den fremrykkende »fjen-
de«. En hurtig og dristig indsats kom ofte
bag på fjenden og gav resultater i erobrin-

ger af materiel og »krigsfanger«. Et uven-
tet hurtigt angreb på en fjendtlig brigade-
kommandostation gav resultater, dels i
form af erobrede kort m.v. og dels en
påmindelse til »fjenden« om, at han ikke
kunne vide sig sikker nogetsteds, men
måtte slide på sine kræfter ved effektiv og
krævende bevogtning.

Det var en udbytterig og særdeles vellyk-
ket øvelse for Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn, stabskompagniet og de lokale kom-
pagnier, som deltog i øvelsen.

Chefskifter

Ved årsskiftet 1986/87 tog stabskompag-
niets chef igennem 7 år kaptajn Mogens
Ougaard afsked som chef, og posten blev
overtaget af kaptajn Flemming Holst
Knudsen, som hidtil havde været næst-
kommanderende i kompagniet. Distrikt-
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slotte Anna Jensen afløstes af Anne-Mette
Ærenlund 1. januar 1986 som chef for lot-
tedistriktet.
Den 1. marts 1994 afleverede Flemming
Holst Knudsen stabskompagniet til den
nye kvindelige chef for stabskompagniet,
kaptajn Anne-Mette Ærenlund, som der-
med blev den første kvindelige chef i
Distrikt Sydfyn og den anden i regionen.
Stabskompagniet talte 143 M/K.

Personel

Som i de øvrige kompagnier repræsente-
rer personellet i stabskompagniet også et
bredt udsnit af den sydfynske befolkning.
Det skal ligeledes nævnes, at kompagniet
i 1970’erne havde en vis form for interna-
tionalt tilsnit p.g.a. et par medlemmer,
ligesom det ud over tidligere modstands-
folk også kan mønstre en veteran fra 9.
april 1940: Svend Aa. H. Ovesen, som i
mange år var kompagniets aktive skyde-
instruktør.
De to »særlige« medlemmer var:
Optiker Jürgen Wienigk – Berlin – blev
senere signalbefalingsmand.

Captain John Grice – England – kompag-
nichef og deltager i Arnhem-aktionen,
blev senere forbindelsesofficer til alliere-
de, engelsktalende styrker.
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Hjemmeværnskompagni 4201,
FAABORG

Oprettet 1/4 1949. Område: Horne, Dier-
næs, Svanninge, Haastrup-Jordløse, Faa-
borg-Bjørnø, Avernakø, Lyø, i alt 146.78
km2. Tilslutning til hjemmeværnet i 1953
var 1,56%.
Nedlagt 31/3 1989. Personel overført til
Hjemmeværnskompagni 4234.

Chef

Kaptajn Knud Sørensen
1/4 1949. Afsked 31/7 1951,
Kaptajn Hans Emun Nielsen
Kompagnikommandør fra 1/7 1951,
udnævnt kaptajn 15/9 1951. Afsked 31/5
1956,
Kaptajn O. Klausen
Kompagnikommandør fra 1/5 1956,
udnævnt kaptajn 1/8 1956. Afsked 2/5
1957,
Kaptajn O. W. Fyhn
Kompagnikommandør fra 1/5 1957,
udnævnt kaptajn 1/8 1957. Afsked 31/3
1966,
Kaptajn Poul Nielsen
Fg. kompagnichef 1/4 1966, udnævnt
kaptajn 16/4 1967. Afsked 31/12 1967,
Fg. kompagnichef Preben Bach Nielsen
1/1 1968. Afsked 30/6 1969,
Fg. kompagnichef C. I. Atzen
1/7 1969. Afsked 30/12 1969,
Kaptajn E. I. S. Juul
Fg. kompagnichef fra 1/1 1970, udnævnt
kaptajn 16/8 1971. Afsked 30/9 1980,
Kaptajn H. Bastrup
1/10 1980, udnævnt kompagnichef 1/10
1980. Afsked 31/7 1984,
Kaptajn F. H. Trapp
1/8 1984. Afsked 31/3 1989,

Næstkommanderende
Løjtnant H. E. Nielsen
1/4 1949. Afsked 31/7 1951,
Løjtnant Vøgg Ramming
1/4 1953. Afsked 31/3 1956. Genindsat
1/6 1957 – 1/4 1960,
Løjtnant O. Klausen
1/4 1956. Afsked 1/5 1956,
Løjtnant Gerhardt I. Poulsen
1/5 1956. Afsked 31/5 1956. Genindsat
1/4 1960 – 1/11 1963,
Løjtnant P. Nielsen
1/11 1963. Afsked 31/3 1966,
Løjtnant P. B. Nielsen
1/9 1967. Afsked 15/1 1968,
Premierlø jtnant C. I. Atzen
16/1 1968. Afsked 31/12 1969,
Premierlø jtnant A. P. Olesen
1/1 1970. Afsked 31/8 1971,
Premierlø jtnant H. Bastrup
1/9 1971. Afsked 30/9 1980.

Styrke

1949 89 mand,
1953 121 mand og 30 lotter, i alt 151,
1959 141 mand og 23 lotter, i alt 164,
1966 119 mand (excl. lotter),
1974 75 mand (excl. lotter) *

*: Hjemmeværnskompagni 4234 Politi-
kompagni oprettedes i samme geografi-
ske område 1/7 1967 og havde en styrke
på 123 mand i 1974.
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Hjemmeværnskompagni 4201,
FAABORG,
Ved Vøgg Ramming

I 1953 omfattede hjemmeværnet følgende
tjenestegrene: hærhjemmeværnet med
121 mand, luftmeldekorpset med 40
mand, marinehjemmeværnet med 32
mand samt 31 lotter, i alt 224 personer.
Tilslutningen var 1.56% af befolkningen i
området, hvilket svarede til hjemme-
værnsdistriktets gennemsnit.
Allerede den 10/6 1949 meldtes 2 delin-
ger kampklare og 1/2 deling endnu ikke
kampklar.

Vøgg Ramming fortæller om sin deltagel-
se i hjemmeværnet:

Baggrund

I sommeren 1945 startede jeg som mange
andre modstandsfolk i de midlertidige
hjemmeværnsforeninger. Mit medlems-
skab blev overflyttet til Fyn i efteråret
1945. Jeg havde ikke tid i første omgang
til at gøre noget ved hjemmeværnsfore-
ningernes aktiviteter. Jeg deltog i 1946 i en
mønstring på Oure stadion.
I 1947 blev jeg på min ejendom kontaktet
af kriminalbetjent Jørgensen (som senere
blev chef for Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn) og den lokale landbetjent, da jeg
havde fået tilsendt en pakke ammuni-
tion, som var gået i stykker under trans-
porten. Det gav nu ingen problemer,
men samtidig gjorde kriminalbetjenten
opmærksom på, at nu begyndte snart
en befalingsmandsskole arrangeret af
hjemmeværnsforeningerne. Der skulle
uddannes befalingsmænd til det kom-
mende statslige hjemmeværn. Snart blev
denne skole oprettet under kaptajn af
reserven Alf Toftager Hansen, senere
oberstløjtnant af reserven og borgmester i
Faaborg.

Kurset var delt i tre hold, kompagniche-
fer, delingsførere og gruppeførere. Jeg
kom på delingsførerholdet og blev
delingsfører i det statslige Hjemmeværn-
skompagni 4216, Svendborg, hvor Axel
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn var kompagni-
chef. Kort tid efter blev Kompagni 4213
oprettet. Kompagnichefen var lærer S. A.
Filipsen, Oure. Jeg blev delingsfører for
Skårupdelingen.
Øvelsesområdet var hovedsagelig min
ejendom i Skårupøre.

Faaborgkompagniet 4201

Omkring 1950 overtog jeg min fars ejen-
dom i Svanninge bakker og blev overflyt-
tet til Hjemmeværnskompagni 4201 i Faa-
borg, hvor stadsingeniør Knud Sørensen
var chef og assurandør Nielsen var næst-
kommanderende. Jeg fik Svanninge –
Hornedelingen. Det gik stærkt i de år,
stadsingeniøren trådte tilbage, assu-
randøren blev kompagnichef, og kort
efter blev jeg næstkommanderende, og
det var jeg, indtilAfsnit Horne blev opret-
tet i 1960, hvor jeg blev chef.
De bedste hjemmeværnsår var som næst-
kommanderende i Hjemmeværnskom-
pagni 4201. Efter assurandør Nielsen blev
arkitekt Ole W. Fyhn chef. Vi havde et
meget nært kammeratskab. Han var også
gammel modstandsmand ligesom hans
broder, der blev henrettet af tyskerne.
Han hed Wessel Fyhn (og er langt ude i
familie med Tordenskjold!).
For at skabe mere interesse i kompagniet
etablerede vi igennem Foreningen Nor-
den forbindelse med modstands- og
hjemmeværnsfolk i Faaborgs venskabsby,
Brevik i Norge. Denne kontakt holdt i
mange år. Dette initiativ fra Hjemme-
værnskompagni 4201’s side inspirerede
flere år efter Hjemmeværnsdistrikt Øst-
fyn til at lave en lignende udveksling med
Norge (Trondhjem) og Sverige (Norr-
kjöping); man skiftedes til værtsskabet.
I min tid havde kompagniet ikke faste
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lokaler ud over et våbendepot først på
Konservesgården, senere på Odensevej.
Befalingsmandsmøderne hver måned
blev afholdt på skift hos kompagnichefen
og undertegnede, eller på Landmandsho-
tellet på Torvet. Hotelejer Svend Blidegn
var formand for oplysningsudvalget.
Kompagniet deltog i mange øvelser sam-
men med felthæren. Det var gerne land-
gangsområderne, der dannede baggrund.

Jeg erindrer blandt mange en sådan større
pinseøvelse, hvor bl.a. de engelske SAS-
folk deltog. Ualmindeligt stærke regnskyl
sammen med et voldsomt tordenvejr fik
de gamle stengærder på Horne land til at
skride sammen. Lynet slog ned i vores
SMH (Sender/Modtager, radiotype H),
som min kone, der var lotte, passede. Min
kone var på det tidspunkt gravid med vor
søn, som nu er chef i Hjemmeværnskom-
pagni 4210 (det er forklaringen på, at han
er noget »elektrisk«). Hjemmeværnskom-
pagni 4201 var på dette tidspunkt på
omkring 120 personer. Der blev holdt de

traditionelle kammeratskabsaftener samt
julemøder, som lotterne stod for.

Personellet i kompagniet var først og
fremmest gamle modstandsfolk, f.eks. fra
»Vera – gruppen«, som var modstands-
gruppe i Faaborg. Våbenmesteren i den
periode var lagerforvalter Jacobsen, kal-
det Jacob Knald. Dette øgenavn stamme-
de fra, at han en kort tid efter befrielsen
var sat til at tilintetgøre et lager af
sprængstoffer fra besættelsestiden i en
grusgrav. Bunken var nok for stor – der
røg adskillige ruder i nærheden.
Kompagniet gjorde en særlig indsats for
at skaffe personel i Faaborgs omegn. Vi
satte annoncer i lokale blade, om at vi i
Horne, Haastrup, Svanninge, Vester
Hæsinge og Diernæs ville lave øvelse
med ’kamp i by’ fra kl. 19 til 21, derefter
møde i forsamlingshuset, hvor distrikts-
lederen Axel Christiansen – alias »Far-
mand« – og undertegnede m.fl. holdt kor-
te foredrag om hjemmeværnets militære
betydning, og så var der kaffe bagefter.
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Det bevirkede, at vi fik grupper i de
omtalte byer.
En lille historie om samkvemmet med de
norske kammerater: Vi var inviteret til en
hjemmeværnskammerat i Haastrup,
nordmændene og befalingsmændene
med koner. Nordmændene fik vore koner
til bords. Midt under spisningen rejste en
delingsførers kone sig og gav sin norske
bordherre en ordentlig lussing. Hun
påstod, at han havde taget hende på
benet. Der blev almindelig tavshed, indtil
vi opdagede, at synderen var værtens
hund.
Når vi er ved historierne, én mere: Vi
skulle sammen med norske gæster sejle til
Avernakø med fiskerbåd. Fiskeren, der
ejede båden, var gammel modstands-
mand og havde med sin båd sejlet
modstandsfolk og allierede flyvere til
Skælskør under krigen og var nu marine-

hjemmeværnsmand. Hans navn var
Peder Christensen. Nordmændene skulle
jo præsentere sig ombord. Den første, der
gik ombord, præsenterede sig som Peder
Christensen. Og de to blev ved med
meget længe at sige Peder Christensen til
hinanden, indtil det gik op for dem, at det
hed de faktisk begge to.

Vi havde en del øvelser på Avernakø og
Lyø, hvor marinehjemmeværnskutteren
transporterede os. På Avernakø var det
præsten, der var gruppefører. Han gik
med sin gruppe direkte fra rælingen og
ned i det, som han troede var lavt vand.
Det var det ikke, det nåede faktisk til arm-
hulerne. Geværet holdt han omhyggeligt
over hovedet og sagde: »Jeg ved faktisk
godt, at det kun er mesteren, der kan gå
på vandet«
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Hjemmeværnskompagni 4204,
RINGE.

Oprettet 1/4 1949.
15/10 1949: styrke 145 mand med 2 delin-
ger kampklare og 2 delinger næsten kam-
pklare. Deling i Pederstrup afgivet til
HJVD Nordfyn 1/10 1951. Område i 1953
på 172,36 km2 med 207 mand i hærhjem-
meværnet, 40 i luftmeldekorpset og 38
lotter, i alt 285 mand, svarende til en til-
slutning på 2.25% af områdets indbygge-
re.
Indtil ændringer i 1957 med område: Gis-
lev, Ellested, Espe, Gestelev, Vantinge,
Ringe, Søllinge-Hellerup, Herrested og
Ryslinge.
Senere er foretaget områdeændringer.

Chef

Kaptajn S. Kyhl
Kompagnikommandør 1/4 1949,
udnævnt kaptajn 24/3 1950. Afsked 30/4
1962,
Kompagnikommandør B. Stærke
1/5 1962. Afsked 30/9 1962,
Premierlø jtnant H. J. H. Mandøe
Kompagnikommandør 1/10 1962,
udnævnt premierløjtnant 1/11 1962.
Afsked 31/3 1967,
Kaptajn M. B. Andersen
Fg. Kompagnichef 1/4 1967 udnævnt
kaptajn 16/2 1969. Afsked 31/12 1977,
Fg. kompagnichef H. J. V. Olsen
1/1 1978. Afsked 30/9 1978,
Kaptajn M. B. Andersen
1/10 1978. Afsked 30/6 1979,
Kaptajn K. J. Veltzé
Udnævnt 1/7 1979. Afsked 31/12 1988,
Kaptajn O. Oest-Jacobsen
Fg. Kompagnichef 1/1 1989, udnævnt
kaptajn 1/7 1989.

Næstkommanderende
Løjtnant N. Kr. Hansen
8/1 1950. Afsked 31/3 1961,
Løjtnant E. Sonne Christiansen
1/4 1961. Afsked 31/3 1962,
Løjtnant M. B. Andersen
1/4 1962. Afsked 31/3 1967,
Løjtnant J. H. C. Busch-Petersen
1/10 1968. Afsked 31/12 1969,
Oversergent H. J. V. Olsen
1/1 1970. Afsked 31/12 1977,
Løjtnant O. W. Petersen
1/1 1978. Afsked 28/2 1979,
Premierlø jtnant T. Justesen
1/10 1979. Afsked 31/8 1985,
Sekondlø jtnant E. P. Rasmussen
1/9 1985. Afsked 31/12 1987,
Premierlø jtnant O. Oest-Jacobsen
1/1 1988. Afsked 31/12 1988,
Løjtnant L. Martensen
1/5 1989. Afsked 28/2 1995,
Oversergent C. E. Hansen
1/3 1995.

Styrke

1949 121 mand (excl. lotter),
1951 190 mand (excl. lotter),
1953 207 mand og 38 lotter, i alt 245,
1959 201 mand og 15 lotter, i alt 216,
1966 127 mand (excl. lotter),
1974 120 mand (excl. lotter),
1977 133 mand og 17 lotter, i alt 155,
1979 127 mand og 19 lotter, i alt 146.
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Hjemmeværnskompagni 4204,
RINGE
Ved Klaus Veltzé.

50 ÅRS DYNAMIK

Dette forsøg på at optegne kompagniets
historie gør ikke krav på at give en fuld-
stændig, minutiøst dækkende skildring
af alle de hændelser, der har fundet sted i
løbet af det halve århundrede, optegnel-
sen dækker: læseren, der kender perso-
nerne og begivenhederne – og som måske
oven i købet har været aktiv deltager – vil
nok forgæves lede efter netop de perso-
ner og de oplevelser, han forbinder med
kompagniet.
Lotternes indsats er ikke behandlet
særskilt her, idet træk af lotternes historie
gengives i et særligt kapitel.
Men gid læsningen vil vække minder og
vil sende tankerne tilbage i tiden, vil
»aktivere« hukommelsen for, med den
oldgræske historiker Herodots ord »..at
bevare, hvad mennesker har udrettet, fra
glemsel og udslettelse, [..] at de store og
forunderlige bedrifter [..] ikke skal savne
et eftermæle.«

Befolkningen på Midtfyn havde allerede i
årene efter 1864 demonstreret sin forsvar-
svilje: hvert lille sogn med respekt for sig
selv byggede »øvelses-huse«, og »skytte-
foreninger blomstrede op og beredte sin-
dene, og øvede evnerne til våbendåd« –
denne ånd »overvintrede« til besættelses-
årene, jf. terrænsportsforeningerne og
indsatsen mod besættelsesmagten, og
fandt straks fra 1945 udtryk i hjemme-
værnsforeningerne.
At alt dog ikke var lutter forsvarsvilje –
eller at hukommelsen er kort – antydes i
flg.: »..da vi blev iklædt de australske uni-
former, måtte vi snige os langs husmure-
ne. Vi var ildesete, blev betragtet som gal-
ninge..«, som én af veteranerne fra
dengang udtrykker det.

4. kompagni, fra Midtfyn, strakte sig fra
Ringe over Sdr. Højrup – Pederstrup –
Ravnholt – Ryslinge – Gislev – Kværnd-
rup – Krarup – Hillerslev – Vantinge og
blev som det første kompagni på Fyn (og
ét af de første i Danmark) iklædt 8. juni
1949. Det talte da 246 medlemmer. Selv
om Ravnholt – Gislev og Kværndrup blev
skilt ud fra kompagniet, stod der i 1959 så
mange som 159 i nummer – og fortsat er
der i 1995 150 hjemmeværnssoldater i
kompagniet. Altså et meget højt med-
lemstal – og dette gjaldt også relativt for
lotterne, den gang de havde deres eget
lottekompagni.

Herregården Ravnholt kom i øvrigt alle-
rede tidligt til at indtage en central plads i
kompagniets liv: godsejer C. O. Sehestedt
Juul deltog fra første færd i hjemme-
værnsarbejdet. Takket være hans engage-
ment dannedes hurtigt den navnkundige
»Ravnholt-gruppe« af folk fra Ravnholt –
stabilt omkring 11 mand med Sehestedt
Juul som gruppefører. Ved den admini-
strative ændring i 1957, der fulgte med
oprettelsen af et selvstændigt kompagni i
Gislev, overgik området med godset Rav-
nholt – og hermed også gruppen – til det
nye kompagni.
Forsvaret – og hermed også Hjemmevær-
net – nyder fortsat godt af godsets gæst-
frihed.

Set i bakspejlet er det egentlig ikke van-
skeligt – ud over den historisk betingede
værnevilje – at forklare den store tilslut-
ning til kompagniet: Hovedparten af
æren kan tilskrives den første chef, Kyhl,
der, som det fremføres, var en ener: Ingen
gik som han ind for hjemmeværnet: han
havde et personligt forhold til alle og »for
ham ville vi alle gøre noget«, som det
berettes. At han dertil – som bogholder i
den fordums »Banken for Ringe og
Omegn«, med bankdirektøren som én af
sine gruppeførere – i sjælden grad for-
måede at forene hvervning til hjemme-
værnet med bankens udlånspolitik (!),
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forringede ikke det gryende hjemme-
værns position i det Midtfynske område.

Inden det første årti var omme havde
kompagniet også foden under eget bord;
om end Ringes daværende sognerådsfor-
mand var gruppefører (for en såkaldt
»Rådhusgruppe«) og principielt stillede
store dele af Ringes rådhus til Hjemme-
værnets disposition (således afholdtes
der skydeøvelser i kælderen!), mente sog-
nerådet alligevel, at mødefaciliteter hørte
under Hæren. Og således gik det til, at
kompagniet kan bryste sig af at være det
første i Danmark, der havde egen hjem-
meværnsgård til disposition.

I Sødinge Mose mageskiftede forsvars-
venlige personer (herunder føromtalte
sognerådsformand og kompagnichef
Kyhl) jord, således at der kunne opføres
en barak. I øvrigt ligger kompagniets

nuværende hjemmeværnsgård, den sto-
re, flotte og kontant betalte (!), som blev
indviet i maj 1992, fortsat på samme sted.
Gennem »Forsvarets Bygningstjeneste«
havde man fået stillet en såkaldt »tysker-
barak« i udsigt; da tyskerne havde efter-
ladt den, var den i Mølholmlejren i Vejle
blevet brugt til indkvartering af de første
danske soldater, der blev indkaldt efter
krigen. Således havde én af kompagniets
senere, navnkundige kommandobefa-
lingsmænd været indkvarteret i den. Til-
budet skulle afgives på det engang så
berygtede »Staldgården« i Kolding. Kom-
pagniet bød 3600,- kr. og erhvervede sig
hermed sit første hjemsted. Barakken
blev hentet i juni 1956 og indviet grund-
lovsdag året efter ved et storslået festar-
rangement: Med kompagniets eget orke-
ster i spidsen marcherede man til Sødinge
Mose, hvor byggeudvalget, kernen i den
senere »Hjemmeværnsforening PA«,
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overdrog »Hjemmeværnsgården« til
kompagniet. Blandt mange festtalere var
cheferne for Hjemmeværnsregion og
-distrikt samt den fremtrædende mod-
standsmand, hjemmeværnets første kom-
mitterede, Frode Jakobsen.

Opførelsen af Hjemmeværnsgården skete
ad frivillighedens vej, hver en krone skul-
le skænkes eller indsamles: Derfor var
glæden stor, da gælden ved købet blev
eftergivet. Ej heller de professionelle folk,
der skulle til for at rejse den senere så
benyttede Hjemmeværnsgård kunne få
penge for udført arbejde. Den eneste, der
vitterlig insisterede på at få penge, var
maleren -og ironisk nok faldt det loft, han
havde malet, ned, inden der var gået 1 år!
Man kunne imidlertid ikke fortsætte med
»det pengeløse samfund«, og derfor dan-
nedes en »Hjemmeværnsforening PA«
(Post Anvisning): på denne konto kunne
man som støtte til Hjemmeværnsgården
indbetale de støvlepenge, hjemmeværnet
årligt udbetalte til dækning for vedlige-
holdelse af støvlerne.

Denne hjemmeværnsforening eksisterer
fortsat under navnet »Hjemmeværnsfore-
ningen Ringe« og har stadigvæk samme
hovedopgave: at vedligeholde Hjemme-
værnsgården. Nu dog med den væsentli-
ge ændring, at det er en nystiftet støtte-
forening, »Foreningen til støtte af
forsvarsviljen på Midtfyn«, der kanalise-
rer de af kompagniet ved Midtfyns Festi-
val årligt indtjente penge i hjemmeværns-
foreningens kasse.
Og nu er der tale om helt andre beløb...!

Dette engagement og denne flotte ind-
sats, som kompagniet fra første færd
udviste ved løsning af dels pålagte, dels
selvvalgte opgaver, blev i årenes løb selv-
forstærkende og kom til udtryk på mang-
foldige måder; således ikke blot kreerede
og bekostede kompagniets kamppatrulje
til eget brug hjemmeværnets formodent-
lig første camouflageuniform: Kedeldrag-
ter, indkøbt for 9,75 kr./stk. fik påmalet
camouflage-mønster.
Samme kamppatrulje, hvis mødebog fra
et tilfældigt udvalgt år – 1961/62 – udvi-
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ser et årligt engagement på 198 timer pr.
mand! var én af kompagniets grupper,
der med ubrydeligt kammeratskab for-
måede at modstå de nedgangstider, der
rammer ethvert frivilligt arbejde. Der
blev ikke regelmæssigt afholdt de store
øvelser (dette til trods lavede kompagniet
en udrykning med omkring 200 mand til
skydeterrænet i Borris); men generelt
havde kompagniets grupper for lidt at
lave, hvilket ofte førte til intern splid og
spektakel. Men kamppatruljen evnede at
kompensere herfor ved at køre sit eget løb
og engagere sig med aktiviteter både her
og hisset (den deltog således også i lands-
konkurrencer for kamppatruljer) – og
måtte finde sig i kompagnichef Kyhls let
sarkastiske kommentar:
»Gode venner. I skal passe på, I ikke er
mere spredende end samlende!«

Når der i »pionertiden« tales om sær-
prægede grupper, ledes tankerne let hen
på radiogruppen og – »Nathalie«: Ingen
kan med sikkerhed sige, hvor køretøjet
egentlig kom fra, men kort fortalt var det
en fhv. engelsk stabsvogn, der havde gjort
Montgomerys ørkenfelttog med, en V-8
med ekstra køler.
Behovet for et køretøj til radiogruppen
var opstået med indførelse af de – den-
gang – nye SMH-radioer (Sen-
der/Modtager, type H), der var »tunge
som bare helvede« og krævede store
master. Hele køretøjs-projektet, med
hvad deraf fulgte, var groet frem af
ønsket om at få radiogruppen til at funge-
re optimalt. Og man kom så sandelig også
langt omkring, og udviklede sig til en lidt
atypisk radiogruppe, der løste opgaver
»for de højeste og hemmeligste kredse«.
Således afprøvede gruppen jævnligt til-
gående radioudstyr, og på én af de hyppi-
ge øvelser, der i årene fra ca. 1958 og frem-
efter fandt sted med de engelske SAS –
styrker, etablerede man på den vel nok
bedst huskede øvelse i Sønderjylland et
»agentnet« for SAS’erne, ved hvilken lej-
lighed gruppen »skar« sig en antenne,

som var umulig at pejle. På Langeland –
som man dengang nåede efter at være sej-
let med 2 færger – var gruppen hjemme-
vant ligesom på Lolland-Falster, hvor
man på en øvelse skulle foregive at være
nedkastet.

Men »Nathalie« var tørstig og talrige var
de krumspring der måtte gøres for at
strække kørepengene. Det blev ligefrem
nødvendigt at arrangere støttearrange-
menter for at få økonomien til at hænge
sammen – et forhold, der var uudholde-
ligt i længden. Og så sluttede »Ørkenrot-
ternes« tidligere stabsvogn sin funktion
som radiovogn i Hjemmeværnskompag-
ni 4204 for den gruppe, om hvilken kom-
pagnichefen, nu Marinus »Salle« Ander-
sen, sagde: »Godt, vi har en radiogruppe
– men vi ser den aldrig«: Den blev byttet
med 4 terrængående dæk til afløseren, en
Willys Jeep, hvis driftsudgifter trods alt
var overskuelige!

Om medlemmernes civile baggrund kan
der i kompagniets »teen-age – tid« siges,
at selv om den »sociale top« af Ringe var
med, manglede der ikke noget i bredden.
Endnu ved Ungarn-opstanden i 1956 var
frivillige ligefrem strømmet til hjemme-
værnet, hvorimod der – med beklagelse –
i begyndelsen af 1960’erne måtte konsta-
teres et fravær af massen af håndværkere,
lærere og handlende: de turde ikke aktivt
og åbent deltage i hjemmeværnsarbejdet
for ikke at blive stemplet som »krigsga-
le«; men de støttede dog gerne. Denne
holdning kan dog næppe siges at være
speciel for det Midtfynske område: det
var ret beset en tendens i hele Europa!
Men også her er der undtagelser: Om end
der ikke bør snakkes partipolitik, så kun-
ne man dog (med et skævt grin) konstate-
re, at kompagniet i »det radikale« Gislev
havde 2 grupper – fortrinsvis af skyttefor-
eningsfolk der, som det tørt konstatere-
des, »kunne få gratis ammunition«, nem-
lig i hjemmeværnet!
Men aktive var de..
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På Midtfyn havde man for vane at stå
sammen om tingene – lad i denne sam-
menhæng blot friluftsbadet (!) tjene som
eksempel, dér hvor nu Midtfyns Fritids-
center ligger, og hvor Hjemmeværnsdi-
strikt Sydfyn i 1969 i anledning af hjem-
meværnets første 20 år arrangerede en
stor fest med spisning, underholdning
(Grethe Sønck bl. a. med landeplagen
»Klaus Jørgen«) samt uddeling af årstegn
– 22 medlemmer fra 4204 modtog 20-års
tegnet.

Denne holdning bidrog ikke blot til
løsning af store opgaver, den var også
udtryk for et kammeratskab, der var van-
skelig at sige farvel til; ».. det var en sor-
gens dag at måtte forlade kompagniet;
men de gik også først, da de ikke kunne
stå oprejst mere«. Det var alderen, der
gjorde udslaget, som kompagniets veter-
aner erindrer.

Kompagniets udvikling kan betegnes
som en positiv synergi-effekt: der kunne

registreres mange succeser og bemærkel-
sesværdige tildragelser, der alle bidrog til
at højne identiteten.

Af tidlige hændelser skal her blot næv-
nes, at:
- prins Ingolf var medlem af kompagniet
1958-59, medens han var landvæsenselev
på gården Sofienlund, et tilhørsforhold,
der oktober 1959 afsluttedes med en stor
øvelse ved herregården Ravnholt under
overværelse af arveprins Knud, prinsesse
Elizabeth og broderen, prins Christian.
(Denne »royale forbindelse« fortsatte i
øvrigt i 1988, hvor tronfølgeren, kron-
prins Frederik, som gardehusar deltog i
en øvelse med kompagniet);
- kompagniet havde et eget orkester, der
led en krank skæbne: I 1958 deltog det i
en koncert i Svendborg. Denne koncert
affødte (her gengivet i datidens retskriv-
ning med tilhørende slåfejl)».. en Skrivel-
se hvori Distriktet foreslaar Orkester 4204
nedlagt med Udgangen af Marts Maa-
ned..«. Kompagnichefen sendte derpå et
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brev til orkestermedlemmerne, hvor det i
det centrale afsnit hed (om koncerten):»..
Første Halvdel.. blev taaleligt afviklet ..
anden Afdeling var mildest talt elendig.
Den daarlige musikalske Kvalitet ... maa
dels tilskrives .. den Kendsgerning, at
nogle af Medlemmerne suplerede den
gratis Kaffe .. med Snaps«. Og videre:»..
at Orkestermedlemmerne imod Bestem-
melserne ikke er udrustet med Vaaben, og
ikke modtager almindelig hjemmeværns-
uddannelse. En Forespørgsel hos Kom-
pagniet, om hvor mange det drejede sig
om, der ikke havde Vaaben, besvaredes
med »nogle Stykker«. Det nøjagtige Tal er
opgjort til 20«. Og som kompagnichef
Kyhl tørt konstaterede: »Som alle kan se,
er det en ordentlig Spand, vi faar her ..
men visse Kendsgerninger staar fast: Vi
kan ikke faa Lov til at fortsætte i det gam-
le Spor!!!!«

Bag disse finurligheder gemmer der sig
noget helt umilitærisk: kompagniet hav-
de stillet et orkester på benene, hvor
måske ikke alle var »fuldgyldige hjem-
meværnsfolk« efter hjemmeværnslovens
bogstav. Men det tjente – eller rettere:
havde tjent, da orkesteret jo nu blev ned-
lagt – kompagniets tarv!

Juli 1979 afgav »Salle« – for anden gang,
idet den først udpegede efterfølger, Hen-
ning Vedel Olsen, var fraflyttet Midtfyn –
kompagniet og marcherede i faklernes
skær ud til det, der skulle blive hans alt
for korte otium.

Kompagnichefskiftet medførte et dybt
indsnit i kompagniets liv med ændringer
og holdninger, der afstedkom megen tur-
bulens, men som var en nødvendig
»opdatering«. Til grund herfor lå fortsat
dyb respekt for hjemmeværnets koncept
og opgave, nu aktualiseret af NATO’s
dobbeltbeslutning (om stationering af
raketter i Europa som svar på Sovjetunio-
nens oprustning).
Samtidig indvarsledes så småt »generati-

onsskiftet«: tiltrædende næstkommande-
rende, Torben Justesen, havde været med
i kompagniet i adskillige år og var således
bindeledet bagud, garanten for kontinui-
teten. Den nye chef, Klaus Veltzé, kom fra
stabskompagniet (4200), og for ham var
Ringekompagniet et områdekompagni
på godt og ondt: et af de mange kompag-
nier, der udgør rygraden i hjemmeværnet
– men som materielt og personelt ofte
arbejder under noget dårligere forhold
end stabskompagnier! Således forholdt
det sig da også med kompagni 4204, Rin-
ge. Den hjemmeværnsgård, der havde
været kompagniets stolte samlingssted,
var efterhånden blevet noget ramponeret;
det var aktivitetsniveauet også: som
nævnt var det de få – som f. eks. personel-
let i kamppatruljen og radiogruppen, der
tegnede det store flertal i kompagniet.

Den tiltrædende chef så det derfor som
sin vigtigste »straks-opgave« at reorgani-
sere kompagniet – især med henblik på
mandskabs- og uddannelsemæssigt at
kunne løse de pålagte opgaver. Det var
derfor nødvendigt at lancere holdninger
og tiltag, der i høj grad krævede aktivitet
både indadtil og udadtil; denne omstruk-
turering kom til at betyde, at et antal med-
lemmer af kompagniet – »hjemmeværns-
soldater«, som kompagnichefen yndede
at sige – opsagde kontrakten: fordi der
mellem de to betegnelser, »medlem af
hjemmeværnet«, som hidtil havde været
gængs betegnelse og »hjemmeværnssol-
dat«, ligger netop den forskel i holdnin-
gen til hjemmeværnets militære forplig-
telser i forsvarsmæssig sammenhæng,
der ikke umiddelbart kunne accepteres af
alle. I løbet af forbavsende kort tid – et par
år – var kompagniets personelmæssige
situation imidlertid så forbedret, at der
nu mødte organisatoriske grupper og
delinger frem til møder og uddannelses-
aktiviteter.
De hidtil praktiserede, traditionelle øvel-
ser med nabokompagnier, der kun spora-
disk fandt sted i kompagniramme, og
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som kun var af begrænset uddannelses-
mæssig værdi, blev efterhånden over-
skygget af øvelsesaktiviteter med enhe-
der og personel, der uddannelsesmæssigt
og »realistisk« nok var det nærmeste, et
hjemmeværnskompagni kunne komme
virkeligheden: Således blev der øvet flit-
tigt, ikke blot med det nu hedengangne
Fynske Livregiment, men også kadetter
fra Hærens Officersskole og tyske reservi-
ster stillede sig til rådighed ved øvelser
med kompagniet.
Som et lille kuriosum fra de øvelser blot
dette, at Fynske Livregiment for deltagel-
se med nogle af deres pansrede mand-
skabsvogne og hjulkøretøjer sendte en
regning til Hjemmeværnsdistriktet på ca.
30.000 kr. (!) Det viste sig dog heldigvis
hurtigt at være et spørgsmål om konte-
ring!

Ønsket om virkelighedsnær og »opdate-
ret« uddannelse var åbenbart vanskeligt at

imødekomme både fra Hjemmeværnets
og fra Hærens side. Det var, som om det
stående forsvar – Hæren, Flyvevåbnet,
Søværnet – kun perifert tænkte på, at
skulle hjemmeværnet i en konfliktsituati-
on kunne leve op til Hjemmeværnslovens
ord om ».. at deltage som en del af det
militære forsvar i løsningen af de opga-
ver, der påhviler Hæren, Søværnet og
Flyvevåbnet«, så krævede det kendskab
til hinanden – og ikke mindst: øvelse med
hinanden. Orientering om hjemmevær-
net og dets muligheder – og begrænsnin-
ger – indgik endnu i begyndelsen af
1980’erne end ikke som en naturlig del af
undervisningen på Hærens Officersskole.
På den måde opnåede kompagniets øvel-
ser med kadetterne en dobbelt effekt.
Med forbavselse måtte det konstateres, at
en hjemmeværnssoldat ikke kunne indgå
i en dansk felthærsenhed med henblik på
personlig uddannelse – men nok i en
tysk!
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Efteråret 1980 aflagde kompagniet besøg ved det kommende »venskabskompagni«, 5./ Panzergrena-
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her en Schützenpanzer (Infanterikampkøretø j) Marder.



Luftmeldekorpset – specielt Eskadrille
Ringe – blev en naturlig samarbejdspart-
ner, som på forskellige niveauer deltog i
alle kompagniets uddannelses- og øvel-
sesaktiviteter. De to hjemmeværnsgrene
fungerede i realiteten som én og var et
forbillede på samarbejde. Når der tænkes
på de vanskeligheder, der også i det Midt-
fynske område opstår, når de »tungere«
funktioner i kompagni og eskadrille skal
besættes, ville det nok, set i bakspejlet,
have været hensigtsmæssigt, om ønsket
om at bibeholde værnsidentiteten ikke
havde forhindret samkøring af arbejds-
opgaver frem for at lade funktioner (med
hvad deraf følger) stå ubesatte, fordi
egnede emner ikke fandtes.
På Midtfyn er det dog fortsat Kompagni
4204, der står stærkt, takket være engage-
ret og visionær indsats.

Den sikkerhedspolitiske situation kræve-
de, at den militære del af kompagniets
virke til stadighed havde højeste prioritet.

Under bestræbelserne herpå skabtes ved
et tilfælde kontakter ud over landets
grænser, til 6. (tyske) Division. Gennem
årene er der opbygget meget intense for-
bindelser til denne divisions enheder, der
gennem enestående forståelse for kom-
pagniets uddannelsesbehov har stillet
muligheder, personel og materiel til
rådighed. Således er kompagniet gennem
talrige besøg ved tyske enheder: infante-
ri-, artilleri-, sanitets- og kampvognsba-
taljoner samt et helikopterregiment ble-
vet grundigt indført i det forskelligste
materiel og har ved afprøvning kunnet
overbevise sig om effektiviteten. For at
kunne løse sin opgave som kompagni-
chef optimalt, deltog Klaus Veltzé end-
videre i forskellige øvelser ved tyske
enheder; derved er der blevet knyttet
kontakter ikke blot til aktive militæren-
heder, men også til de såkaldte »Reser-
vistenkameradschaften« (RK), dvs. »fore-
ninger« af soldater af reserven, der i
foreningsramme vedligeholder den

militære træning, støttet af Forbundsvær-
net.

Kompagniet begyndte også at deltage i
forskellige militære konkurrencer og
kunne i adskillige – endog meget kræven-
de dyster med tyske enheder – sikre sig
vinderpokalen.
Efter foreningen af de to tysklande har
meget ændret sig. De aktive enheder,
kompagni 4204 samarbejdede med, er for
størsteparten opløst.
For ikke helt at miste forbindelsen med de
tyske enheder i disse omstruktureringsti-
der blev indtil sommeren 1997 det første
af kompagniets nu årlige sommertræf i
1993 afholdt på Marinehjemmeværnssko-
len Slipshavn ved Nyborg. Med årene
blev stævnet imidlertid en så stor succes,
at det sprængte alle rammer på Slips-
havn, og fra 1998 blev indkvarteringen
henlagt til Ringe.
I disse arrangementer deltager tyske,
svenske, norske – og indtil videre en
enkelt franskmand (...un seul Français!):
hjemmeværnssoldater og soldater fra
aktive enheder.
Især i begyndelsen var det ikke altid lige
selvfølgeligt at få tilladelse til det, der
udviklede sig til regelret samvirke over
grænserne med forskellige militære enhe-
der. Hjemmeværnsdistrikt, -region og
-kommando kunne indledningsvis ikke
rigtig se, hvilken værdi denne kontakt
inden for det militære område kunne
have for et hjemmeværnskompagni. Til-
syneladende gjorde man sig »højere oppe
i systemet« ikke rigtig klart, hvilken
uddannelsesmæssig værdi der lå heri,
formodentlig fordi kompagniet her be-
trådte nye veje. Det er derfor interessant
at se, at der i »Beretning om Hjemmevær-
nets fremtidige virke«, en rapport, der
blev lavet af et udvalg nedsat af forsvars-
ministeren og offentliggjort i oktober
1995, i afsnittet om hjemmeværnets inter-
nationale(!) opgaver står »..udbrede den
danske hjemmeværnsmodel til .. de balti-
ske lande .. og .. til andre interesserede..«.
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Undertiden vakte kompagniets forbin-
delser undren langt ind i det stående for-
svar: som dengang, da 5 Bell UH 1-D
(»IROQUOISE«) helikoptere pludselig –
uden at Flyvertaktisk Kommando mente
at vide noget derom – befandt sig i dansk
luftrum på vej til kompagniet i Ringe. Fly-
vertaktisk Kommando var blevet advise-
ret, men troede ikke det kunne passe, at et
hjemmeværnskompagni kunne få 6. divi-
sion til at stille helikoptere til rådighed til
transport af ..bare et hjemmeværnskom-
pagni.. I øvrigt viste samme flyvende
enhed sig igen hjælpsom, nemlig da kom-
pagniet efter et besøg i Nordtyskland
havde glemt standarten (kompagnifa-
nen): resolut blev den med helikopter
transporteret til Vandel (dén kom således
også ned fra himlen!).

Mange år senere kunne kompagniet i
anden sammenhæng glæde sig over de

gode kontakter, der udsprang af kompag-
niets realistiske og helhjertede holdning i
de forskelligste militære engagementer:
nemlig da Frømandskorpset kom flyven-
de med deres gave ved den nye hjemme-
værnsgårds indvielse i maj 1992; eller da
en eskadron fra Gardehusarregimentet i
Næstved på march mellem Borris og
Næstved øvede med kompagniet, og
hvor tronfølgeren, dengang gardehusar-
løjtnant, deltog under kommando af én af
de kadetter, der år tidligere havde delta-
get i øvelser med kompagniet, hvor det
primære mål var at uddanne kompagniet,
men hvor sideeffekten blev information
om hjemmeværnet til hærens kadetter.

Kompagni 4204 har i tidens løb udtænkt
og gennemført mange ting, traditionelle
som utraditionelle; dette har dog udeluk-
kende været muligt, fordi kompagniet i
stigende grad blev en sammentømret,
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Helikoptere fra »Hungriger Wolf« (6. Heeresfliegerregiment) besøger Midtfyns Gymnasium oktober
1979. Gående forrest fra venstre: Uddannelsesofficererne Schou-Hansen og P. H. Jensen fra Hjemme-
værnet samt premierlø jtnant Max Sørensen, Hærens Flyvetjeneste (Foto : Midtfyns Posten)



åben og lærevillig enhed: et kompagni i
harmoni med sig selv, stedse på vej mod
nye horisonter, nye udfordringer – og nye
succes’er. Og viste et og andet sig ikke just
som nogen succes – ja, så blev det analy-
seret, og erfaringerne kunne i sidste ende
bruges positivt.
I denne forbindelse må det ikke glemmes,
at hjemmeværnet i Ringe er en naturlig
del af dagligdagen: som den naturligste
ting af verden inviteres kompagnichefen
til Håndværker- og Industriforeningens
årlige fugleskydning – der bl. a. afvikles i
Hjemmeværnsgården, ligesom en kendt
virksomhed har skænket kompagniets
standart. Ringes nordiske venskabsbyer
er selvfølgelig også inviteret til det mili-
tære stævne »Sommertræf«: 1997 deltog
svenske Malung, 1998 har norske Voss
anmeldt deltagelse; kun finske Ylivieska
lader vente på sig.
Lidt ubeskedent kan det måske postule-
res, at kompagniet på flere områder er
banebrydende – jf. de internationale akti-
viteter, der fortsat plejes.

Disse kontakter har ført repræsentanter
fra kompagniet viden om: til svenske
Borås og Gotland, til Bayreuth og til et
besøg ved og indføring til det 62. russiske
Garde-Infanteri-Regiment i den sachsiske
by Plauen, kort før russerne forlod Tysk-
land. Det længste, 4204’ere har været, er i
Wien, hvortil østrigske soldater af reser-
ven havde inviteret i anledning af en kon-
kurrence. Meget à propos havde en fhv.
hjemmeværnsmand som gave til østriger-
ne fremstillet en kopi af en kanon fra fre-
gatten »Jylland« (den fregat, der i krigen
1864 vandt den eneste danske sejr – over
den østrigske fregat »Schwarzenberg«!)
Om denne hjemmeværnsmand fortælles i
øvrigt, at han i sin tid udkommanderede
sin virksomheds lærlinge til at give en
hånd med ved øvelser, hvor kompagniet
havde behov for muskelkraft. En indstil-
ling, der fortsat er i familien...
Betegnende nok for kompagniets spænd-
vidde har udenlandske aktiviteter og ind-
sats på Midtfyns Festival’en ikke betydet
et enten-eller, men et både-og, idet de
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Tronfø lgeren kronprins Frederik blandt sit fo lk . Hjemmeværnsgården efter øvelsen med garderhusa-
rerne april 1988.



umiddelbart militære opgaver vedvaren-
de er blevet ajourført.

Hjemmeværnsgården, der som omtalt
var blevet taget i brug i 1957, var efter-
hånden ved at være nedslidt trods mange
og energiske reparationsarbejder.
Spørgsmålet var nu, hvad der skulle ske,
idet et dynamisk kompagni jo også havde
brug for et tidssvarende og funktionelt
samlingssted. I kompagniet herskede der
imidlertid dels en stor veneration for
Hjemmeværnsgården som den var i
Sødinge Mose, dels øjnede man ingen
økonomisk mulighed for at erstatte den
gamle tyskerbarak – indtil en udefra
kommende begivenhed muliggjorde en
renovering / nybygning: Midtfyns Festi-
val. Tilfældigvis var kompagniet i 1984
blevet bedt om at være behjælpelig
»..med lidt parkeringsanvisning..« ved
den årlige festival, og selvom denne
opgave af langt hovedparten i kompagni-
et blev afvist som værende »under stan-
dard«, kastede en lille håndfuld sig entu-
siastisk over udfordringen – og løste den
ved en 3-døgns-indsats! Værdien af den
viste sig også at være af betydning for fle-
re militære discipliner: således praktisere-
des bl. a. radiokommunikation, opgave-
løsning og vagtturnus over et hidtil uset
antal dage, uden mulighed for at »neutra-
lisere«.
Allerede året efter var den årlige festival
af kompagniets hjemmeværnssoldater
anerkendt som »realistisk øvelse«, og fra
da af har kompagniet deltaget, til glæde
for op mod 55.000 festivaldeltagere pr. år.
Ufatteligt mange mandtimer bruges –
men som den »søde kompensation« har
kompagniet modtaget betragtelige øko-
nomiske beløb: i maj 1992 var ét af kom-
pagniets mange mål nået: en ny hjemme-
værnsgård, opført dels ved stor
arbejdsindsats af kompagniets folk ved
de forberedende arbejder, støbning m. v.
dels ved kontant betaling for fremmede
håndværkeres arbejde for at rejse »råhu-
set«. Kompagniets indsats på flere års fes-

tival’er muliggjorde den kontante beta-
ling.
Gæstelisten ved indvielsen var da også
lang, og der kom gæster langvejs fra, over
land og gennem luften; fra ud- som ind-
land kom man for, sammen med kompag-
niet, at glæde sig over denne kraftpræsta-
tion. Men med opførelsen af den ny
hjemmeværnsgård er engagementet på
festivalen ikke afsluttet – kompagniet er
fortsat ved festivaltid med et betragteligt
antal folk at finde som trafikvagter m. m.
m. – således som det i den føromtalte
»Beretning om Hjemmeværnets fremtidi-
ge virke« anbefales, at den udvikling, der
er i gang i retning af en .. løsning af civile
opgaver .. fortsættes .. [og] at der .. arbej-
des for en større synliggørelse af den
civilt prægede del af hjemmeværnets
virksomhed«.
Men selvfølgelig er det den militære
uddannelse, der prioriteres højest. Derfor
var det en selvfølge, at kompagniet for-
søgte at påvirke Folketingets politikere til
at opgive sammenlægningen af de to
regimenter, Fynske og Slesvigske, med
garnison i Haderslev, fordi det ville bety-
de et militært tomrum på Fyn. Faktisk
indsamlede kompagniet så mange under-
skrifter, at Fynske Livregiments chef ved
en lille højtidelighed som tak satte en søl-
vplade på kompagniets standart.
Og da det uafvendelige skete, arvede
hjemmeværnskompagniet sin nuværen-
de kompagnisang efter 2. kompagni, I.
bataljon, Fynske Livregiment. Mange af 2.
kompagnis befalingsmænd havde nemlig
været knyttet tæt til hjemmeværnet i Rin-
ge og på frivillig basis forestået og delta-
get i uddannelsen.

Ved en parade, der samlede gæster fra
ind- og udland, overtog Ole Oest-Jacob-
sen pr. 1. januar 1989 kompagniet som
chef, uden at det kom til at betyde væs-
entlige ændringer i måden at lede kom-
pagniet på, og uden at det afstedkom
»bøvl«. Ole Oest havde nemlig i årene
umiddelbart før overtagelsen fået
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Ved paraden 30. september 1987
hædrer chefen for Fynske Livregi-
ment oberst E. M. Veisig kompagni-
et med en sø lvplade for indsatsen
for at bevare regimentet.

Indvielse af den ny hjemmeværnsgård maj 1992.
Der afgives salut. Fv. Flemming Knudsen,

Erik Riise (4204) og Jens Petersen,
Helmuth Knudsen (Luftmeldeeskadrille Ringe).

(Foto : Roland Petersen).



afgørende indflydelse på kompagniets
»policy«, overtagelsen var faktisk en
langsigtet strategi; kompagniets sunde
sjæl udgjorde her en vigtig faktor.

Lader man kompagniets historie passere
revy, er det slående, i hvor høj grad – alle
meningsforskelle til trods – kompagniet
har evnet at holde sammen, at forny sig,
at være et hanefjed foran udviklingen:
Således blev der f.eks. under Ole Oest
lanceret en aktivering af de ældste i kom-
pagniet, »veteranerne«, ved to årlige
stævner, specielt tilrettelagt med henblik
på at vedligeholde disse veteraners mili-
tære færdigheder, samtidig med at de for-
bliver en naturlig del af kompagniet,

kendt og respekteret også af de yngste. At
kompagniet så til gengæld får bunker af
arbejdsressourcer retur på tidspunkter,
hvor den erhvervsaktive del ikke kan
være med, er en gratis krølle.

Hjemmeværnskompagni 4204’s historie
er historien om et betydeligt antal mænd
og kvinder, der gav og fortsat giver deres
frivillige og, set i historiens lys, anonyme
bidrag til Danmarks militære forsvar; om
nødvendigt med våben i hånd.
Et uundværligt bidrag, der oven i købet
kun er muliggjort ved aktiv medleven fra
familiens side.

En holdning, der rækker ud i fremtiden.
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Hjemmeværnskompagni 4205,
KVÆRNDRUP

Udskilt fra Hjemmeværnskompagni
4204, Ringe 15/12 1949, oprettet som
Hjemmeværnskompagni 4205, Kværnd-
rup 1/1 1950.
Område: Kværndrup, Herringe, Krarup,
Stenstrup og Lunde sogne.
Styrke i august 1951: 125 mand;
75 mand blev afgivet til nyt Hjemme-
værnskompagni 4232 Stenstrup (med
område Hundstrup, Kirkeby, Stenstrup,
Lunde) den 25/7 1951.
Hjemmeværnskompagni 4205 havde i
1953 et område på 58,4 km2.
Tilslutning til hjemmeværnet i 1953 på
2.55% af områdets indbyggere.
Sammenlagt med 4232 Stenstrup til
Hjemmeværnskompagni 4205 den 1/7
1968. Navn ændret til Hjemmeværn-
skompagni 4205, Stenstrup den 1/3 1986.
(Se også Hjemmeværnskompagni 4232).

Chef

Kaptajn K. E. Nielsen
Kompagnikommandør 1/1 1950,
udnævnt kaptajn 13/5 1950. Afsked 31/5
1956,
Kaptajn B. W. C. Buch
Kompagnikommandør 15/1 1956,
udnævnt kaptajn 1/8 1957. Afsked 30/9
1960,
Kaptajn H. Egelund Rasmussen
Kompagnikommandør 1/10 1960,
udnævnt kaptajn 1/4 1962. Afsked 30/6
1968,
Kaptajn J. F. Andersen
Fg. kompagnichef 1/7 1968, udnævnt
kaptajn 16/8 1969. Afsked 30/4 1979,
Premierlø jtnant E. Eriksen
Fg. kompagnichef 1/5 1979. Afsked 31/3
1982.
Kaptajn F. Engelbrecht Jensen
Fg. kompagnichef 31/3 1982, udnævnt
kaptajn 1/11 1982.

Næstkommanderende
Løjtnant N. K. Larsen
15/1 1956. Afsked 21/4 1958,
Løjtnant H. Egelund Rasmussen
22/4 1958. Afsked 30/9 1960,
Premierlø jtnant E. S. Christiansen
1/10 1960. Afsked 30/6 1968,
Oversergent E. Eriksen
1/7 1968. Afsked 30/9 1976,
Løjtnant F. Engelbrecht Jensen
1/10 1979. Afsked 30/3 1982,
Premierlø jtnant Bo Linell
1/4 1985.

Styrke

1953 64 mand og 20 lotter, i alt 84,
1959 80 mand og 8 lotter, i alt 88,
1966 Ca. 80 mand (excl. lotter),
1974 73 mand (excl. lotter),
1979 59 mand og 7 lotter, i alt 66.
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Hjemmeværnskompagni 4205,
KVÆRNDRUP
(senere STENSTRUP)

Kilde: H. Egelund og Hjemmeværns-
distrikt Sydfyns arkiv.

Området Ringe, Kværndrup, Stenstrup
udviste en uhørt høj tilslutning til hjem-
meværnet i 1953 med hhv. 2,25, 2,25 og
2,60% af indbyggerne i resp. kompag-
niområder. I distriktets område var den
gennemsnitlige procent 1,57. Det kom-
pagni, der havde den laveste tilslutning
kunne mønstre 0,94%.
Disse resultater må især skyldes dels
befolkningens forsvarsvilje og dels et
godt hvervearbejde. Kompagnichefen i
Hjemmeværnskompagni 4205, skovfo-
ged Karl Emil Nielsen, var ansat ved god-
set Egeskov og Fjellebro fra 1935 til 1972.
Han var hjemsendt som løjtnant af reser-
ven.

Da kompagniet blev delt og Hjemme-
værnskompagni 4232 i Stenstrup opret-
tet, blev der afgivet mandskab og område
til dette nye kompagni.
Delingen af styrken blev fejret med en
fælles sammenkomst, der begyndte med
en march igennem byen, aflevering af
hele styrken ud for Kværndrup Bio til
distriktslederen, kaptajn Axel Christian-
sen og regionslederen, oberstløjtnant K.
Kjeldsen. Efter filmforestillinger på kroen
var der fælles kaffebord med damer og
med talrige taler.

Der er holdt større offentlige oplysnings-
møder i 1956 med op til 100 deltagere. I
1957 iklædte kompagniet 24 mand, hvil-
ket var den hidtil største iklædning på én
gang. Distriktslederen udtalte, at hvis alle
andre områder havde samme store til-
slutning, ville hjemmeværnet råde over
135.000 mand.

I 1955 blev der indviet en ny moderne

skydebane hos gdr. Børge Rasmussen,
Lundgård i Snarup. Arbejdet med banen
blev udført af lokale håndværkere under
tilsyn af Forsvarets Bygningstjeneste; end
ikke et skydehus manglede, og midlerne
hertil havde kompagniet selv sørget for.
I 1959 holdt kompagniet 10 års jubilæum i
Krarup forsamlingshus med 140 deltage-
re. Festudvalgets formand overlærer A.
Lauritsens velkomst blev fulgt af taler
ved distriktslederen, kompagnichef B.
Buch og næstkommanderende, lærer H.
Egelund, som fremdrog morsomme træk
og episoder fra kompagniets første år.
Flere morsomme og lattervækkende ind-
slag i underholdningen sørgede lærerne
Rosgaard og Johansen for.

Helge Egelund, fhv. kompagnichef, beret-
ter bl.a.:

En af grundene til at skrive om hjemme-
værnet er, at efterfølgende generationer
kan læse om, hvordan forholdene for
hjemmeværnet var i starten. Det lokalhi-
storiske arkiv i Ryslinge kommune bør
indeholde oplysninger om hjemmevær-
net, da mange beboere har været med i
det frivillige forsvarsarbejde, da vor
generation var ung og »med i det hele«.
De senere udskilninger, sammenlægnin-
ger og navneforandringer på kompagniet
har kompliceret det entydige begreb
»kompagni 4205 Kværndrup«. Dertil
kommer, at en del papirer nu er destrue-
ret.

Inden loven om Hjemmeværnet blev ved-
taget, var der flere steder oprettet hjem-
meværnsforeninger. Kværndrup var med
som en af de første på Fyn. Efter hjemme-
værnsloven blev meget anderledes, og
efter begynderproblemer fik man det hele
i fastere rammer efter nogle år. I et årstid
hørte vi med i Hjemmeværnskompagni
4204 Ringe, men da dette blev for stort,
blev Kværndrup, Krarup og Herringe
skilt fra som et selvstændigt kompagni.
Der var også folk fra Stenstrup med.
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Det, jeg vil skrive, er oplevelser og tanker,
jeg har haft om hjemmeværnet. Person-
ligt er jeg nok noget af et specielt tilfælde,
fordi jeg begyndte som menig og sluttede
som kompagnichef, men aldrig har været
soldat. Det, som enhver rekrut lærer, er
bl.a. at hilse (honnør). Det måtte jeg lære
mig selv ved at bruge øjnene. Det var ube-
hageligt at tænke, om det nu var rigtigt,
det man gjorde. Hertil kommer en lidt
personlig historie, så læserne kan forstå
min baggrund.
Efter min uddannelse som lærer, blev jeg
taget til soldat og fik indkaldelse til at
møde på kasernen i Randers. Det var
under krigen. Jeg var lærer på en højsko-
le, og forstanderen ville gerne beholde
mig et år mere. Han søgte om udsættelse
for mig. Men i det år forlangte tyskerne
alle danske soldater væk fra Jylland. Jeg
fik indkaldelse til at møde i en primitiv
soldaterlejr i Faaborg. Det var i 1943, og
den 29. august skete der så meget – her
nævnes kun, at militæret blev hjemsendt.
Så jeg kom slet ikke ind som soldat. Da
krigen var forbi i 1945, hørte jeg til den
årgang, der ikke blev indkaldt.

Jeg var jo ung mens krigen rasede. I dag
er vi så vante til at se og høre om de for-
færdelige ting, der sker under krige. I dag
får vi det hele opfrisket ved at høre og
læse om Jugoslavien. Vi beundrede Fin-
land under dets tapre forsvar af det Karel-
ske Næs i 1940. Ligeledes husker jeg tyde-
ligt, hvor rystet vi blev, da vi hørte om de
tyske flys bombardement af Warszawa. I
tankerne kunne man forestille sig Køben-
havn blive bombet. Efter krigen kom den
storpolitiske uro forskellige steder, bl.a.
luftbroen til Berlin. Der var mange ting,
der gjorde, at vi var mange, som meldte
os til hjemmeværnet.

Om oplevelserne fra 1949 til 1970 må for-
tælles lidt. Som nævnt var jeg »civilist«,
der blev »sparket« opad, selv om jeg ikke
ønskede det.
I den kolde vinterkrig i 1950 havde vi

vagttjeneste og frøs så forskrækkeligt, at
jeg tænkte på Stalingrad 1943. Vi kunne
dog finde varme i Kværndrup Forsam-
lingshus og få en forfriskning af lotterne
fra Korinth.
Et par år senere deltog vi i en øvelse på
Langeland med overfart med færgen fra
Svendborg til Rudkøbing. Jeg var nu for-
fremmet til cykelordonnans, deltog i en
voldsom »kamp« og nød at cykle bag de
andre, da vi skulle indkvarteres på en
herregård. Det var bedre end at stå vagt.
Alle var trætte og sov godt i halmen ude i
laden.

De første år var der mange, som smågri-
nede af, at vi fjollede mennesker gad bære
os sådan ad. Efterhånden tog vi det ikke
så højtideligt, men det var ikke altid så let
at være med de første år. Vi øvede os bl. a.
i kast med håndgranater, både tyske og
amerikanske. Vore geværer af forskellig
art fik vi efterhånden megen øvelse i at
skille ad og samle igen. Vi havde megen
skydning. Militærtonen blev brugt i
hjemmeværnet, men døde efterhånden
ud. Jeg var imod, at vi voksne mandfolk,
der havde meldt os frivilligt, blev
behandlet som en flok realskoledrenge.

Da kompagniet voksede, skulle der
oprettes en gruppe mere. Jeg blev spurgt,
om jeg ville uddanne mig til gruppefører.
Jeg sagde ja og var en uge på Slipshavn
træningsskole. Som gruppefører var det
meget interessant at deltage i planlægnin-
gen, og jeg havde en god og trofast grup-
pe at arbejde med.
Så holdt kommandobefalingsmanden op
af en eller anden grund; måske var arbej-
det vokset ham over hovedet. Jeg overtog
jobbet og samtidig en masse bøger med
løsbladssystem, som skulle rettes; men
også det blev et spændende job, da jeg
først fik bund i det. Også økonomien
skulle jeg føre kontrol med. De har nok
tænkt, at en lærer kunne bruges til det
hele.
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Jeg husker tydeligt, at vi den 4. maj 1950
mindedes frihedskæmperen Mathiesen,
der blev skudt af tyskerne og kastet i en
vejgrøft ved Bobjerg. I dag er der ikke
mange, som ved, at hans mindesten er
dér. Man suser jo forbi på landvejen.

Under rokeringer i kompagnistaben ville
distriktslederen indstille mig som næst-
kommanderende, hvilket jeg ikke var
meget for. Man havde fundet en velkvali-
ficeret mand som kommandobefalings-
mand.
Distriktslederen kunne overtale enhver,
så jeg kunne ikke undslå mig. Ved et godt
samarbejde i staben skred arbejdet godt.
Da kompagnichefen gik af, blev jeg kaldt
til distriktskontoret og indstillet til chef
for kompagniet, hvilket jeg ikke kunne og
ikke ville p.g.a. min (manglende) militære
baggrund. Jeg blev dog overtalt og fik for-
talt, at jeg skulle gøre arbejdet på den
måde, som var naturlig for mig. Jeg blev
så udnævnt i 1960. Med gode hjælpere i
næstkommanderende, kommandobefa-
lingsmand og skydeinstruktør m.fl. fik vi
det jo til at gå nogenlunde tilfredsstillen-
de. Jeg fik også indført en meget demo-
kratisk måde at tage tingene på.

Lottebevægelsen fik navn efter den i
1700-tallets krige så berømte Lotta Svärd i
Runebergs digterværk »Fänrik Ståls
saga«. Hun fulgte hæren og gav de sårede
soldater mod. Til en ung husmandssøn
sagde hun: »Jeg har set, hvor tappert du
har kæmpet for din fattige mor. Din fatti-
ge mor er Finland«.

Under den finske vinterkrig i 1940 hjalp
de finske lotter på mange måder de kæm-
pende styrker og frigjorde mændene til
kamp.

Vi havde mange lotter i kompagniet. Min
kone Margrete Egelund blev ligesom jeg
»sparket op i graderne« og deltog i lotte-
arbejdet først i Kværndrup og senere i
Stenstrup. På en vis måde var det meget
godt, at de to chefer for hvert sit område
var gift med hinanden. Hun kunne nem-
lig fortælle mig, hvad lotterne ønskede,
og hvad de var utilfredse med. De ville
ikke kun bruges til at komme med mad,
men have uddannelse som sanitets-
(førstehjælp) eller signallotter og ville
være med til øvelser, hvor de kunne bru-
ge deres uddannelse. Vi havde meget
gavn af lotterne.

Jeg har igennem årene haft mange gode
og spændende oplevelser i min hjemme-
værnstid. De er sådan set glemt, men
dukker op i erindringen. Vi havde gode
praktiske forhold med en god hjemme-
værnsstue på Egeskov. Efterhånden
svandt antallet af medlemmer ind i Kvær-
ndrup, og distriktet fandt ud af, at Kvær-
ndrup og Stenstrup skulle slås sammen.

Min generation gik ind i det frivillige for-
svarsarbejde. Vi vidste jo ikke, om russer-
ne ville besætte Danmark, der ligger på et
meget udsat sted. Tilgangen til hjemme-
værnet under Ungarnskrisen viste, at der
var alvor bag det hele.
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Hjemmeværnskompagni 4207,
NYBORG.

Oprettet 1/4 1949.
Områdeændring 1957 til Nyborg-Knuds-
hoved. Overgået til Hjemmeværnsdi-
strikt Østfyn 1/1 1962. Deling Ullerslev
udskilt 25/9 1951. Oprindeligt område
62.93 km2 i 1953.
Tilslutning til hjemmeværnet i 1953:
0.94% af områdets indbyggere.

Chef

Kaptajn Børge Alfred Eriksen
1/4 1949. Afsked 31/3 1951,
Kompagnikommandør Erik Christensen
8/10 1949. Afsked 11/3 1951,
Kompagnikommandør A. Kistrup Laur-
sen 12/3 1951. Afsked 20/5 1951,
Kompagnikommandør H. Rudbeck
1/4 – 30/4 1951,
Kaptajn Walther Præstmark
Kompagnikommandør 1/5 1951,
udnævnt kaptajn 1/7 1951. Genindsat
25/5 1952. Afsked 30/9 1956,
Kaptajn H. Rudbeck
Kompagnikommandør 1/10 1956,
udnævnt kaptajn 1/2 1957. Afsked 5/6
1961,
Kompagnikommandør J. O. Rasmussen
1/4 – 30/6 1961,
Kaptajn H. Rudbeck
1/7 1961. Afsked 30/9 1963,
Kaptajn J. O. Rasmussen
Fg. kompagnichef 1/10 1963, udnævnt
kaptajn 16/11 1963.

Næstkommanderende

Løjtnant Erik Christensen
28/10 1949. Afsked 14/2 1951,
Løjtnant A. K. Laursen
15/2 1951. Afsked 20/5 1951,
Løjtnant H. Rudbeck
20/5 1951. Afsked 30/9 1951,
Løjtnant J. O. Rasmussen
1/10 1956.

Styrke

1949 57 mand (excl. lotter),
1953 43 mand + 30 lotter, i alt 73,
1959 69 mand + 13 lotter, i alt 82.

Yderligere oplysninger ved hjemme-
værnskompagniet eller Hjemmeværnsdi-
strikt Østfyn.
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Hjemmeværnskompagni 4208,
ULLERSLEV.

Selvstændig deling 25/9 1951. Oprettet
som kompagni 15/8 1952.
Område Ullerslev, Bovense-Aunslev,
Skellerup, Ellinge, Kullerup-Refsvindin-
ge, Vindinge. Overgået til Hjemmeværns-
distrikt Østfyn 1/1 1962.
Område i 1953: 107,49 km2.
Tilslutning til hjemmeværnet i 1953: 1% af
områdets indbyggere.

Chefer

Kompagnikommandør E. O. Hansen
25/9 1951. Forflyttet 14/10 1951
(til Hjemmeværnsregion IV),
Kompagnikommandør E. Juel-Brockdor-
ff
15/10 1951. Afsked 14/8 1952,
Kaptajn Laur.A. Henriksen
Kompagnikommandør 15/8 1952,
udnævnt kaptajn 1/9 1953. Afsked 28/2
1956,
Kompagnikommandør Gregers Juel
1/3 1956. Afsked 31/10 1958,
Kaptajn Poul Kristian Madsen
Kompagnikommandør 1/11 1958,
udnævnt kaptajn 15/1 1959. Afsked 30/9
1961,
Kompagnikommandør V. B. Hansen
1/10 1961.

Næstkommanderende
Løjtnant A. Larsen
15/8 1952. Afsked 15/5 1954,
Løjtnant Poul Kristian Madsen
9/11 1954. Afsked 15/1 1956,
Løjtnant Arne Larsen
15/1 1956. Afsked 15/5 1960,
Løjtnant Viggo Bent Hansen
15/5 1960. Afsked 1/10 1961,
Løjtnant Th. K. Nørgaard Bjerg
1/10 1961.

Styrke

1953 58 mand + 4 lotter, i alt 62,
1959 93 mand + 3 lotter, i alt 96.

Yderligere oplysninger ved hjemme-
værnskompagniet eller Hjemmeværnsdi-
strikt Østfyn.
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Hjemmeværnskompagni 4208,
ULLERSLEV.
Ved Erik Christoffersen
og distriktets arkiv.

Opstilling

I arkiverne findes følgende oplysninger:

I henhold til distriktsbefaling nr. 17 af
9/10 1951 udnævntes Erik Juel-Brock-
dorff til delingsfører. 1/11 1951 overtog
han kommandoen over delingen.
Ved oprettelse af Ullerslev-delingen over-
flyttedes fra kompagni 4207 Nyborg i alt
27 mand fordelt som følger: 1 delings-
fører, 3 gruppeførere og 23 menige.
I foråret 1952 begyndte man at arbejde i
kompagniramme. Der oprettedes 3 delin-
ger (1. deling Ullerslev, 2. deling Refsvin-
dinge og 3. deling Aunslev), samt en
kommandogruppe:
Erik Juel Brockdorff var den første leder
af delingen i Ullerslev. Han nåede aldrig
rang af kompagnichef p.g.a. lange ophold
i udlandet. Han fik orlov pr 1/7 1952.

Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn skrev
15/11 1951 til Ullerslev-delingen:

»I henhold til kundgørelse for Hæren B
14/1950 fremsender distriktet vedlagt
genpart af standardkontrakt vedrørende
hjemmeværnets adgang til at benytte
(Ellinge) skyttekreds skydebane i Ellinge
(jf. kontraktens § 7)«.

Distriktets skrivelse af 8/4 1952:

»Til deling Ullerslev.
I besvarelse af delingens skrivelse af 6/4
1952 skal distriktet meddele:
Henriksen er udnævnt til delingsfører pr.
1/4 1952 (jf. distriktsbefaling 6/1 952 pkt.
1)
Distriktet skal som ønsket udnævne Gre-
gers Juel til delingsfører pr. 15/4 1952.

(Formelt ligger det sådan, at kompagniet
udnævner gruppeførere og indberetter
herom til distriktet, hvorimod distriktet
udnævner delingsførere efter kompagni-
ets indstilling; husk lige den forretnings-
gang).
Ved distriktet står 5 »ikke iklædte« [...]
Hvordan kan det være, at delingen mener
kun at have 2? Sluttelig skal distriktet
oplyse, at indstillingen om at få gjort 4208
til et kompagni går herfra den 9/4.

Med venlig hilsen
A. Christiansen«

Hjemmeværnsdistriktet skrev til Hjem-
meværnsstaben den 29. april 1952:

Distriktet indstiller herved om tilladelse
til at måtte oprette følgende nye kompag-
nier:
a: kompagni 4208 Ullerslev,
b: kompagni 4240 Stabskompagni.

Angående kompagni 4208 anføres:
– Udskilles af kompagni 4207 Nyborg.
– Det nye kompagni benævnes 4208

Ullerslev (dets geografiske område
fremgår af vedlagte skitse).

Pr. dags dato udgør den samlede styrke i
det oprindelige Nyborg område:
1 Kompagnichef, 8 delingsførere, 10
gruppeførere, 96 menige, i alt 115 mand;
heraf hører 2 delingsførere, 5 gruppeføre-
re, 44 menige til deling Ullerslev, der med
Regionens bemyndigelse har været
udskilt som selvstændig deling fra 25/9
1951. Det skal tilføjes, at der i kompagni
4207 Nyborg er nogen langsom tilgang at
spore. For 4208 Ullerslevs vedkommende
går det stærkt fremad; således skal næv-
nes, at der er ca. 15 begæringer under
behandling, og på Ørbæk egnen er der
god grund til at vente god fremgang i den
nærmeste tid.
Såfremt bemyndigelse gives, er det hen-
sigten at udnævne delingsfører E. baron
Juel-Brockdorff, Hindemae, til kompag-
nikommandør og indstille ham til kom-
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pagnichef snarest efter kursus på Nymin-
degab. Han er aftjent sekondløjtnant.

Sign. A. Christiansen«.

Distriktsbefaling nr. 13/1952 af 9/8 med-
deler:

»1. I henhold til Hjemmeværnsregion IV’s
skrivelse nr. T/853 af 7/8 1952 har hjem-
meværnet ved sin skrivelse A. nr. 1565 af
6/8 1952 til Hjemmeværnsregion IV
bemyndiget denne til at oprette to nye
kompagnier under distriktet, nemlig 4208
Ullerslev og 4240 Svendborg.
I anledning af ovenstående bestemmes
herved, at de nævnte 2 kompagnier
oprettes fra 15/8 1952 således:
Kompagni 4208 Ullerslev omfatter sogne-
ne: Bovense-Aunslev – Ullerslev – Skel-
lerup – Ellinge – Kullerup – Refsvindinge
– Ørbæk.

Enkadrering

(»opstilling«) kompagni 4208 Ullerslev.
Kompagnikommandør:
Delingsfører 4208 – 13 Laurits A. Henrik-
sen. Næstkommanderende: Endnu ej
ansat.
Kommandobefalingsmand: Delingsfører
4208 – 71 Ejvin Pedersen (se pkt. 2),
Våbenmester: Menig 4208 – 47 E. K. Lin-
degaard.

2. Menig nr. 4208 – 71 Ejvin Pedersen er
fra 15/8 1952 udnævnt til delingsfører og
ansat som kommandobefalingsmand.«

I anledning af en eftersøgningsopgave
udsendte politimesteren i Nyborg følgen-
de:

»Instruks«

vedrørende afpatruljering af mosearealet
ved Hjulby Mose med videre, i henhold
til de trufne aftaler på mødet dags efter-
middag kl. 16 mellem hjemmeværn, mili-
tær, civilforsvaret og politiet.
1) Formålet med eftersøgningen er at fin-

de den undvegne livsfange Peter Val-
demar Larsen.

2) Til dette formål afspærres et nærmere
betegnet område ifølge en udarbejdet
kalke.

3) Terrænet inden for dette område skal
gennemsøges så grundigt som muligt.
Levende hegn gennemsøges. Alle
beplantninger ligeså. Stakke på mar-
kerne undersøges på den måde, at man
ser efter, om der er løst halm rykket ud,
så man kan antage, at en person har
holdt til i stakkene. Toppen af stakkene
bør også undersøges.

4) Ingen eftersøgning på selve gårdene,
men kun marker, plantager m.m.

5) Mosehuller gennemsøges i den
udstrækning, det er muligt, ved hjælp
af stager eller andet hensigtsmæssigt
redskab.

6) I øvrigt handles efter konduite.
7) Mandskabet er ubevæbnet, bortset fra

politiet, der blandes op mellem hjem-
meværn, militær og civilforsvar.

Politimesteren i Nyborg købstad m.m.
den 10. september 1952.

sign. E. Thomsen«.

Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn skrev den
30. december 1961:

Til alle hjemmeværnsfolk og lotter i
Hjemmeværnskompagni 4207, 4208 og
4214.

Årsskiftet betyder denne gang, at Hjem-
meværnsdistrikt Østfyn er oprettet, og
dermed må Hjemmeværnsdistriktet Syd-
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fyn tage afsked med de 3 hjemmeværn-
skompagnier.
Jeg har i den seneste tid haft lejlighed til at
være sammen med jer og har benyttet lej-
ligheden til at sige farvel.
Alligevel føler jeg trang til at sende denne
hilsen til jer og takke for trofast arbejde og
sammenhold gennem de snart mange år,
vi har hørt sammen.
Lad os, nu da vi skilles, glæde os over, at
den nye opdeling i 3 hjemmeværnsdi-
strikter er et led i en god og naturlig
udvikling med forbedrede arbejdsvilkår
for alle parter.
Ideen bag vort arbejde er stadig uændret.
Jeg ved da også med sikkerhed, at jeres
nye chef kan regne med et samarbejde,

lige så godt og loyalt som det, vi har haft.
Med ønsket om, at I ved jert daglige virke
vil være med til at gøre jert nye Hjemme-
værnsdistrikt til en effektiv enhed fra
første færd, sender jeg jer alle de bedste
hilsener.
Endnu engang tak for mange gode år –
lev vel.

Sign. A. Christiansen.
Kaptajn,

chef for Hjemmeværnsdistrik t 42.«

Yderligere oplysninger ved hjemme-
værnskompagniet eller Hjemmeværnsdi-
strikt Østfyn.
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Hjemmeværnskompagni 4210
BRAHETROLLEBORG

Oprettet 1/4 1949.
Område: Sandholt-Lyndelse, Ø. Hæsin-
ge, Brahetrolleborg og del af Hillerslev (i
alt 87 km2)
samt V. Hæsinge, Sdr. Broby, Nr. Broby,
Vejle-Allested og Heden (i alt 113 km2).
Hjemmeværnskompagni 4211 blev
udskilt og oprettet som selvstændigt
kompagni (113 km2) den 20. maj 1951.

Chef

Kaptajn Erik Mourier
1/4 1949. Afsked 21/9 1968,
Kaptajn Svend Ove Hansen
Fg. kompagnichef 21/9 1968, udnævnt
kaptajn 1/4 1970. Afsked 31/3 1986,
Kaptajn L. D. Rasmussen
Fg. kompagnichef 1/4 1986, udnævnt
kaptajn 1/10 1986. Afsked 30/9 1989,
Kaptajn A. N. Lidegaard
Fg. kompagnichef 1/8 1988 – 30/6 1989,
udnævnt kaptajn 1/10 1989. Afsked 20/3
1997.
Kaptajn Ole Oest-Jacobsen
Fg. kompagnichef 31/3 – 30/8 1997.
Premierlø jtnant Bjørn Ramming
Fg. kompagnichef 1/9 1997

Næstkommanderende
Løjtnant Heie Pedersen
1/4 1949. Afsked 31/12 1965,
Premierlø jtnant Svend Ove Hansen
1/1 1966. Afsked 31/8 1968,
Løjtnant Gustav Nielsen
1/4 1970. Afsked 1/9 1984,
Sekondlø jtnant L. D. Rasmussen
1/9 1984. Afsked 1/4 1986,
Løjtnant A. N. Lidegaard
1/6 1987. Afsked 31/7 1988,
Premierlø jtnant Bjørn Ramming
1/11 1988. Afsked 31/8 1996,
Oversergent René Haahr Andersen
1/9 1996. Afsked 14/9 1997,
Premierlø jtnant A. N. Lidegaard
15/9 1997. Afsked 31/3 1998.
Sergent Poul Nezlo Olsen
1/4 1998.

Styrke

1953 45 mand + 8 lotter, i alt 53,
1959 59 mand + 4 lotter, i alt 63,
1966 60 mand (inkl. lotter),
1974 57 mand (inkl. lotter),
1977 71 mand (inkl. lotter),
1979 69 mand + 11 lotter, i alt 80.
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Hjemmeværnskompagni 4210
BRAHETROLLEBORG
Ved Svend Ove Hansen.

Fra modstandskamp
til hjemmeværnsforening

Blandt kompagniets mandskab er i 1995
kun Ludvig Dittmann tilbage af deltager-
ne i modstandskampen. Han deltog som
gruppefører ved våbenmodtagelserne på
nedkastningsstedet ved Brændegård og i
de transporter, der fulgte med. Organisa-
toren af dette arbejde var Lennart Ahle-
feldt-Laurvig-Lehn, som i perioden 1942-
43 var elev på Korinth Landbrugsskole og
senere blev underforvalter på Brahetrol-
leborg Avlsgård.

Besa Mourier har fortalt, at en dag i vinte-
ren 1945 ankom to mand fra Gestapo
samt Poul »Tysker« til avlsgården og
spurgte efter Erik Mourier og Lennart
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. De var på kon-
toret, men da Besa kom ind og fortalte,
hvem der spurgte efter dem, sneg Len-
nart sig ud ad en bagdør og gik over til
»Faugstedgård«. Her afleverede han nøg-
lerne til forpagter Bang, som så gav sig et
ærinde til avlsgården med dem. Senere
blev Lennart arresteret af Gestapo og hen-
rettet den 28. marts 1945. Gestapo tog
Erik Mourier med til Husmandsskolen
(Gestapos fynske hovedkvarter), hvor
han blev afhørt i tre – fire dage og derefter
løsladt.

Det var den usikre efterkrigstid, som gav
grobund i befolkningen for at gøre en ind-
sats forsvarsmæssigt. Erik Mourier blev
formand for hjemmeværnsforeningen, J.
Heie Pedersen næstformand, Ludvig Dit-
tmann delings- og gruppefører og Peder
Jørgensen våbenmester.
Hjemmeværnsforeningerne blev drevet
efter militært forbillede. Navnlig gevær-

betjening og skydning blev øvet. Gevær
var den eneste udrustning, som blev
udleveret. Munderingen var alt muligt
»skrabsammen« i halvmilitært snit.

Opstilling

Kompagniet blev oprettet 1. april 1949
med iklædning fra april til juli; i oktober
bestod styrken af 57 mand, som udgjorde
en kampklar deling og en deling under
opbygning. Området mellem Brahetrolle-
borg og Brobyerne omfattede knap 200
km2, indtil Hjemmeværnskompagni 4211
blev udskilt og oprettet som selvstændigt
kompagni 20. maj 1951. Derved blev
området reduceret til 87 km2, der i 1953
havde et befolkningsgrundlag på ca.
3.500 indbyggere. Området er senere
affolket og har nu ca. 2.400-2.500 indbyg-
gere. Fra starten var befolkningens tilslut-
ning til hjemmeværnet 1.54% – det sam-
me som gennemsnittet i distriktets
område.

Med Erik Mourier som kompagnichef og
Kaj Nielsen, Brobyværk, som delings-
fører blev grunden lagt til Hjemmeværn-
skompagni 4210. De arbejdede ihærdigt
for at skaffe medlemmer og fylde ram-
merne ud. Hjemmeværnet blev positivt
modtaget af befolkningen i området. Den
første betingelse for et hjemmeværn-
skompagni var, at der var en ledelse,
d.v.s. en stab og befalingsmænd. Det lod
sig gøre ved at fortsætte med hjemme-
værnsforeningen som grundlag. J. Heie
Pedersen blev næstkommanderende,
Otto Wyum kommandobefalingsmand,
Ludvig Dittmann og Svend Aage Nielsen
delingsførere, og Besa Mourier blev
delingsfører for lotterne.

Iklædningen startede på magasinloftet på
Brahetrolleborg, i Allested forsamlings-
hus samt på Korinth Kro. Grundskolerne
foregik på Korinth Landbrugsskole og i
Allested forsamlingshus. Feltøvelserne
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fandt sted omkring Brahetrolleborg med
befalingsmænd fra regimentet i Odense
samt hjemsendte befalingsmænd fra
området. Det første gruppeførerkursus
for Faaborgområdet blev afholdt på Faa-
borg Byskole over 7 aftener og en week-
end.
Deltagerne fra Hjemmeværnskompagni
4210 var Peder »Lybo« Jensen, Gotthard
Krog og Jens Hollænder. Besa Mourier
stod for kompagniets undervisning i kort
og kompas.

Skydebanen var blevet opført før første
verdenskrig, men stod ubrugt hen i man-
ge år. Ved oprettelse af hjemmeværnsfor-
eningen blev den sat i brugbar stand. I
1960’erne blev den gennemrenoveret og
skivetrækket fornyet. Senere blev den
udstyret med lemme og dækningsgrave
og jorddækningen blev forøget. Det sid-
ste med tilskud fra Bygningstjenesten.
Ligesom de første istandsættelser af sky-
debanen er huset på standpladsen noget,
kompagniet har afholdt udgifterne til.
Det er Hjemmeværnskompagni 4210’s
egen skydebane, som allerede i hjemme-
værnsforeningens tid er stillet til rådig-
hed af Brahetrolleborg Gods. I det gamle
Svendborg Amt fandtes yderligere én
skydebane i Nyborg, som tilhørte hjem-
meværnsforeningerne. Distriktet har
betalt leje til kompagniet. Derfor har
kompagniet haft midler til at lade disse
arbejder udføre ved hjælp af frivillig
arbejdskraft.

Uddannelse og opgaveløsning

Den første større øvelse, Hjemmeværn-
skompagni 4210 deltog i, foregik i snevejr
i 1950. Det var en militærøvelse omkring
Kværndrup.
Mandskabet cyklede til garveriet i
Korinth. Derfra blev de transporteret til
Kværndrup i garveriets nyvaskede last-
bil. Opgaverne var patrulje-, vagt- og
observationstjeneste. De holdt til

omkring FAF og blev bespist af kompag-
niets lotter i forsamlingshuset. Turen
hjem foregik på de medbragte cykler, da
lastbilen udeblev. Denne øvelse gik der
frasagn om i mange år. Den havde været
en virkelig prøvelse.
En »morsom« erindring fra en øvelse på
Dyreborg, hvor flere kompagnier holdt
parade for regionsleder, oberst K. Kjeld-
sen: Omkring stod en flok civile for at se
og høre på. Obersten benyttede lejlighe-
den til at få sagt nogle ting, bl.a. »Gå ind
på fjenden, så du kan se det hvide i øjne-
ne, slå ham så ihjel, for det drejer sig om at
slå ihjel, mine herrer«. Det var hårde ord
på en søndag formiddag i kirketiden.
Øvelserne i kompagniområdet, især dem
over flere dage hvor frømandskorp-
set, jægersoldater, befalingsmandselever,
amerikanske jægersoldater og SAS-folk
deltog, var næsten altid tilrettelagt
omkring ét eller flere af kompagniets
objekter.

Erik Mourier havde en enestående evne
til at få os til at føle os godt tilpas i hjem-
meværnet og skabte derved opbakning
om forsvarssagen. Mouriers instruktio-
ner i tjenestekundskab var noget, der
fæstnede sig. Bl.a. vedrørende omgang
med våben. Eksempel: »Har du proble-
mer med konen eller svigermor? – og du
synes, de er til besvær, så brug for hjem-
meværnsrenommeets skyld jagtgeværet
frem for det udleverede hjemmeværns-
våben«.
Ved befalingsmandsmøderne på Brahe-
trolleborg følte vi os i særlig grad forkælet
af hele familien Mourier.

Besa Mourier bør fremhæves som den,
der startede en gruppe af lotter i kompag-
niet, ligesom hun påtog sig instruktion på
flere felter. Lotterne var i hele taget en
betydningsfuld del af kompagniet. Der
var i mange år ikke noget, der hed forplej-
ning med feltrationer. Nej, det var noget
lotterne stod for. Særlig gule ærter, »som
vor mor lavede dem«.
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I denne forbindelse bør fru G. P., fru
Jensen, fru Lundsfryd og fru Heie Peder-
sen nævnes ligesom Edith Winther
Andersen, Nanny Lassesen og Inge Møl-
gaard. Sanitetslotterne var Ruth Nielsen
og Marie Hansen. Signaltjenesten blev
startet af Winther Andersen og videreført
med stor succes af Inge og Niels Aage
Mølgaard, som stillede deres hjem til
rådighed for al signaltjeneste samt som
kommandostation for næsten alle større
øvelser.

Kompagniet har haft en stabil stab. I de
første 37 år af kompagniets historie, har
der været to kompagnichefer: Erik Mou-
rier og Svend Ove Hansen. – Det er dan-
marksrekord. Som næstkommanderende
har Heie Pedersen, Gustav Nielsen og
Bjørn Ramming virket. Kommandobefa-
lingsmandens job er blevet bestridt af
Otto Wyum, Steen Bender, Lisbeth Brunt-
se. Våbenmestre: Peder Jørgensen, Georg
Lassesen, Knud Kyhn, Gunnar Nielsen
og Kaj Dolleris. Skydeinstruktører: Carl
Leo Ferniss, Herman Larsen og Gunnar
Nielsen. Delingsførere: Jørgen Bendtsen,
Martin Dullum og Georg Lassesen, som i
50’erne var den store initiativtager på alle
områder af kompagniets arbejde.
Gruppeførerne Ludvig Jensen og Lars
Hansen har virket med stor sikkerhed
som Ø (ødelæggelse, primært spræng-
ning af broer)-holdførere helt fra starten.
Gustav Schroll og Erik Nielsen startede
feltsikkerhedstjenesten (»kontraefterret-
ning«) i kompagniet. Endelig bør nævnes
Henry Christensen og Arne Jensen, som
har udvist stor trofasthed over for kom-
pagniet.

Kompagniets opgaver var i 1949: »At se,
melde, spærre og slås«. Distriktet havde
udpeget en overvågnings- og spærrelinie,
der gik fra syd til nord i kompagniområ-
det. Denne linie var påført bogstaver og
tal, som der kunne refereres til med mel-
dinger. Omkring 1960 fik hjemmeværns-
kompagniet specielle opgaver, som om-

fattede sprængninger af Arreskov og Hil-
lerslev broer. Disse specialopgaver
krævede at der uddannedes specielle »Ø-
hold (ødelæggelseshold)«, som kunne
foretage bevogtning og sprængning af
ovennævnte broer, hvor brønde til place-
ring af sprængstof var anbragt. Det var
officerer fra ingeniørregimentet i Ran-
ders, der stor for uddannelsen. Sidenhen
kom de årligt på inspektion, hvor man
ude på objekterne gennemgik Ø-proce-
duren (hvorledes ødelæggelsen af broer
m. v. skulle iværksættes).

Efter nogle år blev Odense Å – linien
udvidet til også at omfatte Silke Å – linien
fra udspringet ved Brændegård Sø. Frem-
over var kompagniets opgave at stille Ø-
hold til følgende objekter:
Slusen ved Brændegård Sø, broen syd for
teglværkshuset, Silkebroen, Hamme-
værksbroen, Fuglsangbroen, Venskabs-
mindebroen, Fagstedgårdbroen, to broer
ved Spanget, Brahetrolleborgbroen,
markvejsbro til Øen, Jernbanebroen,
Kohavebroen, Arreskov Vandmøllebro,
og Arreskov- og Hillerslev broerne.

Ø-holdenes indsats var nødt til at være
»rullende«, for kun derved kunne kom-
pagniet bestride alle opgaver. Nærsikring
(»bevogtning«) af broerne var opgave for
felthæren. Det siger sig selv, at der måtte
øves jævnligt. Derfor var der årlige øvel-
ser med felthæren omkring de udpegede
objekter, hvor observatører fra Randers
ofte deltog. Gennem en del år var
sprængstoffet (minus detonatorer) til
objekterne opmagasineret hos Svend Ove
Hansen.

Nogen tid før Carl Gustav-dysekanonen
var almindelig, havde kompagniet fået
udleveret en 75 mm dysekanon. Kompag-
niet trænede med påmonteret salongevær
og målet var en slæde med halmballer,
trukket af en traktor med et langt reb.
Hvert forår var kompagniet i Borris for at
skyde med brisant (»spræng«) granater.
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Niels Aage Mølgaard og Knud Kyhn
lavede en tohjulet vogn, hvor dysekano-
nen blev påmonteret og trukket af en
traktor. Det var datidens panserværn-
skøretøj.

I juni 1961 fik kompagniet rådighed over
et klasseværelse i Haagerup gl. skole og i
1971 flyttede kompagniet til de nuværen-
de lokaler i Gærup.

Relationer til civile myndigheder var ikke
særligt udbyggede, men der var kontakt.
Lottekorpset var en integreret del af kom-
pagniet. Marinehjemmeværnsflotille Faa-
borg var en hyppig øvelsespartner med
nogle ret specielle landgangsøvelser på
de omkringliggende øer. Det var spænd-

ende øvelser for alle. Luftmeldeposten i
området blev oprettet i 70’erne og funge-
rede i nogle år. Ved efterårsmanøvren
»Fyns Land« med felthæren i 1959 viste
kompagniet ved sin indsats at overgå selv
de dristigste forventninger som en kamp-
klar enhed.

Da alt skriftligt materiale er gået tabt, er
kompagniets historie udelukkende base-
ret på Svend Ove Hansens erindringer
som medlem af kompagniet fra 1953 til
dato.
Der er suppleret med interviews med
Besa Mourier, Ludvig Dittmann, Lars
Hansen, Ludvig Jensen og Niels Aage
Mølgaard.
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Chefsk ifte på hjemmeværnsgården i Gerup i 1986. Kompagniet har kun haft to chefer over 37 år. Fv.:
Erik Mourier, Svend Ove Hansen (afgående chef), Leif Dueholm Rasmussen (tiltrædende chef).
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Hjemmeværnskompagni 4211
BROBYVÆRK.

Oprettet 20/5 1951.
Område: Nr. Broby, Sdr. Broby, Vejle,Alle-
sted, Heden, Hillerslev, V. Hæsinge. Areal
ca. 112 km2.

Chef

Kaptajn Erik Mourier HJVK 4210
Kompagnikommandør 20/5 1951 til 1/1
1953,
Kaptajn Kaj E. Nielsen
Kompagnikommandør 1/1 1953,
udnævnt kaptajn 12/3 1954. Afsked
31/10 1969,
Kaptajn Magnus R. Lindegaard
Fg. kompagnichef 1/11 1969, udnævnt
kaptajn 16/8 1971. Afsked 31/5 1975,
Kaptajn E. H. Nielsen
Fg. kompagnichef 1/6 1975, udnævnt
kaptajn 1/6 1976. Afsked 31/10 1980,
Kaptajn O. M. Rasmussen
Fg. kompagnichef 1/11 1980, udnævnt
kaptajn 1/4 1982. Afsked 31/8 1992,
Kaptajn Frank Crawford
1/9 1992, udnævnt kaptajn 1/9 1992.
Afsked 31/1 1998.
Premierlø jtnant Benny Larsen
Fg. kompagnichef 1/2 1998.

Næstkommanderende
Løjtnant K. E. Nielsen
15/4 1951. Afsked 31/12 1952,
Løjtnant Magnus R. Lindegaard
1/11 12953. Afsked 31/10 1969,
Løjtnant E. H. Nielsen
1/11 1969. Afsked 31/5 1975,
Sergent Poul Hartmann Hansen
1/6 1975. Afsked 31/12 1979,
Løjtnant O. M. Rasmussen
1/1 1980. Afsked 31/10 1980,
Sekondlø jtnant E. Christensen
1/5 1984. Afsked 31/1 1985,
Premierlø jtnant Mads Eskesen
1/9 1985. Afsked 31/7 1991 og 1/9 1992 –
31/10 1993,
Premierlø jtnant Frank Crawford
1/8 1991. Afsked 31/8 1992,
Løjtnant Steen Hanberg
1/10 1994. Afsked 31/7 1995,
Løjtnant Kennet Viggo Jensen
1/11 1995. Afsked 31/12 1996,
Premierlø jtnant Mads Eskesen
1/1 1997. Afsked 31/12 1997,
Løjtnant Kaj Frydendal
1/2 1998

Styrke

1953 49 mand,
1959 116 mand og 11 lotter, i alt 127,
1966 97 mand (excl. lotter),
1974 90 mand (excl. lotter),
1979 105 mand og 23 lotter, i alt 128.
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Hjemmeværnskompagni 4211
BROBYVÆRK.
Ved Kaj E. Nielsen
og Magnus R. Lindegaard.

Kompagniets start indledtes med, at
kompagnichefen for Hjemmeværnskom-
pagni 4210, Brahetrolleborg, hvorunder
området hørte, Erik Mourier, der havde
oprettet en gruppe på 6-7 mand i Ølsted,
henvendte sig til en interesseret kreds af
beboere. Erik Mourier kom til skolen i
Brobyværk, hvor han gav en nærmere
redegørelse for hjemmeværnets opbyg-
ning og uddannelse. Der blev skrevet 23
ansøgninger om optagelse i hjemmevær-
net. Den første iklædning skete på Broby-
værk kro i overværelse af regionslederen
oberst K. Kjeldsen og distriktslederen
kaptajn Axel Christiansen. Grunduddan-
nelsen blev foretaget ved hjælp af Hjem-
meværnskompagni 4210. Tre mand, Kaj
Nielsen, Magnus Lindegaard og Alfred
Larsen kom på gruppeførerkursus på
Slipshavn. Straks efter kom Kaj Nielsen
på delingsførerkursus i Nymindegab.
Kort tid efter Kaj Nielsens udnævnelse til
delingsfører blev styrken udskilt fra
Hjemmeværnskompagni 4210 den 20.
maj 1951 under betegnelsen Hjemme-
værnskompagni 4211, Brobyværk.

Først ved Ungarnskrisen i 1956 skete der
en stor udvidelse af kompagniets styrke.
Der blev holdt hvervemøder i Vester
Hæsinge, Nr. Broby,Allested, Vejle og Sal-
linge. Vi fortalte om hjemmeværnets
opgaver og de våben, som vi havde. Man-
ge gange var der lidt skepsis over for vore
våben. Men vi fortalte så, at vi havde
våben, så vi kunne skyde tanks, som vi
skyder gråspurve, det var blot lidt farlige-
re. Da kampagnen var forbi, havde vi fået
60 nye mand. Det var nu et meget stort
arbejde at få alle mænd uddannet.
Uddannelsen foregik over et halvt år i de
forskellige byers forsamlingshuse og sko-

ler eller hos private. Kompagniet havde
nogle dygtige befalingsmænd, som hver
havde deres discipliner. Det meget store
uddannelsesarbejde blev gennemført, og
vi havde nu et meget dygtigt og effektivt
kompagni.

Uddannelse og opgaver

Da vi var blevet mange i kompagniet efter
1956, fik vi arbejdet lagt i faste rammer. Vi
holdt de almindelige øvelser igennem
året og sluttede med kompagnifest før jul,
hvor der altid var god tilslutning. Kom-
pagniet havde 5 faste objekter i området:
2 broer i Brobyværk, 2 i Nr. Broby og Lun-
degårdsbroen. Det var nogle store opga-
ver at skulle armere objekterne til
sprængning, få hentet attrapmateriel,
monteret sprængstof og tændsystemer og
bevogte broerne, hvilket altid indgik i
større øvelser med felthæren eller andre
hjemmeværnskompagnier. Som følge
deraf havde vi selv mange øvelser, for at
mandskabet var trænet i dette arbejde.

Vi havde også sat os nogle mål om for-
skellige discipliner såsom: angreb på stil-
ling, ildoverfald, ild og bevægelse, grup-
pen i spredt orden, afstandsbedømmelse
og vejkontrol. Disse discipliner øvede vi i
kompagniet og holdt så en konkurrence
én gang om året. Vi var enige om, at når
»mænnerne« havde indøvet dem, så det
sad fast, var de altid brugelige i kamp,
hvis det skulle ske, at der blev brug for
det.
Skydning trænede vi meget med. Vi hav-
de i starten skytteforeningens skydebane
i Tørringe. Senere indrettede distriktet en
ny, moderne bane, hvilket var dejligt og
gav det resultat, at kompagniet har været
repræsenteret ved mange distriktsstæv-
ner og landsskyttestævner. Kompagniet
har haft 4 landsskytter. Vi afholdt i mange
år en skyttedag. Skydning med maskin-
gevær og maskinpistol er foregået på
banen i Bøjden.
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Vi har igennem disse mange år holdt
mange store øvelser med andre enheder,
og der kan fortælles mange gode og mor-
somme historier fra disse øvelser. Vi hav-
de den glæde som øvelsestilrettelæggere,
at der altid var stort fremmøde. Jeg
husker en aften, vi skulle have terrænløb
og det var et frygteligt regnvejr, men alli-
gevel mødte der 60 mand. Det var fint
trods vejret.

Jeg må ikke glemme at fortælle om vore
lotter. Vi havde i kompagniet nogle ual-
mindelig gode lotter både til sanitet
(førstehjælp) og forplejning; de kunne
nemlig lave mad. Selv om nogle »mæn-
ner« ikke kunne lide gule ærter, spiste de
gerne 2-3 portioner, når lotterne havde
lavet dem. Vi har også prøvet pludselig at
skulle forlade kommandostationen, da
maden til ca. 100 mand var lavet. Det gik
godt, selv om sovs ikke er let at holde i
gryderne under transport på en åben lad-
vogn!

Man kunne blive ved at fortælle erindrin-
ger. Det har været en spændende og lære-
rig tid igennem alle disse år. Verden har
selvfølgelig forandret sig, og der er nok
ikke mere det samme kammeratskab og
sammenhold. Mødeprocenten er nok
også faldet noget, især ved skydning. Jeg
har deltaget i nogle møder i den sidste tid.
Der er kommet en anden ånd og mindre
orden og disciplin.
Men det er nok tiden, der gør det.

Lokaler

Kompagniet havde længe »ledt med lys
og lygte« efter et sted, som man kunne
kalde sit eget i stedet for at flytte mellem
forskellige steder, såsom skoler, forsam-
lingshuse og kroer m.v. Vor kommando-
befalingsmand, Johannes Madsen fra
Vester Hæsinge, var maler og havde
arbejdet på Hellebjerg, hvor han hørte, at
en ejendom var til salg. Magnus Linde-
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gaard undersøgte straks, hvor man skulle
henvende sig. Pastor Ingvard Jensen var
repræsentant for Hellebjerg, som var byg-
get allerede i trediverne af den kendte
børnelæge dr. med. Kjær Pedersen, der
startede »Københavnerbørns Landop-
hold«. Valdemar Kold Hansen, Helle-
bjerggård, skænkede grunden. Lensgre-
ven på Arreskov leverede alt træet gratis.
Venner og naboer gjorde arbejdet. Ferie-
kolonien blev overdraget til 2 menigheds-
børnehaver i København og søstrene
Wulffs børnehave på Christianshavn. I de
senere år blev feriestedet ikke benyttet.
De sidste to år blev ejendommen ved
gavebrev overdraget til »De samarbej-
dende menigheds- og daginstitutioner i
København«. Det var disse, som hytten
blev købt af igennem pastor Ingvard
Jensen.

Magnus Lindegaard ringede til pastoren
og fik oplyst prisen på 66.000 kr. og fik
samtidig ejendommen »på hånden« i 8
dage. To dage efter ringede man og fortal-
te, at der nu var kommet en ejendoms-
handler ind i billedet, og at prisen var for
billig. Resolut købte Magnus Lindegaard
den på egen hånd den 1. februar 1973
uden at have kunnet aftale dette med
andre i kompagniet.
Der var ingen betænkningstid og ejen-
dommen blev overdraget til kompagniet

med det samme. Der blev valgt en besty-
relse til den selvejende institution, som
det stadig er. Indvielsen foregik den 28.
april 1973.

Igennem årene er der gjort en del ved
ejendommen: Nyt varmeanlæg, et nyt
tag, nye lofter, vinduer og tagrender. Der
kunne selvfølgelig moderniseres meget
mere, men der har ikke været penge til
rådighed. Ved overtagelsen af Hellebjerg
var der statslån i Danmarks Hypotek-
bank, som ikke ville overdrage lånet. Der-
efter blev der lånt 63.000 kr. i Sydfyns
Discontobank, som nu er betalt tilbage,
og økonomien »kører« nogenlunde. Det
gav lidt røre hos naboerne, at deres ferie-
koloni blev købt af hjemmeværnet. Men
det blev klaret, og man har altid haft og
har stadigvæk et godt forhold til naboer-
ne.

Det var godt, vi fik købt Hellebjerg til
hjemmeværnsgård, selv om der måtte
lægges meget frivilligt arbejde i ejendom-
men igennem årene. Det har været til stor
gavn og glæde at have et sted, der er vort
eget. Hellebjerg er blevet benyttet meget,
og man håber, at ejendommen kan
fortsætte i årene fremover til gavn for
Hjemmeværnskompagni 4211, så længe
det består.
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Hjemmeværnskompagni 4213,
GUDME.

Oprettet 1/4 1949.
Dele af området afgivet til Hjemmeværn-
skompagni 4214 den 15/4 1957 (66 km2).
Ved kommunesammenlægningen 1970
blev Skaarup sogn afgivet til Hjemme-
værnskompagni 4216 (28 km2). Derefter
omfatter kompagniets område Gudme
kommune med 95 km2.

Chef

Kaptajn S. A. Filipsen
1/4 1949. Afsked 1/12 1952,
Kaptajn Vagn Christensen
Kompagnikommandør 1/12 1952,
udnævnt kaptajn 1/11 1953. Afsked 28/2
1962,
Kaptajn Erik Engbæk
Kompagnikommandør 1/3 1962,
udnævnt kaptajn 15/3 1962. Afsked 30/9
1969,
Kaptajn P. J. Feddersen
Fg. kompagnichef 1/10 1969, udnævnt
kaptajn 16/8 1971. Afsked 30/4 1979,
Premierlø jtnant P. W. Krammer
Fg. kompagnichef 1/5 1979. Afsked 31/3
1983,
Kaptajn J. T. Bøgild
Fg. kompagnichef 1/4 1983, udnævnt
kaptajn 1/10 1983. Afsked 30/9 1986,
Kaptajn L. S. S. Jensen
Fg. kompagnichef 1/10 1986, udnævnt
kaptajn 1/11 1987. Afsked 31/7 1991,
Kaptajn Finn Sørensen
1/8 1991.

Næstkommanderende
Løjtnant Vagn Christensen
1/4 1949. Afsked 30/11 1952,
Løjtnant U. Schiøttz Christensen
1/12 1952. Afsked 10/5 1954,
Løjtnant Erik Engbæk
10/5 1954. Afsked 1/3 1962,
Løjtnant P. W. Krammer
1/3 1962. Afsked 30/4 1979,
Sekondlø jtnant H. S. Christiansen
1/2 1982. Afsked 31/8 1989,
Premierlø jtnant Finn Sørensen
1/9 1989. Afsked 31/7 1991,
Premierlø jtnant Jørn Tangager
1/10 1992.

Styrke

1949 53 mand,
1953 86 mand og 20 lotter, i alt 106,
1958 77 mand og 8 lotter, i alt 85,
1966 68 mand (excl. lotter),
1979 58 mand og 10 lotter, i alt 68.
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Hjemmeværnskompagni 4213,
GUDME.
Kilde: H. K. Hansen og distriktets arkiv.

Kompagniet blev bygget op over den
faste kerne i Sydøstfyns Hjemmeværns-
forening, hvor forpagter Erling Hansen,
Vejstrup, var formand i 1948 og fortsatte
som våbenmester i kompagniet.
Området omfattede oprindeligt 188 km2,
men efter afgivelser i 1957 og 1970 omfat-
ter området nu Gudme kommune med 95
km2.
I 1953 var befolkningsgrundlaget 11.225
personer og tilslutningen til kompagniet
106 mand, hertil 60 mand ved luftmelde-
tjenesten samt 20 lotter, hvilket giver en
tilslutning til hjemmeværnet på 1,48% af
befolkningen; dette er nær gennemsnittet
i distriktets område. Nævnte afgivelser
har reduceret mandskabsstyrken stærkt.
I 1952 var kompagniets styrke på 81
mand opdelt i 4 delinger med hver 2-3
grupper.

Opgaver og uddannelse

Områdets geografi egner sig til landsæt-
ning fra luften såvel som fra søen, hvori-
mod der ikke er objekter af militær inter-
esse. Terrænet har flere tyndtbefolkede
områder og udgør således i militær
betydning et godt skjuleterræn med tal-
rige »ydmyge områder«.
De væsentligste opgaver er overvågning,
patruljering og indsats mod erkendte
fjendtlige styrker samt støtte til enheder
af felthæren, som måtte befinde sig i
området.

Uddannelsen har derfor fulgt det generel-
le billede med uddannelse på de våbenty-
per, som efterhånden er tildelt hjemme-
værnet som en væsentlig modernisering
og effektivisering. Signaltjenesten har
været en særdeles vigtig tjenestegren på

grund af kompagniets udstrækning.
Skydeuddannelsen foregik i starten på
banerne i Oure, Vormark og Vejstrup,
men i de senere år er banen ved Fredsko-
ven i Oure blevet benyttet.

Kompagniets terrænsportshold vandt
udtagelseskonkurrencen ved regionen i
1966 og repræsenterede regionen ved
Dansk Terrænsportsforenings mesterska-
ber i B-rækken. Kompagniet kan fremvise
mange skydemærker. H. K. Hansen fik
Generalinspektøren for hjemmeværnets
1. præmie i 1961 og 1962 samt 2. præmie i
1964 for skydning med maskinpistol.
Derudover har kompagniets marchhold
deltaget i mange større marcher.
Kompagniet har haft et godt samarbejde
med lottekorpset og luftmeldekorpset,
der begge deltog i kompagniets befa-
lingsmandsmøder i årene 1969-79.
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Hjemmeværnets Fortjensttegn på samme dag i
1977.



Lokaler

Kompagniets undervisnings- og sam-
lingssteder har skiftet en del igennem
tiden. Fra 1949 til 1952 benyttede man
Oure skole. 1952 – 1955 samledes man på
Vejstrup Ungdomsskole. 1955 – 1963 kun-
ne man benytte egen hjemmeværnsgård,
»Malkehuset« ved Hesselagergård.
Baronesse Blixen-Finecke var leder og
gruppefører for lotterne i 1954. Lotterne
udførte i de første år et stort arbejde med
forplejningstjeneste. Senere deltog de i
andre funktioner, bl.a. signal-, sanitets-
(førstehjælp) og ABC-tjeneste samt i due-
lighedsskydninger, hvor flere lotter
erhvervede skyttemærker. Lotterne har
også ydet en stor indsats og høstet stor
anerkendelse for deres deltagelse i talrige
øvelser.
Ved et åbent-hus-arrangement på Hessel-
agergård i 1954 viste lotterne rundt. For
dette fik de et beløb, som bl. a. blev brugt
til at indrette »Lottebo« i den ene ende af
en ejendom, hvor hjemmeværnet fik
rådighed over resten.
Ejendommen blev stillet til rådighed for
lottekorps og kompagni af afdøde baron
Blixen-Finecke og bestod af ca. én tønde
land med to ældre bindingsværksbygnin-
ger, der tidligere havde huset to familier.
Istandsættelsen blev foretaget af kom-
pagniet og kostede 7.786,48 kr. som var
betalt ved indvielsen i december 1955. En
hjemmeværnsmand havde til formålet
ydet er rentefrit lån på 8000 kr. som skulle
afdrages gennem mandskabets beklæd-
ningsgodtgørelse på 30 kr. årligt. Blandt
gæsterne ved indvielsen var chefen for
Fynske Livregiment, oberst Otto Olsen,
som talte, samt stedfortrædende chef for
Militærregion IV, Fyn, oberst Kaalund
Jørgensen, regionsleder oberst K. Kjeld-
sen og de lokale ledere af hjemmeværn og
lottekorps.

Det skal nævnes, at områdets sogneråd
også havde vist sin velvilje.
I perioden 1963 til 1972 benyttedes Gud-
me Forsamlingshus. Senere benyttedes
lokalerne på Caroline Amalievej 11 ved
Lundeborg indtil lokalerne i Vejstrup blev
taget i brug i 1997.

Særlige begivenheder

En større øvelse foregik i 1962 med land-
gang i Lundeborg og ved Elsehoved af en
»fjendtlig« styrke på 130 mand fra Lange-
landsfortet og lokale hjemmeværnsstyr-
ker. Målet var at danne brohoved
omkring landsætningsstederne samt at
erobre udpegede objekter. »Angrebet«
var koordineret med et tilsvarende i Ker-
teminde og på Slipshavn. Samarbejdet
mellem toldvæsen, politi og hjemmeværn
blev afprøvet samtidig. Kompagniet hav-
de i kraft af sit store lokalkendskab held
til at gribe ind og begrænse fjendens
angreb til det snævre havneområde.
Kompagniet var forstærket med mand-
skab fra et Svendborgkompagni. Da man
ikke havde styrke til at »kaste fjenden
ud«, blev et forstærket let kompagni fra
dækningsstyrken i Odense indsat.

Ved flere øvelser med landsætning på øst-
kysten af Fyn har kompagniet været ind-
sat. Særlig krævende har øvelser med
luftlandsætning været. Luftlandsætning
af mindre styrker i terrænet nord for
Ellerup har stillet kompagniet på en svær
opgave med at overvåge og indkredse
»fjenden« i et velegnet skjuleterræn. Den
samme vanskelige opgave blev kompag-
niet stillet over for, når »fjenden« var de
engelske Special Air Service-styrker
(SAS), danske piloter på overlevelse-
søvelse, jægerkorpset m.fl.
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Øvelse »MAS PÅ« 1980: Gærup Skov. Fv. P. H. Jensen, Lene Hess, Morten Børge Pedersen, Birger
Hess, Helge Værndal, Mogens Johannsen.

Gruppetest 1979 – instruktion. Fv. Mogens Petersen og Jørgen Holmsgaard (4200) Helmuth Petersen



Hjemmeværnskompagni 4214,
GISLEV
(senere ØRBÆK).

Oprettet 15/4 1957.
Område: Gislev – Ellested, Ørbæk,
Frørup, Svindinge, Langå – Øksendrup –
Hesselager med senere ændringer (Søl-
linge – Hellerup), i alt ca. 180 km2.

Chef

Kaptajn J. O. K. Brems
Kompagnikommandør 15/4 1957,
udnævnt kaptajn 1/6 1957. Afsked 31/7
1965,
Fg. Kompagnichef K. E. Roum Svendsen
1/8 1965.

Næstkommanderende
Løjtnant H. P. Pedersen
15/4 1957. Afsked 22/9 1960,
Løjtnant K. E. Roum Svendsen
1/12 1960. Afsked 31/7 1965.

Styrke

1957 65 mand (excl. lotter),
1959 67 mand (excl. lotter).
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Hjemmeværnskompagni 4214,
GISLEV
(senere ØRBÆK).

Kilde: Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns
korrespondance 1957.

Oprettelse

I skrivelse af 14. februar 1957 indstillede
chefen for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn,
kaptajnAxel Christiansen, at et nyt Hjem-
meværnskompagni 4214, Gislev, skulle
oprettes. Han anførte bl.a. følgende grun-
de:

»...ønsker om oprettelse af dette kompag-
ni er af gammel dato, idet Hjemmeværns-
distriktet allerede ved skrivelse nr. 330 af
11. juli 1950 indstillede om bemyndigelse
til oprettelse af et kompagni. Også da var
en af begrundelserne, at« stamkompagni-
et» 4204 Ringe var ved at blive større, end
ønskeligheden om praktisk føring m.v.
tillod.
Vanskeligheden med at skaffe befalings-
mænd og ikke mindst en kompagnichef
bevirkede imidlertid, at Hjemmeværns-
distriktet i sin skrivelse nr. 317 af 16. juli
1951 indstillede om bemyndigelse til at
oprette Hjemmeværnskompagni 4232
Stenstrup i stedet for Hjemmeværnskom-
pagni Gislev. Når der ikke siden er taget
skridt til at skære af det unaturligt store
Hjemmeværnskompagni 4204 Ringe (241

mand), har det stadig skyldtes vanskelig-
heder med at finde en egnet mand til
kompagnichef for et nyt hjemmeværns-
kompagni.

Denne vanskelighed er nu overvundet,
idet en tidligere kompagnichef i hjemme-
værnet i Fakse, lærer J. O. K. Brems for
nogen tid siden er flyttet til Hesselager og
er villig til at tage det nye hjemmeværn-
skompagni.
Ved oprettelse af Hjemmeværnskompag-
ni 4214 foretages der samtidig en vis til-
trængt udjævning af nabokompagniernes
områder....«

De hjemmeværnskompagnier, der afgav
områder, var: 4204, 4208, 4207, 4213 med
et areal på i alt 127,5 km2.
Personel overførtes således:

Fra Hjemmeværnskompagni 4204:
34 mand,
Fra Hjemmeværnskompagni 4208:
10 mand,
Fra Hjemmeværnskompagni 4213:
25 mand.

Pr. 25. juni 1957 var Hjemmeværnskom-
pagni 4214’s styrke 65 mand, heraf 1 kom-
pagnichef, 3 delingsførere, 5 gruppeføre-
re og 56 menige.

Yderligere oplysninger ved hjemme-
værnskompagniet eller Hjemmeværnsdi-
strikt Østfyn.
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Hjemmeværnskompagni 4216,
SVENDBORG.

Oprettet 1/4 1949. Oprindelig 100 km2.
Efter 1952 omfattede området en del af
Svendborg, Thurø og Tved samt efter
1970 Skårup, i alt ca. 53 km2.

Chef

Kaptajn Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-
Lehn 1/4 1949. Afsked 15/5 1950,
Kaptajn S. Aa. Jacobsen
Kompagnikommandør 15/5 1950,
udnævnt kaptajn 2/2 1951 (tilkomman-
deret Hjemmeværnsskolen) genindsat
28/5 1952,
Kompagnikommandør J. Brems
1/8 1951. Afsked 30/11 1951,
Kaptajn Kaj Larsen
(TR 28/5 1952) 1/12 1951. Afsked 31/5
1952,
Kaptajn Kaj Berner-Sørensen
Kompagnikommandør 21/5 1952 og
kompagnichef t.r. 1/6 1952,
Kompagnikommandør Helge Falck Han-
sen
29/6 1952. Afsked 15/7 1952,
Kaptajn Albert Edv. Vognsgaard
Udnævnt 15/7 1952. Afsked 11/5 1954,
Kaptajn K. A. Aagaard
Kompagnikommandør 1/4 1954,
udnævnt kaptajn 1/10 1954. Afsked
31/12 1964,
Kaptajn Helge Falck Hansen
Kompagnikommandør 1/1 1963,
udnævnt kaptajn 1/9 1964. Afsked 31/3
1973,
Kaptajn/ uddannelsesofficer P. H. Jensen
1/4 1973 – 31/1 1976,
Kaptajn Jens M. Jensen
Fg. kompagnichef 1/2 1976, udnævnt
kaptajn 1/1 1978. Afsked 30/3 1990,
Kaptajn Morten Flindt Nielsen
Udnævnt 1/4 1990. Afsked 31/3 1993,
Kaptajn Steen K. Petersen
Fg. kompagnichef 1/4 1993, udnævnt

kaptajn 1/6 1995.

Næstkommanderende
Løjtnant Jørgen Holmgaard
15/5 1950. Afsked 1/8 1951,
Løjtnant J. O. K. Brems
1/12 1951. Afsked 1/2 1952,
Løjtnant K. A. Aagaard
15/8 1952. Afsked 31/3 1954,
Løjtnant Helge Falck Hansen
1/4 1954. Afsked 31/12 1962,
Premierlø jtnant Mogens Hansen
1/1 1963. Afsked 31/12 1972,
Løjtnant K. Hyldegaard Pedersen
1/2 1973. Afsked 30/11 1974,
Løjtnant Fl. Jensen
1/2 1976. Afsked 30/1 1978,
Sergent T. J. Larsen
1/3 1979. Afsked 30/1 1988,
Løjtnant M. F. Nielsen
1/2 1988. Afsked 31/3 1990,
Løjtnant Bo E. Lauridsen
1/8 1990. Afsked 30/4 1996,
Løjtnant Jack Kenneth Ørum Vernø
1/2 1997.

Styrke

1953 (Hjemmeværnskompagni 4216 og
4240) 149 mand og 60 lotter, i alt
209,

1959 (Hjemmeværnskompagni 4216) 82
mand (excl. lotter),

1966 78 mand (excl. lotter),
1979 91 mand og 13 lotter. I alt 104.
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Hjemmeværnskompagni 4216,
SVENDBORG.
Kilde: Henning Jensen, Steen Petersen og
Jens M. Jensen.

Oprettelse

Hjemmeværnskompagni 4216, der blev
stamkompagni for en række nye kom-
pagnier, er oprettet 1/4 1949 af personel
fra Svendborg Hjemmeværnsforening,
hvis grundstamme var modstandsfolk
under byledelsen i Svendborg og med et
område på ca. 100 km2.

Allerede 1/11 1949 blev Flotille 42-15
Svendborg udskilt med en styrke på 101
mand. Frem til 1954 havde Hjemmeværn-
skompagni 4216 fælles depot med flotil-
len og Hjemmeværnskompagni 4234
Jernbanekompagniet og forestod disse
enheders landmilitære uddannelse.

Næste »knopskydning« foregik 15/5
1950, hvor Hjemmeværnskompagni 4231,
V. Skerninge udskiltes og oprettedes med
et område på ca. 70 km2 vest for Svend-
borg. Kompagnichefen Axel Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn fulgte med det nye kom-
pagni som dets chef.

Den 15/8 1952 var mandskabsstyrken
igen suppleret, og Hjemmeværnskom-
pagni 4240 Svendborg By blev oprettet
som et stabskompagni med specialdelin-
ger (stabs-, politi-, el-, og teledelinger) af
personel fra 4216. Fra 15/4 1957 overgik
Hjemmeværnskompagni 4240 til områ-
dekompagni med ansvar for det centrale
byområde.

Ved oprettelsen af Hjemmeværnskom-
pagni 4200 Stabskompagni den 15. april
1957, som overtog stabs- og specialfunkti-
onerne fra Hjemmeværnskompagni 4240,
blev der taget en grundstamme på 16
mand fra Hjemmeværnskompagni 4216
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og 22 mand fra Hjemmeværnskompagni
4240, der, suppleret med nyhvervet
mandskab, dannede det nye stabskom-
pagni.

Allerede 15. oktober 1949 meldte kom-
pagniet en styrke på 79 mand plus 12
endnu ikke iklædte. To delinger var
næsten kampklare, og 1/2 deling var »ej
kampklar«.
Tilslutningen til hjemmeværnets tjeneste-
grene i 1953 var 86 i hærhjemmeværnet
(Hjemmeværnskompagni 4216 + 4240),
60 i luftmeldekorpset, 101 i marinehjem-
meværnet og 60 lotter, i alt 310 mand,
hvilket svarer til 1.19% af indbyggerne i
området.

Jens M. Jensen fortæller:

I 1975 var kompagniet temmeligt langt
nede styrkemæssigt og aktivitetsmæssigt.
Oberstløjtnant M. K. Sørensen blev fun-
gerende chef for kompagniet og samlede
nogle få ansvarsbevidste medlemmer,
Henning Jensen, Flemming Jensen, Vag-
ner Nielsen, Torben Larsen m.fl. til et
møde, hvor man fik en alvorlig snak om
kompagniets fremtid. Skulle det ned-
lægges og medlemmerne overføres til
andre kompagnier? Eller skulle man for-
søge at få det til at fungere igen?

Man blev enig om det sidste og fik lagt en
strategi, der gik ud på »kammeratskabs-
hvervning«. Det viste sig hurtigt, at det
kunne lade sig gøre. Nye folk myldrede
ind i en jævn strøm.
I februar 1976 fik kompagniet en ny chef,
Jens Jensen, overflyttet fra Hjemmeværn-
skompagni 4230. Meget uerfaren og uud-
dannet; men han blev udnævnt til kom-
pagnikommandør (KK). Sådan hed det
den gang, når man bestred posten uden
uddannelse.
Flemming Jensen blev udnævnt til næst-
kommanderende. Han havde en god
føling med de unge, der kom ind i kom-

pagniet, og distriktsleder M. K. Sørensen
ydede stadigvæk en stor og uvurderlig
hjælp.

I de følgende år voksede kompagniet støt
og roligt. Opgaver var der nok af, så man
må sige, at det ville have været en stor
fejltagelse, hvis kompagniet var blevet
nedlagt.

Når en hvervning foregår som kamme-
ratskabshvervning og så massivt, som det
skete i de følgende år, får man nok en del
ind, som ikke rigtig har overvejet, hvad
det var man gik ind til. Kompagniet var
nok også for kritikløst i sin hvervning.
Det gav et stort gennemtræk, fordi sorte-
ringen stort set først foregik efter kon-
traktunderskrivningen.
Op igennem 80’erne faldt der lidt mere ro
over kompagniet, og det hele kørte i et
rimeligt, fornuftigt tempo.
Der blev efterhånden opbygget en god og
stabil grundstamme, så man kunne sige,
at det blev et troværdigt kompagni, der
kunne løse de stillede opgaver.

Ud fra kompagniets egne yngre rækker
var der nu afløsning til lederposterne.
Torben Larsen afløste Flemming Jensen
som næstkommanderende, og han blev
afløst efter en årrække af Morten Flindt,
der så i 1990 afløste Jens Jensen som chef.
Bo Lauridsen blev næstkommanderende.

Tre år senere afløste Steen Petersen Mor-
ten Flindt som chef. Morten Flindt mente
ikke, at han havde tid til at løse opgaven
på en for kompagniet fornuftig måde.

Historien om »Ærmemærke for Hjemme-
værnskompagni 4216«:
Ved Steen Petersen, Henning Jensen og
Jens M. Jensen.

Klingstrup Hovedgårds hovedbygning
symboliserer kompagniets historie. Her
havde modstandsbevægelsen i det
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sydøstfynske område hovedkvarter
under anden verdenskrig. Her blev gemt
våben, her gik eftersøgte modstandsfolk
»under jorden«, og her blev der fremstil-
let falske papirer til eftersøgte mod-
standsfolk.

Agnete Schiøttz-Christensen skrev den 5.
maj 1945 i Klingstrups gæstebog:

Fem års mareridt er til ende!
De tyske tropper har kapituleret -
Gennem blod og tårer er det ufattelige
sket – vi er fri!
Vi venter nu på vore befriere
– de engelske tropper.
Fra i dag er den danske
modstandsbevægelse herre i landet.
I løbet af de sidste år har vi i ly af mørke
og tavshed
dannet den folkehær, som i dag, med
»Royal Air Force« armbind, lyser op
overalt.
200 mand har her på Klingstrup opslået
deres hovedkvarter
og mangfoldige er de opgaver, der
herfra er løst af en vågen og kernedansk
ungdom.
Vi har forsøgt at gøre vor pligt
overfor konge og fædreland.
I ærbødighed og sorg bøjer vi vort hoved
i mindet om dem, som var med i kampen
men ikke oplevede Danmarks
befrielse og vor lykkeligste dag.

Ulf Schiø ttz-Christensen,
Agnete Schiø ttz-Christensen.

Efter Agnete og Ulf Schiøttz-Christensen
skrev alle de øvrige modstandsfolk deres
navn og nummer i gæstebogen, og det
var disse mænd, der blev grundstammen
til først Sydøstfyns Hjemmeværnsfore-
ning og fra den 1. april 1949 til hjemme-
værnskompagnierne i området.
I årene efter krigen har familien Schiøttz-
Christensen vist sig som velvillige og
imødekommende værter ved mange af
hjemmeværnskompagni 4216’s øvelser.

Flemming Jensen har gennemført
udførelsen af ærmemærket, hvis fremstil-
ling er bekostet af støtteforeningen for
Hjemmeværnskompagni 4216.
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Hjemmeværnskompagni 4219,
TAASINGE.

Oprettet 1/4 1949.
Område: Bregninge, Landet, Bjerreby og
Drejø sogne, i alt 79,74 km2.

Chef

Kaptajn F. L. Billing
Udnævnt 1/4 1949 Afsked 1/4 1962,
Kaptajn Børge H. Kragerup
Kompagnikommandør 1/4 1962,
udnævnt kaptajn 16/4 1962. Afsked 28/2
1972,
Kompagnichef t. r. A. S. Asmussen
1/3 1972. Afsked 30/6 1977,
Kaptajn Jacob H. Hansen
Fg. kompagnichef 1/7 1977, udnævnt
kaptajn 1/4 1979. Afsked 31/12 1982,
Kaptajn Ejvind Skov
Fg. kompagnichef 1/1 1983, udnævnt
kaptajn 1/2 1989. Afsked 31/12 1996,
Premierlø jtnant Jim Lund Andersen
Fg. kompagnichef 1/1 1997. Afsked
31/12 1997,
Premierlø jtnant Ejvind Skov
Fg. kompagnichef 1/1 1998

Næstkommanderende
Løjtnant Kaj Larsen
15/11 1949. Afsked 15/6 1950,
Løjtnant H. J. Winther
1/2 1952. Afsked 1/11 1955,
Løjtnant Herluf Storm Hansen
1/12 1955. Afsked 1/6 1957,
Løjtnant B. H. Kragerup
1/6 1957. Afsked 1/4 1962,
Løjtnant Svend Flintegaard Andersen
1/4 1962. Død 17/7 1964,
Premierlø jtnant Aa. Andersen
1/12 1964. Afsked 31/3 1972,
Premierlø jtnant Jac. H. Hansen
1/5 1977. Afsked 30/6 1977,
Premierlø jtnant J. O. Petersen
1/9 1980. Afsked 31/12 1982. Genindsat
1/5 1983. Afsked 31/3 1984,
Premierlø jtnant
Karen Dichmann Christo ffersen
1/9 1989. Afsked 31/12 1993,
Løjtnant Jim Lund Andersen
1/2 1996. Afsked 31/12 1996.
Premierlø jtnant Flemming Rasmussen
1/1 1998.

STYRKE:
1953 67 mand (excl. lotter),
1959 61 mand og 16 lotter, i alt 87,
1966 61 mand (excl. lotter),
1976 58 mand og 7 lotter, i alt 65.
1982 61 mand og 11 lotter, i alt 72.
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Hjemmeværnskompagni 4219,
TAASINGE.
Kilder: Jac. H. Hansen, Harald Jensen,
Svend N. N. Solhøj m.fl.

Taasinge
Hjemmeværnsforening

Ret tidligt efter tyskernes kapitulation 5.
maj 1945 skrev 126 modstandsfolk på
Taasinge til Justitsministeriet og bad om
tilladelse til at oprette et hjemmeværn på
øen med det formål at have mere kontrol
med våben og ammunition, som fandtes i
Modstandsbevægelsen. Justitsministeriet
kunne ikke give lov til at optræde i uni-
form, yde økonomisk støtte eller militær
assistance. Men man havde intet at ind-
vende mod oprettelse af et »skyttekorps«
eller en terrænsportsforening.

Lovene for Taasinge Hjemmeværnsfore-
ning blev underskrevet og var en realitet
fra 28. august 1945, og foreningen blev til-
sluttet Sammenslutningen af Hjemme-
værnsforeninger inden for Region IV,
Fyn. Aftalen mellem Forsvarsministeriet
og hjemmeværnsforeningerne af 31. maj
1946 kom til at gælde. Kompagniet regnes
derfor for landets ældste, fortæller dets
første chef, Frithjof Billing. Den 11.
december 1945 talte hjemmeværnsfore-
ningerne 4000 mand på Fyn, hvoraf 1900 i
Odenseområdet (hvilket var ca. 200 mand
mere end modstandsbevægelsens antal).
Læge Ejner Kruse var formand for den
fynske Region (IV) og obertsløjtnant Chr.
Bro var formand for Odenseledelsen.
Hjemmeværnsforeningerne fik 200.000
kr. i statstilskud, som sammen med kon-
tingentet var det økonomiske grundlag.
Der afholdtes senere landslotteri til støtte
for hjemmeværnet.

En registrering af våben fortæller, at kom-
pagniet til en styrke pr. 28. november

1945 på 67 medlemmer havde 1 pistol
(»Inglis Canada O.T.«), 18 kanadiske
karabiner, 26 geværer model 89 og 7 tyske
karabiner. Den 25. januar 1946 meldtes
alle våben, som var udleveret til mod-
standsbevægelsen, at være samlet i hjem-
meværnsforeningen. I februar 1946 var
mandskabsstyrken på 76 mand. Pr. 1. sep-
tember 1946 udstedtes nye våbenkort til
medlemmerne. Til den civile påklædning
benyttedes 5 cm. brede, hvide armbind
med 1 cm. rød stribe i midten.

Bestemmelserne for uddannelse fastsatte,
at medlemmer under 36 år skulle gen-
nemgå grundskole på 100 timer årligt og
medlemmer over 36 år 60 timer årligt
over to år. Den indledende skydeuddan-
nelse foregik på banen ved gdr. Johs.
Hansen i Bjernemark. Kompagniet med-
delte, at ville man ikke gennemgå
grundskolen, kunne man overgå som
passivt medlem og støtte økonomisk
samt aflevere våben og ammunition til
kompagniet. Den første større samlede
øvelse 15. august 1946 var en invasion på
Langeland.

Primo juni 1947 udstedtes et uniforms-
reglement for genstandene:
1 stk. monty-hue, mørkeblå, 1 stk. bluse,
mørkeblå, 1 par benklæder, (lange, mør-
keblå) og / eller for kvinders vedkom-
mende en nederdel samt 1 par sorte
gamascher. På venstre overarm 1 cm.
under skuldersømmen skulle mærket
»Hjemmeværnsf.« med store hvide bog-
staver på rødt klæde sys på, og 1/2 cm
derunder mærke »Region IV«, ligeledes
med store hvide bogstaver på rødt klæde.
Midt over højre brystlomme blev der syet
evt. lokale betegnelser på, f. eks.: »Svend-
borg« eller et bomærke. Mærkerne skulle
godkendes af Regionen, bl. a. blev det
bestemt:

På venstre overarm måtte bæres due-
lighedstegn, som kunne erhverves inden
for hjemmeværnsforeningerne, f.eks.:
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idrætsmærke, skyttetegn o.l. På huen
bæres det gennem grundskolen erhverve-
de huemærke. Følgende distinktioner var
gældende for befalingsmænd og marke-
redes med 7 mm. brede skulderbånd om
begge stropper:

Gruppefører 1 rødt skulderbånd.
Delingsfører 2 røde skulderbånd.
Kompagnichef 1 gult skulderbånd.
Bataljonschef 2 gule skulderbånd.

Det var ikke tilladt at bære andre mærker,
emblemer, fangsnore eller lign. Samtlige
mærker og emblemer skulle være udleve-
ret eller godkendt af Regionen.

Regionens kvindeudvalg kom med for-
slag til uddannelse af kvinder i hjemme-
værnsforeningerne. Emnerne var: Ter-
rænsport (excl. eksercits). forplejning
inkl. kostteori, samariterkursus og skyd-
ning. Teori i månederne oktober – april
mindst én gang hver 14. dag i bl.a.: feltte-
lefon, radio, kompas og tjenesteforhold.

Nostalgisk kan anføres, at i pastor Frede-
rik Christian Lunds beskrivelse over øen
Thorseng fra 1823 berettedes bl.a.:

......» 80 Thorsenger er i Søerollen. Land-
rollen indeholder også omtrent 80 våben-
dygtige Mand ved den stående Hær, for-
uden 100 – 120 Mand annekterede. At
Thorseng således, foruden en talrig Kyst-
milice, bestandig har henved 280 Mand
våbendygtige til Statens militaire Land-
og Søe- tjeneste, er en Sag, som fortjener
at bemærkes i denne Øes statistiske
beskrivelse«.....

Øens befolkningsgrundlag var dengang
3630 sjæle og de »våbendygtiges« antal
udgjorde 7.7% af befolkningen. En direk-
te sammenligning med hjemmeværnet i
vore dage kan ikke opstilles, da antallet af
tjenstgørende og mobilisable ikke kendes;
men såvel tiden efter englandskrigene
først i 1800-tallet som efter 2. verdenskrig

antyder en tradition om deltagelse i for-
svaret, når det gælder.

I efteråret 1946 udsendtes Taasinge Hjem-
meværnsforenings første kompagniblad.
I 1951 nævnes, at kompagniet havde fået
tilladelse til at føre sit »våben«, forestil-
lende Ambrosiusegen. Senere i 1970’erne
blev en variant af motivet i Taasinge Bir-
ketings segl fra 1610 med tre hornfisk
benyttet som kompagnimærke.

Hjemmeværnet
Uddannelse og opgaveløsning

Ved ikrafttræden af hjemmeværnsloven
1. april 1949 var kompagniet etableret.
Ikke alle de gamle foreningsmedlemmer
kom med i det »statslige« hjemmeværn,
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da man var bange for at komme under
streng militær disciplin. Kompagniområ-
det omfattede sognene på Taasinge og
Drejø sogn og var et naturligt opland for
Svendborg, hvor mange beboere var
beskæftiget. Oprettelse af nye kompagni-
er, Hjemmeværnskompagni 4240 i 1952,
Hjemmeværnskompagni 4200 i 1957 og
PO (politi) Hjemmeværnskompagni 4230
i 1967 har givet mærkbar konkurrence om
tilgang af mandskab. I mange tilfælde
opleves, at personellet oftest vil være i
samme kompagni som arbejdskammera-
terne og andre bekendte.
Kompagniområdet var med i alt 79,74
km2 det 6. mindste landkompagni i 1953
blandt 19 kompagnier i distriktet, men
mønstrede alligevel 1.63% af befolknin-
gen i de stedlige hjemmeværnsgrene,
hvilket var over gennemsnittet i distrik-
tets område.

Den geografiske og afgrænsede beliggen-
hed udgjorde et »forbindelsesområde«
mellem et muligt invasionsområde ved

Langelandsbæltet over tre broer til Fyn-
Jylland. Med det den gang gældende fjen-
debillede var området af særlig militær
interesse, hvilket også prægede kompag-
niets opgaver. Overvågning, indsats mod
mindre fjendtlige styrker og sø-/luftland-
sætning, hindreopgaver omkring broer
og støtte til felthæren var de væsentligste
opgaver. Med en relativ lille mandskabs-
styrke kunne overvågningen let supple-
res med kontakt til civile, som altid havde
været positive, til brug i en given situati-
on. Blandt andet var der rekognosceret
for en mulig etablering af ABC-rensestati-
oner i området.

Kompagniets uddannelse var naturligt
lagt an på at tilgodese opgaveløsningen.
Igennem hele perioden er uddannelsen
stadig ført ajour gennem kurser og øvel-
ser, herunder også uddannelse ved mør-
keskydninger, feltskydninger, reaktions-
baner, panserværnsskydninger m.v.
Skydebaneforholdene blev først accep-
table ved etablering af skydebanen på
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Monnet, der tilhører Vårø Bylaug og er et
fællesareal. Kompagniet har også været
tjenstvillig for bylauget, da man havde
problemer med kreaturer, som styrtede
ned af skrænten på Vårø Knude. Det blev
løst ved at sprænge skrænten, så den fik
et naturligt fald ned mod stranden. Kom-
pagniet fik derved vedligeholdt spræng-
ningstjenesten.

Ved øvelsesaktiviteterne i den første tid
var kontrol ved Vindebyfærgens anløb et
»objekt«. Der berettes, at en absolut min-
dre ædru, civil mand ville genere hjem-
meværnsgruppen ved at lægge sig umid-
delbart foran skytterne. Trods talrige
pæne henstillinger agtede han ikke at
flytte sig. Dette resulterede i politiets mel-
lemkomst og idømmelse af en bøde på
100 kr.
I Frithjof Billings tid som chef for styrken
var der ofte budt på utraditionelle løsnin-
ger, som der stadig står ry om. Det var
ikke ukendt, at han kunne optræde i kvin-
deklæder på cykel ved objekterne, som
skulle angribes. Dette blev dog afsløret af
en opmærksom vagt, der bemærkede, at
hans »nedstigning« af cyklen foregik på
mandemanér. Han har også optrådt for-
klædt som jordemor med følge af syge-
plejersker eller har benyttet en ambulance
for at skaffe sig adgang til objektet. Nok
utraditionelt, men virksomt.

Lokaler

Lokaleforhold blev hurtigt et problem, og
ønsker om et eget samlingssted var stær-
ke. Kompagniet rettede henvendelse til
Krigsministeriet ved skrivelse af 20. april
1949 om at få tildelt en »tyskerbarak«,
men sagen trak i langdrag. Fastelavns-
søndag den 3. februar 1951 kørte 4 befa-
lingsmænd fra Taasinge til Frederikshavn
og købte en svensk skovfogedhytte efter
nogen forhandling med myndighederne.
Den havde været hjem for fire flygtninge-
familier og kostede 2.080 kr. Med senere

omkostninger står barakken i alt i knap
6.000 kr. Med stor beredvillighed fra Taa-
singes befolkning og de tre sogneråd, som
skænkede borde og stole, blev økonomi-
en klaret.

Danmarks første hjemmeværnsgård – og
på det tidspunkt den eneste i den fynske
region – blev indviet den 5. maj 1951
under stor festivitas og med det beskedne
navn »Hytten«.
Placeringen i skønne omgivelser på
Carlsberggårdens jord kom i stand ved
lejemål på arealet med Carlsberggårdens
ejer Poul Flintegaard Andersen. Den 5.
juni 1954 modtog kompagniet et splitflag
fra Danmarkssamfundet, hvilket bevirke-
de, at en ny flagstang måtte rejses. Lens-
baron Iuel Brockdorff viste atter sin vel-
vilje ved omgående at skænke skovens
flotteste gran til en ny flagstang.

Den 15. juni 1947 modtog kompagniet en
fane fra Danmarkssamfundet ved over-
rækkelse i Svendborg Statsskoles aula.
Ved indvielse og flaghejsning af det nye
splitflag 1. august 1954 omtalte chefen for
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn, kaptajn
Axel Christiansen, at ovennævnte fane
havde været udlånt i 1953 til Peder Most-
gardens legendariske tur rundt til de dan-
ske kystbyer i anledning af Svendborg
bys jubilæum. Fanen var blevet sænket
over alle betydelige mindesmærker og
krigergrave i de kystbyer, man havde
anløbet, oplyste kaptajnen, der var leder
af togtet med skonnerten »Peder Most«,
bemandet med rødhårede FDF-drenge.

Hytten blev renoveret og udvidet med 30
m2 for 11.000 kr. og 2000 frivillige arbejds-
timer og var klar til genindvielse 3.
december 1966. Ejerforholdet til Hytten
blev legaliseret ved oprettelse af støttefor-
eningen »I/S Hytten, Taasinge 4219«,
med overtagelse 1. april 1966 og lovene
vedtaget 3. maj 1966. Som kontraktpart-
ner anførtes Carlsberggårdens ejer gdr.
Palle Jørgensen. Der blev tegnet og
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udstedt andelsbeviser à 100 kr. Senere fik
støtteforeningen navnet »Hjemmeværns-
foreningen Hytten Taasinge« og blev dre-
vet forretningsmæssigt. Der er løbende

blevet udført vedligeholdelsesarbejder på
ejendommen, der i sommertiden benyttes
som TV-stue for Carlsberg Campings
gæster.
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Hjemmeværnskompagni 4222
ÆRØ.

Oprettet 1/4 1949.
En deling i Marstal blev udskilt til Hjem-
meværnskompagni 4223 den 24/6 1950.
Hjemmeværnskompagni 4223 blev over-
ført til Hjemmeværnskompagni 4222 den
14/4 1957. Område i 1953 72,6 km2.
Tilslutning til hjemmeværnet 1.91% af
områdets indbyggere.

Chef

Kaptajn Anker K. Nielsen
Udnævnt kaptajn 1/4 1949. Afsked 26/8
1949,
Kaptajn J. K. Andreassen
Kompagnikommandør 1/6 1949,
udnævnt kaptajn 26/8 1949. Afsked 26/8
1952,
Kompagnikommandør O. Rask
27/8 1952. Afsked 1/4 1953,
Kaptajn Axel Larsen
Kompagnikommandør 1/4 1953,
udnævnt kaptajn 12/3 1954. Afsked
31/12 1969,
Kaptajn Ole Gade
Fg. kompagnichef 1/1 1970, udnævnt
kaptajn 1/4 1971. Afsked 30/11 1973,
Kaptajn Jacob Daurhø j
Fg. kompagnichef 1/7 1973, udnævnt
kaptajn 1/1 1976. Afsked 31/12 1979,
Fg. kompagnichef A. Hansen
1/1 1980. Død 21/1 1981,
Kompagnichef O. Ø. Gade
1/3 1981. Afsked 28/2 1982,
Kaptajn Peter A. Lauritsen
Fg. kompagnichef 1/3 1982, udnævnt
kaptajn 1/4 1986. Afsked 31/12 1991,
Premierlø jtnant Leo Holm
Fg. kompagnichef 1/1 1992.

Næstkommanderende
Løjtnant Knud Pedersen
1/7 1949. Afsked 1/7 1950,
Løjtnant O. Rask
1/7 1950. Afsked 27/8 1952,
Premierlø jtnant Jens P. Jensen
1/9 1952. Afsked 31/3 1969,
Premierlø jtnant O. Ø. Gade
1/4 1969. Afsked 31/12 1969,
Løjtnant A. Hansen
1/3 1972. Afsked 31/12 1979,
Løjtnant Leo Holm
1/6 1990. Afsked 31/12 1991,
Løjtnant Nicolas Rasmussen
1/1 1993. Afsked 1/7 1994,
Løjtnant Keld Andersen
1/10 1994.

Styrke

1949 38 mand (excl. lotter),
1953 52 mand (excl. lotter),
1959 62 mand (excl. lotter),
1966 57 mand (excl. lotter),
1974 65 mand (excl. lotter),
1979 58 mand + 17 lotter, i alt 75.
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Hjemmeværnskompagni 4222
ÆRØ.
Ved Jens P. Jensen, Mogens Kristensen,
Bodil Elverhøj og Peder Haals.

Vi kommer ikke uden om, at hjemmevær-
net er udgået fra modstandsbevægelsen.
Det, jeg kan fortælle, er, at det startede så
småt for mit vedkommende i sommeren
1943 med, at vi blev opfordret til at gå
med i det civile brandværn, senere blev
det de militære ventegrupper. Vi havde
lidt våbenlære og lidt om sprængstof. Da
krigen sluttede, gik vi strandvagt; senere
blev det vagt ved Oldemarkslejren. Der
var vel 300-400 mand i lejren. Det blev
senere bedre organiseret, og politiet over-
tog vagten med løjtnant Larsen som lejr-
chef for 700-800 flygtninge.

Vi fik også oprettet en hjemmeværnsfore-
ning, hvor vi gennemførte et gruppe-
førerkursus i Marstal. Vi var tre-fire med
fra Ærøskøbing kommune, resten var fra
Marstal.

I 1949, da hjemmeværnet blev oprettet,
blev Jens Kr. Andreasen kompagnichef,
og Knud Pedersen fra Marstal blev næst-
kommanderende. En dag kom Jens Kristi-
an og tandlæge Pors Hansen ud til mig og
sagde, at jeg var blevet udnævnt til
delingsfører og skulle på kursus. Jeg sag-
de ja og skulle til Nymindegab. Det blev
det andet kursus, som blev afholdt. Det
var et kommandobefalingsmandskursus.
Der var ikke helt ryddet op i Nyminde-
gab. Vi skulle holde os til afmærkede stier
og ikke rende alt for meget rundt. Det var
Sct. Hansaften, mens jeg var derovre.

Da jeg kom hjem, skulle vi jo have nogle
medlemmer i hjemmeværnet. Kompagni-
chefen og jeg tog på turné omkring til
gamle soldater for at få dem med. Vi fik
også samlet en del, hvor mange kan jeg
ikke huske. Men 4 grupper à 8 mand og

gruppefører. I Marstal lige så mange og
nogle i Ærøskøbing. I Rise- og Dun-
kærområdet var der ikke så mange. Der
havde været en del nazister i og omkring
Dunkær.

Vi skulle så til at lave øvelser. Jeg fungere-
de som delingsfører for den vestlige del af
øen og Knud Pedersen for Marstal, og jeg
tror, det var Arthur Hansen for
Ærøskøbing. Det var lidt besværligt at få
sammenkaldt de forskellige til øvelser. Vi
fik ikke øvelseslister fra distriktet, men
måtte selv sørge for at få sendt bud ud.

Et depot skulle vi også have. Det blev ind-
rettet på den gamle Fattiggård i Ærøs-
købing, dér, hvor der nu er flaskeskibs-
samling. Vi fik et par værelser ovre i en
bagbygning, hvor før alumnerne havde
boet. Der var også gitter for vinduerne.
Om de var fra før, vi fik rådighed over
dem, eller det var noget, vi fik lavet, ved
jeg ikke. De var nemlig lavet af træ. Våben-
mesteren hed Frants Svinding og var sned-
ker. Det kan jo være, at han lavede dem.

Jeg må lige fortælle, at da jeg skulle på
kursus, havde jeg ingen uniform. Den
skulle jeg hente på distriktet i Svendborg.
Dér havde de heller ingen. Distriktsche-
fen hed Jørgensen, kan jeg huske. Vi kørte
så til Odense, hvor jeg fik udleveret en
australsk uniform. Den første jeg traf, var
adjudant ved Regionen, Axel Christian-
sen, som jeg kendte fra min soldatertid.
Han var sergent på det tidspunkt; nu var
han kaptajn. Jeg fik udleveret uniform
m.m. og så kunne jeg tage på kursus.
Hvilket skulle vise sig at blive en dejlig
oplevelse.

En stor del af undervisningen foregik ude
i dejligt sommervejr. Kaptajn Vendelbo
var vores lærer. Da jeg kom hjem, skulle
jeg prøve på at omsætte det, jeg havde
lært, i praksis. Det blev nærmest som
delingsfører, jeg fungerede. Jens Kristian
var chef i 3 år, så blev lærer Rask chef,
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men han rejste fra øen kort efter. I mel-
lemtiden var løjtnant Larsen kommet i
hjemmeværnet og blev kompagnichef.
Marstal var begyndt for sig selv i 1950.

Vi havde en lang tid haft teori rundt
omkring i skoler og forsamlingshuse og
en gang imellem holdt vi kursus i Olde-
marks-lejren samt nogle gange i Gentofte
Kommunes ferielejr. D.K.B’erne (Danske
Kvinders Beredskab) stod for forplejnin-
gen. Vedrørende kursus i Oldemarkslej-
ren en lille detalje: Vi skulle prøve at sky-
de med Energa øvelsesgranater. Jeg tror
det var en lille høstak, vi brugte som mål.
Jeg prøvede også at ramme. Desværre
ramte granaten jorden ca. 5 meter før
målet, til højlydt morskab for alle dem,
der så på, bl.a. Axel Christiansen.

I starten havde vi lidt besvær med de
radikale. Et af sognerådsmedlemmerne
advarede mod at melde sig til hjemme-
værnet. – Det var noget forfærdeligt
noget! Det kunne føre til det aller-
værste…
Jeg ringede til ham for at høre, hvad han
mente med det. Det ville han ikke snakke
om i telefonen. Jeg spurgte, om det kunne
passe ham, hvis jeg kom om til ham, så vi
kunne snakke om det. Det måtte jeg godt.
Så sagde han, at han ikke mente så meget
med det. Det var mere hans indstilling til
militæret. Så det endte meget fredeligt.

Skydning prøvede vi også på skyttefore-
ningernes baner. Vi havde ingen skydein-
struktør. Det så vi stort på. Vi havde flere
gamle skytter fra skytteforeningerne
med, og vi var meget forsigtige. Senere fik
vi lavet en skydebane og fik en instruktør
uddannet. Vi havde efterhånden fået et
pænt stort kompagni. Da flyverne og
marinerne begyndte, måtte vi afgive nog-
le til dem ud over afgivelser ved udskil-
lelsen af Hjemmeværnskompagni 4223,
(Marstal). Vi holdt flere gode øvelser sam-
men.

Jens P. Jensen

Ulveholm
Vesterbregningemark, 5970 Ærøskøbing.

Hjemmeværnet har altid haft problemer
med lokaler til instruktion, pladser til
skydning m.v.
Sådan var det også for Hjemmeværn-
skompagni 4222, hvor vi tidligere holdt
instruktion på skoler, i forsamlingshuse
eller på kroer, hvilket selvfølgelig har
været utilfredsstillende, da man enten
havde glemt tavle, kridt, plancher eller
lignende, ligesom vi selv måtte betale for
fortæring, øl m.v.

Befalingsmændene på Ærø drøftede ofte,
hvad man skulle gøre, idet man var enige
om, at noget skulle gøres m.h.t. lokalesi-
tuationen, såfremt man skulle holde sam-
men på kompagniet.

Man forhørte sig i Distriktet om der var
nogen hjælp at hente, specielt i økono-
misk henseende. Naturligvis kunne
hjemmeværnet som sådan ikke hjælpe,
idet alle kompagnier i 1960’erne var i
samme situation og manglede hjemme-
værnsgårde, der skulle afhjælpe lokale-
situationen og fremme det kammeratskab
og sammenhold, der efter en instrukti-
onsaften kunne skabes over en kop kaffe
eller en øl.

På Ærø blev 8 befalingsmænd enige om,
at vi måtte tage sagen i egen hånd, og vi
måtte selv købe en ejendom til formålet,
således at vi kunne få en hjemmeværns-
gård.

Vi så på forskellige muligheder, idet vi
opstillede de krav, at ejendommen skulle
ligge ret ensomt, så vi ikke forstyrrede
naboer, og der skulle være et egnet terræn
til øvelser samt at købesummen var over-
kommelig.

Undertegnede hørte, at ejendommen
»Ulveholm« var til salg. Da jeg kendte eje-
ren, besøgte jeg ham, og han erklærede
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sig interesseret i at sælge, idet han for-
langte 50.000 kr. for ejendommen. Han
oplyste, at en nabo, der havde et feriehus
ca. 100 meter fra» Ulveholm«, var interes-
seret i at købe, og han havde budt 45.000
for ejendommen, hvilket havde gjort eje-
ren – en ældre landmand – lidt sur, da han
mente, at hans pris var den rigtige.

Jeg spurgte ejeren, om han ville sælge her
og nu for 50.000 kr., hvilket han bekræfte-
de, og jeg skrev en kort slutseddel, som vi
begge underskrev, og jeg var nu en gårde-
jer. Jeg bad de højere magter om, at de
øvrige 7 befalingsmænd ville gå med i
handelen, men jeg turde ikke vente med
at indgå den, da naboen ganske givet vil-
le gå op i pris.

»Ulveholm« ligger på en sidevej til kom-
munevejen fra Bregninge til Borgnæs;
sidevejen er ca. 500 meter og med 3 ejen-
domme, hvoraf 2 benyttedes som fritids-

huse af udenøs folk. Ejendommen lå såle-
des meget ugenert, og terrænet fra ejen-
dommen til Skovby var ubeboet, ca. 5 km
i afstand, og meget kuperet, altså alle
tiders øvelsesterræn med jord ned til
stranden og eget tilliggende på 3.5 ha (ca.
7 tdr. land).

De øvrige befalingsmænd blev kontaktet,
og vi beså sammen ejendommen, idet jeg
undlod at fortælle, at jeg havde købt den.
Jeg ville ikke have, at de skulle føle sig
presset til at gå med i handelen. Men alle
var begejstrede, da ejendommen til fulde
opfyldte de krav, som vi havde stillet, så
købet blev accepteret. Så nu var vi 8, der
ejede »Ulveholm«. D.v.s. Sparekassen eje-
de ejendommen, da vi lånte hele købe-
summen mod solidarisk hæftelse.

Kompagnichefen Axel Larsen gjorde et
stort arbejde i sine forhandlinger med
distriktet om betaling af lokaleleje, udlån
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af møbler og inventar fra hjemmeværnets
depoter rundt om.

»Ulveholm« er en énlænget bygning i
røde sten og med et godt tegltag. I den
vestlige del var der beboelse, hvor vi stort
set kunne bruge indretningen, som den
var. Den østlige del indeholdt stalden
med plads til heste, køer og grise passen-
de til ejendommens tilliggende af jord.

Vi fik i beboelsen plads til to toiletter og et
baderum. Stalden var det store hoved-
brud, idet der i mange år havde været
kreaturer på ejendommen, og vi var ban-
ge for, at vi kunne få vanskeligheder med
eventuelle lugtgener. Men vi gik i gang,
idet vi gravede gulvet ud i en meters dyb-
de og fyldte nyt sand i hullet, isolerede og
støbte nyt cementgulv. Væggene blev
banket rene for kalk og puds, og vi smur-
te med noget, vi havde fået anbefalet,
hvorefter der blev pudset igen og isoleret.
Loftet fik samme omgang. Vi har aldrig
haft lugtgener i den gamle staldbygning,
der nu var blevet til en sal på ca. 50 kva-
dratmeter.

Hele vinteren 1964/65 blev brugt til arbej-
de om aftenen og i vore weekends, og
mange fra kompagniet gav en hånd med,
så vi havde altid fagfolk til rådighed. Vi
lagde centralvarme ind, idet et firma, der
lavede fjernvarme i Ærøskøbing, gratis
stillede en næsten ny centralovn til rådig-
hed for os.

De første to år dyrkede vi selv jorden, idet
et par landmænd i kompagniet udførte
markarbejde og såede korn. Men derefter
forpagtede vi jorden ud, idet egen dyrk-
ning ikke var særlig lønsom.

I foråret 1965 blev »gården« indviet med
repræsentanter fra distriktet og de øvrige
værn. Vi havde nu foden under eget bord
og jord. Kompagniet havde nu et sted,
hvor vi kunne samles til instruktion og
øvelser. Der fremstod et større sammen-

hold og kammeratskab end tidligere, idet
vi også kunne hygge os sammen.

Det skal bemærkes, at beboelsen blev til 2
værelser, bl.a. et med terrænbord samt et
tredie og større værelse beregnet til grup-
peinstruktioner med plads til ca. 15
mand. Dertil et køkken, som i dag med
velvillig hjælp fra distriktet er med køle-
skab, el-komfur, og senest har kompagni-
et selv anskaffet en mikrobølgeovn.
Loftet blev indrettet til skydebane samt
radiorum, og et udhus på ejendommen
blev af distriktet lavet til depot og våben-
kammer.
I 1968 oprettede bygningstjenesten en
skydebane med 100 meter-, 200 meter- og
300 meterbane ned mod stranden og med
frit skud mod Drejø, ca. 8 km væk. Vi har
Danmarks smukkeste skydebane.

Vi ejere måtte skaffe penge til renter og
afdrag samt vedligeholdelse. Den opnåe-
de lokaleleje rakte ikke, så vi lejede ejen-
dommen ud på ugebasis om sommeren
til turister. Der var god søgning, men også
meget arbejde, idet ikke alle gæster tog
det bogstaveligt, at der skulle gøres rent
ved fraflytning. Det måtte vi ofte selv
gøre.
I tidens løb flyttede et par af ejerne fra
øen, et par afgik ved døden, så vi reste-
rende kunne se, at der skulle gøres noget.

Der blev taget kontakt med Ærøskøbing
Kommune, og ejendommen blev tilbudt
denne. Efter lange forhandlinger accepte-
rede Ærøskøbing Kommune at overtage
»Ulveholm«, idet Hjemmeværnet tilbød
en langvarig lejekontrakt. Vi accepterede,
at øens skolebørn kunne bruge ejendom-
men til kurser under opsyn af lærere og i
samråd tidsmæssigt med kompagniche-
fen.
Samarbejdet mellem kompagniet og sko-
ler fungerede gnidningsløst, og kommu-
nen kan se, at det var en fornuftig beslut-
ning med købet af »Ulveholm«.
Købesummen blev 250.000 kr., og efter
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indfrielsen af lån kunne vi ejere få vores
udlagte penge gennem tiden tilbage, til-
lagt en rimelig forrentning, men selvføl-
gelig ingen fortjeneste, hvilket vi heller
ikke satsede på. Vi ønskede kun, at »Ulve-
holm« skulle eksistere efter os.

Efter salg til kommunen er der af denne
og af hjemmeværnet ofret en del på ved-
ligeholdelse. Gården er nu i tip-top stand
og opfylder sine formål.

Jeg tror, at anskaffelsen af »Ulveholm«
var med til, at hjemmeværnet på Ærø
kunne overleve. Jeg personligt vil nødig
været gået glip af vinteren 1964/65, hvor
vi alle lagde kræfterne og vores fritid i
arbejdet med at få »gården« op at stå.
Navnet »Ulveholm« siges at stamme fra,
at den sidste ulv på Ærø blev skudt i dette
område.
Slutteligen det gamle ord: Sammenhold
gør stærk.

Mogens Kristensen.

»Ulveholms« historie er fortalt af Mogens
Kristensen, tidligere advokat og en af
hovedkræfterne i købet af Ulveholm.
Mogens Kristensen er stadig aktiv i kom-
pagniet, hvor han har sin egen lille
sprængningsgruppe samt er gruppefører
for vores seniorer. MK har gennem tiden
været gruppefører og næstkommande-
rende i kompagniet, de gange en sådan
har manglet. Men hans hjerte ligger inden
for sprængning, og her har han i tidens
løb været instruktør og udført mange vel-
lykkede sprængninger, men det er en helt
anden historie.

Leo Holm, kompagnichef.

Lotterne

Den første lottegrundskole på Ærø starte-
de i 1963 efter et dagligstuemøde hos
Solveig Lundtang-Jensen i Vindeballe.
Hun havde tidligere været lotte på Syd-

fyn, men var, da hun blev gift, flyttet til
Ærø.
7 lotter gennemførte grundskolen, som
blev afholdt tirsdage på »Terrassen« i
Ærøskøbing med distriktslotte Hulda
Kragh og lottekompagnichef Else Hansen
som lærere, bistået af befalingsmænd fra
hjemmeværnskompagniet. Herefter blev
vi designeret til hjemmeværnskompagni-
et, hvor vi blev godt modtaget. Det var
samtidig med, at hjemmeværnsgården
Ulveholm blev overdraget til hjemme-
værnet.

Uddannelsen blev i første omgang i sig-
nal- og forplejningstjeneste. Signaltjene-
sten med de gode gamle SMH (Sen-
der/Modtager, radiotype H)-stationer, og
læremester var delingsfører P. Haals. I
drejlstøj rykkede lotterne ofte ud – og de
var meget afholdte. To lotter blev senere
sendt til Haderslev – Skamlingsbanken –
på gruppeførerkursus. Alle tiders ople-
velse, men en hård omgang og helt hjer-
neblæste ved hjemkomsten.

Ærølotterne fik meget støtte, især fra
Hulda Kragh og Else Hansen, som har
æren af, at alt fungerede så godt. Hvor
har de overnattet på Ærø mange gange!
På et tidspunkt medbragte de selveste
korpschefen, Louise Gerlach-Nielsen og
regionslotte R. Vagner-Nielsen.
Vi fremviste seværdigheder i Ærøs-
købing, og om aftenen var gæster, lotter
og kompagniets befalingsmænd til en
sammenkomst på Ulveholm. Vi var 8 lot-
ter fra starten, nye kom til, andre trådte
fra, så med kun enkelte nye lotter kunne
man ikke gennemføre grundskole på øen.
Så måtte man rejse udenøs, bl.a. til
grundskole på Langelandsfortet.
Her på Ærø har vi altid haft godt samar-
bejde de forskellige værn imellem.

Bodil Elverhø j.
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Peder Haals beretter om en aktiv delta-
gelse i kompagniets aktiviteter og specielt
om signaltjenestens udvikling i kompag-
niet. I lighed med andre kompagnier
omtales specielt brugen af SMH- statio-
nen, som trods sine luner kunne virke til-
fredsstillende.
Peder Haals har deltaget som instruktør
ved distriktets første uddannelse af SMH-
operatører sammen med signalofficeren
Bill Westergaard og O (Operations)-offi-
cer Hardy Kristensen.

Peder Haals og hans signalhold har altid
været i æteren og ofte deltaget i øvelser –
ikke blot på Ærø – men også ved større
øvelser på Fyn.
Derudover har han i en periode forestået
kompagniets beholdninger som våben-
mester.
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Pastor Ole Ø. Gade udnævnes til kompagnichef
25. marts 1971 på Hjemmeværnsdistrik tets kon-
tor i Wiggers Gård , Svendborg af d istrik tsleder
oberstlø jtnant M. K. Sørensen

Gruppefører giver befaling til gruppen.
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Øvelse »LILLA SIMULANT« juni 1978 på Ærø .

Øvelse »PÅ PLADS«Ærø 1981: Ombord på MHV 91 i Ærøskøbing Havn.



Hjemmeværnskompagni 4223
ÆRØ.

Oprettet 15/5 1950.
Sogne: Marstal By, Marstal Landsogn og
Rise.
Overført til Hjemmeværnskompagni
4222 den 14/4 1957.
I 1953 var området 15,44 km2.
Hjemmeværnstilslutning var 1,06% af
områdets indbyggere.

Chef

Kompagnikommandør A. Stegmann
15/5 1950. Afsked 1/10 1951,
Kompagnikommandør C. Thuesen
1/10 1951. Afsked 14/4 1957.

Næstkommanderende
Knud Pedersen
1/7 1950.
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Hjemmeværnskompagni 4223
ÆRØ.
(MARSTAL).

Kilde:
HJVD Sydfyns korrespondance 1957.

Nedlæggelse

Ved skrivelse T./ 101 af 14. februar 1957
indstillede Hjemmeværnsdistriktet om at
få bemyndigelse til pr. 15/4 1957 at ned-
lægge Hjemmeværnskompagni 4223
Ærø. Som motivering blev det anført, at
det nu definitivt var opgivet at skabe et
selvstændigt hjemmeværnskompagni
blandt Marstals ca. 2000 indbyggere.

Det blev blandt andet anført:
...»Det er for en udenforstående uforståe-
lige dybe skel, der altid har været og sta-
dig er mellem Ærøskøbing og Marstal,
der i sin tid var baggrunden for at oprette
to hjemmeværnskompagnier på Ærø,
selv om det rent talmæssigt stred mod
fornuften. Selv da udviklingen gik bedst,
var Hjemmeværnskompagni 4223 aldrig
oppe på mere end ca. 30 mand.

Man har hele tiden håbet, at styrken, som
i dag er sunket helt ned til 15 mand, kun-
ne bringes i vejret igen; men nu har man
opgivet og er indforstået med at ned-
lægge kompagniet, hvorefter styrken vil
indgå i Hjemmeværnskompagni 4222,
som derved vil komme op på 75 mand.
Det er selvsagt med beklagelse, at Hjem-
meværnsdistriktet ser sig nødsaget til at
nedlægge et hjemmeværnskompagni,
men praktiske og fornuftsmæssige grun-

de taler så stærkt for det, at Hjemme-
værnsdistriktet efter samråd med Hjem-
meværnskompagni 4223 har anset det for
passende at fremkomme med nærværen-
de indstilling, samtidig med at indstilling
fremsendes om bemyndigelse til oprettel-
se af de 2 nye hjemmeværnskompagnier,
4200 Stabskompagni og 4214 Gislev.
Såfremt begge indstillinger imødekom-
mes, vil det betyde, at Hjemmeværnsdi-
striktet fra 15/4 1957 omfatter i alt 20
hjemmeværnskompagnier.«

sign. A. Christiansen.

Hjemmeværnsregionens skrivelse nr.
O.3. /98 af 15. februar 1957 bemærker:

»Fremsendes med anbefaling. Hjemme-
værnsdistriktets bemærkninger tiltrædes.
»Livsbetingelserne» for et Marstalkom-
pagni har altid været ringe. Området er
for lille. Et særligt Marstalkompagni blev
i sin tid oprettet på indtrængende henstil-
ling fra befolkningen under hensyn til
den rivalisering, der stedse har været
mellem Ærøskøbing og Marstal.
Hjemmeværnsmæssigt er der nu tilsyne-
ladende bygget bro mellem de to egne af
øen, og befolkningen i Marstal har
erkendt, at det ikke er muligt fortsat at
opretholde et særligt Marstalkompagni.

Sign. K. Kjeldsen.

Hjemmeværnsstaben kvitterede den 20.
marts 1957 med bestemmelse om, at
Hjemmeværnskompagni 4223, Ærø blev
nedlagt pr. 14/9 1957, og personel over-
førtes til Hjemmeværnskompagni 4222,
Ærø.
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Hjemmeværnskompagni 4225,
LANGELAND NORD
– senere RUDKØBING.

Oprettet 1/4 1949.
51 mand overført til Hjemmeværnskom-
pagni 4226 den 7/5 1951.

Chef

Kaptajn Svend Aa. Thorsen
1/4 1949. Afsked 31/7 1974,
Kaptajn Preben Due Jørgensen
Fg. kompagnichef 1/8 1974, udnævnt
kaptajn 1/7 1975. Afsked 31/12 1978,
Kaptajn Preben Meyer
Udnævnt 1/1 1979. Afsked 31/3 1980,
Kaptajn Tommy Clausen
Fg. kompagnichef 1/4 1980, udnævnt
kaptajn 1/3 1982. Afsked 31/12 1988,
Kaptajn Kurt Petersen
Fg. kompagnichef 1/1 1989, udnævnt
kaptajn 1/1 1990

Næstkommanderende
Løjtnant Aage E. Jørgensen
26/7 1949. Afsked 1/1 1951,
Løjtnant Svend Aa. Skou
1/1 1951. Afsked 31/3 1968,
Løjtnant L. V. Rasmussen
1/4 1968. Afsked 31/1 1973,
Premierlø jtnant J. A. Madsen
1/2 1973. Afsked 31/1 1975,
Sergent P. Meyer
1/7 1975. Afsked 31/12 1978,
Løjtnant Tommy Clausen
1/3 1979. Afsked 31/3 1980,
Premierlø jtnant K. Petersen
1/12 1981. Afsked 31/12 1988,
Løjtnant Jan Bernt Hansen
1/6 1989. Afsked 31/12 1997.
Løjtnant René Larsen
1/1 1998.

PODEL(POlitiDELing)
oprettet oktober 1964.

Delingfører

Løjtnant Poul Hansen 1964 – 1983,
Løjtnant Finn Sørensen 1983 -

Styrke

1949 53 mand (excl. lotter),
1953 56 mand + 14 lotter, i alt 70,
1959 59 mand + 41 lotter, i alt 90,
1966 61 mand (excl. lotter),
1974 71 mand (excl. lotter),
1979 69 mand + 17 lotter, i alt 86.
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Hjemmeværnskompagni 4225,
LANGELAND NORD

Ved Svend Aage Thorsen
og Robert Kaas Ibsen.

Hjemmeværnsforeningen

Da modstandskampen sluttede i maj
1945, og man så småt begyndte at opløse
de forskellige organisationer, der havde
kæmpet mod tyskerne, ja, så ville der op-
stå et tomrum af en eller anden art, som
skulle udfyldes. Det blev stærkt overvejet
og det følgende belyser hele den vanske-
lige tid, der fulgte.

Hjemmeværnsforeningen her i Rud-
købing startede i 1945 med Thorsen og
Robert Toft Jacobsen. Mandag den 2. juni
1945 blev frihedskæmperne hjemsendt og
politiet tog over. Ledelsen af frihedskæm-
perne var Kaj Ahlefeldt Laurvig, Svend
Aage Thorsen og N. Danelund. Oberstløj-
tnant K. Kjeldsen, Region IV samt
distriktslederen i Svendborg kaptajn Jør-
gensen henvendte sig i 1949 til Thorsen i
hans fars forretning, hvor Thorsen var
disponent. Disse herrer ville have Thor-
sen som kompagnichef for et kompagni.
De henvendte sig, fordi Thorsen ikke hav-
de sendt ansøgning om at blive kompag-
nichef. Det skulle man dengang.
Det tog en hel formiddag i Thorsens
forældres stue at overtale Thorsen. Han
rådførte sig så med sin kone Carla, og det
blev et ja. Thorsen, Ahlefeldt og Dane-
lund blev iklædt i Svendborg i australske
uniformer.

Thorsen fik tildelt Rudkøbing og Nord-
langeland som kompagniområde, be-
nævnt Hjemmeværnskompagni 4225 og
N. Danelund fik Sydlangeland, benævnt
Hjemmeværnskompagni 4228. Grænsen
blev Rudkøbing – Spodsbjerg. Cheferne
skulle hverve nye folk ved personlige

besøg og ved møder i Tranekær, Tullebøl-
le, Humble og Bagenkop. Mange blev
iklædt i Svendborg.
Senere blev Hjemmeværnskompagni
4228 delt, og den 1. januar 1950 opret-
tedes Hjemmeværnskompagni 4229,
Bagenkop. Den 9. april 1951 deltes Hjem-
meværnskompagni 4225 og man oprette-
de et nyt Hjemmeværnskompagni 4226
Tranekær. Hjemmeværnskompagni 4225
havde i 1953 Rudkøbing by med et areal
på 1.3 km2 som område. Man oprettede et
koordinerende led for de langelandske
kompagnier – et hjemmeværnsafsnit –
hvor Kaj Ahlefeldt blev chef.

Man brugte i begyndelsen retssalen i
Rudkøbing som mødested. Denne sal
lugtede gerne af naftalin dagen efter.
Ellers afholdtes møder på den gamle Bys-
kole, nu Politistationen, og på socialkon-
toret. Der var depot på Rådhuset.

Hjemmeværnet

Vinteren 1948 rejste lensgreve Ahlefeldt
og Svend Aage Thorsen, henholdsvis til
Svendborg og Odense for at blive uddan-
net, så de kunne stå for enheder af det
kommende, statslige hjemmeværn, der
blev oprettet 1. april 1949.

Svend Aage Thorsen fortæller her om en
af sine mange oplevelser i Hjemme-
værnskompagni 4225:

Det var i begyndelsen, vel i 1949-50. Thor-
sen, kabelmester Jørgensen og en hjem-
meværnsmand fra Faaborg var med i en
stor øvelse på Fyn. Det var snestorm; den-
gang holdt man også øvelser i snevejr.
Disse tre var på vej over en jernbaneover-
skæring, hvor der ikke var bom. Pludse-
lig ser Thorsen, som kørte, et tog komme
buldrende, kun en mørk skygge kunne
anes samt togets forlygte. Toget tørnede
ind i siden på bilen, og på en heldig måde
drejede bilen, så den fulgte togets retning.
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Hele siden af bilen blev skrællet af, og
Thorsen erindrer endnu, hvordan han så
togets store hjul og plejlstænger dundre
forbi for at stoppe længere henne. Jør-
gensen fik en flænge i ansigtet. Det gav et
stort ar, som han altid var mærket af.
Manden fra Faaborg fik hele »låget«, som
Thorsen sagde, skrællet af. Thorsen for-
bandt dem begge med de forbindinger,
de havde fået beordret med af Thorsen.
Det var heldigt, da man ikke dengang
måtte have forbindinger på sig – det var
kun krigsberedskab. Dette reddede
måske deres liv, da de blødte meget.
Svend Aage Thorsen løb derefter langs
toget og bad dem hjælpe med at skaffe
ambulancer. Man var helt desorienteret,
da man nok havde mærket et bump, men
grundet sne, intet kunne se. De blev så i
hast kørt af sted, bilen blev slæbt til skrot
og Thorsen fortsatte på øvelse… mærke-
ligt nok uden mén, men han glemmer
aldrig synet af disse hjul. Blot en hoved-
bevægelse, og han var blevet dræbt. Et lil-
le minde fra én, der overlevede både krig
og fred, vores gamle chef.

Lokaler og skydebaner

Fra 1953 til 1982 blev »Staldgården« i Rue
Stræde benyttet som samlings- og møde-
sted. I 1982 blev Skrøbelev gamle Skole
erhvervet, og fra 1988 til 93 anvendtes
lokaler på Skrøbelevgård.
I 1994 blev CF’s bunker overtaget som ny
hjemmeværnsgård, og den blev benyttet
sammen med luftmeldekorpset og be-
redskabstjenesten. Bunkeren blev døbt
»Hulen«.

Skydebane blev oprettet i begyndelsen af
50’erne på Longelse Møllegårds jord til
stranden. Transport pr. cykel med gevær
over skulderen og ammunitionskasser på
bagagebæreren. Senere benyttedes sky-
debane i Lejbølle.

Specielle begivenheder

I dagene 5.-7. juni 1959 deltog en styrke
på 32 hjemmeværnsfolk, lotter og
pårørende i et besøg hos det svenske
hjemmeværn i Rudkøbings venskabsby,
Mjølby. Ansøgning om tilladelse til at
medbringe våben og ammunition til kon-
kurrencebrug samt til at optræde i uni-
form blev givet af Forsvarsministeriet.

I 1959 deltog kompagniet i en stor øvelse
med lokalforsvarsbataljonen, hvor Lan-
gelandsfortet var involveret. Hele Lange-
lands hjemmeværn og 6. Regiment (Fyn-
ske Livregiment fra Odense) deltog.

Midt i 50’erne afholdtes hvervekampag-
ne i Ørstedspavillionen med konsulent
Charles Nielsen fra Region IV som fore-
dragsholder. Der var stor interesse, og der
blev opnået gode resultater.

I 1974 deltog kompagniet i hjemmevær-
nets 25-års jubilæumsfestligheder i Taa-
singehallen, hvor 17 medlemmer af kom-
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pagniet fik overrakt 25-års tegnet. I perio-
den fra 1984 til 89 har yderligere 16 med-
lemmer fået tildelt det, og 4 mand har
opnået anerkendelse for 40 års tjeneste i
hjemmeværnet. I tidsrummet 1959 til
1995 har 5 personer erhvervet Hjemme-
værnets Fortjensttegn.

I 1985 fik kompagniet sit eget blad
»Mening« om løst og fast. Det udkommer
hver måned.

Rudkøbing Bys 700-års jubilæum holdtes
i 1987, hvor kompagniet deltog i arrange-
menterne og havde udstilling i Sparekas-
sen. Danmarkssamfundet skænkede en
fane. Kransenedlægning ved de russiske
grave og ved skolen.

Ved 50-års dagen for Danmarks befrielse
4. maj 1945 afholdt kompagniet en 14-
dages mindeudstilling samt 4. maj-festlig-
heder og kransenedlæggelse den 5. maj.

Kompagnimærket

I 1296 blev et privilegium udstedt af her-
tug Erik Langben, en broder til hertug
Valdemar IV af Sønderjylland, på Trane-
kær Gods. Erik Langben benyttede et segl
med løvemotiv og tekst
SIGILLV ERICI FILII ERICI DVCIS IVCIE
= »Eriks segl, Eriks søn, Jyllands hertug«.

Ved Rudkøbing bys 700-års jubilæum i
1987 skrev Robert K. Ibsen: »Et kompag-
nis historie«, hvor bl.a. byens segl og fri-
hedsbrev blev omtalt. På den måde
opstod ideen til eget kompagnimærke.
Efter en del udkast tæt på det originale
segl blev løvemotivet mere »kongeligt«.
Mærket blev godkendt af kompagniet i
oktober 1987 med Region IV´s og Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyns farver.
Ærmemærket bæres på venstre overarm
på tjenesteuniform, M/66-uniform og
kampuniform i fredstid. Mottoet er »Hvo
intet vover, intet vinder«.
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Motivet bruges endvidere som hoved på
kompagniblad, klistermærker og forven-
tes anvendt på krus og skjold som gaver
eller præmier.

Hvorfor er jeg i hjemmeværnet

Ved spredt forespørgsel i HJVK 4225
blandt nye og gamle medlemmer blev
spørgsmålet besvaret således:

»Først kom jeg i hjemmeværnet på grund
af en kammerat, der var i hjemmeværnet,
og jeg var lige hjemsendt fra militærtjene-
ste. Nu er jeg i hjemmeværnet af helt per-
sonlige grunde, nemlig for at være med til
at værne om, beskytte og bevare det sam-
fund, jeg er vokset op i, at bevare de men-
neskelige ideer og værdier. Jeg tror på
hele ideen«.

(Kompagnichef Kurt Petersen)

»Jeg vil ikke have, at mit land bliver besat
endnu engang; og så er der et godt kam-
meratskab«.

(Næstkommanderende Jan Hansen)

»Hjemmeværnet var først for at møde
gode kammerater. Siden har selve ideen
givet det hele mere indhold«.

(Våbenmester, kommandobefalings-
mand Elo Kjær Hansen)

»Jeg har kun ét svar: at værne og beskytte
mit hjem, mine kære, mit land«.

(Erling Pelsen)

»Jeg kan bruge de ting, jeg lærer, i hverda-
gen og dér yde en indsats, være bedre for-
beredt over for civilbefolkningen i almin-
delighed«.

(Sanitetsgruppefører Annette Rehr)

»Det er min måde at yde en aktiv indsats i
forsvaret og samtidig leve et normalt
familieliv«.

(Oplysningsformand Kim Schmidt )

»I starten som en trods mod dem, der
nedværdigede hjemmeværnet. Jeg er
med for fred i frihed«.

(Skydeinstruktør Peter Kristensen )

»Jeg blev kasseret som soldat. Det ville jeg
ikke leve med, derfor valgte jeg hjemme-
værnet, så jeg er rustet til at gå med, hvis
det skulle brænde på«.

(Thore Chalas)

»Jeg er med for at forsvare den plet jord,
jeg bor på, og hvor mine kære er tilknyt-
tet«.

(Fhv. kompagnichef Tommy Clausen)

»Mine oplevelser i årene 1939 – 1945 må
være svar nok«.

(Robert Kaas Ibsen)
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Ugegrundskole august 1977: NORDENBRO skydebane.

Patruljekursus juni 1979: Transport fra Rudkøbing.



Hjemmeværnskompagni 4226,
TRANEKÆR.

Oprettet 1/4 1951 ved deling af Hjemme-
værnskompagni 4225, hvorved Hov, Sto-
ense, Snøde, Bøstrup, Tranekær og Tulle-
bølle, i alt 107,4 km2 (1953) kom til det nye
kompagni 4226.

Chef

Kaptajn Axel Magnus Wognsen
Kompagnikommandør 9/4 1951,
udnævnt kaptajn 1/7 1951. Afsked 30/4
1968,
Kaptajn Laur. S. Skovby
Kompagnikommandør 1/5 1968,
udnævnt kaptajn 1/9 1973. Afsked 31/3
1977,
Kaptajn Karlo Banke
Kompagnikommandør 1/4 1977,
udnævnt kaptajn 1/4 1978. Afsked 28/2
1988,
Premierlø jtnant E. V. Jacobsen
Fg. kompagnichef 1/3 1988. Afsked 30/3
1991,
Kaptajn Karlo Banke
1/4 1991. Afsked 29/2 1992,
Kaptajn Hans Henrik Rasmussen
Fg. kompagnichef 1/3 1992, udnævnt
kaptajn 1/4 1992.

Næstkommanderende
Løjtnant R. F. L. Mortensen
1/7 1951. Afsked 31/5 1967,
Løjtnant Laur. S. Skovby
1/6 1967. Afsked 1/5 1968,
Løjtnant C. F. Bauditz
1/7 1970. Afsked 31/5 1971,
Løjtnant H. Fog
1/1 1974. Afsked 30/8 1974,
Løjtnant Karlo Banke
1/1 1976. Afsked 31/3 1977,
Premierlø jtnant H. A. Hansen
1/4 1977. Afsked 31/12 1981,
Sekondlø jtnant E. V. Jacobsen
1/4 1983. Afsked 29/2 1988,
Løjtnant Vagn Eggert Hansen
15/9 1995.

Styrke

1953 80 mand + 20 lotter, i alt 100,
1959 77 mand + 20 lotter, i alt 97,
1966 84 mand (ekskl. lotter),
1974 95 mand (ekskl. lotter).
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Hjemmeværnskompagni 4226,
TRANEKÆR.
Kilde: Laur. S. Skovby.

Der knytter sig historiske kendsgerninger
til Nordlangeland, idet grevskabet Trane-
kær i ufredstider ved flere lejligheder har
samlet øens beboere til kamp mod ind-
trængende fjender. Under 2. verdenskrig
var Kaj B. greve Ahlefeldt-Laurvig da
også særdeles aktiv og huskes blandt
andet for den samlede indsats, da en fly-
dedok strandede med flygtninge og
krigsfanger i de sidste dage af krigen. De
udsultede og trætte skibbrudne blev ind-
kvarteret og kom nogenlunde til hægter-
ne, inden de kunne sendes hjem.

Lensgreven blev udnævnt til kompagni-
chef 1. april 1949 og ansattes til rådighed
ved distriktet med arbejdsområde som
afsnitsleder for de langelandske kompag-
nier. Hjemmeværnskompagni 4226 blev
et stamkompagni for afsnittets stabs- og
signalhold i følgende periode. Se nærme-
re under hjemmeværnsafsnit.

En opgørelse over tilslutningen til hjem-
meværnet i 1953 anførte, at området møn-
strede 80 mand i hærhjemmeværnet, 60
mand ved Luftmeldeskadrille Nordlan-
geland og 20 lotter. Området havde den
største tilslutning i hjemmeværnsdistrik-
tets område med 2.74% af befolkningen.

Opstilling og uddannelse

af kompagniets mandskab har fulgt sam-
me udvikling som i de øvrige kompagni-
er. Signalforbindelser med radio har i den
tidligste tid med ældre radiomodeller
givet store problemer, idet en del moser
og lavninger »bremsede« korrespondan-
cen. Dette skyldtes formentlig, at disse
områder indeholder en del jernmalm. Det
krævede en del afprøvninger under øvel-

ser for at finde områder, hvor forbindel-
serne gik igennem. Problemet var særlig
følsomt, når forbindelserne skulle opret-
tes i hele øens længde.
Skydeuddannelsen er foregået på baner-
ne ved Stengade sø, 500 meter syd for
Grønslettegård, hvor der var 4 skivetræk.
Banen blev også benyttet af idrætsfore-
ningerne. Ved Andemose øst for Stens-
gård fandtes en bane med 2 skiveopstil-
linger. Siden 1965 er benyttet en 6-skivers
bane øst for Lejbølle. Salonskydebaner
var indrettet på 1. sal på sukkerfabrikken
med kuglefang af salpetersække. Senere
benyttedes en bane i forbindelse med
Tranekær-Tullebølle Idrætsforening i sky-
dehuset ved idrætsanlægget.
Derudover har Tranekær gods ofte lagt
arealer til ved kurser og stævner, hvor
man har udført håndgranatkast med
skarp ammunition, mortérskydning m.v.

Det var af stor betydning at have gode,
egnede lokaler til undervisning og møder
for kompagniet. Allerede fra 1951 blev
lokaler i den gamle godsinspektørbolig
stillet til rådighed. Sukkerfabrikkens syd-
lige ende blev indrettet og indviet 1. juni
1958 og tjente som samlingssted indtil
1981. En flagparade blev holdt på pladsen
mellem de gamle træer med kompagniet
– »mænner« og lotter – opmarcheret
under kommando af kompagnichef
Wognsen.
Afsnitsleder K. B. lensgreve Ahlefeldt-
Laurvig overdrog stedet til hjemmevær-
net og mindede om, at huset var rejst af
general, greve Frederik Ahlefeldt, der
med opofrelse og kærlighed tjente sit
land og sin konge i den kritiske tid i
begyndelsen af forrige århundrede. Gre-
ven udtalte sit håb om, at den samme ånd
måtte gøre sig gældende i generalens hus.
Til stede ved indvielsen var chefen for
Militærregion IV, Fyn, oberst Frigast,
regionsleder oberst K. Kjeldsen, distrikts-
leder A. Christiansen, Langelandsfortets
chef orlogskaptajn Jack Nielsen, distrikt-
slotte H. Kragh samt de langelandske
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kompagnichefer m.fl. Lokalerne omfatte-
de undervisningslokaler, terrænbord,
køkken, og indkvarteringslokaliteter. De
første weekendkurser blev af holdt på
stedet i løbet af sommeren.

Hjemmeværnsgården blev benyttet til
talrige kurser og møder. Traditionelt
afholdtes kompagnichefmøder over en
weekend en lang årrække i lokalerne. Det
var en større ekspedition for de udenøs
chefer at nå frem til mødet. Ruten gik
med færge fra Svendborg til Rudkøbing
og derefter med bus til Tranekær. Der
blev også afholdt lottestævner med delta-
gelse af fynske lotter over weekends.
Mange gange oplevede deltagerne at bli-
ve inviteret af de særdeles gæstfri værter
til at bese slottet Tranekær og slotshaven.

En særlig omtale skal tilgå »Tante Lotte«
alias fru Reiner Mortensen, som ved alle
arrangementer styrede køkkenet og for-
plejningen sammen med »udstukne« del-

tagere. »Tante Lotte« var enerådende på
dette gebet. Men det skal nævnes, at flere
af kompagniets lotter ofte deltog med at
skaffe, tilberede og servere forplejningen
– heller ikke lensgrevinde TheaAhlefeldt-
Laurvig, som var lottekompagnichef for
de langelandske lotter, gik af vejen for at
skrælle kartofler til møde- eller kursus-
deltagere.
Fra 1. juni 1981 blev Bøstrup Forsamlings-
hus benyttet, og lokaler på Helletoftevej 1
blev taget i brug fra 1 juni 1987 til 1. janu-
ar 1994, hvorefter sukkerfabrikkens nord-
lige ende i samme bygning, som blev ind-
viet i 1958, igen blev taget i brug.

Øvrige aktiviteter

I kompagniområdet fandtes ikke særlig
vigtige objekter, men den geografiske
beliggenhed frembød kyststrækninger
egnet for søværts landgang og dermed
også muligheder for landsætning fra luf-
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ten for at støtte en fjendtlig landgang. Ter-
rænet er ret gunstigt for at føre en gueril-
lakamp for stedkendt mandskab. Det var
derfor en stor opgave at overvåge alle
aktiviteter og specielt imødegå infiltrati-
on af mindre fjendtlige styrker. Den stra-
tegiske beliggenhed skal derfor ses som
grund for oprettelsen af et hjemme-
værnsafsnit for at sikre de langelandske
kompagniers koordinerede indsats.

Kompagniet blev derfor også inddraget i
mange øvelser og har »lagt terræn« til
patruljekonkurrencer og mange øvelser
sammen med hjemmeværnskompagnier,
både fra det sydfynske og det lollandske
distrikt. Det er karakteristisk for kompag-
niets mandskab som et typisk landkom-
pagni, at man har et veludviklet lokal-
kendskab til egn og beboere.
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Hjemmeværnskompagni 4228,
SYDLANGELAND.

Oprettet 1/4 1949.
Område: Strynø, Longelse-Fuglsbølle,
Skrøbelev, Lindelse (86,50 km2) og Hum-
ble, Tryggelev-Fodslette, Magleby (94,44
km2).

1/1 1950 udskiltes sidstnævnte områder
som Hjemmeværnskompagni 4229.
1/4 1952 tilgik Simmerbølle sogn fra
Hjemmeværnskompagni 4225.

30/9 1967 blev Hjemmeværnskompagni
4229 lagt sammen med Hjemmeværn-
skompagni 4228.

Chef

Kompagnichef Niels Danelund
1/4 1949. Orlov 16/12 1950. Afsked 28/2
1951,
Kaptajn Ejvin Gejr Kompagnikom-
mandør 16/12 1950, udnævnt kaptajn
15/9 1951. Afsked 2/11 1954,
Kompagnikommandør Niels Axel Buch
3/11 1954. Afsked 28/2 1957,
Premierlø jtnant P. Bay Nielsen
Kompagnikommandør 1/3 1957. Afsked
1/10 1967,
Kaptajn Ulrik B. Ahlefeldt-Laurvig
Fg. kompagnichef 1/10 1967, udnævnt
kaptajn 1/1 1969. Afsked 30/12 1979,
Premierlø jtnant P. Bay Nielsen
Fg. kompagnichef 1/1 1975-30/6 1976,
Kaptajn K. E. R. Pallisgaard
Fg. kompagnichef 1/1 1980, udnævnt
kaptajn 1/12 1980. Afsked 31/12 1988,
Premierlø jtnant Aa. Christensen
Fg. kompagnichef 1/1 1989. Afsked 30/6
1990,
Kaptajn Troels Gustav Rasch
1/7 1990. Afsked 31/3 1995,
Kaptajn Leif Nørgaard
Fg. kompagnichef 1/4 1995. Udnævnt
kaptajn 15/3 1996.

Næstkommanderende
Løjtnant V. Lehmann Simonsen
26/7 1949. Afsked 6/3 1950 (kompagni-
chef i 4229),
Løjtnant Ejvin Gejr
6/3 1950. Afsked 16/12 1950,
Løjtnant N. Axel Buch
9/10 1950. Afsked 3/11 1954,
Løjtnant P. Bay Nielsen
1/3 1954. Afsked 1/3 1957,
Løjtnant K. Bjerg Christensen
1/3 1957. Afsked 28/2 1960,
Løjtnant Børge Andersen
1/3 1960. Afsked 30/9 1967,
Premierlø jtnant P. E. Bay Nielsen
1/10 1967. Afsked 1/7 1976,
Premierlø jtnant K. E. R. Pallisgaard
1/7 1976. Afsked 31/11 1980,
Premierlø jtnant Aage Christensen
1/12 1980. Afsked 31/12 1988,
Premierlø jtnant T. G. Rasch
1/1 1989. Afsked 30/6 1990,
Premierlø jtnant Leif Nørgaard
1/7 1990. Afsked 31/3 1995,
Sergent Jens Ole Christensen
1/4 1995. Afsked 31/3 1998.
Sergent Claus Jensen
1/4 1998.

Styrke

1949 58 mand,
1953 58 mand og 20 lotter, i alt 78,
1958 65 mand (excl. lotter),
1966 66 mand(excl. lotter),
1974 76 mand(excl. lotter),
1979 80 mand og 11 lotter, i alt 91.
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Perioden 1949 – 1967.

Ved Peter Bay Nielsen
og Aage Christensen.

Efter befrielsesdagenes glæde og begejst-
ring lovede vi os selv og hinanden:
»Aldrig mere en 9. april«. Men vi danske-
re er jo åbenbart et sorgløst folk og hurti-
ge til at glemme. Man nåede aldrig helt at
opfylde ønskerne om et hjemmeværn
med en styrke på 100.000 mand. Mange
mente, at hjemmeværnet var en døgnflue,
som ikke ville overleve mere end en halv
snes år. Derfor er det en glæde for »gam-
le« medlemmer af værnet at se en kon-
stant styrke på omkring 70.000 kvinder
og mænd – ikke alle lige aktive – som sta-
dig slutter op om hjemmeværnet, og som
nyder det sammenhold og gode kamme-
ratskab, der har kendetegnet os gennem
alle disse år.

Ved oprettelsen påhvilede det distriktsle-
deren, kaptajn Jørgensen, at oprette et
antal kompagnier og ansætte chefer, som
i mange tilfælde blev fundet inden for
modstandsbevægelsens rækker. Stillin-
gerne kunne søges, og cheferne blev ansat
på åremål. Hjemmeværnskompagni 4228
Sydlangelands første chef blev politifuld-
mægtig Niels Danelund. Opgaven for
cheferne var at finde frem til et antal hjæl-
pere, delingsførere, kommandobefalings-
mand og våbenmester/skydeinstruktør.
Ret hurtigt ansattes toldassistent Asger
Strøm Corfixen, Rudkøbing som kom-
mandobefalingsmand. Han udførte et
fantastisk stort arbejde i de første år. Alle
iklædninger og udsendte meddelelser
m.v. sad han og skrev på gråt karduspapir
på en gammel skrivemaskine. De fire
delingsførere Ejvin Gejr, Simon Greve
Pedersen, Kædeby, Michael Hansen,
Rødbjerghavn og Bruno Hansen, Broløk-
ke, blev udnævnt 12/6 1949. Fabrikant
Lehmann Simonsen blev ansat som næst-
kommanderende, og statens motorsag-
kyndige Hans Chr. Nicolai Schultz blev

skydeinstruktør. Nu var der dannet et
skelet, som kompagnichefen udtrykte sig,
og nu gjaldt det om at få sat kød på det.
Men det krævede en stor indsats og
megen tid at kontakte alle. Bl.a. var 600
mand af årgangene 1929- 1944 overført til
hjemmeværnet på Langeland. Hvervnin-
gen skete i delingsførernes fritid, idet de
alle havde et arbejde ved siden af at være
befalingsmænd. Man søgte i første
omgang kontakt med tidligere korporaler
og hjemsendte underkorporaler. Den 24.
oktober 1949 kunne den første større
iklædning foretages på Rudkøbing Told-
kammer. Ved iklædningen var der også
en del medlemmer af hjemmeværnsfore-
ningen, der nu havde deres våben og
ammunition med til ombytning. Det var
et broget skue af våben: Tyske rifler,
engelske maskinpistoler, et utal pistolty-
per og masser af ammunition.

Vi blev nu indkaldt i hold på 8-10 mand til
oberstløjtnant K. Kjeldsen og blev instru-
eret om tjenesteforhold, og vi fik bl.a.
besked på, at når der var mødepligt, var
kun eget dødsfald gyldig grund til ikke at
møde op. Kontrakten, som vi skulle
underskrive, gjaldt for ét år. Det må des-
værre indrømmes, at der var et stort fra-
fald allerede efter første år. Ved 25-års
jubilæet kunne kompagniet dog stille
med en hel busfuld jubilarer.
Ved iklædningen udleveredes en tynd,
australsk uniform med australske knap-
per og tilhørende skråhue med røde kant-
bånd. Den blev dog ret hurtigt udskiftet
med »Hongkong-modellen«. Der blev
udleveret et nyt svensk gevær model
1896, som var lånt i Sverige. Et langløbet
og velskydende gevær, som skaffede
kompagniet mange skyttemærker. Med
sorg blev de udskiftet med det meget kor-
tere og brugte Lee Enfield model 53/17.
Af udrustning udleveredes en læderliv-
rem, 2 gamle patrontasker og et par gam-
le gamascher samt 30 skarpe patroner.

Skydeuddannelsen startede på salonba-
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nen i Fredskoven ved Rudkøbing og på
en bane ved Stengade Sø. Snart meldte
ønskerne om egen skydebane sig. Ved
forhandlinger med propr. Busch-Peter-
sen, Longelse Møllegård gik man i foråret
1950 i gang med at grave med spade og
skovl. Synet af kompagnichef og kom-
mandobefalingsmand huskes endnu.
Iført skindhandsker og små sko og med
dryppende næser fattede hver sin med-
bragte barneskovl og med højtidelige
miner tog de første spadestik på projek-
tet. Men også folk, som havde haft en
skovl i hånden før, kom til, og både mar-
kørgrav og 100 meter og 200 meter stand-
pladser blev fuldført.

Der blev nu sat ind for at hverve folk.
Mangen en søndag blev anvendt til dette
formål, og det var ikke usædvanligt at få
15 mand en sådan god dag. Når der rigtig
»gik hul på bylden« i en landsby, kom
både læreren, købmanden, cykelsmeden,
kromanden, bageren, mekanikeren,
fodermesteren og landmanden. Det var

også meget almindeligt, at en hånd-
værksmester kunne få hele sit sjak med.
Mange stort anlagte kampagner med
musikkorps i spidsen for marcher eller
berømte foredragsholdere gav sjældent
større resultater. Mand til mand-metoden
var mest effektiv.
I 1955 overtog Alex Jensen, Rifbjerg, job-
bet som kommandobefalingsmand. Han
var meget energisk og så aktiv, at han fik
samlet en gruppe af rifbjergfolk. Han for-
stod, at det var nødvendigt, at »pigerne«
derhjemme var med. Når han indbød til
»dagligstuemøde«, hvor »mænnerne« fik
instruktion, havde damerne deres hånd-
arbejde med, og man sluttede med fælles
kaffebord. Man mødtes på skift hos de
forskellige.
De første år mødtes grupperne mange
forskellige steder. Skolerne i Hennetved
og Lindelse, forsamlingshusene i Lindel-
se, Longelse og Skrøbelev og rundt hos
delingsførere og gruppeførere. Fra 1954
blev Lindelse Kro meget benyttet til film
og instruktionsmøder.
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Ved udendørs arrangementer eller kurser
skulle man med den såkaldte »store fær-
ge« fra Rudkøbing til Svendborg eller
med Vemmenæsfærgen til Taasinge og
videre med Vindebyfærgen til Svend-
borg, hvilket mange i dag ikke tænker på.
Ikke alle havde biler på det tidspunkt, så
det kunne godt være besværligt at give
møde til tiden.

I 1951 blev kompagnichef Niels Dane-
lund afløst af Ejvin Gejr med Axel Buch
som næstkommanderende. Gejr var en
meget dynamisk og energisk kompagni-
chef, og kompagniet deltog i mange øvel-
ser. Landgang af 150 fynske hjemme-
værnsfolk i Pæregårdsbugten med
aktiviteter som observations- og spærreli-
nier og gener fra en deltager i en civil
»skovtur«, der dog blev dæmpet ned.
Afslutning på den gamle dyrskueplads
med the og klemmer, frembragt af D.K.B.
den skønne sommermorgen.
I øvelsen »Skandæk Mist« deltog ca. 1000
mand, herunder lokalforsvarsbataljonen

og fortet. Under øvelsen »Mand af hus« i
1954 opstod uoverensstemmelser mellem
kompagnichef E. Gejr og afsnitslederen
som følge af et ildoverfald på sidstnævn-
te, hvorved han blev neutraliseret en tid.
På grund af mangel på signalmidler til
grupperne i felten kunne disse ikke mod-
tage nye ordrer, hvilket afstedkom en
stærk meningsudveksling, som udløste
en afskedsansøgning fra kompagniche-
fen. Episoden gav dønninger ved såvel
distrikt, region som ved chefen for Hjem-
meværnet, general Jonstad-Møller. I kom-
pagniet bølgede dønningerne videre,
men besindigheden fik overtaget og Gejr
fortsatte som menig radioholdfører. Frem
til 1967 havde kompagniet ingen chefer,
idet Niels Axel Buch og Peder Bay Niel-
sen virkede som kommandører for kom-
pagniet. Buch var forpagter af Skovsgård,
hvortil mange aktiviteter blev henlagt.
Selv brisantskydning (skydning med
sprængammunition) med mortér, hvor-
ved marken blev et mindre måneland-
skab, gav ikke problemer, da en harvning
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kunne jævne landskabet. Sprængnings-
kursus på Hotel Rudkøbing afsluttedes
med skarp sprængning på Henninge Nor.
Sikkerhedsbestemmelserne var nok ikke
så skrappe, bl.a. havde man ikke hjelme,
som kunne skærme for nedfaldende jord
og småsten.

Kammeratskabsaftener afholdtes allerede
fra 1951 på Ørstedspavillionen, hvor
Hjemmeværnsskolens chef oberst Frigast
holdt tale. Appel og flaghejsning på Bjå-
lumhus, når vi var på kursus i Nyminde-
gab, med korte taler af oberst Frigast
glemmes ikke.

En indberetning til Hjemmeværnsdistrik-
tet i 1952 om kompagniets våbenbehold-
ning viste, at der ikke var mangel på
våben. Kompagniet rådede over: 97 stk.
geværer model 96, 7 stk. US-karabiner, 25
stk. Stenguns, 3 pistoler, 2 stk. Brenguns
og 1 stk. bazooka.

Fra skytteforeningen blev optaget køb-

mand Majus Hansen og Svend Hansen
»Ølstrup«, som overtog skydeinstruk-
tørjob efter ingeniør Schultz. Begge har
udført et meget stort arbejde med skyde-
uddannelsen. I midten af 50’erne begynd-
te fungerende afsnitsleder og chef for
Hjemmeværnskompagni 4225 Sv. Aa.
Thorsen at arrangere afsnitsskydninger
på banen ved Møllegård. Forplejningslot-
ter fra 4225 sørgede altid for en meget fin
forplejning, tilberedt under åben himmel
ude ved »Stenhuset«. »Lottekræs«,
»Døde soldater« og »Gule ærter« var nog-
le af de lækkerier, der blev tryllet frem.
Prisen for mad og kaffe med brød var de
første år 3,50 kr. Lotterne foretog også
registrering af skytter og pointberegning.
Til kompagniskydningerne var fremmø-
det næsten altid så stort, at andre discipli-
ner kunne indøves samtidig med afvik-
ling af skydningen. Skarpskydning med
Energa foregik i mange år på Korsebølles
marker, som afsnitslederen stillede til
rådighed. Men en dag fik distriktslederen
et praj fra godsets dyrlæge om, at det var
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på tide at flytte disse skydninger, fordi
køerne for ofte fik fremmedlegemer i
vommen. Dyrlægen var for øvrigt selv
hjemmeværnsmand.

Kommandobefalingsmand Alex Jensen,
Rifbjerg, modtog i 1956 de store SMH
(Sender Modtager, type H)-radiostationer
til forbindelse med distriktet. Transporten
af disse tunge stationer blev løst ved, at
han ombyggede sin gamle fjedervogn til
en »prærievogn«, satte et par gamle bil-
hjul under og et træk, så han kunne køre i
terræn med den efter sin Ferguson-trak-
tor. Trods meget ihærdigt arbejde med
SMH-stationerne, var det vanskeligt at få
forbindelse. Efter afprøvning af lånt radi-
omateriel ved 6. Regiment, hvor stationer-
ne virkede, blev det et stærkt ønske at få
nye radioer. Det lykkedes først 3 år senere,
da Langeland i kraft af sin strategiske vig-
tighed fik tildelt den første tildeling af
radio C/PRC – 26 (Canadisk fremstillet /
Portable Radio Communication, serie 26).

Ved kompagnikommandør Niels Buchs
afrejse fra Langeland i 1957 overtog kom-
pagnikommandør P. Bay Nielsen kom-
pagniet, som han var fungerende kom-
pagnichef for til 1967. Uddannelse,
erhvervelse af nyt materiel og øvelser
fortsattes og en nærmere omtale af talrige
begivenheder må findes i kompagniets
historie.

I 1958 tildelte Lottekompagni 423 et antal
lotter til Hjemmeværnskompagni 4228,
hovedsagelig fra Rudkøbing. Det var
med nogen skepsis, at pigerne blev mod-
taget. Det viste sig snart, at de var uund-
værlige og dygtige. Det er utroligt, at de
har løst alle de opgaver, som de blev stil-
let, med et smil igennem alle disse år.
Enkelte blev i kompagniet i over 25 år. De
var med, når der skulle skrives nye kvitte-
ringer; de var med på skydebanen og før-
te skydelister; de var med som signallot-
ter ved øvelser. Aldrig blev der kaldt
forgæves på dem, og alt, hvad de blev

bedt om, blev løst på en effektiv måde.
Den første lotte med skyttemærke på
pistol var fra Hjemmeværnskompagni
4228. Selv om det lå uden for reglementet,
at lotter måtte skyde, udtalte distriktsle-
deren, at »har hun skudt sig til et mærke,
skal hun også have det«. En lotte har
bestridt pladsen som feltsikkerheds-
»mand«, en anden var leder af signal-
gruppen. Lotter beviste, at de også kunne
fungere som kommandobefalings-
»mand« og skydeinstruktør.

I midten af 1930’erne blev den frivillige
luftmeldetjeneste oprettet af civile borge-
re, der skulle melde om lavtgående fly
over hele landet. Man kunne varsle både
luftforsvar og civilbefolkning. Efter 1945
blev Luftmeldekorpset oprettet efter de
gode erfaringer, som finnerne høstede i
vinterkrigen 1939-40 og blev udrustet
med våben. Da en del medlemmer ikke
ønskede våben, blev resultatet, at det
kostede en del medlemmer.
Kompagniet og luftmeldeeskadrillen
blev således konkurrenter om at hverve
folk i det samme område. I 1950’erne søg-
te kompagniet at få et samarbejde i gang
med mandskabet på luftmeldeposten H-
2. De deltog i kammeratskabsaftener og
skydninger på Møllegård. Det viste sig, at
der var en del, som virkelig var så interes-
seret i skydning, at de blev hårde konkur-
renter.

Det er blevet til mange lærerige øvelser
igennem dette spand af år. Det var øvel-
ser med englændere, amerikanere, fynbo-
er, lollikker og ikke mindst de lokale
hjemmeværnskompagnier på øen. I 50’er-
ne blev kompagniets opgaver revideret.
Der udarbejdedes bevogtningsplaner, og
overvågningslinier blev afprøvet. Det var
tradition, at man ikke holdt øvelser på de
»rigtige« objekter af sikkerhedshensyn. I
øvelsesgrundlag måtte betegnelsen
»rødt« parti ikke benyttes. Det »røde«
blev ændret til »orange« som betegnelse
for det fjendtlige parti.
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Succes’en med at føre kompagniet igen-
nem de vekslende vilkår med tildeling af
nye våben, nye opgaver og vedligehol-
delse af kompagniets styrke og moral må
tilskrives det sammenhold og gode kam-
meratskab, der er i kompagniet. – Det kan
der ikke takkes nok for.

Perioden 1980 – 1989.

ved Knud E. Pallisgaard.

Vi elsker vort land
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende
beredte os kende.
(Holger Drachmann)

Storpolitisk var vi i en rimelig stabil peri-
ode. Ingen troede vel egentlig alvorligt
på, at en krig ville starte, i hvert fald ikke
mellem supermagterne USA og Sovjetu-
nionen, selv om de af og til raslede med
sablen. Til gengæld vogtede de nidkært
på hinanden og på en massiv oprethol-
delse af magtbalancen – og ind imellem
var de også ivrige bidragydere til andre
småstaters stridigheder. Mange kræfter
blev brugt på at kigge hinanden i kortene
bl.a. ved afsløringer af kompromitterende
spionskandaler her og der, nogle opdigte-
de, andre måske mere reelle, ligesom liv-
lig trafik af østmagt-ambassadekøretøjer
rundt om i landet gav god næring hertil.
Det var også i denne periode Danmarks
troværdighed i NATO var ved at blive sat
over styr, bl.a. på grund af 572 raketters
opstilling i Europa (den såkaldte »dob-
beltbeslutning«), fodnotepolitik og utalli-
ge fredsbevægelser »for Gud ved hvad«.
Et årti, der overraskende sluttede med et
historisk vingesus, da Sovjetunionen og
Warszawapagten med samt dens diktatur
og alt dets væsen, som Romerriget i sin
tid, sank i grus.

Indgangen til den periode, hvor jeg hav-
de den glæde at have ansvaret for Hjem-

meværnskompagni 4228, startede med en
isnende, kold fredag aften omkring
december 1980 med en stort anlagt
distriktsøvelse. Bl.a. med deltagelse af
engelske SAS- og faldskærmstropper,
omkring 40 mand, der blev luftlandsat
umiddelbart nord for luftmeldepost H 4.
En helt fantastisk oplevelse for såvel
grupperne i marken som for staben på
kommandostationen. Øvelsen, der blev
en meget stor succes, viste også, hvor
effektivt og velfungerende de deltagende
grupper var, idet det lykkedes at tage
adskillige fanger, og det var tydeligt –
over radioen – at høre, hvordan denne
succes også havde forplantet sig til kom-
mandostationen i distriktet, også selv om
et par af fangerne, næsten i ordets bogsta-
velige forstand, smuttede som mandler
mellem fingrene på gruppen, idet de nær-
mest krængede sig ud af såvel udrustning
som påklædning trods det barske og
kolde vejr. Men jeg tror ikke at nogen
frøs; det var i hvert fald en oplevelse,
der længe bar på varmen og engagemen-
tet til gavn for kompagniet i tiden frem-
efter.

Indadtil var perioden præget af gennem-
gribende ændringer, der i højeste grad
skulle gøre kompagniet til en samlet
enhed, hvilket bl.a. medførte enkelte
ændringer i opgavefordelingen og
omplacering af personel efter opgavernes
prioritet og gruppernes duelighed, også
set lidt i relation til fremmøde og lignen-
de. Ligeledes blev kompagniet nu ansvar-
lig for egne enheders uddannelse og de
pålagte opgaver, hvorimod enkeltmands-
og specialuddannelsen overgik til distrikt
og region. Grundlaget for hele denne
strukturændring blev til ved en enhedsa-
nalyse, hvor kompagniet i den grad blev
sat under lup for at klarlægge både fjen-
dens landsætnings- og egne indsatsområ-
der til lands, til vands og fra luften – så
godt som hver eneste sten i kompagniom-
rådet blev vendt. Alt sammen for at få et
betydeligt bedre grundlag for revurde-
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ring og en langt mere grundig beskrivelse
og planlægning af pålagte opgaver samt
et bedre vurderingsgrundlag for persona-
le- og uddannelsesbehov.
Så kunne det hele passe sammen og gå op
i en højere enhed. Et stort projekt, der dog
ikke skulle klares på én gang, men som en
fortløbende, justerbar proces. Dog allere-
de det første år kom der et synligt resultat
af bestræbelserne, idet kompagniet i 1982
som det første modtog en nyindstiftet
pokal for sin uddannelses- og hverveind-
sats. Ideen i hele projektet var også, at
kompagniet kunne få langt bedre mulig-
heder for og tid til at »skræddersy« sin
daglige uddannelses- og øvelsesaktivitet i
en takt, der langt bedre passede til den
enkelte gruppe og netop dens opgaver.

Ud af alle disse bestræbelser kom så selv-
følgelig en stor uddannelses- og øvelses-
aktivitet »hjemme« som ude.
I flæng mindes jeg mange gode øvelser
med og på Langelandsfortet, med hvem
vi i øvrigt havde et fortræffeligt samarbej-
de og mange gode minder som f.eks.
MOBA- og BON-øvelser, skarpskydnin-
ger med strandkanonerne med besætnin-
gerne fra »Dannebrog«, øvelser med
Frømandskorpset, befalingsmands-pis-
tolskydninger og ikke at forglemme de
mange timer i hyggeligt samvær på for-
tet. Mange hærenheder har vi kæmpet
med og imod: Fynske Livregiment, Sjæl-
landske Brigade (der ved en lokalkendts
hjælp blev vendt den rigtige vej), 1. batte-
ri af 7. artilleriafdeling fra Varde (hvis
valgsprog var »med hovedet under
armen og fremad«) – samt alle de gange,
hvor kompagniet har gæstet andre hjem-
meværnskompagnier, eller de har gæstet
os, Hjemmeværnskompagni 4225 og
4226, som de nærmeste. Men endelig skal
ikke glemmes alle de større eller mindre
øvelser, som de enkelte grupper / grup-
peførere eller hjemmeværnskompagniet
selv har stået for, og som i indhold og
oplevelse ofte har kunnet være lige så
værdifulde, som de »professionelt« tilret-

telagte øvelser. »Kan I huske«! – ofte
anvendt blandt gamle soldater – og her
husker jeg bl.a. næstkommanderende
Aage Christensens bevogtningsøvelse
med »kasernemæssig« indkvartering på
Broløkke, overlevelsesøvelsen ved Lan-
gøvej-Bogø, krigsspil på terrænbordet på
Broløkke med en indlagt kraftig lydkulis-
se og meget mere.
Endelig skal i denne forbindelse også
nævnes den store energi, der har været
lagt for dagen til kompagniets teoretiske
dygtiggørelse, både i form af enhedsud-
dannelse (også internt kaldet årets grup-
peemne) og studiekredse i mange emner
lige fra signal- og sanitetstjeneste til pan-
serkending m.fl.
Et særligt kapitel i forbindelse med
uddannelsen er skydning – men også i
denne periode lidt af et smertensbarn, så
altså ingen roser uden torne. Desværre fik
skarpskydningerne på banerne ved Nor-
denbrogård ikke den bevågenhed og
interesse fra personellets side, som det i
sagens natur måtte berette til – idet krig jo
da stadig føres med våben, som man sky-
der med – på hinanden – sgu! (Men var
det den tanke, der holdt folket borte?).
Det manglede i hvert fald ikke på skyde-
instruktørernes entusiasme, selv om vi
desværre havde en del udskiftninger på
denne post, således at vi også ind imellem
måtte låne os frem såvel hos andre kom-
pagnier som ved et godt samarbejde med
luftmeldeeskadrillen, indtil vi selv kunne
mønstre egen skydeinstruktør. Men trods
alle bestræbelser var kompagniet nærme-
re bunden end toppen, når det drejede sig
om erhvervelse af skyttemærker eller
pokaler – måske lige bortset fra, når det
ved den årlige salonpokalskydning på
Humble Centralskole drejede sig om at få
ram på »luftmelderne«.

Derfor mener jeg også, at det gode samar-
bejde, der på mange måder og niveauer
har været imellem Luftmeldeeskadrille
Sydlangeland og Hjemmeværnskompag-
ni 4228 virkelig fortjener at blive fremført
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i denne sammenhæng – også fordi det af
mange på et tidspunkt blev anset for
noget enestående. Men grundlæggende
skal vi jo nok søge årsagen hertil i de vel
gennemførte og godt arrangerede »kam-
meratskabsaftener«, der igennem årene
er blevet afholdt ude i sognegården med
stor tilslutning, suppe med »peber-
rodskød« og et bragende humør hos del-
tagere fra begge enheder. Således har vi
også omkring den mere alvorlige del af
hjemmeværnsarbejdet kunnet hjælpe og
støtte hinanden, som f. eks. da hjemme-
værnskompagniet manglede skydein-
struktør, eller når nogle unge brushove-
der af et par »luftmeldere« trængte til en
tur gennem mudderet på en øvelse med
en gruppe fra kompagniet. Eller vi fore-
nede kræfterne omkring undervisning af
os selv og hinanden, samt når vi mødtes i
kappestrid om årets salon-skydepokaler.
Og alligevel var der aldrig tale om ubillig
konkurrence. Hver formåede vi at bevare
vort særpræg til glæde og gavn for vore
respektive enheder og hjemmeværnet.
Øvelse gør som bekendt hjemmeværnet
bedre, og øvelserne var således aflæselige
facit af alle de mange timers indsats i teor-
ilokalet. Der skal ikke herske tvivl om, at
Hjemmeværnskompagni 4228 blev anset
for – og efter min vurdering var – et end-
og særdeles velfungerende og effektivt
kompagni. Men endnu en ting bør næv-
nes, når hjemmeværnets effektivitet skal
måles: »Er vi også hurtige nok, når det
gælder«? Svaret – eller beviset om man vil
– har kompagniet fået ved de årlige alar-
meringsøvelser, der ofte blev holdt på en
hverdag i maj måned, og hvor kompagni-
et stort set var operationsklart inden for 3
timer – og med kontakt til alle øvrige
kompagnier, således at alle kunne være
»på plads« på ikke over 6 timer. Et meget
flot resultat – hvert år.

Som et sidste bevis på kompagniets store
effektivitet vil jeg nævne endnu en stor og
særdeles spændende øvelse – også med
udenlandsk islæt.

Som led i en længerevarende uddannelse
blev 23 soldater, fortrinsvis officerer fra
det britiske regiment The Royal Green
Jackets i nattens mulm og mørke den 23.
februar 1987 læsset af forskellige steder
på Langeland, hvor de skulle forestille at
være undvegne krigsfanger på flugt.
Uden at vide hvor de var blevet læsset af,
eller hvor længe øvelsen ville vare, skulle
de søge til forskellige kontaktpunkter,
hvor de af nogle stedlige kontaktpersoner
ville blive orienteret om deres forhold,
modtage mad etc. Men ellers var de hen-
vist til selv at skulle – naturligvis af al
kraft – undgå at blive fanget, fordi det ved
en tilfangetagelse ventede dem et endda
overordentlig skarpt forhør. Imod sig
havde de faktisk alt og alle, idet der igen-
nem aviserne var udsendt signalement af
og opfordring til at anmelde dem, foru-
den at de blev jagtet af 100 professionelle
»hunter-force«-soldater med helikopter
og med bistand fra de lokale hjemme-
værnsenheder med hunde – døgnet
rundt, og rigtig koldt var det tillige i disse
februardage. Først torsdag lykkedes det
at fange et par stykker, og yderligere et
par stykker blev forstyrret så meget ved
et checkpunkt, at de ikke fik de nødvendi-
ge oplysninger, at øvelsen ville slutte om
lørdagen den 28. Men ved en lynalarme-
ring af såvel 4228 og luftmeldeeskadrillen
kl. ca. 11.30 om lørdagen, lykkedes det i
løbet af 11/2 times tid at få opstillet de
første tre eftersøgningspatruljer. På grund
af hjemmeværnets gode lokalkendskab
samt god hjælp fra personalet på Lindelse
Plejehjem og ved en hurtig udrykning
med englændernes køretøjer fik vi lokali-
seret de sidste »undvegne«, således at de
alle ved ca. 15-tiden i snesjap og kulde og i
åbne lastbiler kunne begive sig den lange
vej tilbage til Celle i Tyskland. Vi var i
kompagniet blevet en kæmpeoplevelse og
erfaring rigere. En flot indsats af 4228, der
dermed på ny viste sin store duelighed.

Med dette indlæg, der ingenlunde er
dækkende for alle de gode oplevelser, jeg
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har haft, og de prægtige mennesker, jeg
har mødt, vil jeg slutte mit bidrag til en
mosaik af Hjemmeværnskompagni 4228
og ønske, at hjemmeværnskompagniet
fortsat må være en aktiv og velfungeren-
de del af det danske forsvar.

Demokrati er ikke en selvfølgelighed,
men en proces, du altid har ret til at for-
svare.

Kompagniets lotter

Ved Anne Grethe Knudsen.

I 1957-58 blev en halv snes nyudklække-
de lotter designeret til Hjemmeværn-
skompagni 4228, som var under ledelse af
kompagnikommandør Peter Bay Nielsen.
Allerede fra grundskolen havde lotterne
fået et alsidigt kendskab til de forskellige
funktioner, hovedsagelig signal- og sani-
tetstjeneste, og var godt bekendt med at
betjene våben, almene tjenesteforhold og
de pligter, som beslutningen om at være
med i hjemmeværnet indebar. Så det var
bestemt nogle gode, alsidige medlemmer,
som Lottekompagni 423 på Langeland
under ledelse af lottekompagnichef Thea
Ahlefeldt-Laurvig stillede til rådighed for
kompagniet. Kompagnistaben var uhyre
opsat på at inddrage lotterne i kompag-
niets arbejde, og lotterne kom virkelig til
at føle, at de var et vigtigt led i hel-
heden. De mødte glade og gerne og
deltog med megen entusiasme i alle øvel-
ser.

Ca. halvdelen af lotterne valgte at gå ind i
signaltjenesten og den anden halvdel i
sanitetstjenesten. For signallotternes ved-
kommende var det langt fra altid optimis-
me, der prægede dem, når de kom tilbage
fra øvelser i de første år. Signalmateriellet
– SMH’erne (Sender/Modtager, radioty-
pe H) – havde overhovedet ikke været til
at få til at fungere. Vi havde nogle meget
rare, men også højtråbende, bandende og

temperamentsfulde signalmænd, som
mange gange gjorde situationen mere
kompliceret. Hvis lotterne kunne løse et
eller andet teknisk problem m.h.t. appa-
raturet, og mændene inderst inde var
imponerede, så skjulte de det i hvert fald
godt.

Der blev mange spændende opgaver at
varetage. Der var indlagt sanitetsopgaver
i mange øvelser. Lotterne blev uund-
værlige medhjælpere ved alle skydnin-
ger, hvor de førte skydelister og kartotek
over skydningerne. Det var vigtigt at
have, når der skulle udtages skytter til
konkurrenceskydningerne, bl.a. ved
distriktet. De var også altid med ved
afsnitskydningerne i de første mange år
på Møllegården i Longelse. Herude fik
lotterne assistance af forplejningslotterne
fra Hjemmeværnskompagni 4225 Rud-
købing, der mødte op med feltkogegrej.
Så blev der kogt gule ærter eller »lotte-
kræs«! som var en kraftig sammenkogt
ret. Det duftede så dejligt, og besynderligt
nok skinnede solen næsten altid til
afsnitsskydningerne. Der var højt humør,
og det gode kammeratskab blev mere og
mere grundfæstet.

Også ved munderingseftersyn medvirke-
de lotterne. På Strynø skulle der også hol-
des munderingseftersyn, og det var
meget muntre ture. Da der skulle iklædes
med nye kampuniformer og diverse tilbe-
hør, nye paksække, remtøj, gasmaske,
spade o.s.v. viste det sig ret kompliceret at
få det hele »samlet«. Man fandt ud af, at
det måtte bindes sammen på skuldrene,
hvilket udløste lotternes kreativitet, idet
sejlgarn blev farvet kaki, så »det kunne
stå til« uniformen og se nydeligt ud.

Den første store øvelse, lotterne deltog i,
var »pinseøvelsen«, hvor kommandosta-
tionen var indrettet i fortets bunker på
Føllesbjerg. Kompagniet blev »sat på
plads« (indtog den krigsmæssige grund-
opstilling) et døgn tidligere end forven-
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tet, men desuagtet var fremmødet stort –
også af lotter. De modtog og sendte signa-
ler, førte journalerne, bryggede kaffe
o.s.v. Pinsemorgen derude blev en uforg-
lemmelig oplevelse, solen stod blænden-
de op og blev hilst velkommen af os, der
befandt os derude. Afsnitsleder Kaj Ahle-
feldt-Laurvig dukkede op i sin jeep med
et skønt morgentraktement, bestående af
en stor junge med varm kakao og et hav
af spegepølsemadder. Den pinsemorgen
glemmer vist ingen af deltagerne.

Lottegruppefører Anne Grethe Knudsen
blev udnævnt i 1958 og havde bl.a. til
opgave hvert kvartal at indsende journal
til Lotteregionen ad kommandovejen:
Lottekompagnichef Thea Ahlefeldt-Laur-
vig, via distriktslotten til Regionen. I jour-
nalerne berettedes om alle de aktiviteter,
som lottegruppen havde deltaget i, om
samarbejde mellem lotter og kompagni,
uddannelse af lotter o.s.v. Samarbejdet
blev meget ofte påtalt i lottedistrikt og
lotteregion og helt op til Lottekorpsets
chef. Det fik god afsmittende virkning,
når det blev fremhævet rundt omkring og
på chefstævner. Mange hjemmeværns-
chefer havde på dette tidspunkt ikke for-
stået betydningen af at acceptere lotterne
fuldt ud.

Igennem årene skete der naturligvis en
til- og afgang af lotter i kompagniet. Flere
lotter gennemgik lottegruppeførerkurser,
og lottegruppeførerne var selvfølgelig
deltagere i alle befalingsmøder, var med i
tilrettelæggelse og udarbejdelse af kom-
pagnibefalingerne, og vi blev altid
betragtet som et led i helheden, hvad vi
virkelig også var.

I de første mange år, hvor kompagniet
ikke havde fast samleplads, foregik befa-
lingsmandsmøderne på skift hos befa-
lingsmændene. Det var da meget hygge-
ligt at komme rundt i hinandens hjem.
Men det var alligevel rart for alle parter,
da der blev mulighed for at indrette en

hjemmeværnsgård på Broløkke. Vi gik
alle i krig med de forberedende aktivite-
ter. Der blev gjort rent, malet, syet gardi-
ner, pyntet op o.s.v. Snart fremstod Bro-
løkke som en meget velfungerende
hjemmeværnsgård. Til de fleste møder og
aktiviteter her var lotterne i sving med at
brygge kaffe, smøre madder m.v. Vi fik da
også hen ad vejen lært vores mænner
kunsten at vaske op – eller i hvert fald at
hjælpe med.

Igennem alle årene var vor årlige kamme-
ratskabsaften en dejlig anledning til sam-
men med Luftmeldeeskadrille Sydlange-
land at mødes sammen med vores
ægtefæller. De første år foregik festen i
Longelse Forsamlingshus og senere på
Lindelse Kro. Begge steder stod lotterne
for det kulinariske traktement. Økono-
misk skulle det jo kunne balancere, så vi
havde diverse forberedende møder med
beregninger af, hvor meget der skulle
bruges af det forskellige. På selve dagen
mødte vi så op fra morgenstunden og
smurte hundredvis af stykker højt belagt
smørrebrød, dækkede borde m.v. godt
hjulpet af hjemmeværnsmændene. Forud
var udsendt inspirerende indbydelser og
forfattet sange. Der gik ry om disse afte-
ner, og tilslutningen blev større og større.
Så startede vi på at leje Lindelse Sogne-
gård, hvor der var alle gode faciliteter, og
vi kunne få råd til hjælp i køkkenet. Så
stod menuen traditionelt på suppe og
»peberrodskød«, kaffe og kage. Altid var
det en dejlig aften med musik, sange og
muntre indslag, ikke mindst når Peter
Bay optrådte på »slap line«.

Årene løb af sted med utallige aktiviteter
og yderligere uddannelse, stadig med
den gode ånd og det gode samarbejde
bibeholdt – bestemt også med kompagni-
cheferne Ulrik Ahlefeldt og Knud Erik
Pallisgaard som ledere af kompagniet.

I 1973 blev der udgivet en bestemmelse,
hvori indgik, at lotter og hjemmeværns-
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mænd blev ligestillet, hvad angår uni-
form, uddannelse, aflønning og stillinger.
Lotterne kunne nu være gruppeledere for
både mænd og kvinder, kunne få udleve-
ret våben og opbevare det hjemme. Kom-
pagniet fik lotte Kirsten Jørgensen
uddannet som signalholdfører, lotterne
Dorrit Christensen og Lise Andersen blev
sanitetsgruppeførere. Yderligere blev
Yvonne Marquard som den første lotte i
landet uddannet som skydeinstruktør og
ledede i en lang periode alle skydninger
ved kompagniet og var instruktør ved
hjemmeværnsdistriktets grundskoler og
undervisning i skydning i øvrigt.

I 1971 blev Anne Grethe Knudsen
udnævnt til lottekompagnichef for Lotte-
kompagni Langeland og betingede sig
ved udnævnelsen at kunne vedblive at
være designeret til Hjemmeværnskom-
pagni 4228, hvilket blev accepteret, og
hun virkede som chef til 1978, hvor lotte-
kompagnierne under Lottedistrikt Syd-
fyn blev nedlagt. Anne Grethe Knudsen
fortsatte i hjemmeværnet til 1986, og fuld-
førte 30 års dejligt virke.
I 1989 blev Danmarks Lottekorps nedlagt,
og herefter er der jo egentligt ikke noget,
der hedder lotte mere.

Indbydelse til kammeratskabsaften:

Vi traditionen følge vil
og atter i år invitere til
en hyggelig aften på Lindelse kro,
vi ved, at stemningen bliver go’,
når I vil komme – samt jeres koner.
For traktementet hver bøder 5 kroner,
men så vil I også få at smage
både sild, postej, ost samt kaffe og kage.
Hertil må øl og snaps I købe.
Lad os så samtidig lige røbe,
at underholdning vi gerne vil lave,
men dertil må vi talenter have,
så kan du noget, så ta’ og sig frem.
Siden danser vi og »twister« måske,
skriv nu et »ja« og send kortet te’

Ingeborg Fabricius, Krogsbjerg senest
den 25. ds.
Vi mødes så med et godt humør og sang-
bog på
Lindelse kro den 1. december kl. 18.30

Hjemmeværnskompagni 4228
– sign. P. Bay Nielsen.
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Hjemmeværnskompagni 4229,
BAGENKOP.

Oprettet 1/1 1950 af sognene: Humble,
Tryggelev, Fodslette, Magleby, i alt 94,44
km2. Overført til Hjemmeværnskompag-
ni 4228 den 30. september 1967.

Chef

Kaptajn V. Lehmann Simonsen
Kompagnikommandør 1/1 1950.
Udnævnt kaptajn 23/10 1950. Afsked
30/11 1952,
Kompagnikommandør H. B. Hansen
1/10 1951 til 31/12 1951,
Kompagnikommandør H. M. Hansen
30/11 1952. Afsked 1/11 1953,
Kaptajn Frode A. Olsen
Kompagnikommandør 1/11 1953,
udnævnt kaptajn 1/10 1954. Afsked 30/9
1967.

Næstkommanderende
Løjtnant J. U. N. B. Hansen
3/1 1950,
Løjtnant H. O. Hansen
1/3 1954. Afsked 11/5 1960,
Løjtnant Simon Greve Pedersen
11/5 1960. Afsked 30/6 1966,
Premierlø jtnant Ulrik B. Ahlefeldt-Laur-
vig 1/7 1966. Afsked 30/9 1967.

Styrke

1953 53 mand + 22 lotter, i alt 75,
1958 65 mand + 6 lotter, i alt 71,
1966 63 mand (excl. lotter).
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Hjemmeværnskompagni 4229,
BAGENKOP.

Kilder: P. Bay Nielsen, Aage Christensen
og Hjemmeværnsafsnit Langelands arkiv.

Den sydligste del af Langeland udskiltes
fra Hjemmeværnskompagni 4228 som et
selvstændigt kompagni 4229 den 1. janu-
ar 1950 med et område på 94 km2. I 1953
var styrken på 75 mand, hvoraf 22 lotter.
Ved luftmeldeposten var der 40 mand. I
forhold til områdets befolkning var det en
tilslutning på 2,16%, altså væsentligt
mere end gennemsnittet i distriktet.

Kompagnichef, fabrikant V. Lehmann
Simonsen afløstes af to kompagnikom-
mandører, indtil toldassistent F. A. Olsen
tiltrådte 1/1 1953. Olsen mindes endnu
med »ejendomsuniform«, blankskygget
hue og skrårem. Han gjorde virkelig
meget for at dygtiggøre sig til opgaven,
bl.a. deltog han flere gange i 6. Regiments
(senere Fynske Livregiment) øvelser som
tilkommanderet efter en særlig ordning,
hvor hjemmeværnets befalingsmænd
kunne deltage i felthærens aktiviteter
over 8 eller 14 dage. Olsen var mester i at
kende samtlige reglementer og tjeneste-
bestemmelser og gjorde flittig brug deraf.
Kompagniet havde en god støtte i
delingsfører Simon Greve Pedersen, som
har varetaget de fleste funktioner i kom-
pagniet, specielt i den tid, hvor kompag-
niet skiftede chefer.

Der foreligger en »fægtningsberetning«
fra kompagnichef V. L. Simonsen om en
episode den 29. juni 1951:

Ved middagstid ankrede en tysk fisker-
kutter op ud for Føllesbjerg, ca. 1 km. fra
kysten og holdtes under observation fra
Keldsnor fyr. Da den stadig lå på samme
position med tændte ankerlanterner om
aftenen, tydede dette på, at den agtede at
blive liggende natten over. Olsen havde

som toldembedsmand ordre fra marine-
stationen i Sønderborg om, at alle tyske
fiskekuttere i dansk territorialfarvand
skulle meldes. Kutterens betegnelse var
»STRA 11«, hvilket kunne betyde
Stralsund (altså Østzonen, det nu fhv.
DDR). Olsen undersøgte muligheder for
at kunne tage et toldeftersyn på kutteren,
men kunne ikke skaffe en båd. Imidlertid
var ingen både sejlklare ved Marinestati-
on Korsør, der satte sig i forbindelse med
Bælternes Marine Kommando (BMK) i
Aarhus ved kaptajnløjtnant Sander Lar-
sen. Olsen fik her – som delingsfører i
hjemmeværnet – ordre at videregive til
hjemmeværnskompagniets chef, at der
snarest skulle etableres en vagtstyrke på
en gruppe ved Fakkebjerg og udleveres
skarp ammunition. En marinekutter ville
snarest blive dirigeret til Bagenkop, så et
kombineret marine- og toldeftersyn kun-
ne foretages.

Klokken 23.08 blev kompagnichefen alar-
meret og gav Olsen ordre til at alarmere 3
mand, hvoraf den ene skulle direkte til
Føllesbjerg for at observere. Han var på
plads kl. 23.40. Kompagnichefen alarme-
rede 8 mand og mødte selv med 5 mand
på Fakkebjerggård og var på plads kl.
23.48. Der blev etableret patruljer om
Fakkebjerg og observation på Følles-
bjerg. BMK meldte, at marinekutteren
»Alholm« kunne være fremme fra Søn-
derborg mellem 0200 og 0300. Kl. 0030
blev distriktet underrettet. »Alholm«
kom kl. 04.30 efter at have været dirigeret
til Flensborg med norske soldater, der
havde været på orlov i Danmark. Kl.
04.50 afsejlede marinekutteren til den
tyske kutter, som hed »Magdalene«, men
efter målebrevet skulle hedde »Marian-
ne« og være hjemmehørende i Strande
(Kielerbugten). Navnet var delvis udra-
deret på målebrevet. Kutteren blev benyt-
tet til bjergning og havde kontrakter med
engelske firmaer. Ligegyldighed blev
angivet som årsag til disse uoverensstem-
melser. Kl. 08.00 var marinekutteren tilba-
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ge i Bagenkop, og den alarmerede styrke
blev hjemsendt. Ved afmelding til BMK
blev der kvitteret og udtrykt tilfredshed
med det udførte arbejde; der medfulgte
en hilsen til mandskabet.

I efterfølgende orientering til distriktets
kompagnier skrev distriktslederen (lidt
forkortet):

»Som anført i pressen er dette første
tilfælde i landet, hvor en kompagnichef
har brugt sin bemyndigelse til at sætte
hele eller dele af sit kompagni »på plads«
(indtage den krigsmæssige opstilling) i
anledning af ovennævnte episode.
Distriktet udtrykker sin anerkendelse af
den handlekraft, som kompagniets dis-
positioner er udtryk for.

Selv om der tilsyneladende ikke var
grundlag nok for at opbringe den opan-
krede kutter, tillægger distriktet alligevel
episoden den allerstørste betydning både
indad- og udadtil, da den har bevist, at
hjemmeværnet er vågent og klar til at
gøre den indsats, det i det daglige søger at
dygtiggøre sig til.

Uden at dryppe malurt i glædesbægeret
vil distriktet gerne af rent saglige og kom-
mandomæssige grunde fremsætte nogle
bemærkninger:

- Afsnitslederen har til opgave at koordi-
nere de rådige kræfter med henblik på en
samlet eller delvis indsats. Det var en
principiel fejl, at afsnitslederen ikke blev
underrettet.
- Bælternes Marine Kommando kan i rea-
liteten ikke og har ingen myndighed til
uden om hjemmeværnets kommandoin-
stanser at disponere over disses landstyr-
ker. I nærværende tilfælde er alt ganske
vist forløbet udmærket, og fremgangsmå-
den må vel ses på baggrund af »hellere
risikere at gøre noget forkert end slet intet
at gøre«.
- Af hensyn til regionens og distriktets

overblik over, hvad der er sket, må en
episode af nævnte art hurtigt meldes til
nærmeste foresatte myndighed (her
afsnitslederen). Reglerne siger imidlertid
også, at senest 24 timer efter aktionens
afslutning skal fægtningsberetning frem-
sendes. At dette ikke skete, skal ikke
lastes kompagniet, der har været uviden-
de om nævnte regel. Dette være altså her-
med fastslået.
Langelands beliggenhed og natur sand-
synliggør i høj grad, at man meget let kan
blive udsat for lignende eller andre episo-
der, der kræver konduite og hurtig ind-
sats. Det er derfor distriktet magtpålig-
gende, at d’herrer kompagnichefer nøje
lægger sig det anførte på sinde, så deres
eventuelle indsats kan blive lige så hurtig
som 4229’s og tillige fuldt korrekt.

A. Christiansen.

Således blev ris og ros tildelt kompagniet.
Et samspil mellem delingsføreren, der i
kraft af sit job som toldembedsmand – og
hvis forholdsordre som sådan gav kon-
takter til fyrvæsen og søværn – og kom-
pagniets chef, resulterede i en indsats.
Med datidens fjendebillede var episoden
fuldt forståelig. Den blev også instruktiv
for andre kompagnichefer.

Gruppen på Strynø indgik i Hjemme-
værnskompagni 4228 område og blev
ikke »glemt« med øvelser. I 1956 blev
Strynø forsvaret mod landgang med per-
sonel fra Hjemmeværnskompagni 4228.
Forstærkningen af forsvaret var taget til
Strynø med færgen.Angriberne fra Hjem-
meværnskompagni 4229 blev sejlet fra
Ristinge med en fiskerkutter med et antal
joller på slæb. Derved skabtes mulighed
for landgang flere steder på øen.
Imidlertid blæste der en rigtig grim
kuling op, og alle kammeraterne fra 4229
var mere eller mindre gennemblødte.
Selv F. A. Olsens store cigarer var blevet
våde. Da øvelsen var slut, samledes man
til kaffe og øvelsesgennemgang på
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Afholdshotellet. Men nu havde forsvarer-
ne fra 4228 deres vandgang tilgode.
Blæsten havde ganske vist lagt sig, men
til gengæld var der blevet meget lavvan-
det.

Man skulle afskibes fra en privat bro på
nordsiden af øen i joller, der skulle slæbes
til Rudkøbing af en motorbåd. På grund
af lavvandet kunne denne ikke gå ind til
broen. Når motorbåden sejlede forbi,
skulle mandskabet i jollerne kaste en tros-
se over, og det lykkedes først efter talrige

forsøg. Dønningerne var ret store, så det
var nogle klamme »hjemmeværnere«, der
steg i land i Rudkøbing den mor-
genstund. Man åndede lettet op, da der
var fast grund under fødderne. Men
geværerne, som havde ligget i bunden af
jollerne, så ikke så godt ud på grund af
saltvandet.

Frem til sammenlægningen med Hjem-
meværnskompagni 4228 forløb kompag-
niets dagligdag som ved andre hjemme-
værnskompagnier.
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Hjemmeværnskompagni
4230 A (Politikompagni)

Oprettet 15/4 1967 som halvkompagni.
Kompagnistatus 1/4 1970. Område
Svendborg Politikreds 24.

Chef

Kaptajn Peter Bruhn
Fg. kompagnichef 15/4 1967, udnævnt
kaptajn 1/4 1970. Afsked 31/3 1973,
Kaptajn Erik Dagø
Fg. kompagnichef 1/4 1973, udnævnt
kaptajn 1/1 1975. Afsked 31/12 1982,
Kaptajn E. H. Pedersen
1/1 1983. Afsked 31/12 1989,
Kaptajn Lars Møller Andersen
Udnævnt Kaptajn 1/1 1990. Afsked 31/3
1992,
Kaptajn Niels Grønnegaard Pedersen
Fg. kompagnichef 1/4 1992, udnævnt
kaptajn 1/6 1992. Orlov 1/6-30/11 1997.
Afsked 30/11 1997,
Premierlø jtnant Carsten Berg Rasmussen
Fg. kompagnichef 1/6 1997. Afsked 31/5
1998,
Løjtnant Jan Sigurd Pedersen
Fg. kompagnichef 1/6 1998.

Næstkommanderende
Løjtnant Kaj Nielsen
15/4 1967. Afsked 30/3 1970
Løjtnant J. S. H. Hansen
1/4 1970. Afsked 31/7 1976
Premierlø jtnant F. H. C. Trapp
1/8 1976. Afsked 1/11 1980
Premierlø jtnant E.H. Pedersen
1/11 1980. Afsked 31/12 1982
Løjtnant L. M. Andersen
1/4 1984. Afsked 31/12 1989
Premierlø jtnant N. Grønnegaard Peder-
sen
1/1 1990. Afsked 31/3 1992,
Premierlø jtnant Carsten Berg Rasmussen
1/1 1993. Afsked 30/5 1997,
Løjtnant Jan Sigurd Pedersen
1/6 1997

Styrke

1973 88 mand (excl. lotter)
1974 79 mand (excl. lotter)
1979 77 mand og 6 lotter, i alt 83

212 HJEMMEVÆRNSKOMPAGNIERNE



Hjemmeværnskompagni
4230 A

Kilde: Poul Frederiksen
og kompagniets arkiv.

Oprettelse

Der har været tænkt på løsning af politi-
mæssige opgaver allerede først i 1950’er-
ne, hvor der fandtes politidelinger ved
Hjemmeværnskompagni 4240, Svend-
borg. I oktober 1964 blev der oprettet en
politideling ved Hjemmeværnskompagni
4225, Rudkøbing. Aftaler mellem For-
svars- og Justitsministeriet om opgave-
løsning, kompetencer og ansvar mellem
hjemmeværnet og politimyndighederne
blev dog reelt først afklaret tilfredsstillen-
de medio 1960’erne.

Ved iklædning af kriminalassistent Jens P.
Fisker (den senere amtsborgmester), som

var flyttet til byen, kom der gang i sager-
ne. Fisker omtalte, at der efter samtale
med distriktsleder Axel Christiansen
skulle forsøges opstillet et politikompag-
ni i Svendborg i lighed med det kompag-
ni, han blev overflyttet fra. I en periode,
hvor Fisker undersøgte muligheder for at
hverve polititjenestemænd og andre
egnede emner, samledes en lille styrke
som en politideling, der midlertidig ind-
gik i Hjemmeværnskompagni 4200 Stabs-
kompagniet. Her begyndte man straks
enkeltmands- og skydeuddannelsen.
Hvervningen lykkedes så godt, at et A –
halvkompagni kunne opstilles 15. april
1967. Grundstammen var en styrke på 45
mand, hvoraf 9 var polititjenestemænd,
og 4 af disse var uddannede som befa-
lingsmænd.

Tilsvarende oprettedes PO Hjemmeværn-
skompagni 4234, Faaborg som halvkom-
pagni 1. juli 1967 og med kompagnistatus
fra 15. juli 1967.
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Uddannelse og opgaveløsning

I den efterfølgende periode blev der
arbejdet ihærdigt med uddannelse i
løsning af såvel militære som politimæs-
sige opgaver. En hverveperiode i 1973
gav 21 nye folk i kompagniet, som nu
kunne mønstre 88 mand.
I 1976 blev der indrettet mødelokaler i
»Gartnerboligen«. I august 1979 indvie-
des nye lokaler på Politigården. I øvrigt
har kompagniet benyttet lokalerne på
Sølund.

Kompagniet har deltaget i mange
arrangementer, specielt trafikregulering
og parkeringsanvisning samt kontrol
ved ruter som benyttedes af musik-
korps, sportsarrangementer, hubertusjag-
ter, messer, marcher og lignende. Det
største arrangement var ubetinget
»Landsstævne 94« i Svendborg. Mange
takkebreve har givet udtryk for, at kom-
pagniet løste opgaven godt.
Samtidig har disse arrangementer givet

en særdeles fin PR-effekt og har under-
streget kompagniets uundværlighed som
støtte til løsning af politiopgaver.

Den løbende uddannelse af befalings-
mænd og specialister på Hjemmeværns-
skolen og Julebæk Uddannelsescenter
har lagt beslag på mange timer. Uddan-
nelse af enkeltmand på våben, skydeud-
dannelse, opgaver i vejkontrol og andre
feltmæssige samt politimæssige opgaver
er fulgt op. Kompagniet står godt rustet
til at løse pålagte opgaver, og der findes et
godt forhold til politietaten, hvilket er
udtrykt gennem skiftende politimestres
udsagn i perioden.

Særlige begivenheder

Ved nytårsparolen 10. januar 1983 over-
drog Danmarkssamfundets repræsen-
tant, fhv. salgschef Rich. Schmidt, Oden-
se, en fane til kompagniet. Samtidig
afleverede kompagnichef Erik Dagø
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kompagniet til den nye chef Helmuth
Pedersen.
I 1984 opnåede to af kompagniets hunde-
førere at få kåringsbevis for hundenes
duelighed. Ved Svendborg Håndværker-
og Industriforenings »Svendborg Messe
84« stod politikompagniets vagttjeneste
for hele udstillingen. Hjemmeværnet var
også udstiller på messen.
Den 26. marts 1985 blev der skrevet histo-
rie, idet »Danmarks første sanitetstrans-
portkøretøj« i hjemmeværnsregi blev
»holdt over dåben«. Efter knap 5 års
udveksling af skrivelser mellem diverse
administrationer og væsner, blev para-
graffer i »Registreringsafgiftslov nr. 221 af
26. maj 1971 om motorkøretøjer« accepte-

ret, så fritagelse for registreringsafgift og
vægtafgift blev bevilget til dette specielle
formål. Autoforhandler Nic. Kjær levere-
de en Ford Transit 150 årgang 1976, som
havde tjent Fyns Telefon, for godt 3.000
kr. Det økonomiske blev klaret ved Spare-
kassen for Svendborg og Omegns mel-
lemkomst.
Kompagniets veltjente folk Poul Frede-
riksen, T. V. Nielsen, Mogens Nielsen og
Claus Christoffersen kunne så gå i gang
med ca. 100 timers arbejde i weekender
og aftener for at klargøre og male køre-
tøjet, så det var klar til syn og indregistre-
ring. Køretøjet gjorde derefter god tjene-
ste i kompagniet til det blev afmeldt 23.
september 1992.
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Hjemmeværnskompagni 4231,
VESTER SKERNINGE.

Oprettet 15/5 1950.
Område: Sognene V. Åby, Hundstrup,
Ulbølle, V. Skerninge, Ollerup, Egense og
Ø. Skerninge. Områdeændring 23/11
1951: V. Åby og Åstrup blev overflyttet til
Hjemmeværnskompagni 4232, Stenstrup
og flyttet tilbage til Hjemmeværnskom-
pagni 4231 igen 1/7 1968.
Senere er de to sogne afgivet til Politi-
hjemmeværnskompagni 4234 A, Faaborg.

Chef

Kaptajn Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
15/5 1950. Afsked 27/5 1952,
Kompagnikommandør Regner Jørgensen
28/5 1952. Afsked 30/9 1953,
Kaptajn Peder Meinert Mortensen
Kompagnikommandør 1/10 1953,
udnævnt kaptajn 15/6 1954. Afsked
31/10 1977,
Kaptajn Eigil L. Hjelholt
Fg. kompagnichef 1/10 1977, udnævnt
kaptajn 1/3 1982. Afsked 31/12 1982,
Kaptajn Knud B. Hansen
Fg. kompagnichef 1/1 1983, udnævnt
kaptajn 1/4 1987. Afsked 31/5 1996,
Premierlø jtnant Allan Bryde
Fg. kompagnichef 1/6 1996. Afsked 30/6
1997,
Premierlø jtnant Henning Skov
Fg. kompagnichef 1/7 1997

Næstkommanderende
Løjtnant N. P. Jensen
20/6 1952. Afsked 30/9 1964,
Løjtnant K. J. Løve
1/10 1964. Afsked 31/3 1967,
Premierlø jtnant E. L. Hjelholt
1/4 1967. Afsked 30/9 1977,
Løjtnant P. C. Kastbak
1/10 1977. Afsked 31/7 1979,
Premierlø jtnant K. B. Hansen
1/11 1980. Afsked 31/12 1982,
Premierlø jtnant K. Klingenberg
1/5 1986. Afsked 31/7 1993,
Premierlø jtnant Rene Ove Engelbrecht
Olsen 1/8 1993. Afsked 31/7 1997,

Styrke

1953 61 mand (excl. lotter),
1959 69 mand og 6 lotter, i alt 75,
1966 88 mand (excl. lotter),
1974 79 mand (excl. lotte ),
1979 62 mand og 15 lotter, i alt 77.
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Hjemmeværnskompagni 4231,
VESTER SKERNINGE.
Ved Eigil Hjelholt.

Ved oprettelsen blev Hjemmeværnskom-
pagni 4231 udskilt fra stamkompagniet
4216, Svendborg med et område på ca.
145 km2. Området Åstrup og Vester Åby,
som blev overflyttet til Hjemmeværn-
skompagni 4232 i 1951, omfattede 35 km2.
Hundstrupområdet har haft skiftende til-
hør ved de to hjemmeværnskompagnier
og omfattede 41 km2.
Kompagniets første chef var grev Axel
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde, som
blev overført fra chefpost ved Hjemme-
værnskompagni 4216, Svendborg. Ved
oprettelsen af Hjemmeværnskompagni
4232, Stenstrup i 1951 opstod en hård
konkurrence om områder og hvervning
af mandskab. I 1953 udgjorde mandska-
bet 1,27% af indbyggerantallet i området,
lidt mindre end distriktets gennemsnit på
1,57%.

Vi var alle ens

Gårdejer Børge Granhøj, Dragsmosegård,
V. Skerninge, der blev 75 år den 26. febru-
ar 1995, fortæller:
Ret efter jeg var kommet i hjemmeværnet,
mødte jeg til en øvelse. Stillepladsen var
Vester Skerninge forsamlingshus. Hjem-
meværnet var måske i starten lidt mere
»adeligt« end nu. Grev Axel Ahlefeldt-
Laurvig-Lehn, Hvidkilde var kompagni-
chef. En af de menige var baron Johan
Schaffalitzky de Muckadel, Rødkilde.
Efter diverse taler og ordrer blev der
kommanderet »Tobakken bort«. Baron
Johan havde lige fået tændt sin cigar og
smed den ærgerlig væk på jorden. Efter
yderligere øvelsesgennemgang blev der
sagt: »Der må ryges«, og så lød det tem-
meligt højt med baronens forsorne og alli-
gevel kultiverede stemme: »Hvor fa’en
blev nu min cigar af«.

Børge Granhøj siger, at en af de ting, han
har været glad for ved at være i hjemme-
værnet, var ligheden mellem folk, greve
eller arbejdsmand. De var ligemænd, og
der blev aldrig »talt politik«.
Det var sagen, forsvaret af Danmark og
kammeratskabet, det drejede sig om.

Motororienteringsløb

Motororienteringsløb var længe en disci-
plin, der samlede mange deltagere. Vi
startede i årenes løb fra forskellige lokali-
teter i kompagniområdet. I mange år var
startstedet Ø. Skerninge forsamlingshus.
Vi har også benyttet Idrætsforeningens
klubhus i Ulbølle, »Røde Mølle« ved Hvi-
dkilde og Skytternes hus i Ollerup. Jeg
mener at huske, at vi har været oppe på 30
startende biler til et sådant løb.

Disse orienteringsløb har ganske afgjort
givet deltagerne indsigt og rutine i kort-
læsning, kompasbrug, afstandsbedøm-
melse og naturligvis har det udvidet per-
sonellets lokalkendskab. Der blev på
startstedet udleveret køreordre, kort og
kalke (skitse). Man fik et kontrolkort,
hvor kodeord eller tal fra posterne skulle
noteres. Også klokkeslæt blev noteret. Vi
blev sendt af sted med fem minutters
mellemrum.
Posterne langs ruten kunne være et flag
med postens nummer og et kodeord, eller
det kunne være en person, der så notere-
de klokkeslæt på kontrolkortet. Ruten, vi
kørte, var gerne omkring 30 km. Vi måtte
dog gerne ud at gå en tur i fædrelandet,
som regel efter en opgivet kompasret-
ning. Der kunne også på en post være
opgivet den næste post ved hjælp af en
afstand og en kompasretning. Det kunne
volde enkelte store problemer.

Ved hjemkomsten, start- og slutsted var
altid identiske, fik man strafpoint for en
for langsom eller for hurtig kørsel. Mang-
lende poster eller forkert rækkefølge gav
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også strafpoint. Der blev uddelt præmier
til vindende hold, og de, der blev num-
mer sidst, brokkede sig over et elendigt
løb, men sådan er det jo! Der var altid
mulighed for at købe en kop kaffe på
mødestedet, og så gik snakken. Socialt
samvær var et meget vigtigt element i
øvelsen. Som årene gik, blev deltagelsen
mindre og mindre, og de sidste år, jeg var
i hjemmeværnet, havde vi ikke motorori-
enteringsløb.
- Det var en skam!

Trådløse
kommunikationsmidler

Radioforbindelserne ved kompagniet har
voldt mandskabet store vanskeligheder
ligesom sikkert også ved andre kompag-
nier. Mit første møde sidst i 50’erne med
radioer var i Ollerup, Østre Stationsvej 5.
Martin Hansen var operatør, jeg var hjæl-

per. Det var kompagniradioen med for-
bindelse mellem kompagni og distrikt.
Radioen var et stort uhåndterligt skrum-
mel, der havde siddet i en kampvogn
under 2. verdenskrig. Man sagde, den
havde virket i Afrika i Montgomerys 8.
armé. Vi fik, trods besværet, altid forbin-
delse. Morten Skov og undertegnede var
en kort overgang radiomænd udrustet
med noget, som vel må betegnes som
grupperadioer. Modtager/sender var en
aflagt model fra forsvaret og i to dele
båret på ryg og mave. Vi havde en del
øvelser med afprøvning af teknikken.
Kalibreringen (finindstillingen) var
meget besværlig, og man måtte til sidst
nærmest bruge huden for at få den sidste
hundrededel millimeter på skalaen til at
passe.

Vi havde komponeret en hjemmestrikket
kode, Morten var TULIPAN og jeg var
TOBAK. Jeg erindrer engang, vi gik på en
mark med få hundrede meters afstand. Vi
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fik ikke forbindelse med hinanden, men
pludselig hørte vi Big Ben slå. Vi fik Lon-
don ind, men ikke Ollerup. Senere kom
der bedre radioer både til forbindelser
mellem kompagni og distrikt samt mel-
lem grupper og delinger/kompagni. Men
først da vi fik de sidste nye radioer sidst i
80’erne, blev det virkelig professionelt.
Vagn Bro, Ollerup, var en årrække chef
for radioholdet. Han blev afløst af Vagn
Madsen. Radioholdet med tilhørende
kontorlotter og journalførere virkede som
regel godt. Mandskabet mødte flittigt op
til de jævnlige øvelser.

Kast med håndgranater

Disciplinen »Kast med håndgranater«
blev også gennemført i kompagniet, om
ikke hvert år så dog af og til. Vi benyttede
i mange år en mark, tilhørende godset
Skjoldemose. I en af gårdens vognporte
var to skærme – fremstillet af svære plan-
ker – opmagasineret. Bag den ene skærm
kunne det ventende mandskab være i sik-
kerhed, og bag den anden lidt mindre
skærm stod instruktøren og kasteren lidt
derfra. Hele området var sikret ved
udsatte poster i nogle hundrede meters
afstand.
Arbejdet med at transportere og opstille
plankesikringerne var tungt og tidrøven-
de. Det foregik dog altid uden sure miner.
Det siges jo, at arbejde adler. Her gav det
et vist sammenhold
Det var også med til, at vi lærte hinanden
bedre at kende. Kammeratskabet blev i
hvert tilfælde ikke dårligere af det hårde
slid.
Banen – kasteområdet – blev sløjfet, og vi
begyndte at køre til Langeland, hvor der
var et fast anlæg. Dette lettede os for det
tunge slid, men vi fik så til gengæld en
meget lang transporttid.

Pilen havde nær afsløret os

Vi ved jo, at en tålmodig og omhyggelig
observatør kan afsløre en fjende og hans
aktiviteter. Et glimt af et våben, en hjelm,
et kogekar eller, ufortalt, også cigaretglø-
der. Hjemmeværnsfolk er ikke ligefrem
berømte for lydløs og uset bevægelse.
Denne lille beretning viser, at også helt
andre ting kan afsløre en fjende.
Ved en bevogtningsøvelse på en transfor-
mer blev mandskabets årvågenhed
afprøvet, ved at jeg havde fremskaffet en
stor papkasse. Den blev anbragt på områ-
det forsynet med diskrete kighuller og så
ret uskyldig ud. Men jeg begik den fejl at
forsyne den med et par pile, som marke-
rede, hvad der var opad. Bevogtnings-
gruppens fører bemærkede pilene ved
ankomsten til objektet, da han kendte mig
og min »skilteskrivningskunst«. Men
hans underbevidsthed reagerede ikke
med nærmere undersøgelse af papkas-
sen.
Ved øvelsesgennemgangen kunne vi kon-
statere, at det er godt at observere, men
der skal også reageres på informationer-
ne.

Kompagniet var luftbåret

Gennem min »hjemmeværnstid« – 30 år –
har jeg naturligvis deltaget i mange øvel-
ser. Nogle var arrangeret af kompagniet,
andre af distriktet eller højere instanser.
Øvelserne skulle afprøve vor kunnen.
Det var ikke hver gang, vi bestod prøven,
men lærte hver eneste gang lidt, og øvel-
serne var med til at cementere sammen-
holdet. Ved øvelser på kompagniplan
samledes vi i mange år et centralt sted,
f.eks. ved V. Skerninge forsamlingshus og
Skerninggårds gårdsplads. På et tids-
punkt besluttede vi i planlægningen at
indføre gruppevise stillepladser. Det hav-
de den fordel, at gruppen var nærmere
indsatsstedet, og et fjendtligt angreb kun-
ne ikke udslette hele kompagniet på én
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gang. Det betød så til gengæld, at en sam-
let ordreudgivelse var umulig og medfør-
te den ulempe – i hvert fald i fredstid – at
et ringe fremmøde kunne reducere en
gruppe så meget, at én eller to mand stod
alene i fædrelandet. Man kunne let føle
sig forladt.
Der kan skrives mange historier om kom-
pagniets øvelser. Jeg vil nøjes med én spe-
ciel: Vi fløj i »krig«. Selv om vi ikke blev
uddannede faldskærmsjægere ved den
lejlighed, gav det os dog – i dobbelt
betydning -» luft under vingerne«.
Hærens små maskiner, både fastvingede
og helikoptere, fløj os fra en mark i Ulbøl-
le til en mark ved en lille skov på Taasinge
og satte os af i små hold. Vi rekognoscere-
de for »fjendens« tilstedeværelse og egne
overnatningsmuligheder. Under efter-
søgning af »fjenden« kom vi til et forsam-
lingshus, hvor man holdt sølvbryllup. Vi
forsøgte at købe øl (fy!), men det var en
privat fest, så det kunne vi ikke. Vi var
dog heldige: Sølvbrudeparret gav en
omgang.

På vej til natkvarteret organiserede vi et
parti brugte papirsække til at forbedre
vor bivuak med. Alligevel frøs vi bravt
den nat og konstaterede, at vi mangler
overlevelsesudstyr.
Det er altid vanskeligt at forstærke en
enhed, og der opstår problemer med
mødested, identifikation og tidspunkt. To
mand kunne først møde senere på afte-
nen. De var selvtransporterende til flyve-
pladsen på Taasinge, hvorfra de blev
fløjet til »nedkastningsområdet« og skul-
le støde til kompagniet. De fandt os
aldrig! Efter timers forsøg opgav de og
søgte – med taxa – tilbage til flyveplad-
sen, hvor deres bil var parkeret. Imidler-
tid var deres beholdning af kontanter
begrænset. Taxaen kørte så langt, som der
var penge til, og de uheldige krigere måt-
te gå det sidste stykke.
De kom ikke i »krig«, men de fik da en
flyvetur.
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Fv: Kenneth Poulsen, Finn Nielsen, Carsten Mortensen og Johnny Scharff:
Dyb koncentration ved disciplinen håndgranatpræcisionskast.

4204’s »NATO« – hold med f.v. Heid i Sørensen, Christian Hansen, Claas Sanner (Forbundsværnet,
under båren) og Bjørn Bratås. En »såret« bæres gennem forhindringsbane; for at sikre nænsom trans-

Fra Hjemmeværnskompagni 4204’s deltagelse i den internationale militærkonkurrence »Elbe-Stör-
Marsch« august 1998. (Foto : Preben Petersen, Hjemmeværnscenter IV, Fyn):



Hjemmeværnskompagni 4232,
STENSTRUP

Udskilt fra Hjemmeværnskompagni 4205
som en selvstændig deling 25/7 1951.
Oprettet som Hjemmeværnskompagni
4232 den 15/8 1951 med område:
Hundstrup, Kirkeby, Stenstrup, Lunde.
Områdets areal i 1953 var 109,51 km2.
Tilslutning til hjemmeværnet i 1953 var
2.60% af områdets indbyggere.
Sammenlagt med Hjemmeværnskom-
pagni 4205 den 1/7 1968.
(Se også Hjemmeværnskompagni 4205).

Chef

Kaptajn Per Christian Ulrich
Kompagnikommandør 15/8 1951,
udnævnt kaptajn 15/10 1951. Afsked
30/4 1956,
Kaptajn Jens Otto Matias Rasmussen
Kompagnikommandør 1/5 1956,
udnævnt kaptajn 1/11 1956. Afsked 30/6
1968,
Løjtnant J. F. Andersen
Fg. kompagnichef 1/6 1968, Afsked 30/6
1968.

Næstkommanderende
Løjtnant O. C. Knuth
1/4 1952. Afsked 20/10 1953,
Løjtnant Ove Jørgensen
1/7 1956. Afsked 1/5 1959,
Løjtnant J. F. Andersen
1/5 1959. Afsked 31/5 1968.

Styrke

1953 109 mand og 12 lotter, i alt 121,
1959 42 mand og 17 lotter, i alt 59,
1966 49 mand (excl. lotter).
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Hjemmeværnskompagni 4232,
STENSTRUP
Kilde:
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns arkiv.

Oprettelse

I hjemmevænsdistriktets skrivelse U.sf.
317/51 indstilledes om bemyndigelse til
at oprette kompagni 4232, Stenstrup i ste-
det for at oprette kompagni 426 (4206)
Gislev.
Det trak imidlertid ud med oprettelsen af
kompagni 426 Gislev, fordi det ikke var
lykkedes at finde egnede emner til befa-
lingsmænd.

I skrivelsen hedder det bl. a.:
»Når distriktet i stedet for 426 Gislev kun-
ne ønske at få oprettet et kompagni 4232
Stenstrup, er det, fordi der i de sidste
måneder har været så stærk vækst i dette
område, at en udskillelse fra Kværndrup
er aktuel.
Stenstrupfolkenes tilslutning skyldtes i
høj grad, at de havde fået lov til at være en
selvstændig deling.
Delingsføreren, P. Ulrich, har gjort et stort
og resultatrigt arbejde for tilgang på
egnen og vil meget snart kunne forøge
det halvkompagni, han i dag har, til et
helt. Kompagni 425 (4205), Kværndrup,
der ved en oprettelse af et kompagni 4232
Stenstrup, vil miste ca. 30 mand, står da
tilbage med ca. 50 mand, men der er for
øjeblikket god udsigt til at få flere med i
områdets nordlige del, så kompagniet har
god mulighed for hurtigt at nå sin tidlige-
re styrke.
Af hensyn til at der senere skal være
plads til kompagni 426, og dette er det
sidste ledige nummer i intervallet 424-
427, har distriktet foreslået at benævne et
eventuelt Stenstrup kompagni 4232, idet
området ligger mellem 425 (4205 ) og
4231, i hvilket sidste område der sikkert

aldrig bliver brug for mere end højest ét
nummer mere.

sign. A. Christiansen«.

Kompagniet holdt flere store oplysnings-
møder i 1956 og 1964 med foredrag af
kaptajn A. Christiansen og folketings-
mand Jørgen Peter Hansen. I 1957 kunne
en kammeratskabsaften trække godt 100
deltagere til Lunde forsamlingshus. Kom-
pagnichefen, førstelærer J. O. Rasmussen,
havde et større indlæg om hjemmeværnet
i dagspressen i 1964. Kompagniet kunne i
mange år stille et dygtigt hold til konkur-
rencer i terrænsport.

Flere generationer

En af kompagniets gamle veteraner fra
modstandskampen var snedker Aage
Larsen, der var delingsfører og skydein-
struktør i kompagniet. Han havde delta-
get i våbenmodtagelser på Langeskov
Gods og berettede gerne om oplevelser-
ne.
Han udtaler bl.a.: »Vi har en forpligtelse
over for NATO til at opretholde de frivil-
lige værn herhjemme, som tæller ca.
70.000 mand. Her i Stenstrup er vi 63
mand, som er aktive, og af dem er de 17
unge«.
Frede Rasmussen repræsenterede de
unge og stod for at skulle indkaldes til
militærtjeneste. Han fortalte: »Jeg var pa-
truljefører, da jeg var spejder. Da jeg var
18 år gammel fik jeg lyst at være aktiv
inden for hjemmeværnet. Det var især
sanitetstjenesten (førstehjælp), der havde
min interesse. I begyndelsen var jeg ikke
glad for at vise mig i uniform, da de andre
kiggede noget, men nu rører det mig ikke.
Der er endda flere andre unge, som er ble-
vet interesserede. Vi unge kommer i kam-
ppatruljen, som stiller store krav til den
fysiske træning. Vi har lange marchture
og overnatter under åben himmel, men vi
tager det som en slags sport. Nu glæder
jeg mig til, at jeg skal indkaldes til foråret,
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for jeg står jo ikke fremmed overfor det«
sluttede han.

Interview med en hjemmeværnsfamilie i
1964 (lid t forkortet):

»Min kone? – hun synes da, det er
udmærket! – Og når hun ikke selv er med
i hjemmeværnet tillige med sin mand,
sine to døtre og den yngste søn, er det
udelukkende, fordi der skal jo være ét
menneske hjemme på gården hele tiden«.

Således var indstillingen hos familien
Madsen i Pavegyden i Lunde. GårdejerA.
C. Madsen kom selv med i 1949, blev
iklædt i Kværndrup i forbindelse med

Stenstrup – kompagniets oprettelse.
»Hvorfor? – Ja....e, det lyder måske nok
lidt mærkeligt, men jeg vil nu gerne have
en ærlig chance for at blive slået ihjel i ste-
det for at blive deporteret et eller andet
sted hen, hvis det skulle gå så galt! Men
forresten er det, der daglig spiller en rolle,
nok så meget kammeratskabet og – ja,
hele ånden i hjemmeværnet. Der er ikke
tale om snobberi. Om man er lille eller
stor på den ene eller den anden måde, er
lige meget, når vi er med dér.«
Så er det børnene. Den yngste af døtrene
hedder Julie: »Og jeg meldte mig som lot-
te, fordi far var med i hjemmeværnet. Vi
har jo haft det hele så nært inde på livet.
Og så var jeg med til et par møder for at
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se, hvad det hele drejede sig om. Og det
synes jeg altså om.«
Senior faldt ind i samtalen: »Jeg har ikke
propaganderet herhjemme. Det hjælper
ikke at presse nogen ind. Den slags holder
ikke. Hvis de kommer af sig selv, er det,
fordi de virkelig vil være med – og er
meget mere stabile.«
Den ældste datter hedder Ingrid: »Jeg
kom ind som radiolotte i Svendborg sam-
men med en veninde. Her i Stenstrup er
der aktivitet, og jeg er blevet sanitets-
(førstehjælp)lotte«. »Hvad siger man-
den«? »Jeg tror faktisk gerne, han ville
være med, men han har været soldat og
har mødepligt der. Det samme skyldes
husets ældste søn. – Men den dag den
»hvide mødebefaling« (at der ikke ved
mobilisering var mødepligt ved Hæren)
kommer, er de såmænd også med«.
Den yngste søn Jørgen har været med et
års tid og er medlem af kamppatruljen.
»Det har jeg haft lyst til, og jeg synes, det
er interessant. Lidt drøjt, men det er til at
holde til.« Jørgen har en ganske bestemt
opfattelse af, at hans mangesidede nyer-
hvervede kundskaber vil komme ham til
gode, når han skal »ind at springe sol-
dat«.
Han har til hensigt at gå videre inden for
forsvaret, hvis det er muligt.

Hvad siger en »veteran« til, at der kom-
mer så mange unge med i hjemmevær-
net?
»Det er afgjort rigtigt, at det er sådan. Det
er jo dem, der er mobile. Og så gør jeg for
mit vedkommende, hvad jeg kan, så de
får mest muligt ud af det«. Ingrid: »Vi var
mange unge i Svendborg, og jeg mærkede
aldrig noget til, at der var forskel på ældre
og unge«. Julie: »Vi har det da, som om vi
alle sammen var unge. Der er ikke noget
med, at man skal ses an. Man bliver
behandlet venligt og kammeratligt med
det samme«. Jørgen: »Det er godt at være
på øvelse med de ældre. Der er i hvert
fald ikke noget modsætningsforhold, og
de ældre gør jo da også, hvad de kan«. A.
C. Madsen: »Det er stadig tonen i hjem-
meværnet, det kommer an på. Jeg har selv
været gruppefører, men er nu efter eget
ønske trådt tilbage og er maskinge-
værskytte. Efter min opfattelse skal en
gruppefører nemlig være mobil, altså skal
det være en af de yngre«.

Det skinner igennem alle disse udtalelser,
at det ikke var forloren »hurra-nationalis-
me«, der var baggrunden for denne hjem-
meværnsfamilies indmeldelse i det frivil-
lige værn.
Det var almindelige menneskers sunde
vurdering, der lå bag.
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Hjemmeværnskompagni 4234,
FAABORG.

Oprettet 1/7 1967 med halvkompagnista-
tus.
15/7 1967, status som politikompagni
(A).
1/4 1969, Holstenshus-deling i operativ
ledelse (O/L) af Hjemmeværnskompagni
4210 (med henblik på at koordinere ind-
satsen omkring hindrelinien Silke Å).
1/2 1977: Områdekompagni med 1 politi-
deling (sydøstlige del af Faaborg kommu-
ne).
1/4 1989: Sammenlagt med Hjemme-
værnskompagni 4201 til Hjemmeværns-
kompagni 4234.

Chef

Kaptajn Kaj F. Drostrup
Fg. kompagnichef 1/7 1967. Udnævnt
kaptajn 16/8 1968. Afsked 31/3 1972,
Premierlø jtnant Niels Aage Mygind
Petersen Fg. kompagnichef 1/4 1972 –
30/9 1972,
Kaptajn Kaj Drostrup
1/10 1972 – 30/9 1976,
Kaptajn Niels Aage Mygind Petersen
Fg. kompagnichef 1/7 1976, udnævnt
kaptajn 1/1 1977. Afsked 30/9 1982,
Premierlø jtnant Johannes Boysen
Fg. kompagnichef 1/10 1982. Afsked
30/9 1983,
Kaptajn Niels Aage Mygind Pedersen
1/10 1983. Afsked 31/3 1991,
Kaptajn Finn H. Trapp
1/4 1991. Afsked 31/1 1994,
Premierlø jtnant Jan Brændeholm Peder-
sen
Fg. kompagnichef 1/2 1994. Afsked 31/7
1996,
Kaptajn Steen Ellegaard Jensen
1/8 1996. Udnævnt kaptajn 1/8 1996.

Næstkommanderende
Premierlø jtnant H. J. Lassen
15/7 1967. Afsked 30/9 1971,
Løjtnant F. E. Nissen
1/10 1971. Afsked 30/10 1972,
Oversergent Niels Aage Mygind Peder-
sen
1/11 1972. Afsked 30/6 1976,
Løjtnant C. H. Jensen
10/7 1976. Afsked 31/12 1978,
Løjtnant Johannes Boysen
1/4 1979. Afsked 30/9 1982,
Sekondlø jtnant K. Højgaard
1/8 1984. Afsked 31/1 1989,
Oversergent Ida E. Rasmussen
1/2 1989. Afsked 31/10 1989,
Premierlø jtnant Jan Brændeholm Peder-
sen 1/10 1990 – 31/7 1993 og 1/12 1993 –
afsked 31/1 1994,
Premierlø jtnant Rene H. Andersen
15/5 1994. Afsked 30/6 1996,
Løjtnant Bent Karl Jørgensen
1/5 1997.

Styrke

1/3 1967 7 mand,
1/7 1967 45 mand,
15/7 1967 75 mand,
31/12 1967 103 mand,
31/12 1971 159 mand, heraf 28 lotter,
1/12 1972 152 mand, heraf 27 lotter,
15/12 1975 146 mand, heraf 28 lotter,
1/4 1989 115 mand,*
31/12 1992 105 mand.

*: 4201: 24 mand + 4234 91 mand, i alt 115
mand.
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Politihjemmeværnskompagni
4234 A, FAABORG.
Ved: H. J. Lassen.

Efter forhandlinger mellem rigspolitichef
Heide Jørgensen og Hjemmeværnsstaben
i 1966 skabtes klarhed over politiets dis-
positionsret over »A-enheder« i en kritisk
situation, herunder den operative ledelse
af indsatsen.

Allerede den 1. november 1950 var de
første politikompagnier blevet oprettet
under politimesterens operative ledelse,
men der herskede nogen tvivl om ordnin-
gens ordlyd. Efter aftalen i 1966 var der
ikke mulighed for misforståelse.
Dansk Politiforbund gik ind for forhand-
lingsresultatet og hjalp med løsningen af
de tjenstlige problemer i arbejdet i A- og
B-enhederne (se herom i afsnit IX).

Af den grund blev der i november 1966
holdt et internt møde på Faaborg Politi-
station med deltagelse af politimester
Dahl Madsen, politiassistent Kaj Dro-
strup, politibetjentene Chr. Jensen og
Hans Jørgen Lassen. Emnet var oprettelse
af et politihjemmeværn i Faaborg Politi-
kreds nr. 30. I Svendborg havde man
siden 1952 haft en A-deling ved Hjemme-
værnskompagni 4240, som i 1965 blev
samlet og udbygget ved stabskompagni-
et, indtil Politihjemmeværnskompagni
4230 blev oprettet 15. april 1967.
K. Drostrup havde været i hjemmeværnet
siden dets oprettelse og i flere år været
delingsfører i Hjemmeværnskompagni
4201. Chr. Jensen og H. J. Lassen var ikke
iklædt, men efter en måneds betænk-
ningstid skrev man begæring og blev
iklædt ved Hjemmeværnskompagni
4201, hvor A-delingen indgik i begyndel-
sen. Ugen efter deltog de ny iklædte i
gruppeførerkursus i Nymindegab.

Mandag den 23. januar 1967 kl. 1930 blev
der afholdt et møde på Rasmussens

Hotel, hvortil politikredsens sognefoge-
der var indbudt og skulle medtage 1-2
»gode« mænd til at gå ind i et hjælpe-
korps for politiet under hjemmeværnet.
Det var et stort møde, der meldte sig 2-3
mand til enheden.

Man var nu klar over, at skulle en enhed
op at stå, måtte det ske ved hvervning.
Kompagniet måtte ikke få folk fra 4201’s
Hornedeling. Dog overflyttedes 4 mand –
tidligere kompagnichef Ole Fyhn, halv-
delingsfører Georg Nielsen, menig Isak-
sen og menig, politiassessor Strøbæk.
Senere overflyttedes menig Hans Morten-
sen og menig Kaj Brandrup. De overflyt-
tede var alle over 55 år.

Som deling under 4201 skulle alt godken-
des af kompagnikommandør Poul Niel-
sen, som var travlt engageret i kommu-
nalbestyrelse m.v. Det varede ikke længe,
før samarbejdet knirkede. A-delingen
havde fået godkendt 30 mand til iklæd-
ning ved våbenmester Kjærulf den 13.
april 1967.
Den 6. april bremsede Hjemmeværnsdi-
striktet ved en skrivelse udviklingen med
påstande om, at 4201 efter chefskifte og
ændringer i kommandoforhold m.v. hav-
de »behov for ro til at finde sig selv«. Man
frygtede, at en hurtig opbygning af A-
delingen ikke kunne holde, og opbygnin-
gen måtte foregå under loyalitet mod
4201 og hjemmeværnsarbejdet i alminde-
lighed, herunder hjemmeværnets vigtig-
ste regel: at sagen altid måtte gå forud for
personer.

Dette vakte selvfølgelig harme og resulte-
rede i korrespondance med Hjemme-
værnsdistriktet samt møde med politime-
steren. H. J. Lassens og 17 nyhvervede
mands »mandater« blev stillet frit til
»sagen« var afklaret. Efter samtale med
regionschefen, oberst K. Kjeldsen, frem-
sendte distriktet ved kurer et beklagende
brev med undskyldning.
Som tidligere planlagt samledes 30 mand
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til iklædning – den største samlede iklæd-
ning på Fyn siden hjemmeværnets start.
Før iklædningen talte oberstløjtnant A.
Christiansen, kompagnichef Krogh
Jensen (Kleberg) fra Politiregionen og
regionsleder, oberst K. Kjeldsen, som
kunne meddele, at det nye politihjemme-
værnskompagni ville få nr. 4234. Som det
ses af styrkeoversigten, præsterede hjem-
meværnskompagniet en hvervning af 103
mand fra 1. marts til 31. december 1967.
A-delingens samarbejde med »værts-
kompagniet« var yderst ringe, idet der
ikke var nogen aktiviteter på øvelsespla-
nen for A-delingen frem til maj måned.
Distriktet afholdt møde på »Sølund« 10.
maj 1967 med planlægning af grundskole
og forberedelse af en instruktionsøvelse
27.-28. maj med deltagelse af personel fra
Hjemmeværnskompagni 4234 A. Øvel-
sen omfattede overvågning og samarbej-
de med politimestrene. Det var derfor
med stor tilfredshed, at hjemmeværn-
skompagniet blev selvstændigt den 15.
juli 1967. Halvkompagnifører K. Dro-
strup var chef, løjtnant H. J. Lassen næst-
kommanderende, sergent Kr. Jensen
kommandobefalingsmand, menig Top
Christensen våbenmester og sergent
Knud Aage Gori skydeinstruktør. Ved
indberetning om skydeuddannelse på
gevær M/53 (17) i august 1967 erhverve-
de kompagniet 5 sølvmærker og 20 bron-
zemærker.

På dette tidspunkt havde kompagniet
kun 5 befalingsmænd. Midlertidigt ansat-
tes folk med en militær grad som befa-
lingsmænd, men der skete en stor
udskiftning de første 3-4 år. Ved enkadre-
ringen (»opdelingen«) oprettedes Faa-
borgdelingen med Ymer-, Sandegyde- og
Pugesøgrupperne. Hvedholmdelingen
med Horne-, Bjarne-, og Falsledgrupper-
ne. Holstenshusdelingen med Diernæs-,
Gærup- og Ulbølle/V. Skerninge-grup-
perne. Gelskovdelingen med Højrup/
Espe- og Broby- grupperne. I kommando-
delingen samledes kompagnipatrulje,

sanitets-(førstehjælp), forplejnings-, for-
synings-, signal-, »charme«-grupperne
samt hundegruppen (hovedsagelig Poli-
tihundeforeningen), som var den største
på Fyn under ledelse af Gunnar Jacobsen,
senere fællestræner ved hjemmeværnsdi-
strikt og region.

Ved udgangen af 1967 havde kompagniet
erhvervet 78 skyttemærker og erhverve-
de »Peter Heering pokalen« for første
gang som det hjemmeværnskompagni i
Danmark, der havde erhvervet flest skyt-
temærker i forhold til kompagniets
størrelse: 75,76% af hele styrken. Der kan
kun skydes 2 skyttemærker pr. mand på 2
forskellige våben. Pokalen blev forsvaret
og erhvervet til ejendom i 1970.

I oktober deltog hjemmeværnskompagni-
et i en øvelse sammen med marinehjem-
meværnsenheder fra Kolding, Ærø, hjem-
meværnskompagnierne 4210 og 4222
med forsvar af Faaborg havn og efterføl-
gende opklaring, fremrykning og ildover-
fald. 91% af kompagniets styrke deltog i
den samlede øvelsesstyrke på 150-200
mand. Det var første gang kompagniet
var vært ved en fællesøvelse, og ved øvel-
sesgennemgang på Bjørnshøj fastslog den
kritiske gennemgang, at øvelsen var en
succes.
Efterårets våbeneftersyn gav en dråbe
malurt i bægeret: Eftersynsrapporten
anførte en rengøringstilstand som »til-
fredsstillende« med undtagelse af 14
våben, som lige var udleveret fra depotet
til ny iklædt mandskab med betegnelsen
»mindre tilfredsstillende« (snavset og
dårligt vedligeholdt). Uddannelsen af
mandskabet kunne i 1967 notere 64 mand
på grundskole og 14 mand på befalings-
mands- og specialistkurser samt 8 mands
deltagelse i brevkurser.
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Lokaler

Iklædning under 4201 foregik fra kom-
pagnilokalerne på Odensevej. Den store
iklædning foregik fra et tømrerværksted
på Færgevej 4. Kompagniet fik indrettet
eget våbenkammer på loftet over den
gamle byrådssal på Torvet – op ad en
meget smal trappe, hvor det var svært at
komme op og ned med udrustningen.
Stabsmøder blev holdt på politistationen
på torvet, hvor 2 små lokaler til venstre
for indgangen var stillet til rådighed.
Møderne måtte ofte afbrydes, når der
kom »kunder«, idet politiarbejdet og
udrykninger skulle passes samtidig.
Signalkurser afholdtes i Diernæs Forsam-
lingshus. Sanitets (førstehjælp)kursus i
kælderen på Faaborg Sygehus eller på

Svanninge Sognegård. I sognegården, på
Landmandshotellet (gildestuen) og Fel-
tens Rist på Rasmussens Hotel holdtes
befalingsmandsmøder, hvor næsten alle
deltog, 25-30 personer. Et bødesystem for
at komme for sent eller for ikke at møde
uden afbud eller gyldig grund sikrede
fuld deltagelse.
Delings- og gruppemøder blev holdt pri-
vat hos de enkelte enheder. En gruppe
købte sågar 3-benede malkeskamler til
siddeplads i garagen. Lokalespørgsmålet
blev løst ved erhvervelse af Diernæs skole
i 1971.

Ved befalingsmandsmøde 13. maj 1971
blev lokalerne på Diernæs Skole besigti-
get, og man vedtog at starte istandsættel-
sen. Den 16. maj begyndte 3 lotter at skov-
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le skidt ud og rydde op, så malingen kun-
ne begynde. Hver eneste gruppe i kom-
pagniet har efter tur stillet mandskab til
rådighed, i alt ca. 700 timer. Der blev gået
til sagen. Skolen blev indviet den 2.
august 1971 med åbningsfest og spisning,
hvor over 90% af kompagniet deltog.
Hjemmeværnskompagni 4234 havde den
sydlige ende med 2 skolestuer og gang
(våben- og radiorum). 4201 havde den
nordlige ende med 1 skolestue og depot.
Arbejdet med klargøring af skolen fore-
stod Erik Nissen, Elly Jensen og Else
Poulsen. Erik Nissen skrev:

Med disse lokaler er afhjulpet et savn,
jeg håber de kommer kompagniet til
gavn.
Det er mit ønske, der kommer en tid,
hvor disse lokaler bliver vidne til flid,
at de om morskab må danne rammen
om godt kammeratskab, når vi er sam-
men.

Lejemålet med kommunen ophørte til
udflytning 1. november 1990. I februar
1991 fik kompagniet hjemmeværnsgård-
en »Damtoften«, tidligere »De gamles
hjem« i Faaborg.
Der blev holdt åbent hus den 5. februar
1991.

Kompagniets arbejde

Ved udgangen af 1967 var der iklædt 103
mand. Nr. 100 var Flemming Sørensen,
Horne, som fik overrakt en erindring.
Den politiske arena i den vide verden
opviste megen uro og drastiske hændel-
ser i 1966-67: Kulturrevolution i Kina,
strid i Kashmir, krig i Vietnam, grænseuro
mellem Kina og USSR. Også i Europa ske-
te uroligheder: Statskup i Grækenland,
forsøg på afspænding mellem DDR og
Tyskland, den »kolde krig« kørte videre
på lavt blus, uroligheder i Spanien. Men
trods alt tegn på opblødning af fronterne
mellem vest og øst og meget mere. Denne

verdenssituation kan have haft indflydel-
se på hvervningen, da ingen kunne være
tryg ved udviklingen.

Forsvarsviljen var tilsyneladende stor i
Faaborgområdet. Hvervning til kompag-
niet gik let. Det virkede ofte, som om
kompagniets repræsentanter var vente-
de. En del meldte sig selv for at komme
med, og man har endog bebrejdet kom-
pagniet, hvorfor man ikke forlængst hav-
de henvendt sig for at få de pågældende
med som kammerat i kompagniet. To
gruppeførere hvervede selv deres grup-
per.
A-enhederne havde stor fremgang over
hele landet – det var måske et modefæno-
men?

Politiets personel lærte også familierne at
kende, idet man ofte under patruljer
holdt ind og fik »en sludder«. Tjenstligt
gav det samtidig et stort lokalkendskab.
Beboerne på landet lærte også, at politiet
ikke bestod af »bussemænd«. Det var
ellers en udbredt opfattelse, at når politiet
kom på besøg, var det forbundet med
noget ulovligt.

Grundskolen i 1968 blev afholdt af
distriktet og med distriktets instruktører
fra 18. januar til 24. marts. De første lotter
blev iklædt 8. februar, og 5 lotter deltog i
Lotteregion VI’s daggrundskole i Melby-
lejren. Lotterne var i uniform, og dermed
havde de hilsepligt ved vagten, som blev
bestredet af personel fra felthær eller
marine.
Ved ankomsten til lejren observeredes en
befalingsmand, som havde »guld på
skulderen« ved lejrens indgang.
Af frygt for påtale for ikke at hilse, hvilket
de endnu ikke havde lært, flygtede de alle
ind i en købmandsforretning og gemte
sig, til befalingsmanden var forsvundet.
Derefter gik de nikkende og smilende
igennem vagten.

Som kompagniets forbindelsesled til
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mandskabet påbegyndtes udgivelsen af
bladet »Ymer« med oplysningsmanden
og journalisten Bjarne Bekker som redak-
tør.
I februar 1968 havde kompagniet 13
mand på delingsfører- og gruppefører-
kurser på Hjemmeværnspolitiskolen.
Forhindringer begyndte allerede under
udrejsen ved kommunegrænsen til Bra-
hetrolleborg, hvor den ene bil kørte i grøf-
ten. Al bagage måtte omlæsses til efterføl-
gende bil og mandskabet blev sendt med
bussen. Bilen med bagage kørte til
Knudshoved for at standse den foran-
kørende. Det lykkedes på færgen, og
resten af mandskabet ventede i Halsskov.
På færgen opdagede »rutebilpassagerer-
ne«, at deres tegnebøger med penge lå i
en bil på en anden færge. De måtte vaske
op, til de øvrige kom og indløste dem.
Den tur var med til at skabe sammenhold.

Kompagniet benyttede ofte 4-dages kur-
ser til afvikling af pligtig tjeneste. Kurset
21.-25. februar 1968 afholdtes i Katterød
forsamlingshus med 75 deltagere og blev
inspiceret af hjemmeværnets chef, gene-
ral O. Permin, oberst K. Kjeldsen Hjem-
meværnsregion IV, oberstløjtnant A.
Christiansen Hjemmeværnsdistrikt Syd-
fyn, regionspolitileder Lønborg, Odense,
og politimester E. Dahl-Madsen, Faaborg.
Under middagen med gule ærter var der
ros til kompagniet fra generalen, specielt
at et par politifolk på mindre end ét år
havde skabt et af landets bedste politi-
hjemmeværnskompagnier og havde
opnået en så god uddannelsesstandard.

Den 19. juli 1968 fik 7 af kompagniets
mandskab tildelt »Fortjenstkors for
marchdygtighed« ved Nijmegenmar-
chen: Halvkompagnifører K. F. Drostrup,
halvkompagnifører H. J. Lassen, og
menig P. Hermann på regionens hold og
V. Drostrup, E. G. M. Jørgensen, B. L. Las-
sen og I. Poulsen på lotteregionens hold.
I 1969 afsluttedes sprængningskursus,
hvor 13 mand opnåede sprængningscer-

tifikat. Derudover deltog 55 af personellet
i forskellige kurser i 1969.

Hjemmeværnskompagni 4201, Faaborg
havde så mange opgaver, at den mand-
skabsstyrke, der var til rådighed, ikke var
tilstrækkelig, hvilket gav anledning til
forhandling mellem distriktet og de to
Faaborgkompagnier. Hjemmeværnskom-
pagni 4234 tiltrådte, at en gruppe ført af
gruppefører Åge Preben Olesen med 7
mand blev overført til Hjemmeværns-
kompagni 4201. Samtidig blev det aftalt
at støtte med instruktører, hvor sådanne
ikke fandtes i 4201.

Skydning

Blandt indberetninger om gennemførte
skydninger fra distriktets enheder indta-
ger Hjemmeværnskompagni 4234 en
særstilling, idet antallet af erhvervede
skyttemærker er væsentligt over gen-
nemsnittet.
Et ihærdigt arbejde fra skydeinstruktører-
ne var medvirkende til dette. Skydein-
struktører var K. A. Gori (15/7 1967 –
31/12 1969) og Thorkild Nielsen (fra 1/4
1970). Sidstnævnte fejrede i 1995 25-års
jubilæum som skydeinstruktør, hvilket
kun få oplever. De første år fejredes tri-
umfer med erhvervelse af »Heeringpoka-
len«, som forsvaredes og blev ejendom i
1970.

Over 15 år, i tiden 1970-1991 opnåede
hjemmeværnskompagniet i gennemsnit
årligt 56 mærker, hvoraf 29% var guld-,
33% sølv- og 38% broncemærker. Der
blev i gennemsnit skudt 2-3 dage måned-
ligt på bane ud over træning på salon-
baner. Ikke blot kvantiteten, men også
kvaliteten bevistes, ved at hjemme-
værnskompagniet ofte deltog med op til 3
mand ved landsskyttestævner. Der blev
opnået gode placeringer ved holdskyd-
ninger og ved konkurrencerne som regi-
ons- og landsskytter.
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Over 25 år fra 1969 til 1994 vandt kom-
pagniet 7 holdskydninger i regionen og
15 vindende regions- og 10 landsskytter.
Skydeuddannelsen blev suppleret ved
»udrykninger« til skydeterræn i Borris og
Tranum. I mange konkurrencer blev pla-
ceringerne belønnet med pokaler, såvel til
enkelte skytter som til hold. Som eksem-
pel kan nævnes, at Hans Elmer Niels
Andersen, Korinth i en alder af 60 år blev
landsskytte på gevær M/75 i 1994 i hård
konkurrence med en halvt så gammel
kammerat fra Ringkøbing. Derudover
erhvervede Hans Andersen guldmærke
på gevær, maskinpistol, maskingevær og
pistol. Ligeledes er det velkendt, at sky-
deinstruktør Thorkild Nielsen også selv
har hjemført et større antal pokaler.

Øvrige uddannelse

Personellet deltog i mange kursustyper
på Hjemmeværnsskolen, Politihjemme-
værnsskolen i Julebæk, ved distriktet
eller i kompagniet. Funktionskurser og
specialistkurser på mange relevante
områder dækkede det uddannelsesbe-
hov, som kan tilgodese et veluddannet
hjemmeværnskompagni. Hold og enkelt-
mand deltog i talrige konkurrencer og
mærkeprøver. Fire lotter blev i 1975 dan-
marksmestre i terrænsport. Selvforsvars-,
sanitets (førstehjælp) – og signalmærke-
prøver m.fl. er bestået af en stor del af
personellet. Flere har deltaget i de større
marcharrangementer i Nijmegen og på
Hærvejsmarchen.
Den gode opslutning om kompagniets
kurser og andre aktiviteter skyldes for en
dels vedkommende en omhyggelig plan-
lægning og motivering af mandskabet.
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Befalingsmandsmøderne blev nøje plan-
lagt af staben. Alt som skulle drøftes blev
gennemgået, og tid afsat til emnerne.
Ingen unødvendig snak – man var ikke
samlet for mødets skyld, men alle skulle
have noget med hjem. Kompagnichef
Drostrup kunne have besvær med at bli-
ve færdig med at tale til den aftalte tid,
men det var et krav om samarbejde. Ved
mødet blev der holdt pause i 20 minutter
med kaffe og socialt samvær.
Sidste del af mødet blev brugt til under-
visning: 5-punkts-befaling, terrænbord
med ildoverfald, bevogtning, angreb,
patruljetjeneste, kortlære m.v. I befalings-
mandsmøderne deltog 30-35 mand, og
der krævedes disciplin, hvilket bødesy-
stemet også medvirkede til. Bøderne gik
til hjælp for indkøb til næste befalings-
mandsmøde.

Kompagniet har gjort meget for at »pleje
hjemmefronten«: der blev afholdt jule-
marcher, fastelavns-, kompagni- og jubi-
læumsfester, hvor familierne ofte kunne
deltage. 10-års jubilæet holdtes 27. august
1977 i Diernæs forsamlingshus, 20-års
jubilæet 20. juni 1987 afholdtes i Katterød
forsamlingshus. 25-års jubilæet var plan-
lagt til 5. september 1992 i Diernæs for-
samlingshus, men måtte aflyses p.g.a. for
lille tilmelding.

Der stilledes store krav og gå-på-mod for
at være en effektiv befalingsmand. Som
eksempel kan nævnes, at næstkomman-
derende over to år deltog i 7 kurser af
mindst én uges varighed ved siden af den
løbende tjeneste. Udviklingen i både tak-
tik og våben har løbende stillet krav til
ajourføring af uddannelsen. Generations-
skiftet i personellet medvirkede ligeledes
til, at uddannelsen er en stadig procedu-
re, som skal køres igennem.

Ud over 4-dages-kurser og interne grup-
pe- og delingsøvelser har hjemmeværns-
kompagniet haft mange veltilrettelagte
øvelser i kompagniramme, lokalt sam-
men med andre hjemmeværnskompagni-
er, felthæren, marinehjemmeværnet eller
i distriktsramme. En nærmere omtale af
disse øvelser, som reelt er en afprøvning
af hjemmeværnskompagniets formåen,
resultater af uddannelsen og kompagni-
ets moral, må findes i Hjemmeværns-
kompagni 4234’s interne optegnelser.
Men kompagniets målsætning og slogan
fra oprettelsen:
»Hvor der er vilje er der vej«,
er stadig gældende.
Hjemmeværnskompagniet har igennem
årene vist, at målsætningen var rigtig.
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Hjemmeværnskompagni 4240,
SVENDBORG

Oprettet 15/8 1952 som stabskomapagni
med: F-DEL=føringsdeling (Kommando-
stationsdeling, hundegruppe, signal-
gruppe, ordonnansgruppe og designere-
de lotter), P-DEL (PolitiDeling), EL-DEL
(Elværkspersonel) og T-
DEL(Telepersonel).
15/4 1957 ændrer 4240 status til område-
kompagni (bykompagni).

Chef

Kaptajn Berner-Sørensen
15/8 1952 (KC t.r. 15/9 1952). Afsked
30/9 1953,
Kaptajn Uffe Holmgaard Graversen
Kompagnikommandør 1/10 1953.
Udnævnt kaptajn 1/2 1954. Afsked 31/3
1966
Kaptajn Carl Chr. Jørgensen
Fg. kompagnichef 1/1 1966, udnævnt
kaptajn 1/4 1966. Afsked 30/6 1976,
Kaptajn Aage E. Axelsen
1/7 1976. Afsked 31/12 1984,
Kaptajn Palle Christiansen
1/1 1985. Afsked 30/4 1987,
Kaptajn T. Justesen
1/5 1987. Afsked 31/5 1992,
Premierlø jtnant Franz Lüthi
Fg. kompagnichef 1/6 1992

Næstkommanderende
Løjtnant Hardy Kristensen
15/9 1952. Afsked 1/4 1953 (DF
t.r./HJVD)
Løjtnant U. H. Graversen
1/4 1953 – 1/10 1953
Løjtnant B. E. Jørgensen
1/10 1953. Afsked 31/3 1957
Løjtnant Ole Petersen
1/4 1957. Afsked 1/4 1959
Løjtnant B. E .Jørgensen
1/4 1959. Afsked 30/11 1960
Løjtnant C. C. Jørgensen
1/12 1960. Afsked 31/3 1966
Premierlø jtnant Aage E. Axelsen
1/4 1966. Afsked 31/6 1976
Premierlø jtnant Palle Christiansen
1/7 1976. Afsked 31/12 1985
Løjtnant Jan Nørregaard
1/7 1985. Afsked 31/7 1990
Løjtnant Franz Lüthi
1/1 1992. Afsked 31/5 1992
Premierlø jtnant Maj-Britt Rasmussen
1/6 1992

Politideling

A. O. Hansen
15/8 1952. Afsked 1/9 1952
P. Brix-Jansen
1/9 1952. Afsked 30/10 1953
Harry Pedersen
1/11 1953

Styrke

15/4 1957 afgives 22 mand ved opret-
telse af HJVK 4200 STKMP

1958 75 mand (excl. lotter)
1965 88 mand (excl. lotter)
1974 76 mand (excl. lotter)
1979 76 mand og 2 lotter, i alt 78
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4240 – Distriktets bykompagni
til hverdag og fest
Ved Palle Christiansen.

Et nyt kompagni så dagens lys den 15.
august 1952, og den officielle skrivelse
lød således:

» I henhold til Hjemmeværnsregion IV’s
skrivelse af nr. T./853 af 7/8 1952 har
hjemmeværnet bemyndiget Regionen til
at oprette kompagni 4240 Svendborg fra
15/8 1952.
Kompagnikommandør K. Berner-Søren-
sen,
Næstkommanderende Hardy Kristensen,
KBM (KommandoBefalingsMand: den,
der varetager administrative opgaver) og
våbenmester K. J. Broné,
GF (GruppeFører) Laurits Knudsen 4216
er overflyttet til 4240 – til rådighed for
uddannelse af ny iklædt mandskab ved
4216 og 4240. [..]
Depotet i Møllergade 32 vil snarest
muligt blive bragt i orden. Vel mødt til
arbejdet ved kompagni 4240 og til et for-
håbentlig godt samarbejde. Og skal vi så
være enige om hver især at bidrage til
kompagniets vækst, så vi inden alt for
lang tid kan nå vort mål: et fuldtalligt
stabskompagni.

Venlig hilsen. K. Berner-Sørensen«

Svendborgs eget bykompagni

Hjemmeværnskompagni 4240 er Svend-
borgs eget bykompagni. Utallige svend-
borgensere fra alle sociale lag har været
med til det store idealistiske arbejde for
sagen igennem de forløbne næsten 50 år.
Kendte forretningsfolk og erhvervsfolk
fra byen har trukket på samme hammel
som de mere anonyme idealister. Og alle
har været med til at sikre, at 4240’s fakkel
blev bragt videre til de næste generatio-
ner af hjemmeværnsfolk.

EL-delingens folk dannede
grundstammen

Starten til kompagniet blev givet den 15.
august 1952. Kompagnikommandør fra
denne dato var lektor K. Berner-Sørensen.
Grundstammen i den nye enhed var per-
sonel fra stabselementet i Hjemmeværn-
skompagni 4216. Delingsfører B. E. Jør-
gensen og hans 15-16 mand fra
»EL-delingen« udgjorde grundstammen i
det nye kompagni. Mandskabet bestod af
ansatte fra Svendborg Elektricitetsværk.
Elværksbestyrer Svend Jensen var også
med i arbejdet.
B. E. Jørgensen ledede delingen, dels i
kraft af sin tidligere løjtnantsrang i for-
svaret og dels p. g. a. sin ansættelse ved
elværket. Delingen bestod af 2 grupper.
Den ene havde Villy »Måler« Nielsen som
gruppefører. EL-delingens primære
opgave var bevogtning af elværket, og
hertil kom nu den almindelige hjemme-
værnstjeneste i 4240: Skydninger, øvelser,
m.m.

Arvefjenden var Billings
tropper

B.E. Jørgensen fortæller, at »arvefjenden«
på øvelserne dengang var guldsmed Bil-
lings tropper fra Taasinge-kompagniet.
Øvelserne var nogle drabelige dyster. – Vi
skød med gevær 53/17 (den militære
betegnelse for geværmodellen), fortæller
B.E. Jørgensen, og på øvelserne benyttede
vi træprojektiler, som set med nutidens
øjne – rent sikkerhedsmæssigt – lod
meget tilbage at ønske. Men ingen kom
dog til skade alligevel. Uniformeringen
var aflagte, australske uniformer med
korte battledressjakker. Støvlerne og
skjorten leverede vi selv. Så det kunne af
og til være en blandet uniformering. Men
det lagde man ikke så meget vægt på i
hjemmeværnets pionertid, blot man hav-
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de den rette ånd. Kammeratskabet var
udmærket. Gennemsnitsalderen lå vel
omkring de 40 år, så det var modne krige-
re i uniform. Foruden EL-delingen blev
der også koblet en politideling på under
ledelse af A. O. Hansen, samt en TELE-
deling fra Telefonhuset. Stabsdelingen
omfattede kompagnistaben samt en hun-
degruppe, signalgruppe og ordonnanser.
Alt i alt var det nye kompagni enkadreret
(»opstillet«) som et stabskompagni.

Byens kendte personer
var med:

Mandskabslisten kunne mønstre mange
kendte navne: Apoteker Lassen, slagter
Ohm, tidl. borgmester Svend Aage
Andersen, elværksbestyrer Svend Jensen,
bager Victor Bihlet, skoleinspektør Nimb.
Ja, listen kunne blive meget længere.

1953: Svendborgs 700 års
jubilæum – Kong Frederik
blev modtaget af kompagniet:

Allerede året efter starten kastede kom-
pagniet sig ud i en stor opgave:At modta-
ge kong Frederik den 9. med følge på hav-
nen i Svendborg. Kongeskibet anløb ved
honnørkajen på Holmen i anledning af
700 års jubilæumsfestlighederne. Svend-
borg stod på den anden ende i flere dage.
Festligheder som siden kun er overgået af
Landsstævnet i 1994!

Johs. Folke Olsen beretter: 24 mand fra
kompagniet var trådt an i velpudsede og
nystrøgne uniformer, nypibede støvlega-
mascher og skinnende geværer. Jeg stod
nær fløjen, og bag mig stod arkitekt Niel-
sen. Tropperne blev ledet af næstkom-
manderende, Uffe Holmgaard Graver-
sen. Da vi ikke var særligt trænede i
eksercits, måtte vi beholde geværerne i

hvil under hele kongemodtagelsen.
Måske havde kongen ventet, at vi præs-
enterede gevær, men i hvert fald sagde
han venligt, henvendt til fløjen: »Tak fordi
I kom!«. Trods alt var det jo gået som
planlagt, og vi havde haft en herlig dag.

Specialkommando:
Kulissemaling til operette:

På forsamlingsbygningen i Vestergade
skulle opføres en operette i 1950’erne.
Hvad var så mere nærliggende end at få
det lokale hjemmeværnskompagni til at
hjælpe sig med at male kulisserne?
Uransageligt af hvilke årsager blev opga-
ven stillet til 4240. Og hermed udkom-
manderet til Foldager Larsen, John Ben-
dixen og en mand mere, som vi ikke
husker navnet på.
Foldager Larsen: – Opgaven med at male
kulisserne skulle foregå på Svendborg
Statsgymnasium, Viebæltet. Vi skulle
male på kæmpestore maskinpapirsark,
og opgaven blev skam løst tilfredsstillen-
de. Kompagni 4240’s mandskab med
damer overværede operetten i Forsam-
lingsbygningen. Der sluttedes af med
musik og dans. En rigtig kompagnifest.

En kedel kogende vand
gjorde underværker:

Gevær 53/17 var enhedens våben i 50’er-
ne; Foldager Larsen husker arbejdet med
blår, olie og rensepind, når geværerne
havde været i funktion. Det kunne f. eks.
være i forbindelse med de legendariske
øvelser ved Enghytten i Syltemade Ådal,
eller ved Skovhytten på Thurø Rev. En
uofficiel, men forbudt kur var at hælde en
kedel kogende vand gennem det snoede
løb. Når vandet fordampede, var løbet
pænt. Og så var det klar til våbeneftersyn
på Navigationsskolen. Også dengang
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omfattede det en grundig eksamination
af geværerne.

Vi var parate under
Ungarns-krisen i 1956:

Danmark gjorde sig rede til at klare even-
tuelle uforudsete følger af Ungarns-kri-
sen. Man var dengang bange for, at kon-
flikten ville brede sig helt op til de danske
kyster.
Hjemmeværnet og dermed også 4240 var
klar til at løse sine opgaver! Folke Olsen
stod bl.a. vagt ved Christiansmindestien
og spejdede ud over Svendborgsund.
Men som bekendt, så skete der heldigvis
ikke de store ting på vore breddegrader.
Hjemmeværnet fik både tilgang og
afgang i anledning af Ungarns-krisen.

4240 blev områdekompagni
i 1957:

Ud fra kompagniets enkadrering, var
4240 et stabskompagni. Men fra den 15.
april 1957 blev dette ændret, så 4240 blev
et almindeligt områdekompagni. Kom-
pagnichefen var Uffe Holmgaard Graver-
sen (siden 1954). Næstkommanderende
Ole Petersen. Det nye område omfattede
den indre by i Svendborg (ca. 4 km2).

Mona-eftersøgningen var en
samfundsopgave:

Arkitekt Folke Olsen beretter: – Alle
mand var af hus i 1964. Også kompagni
4240. Civile og næsten alle grene af total-
forsvaret deltog også i eftersøgningen af
den forsvundne pige. Kompagniet fik til-
delt et eftersøgningsområde fra Faabor-
gvej og gennem markerne op til Kirke-
byskoven. Grev Axel på Hvidkilde fik

grundigt gennemtrampet sit korn i en
halv dags tid. Det var sporene af eftersøg-
ningsholdenes lange kæder af folk og
hunde. En samfundsopgave der krævede
en fælles indsats. Eftersøgningen i det
nævnte område var resultatløs.
Monas lig blev fundet ved Nørresø.

De unge kommer:

1960’erne var en brydningstid. De helt
unge begyndte at melde sig til rækkerne i
begyndelsen af årtiet. Kompagnichef i
4240 Uffe Holmgaard Graversen mærke-
de også lidt til de nye tider. Kompagniet
havde 88 medlemmer. Heraf var der nu
kommet 4 helt unge på 19-20 år: Hans
Dam Jørgensen, Per Graversen, Palle
Gjedved Jørgensen og jeg, Palle Christi-
ansen:
Jeg modtog et velkomstkort fra KBM
Svend A. Hansen, som i civil havde sin
forretning i Møllergade 106. Udrustnin-
gen skulle hentes på kompagnidepotet,
som lå i baghuset over gården, Møllerga-
de 80, tæt på det sted, hvor »Terningen«
er opstillet i dag. Til udrustningen hørte
kakiuniform M/44 plus en kæmpestor
feltkappe M/44 til de kolde vinterdage.
Desuden en meget lang bajonet, korte
brune støvler og stålhjelm med net. Også
et gevær M/53/17, som jeg med stor for-
sigtighed tog i øjesyn. Der var vist en del
mere, som jeg skulle kvittere for. Våben-
mester Aage Axelsen stillede den tunge
papkasse på bordet.
Jeg var klar til hjemmeværnstjenesten!

Kommandoråb i
Stævneskoven:

Grunduddannelsen i begyndelsen af
60’erne foregik hovedsagelig lokalt i
kompagnierne med skydninger, kurser
og teori. I øvrigt suppleret med distriktets
tilbud. Ude bag Linkenkærsvej ligger
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Stævneskoven. Dengang fandtes her en
»kødfoderfabrik«. På pladsen foran – og i
det nærliggende, bakkede skovterræn –
lærte vi de grundlæggende, militære fær-
digheder af vore gruppeførere. Det gjaldt
både os nye samt de »gamle« veteraner,
som kom for at genopfriske deres viden.
Alle fik en god søndag formiddag sam-
men. Vi lyttede og lærte. Gartner Erling
Åmands klare kommandostemme gjalde-
de ud over skovbakkerne.

Krudtrøg i kælderen:

Skydninger foregik udendørs dels på
Thurø Rev og på skydebanen på Røde-
ledsvej. Men salonskydningen indendørs
foregik i kælderlokalerne under Svend-
borg Navigationsskole. På øvelsesplanen
blev stedet kaldt »Eksercerhuset«. Skyde-
instruktør Ole Petersen – populært kaldet
»Skyde-Ole« – var dygtig til at lære os at
holde rigtigt på geværerne og at »tage det
bløde aftræk«. Han var pedel på Østre
skole og havde den fornødne myndighed
og pædagogiske sans.
Luftudsugning i kælderen fandtes ikke.
Man tænkte ikke så meget i de baner. Så
mens vi lå og skød – med de gamle tan-
gmadrasser som underlag – så sved
krudtrøgen godt i næsen.

Svendborg Torv
var fast mødested:

Bortset fra salonskydningerne på Naviga-
tionsskolen udgik næsten alle arrange-
menter fra Torvet ved Wiggers Gård.
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn havde sit
kontor på 1. sal; det var ved indgangen
hen mod rådhuset (dengang ved Werner
Kuhrs sportsforretning). Kun få havde
nemlig bil i starten af 1960’erne. Således
var det almindeligt at se hjemmeværns-
folk i fuld feltmæssig udrustning i den
indre by.

Fra juli 1962 kunne alle se det nye gule
ærmemærke »HJV« for Hjemmeværnet
syet på uniformen.

Før Sølund havde man
»Lottereden«:

I gården vedAnne Hvides Gård lå »Lotte-
reden«. I folkemunde kaldtes bygningen
for »Musereden«. Det var en faldefærdig
to-etagers bygning, som nu er revet ned.
Det sydfynske hjemmeværn afholdt kur-
ser og møder her. Lotterne havde altid
travlt i køkkenet med kaffebrygning og
smøring af ostemadder.
Jeg deltog bl.a. i et radiokursus med den
store SMH (Sender / Modtager, type H).
Det var svært at lære den stramme og høj-
tidelige radioprocedure og at »kalibrere
squelch’en« for os nye.
Befalingsmandsmøder holdtes også i
»Lottereden«. Det nye maskingevær, som
afløste »Jomfru Madsen-geværet«, lærte
vi at kende et andet sted i byen. Det var
på kleinsmedeværkstedet i baggården til
Brogade 15. Alle aktiviteter bar præg af,
at pionertiden først rigtig sluttede, da
Sølund kom ind i billedet. Så kunne det
hele foregå i samlet regi, men det var først
efter 1965.

Afsnitsøvelse med SMH
i Holmdrup:

Efter teoridelen i »Lottereden«, skulle det
hele prøves i praksis på en weekendøvel-
se i januar 1963. Det foregik ude på mar-
kerne ved Holmdrup. Vældige antenner
blev rejst med stramme barduner i bak-
kerne. Arbejdet krævede en ihærdig ind-
sats. Når bilerne kørte forbi ovre på
Nyborg landevej, skete det sommetider,
at bilradioernes musik fra flere af disse
køretøjer gik ind på nettet. SMH-statio-
nerne var ellers funktionsdygtige, men
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samtidig nogle uhåndterlige giganter.
Især set med en begynders øjne. Vore
aktiviteter blev i øvrigt også hæmmet af
de fodlange og tunge feltkapper, model
M/44, som vi bar.

Kædedansen fortsatte ombord
på Vindebyfærgen:

4240’s legendariske kompagnifester hold-
tes, traditionen tro, altid i februar. F. eks. i
1963 var der torskespisning i restaurant
Borgens festlokaler på 1. sal, med over 50
deltagere. Harmonikamusikken blev
leveret af Ottesen fra Odensevej. Alle
hjemmeværnsfolk mødte i den kakifarve-
de og nypressede M/44 uniform og
damerne i festtøj.
Som faste gæster var næsten hvert år
oberst Kjeldsen fra Regionen med frue
samt distriktsleder A. Christiansen (»Far-
mand«) med frue.
Når den kogte torsk og saltmadderne var
fortæret, talerne for damerne afsluttet og
festsangene sunget, så blev der spillet
banko under festlige former. 2 gennem-
gående plader var standarden, og der
blev sagt mange vittige bemærkninger
under spillet. Selskabet blev grundigt
rystet sammen. Unge og gamle havde
mange fælles oplevelser.
Ottesen på harmonikaen fik stemningen
op på sit højeste, og alle deltog i dansen.
Der blev dannet lange kæder. Anført af
harmonikaspilleren dansede alle helt ned
på gaden. Ja, sågar i 1963 helt ombord på
Vindebyfærgens dæk og tilbage igen, kun
fordi det var for koldt at tage med til Taa-
singe uden overtøj.
Festen fortsatte ud til de små timer, og det
var kutyme at fortsætte ude hos gartner
Åmand til den lyse morgen. De var der
alle sammen fra dengang: Chris Jør-
gensen, Børge Bihlet, Iglemose, Carl Wil-
de, Aage Axelsen, Svend A. Hansen, Her-
luf Ostemand, Erling Åmand, August
Kleckers, maler Hundstrup, Alf Lund,

Frank Grønlund, Ole Petersen, Peter
Henriksen, Aage Saabye, Dorvil, Stærke,
slagter K. E. og mange flere. Vi unge var
nærmest med som en slags appendiks på
selskabet.

Mortérskydning på Tranekær
i oktober 1963:

Hjemmeværnet havde et spændende
våben i 1960’erne: 51 mm. mortér med
betegnelsen M/45. Både til røggranater
og brisante (spræng-) granater.
4240 stillede med det største antal delta-
gere (14), da distriktet inviterede til skyd-
ning på Tranekærs marker med mortér og
maskingevær M/62. 14 mand på ladet af
lastbilen fra Henningsens bådeværft i
Rantzausminde kørte til Langeland. Mor-
genkaffen ventede på hjemmeværnsgård-
en i Tranekær. Skydeterrænet var marker-
ne vest for Slotsalléen. 4226 fra Langeland
leverede 4 stk. 51 mm. mortérer.
Efter klargøring lød ordrerne: »Lad mor-
tér, lav elevation, røggranat. 400 meter!«
Granaterne landede ude i det bakkede
terræn, og det var interessant at se røgfa-
nerne, når granaterne landede derude.
Hele 10 sydfynske kompagnier deltog.
Alle fik udleveret varm middagsmad på
hjemmeværnsgården i den gamle sukker-
fabrik ved Tranekær.

Nye uniformer,
T/67, T/68, T/69:

Kompagniet kørte uændret sine gode
aktiviteter, nu under Chris Jørgensens
ledelse. De gamle og veltjente M/44 uni-
former blev udskiftet med de tjenesteuni-
former, vi kender i dag, kombineret med
den grønne kampuniform. En virkelig
revolution i påklædningen.
En ny model med kort uniformsjakke og
skråhue faldt ikke rigtig i god jord. Det
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blev som bekendt de lange uniformsjak-
ker, der vandt. Årstallet var 1968 – 69.
Samtidig blev den mørkegrønne baret
standard.

De unge gik i aktion i 1972

Ved et møde i Vestergade 161 hos Palle
Christiansen den 18. januar 1972, blev
grunden lagt til de grupper, som er aktive
i dag. Ca. 10 unge medlemmer af 4240
besluttede at starte med stribevis af akti-
viteter i et hæsblæsende tempo.
Det resulterede i 19 aktiviteter i gruppe-
ramme, inden året 1972 sluttede: 11 grup-
pemøder, 3 øvelser, marchture og teoriaf-
tener. 1. gruppe under ledelse af Palle
havde følgende med: John Daly, John
»Iris« Christophersen, Ib Larsen, Arne
Olsen, Per Saabye, Kjeld Kronborg, Cha-
las, »Pibe-Jan« og Ove Franker Nielsen.
Allerede i september måned blev der

arrangeret weekend-øvelse i bykamp i
Nymindegablejrens ruinby, Sønder-Mal-
ling.
1973 var aktivitetsniveauet stadig på ful-
de omdrejninger og med en mødeprocent
tæt på 100. Generationsskiftet havde bidt
sig fast på det gamle kompagni.

Kompagnifesten i 1973:

Her er to udvalgte vers.
Melodi: Katinka Katinka:

På Sølund blandt venner er stemningen
go’
ja særligt når »Fyrre« har gilde.
For her er du velkommen, det kan du tro,
vi skaber os alle som vilde.
De veltjente basser med kondi på NUL
og dem, som der altid er ladet med kul
de mænger sig sammen, og alle er tro,
ja, særligt når »Fyrre« har gilde.
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De nye i flokken har tempo og fart,
og kræver et møde om dagen
desuden hver søndag, for ingen er sart,
jo, de gør skam noget ved sagen.
En langhåret kriger i kampuniform
er blevet en ganske almindelig norm.
Så lad os nu feste og ha’ det lidt rart,
og kæmpe for hjemmeværnssagen!

Vokseværk!

Stille og roligt voksede den unge gruppe
til 16-17 mand, og nye begæringer var
undervejs. Tiden var inde til at ændre på
gruppeinddelingen. Den 18. juni 1974
blev den nye organisation præsenteret.
Stamgruppen fra 1972 blev udskilt i 4
grupper:

1. gruppe med 7 mand. GF Svend Buch,
2. gruppe med 6 mand. GF Regner

Rasmussen,
3. gruppe med 5 mand. GF Allan Christi-

ansen,
4. gruppe med 5 mand. GF Jan Nørrega-

ard.
Delingsfører for de 4 grupper: Palle Chri-
stiansen.

De glemsomme tyggede på rå
rabarberstængler:

Flotille 244 sejlede hele den nyorganisere-
de deling på øvelse ovre på Drejø i som-
meren 1974. Enkelte mente ikke, at de
behøvede at fylde vand i feltflaskerne
hjemmefra. Men enhederne blev placeret
ude ved kysten, og feltrationen til mor-
genkaffen var pulverkaffe. De »glemsom-
me« måtte gå på rov efter rå rabarber-
stængler for at få lidt væde. Aldrig mere
tomme feltflasker. Fjenden var 4219 fra
Taasinge. 4240 blev i øvrigt taget »på sen-
gen«, sovende under regnslag. Det var en
øvelse, som gav gode erfaringer i krigs-
håndværket.

1., 2., 3. og 4. gruppe
har fart på:

De efterfølgende år op imod 1980’erne
var præget af videre fremdrift. Bykam-
pøvelsen i Nymindegab, øvelse »City 75«,
ja mindst én øvelse pr. måned, selvarran-
geret. Kompagniet fik en tilgang på hele
12 nye, unge mænd i 1975.
Kompagnichef Carl Christian Jørgensen
(bedre kendt som »Chris«), takkede af pr.
30/6 1976 og Aage Elef Axelsen blev ny
chef fra samme dato. Næstkommande-
rende Palle Christiansen, kommando-
befalingsmand Svend A. Hansen, våben-
mester Aage Saabye. I 1976 blev det
nye gevær M/75 udleveret til »mænner-
ne«.

Nytårsskydning 1977:

- havde en meget speciel ordlyd i indby-
delsen: »Vi har nogle rædselsvækkende
spændende skydekonkurrencer for hele
familien. Der er råhygge med kaffe og
småkager i skydekælderen ved Svend-
borg Idrætshal. Vi skal have tjenesteuni-
form på, og pigerne kan jo bare komme i
det tøj, de nu engang går i.
Efter at have skudt nytåret ind, ca. kl. 17,
tager vi hjem, skifter uniformen ud med
den civile mahognihabit, smører et par
klemmer, hanker op i konen og madkur-
ven og møder på Sølund kl. 19.00. Præmi-
euddeling til eftermiddagens heldige
skytter. Herefter hornmusik, kvinder og
dans, lige til vi finder det på tide at finde
hjem til det »firbenede sovemateriel«.
Behøver vi at fortælle, at der kom mange?

Jubilæumsåret:

Kompagni 4240 kunne fejre 25 års jubi-
læum den 15. august 1977. Kompagnichef
Aage Axelsen holdt åbent hus på Sølund i
kompagnilokalerne »Svendborgstuen«.
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Tidligere chef Uffe Holmgaard Graversen
skænkede en vandrepræmie, som udde-
les én gang årligt til kompagniets bedste
hjemmeværnskammerat, énstemmigt
valgt af befalingsmændene. Endvidere
skænkede tidligere chef Chris Jørgensen
et jubilæumsfad for årets bedste duelig-
hedsskydning på GV/75; det var ligele-
des en vandrepræmie. Kompagniet mod-
tog også mange hilsener og blomster på
dagen.

Ny kommandobefalingsmand:

Svend A. Hansen søgte pr. 31. august sin
afsked som kommandobefalingsmand
efter en årrække på posten. Han blev
afløst af Ivar Møller Jensen.

Store øvelser på programmet:

1978 blev også et stort år, rent øvelses-
mæssigt. Nævnes kan en bivuakøvelse i
Gudbjerg Skov, en øvelse på Ærø og øvel-
sen »Bøsøregård 78« ved kysten ud for
Hesselager. Traditionen tro blev der i gen-
nemsnit holdt én øvelse pr. måned i kom-
pagniet, og dette fortsatte ind i 1980’erne.

Forenkling af begreberne:

Pr. 1. august 1979 blev enkadreringen
(inddelingen) forenklet. De oprindeligt 4
grupper var alligevel i et stykke tid 1./3.
gruppe og 2./4. gruppe, altså reelt to
grupper. Nu blev de benævnt 1. gruppe
under ledelse af GF Knud Erik Kristensen
og 2. gruppe under ledelse af GF Steen
Mørk. Det var ikke en væsentlig ændring,
blot en forenkling af begreberne. Man gik
fremtiden i møde med to gode og aktive
10-mands grupper.

Aage Saabye skydeinstruktør:

Pr. 1. december 1979 blev Aage Saabye
kompagniets skydeinstruktør, og John
Høhrmann blev udnævnt til ny våbenme-
ster.

Rødeledsvej-dysterne:

Aage Axelsen, tidl. kompagnichef for
4240, fortæller om sin tid som chef for
kompagniet: En vigtig del af vores fælles
dagbog er historien om de mange skyde-
konkurrencer på Rødeledsvej i 1970’erne.
Alle byens skydende foreninger plus
hjemmeværnets lokale enheder mødtes
for at skyde på 200 meter banen. Selve
arrangementet blev koordineret af Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyn. Der var udsat
en vandrepokal til det vindende hold.
Skyttekredsen havde en lang tid fordel af
at skyde med deres Otterup banegeværer,
hvorimod vore folk skulle benytte de
udleverede geværer M/53/17. Da vi syn-
tes, at kampen var lidt ulige på grund af
skydevåbnene, var vi et par stykker, som
meldte os ind i skyttekredsen også. Hvor-
efter vi især gjorde os gældende ved
præmieuddelingen.

En af skytteforeningens hårdeste konkur-
renter var den navnkundige »Rasmus
Jet«. Både Åmand og jeg dystede hårdt
med ham, men det lykkedes af og til at tri-
umfere. Jeg er faktisk den dag i dag med-
lem af Svendborg Skyttekreds, slutter
Aage Axelsen, og fortsætter:
En anden historie, som jeg husker fra min
tid i kompagniet, var, dengang vi etable-
rede de såkaldte »samvirkeaftaler« med
naboenhederne. Det foregik på en pudsig
måde: Først var der aftalen med Svend-
borg Civilforsvar. Vi var på besøg en aften
for at se deres lokaliteter og kommando-
central. Her opdagede vi, at de havde
udkigspost i selv samme silo ved havnen,
som vi havde. Det var ikke blevet konsta-
teret i vores planlægning og ville give sto-
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re problemer, hvis »ballonen gik op«
(militær jargon for et krigsudbrud). Gan-
ske enkelt ville vi tro, at det var fjender, og
måske skyde på dem. Det blev dog heref-
ter ordnet på bedste vis, ved at vi samar-
bejdede og fik kendskab til hinandens
planer.
Parallelt hermed blev der lavet aftaler
med Flotille 244 Svendborg og øvrige
nære »naboer«. Det krævede en hel del
papirarbejde, slutter Aage Axelsen.

Skydning om Oles vandre-
pokal for 11. gang i 1979:

Oktobersolen skinnede en tidlig lørdag
morgen ned over Thurø Rev. Travle
mænd og kvinder i grønne kampunifor-
mer var ved at gøre skydebanen klar til
Oles pokalskydning. Nøglen til revleddet
var blevet hentet, skovstier skulle af-
spærres og poster etableres ved stranden
og i skoven; desuden skulle ballonmasten
hejses (hejst ballon angav, at der blev
skudt), markørgraven blev åbnet, og på
standpladserne ved skydehuset skulle
der udlægges madrasser.
Felttelefonkablerne blev rullet ud mellem
standplads og markørgrav. Skydekort
blev klargjort, resultattavler ophængt.
Samtidig krævede markørfolkene
instruktion, og helt nye og friske skyde-
skiver måtte placeres på de 6 stativer i
dækningen.
Vi måtte advisere Flotille 244’s afviserfar-
tøj.
Ved standpladsens lille skydehus blev
der rejst en observatørpost, et højt træsta-
tiv, som forøgede observationsfeltet ud
over vandet.
1000 småting og mere til måtte være klart,
inden de første tilmeldte skytter ankom
kl. 09.00. Herefter uafbrudt drive-in-
ankomst til kl. 15.00. 18 skydehold à 5
mand. Holdene kom fra 4200, 4216, 4240,
luftmeldefolk, Flotille 244, lotter og kvin-
delige marinere.

Skydningen foregik på 200 meter bane
med gevær M/75: 3 prøveskud, 10 gæl-
dende skud. Fri skydestilling uden
anlæg. Max. 100 point. Hurtigskydning: 5
skud liggende uden anlæg mod 1/4 figur
skiver, skydetid 25 sekunder. Max. 25
point. Ingen prøveskud. Af et hold på 5
mand talte de 4 bedste resultater. I 1979
vandt 4216 pokalen med 434 points, nr. 2
blev 4240 med 392 points.
Veteranskydeinstruktør Ole Petersen var
initiativtager og sponsor til pokalen. Ole
var af alder oppe i 70’erne, men kom cyk-
lende fra sit hjem i Kobberhaven i Svend-
borg og over til Thurø Rev, hvorefter han
deltog i skydningen og cyklede hjem
igen!

Jens Kurup Andersen, 25 år, fik i 1979
Graversens vandrepokal, valgt som årets
bedste hjemmeværnskammerat. Kort
efter døde han af leukæmi. – Æret være
hans minde.

Bøsøregård – øvelse 1980:

Hidtil største arrangement hvad angår
antallet af deltagende enheder. Se bare
deltagerlisten: ORANGE (»fjenden«):
4200, 4216, 4225, 4230 samt Flotille Ærø.
BLÅ (»egne styrker«): 4213, 4240, flotiller-
ne fra Odense og Svendborg.

Radiofolk hjalp »Fyn Rundt«
sejladsen.

I den kendte 3-dages sejlads Fyn Rundt
deltog 4240’s radiofolk som hjælpere ved
signalforbindelserne under sejladsen.
Ledet af signalgruppeførerne Michael
Frende og Erik Hjortø.
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Veteranmøde på Sølund:

I marts 1981 blev der holdt et stort møde
for alle 4240 – folk med over 10 års anci-
ennitet i tjenesten. »Guldsalen« var
næsten fyldt op. Det var dejligt at se, at
veteraner med den lange tjeneste bag sig
stadig følte sig knyttet til kompagniet.

Nymindegab-udrykning:

I juni 1982 tog 4240 og 4219 Taasinge i fæl-
lesskab til Nymindegablejren. Temaet var
»mørkeskydning« på lejrens moderne,
elektroniske skydebane. Det var arrange-
ret som enkeltmandsskydning med
instruktion. Den nye øvelsesruinby,
Nørre Malling, blev afprøvet med hen-
blik på uddannelse i bykampens elemen-
ter. Weekenden sluttede med feltskyd-
ning, reaktionsbane og Carl Gustav
(panserbekæmpelsesvåben)-skydning.

Veteranerne:

17 veteraner med indmeldelse fra før
1960 er stadig med i kompagniet (1982):
Victor Bihlet, Aage Axelsen, Chr. Gunnar
Clausen, R. P. Henriksen, maler Hunds-
trup, Iglemose, Hakon Jensen, B. E. Jør-
gensen, Chris Jørgensen, Foldager, Alf
Lund, Karl Peter Madsen, Niels Vagn
Nielsen, Villy Valdemar »Måler« Nielsen,
Børge Juul Petersen, Folke Olsen og Ole
Chr. Petersen.

»Der blev skudt for meget«:

En øvelse i Svendborgs indre by i 1983,
blev til et Bråvallaslag, som fik følger. Flo-
tillen stod som øvelsesleder, men det var
meget vanskeligt at forudse slagets gang.
Flotillegaster plus kompagnierne 4200,
4216, 4230 og 4240 tørnede sammen ved
havneområdet. Det udviklede sig til lan-
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ge skudsalver, og røgbombernes tågeban-
ker bølgede ned ad Brogade og generede
den civile trafik. Resultatet blev, at oberst-
løjtnant Birger Hess udstedte følgende
kategoriske retningslinier, som skulle
komme til at gælde et tiår frem i tiden for
hærhjemmeværnet. »Forbud mod anven-
delse af løs ammunition samt lys og
røgmateriel i Svendborgs indre by«. I
Fyns Amts Avis lød overskriften på inter-
viewet med oberstløjtnant Birger Hess:
»Der blev skudt for meget«.

En feltration anno 1984:

Det krævede næsten en ekstra taske samt
ekstra appetit at komme igennem
1980’ernes feltration. Se bare indholdet:
Feltration F2: 2 dåser Faaborg Middags-
retter (lever i løgsauce eller hjerter i flø-
desauce), en pose jordbærgrød, 2 dåser
farmerpaté, 2 små smøreoste, 1 pose kar-
toffelmelspulver, 1 brev drikkebouillon, 1
lille rulle kiks, 2 plader Guldbarre-choko-
lade, 5 skiver Vendelbospegepølse i vacu-
umpose, rugbrød, margarine, cacaopul-
ver, og Nescafé. Dengang behøvede man
ikke at have ekstra madpakke med på
øvelserne!

Hverveudstilling på Sølund:

Kompagniets folk opbyggede selv en flot
udstilling i Guldsalen på Sølund, og den
blev pænt besøgt.
Der udstilledes våben, radiomateriel,
plancher, og hertil kom en videopræsen-
tation. Resultat: 3 nye medlemmer til
kompagniet.

Kompagnichefskifte:

Ved årsskiftet 1984-85 fratrådte Aage
Axelsen som kompagnichef efter 8 år på
posten. Ny chef blev Palle Christiansen,
som havde været næstkommanderende i
samme 8 år.

Ærøboer, hold øje med fjender
i høstakken!

»4240 invaderer øen i weekenden«. Sådan
stod der i Fyns Amts Avis i marts 1985.
Øvelse »Tord Training 85« skulle afvikles.
På grund af isen i farvandet landsattes
svendborgfolkene fra færgeklappen i
Ærøskøbing havn fredag aften. Sneen
væltede ned, og det var koldt og mørkt.
Ærøkompani 4222 var i alarmberedskab
sammen med luftmeldefolkene på øen.
Fra Vindeballe kunne de udenøs fjender
blive meldt, når civilbefolkningen så dem
i terrænet. For 4240 blev det en ubehage-
lig følelse at være »jaget vildt« overalt.
Man turde ikke spørge folk om vej og ikke
spørge om lov til overnatning m.v. Samti-
dig er det en kendsgerning, at der faktisk
ikke er skove på Ærø. At løbe ind i en
masse elektriske hegn under fremrykning
i baglandet tærede også på »invasions-
styrkernes« kræfter. En god øvelse i
øvrigt..

Sydfyns Discontobanks pokal:

- gik ikke til 4240 i 1985. Men vi fik en 3.
plads for største tilgang i distriktet. Nr. 1
4204: tilgang 31, afgang 25. Nr. 2 4228: til-
gang 14 og afgang 6. 4240 Tilgang 8 og
afgang 3. Kompagniets mandskabsliste
talte i alt 79 medlemmer ved årsskiftet
1985-86.
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40-året for Danmarks
befrielse fejres:

En række arrangementer holdtes af civile
og militære myndigheder i anledning af
maj 1945.
I Svendborg kommune var der bl.a.
udstilling på biblioteket, særforestillinger
i Scalabiografen, mindegudstjenester i
kirkerne, algang, fakkeltog og kransened-
lægninger. Hjemmeværnskompagni 4240
deltog i reception på Svendborg rådhus
den 5. maj 1985.
Kompagniet arrangerede selv ceremoni-
elle nedlægninger af blomsterbuketter
med blå/hvide/røde silkebånd med tek-
sten: »Frihed og Fred«. Disse blev lagt
under militær honnør og iagttagelse af 2
minutters stilhed ved frihedskæmpergra-
ve på Svendborg Kirkegård. Her deltog
en styrke på 6 mand ved ceremonierne fra
Svendborgs kompagni 4240.
Æret være frihedskæmpernes minde.

Svendborg Borgervæbning:

4240 gik nye veje i samarbejde med Syd-
fyns Centrum i 1985. Svendborgs berøm-
te Gamle Torvedag à la 1890 blev holdt for
9. gang dette år. Og første gang var Bor-
gervæbningen med. Avisen: »Svendborg
Borgervæbning« blev genoplivet med
folk fra det lokale hjemmeværnskompag-
ni iført gamle, sorte uniformer«.
Største opgave var vist at skaffe plads
gennem folkemængderne for cykelopto-
get med væltepetere i forreste række. En
herlig dag, hvor solskin, militær anstand,
eksercits og glade smil gik op i en højere
enhed.
Borgervæbningens første hold i 1985
bestod af: Allan Christiansen, Knud Erik
Kristensen, Jan Nørgaard, Flemming
Rasmussen, Ivar Møller Jensen,Aage Saa-
bye, Helge Nielsen, Finn Larsen, Franz
Lüthi og borgervæbningens kaptajn Palle
Christiansen med sabel.

Der blev optaget en videofilm af ryd-
ningsarbejdet med sabel gennem folke-
masserne dette første år. Traditionen leve-
de videre i 10-året 1995. Indbydelsen i
1986 til deltagelse i styrken lød således:
»Saa er der atter Gammel Torvedag. Det
bliver Torsdagen den 7. August 1986.
Styrken træder an i den sædvanlige
stramme Militaire Stiil. Maalet er at til-
lægge sig uvisnelig Hæder blandt Torve-
dagens Quinder, Mænd og Børn. Det vil
være forbunden med stor Hæder at delta-
ge. Og samtidig et Bevis paa stor Udhol-
denhed at bære de gamle Uniformer. Især
hvis Solen bager ned over Excerserterrai-
net. Maaske vil det snige sig op til adskil-
lige Graders Varme under den sorte Uni-
formsbluse. Men Ro og Orden skal
opretholdes på Pladsen. Hvorom alting
er, saa forventer vi, at ogsaa Du vil delta-
ge i Aar og strax skikker din Tilmeldelse
til Captainen for Borgervæbningen«.

Et arbejdsgrundlag
udarbejdes:

Kompagniplanerne og planlægningen i
det daglige virke var temaerne for en
befalingsmands-weekend på Lange-
landsfortet i februar 1986. 15 mand plus 2
lotter deltog. Kompagniet havde nu 3
aktive grupper: 1. gruppe blev ledet af
Knud Erik Kristensen. 2. gruppe af Orla
Saabye og 3. gruppe af Flemming
Rasmussen.

NYT: Hjemmeværnsfodbold:

Ikke blot Borgervæbningen blev årets nye
tiltag i kompagni 4240. Som en årligt til-
bagevendende begivenhed aftalte 4216
og 4240 at mødes i en fodbolddyst på
»Sølund Stadion«.
Kjeld Hansen fra distriktet var den stren-
ge, men til gengæld uretfærdige fodbold-
dommer. Spillerne kunne blive idømt 5
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minutters spil med gasmaske på ved
ureglementeret spil. Selv 4240’s heppe-
hold blev så ivrigt, at deltagerne blev
idømt 2 minutter med gasmaske på hele
bundtet. Om vi vandt? – Nå, nej – vi var
høflige nok til at lade 4216 vinde med 5 –
2 det første år. Det var osse ham Kjeld…

Ny kompagnichef i 4240:

Efter 21/2 år fratrådte Palle Christiansen
som chef for kompagniet på grund af
civilt arbejdspres. Efterfølgeren pr. 1. maj
1987 var Torben Justesen. Ud over chefen
bestod befalingsmandskorpset af: Jan
Nørgaard, næstkommanderende, Ivar
Møller Jensen, kommandobefalings-
mand, Morten Rasmussen, våbenmester
Ove Huus, skydeinstruktør, Franz Lüthi,
gruppefører, Jan Frandsen, gruppefører
for kompagnipatrulje, John Hem, signal-
gruppefører, Allan Christiansen gruppe-
fører, Aage Saabye sergent og Palle Chri-
stiansen sergent.

Videreudvikling:

- blev den nye chefs nøgleord. Det resulte-
rede i, at kompagniet i 1989 fik tildelt Sko-
vbrynets Vandrepokal for en særlig ind-
sats ved hvervning, øvelser og
uddannelse.
Nye ting på månedsplanen var bl. a. ori-
enteringsløb, marchtræning, og skydnin-
gerne foregik nu på Nordenbro skydeba-
ne på Langeland.

Nye og varme
beklædningsgenstande:

- blev udleveret til mandskabet i august
1989: Olivengrøn fiberpelsjakke M/84,
termojakke, regnjakke og regnbukser,
kampskjorte, halstørklæde og sokker.
Desuden grå skjorte og sort slips M/69.

»Vi får ikke noget foræret
gratis...«:

Kompagnichef Torben Justesen skrev på
forsiden af månedsplanen i maj 1990: »Vi
må selv gøre noget. Vi må bearbejde vores
eget jeg. Vi får ikke noget foræret gratis.
Det hele afhænger af os. Kæden er ikke
stærkere end det svageste led. Vi skal sæt-
te os et mål for udviklingen og have et
nyt, når det første mål er nået!«

Ændret kompagnistruktur:

Næstkommanderende Jan Nørgaard for-
lod kompagniet. Kommandobefalings-
mand Ivar Møller Jensen blev herefter
administrativ næstkommanderende for
kurser og enkeltmandsuddannelse. Franz
Lüthi blev ansvarlig for øvelser og
uddannelse og hermed leder af enheds-
uddannelsen. Maj-Britt Rasmussen blev
udnævnt til delingsfører i 2. Deling,
Dorthe Møller ny oplysningsleder i kom-
pagniet.
Intersport vedAage Hansen skænkede en
kampbold til den årlige fodbolddyst med
nabokompagniet 4216.
Oles pokalskydning havde det svært med
tilmeldinger efter nedlæggelsen af skyde-
banen på Thurø Rev. Banen på Norden-
bro er ikke helt på højde med Revet. I
1990 blev den ellers traditionsrige skyd-
ning aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Feltskydning, sanitetsprøve
og chefskifte:
Ved efterårsskydningen i Borris i 1991
deltog 23 mand fra 4240.

Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn har så vidt
vides ikke tidligere fået rapporteret føl-
gende resultat fra sanitetsprøverne: 97
points ud af 100 mulige. Det blev præste-
ret af Ove Weber, 4240.
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Efter 5 år som kompagnichef fratrådte
Torben Justesen. Samtidig fratrådte Ivar
Møller Jensen som kommandobefalings-
mand efter 15 år på posten. Ny chef fra
samme dato blev Franz Lüthi og ny næst-
kommanderende Maj-Britt Rasmussen.
Ny kommandobefalingshavende Inge
Britt Lüthi.

Et ødelagt traktordæk:

Under en delingsøvelse »ABC 2« på Hel-
legårdsvej i Svendborg fremkom følgen-
de særprægede markskaderapport:
»Efter en markeringsskydning med løs
ammunition opsamledes erkendte af-
skudte patronhylstre. Gårdejer XX kon-
staterede efterfølgende under kørsel med
traktor i området, at et maskingevær-
patronhylster havde kilet sig fast i trakt-
ordækket og lavet et hul i dette. Patronen
havde stået fastfrosset i jorden i lodret
stilling og derved forvoldt skaden på
dækket.
Efter anmeldelsen af skaden foretog
Hjemmeværnskompagni 4240 en supple-
rende opsamling i området. Skadens
omfang blev takseret til kr. 1.176,08. Vi fik
ingen tilbagemelding om, at kravet blev
imødekommet.

Øvelse »Stjernehimmel«,
oktober 1993:

Fredagsøvelse en mørk oktoberaften i ter-
rænet omkring Hallindskov. 10-12 mand
sad og ladede magasiner til aftenens sky-
derier. Det foregik i »Svinestalden«, kom-
pagniets nyrenoverede lokale på Sølund.
Patroner blev sat i maskingeværbånd.
Sløringsstiften gik på omgang og for-
vandlede civile ansigter til dystre mørke-
mænd.
Jeg spændte den 17 kg tunge feltradio på
ryggen og bøjede antennen ind, så det var
muligt at sidde i distriktets folkevogns-

bus. Foruden vores bus bestod kortegen
af bus med overdækket lad samt en Lan-
drover. 4240 var »klar til kamp«. Vi rulle-
de mod kampområdet i Svendborgs øst-
lige yderkant. Alle var tavse og spændte.
Nær det gamle porthus ved Hallindskov-
vej myldrede vi ud og styrtede ind i det
mørke skjuleterræn. Samtidig fordelte vi
os efter de udstukne opgaver. Min opga-
ve var, sammen med »Rigi«, at gå på
opklaringspatrulje helt ude i Store Have-
skoven, ikke så langt fra Skårup. En
ordentlig travetur. Måske gemte fjenden
sin kommandostation derude, og det
skulle vi prøve at finde ud af ved recog-
noscering i skovens østlige del ind til
Nyborg landevej.
Stjernerne glimtede på en klar oktober-
himmel. Vi var på vej. Først småløbende
og snigende. Senere i mere moderat tem-
po. Karlsvognen og Orions Bælte ledte os
på vej ad Egenappevej. Det var udmar-
vende at løbe i skjul, hver gang en bil kør-
te forbi på vejen. Ensomme huse, dystre
frugtplantager og en bevoksning med
thujagraner. »2-2, her er 2-3, skift!«. Radi-
oforbindelsen var god nok. I vores fantasi
lurede »fjenden« inde bag enhver busk i
mørket. Vi skjulte os og holdt lange lytte-
pauser, hver gang det knagede i en busk,
måske blot forårsaget af blæsten! Store
Haveskoven lå hist ovre bag pløjemar-
ken. En sort og truende væg af træer.
Endelig var vi fremme. Vi gik langs skov-
kanten med våbnene i nærkampstilling.
Fingrene frøs bravt af det kolde våben-
stål. Pludselig faldt jeg langt ned gennem
grenhegnet. Åbenbart har vi stået på en
stendigekant uden at vide det, så det blev
et »langt trin« ned. Heldigvis skete der
ikke noget, men det kløede og stak på
hænder og håndled af torne og brænde-
nælder.
Stien var farbar igen, da vi nåede frem til
en æbleplantage i den nordøstlige del af
området. Vi søgte tilbage ind i skoven.
Elektriske hegn er ubehagelige under
fremrykning i mørke over markerne.
En piskende haglbyge brød løs. Haglene
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var så store som dueæg, og de larmede
utroligt i nedslaget. Få minutter tidligere
havde det været stjerneklart.
Godt at vi havde de lune fiberpelse på
under kampuniformsblusen. Hvorfor
stod vi her, min makker og jeg? Der var 20
års aldersforskel på os, og vi var næsten
gennemblødte. Måske gjorde vi det her,
fordi vi ikke kunne lade være. Måske ville
vi ikke nøjes med passivt at se alle de kri-
ge, som vistes i TV. Men filosoferen er far-
lig, når fjenden lurer i krattet.
Efter en grundig rondering trak vi os ud
af skoven og meldte til kompagnichef
Franz Lüthi, at der sandsynligvis ikke var
nogen fjendtlig base her. »Rigi« fik en våd
sok i en bæk, inden vi nåede tilbage til
Husomvej.
Over radioen hørte vi, at andre af vore
patruljer havde fundet fjendens kom-
mandostation tæt på kysten ved Skårup
Skovmølle. Altså ude ved kommunens
nye rensningsanlæg. Alle patruljer kald-
tes til samlepunkt med henblik på et

angreb på »fjenden«. Altså 5 km fra vores
position. Vi var på vej mod kysten. Stjer-
neskuddene kom næsten i flok, mens vi
småfrysende ventede på signalet til
angreb. Af og til brummede et fly over
himlen med blinkende lanterner. Snart lå
vi 15 mand og ventede i grøften. »Jobbes«
hold skulle udføre afledningsmanøvre fra
strandsiden ind mod Svendborg. Vi
andre fra hovedstyrken rykkede frem
langs et dige med skudklare våben. Fjen-
den erkendte os, da vi sneg os over hun-
detræningsbanen. Men de blev totalt
overrumplet af vores afledningshold.
Efter en heftig ildkamp nedkæmpede vi
sydlangelænderne og tog deres flag på
kommandostationen.
Efter øvelsen ventede vi i grøften ved
Skårupørevej, hvor Maj-Britt hentede os i
bussen. Klokken var 3 om natten, da vi
ankom til Sølund for øvelsesgennemgang
og kaffe med spegepølsemadder. En øvel-
se som stod i herlig kontrast til en aften
hjemme foran fjernsynet.
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Franz Lüthi
på våbenkontrolbesøg:

På grund af øget risiko for våbentyverier
blev kompagnicheferne pålagt at tage ud
til alle, der havde fået udleveret våben.
Det skulle være et personligt besøg for at
øge opbevaringssikkerheden. Rundturen
var lang, fortæller Franz, og konklusio-
nen blev, at kompagniets våben blev
opbevaret fuldt forsvarligt. Ideerne var
ofte både kreative og utraditionelle, slut-
tede Franz Lüthi.

Gudsø ´94 – blev til Bøjden ´94:

Bykampøvelse i CF-ruinbyen ved Gudsø
Vig lød det lokkende tema på månedspla-
nen. Helt ovre ved Kolding! Men turen fik
en overraskende vending. Da styrken
nåede frem, var ruinbyen ikke tilgænge-
lig for hjemmeværnet. En lodsejer
spærrede vejen, og så gik turen til Bøjden
skydebane ved Faaborg. Nyt tema: Sky-
debanelørdag!
Hver skytte fik vist affyret over 200 skud,
og en deltager udtrykte det således: »Jeg
fik ringen for ørerne og ømme skuldre af
rekylen fra geværet...!«

Fodboldturneringen udvides:

Fra 1994 deltog flere hjemmeværnsenhe-
der i lokalopgøret på Sølund stadion. For-
uden de klassiske deltagere 4240 og 4216,
deltog fremover 4200 og 4230. I turnerin-
gen gav en vunden kamp 3 point. Holde-
ne består af 6-mands hold med fri udskift-
ning undervejs.

Til feltskydning i Borris 1994:

Gennem årene har feltskydningen om
efteråret i Vestjylland samlet stor tilslut-
ning fra 4240. Lad os følge kompagniets
oplevelser i 1994:

»Borris-lejren« står der på skiltet lige før
Borris kirke. Da vi nåede frem til p-plad-
sen, myldrede det overalt med hjemme-
værnsfolk fra det fynske hjemmeværn.
4240´s skydehold var på 9 mand: Franz,
Bjørn, Finn, Roland, Christina, Brian og
Palle. 5 geværskytter og 1 maskinge-
værskytte samt 3 maskinpistolskytter var
på vej. Den skarpe ammunition blev
udleveret til hele dagen. En af dem var
også Carl Gustav (panserværns-)skytte.
Solen skinnede fra en dejlig september-
himmel, og vi marcherede i lige linie forbi
Borrislejrens nymalede, svenskrøde
barakker; ladet med ildkraft. Foran os var
der 7000 tdr. land hedeørken med den
smukke, senblomstrende lyng. Skyde-
hold nr. 13, det var os. I år var indskyd-
ningsbanerne sparet væk. Det måtte vi jo
bare tage til efterretning. Altså direkte til
bane nr. 3, kampskydning. Siddende bag
på en militærlastbils umagelige sæder.
Som gammel befalingsmand havde jeg
fået den ære at lede gruppen gennem
kampene. Bag nogle fyrrebuske ladede vi
våbnene med skarpt.
Foran os lå et bakket terræn, og skydelini-
en afgrænsedes foran af et brandbælte og
en vold. Først når vi nåede frem til vol-
den, måtte vi afsikre maskinpistolerne.
Carl Gustav (panserværnsvåbnet) var
allerede i stilling ude på flanken, og
geværskytterne havde allerede fundet
anledning til at skyde. Inden vi nåede
frem til volden med maskinpistolerne,
brød det løs med kanonslag tæt på vores
position. Vi trykkede os ned i sandet,
medens de andre våben sprøjtede skarpe
projektiler ud over heden. Skiver væltede
på række. Bag hver af os var en sikker-
hedsofficer med årvågent blik. Da »fjen-
dens granatild« blev for stærk, trak vi os
tilbage, støttet af panserværnskanonen.
Den dags opvarmningskamp blev lidt
rodet og kaotisk.
Bane 7 var næste: »Overvågningsskyd-
ning«. Et ord, jeg ikke havde hørt, før jeg
læste det på sedlen. Mens vi ventede, hør-
te vi vilde kommandoråb fra ildåbningsli-
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nien. Det var holdet før os. »Min hæse
forkølelsesstemme får svært ved at leve
op til det«, tænkte jeg. Gruppen blev ført
forbi en lund af graner. To observations-
poster blev placeret overfor på en bakke,
hvor der var placeret nogle felttelefoner.
Hvis der skete noget ude på heden, skulle
vi tumle op i skydestillingerne på bakken
og lave et ildoverfald. Koordineret
ildåbning, præcis skydning, et helvede af
tavshed og så væk. Vi måtte prøve proce-
duren et par gange, før det var optimalt.
Kantinebilen holdt på pladsen og solgte
kaffe og slik.
Herefter kørte lastbilen os til bane 8, hvor
der var et fuldt, elektronisk markerings-
anlæg, som udskrev databon’er med vore
træffere. Ventetiden var kort og opgaven
var enkel. Fra vore skyttehuller med
træbund kunne vi se rigtigt langt ud over
Borris endeløse Sønderland. Vi hamrede
løs på de opdukkende skiver. Jeg udførte
ildledelse og skød samtidig med min
maskinpistol.
Dataudskriften viste, at samtlige skiver
på nær to var blevet ramt. På bon’en var
oplysninger om skiveafstand, tillægspo-
int, skivekode og holdets antal sparede
patroner for det samlede hold. »Not bad,
at all!«.
Så blev vi kørt til bane 5: For interesserede
var der skarp håndgranatkast. De øvrige
tog et madpakkehvil.
»Arme bøj, arme stræk!« Jeg fik ordre til
at arrangere et opvarmningsprogram for
håndgranatkastere. Nuvel, så fik jeg også
selv varmen! Septembersolens restvarme
fra den svindende sommer var virksom,
og himlen var stadig blå som et par husar-
bukser oven over granplantagen. Køretu-
ren virkede uendelig til den afsluttende
bane. Den lå ved ruinerne af en gammel
hedeskole, Rabæk Skole; position: i den
sydlige del af skydeterrænet.
På ventelinien hørte vi atter detonationer,
skud og råb. Og det var absolut ikke
dagens første! Holdet før os var i ilden.
Snart er også 4240 i gang. Afgivelse af
ordre. Jeg er fremme ved de 5 skyttehul-

ler, hvorfra der er god udsyn over heden.
Skytterne kommer efterfølgende ud i
»hullerne« for at træne med en prøvealar-
mering.
Vi rykkede tilbage i krattet og efterlod to
observatører fremme ved »frontlinien«.
Hver enkelt kendte sine skudvinkler,
kendte signalerne til at gå i gang. Alle var
spændte, og nogle svedte af nervøsitet
over den forestående »kamp«. Opgaven
lød ikke særlig hjemmeværnsagtig: Vi
skulle standse fjenden og ikke vige fra
stillingerne!
Vollingvej går parallelt med vores terræn,
og her skulle der være udlagt pansermi-
ner. Så gik vi i gang! På alarmen rykkede
vi frem under iagttagelse af skudvinkler
og afstandsskitser. Detonationerne brage-
de foran os. Ned i hullerne og få sand i
næseborene!
Det hele var overstået, og vi samlede
patronhylstre i sække. Efter »skrumpletu-
ren« i Bedforden, knasede det godt i tæn-
derne med sandskorn. Vi havde haft en
herlig dag på heden og glædede os til 1995.

Landsstævne´94 i Svendborg:

Kompagniet havde 23 mand med som
hjælpere.
Der blev ydet en meget stor indsats af det
sydfynske hjemmeværn ved »Landsstæv-
ne 94« i Svendborg. 40.000 gæster på
besøg krævede mange frivillige hjælpere.
I alt deltog hjemmeværnet med 450
mænd og kvinder, der sammenlagt
præsterede 18.000 timer.
Kompagni 4240 deltog naturligvis også.
23 mand blev en stor oplevelse rigere.
Topscorer med hensyn til timer som hjæl-
per blev Flemming Foli med i alt 96 timer
i løbet af 8 dage. Med næsten samme
timetal kom Christina Foli og Martin
Hansen. Mange andre i kompagniet lag-
de tocifrede timeantal i arrangementet.At
det kunne strække sig over 8 dage skyld-
tes, at landsstævneskytterne mødte op
weekenden før det store 4-dages stævne.
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Brandspande er tunge:

Flemming Foli fortæller: Ved Landsstæv-
net var der etableret en campingplads til
900-1.000 personer på Hellegårdsvej. Især
for de deltagende skytter. Hjemmeværnet
havde til opgave at gå brandvagt fra kl.
18.00 til kl. 10.00. I løbet af natten skulle
der gå patruljer ad forskellige fastlagte
ruter. På strategiske punkter blev der
opstillet brandspande. Det drejede sig om
15-20 spande alene på Hellegårdsvej. Og
det var et tungt slæb at få dem på plads.
Christina Foli tilføjede, at hun måtte
slæbe ekstra vandspande ud, idet nogle af
lejrdeltagerne syntes, at det var smart at
bruge brandspandenes indhold til at
vaske op i.
Flemming Foli husker også en anden
»specialopgave«: At have opsyn med
målestanden i lejrens store toilettanke.
Det skulle foretages med en målepind. Af
en eller anden grund var »omsætningen«
større end forudset, så kl. 04 om morge-
nen stod der et halvandet meter højt
springvand op fra en af toilettankene.
Hasteudrykning efter kloakservicefolke-
ne.
Ud over de rent opsynsmæssige opgaver
var der også mange oplevelser at hente
ved snakken med landsstævnedeltager-
ne. Ikke mindst invitationen til at »kysse
piger godnat«. Det måtte hjemmeværns-
folkene – af tjenstlige grunde – afstå fra!
Også alle de sjove og venlige kommenta-
rer fra de deltagere, som kom hjem fra
byens diskoteker ud på natten. I hvert
fald var der ingen af vore folk, som havde
mulighed for at falde i søvn på deres vag-
ter, sluttede Flemming Foli.

Indkvarteringsstederne:

4240 var på plads en hel række steder.
Udover lejren på Hellegårdsvej også ved
Nordre og Vestre skoler, Teknisk Skole,
Ottes Hul, Heldagergårdsvej og Rantzau-
sminde Camping. Brandvagterne havde

forbindelse med Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyn via en »361«-radio. Derudover
havde man på indkvarteringsstedet radi-
okontakt med de udsendte 2-mands
brandvagter i området.
Der opstod heldigvis ingen ildebrande,
og det var kun få meldinger, som blev
rapporteret, f.eks. at yde førstehjælp til
en, som havde trådt på en skarp sten, og
efterfølgende køre vedkommende på ska-
destuen.
Vore folk havde naturligvis ikke deres
våben med på opgaven. Det må konstate-
res, at vore kampuniformer absolut ikke
egner sig til den intense sommervarme,
som »hærgede« i landsstævnedagene.
Flere af deltagerne havde næsten lyst til
brutalt at klippe kampuniformsbukser-
nes ben af for at få lidt ventilation.
Kompagnichef Franz Lüthi deltog som
hjælper ved landsstævneskytternes baner
på Nordenbro. Her var etableret hele 20
skydestandpladser. Franz fortalte, at
kompagniet havde hjælpere med, både
som strandvagter og som sikkerhedskon-
trollører. Marinehjemmeværnet deltog
også her med 2 fartøjer som fremskudte
poster i farvandet.

Landsstævnet 1994 vil der blive talt om i
hele landet. Og det er meget positivt, at
hjemmeværnet blev synliggjort ved dette
arrangement. Masser af goodwill har
afgjort været en af sidegevinsterne for os.

- Tak til alle hjælperne.
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Danmarks Lottekorps

Chef for
Lottedistrikt Sydfyn:

Hulda Kragh
1/1 1952 – 31/3 1968,
Ingrid Rasmussen
16/4 1968 – 30/6 1975,
Else Hansen
1/7 1975 – 31/7 1981,
Anna Jensen
1/8 1981 – 31/12 1985,
Mette Ærenlund
1/1 1986 – 30/9 1989,

Lottekompagnichef

Lottekompagni 421
(omfattende sydøstlige del af Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyns område):

Hulda Kragh
1/12 1955 – 31/8 1961,
Else Hansen
Fg. lottekompagnichef 1/9 1961 – 1/3
1962. Udnævnt 1/3 1962.
Afsked 30/6 1975.

Lottekompagni 422
(omfattende nordvestlige del af Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyns område):

Gudrun Andreassen
Fg. lottekompagnichef 1/12 1955 – 31/12
1956. Udnævnt 1/1 1957.
Afsked 30/6 1971,
Ninna Andreassen
1/7 1971 – 30/6 1975.

Lottekompagni 423
(omfattende Langeland):
Thea Ahlefeldt-Laurvig
1/12 1955 – 31/12 1970,
Anne-Grethe Knudsen
Fg. lottekompagnichef 1/1 1971 – 30/4
1971. Udnævnt 1/5 1971.
Afsked 31/5 1978.

Næstkommanderende

Lottekompagni 421:
Ellen Barfoed
1/12 1955 – 31/3 1965,
Inga Huusfeldt
1/4 1965 – 31/12 1969.

Lottekompagni 422:
Ninna Andreassen
1/4 1965 – 30/6 1971,
Helga Rasmussen
1/7 1973 – 30/6 1975.

Lottekompagni 423:
Elsebeth Lund
1956 – 30/6 1975.

Lottekompagnichef til
rådighed ved
Lottedistrikt Sydfyn:

Ninna Andreasen
1/7 1975 – 30/9 1977,
Lis Langæble
1/1 1978 – 30/1 1980,
Anna Jensen
1/2 1980 – 31/7 1981.
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Oprettelse

Danmarks Lottekorps blev oprettet som
en forening den 9. april 1946 af en kreds af
kvinder under ledelse af Ingrid Dreyer.
Man ønskede et kvindekorps med stær-
kere tilknytning til forsvaret, end det var
muligt under »Danske Kvinders Bered-
skab« (DKB), der under besættelsen hav-
de udført civilt, socialt hjælpearbejde.
Mange af Danmarks Lottekorps stiftere
og første medlemmer havde været med-
lem af DKB.

Lottekorpset fik af »Dansk Luftværnsfor-
ening«, som DKB hørte under, tilladelse
til at overtage navnet »De Danske Lot-
ter«, som luftværnsforeningen den 2.
november 1940 havde fået retten til at
anvende af den finske lotteorganisation.
Ordet »Lotte« har sin oprindelse i den fin-
ske digter Runebergs digt »Fänrik Stål«
(ca. 1850), hvori digteren berømmer mar-
ketendersken »Lotta Svärd«:

Endnu kan det hænde en brav soldat
at ved arnens lystige skær,
han træffer en gammel krigskammerat,
som kendte Lotta Svärd.

Det blev ligeledes tilladt medlemmer af
Danmarks Lottekorps at benytte de hidti-
dige DKB-uniformer, dog med visse min-
dre modifikationer. Danmarks Lotte-
korps modtog ikke nogen form for
offentlig støtte, hvorfor medlemmerne
dels måtte betale kontingent, dels måtte
betale alt selv – også uniformen!
I november 1946 oprettedes en landsdæk-
kende »Unglotteafdeling« for 14 – 16 åri-
ge piger.
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Kvindeligt Hjemmeværn:

En anden organisation var »Kvindeligt
Hjemmeværn«, der omfattede hjemme-
værnsforeningernes kvindelige personel.
I august 1948 nedsatte kvinderne inden
for hjemmeværnet et udvalg, der skulle
arbejde for at muliggøre en fortsættelse af
kvindernes medarbejde i forsvaret.
Blandt de forberedelser, som kvindeud-
valget traf, var tilrettelæggelse af »Kvin-
deligt Hjemmeværn«, der ville fortsætte
det arbejde, som kvindeudvalget havde
påbegyndt i hjemmeværnsforeningerne.

Den nye organisation trådte i funktion
den 1. april 1949. Øverste leder blev Ger-
trud Christmas Møller. Som leder af Regi-
on IV (Fyn), der blev stiftet den 24. april
1949, valgtes Anna Louise Svenning Han-
sen, Svendborg, der i øvrigt samme år
blev ansat som sekretær ved Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyn.

Da både Danmarks Lottekorps og Kvin-
deligt Hjemmeværn havde fælles interes-
se i at opnå en overenskomst med For-
svarsministeriet og i øvrigt havde
sammenfaldende formål og opgaver, blev
man enig om at sammenlægge de to
korps, hvorved det også ville blive lettere
at afslutte en overenskomst.
Sammenslutningen blev en realitet 1.
oktober 1950, hvorefter navnet blev
»Danmarks Lottekorps – Kvindeligt
Hjemmeværn«. Det blev dog ændret igen
i 1953 til »Danmarks Lottekorps«. På Syd-
fyn foregik sammenslutningen uden pro-
blemer. Kvindeligt Hjemmeværn havde
en anden uniform, nemlig blåt battled-
ress, men de første par år var både batt-
ledress og lotternes grå lottedragt tilladt.

Umiddelbart efter oprettelsen af Lotte-
korpset 9. april 1946, blev der påbegyndt
oprettelse af lokale afdelinger, kaldet lot-
tekredse, overalt i landet, således også på
Sydfyn. For eksempel blev Svendborg
Lottekreds oprettet allerede den 3. maj

1946. Umiddelbart efter og navnlig i åre-
ne efter blev der oprettet kredse bl.a. i
Faaborg, Nyborg, Rudkøbing, Tranekær,
Hesselager og flere andre steder. I Ringe
blev kredsen først oprettet den 5. novem-
ber 1951.

For hver lottekreds blev valgt en bestyrel-
se med kredsleder (formand) i spidsen.
Mange af disse første kredsledere og
bestyrelsesmedlemmer gjorde et stort
arbejde for at få gang i kredsene. Alle bur-
de nævnes, men det er umuligt. Derfor
nævnes blot enkelte bl.a.: Første formand
for Svendborg-kredsen Inger Bodelsen. I
Faaborg-kredsen Musse Jacobsen. Trane-
kær-kredsen Elna Mortensen, kaldet
»Tante Lotte« og i Rudkøbing-kredsen
Meta Jensen.

Én lotte bør dog nævnes, og det er Ellen
Barfoed, Svendborg. Hun afløste Inger
Bodelsen som kredsleder i 1955 og be-
stred denne post til 1969, samtidig med,
at hun var næstkommanderende i Lotte-
kompagni 421. Ellen Barfoed var et ene-
stående menneske og var aktiv, til hun
var sidst i firserne.

De lokale kredse på Fyn var samlet i et
regionsråd med en formand i spidsen.
Den første regionsformand var provstin-
de Wegener, Kværndrup. Hun blev afløst
af grevindeAhlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvi-
dkilde, som døde i 1951, hvorpå lensgre-
vinde Thea Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær,
overtog.

Der blev også oprettet unglotteafdelinger
flere steder på Sydfyn, bl.a. i Svendborg,
Faaborg og Rudkøbing.

Allerede i 1946 påtog de nye lotter sig
stort, humanitært arbejde. Gennem »Red
Barnet« hjalp de med at hente franske
børn til Danmark på rekreation. Der blev
bl.a. oprettet en sycentral i Svendborg,
hvor lotter syede »nyt tøj« af brugt til bl.a.
Sydslesvig. Unglotterne lavede billed-
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bøger af udklip fra ugeblade til børn der-
nede. De syede også tøj til børnene. Den
første kasse på 55 kg indholdt tøj, legetøj
og billedbøger; den blev afsendt fra
Svendborg til Sydslesvig først i december
1946.

Møderne i kredsene rundt på Sydfyn
foregik de første år navnlig på skoler eller
i forsamlingshuse. Og så skulle der ende-
lig gang i uddannelsen. Alle medlemmer
skulle gennemgå en grunduddannelse,
men hvem skulle undervise? Der udkom
direktiver om grundskolens indhold, og
enkelte egnede lotter blev sendt på
instruktørkursus.
En grundskoleplan indeholdt bl.a. fag
som: korpslære, tjenestekendskab, mel-
detjeneste, kort og kompas, medborger-
lære, førstehjælp og eksercits. Enkelte fag
kunne lotternes egne instruktører klare,
men ellers fik vi hjælp fra Hjemmeværnet
og Røde Kors. Til medborgerlære havde
vi en jurist.
Unglotteuddannelsen var lidt anderle-
des. Vi lærte bl.a. barnepleje, brug af
diverse blanketter på posthuset og at slå
op i telefonbøger. Det lyder måske lidt
tosset i dag, men i 1946 havde ikke ret
mange privatpersoner telefon installeret.
Vi fik årsstjerner, i alt 3, så det mindede
måske lidt om spejderuddannelsen.

Meget af uddannelsen foregik i civil på-
klædning, for uniformen skulle man selv
anskaffe. Og hvordan gjorde man det i
1946/47? Der var stadig noget, der hed
»købekort« fra krigens tid. Nogle lotter
fik farvet lagener og fik syet uniformen
selv. Senere kunne man købe en uniform.
Det var en grå kjole med hvid krave og
hvide opslag på de lange ærmer.

Hurtigt kom samarbejdet med hjemme-
værnsforeningerne i gang. Lotterne fik
hjælp til uddannelse og de hjalp til ved
øvelser. I begyndelsen var det navnlig
som forplejningslotter, et arbejde, der
blev sat meget højt. Senere kunne lotterne

også deltage som kontor- og signallotter.
Endvidere var flere lotter med på skyde-
banen mange søndage om året og virkede
som markører.

Som nævnt var der ingen offentlig støtte
til lottearbejdet, så der måtte skaffes pen-
ge. Kontingentet var 6 kr. om året – det
blev ikke til meget. Men rundt i kredsene
arrangerede man bl.a. basarer med salg,
lotteri og tombola. Mange af gevinsterne
blev fremstillet af lotterne selv, andre
gevinster fik vi i forskellige forretninger.
Lotterne bagte kager, lavede kaffe og the,
som blev solgt i en oprettet café. Sådan en
enkelt basar kunne godt indbringe 3 –
4000 kr. En anden indtægt kom gennem
salg af lodseder til fordel for Gigtforenin-
gen og Danmarks Lottekorps. Dette lod-
seddelsalg foregik gennem en årrække.
En morsom ting var, at der på lodsedlerne
var trykt: Sælges til fordel for bekæmpel-
se af gigt og Danmarks Lottekorps.
Det syntes vore »modstandere« vældig
godt om. Lottekorpsets andel af over-
skuddet blev fordelt mellem kredsene i
forhold til antal solgte lodsedler. Pengene
blev brugt til indkøb af kort, kompas, gry-
der, potter og pander (til forplejningslot-
terne) samt senere til inventar.

Efterhånden som Hjemmeværnet fik
lokaler, kunne man som regel låne loka-
lerne dér. Men i Svendborg var lotterne så
heldige, at de allerede i 1952 fik eget loka-
le af kommunen. Det blev omgående
døbt »Lottereden«. Nu fik lotterne travlt
med at gøre rent, male, sy gardiner, duge
o.s.v. De første borde og bænke var lån fra
Civilforsvaret. Senere blev der indkøbt
møbler af de midler, der var fremskaffet
ved afholdelse af lotteri og salg i basarer.
Senere kom et lokale mere til, og vi delte
lokalerne med Hjemmeværnet.
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Lederuddannelsen

Efter engelsk mønster oprettede korpset i
1947 egne militære lederskoler, idet erfa-
ringer fra de allierede lande havde vist, at
»kvinder bør ledes af kvinder«.
For at komme på lederskole skulle man
være mindst 21 år og have et godt hel-
bred. Det skulle man kunne dokumentere
enten ved at have erhvervet idrætsmær-
ket eller komme med en lægeerklæring.
Fra 1947 – 1951 afholdtes lederskolerne i
Høje Sandbjerg i Akademisk Skyttefore-
nings lejr og fra 1951 på Hjemmeværns-
skolen i Nymindegab. Senere – efter
oprettelse af lotteregioner – kunne grup-
peførerkurser afholdes lokalt i regioner-
ne.

Overenskomster

Den 9. marts 1951 sluttedes den første og
betydningsfulde overenskomst mellem
Forsvarsministeriet og Danmarks Lotte-
korps – Kvindeligt Hjemmeværn. Det
betød også oprettelse af 41 militære leder-
stillinger i korpset: Korpschef, regions- og
distriktslotter.
Nu skulle man underskrive kontrakt lige-
som personel af hjemmeværnet. Det fik
en del lotter til at melde fra. Endvidere
led unglotte-afdelingen et knæk, idet
aldersgrænsen fra nu af var 18 år. I tilslut-
ning til denne overenskomst blev det
bestemt, at hver lotte kunne låne en uni-
form fra hjemmeværnets beholdninger
(der dog først skulle opbygges). Men i
slutningen af 1951 så vi de første prøveu-
niformer. De bestod af jakke, nederdel,
hue og en kappe. Uniformerne blev
omsyet af australske mandeuniformer,
der var tiltænkt hjemmeværnet, men var
for små til danske mænd. Lotterne var
stolte over pludselig at få en uniform,
man ikke selv skulle betale. Uniformerne,
navnlig nederdelene var ikke lige kønne.
Ofte var der brugt stof fra forskellige buk-
ser til nederdelsbredder og de fire læg.

Hermed var de privatejede uniformers
æra omme, d.v.s. den grå lottedragt og
det blå battledress. Den australske uni-
form blev gennem årene udskiftet flere
gange med nye modeller ind til lotternes
fik den nuværende: blågrøn nederdel
eller bukser, samt grøn jakke ligesom
mændenes.
Endvidere fik lotterne efterhånden udle-
veret kampuniform og støvler.

Den første overenskomst blev ændret i
1953 og endelig en tredie gang i 1955 efter
stiftelsen af Kvindeligt Flyverkorps til en
enslydende overenskomst for de tre kvin-
dekorps: Danmarks Lottekorps, Kvinde-
ligt Marinekorps og Kvindeligt Flyve-
korps. Nu fik vi endelig ligestilling med
hjemmeværnet m.h.t. tjenestepligt, ud-
dannelse, folkeretslig stilling, uniforme-
ring og aflønning på kurser m.v.

Organisation

Lottekorpset havde stadig sin egen orga-
nisation, og det var som medlem af fore-
ningen De danske Lotter, man havde fået
disse overenskomster.
Lottedistrikt Sydfyn blev oprettet 1. janu-
ar 1952 og dækkede Svendborg amt lige-
som hjemmeværnsdistriktet indtil opret-
telse af Distrikt Østfyn 1. januar 1962. Tre
lottekompagnier blev oprettet på Sydfyn i
1955 under lottedistriktet:
Lottekompagni 421 dækkede den sydøst-
lige del af distriktsområdet
Lottekompagni 422 dækkede den nord-
vestlige del og
Lottekompagni 423 dækkede Langeland.
Lotterne stod i nummer ved disse kom-
pagnier og blev derfra designeret til tjene-
ste ved hjemmeværnskompagnierne. I
lottekorpsets første år blev lotterne
»udlånt« til Hjemmeværnet til forskellige
opgaver gennem respektive lottekredse.
Først fra 1952 kom der bestemmelser om
lotternes designering. Lotterne skulle
have uddannelsen i orden, grundskole og
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funktionsuddannelse. Den 1. april 1952
blev de første 4 lotter designeret til Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyn. Men hurtigt
herefter begyndte designeringen til de
forskellige kompagnier.

Efter den nye hjemmeværnslov i 1961
blev Lottekorpset en del af hjemmevær-
net, idet der i loven er nævnt: Hærhjem-
meværnet med Danmarks Lottekorps.
Det var nu ikke en betingelse at være
medlem af foreningen, men lotterne stod
fortsat i nummer i Lottekorpset.

Lotternes grunduddannelse og befalings-
lotteuddannelsen foregik stadig i lotte-
korpsets regi, men funktionsuddannel-
sen, såsom stabs-, signal-, radio- og
sanitetstjeneste (førstehjælp), foregik som
regel sammen med hjemmeværnet ved
distrikter og kompagnier; forplejnings-
uddannelsen dog stadig ved Lottekorp-
set. Senere kom en anden funktion til,
nemlig ABC-tjenesten. I denne funktion
blev mange uddannet i såvel spore- som
rensetjenesten.

Vedrørende grunduddannelsen begyndte
vi på Sydfyn i 1975 at afholde fælles
grundskoler for lotter og hjemmeværns-
mænd. Kort efter kom også andre værns-
grene med. Mange af fagene på en
grundskole var alligevel de samme, og vi
kunne bedre udnytte instruktørerne. Det
var som regel aften- og weekend-kurser,

men efterhånden som bestemmelserne for
uddannelsen blev ændret, blev grundsko-
lerne gennemført som ugekurser.
Denne form for grundskoler blev en suc-
ces på Sydfyn. På grund af det gode sam-
arbejde hjemmeværns- og lottedistrikt
imellem fik distriktslotten lov at lede dis-
se grundskoler – et meget spændende
arbejde.

Frivillig uddannelse

Foruden den pligtige grund- og funkti-
onsuddannelse havde lotterne mulighed
for mange andre udfordringer. I de første
år oprettede man på Sydfyn flere hold,
der gennemgik disciplinerne til at
aflægge prøve til idrætsmærke. Senere
arrangerede man 8 km. gang hvert år.
Andre dyrkede terrænsport. Flere hold
har stillet op til DM og en gruppe lotter
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fra Faaborg har da også hjemført et dan-
marksmesterskab.
Mange lotter har også dyrket selvforsvar.
Efter gennemført kursus kunne man gå
op til en mærkeprøve. Mange mærker er
det blevet til på Sydfyn. F.eks. har Lotte-
kompagni 422 på landsplan erhvervet
flest mærker to år i træk, nemlig i 1967 og
1968.

Skydeuddannelsen var i mange år frivil-
lig og i lige så mange år et stort samtale-
emne. Skulle lotter bære våben?
I flere år havde lotterne få timers våben-
lære på grundskolen. Det var pistolen,
man lærte at sikre, adskille og samle igen.
Få lotter turde prøve at skyde med den.
Senere lærte man om maskinpistol og
gevær. I nogle kompagnier fik lotterne
lov til at komme med på skydebanen.
Sidst i 60erne kunne lotter begynde at få
udleveret et våben, hvis ellers uddannel-
sen var i orden. Derfor oprettede Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyn våbenbrugskur-
ser for interesserede lotter, så man var
sikker på, at uddannelsen var ens for alle.

Efter gennemførte skydninger kunne lot-
ten, mod dokumentation fra skydein-
struktør, lottekompagnichef og hjemme-
værnskompagnichef, få udleveret et
våben, normalt en maskinpistol, i den
udstrækning, der var våben til rådighed
fra depotet.
Fra 1975, hvor vi påbegyndte fælles-
værnsgrundskole, fik alle nye lotter den

befalede våbenuddannelse, men skulle
alligevel have deres dokumentation for at
få udleveret et våben. Det var jo frivilligt,
om lotter ville have våben, og enkelte føl-
te sig presset fra kompagniet til at have et.

Også lotternes deltagelse i hundetjeneste,
patruljetjeneste og i pionerenheder har
været til stor debat ude i enhederne. Der
var naturligvis bestemmelser for disse
funktioner, der skulle overholdes. Ved
godt samarbejde mellem hjemmeværns-
og lottedistrikt fik vi løst opgaverne.
For at holde lotternes uddannelse ved
lige samt for at højne kammeratskabet,
kunne lottedistriktet og/eller lottekom-
pagnierne afholde øvelser, stævner og
konkurrencer.
Det kunne f.eks. være et en felt-weekend,
hvor man boede i bivuak, afholdt konkur-
rencer i forskellige discipliner samt
måske et mindre terrænløb. Som eksem-
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pel kan nævnes et stort stævne i Trane-
kær, som lottedistriktet afholdt i 1960.
Her deltog ca. 150 lotter fra Sydfyn, Taa-
singe og Langeland.

Efter ankomst lørdag eftermiddag og ind-
kvartering holdtes en times indendørs
instruktion før aftensmaden. Kurset blev
opdelt i tre grupper efter deres specialer:
Sanitet (førstehjælp), forplejning og sig-
naltjeneste. Under middagen foregik den
officielle velkomst ved distriktslotte
Hulda Kragh. Korpschef Louise Gerlach
Nielsen talte og overrakte Hjemmevær-
nets Fortjensttegn til regionslotte R. Wag-
ner Nielsen, Odense. Aftenen blev
anvendt til lektioner i eksercits og efter-
følgende bålfest i Tranekærs slotspark
med tale af regionschefen oberst K. Kjeld-
sen og underholdning af Rudkøbinglot-
terne.
Allerede næste morgen kl 05.30 startede
man med vækning, spisning og flagpara-
de, efterfulgt af instruktion i bl.a.
dækning og sløring ude i terrænet. Nogle
fritimer blev benyttet til besøg på Trane-
kær slot. Det store arrangement lededes
af Hulda Kragh og E. Lund, Rudkøbing.
Forplejningen blev ledet af lottekompag-
nichef G. Andreassen. Som instruktører
var indkaldt kompagnichef A. S. Asmus-
sen og delingsførerne Bill Westergaard, E.
Nielsen, P. Nymann, O. Hvid og Leo
Rasmussen. Meta Jensen stod for sanitet-
stjenesten. Kursisterne forlod atter Lan-
geland kl. 15.20 efter et særdeles udbytte-
rigt arrangement.

Den fynske lottedag

Lottedagen var en fridag for lotterne,
nærmest en slags udflugt. Den første lot-
tedag blev afholdt i Svendborg i juni 1947.
Man samledes, for at lotter fra forskellige
kredse kunne lære hinanden at kende og
udveksle erfaringer.
Lottedagen blev afholdt hvert år rundt
omkring på Fyn. Dagen startede med

gudstjeneste i den lokale kirke, derefter
frokost; senere på dagen besøg på en her-
regård, et slot eller en anden seværdig-
hed. Denne dag blev meget populær,
navnlig de første år. Men efterhånden,
som lotterne fik flere opgaver i hjemme-
værnet, faldt interessen. Dagen blev
arrangeret af foreningen De danske Lot-
ter.
En anden dag, som foreningen arrangere-
de, var det årlige julemøde. Alle lotter på
Sydfyn blev inviteret. Sådan et møde
kunne i mange år samle 80-90 lotter.

Børneordningen

Mens kvindekorpsene bestod, havde vi
en børneordning, der kunne træde i funk-
tion i en evt. krigssituation. Et samråd
bestående af medlemmer fra de tre kvin-
dekorps og Danske Kvinders Beredskab
(DKB) havde på landsplan dannet denne
ordning. På Sydfyn havde vi også denne
ordning. Lotter, der ikke havde andre
muligheder for at få passet deres børn i en
given situation, kunne tilmelde dem. Vi
havde aftaler med børnehjem og skoler
ude i landsbyerne. De tilmeldte børn var
ført i kartotek, og der var udfærdiget
identitetsmærker. Ordningen var for børn
op til 16 år. Men vi fik heldigvis aldrig
brug for denne ordning.
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Organisationen »tilpasses«

Lottekompagnierne 421 og 422 blev ned-
lagt den 30. juni 1975 og indgik i Lotte-
distrikt Sydfyn. Lottekompagni 423 blev
nedlagt den 31. maj 1978 og indgik lige-
ledes i lottedistriktet.
Lottedistrikt Sydfyn blev nedlagt den 30.
september 1989, og endelig blev Dan-
marks Lottekorps nedlagt den 30. novem-
ber 1989.
En epoke var slut.

Perspektivplan – ligestilling

Distriktschefens orientering ved befa-
lingslottemøde 15. oktober 1986:

»Perspektivplanen er den overordnede
målsætning for hjemmeværnet frem til år

2000. På denne baggrund vil man udar-
bejde handleplaner gældende fra 1987. Et
stigende pres for modernisering og ratio-
nalisering dels fra politisk hold og dels fra
hjemmeværnets egne rækker er baggrun-
den for, at hjemmeværnet har udarbejdet
udkastet til perspektivplanen.

De tre hovedemner er:
– et krav om ligestilling af mænd og

kvinder overalt,
– et ønske om, at hovedvægten skal

lægges på hjemmeværnskompagniet,
– et ønske om mere rationelle og hen-

sigtsmæssige arbejdsgange, således at
kræfterne kan samles om de egentlige
opgaver.

Organisationsændringerne udmøntes i
følgende områder:
– ligebehandling af mænd og kvinder,
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– entydigt tilhørsforhold,
– reduktion af paralleladministration,
– størst mulig forenkling,
– bedst mulige udnyttelse af kræfter,
– færrest mulige kræfter til administrati-

ve opgaver.

I distriktets område udgør lotterne 13.4%
af den samlede styrke pr. 1. oktober 1986.
Stillingen som kommandobefalings-
mand/kommandobefalingshavende er
for 47% vedkommende besat med lotter. I
graderne oversergent/sergent/korporal
er 13.3% af styrken lotter. Under de gæl-
dende vilkår må den nuværende repræs-
entation af lotter betragtes som rimelig«.

For lotternes vedkommende betød orga-
nisationsændringen, at Lotteregionen og
Lottedistriktet blev nedlagt, og det perso-

nel, som gjorde tjeneste disse steder, gik
med ind i en ny samlet organisation
under Hjemmeværnsregion og Hjemme-
værnsdistrikt. I hjemmeværnskompagni-
et indgik lotter på lige fod med mændene
og uden nogen form for begrænsning i
lotternes anvendelse. Kun den enkeltes
kvalifikationer og fysik vil være afgøren-
de for funktionen i hjemmeværnet.

Mænd og kvinder udrustes og uddannes
ens. I hjemmeværnsdistriktets indsendte
bemærkninger til den foreslåede perspek-
tivplan er bl.a. anført:

»Det for hjemmeværnsdistriktet mest
mærkbare vedrørende organisation er
gennemførelsen af ligestilling mellem
mænd og kvinder. Hjemmeværnsdistrik-
tet finder denne ligestilling naturlig og
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ser med glæde frem til, at den bliver gen-
nemført. Hjemmeværnsdistriktet ser
ingen problemer i de foreslåede organisa-
tionsændringer inden for hærhjemme-
værnet, og distriktet forventer, at en mere
lønsom udnyttelse af ressourcer kan
opnås«; samt:
»Hjemmeværnsdistriktet skal sluttelig
anføre, at det er personellets håb hurtigt
at se organisationsændringer, regelfor-
enkling og delegering gennemført til
gavn for det daglige hjemmeværnsarbej-
de ved kompagnier og distrikt«.

Lotterne indgik nu direkte i hjemmevær-
nets enheder til glæde for nogle og fortry-
delse for andre. Lottenavnet måtte behol-
des, men nogle tager det som en
fornærmelse: man hedder nu »kvindeligt
hjemmeværnspersonel«.
Foreningen »De danske Lotter« fortsatte,
men med svigtende medlemstal. Det var
den eneste måde, lotter fra forskellige
enheder kunne mødes på under hyggeli-
ge former, bl.a. ved det årlige julemøde.
Men også her kneb det efterhånden med
interessen. Den yngre generation har nok
i deres arbejde i hjemmeværnskompagni-
erne.

Foreningen »De danske Lotter« blev
opløst med udgangen af 1995.

Kvindeligt Marinekorps

blev stiftet 22. juni 1946 som en forening i
lighed med Lottekorpset. På Sydfyn har
Kvindeligt Marinekorps haft medlemmer
bl.a. i Svendborg, Faaborg, Rudkøbing og
på Ærø – altså i kystbyer, hvor der fandtes
marinehjemmeværn.

I Svendborg fik man de første medlem-
mer ved et møde på »Borgen« den 29.
september 1951. Der mødte 22 kvinder,
og alle 22 startede på grundskole allerede
3 dage senere. Grundskolen varede 150
timer, der skulle gennemføres på 3 måne-
der. Den indeholdt bl.a. tjenesteforhold,
medborgerlære, orientering, militær
anstand, pistolskydning og roning m.v.
Endvidere skulle man tage samariterkur-
sus og idrætsmærke.

Man havde ingen kvindelige befalingsha-
vende, men der kom instruktører fra
København. Der gik et årstid, inden man
fik uddannet nogle her på Sydfyn. De
første ledere i Svendborg var Patsy Juel-
Brockdorff, Lis Sørensen og Paula Schwa-
nenflügel. Kvindeligt Marinekorps fik
overenskomster med Forsvarsministeriet
på lige fod med Danmarks Lottekorps.

I modsætning til Lottekorpset havde
Kvindeligt Marinekorps medlemmer ude
i landet kommandoforhold direkte til
ledelsen i København. Men efter den nye
organisation i 1973 med oprettelse af 3
distrikter i Kvindeligt Marinekorps, blev
tilhørsforholdet Distrikt 2, hjemmehøren-
de i Korsør. Den første chef var Grethe
Schulin. Kvindeligt Marinekorps blev
nedlagt 31. oktober 1989, hvorefter med-
lemmerne på Sydfyn blev organiseret i
marinehjemmeværnet.
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1959
Kaptajn Axel A. L. Christiansen (chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn),
Forstander Th. Rosenstand (distriktsudvalget),
Kompagnichef/kaptajn K. B. lensgreve Ahlefeldt-Laurvig (Afsnit Langeland),
Kompagnichef/kaptajn Svend Kyhl (HJVK 4204),
Kompagnichef/kaptajn Erik Mourier (HJVK 4210),
Kompagnichef/kaptajn F. L. Billing (HJVK 4219),
Kompagnichef/kaptajn S. Aa. Thorsen (HJVK 4225),
Delingsfører, løjtnant N. Kr. Hansen (HJVK 4204),
Delingsfører, løjtnant P. Johs. Hansen Aaskov (HJVK 4213),
Delingsfører, løjtnant Rasmus Jensen (HJVK 4216),
Lottekompagnichef Hulda Kragh (distriktslotte for Lottedistrikt Sydfyn),
Lottekompagnichef Thea lensgrevinde Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (Lottekompagni 423),
Lottegruppefører Ellen Barfod (Lottekompagni 421).

1960
Udskrivningschef Viggo Ramm, Svendborg (HJVK 4240),
Delingsfører, løjtnant Gregers Juel (HJVK 4208).

1961
Kompagnichef/kaptajn A. M. Wognsen (HJVK 4226).

1962
Kompagnichef/kaptajn K. Berner-Sørensen, (staben ved HJVD),
Kompagnichef/kaptajn Vagn Christensen (HJVK 4213),

1963
Kompagnichef/kaptajn Kaj Ejner Nielsen (HJVK 4211),
Kompagnichef/kaptajn Axel Kaj Larsen (HJVK 4222),
Halvkompagnifører, premierløjtnant Reiner Friis Lund Mortensen (HJVK 4226).

1964
Kompagnichef/kaptajn Uffe Holmgaard Graversen (HJVK 4240),
Kompagnichef/kaptajn Peder Meinert Mortensen (HJVK 4231),
Kompagnichef/kaptajn Frode Anthony Olsen (HJVK 4229).

1965
Menig Anders Johannes Vous (HJVK 4229).
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Hjemmeværnets anerkendelser
AFSNIT XII

Hjemmeværnets Fortjensttegn

er stadfæstet af Hans Majestæt Kongen
den 11. februar 1959. Tildeling af for-
tjensttegnet sker ved kongelig resolution

efter Forsvarsministeriets indstilling og
foregår ordentligvis årligt den 4. maj. Teg-
net er tildelt:



1966
Borgmester Svend Aage Andersen (distriktsudvalget).
Kompagnichef/kaptajn Jens Otto Mathias Rasmussen (HJVK 4205),
Halvkompagnifører, premierløjtnant Hardy E. Kristensen (staben ved HJVD),
Delingsfører Vagner Nielsen Aagaard (HJVK 4201).

1967
Halvkompagnifører, premierløjtnant Peter Emil Bay Nielsen (HJVK 4228),
Lottekompagnichef Gudrun Andreassen (Lottekompagni 422).

1968
Halvkompagnifører, premierløjtnant Magnus Johannes Ravn Lindegaard (HJVK 4211),
Lottegruppefører Elna Mortensen (Lottekompagni 423),
Lotte Meta Jensen (Lottekompagni 423).

1969
Kompagnichef/kaptajn A. S. Asmussen (staben ved HJVD),
Distriktslæge/kaptajn E. Holst-Jensen (staben ved HJVD),
Distriktslæge/kaptajn Kaj Petri (staben ved Hjemmeværnsafsnit Langeland),
Halvkompagnifører, premierløjtnant Jens Peder Jensen (HJVK 4222),
Delingsfører, løjtnant Knud Mogensen (HJVK 4226),
Menig Niels Møller Isaksen (HJVK 4234).

1970
Halvkompagnifører, premierløjtnant Anders Anker Andersen (HJVK 4231),
Delingsfører, løjtnant Egon Jørgensen (HJVK 4204),
Delingsfører, løjtnant Ole Kristian Petersen (HJVK 4240),
Kompagnichef/kaptajn Ole Wessel Fyhn (HJVK 4234).

1971
Kompagnichef/kaptajn Børge E. Jørgensen (Hjemmeværnsafsnit Svendborg),
Delingsfører, løjtnant Niels Verner Bødker (HJVK 4219),
Delingsfører, løjtnant Otto Vyum (HJVK 4210),
Delingsfører, løjtnant Harald Aage Larsen (HJVK 4205),
Halvdelingsfører/Oversergent Svend Hansen (HJVK 4228),
Menig Laurits Johannes Hovmand (HJVK 4213),
Menig Frede Kristian Andreassen (HJVK 4211),
Lottekompagnichef/kaptajn Else Hansen (Lottekompagni 421),
Lottedelingsfører, løjtnant Hedvig Margrethe Malmstrøm (Lottekompagni 421),
Hjemmeværnskonsulent Vøgg Ramming (Hjemmeværnsregion IV).

1972
Kompagnichef/kaptajn Børge H. Kragerup (HJVK 4219),
Delingsfører, løjtnant Arthur Hansen (HJVK 4222),
Delingsfører, løjtnant Herman Aksglæde Larsen (HJVD 42),
Halvdelingsfører/sergent Valdemar S. Haar (HJVK 4219),
Menig Alfred Laurits Larsen (HJVK 4211),
Halvkompagnifører, premierløjtnant Gerhard I. Poulsen (HJVK 4201),
Orlogskaptajn Knud Marquard Pedersen (Langelands Marinedistrikt).
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1973
Kompagnichef/ kaptajn Helge Falk Hansen (HJVK 4216),
Delingsfører, løjtnant Paul Jacobsen (HJVK 4204),
Halvdelingsfører/Oversergent Martin Kristian Hansen (HJVK 4226),
Lotte Johanne M. Juul (Lottekompagni 422).

1974
Kompagnichef/kaptajn Preben greve Ahlefeldt-Laurvig
(Hjemmeværnsafsnit Langeland),
Menig Axel greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (HJVK 4231),
Delingsfører, løjtnant Børge Erik Andersen (HJVK 4228),
Gruppefører/korporal Axel Frits Petersen (HJVK 4200),
Menig Henry Munch Christensen (HJVK 4210),
Distriktslotte/kaptajn Ingrid Edith Hansen (Lottedistrikt Sydfyn),
Lottehalvkompagnifører, premierløjtnant Elsebeth Margrethe Lund (Lottekompagni
423).

1975
Kompagnichef/kaptajn Poul Heine Jensen (uddannelsesofficer ved HJVD),
Kompagnichef/kaptajn Carl Christian Jørgensen (HJVK 4240),
Kompagnichef/kaptajn Marinus Børge Andersen (HJVK 4204),
Kompagnichef/kaptajn Kaj Flemming Drostrup (HJVK 4234),
Halvdelingsfører/sergent Axel Villiam Poulsen (HJVK 4205),
Lottekompagnichef/kaptajn Ninna H. Jensen Andreassen (Lottekompagni 422).

1976
Kompagnichef/kaptajn Alfred Pedersen (uddannelsesofficer ved HJVD),
Kompagnichef/kaptajn Jørn Fornais Andersen (HJVK 4205).
Kompagnichef/kaptajn Preben Josias Feddersen (HJVK 4213),
Delingsfører Svend Aage Hansen (HJVK 4240),
Delingsfører Hans Laurits Svend Albjerg (HJVK 4219),
Halvdelingsfører Tage Gunnar Petersen (HJVK 4211).

1977
Kompagnichef/kaptajn Ulrik Benedict greve Ahlefeldt-Laurvig (HJVK 4228),
Kompagnichef/kaptajn Svend Ove Hansen (HJVK 4210),
Delingsfører, løjtnant Laurits Søften Skovby (HJVK 4226),
Delingsfører, løjtnant Hans Kristian Albert Hansen (HJVK 4213),
Gruppefører/korporal Aage Thade Petersen (HJVK 4204),
Lottegruppefører/korporal Elna Stockholm Hansen (Lottekompagni 421).

1978
Lotte/kontorassistent Esther Pave (HJVD),
Delingsfører, løjtnant Hans Korsholm Frederiksen (HJVK 4200),
Lotte/menig I. Husfeldt (Lottedistrikt Sydfyn).

1979
Gruppefører/sergent Carlo Johannes Hansen (HJVK 4225),
Gruppefører/sergent Edmund Leo Henry Fransson (HJVK 4216).
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1980
Kompagnichef/kaptajn Esger Iver Sehested Juul (HJVK 4201),
Gruppefører/sergent Poul Evald Henriksen (HJVK 4213),
Gruppefører/korporal Niels Aage Møllegaard (HJVK 4210),
Lottedelingsfører, løjtnant Anne-Grethe Knudsen (Lottedistrikt Sydfyn).

1981
Kompagnichef/kaptajn Aage Elef Axelsen (HJVK 4240),
Halvkompagnifører, premierløjtnant Poul Weel Krammer (HJVK 4213),
Halvdelingsfører/Oversergent Hans Langæble (HJVK 4211).

1982
Kompagnichef/kaptajn Ejgil Lorentz Hjelholt (HJVK 4231),
Halvdelingsfører Karl Valdemar Hansen (HJVK 4222).

1983
Lottegruppefører/korporal Margrethe Egelund Rasmussen (HJVK 4205),
Halvdelingsfører/Oversergent Svend Aage Hessellund Ovesen (HJVK 4200),
Halvdelingsfører/sergent Henning Jensen (HJVK 4216).

1984
Assistent Inge Frederiksen (HJVD),
Assistent Karen Marie Vestergaard (HJVD),
Byrådsmedlem Jens Jensen (distriktsudvalget),
Oversergent Knud Klemmen Christensen (HJVK 4204).

1985
Oversergent Kaj Eshøj (HJVK 4226),
Korporal Robert K. Ibsen (HJVK 4225).

1986
Kaptajn Niels Aage Mygind Petersen (HJVK 4234),
Oversergent Rasmus Peder Pedersen (HJVK 4219),
Menig Arne Keld Nielsen (HJVK 4200).

1987
Menig Mogens Ougaard (HJVK 4200),
Oversergent Per Trane Jensen (HJVK 4200),
Oversergent Leo Bernhard Drost (HJVK 4201),
Oversergent Kaj Erik Riise Petersen (HJVK 4204),
Kaptajn Jens Marius Jensen (HJVK 4216),
Kaptajn Karlo Banke (HJVK 4226),
Oversergent Thorkild Nielsen (HJVK 4234),
Oversergent Karen Jensen (Lottedistrikt Sydfyn).

1988
Kaptajn Knud Erik Rosengren Pallisgaard (HJVK 4228),
Løjtnant Louis Orry Bendtzen (HJVK 4201),
Oversergent Hans Niels Vestbæk Andersen (HJVK 4200).
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1989
Kaptajn Klaus Jørgen Veltzé (HJVD),
Oversergent Poul Frederiksen (POKMP 4230 A),
Sergent Louis Bent Jensen (HJVK 4213).

1990
Korporal A. Bentsen (HJVK 4211),
Premierløjtnant Aage Christensen (HJVK 4228),
Kaptajn Finn E. Jensen (HJVK 4205),
Kaptajn Orla M. Rasmussen (HJVK 4211).

1991
Menig Bent Mogens Florczak (HJVK 4204),
Kaptajn Peder A. Lauritsen (HJVK 4222),
Sergent Svend N. N. Solhøj (HJVK 4219).

1992
Kaptajn Knud Bjerring Hansen (HJVK 4231),
Kaptajn Finn Prip Pedersen (HJVD),
Løjtnant Sv. Å. Petersen (HJVK 4205),
Kaptajn Finn Helmuth Chr. Trapp (HJVK 4234).

1993
Korporal Fl. Holst Knudsen (HJVK 4200),
Menig Peder J. Nielsen (HJVK 4204),
Korporal Ejv. Rasmus Skov (HJVK 4219),
Oversergent Poul Thygesen (HJVK 4231),
Heine Grøndahl (distriktsudvalget).

1994
Løjtnant Ove B. L. Veng (HJVK 4205),
Løjtnant Kenneth Klingenberg (HJVK 4231).

1995
Løjtnant Bo Engstrøm Lauridsen (HJVK 4216),
Kaptajn Kurt Petersen (HJVK 4225),
Sergent Jens Henning P. Hansen (HJVK 4226),
Sergent Frits Jørgen Dehn (HJVK 4226).

1996
Oversergent Arne Frederik Nielsen (HJVK 4234)
Sergent Nielsine Aadahl Christiansen (HJVK 4213)
Korporal Karl Flemming Knudsen (HJVK 4204)
Menig Hans Jørgen Lassen (HJVK 4234)

1997
Premierløjtnant Torben Justesen (HJVK 4200)
Oversergent Aksel Henriksen (HJVK 4211)
Oversergent Teddy Wolff Kristensen (HJVK 4228)
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Oversergent Jens Jacob Larsen (HJVD)
Sergent Benny Sørensen (HJVK 4228)
Assistent Lene Kristensen (HJVD)

1998
Kaptajn Flemming Hedegaard Rasmussen (HJVK 4200)
Oversergent Carl Erik Hansen (HJVK 4204)
Korporal Ole Vagn Jensen (HJVK 4213)
Stabsbootsmann Peter Wulf, Verteidigungsbezirkskommando 11, Schleswig
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25 års tegn overrækkes 1. april 1979 til: Preben Thuelund (4201), Lis Lindegaard og Svend Arne Han-
sen (4204 begge repr. ved kompagnichef M. B. Andersen »Salle« 4204), Hans Jensen og Frode
Nyholm (4213), Sofus Valdemar Nielsen, Niels E. Olsen, Gunnar Pedersen og Henry Poulsen (4219),
Alfred Bamskov Nogel (4226), Ida Bertelsen og Astrid Jensen (4213), samt Jørgen Bugge (4240) af che-
fen for Hjemmeværnet generalmajor J. Andreassen. Ej tilstede: Sofus Valdemar Nielsen, Ida Bertel-
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50-års jubilarer i 1999
I jubilæumsåret 1999 forventes tildelt 15 stk. 50-års tegn, 13 stk. 40-års tegn og 31 stk.
25-års tegn.

50 års jubilarer er:

Oversergent Svend Aage Hessellund Ovesen (4200),
Menig Rasmus Andersen (4204),
Menig Poul Jacobsen (4204),
Menig Egon Jørgensen (4204),
Menig Axel Villiam Poulsen (4205),
Sergent Lars Ejner Hansen (4210),
Menig Finn Aage Jensen (4210),
Menig Kaj E. Nielsen (4211),
Sergent Henning Jensen (4216),
Menig Jens Arne Jensen (4219),
Menig Carlo Johannes Hansen (4225),
Menig Ejnar Delfs Jensen (4225),
Menig Svend Aage Thorsen (4225),
Menig Vagner Nielsen Aagaard (4234),
Menig Torben Banke (4234).

Jubilarerne i 1999 fordeler sig således i aldersgrupperne:

Alder 50 års jubilarer 40 års jubilarer 25 års jubilarer

80-90 år 7 0 0
70-80 år 8 6 0
60-70 år 0 7 3
50-60 år 0 0 6
40-50 år 0 0 22

I alt 15 (Fra 1949) 13 (Fra 1959) 31 (Fra 1974)



Hjemmeværnsdistriktets
pokaler

Mange enkeltpersoner, foreninger, firma-
er eller institutioner m. fl. har stillet mid-
ler til rådighed for distriktet, så man er i
stand til at præmiere medlemmer af
hjemmeværnet, som har præsteret særli-
ge ydelser. Præmierne er ofte vandrepo-
kaler, som tildeles enkeltpersoner eller
enheder. Ved næste års uddeling modta-
ger vinderne en erindringspokal, og van-
drepokalen tildeles nye vindere. Pokaler-
ne kan være evigt vandrende eller kan
erhverves af modtagerne, oftest hvis den
vindes 3 år i træk, 5 gange i alt eller flest
gange inden for 10 år. Pokalerne omfatter
(1997):

Oberst K. Kjeldsens Vandrepræmie
Uddeles ved Hjemmeværnsdistrikt 42.
Kan tildeles den skytte blandt det frivilli-
ge personel, der har opnået bedste resul-
tater i duelighedsskydning med maskin-
gevær M/62. Den blev uddelt første gang
i 1968 og kan ikke vindes til ejendom.
Såfremt MG/62 måtte blive erstattet med
et nyere våben, overgår præmien til due-
lighedsskydning med dette våben.

Hjemmeværnsdistrik tets
vandrepræmie
Uddeles for flest opnåede dueligheds-
skydninger til den skydeinstruktør, der
procentvis har gennemført det største
antal duelighedsskydninger. Den blev
udleveret første gang 1974 og vundet til
ejendom 1982.

Trælastens vandrepræmie
Tildeles for flest opnåede dueligheds-
skydninger; erstattede hjemmeværnsdi-
striktets pokal fra 1983.
Erindringsbæger indgraveret:
HJVD (Hjemmeværnsdistrikt) Sydfyn
BD (duelighedsskydning) skydningspo-
kal. Årstal.

Sparekassen for Svendborg og Omegns
125 års jubilæumspokal
Uddeles af Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn.
Tildeles den lotte, der opnår højeste
pointtal i duelighedsskydning på et af føl-
gende våben: maskingevær, gevær,
maskinpistol, pistol.
Udsat første gang 1976.
Erindringsbæger indgraveret:
HJVD Sydfyn/skydning lotter/årstal.
Kan vindes til ejendom.
Fra 1989 benævnt
Lokalsparekassens Lottepokal
Udsat for bedste resultat i dueligheds-
skydning på et af følgende våben: GV
M/75, Maskinpistol, maskingevær.
Erindringsbæger indgraveret:
HJVD Sydfyn/lottepokal/årstal.

Andelsbankens Vandrepokal
Tildeles bedste skytte ved HJVD Sydfyn,
der har opnået højeste resultat i duelig-
hedsskydning på gevær M/75 eller
M/66.
Uddeltes første gang i 1976. Ny pokal
1986. Kan vindes til ejendom.
Erindringsbæger indgraveret: HJVD Syd-
fyn/GV (gevær)-pokalen/årstal.

Maskinpistolpokalen
Blev tildelt fra 1976 til 1979.
Derefter afløst af:

Bikubens Vandrepokal
Uddeles af HJVD Sydfyn for bedste resul-
tat i duelighedsskydning på maskinpi-
stol.
Tildelt første gang 1980.
Erindringsbæger indgraveret:
HJVD Sydfyn/MP (maskinpistol)-poka-
len/årstal.
Kan vindes til ejendom.

Salonskyttepokaler
Tildeles et kompagni for bedste resultater
opnået ved distriktets holdkapskydnin-
ger. Første gang tildelt i 1976.
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Lions Club Svendborgs Vandrepokal
Uddeles af HJVD Sydfyn for salonhold-
kapskydning. Tildelt første gang 1979.
Erindringsbæger indgraveret: HJVD Syd-
fyn/Salonholdkap./årstal.
Erhvervet til ejendom.
Ny pokal udsat af oberstløjtnant B. Hess i
1986. Erhvervet til ejendom.
Ny pokal udsat af Oversergent Per Trane
Jensen, HJVK 4200 i 1997.

Hjemmeværnskompagni 4205 Stenstrups
Vandrepokal
Tildeles for 4 bedste resultater sammen-
lagt på 1/4 figur ved salonholdkapskyd-
ninger i Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn.
Såfremt det vindende kompagni, som her
har vundet salonskyttepokalen, også har
de bedste resultater på 1/4 figurer, tilde-
les pokalen kompagniet med det næst-
bedste resultat på 1/4 figur. Pokalen er
evigt vandrende og blev udsat første
gang 1986.
Såfremt salonskydning tages af program-
met, vil Hjemmeværnskompagni 4205
Stenstrup afgøre, hvilket våben/hvilken
disciplin pokalen skal udsættes til.

Sydfyns Discontobanks Vandrepokal
Kompagnipokalen tildeles det kompagni
i distriktets område, der har haft størst til-
gang til kompagniet sammenholdt med
afgangen.
Blev udsat første gang 1976.
Erindringsbæger indgraveret:
HJVD Sydfyn/Kompagnipokalen/årstal.
Kan erhverves til ejendom.

Pionerpokalen
Evigt vandrende pokal udsat af delings-
fører Axel Petersen, pionerdelingen/
Hjemmeværnskompagni 4200.
Kan tildeles såvel kvindeligt som mand-
ligt personel ved HJVD Sydfyn efter flg.
kriterier:
– skal være en god kammerat,
– have en alsidig uddannelse inden for

hjemmeværnet,
– gå helhjertet ind for hjemmeværnet.

Ved lige kvalifikationer går personel med
pioner- og/eller sprængningsuddannelse
forud. Erindringsbæger indgraveret:
HJVD Sydfyn/Pionerpokalen/årstal.

Skovnbrynets Vandrepokal
Uddeles af Hjemmeværnsdistrikt 42,
Sydfyn.
Tildeles efter distriktschefens bestemmel-
se et kompagni ved HJVD Sydfyn, der har
gjort en særlig indsats i forbindelse med
hvervning, uddannelse eller øvelse. Den
blev uddelt første gang 1981. Pokalen er
vandrende til 1999 (50 år for hjemmevær-
nets oprettelse), hvorefter den overgår til
ejendom til det kompagni, der har mod-
taget den flest gange.
Erindringsbæger indgraveret: Skovbry-
nets Vandrepokal/årstal.

Pionerernes Panserværnspokal
Skænket af delingsfører Axel Petersen,
pionerdelingen, Hjemmeværnskompagni
4200.
Tildeles det hjemmeværnskompagni ved
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn, der pro-
centuelt i forhold til styrketal har haft det
største fremmøde af uddannede panser-
værnsskytter til hjemmeværnsdistriktets
og Hjemmeværnsregionens panser-
værnsskydninger.
Den blev uddelt første gang i 1981.
Pokalen er evigt vandrende.
Erindringsbæger indgraveret: Pionerer-
nes Panserværnspokal/årstal.

Instruktørernes Patruljepokal
Tildeles den gruppe, der har opnået bed-
ste resultat ved hjemmeværnsdistriktets
patruljeøvelse. Tildelt første gang 1985.
Erindringsbæger indgraveret: HJVD Syd-
fyn/Patruljepokalen/årstal.
Kan vindes til ejendom.
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Semcos Vandrepokal
Tildeles bedste skytte og hjælper på dyse-
kanon Carl Gustav M/65.
Tildeles den skytte og hjælper, der ved
Distrikt Sydfyn har opnået bedste resultat
ved distriktets panserværnsskydning.
Tildelt første gang 1986.
Erindringsbæger indgraveret: HJVD Syd-
fyn/DYKN – pokalen/årstal.
Kan vindes til ejendom.

Albani Pokalen
Indstiftet ved hjemmeværnets 40-års jubi-
læum 1. april 1989.
Uddeles til en hjemmeværns-
mand/kvinde, der i det forløbne år som
hjælper har gjort en særlig uegennyttig
indsats i forbindelse med gennemførelse
af distriktets uddannelsesvirksomhed
og/eller øvelser.
Udsat første gang 1989. Pokalen er evigt
vandrende.
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Pokaloverrækkelse på Sølund 24. januar 1979. Fv.: Uddannelsesofficer kaptajn Mogens Johannsen,
A.S. Asmussen, Klaus Veltzé, Frederik Nielsen, Thork ild Nielsen, Karen Jensen, Else Hansen. Knæ-
lende Fv.: Arne G. Knudsen, Per Thrane Jensen, Herman Larsen og Kaj Andersen.
(Foto : Frede Christensen)



Allerede 15. april 1949 ansøgte distriktet
om tildeling af en træbarak (»tyskerba-
rak«), som forventedes opstillet med vel-
vilje fra byrådet på en lejet grund centralt
i Svendborg. Det var vanskeligt at frem-
skaffe lokaler til møder og undervisning
på kommunale skoler, da der var et blom-
strende foreningsliv i vinterhalvåret.

I Svendborg var Hjemmeværnskompagni
4216 og Flotille 42-15 opstillet. Med en god
tilslutning og deraf følgende stor mand-
skabsstyrke var opstilling af nye enheder
(Jernbanehjemmeværnskompagni 4234,
Hjemmeværnskompagni 4231 Vester
Skerninge og Hjemmeværnskompagni
4240 Svendborg By) under overvejelse.
Projektet blev dog aldrig gennemført.

De lokale hjemmeværnskompagnier hav-
de nødtørftigt løst depotplaceringer i
april 1950:

7 hjemmeværnskompagnier med depot
hos private,
3 hjemmeværnskompagnier med depot i
kommunale bygninger,
1 hjemmeværnskompagni med depot i
arresthus,
1 hjemmeværnskompagni med depot i
toldbygning.

Der er skiftet depotlokaler mange gange.
Fra iklædningens start var det oftest kom-
pagnichefen, som måtte opbevare de for-
holdsvis små mængder depotemner og
oftest på egen bekostning. I Svendborg
blev etableret et områdedepot i »Maxim«
fra 15/6 1950 til betjening af byens styrker
med delingsfører P. R. Jørgensen som
depotbestyrer.

Senere kom supplerende beholdninger
samt ny mundering og udrustning til.
Kravene til opbevaringsforholdene blev
skærpet. I marts 1950 tilgik der 52 ammu-
nitionsskabe, som blev fordelt til distrik-
tet og 13 underafdelinger. De 38 kunne
placeres på depoter, mens 14 skabe blev
»udstationeret« hos mandskabet og uden
ekstra husleje.

I Svendborg fandtes depot- og mødeloka-
le i ejendommen Brogade 15 (indtil 1964).
Radio- og signalmateriel var opmagasi-
neret i Sct. Nicolaigården. Kompagni
4240 havde depot i Møllergade 80. Først i
60’erne kom der yderligere mundering,
udrustning, våben og specialmateriel.
Nyt pionermateriel (gruppe- og delings-
pakninger) og supplerende sanitets- og
signalmateriel stillede krav om gode
opbevaringsforhold. Ved udrykning til
feltforhold var det vanskeligt at skulle
samle alt materiel fra mange og dårligt
beliggende depoter til transport.

For Svendborg-områdets vedkommende
blev depotproblemerne løst, da uddan-
nelsescentret Sølund kunne tages i brug i
1964-65. Ligeledes løste etablering og
modernisering af hjemmeværnsgårde i
området en del opbevaringsproblemer på
forsvarlig måde.
Der er talrige indberetninger om ændrin-
ger og forbedring af depotforhold i
distriktets kompagnier, og det er næppe
muligt at opstille en fuldstændig rapport.
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Mødelokaler,
depoter og skydebaner

AFSNIT XIII
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I mødeprotokoller fra 1963 og 1968 findes flg. indberetninger:

Leje 1963 Mdl. benyttelse Leje 1968 Mdl. benyttelse
antal gange antal gange

HJV-gård Tranekær 1200 3 1500 4
HJV-gård Staldgården 1700 6 1800 4
HJV-gård Broløkke 420 2 (360) 3
HJV-stue Egeskov 600 4 360 2
HJV-gård Haagerup 720 3 720 2
HJV-gård Sødinge 600 4 1200 4
HJV-gård Hytten 360 1 1200 4
Lottereden 0 4
Brogade 15

(priv. -ophørt 1963) – – – –
Navigationsskole 0 8 0 8
HJV-gård Ulveholm – – 1800 4
Sølund – – 0 20

Mødelokaler 1997

Lokale Årlig leje m2 Bruger Ejer

HJV-gård Sølund 1100 – 2.1 ha 4200-4216-4240 Forsvarsministeriet
HJV-gård Sødinge 25.000 220 4204 HJV-foreningen
HJV-gård Stenstrup 320 4205 Forsvarsministeriet
HJV-gård Gærup 1.800 100 4210 Faaborg Kommune
HJV-gård Hellebjerg 25.465 140 4211 Forening Hellebjerg
HJV-lokale GOG 20.890 67 4213 GOG-huset I/S
HJV-gård Hytten 14.855 100 4219 HJV-forening
HJV-gård Ulveholm 200 4222 Ærøskøbing Komm.
CF-bunker Rudkøbing 5.000 100 4225 Rudkøbing Komm.
HJV-gård Tranekær 15.857 102 4226 Tranekær Komm.
HJV-gård Broløkke 6.656 – 4228 Privat
HJV-lokaler PO-gård 200 4230 Svendborg Politi
HJV-gård Ollerup 26.830 105 4231 G & I-forening
HJV-lokaler Faaborg 12.672 230 4234 Faaborg Komm.

Derudover er yderligere lejet 7 depotlokaler, hvoraf 5 er hos private og 2 er hos kom-
muner.



Distriktslokaler

Den første distriktsleder Jørgen F. C. Jør-
gensen har haft kontor i Wiggers Gård fra
16/4 1949. Ved Axel A. L. Christiansens
tiltrædelse oprettedes midlertidigt kontor
på Slipshavn ved Nyborg (8/6 – 9/9
1951), da der blev gennemført kurser her.
Der blev oprettet lejekontrakt om to kont-
orlokaler i Wiggers Gård fra 10/9 1951.
Senere blev der udvidet med endnu to
lokaler, og disse benyttedes indtil 13/6
1971, hvor »Sølund« blev taget i brug fra
14/6 1971.

Der var undervisningslokaler og depot-
rum spredt rundt i Svendborg. Det første
kommunale lejemål var i etablissementet
»Maxim« ved siden af den gl. brandstati-
on. Senere fulgte lokaler i »Lottereden«
ved »Anne Hvides Gård« og på øverste
etage på Navigationsskolen. Ved depotet
i Brogade 15 fandtes også et undervis-

ningslokale. Den 17/2 1953 blev »Ekser-
cerhuset« indviet i Svendborg Navigati-
onsskoles kælder, der på lejebasis blev
benyttet til indendørs instruktion og sal-
onskydning.
I nævnte lokaler var standarden ret lav.
Nedslidte og dårligt vedligeholdte rum,
ofte kun opvarmet ved elektriske ovne og
generelt møbleret med kasseret kaserne-
inventar. Det var ikke særlig hyggelige
lokaler for mandskabet at tilbringe deres
fritid i under den teoretiske undervis-
ning. Konkurrencen til den hjemlige stan-
dard med TV og dybe lænestole har for-
modentlig holdt mange hjemme.
Depotforholdene var primitive og mindre
gode at flytte udrustning og materiel til
og fra. Først i 1960-erne kom der yderlige-
re specialmateriel og bedre udrustning,
som det var vanskeligt at opbevare bet-
ryggende og rationelt. Derfor opstod hur-
tigt ønsker om at finde bedre egnede
lokaler og depoter.
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Indvielse af områdedepotet 1983. Fv.: Materielforvalter Jens Jacob Larsen, assistent Kirsten Hvidt-
feldt, materielforvalter Holm og forvaltningsleder E. C. Madsen (to sidstnævnte fra HJVR IV Depot i



»Sølund«

Først i 60-erne købte Svendborg Kommu-
ne ejendommen Sørupvej 31 ved navn
»Sølund« af Carl og Karen Andersen for
at kunne tilgodese kommende byudvik-
ling. Bygningerne var kommunen ikke
interesseret i. Landboforeningen forpag-
tede jorden og etablerede central til vask
og snitning af fabriksroer, først i porten
(nu Svendborgstuen) og senere i sydlige
ende af østfløjen (nu kontorer). Forenin-
gen overvejede at indrette laboratorium
og kontorer i stuehuset, men turde ikke
påtage sig denne opgave. I stedet bygge-
des de nødvendige faciliteter på Sørupvej
29, som blev taget i brug 1/9 1964.

Stabskompagniet brugte en overgang
Sølund som mødested og markerne som
eksercerplads. Kompagniets chef, A. S.
Asmussen og halvkompagnifører til
rådighed ved hjemmeværnsdistriktet,
Hardy Kristensen, fandt hurtigt ud af, at
de ledige lokaler havde en fremtid som
depotrum og måske også var anvendelige
som teorilokaler, hvis de blev sat i stand.
Denne tanke blev forelagt distriktsleder
Axel Christiansen, som sammen med
borgmester SvendAageAndersen gik ind
på tanken. Så blev Sydjysk-fynske Byg-
ningsdistrikt ved oberstløjtnant Ole Han-
sen involveret, og planer for indretning

udarbejdet af ingeniør P. A. Christensen.
Staten bevilgede den flotte sum af 40.000
kr. til projektet. Lejeaftale med kommu-
nen blev oprettet for 20 år på betingelse
af, at staten foretog ombygning og indret-
ning, mens kommunen påtog sig den
udvendige vedligeholdelse. Staten ind-
tjente hurtigt beløbet i sparede lejemål.

Første etape begyndte 10/1 1965 med, at
civilforsvaret huggede cementgulvet i
kostalden op, og frivillig arbejdskraft
blandt hjemmeværnets folk gik i gang
med at »rense ud«. Svinehuset blev ind-
rettet som mødelokale og pionerdepot. Så
gik det slag i slag med ommuring af yder-
mur og skillerum, opretning af lofterne,
som hang i elegante buer efter mange års
brug. Der blev installeret et fyr i roerum-
met og varmerør og radiatorer, så der
senere kunne sluttes mere til.
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Oberstlø jtnant Axel Christiansen (»Farmand«)
ved svinestalden i januar 1965.

Kostalden før ombygning.



Derefter blev resten af vestlængen indret-
tet med to depotrum, signalrum og
undervisningsdepot (UMAK).
I sydlængen fortsattes med to undervis-
ningsrum, køkken og toiletter. Stuehuset
blev samtidig renoveret til bolig for sig-
nalofficer Bill Westergaard, som havde til-
syn med ejendommen.
Arbejdsstyrken var i begyndelsen på 10-
12 mand. Senere kunne styrken udvides,
så i alt 60-70 mand deltog i projektet. Der
blev arbejdet i weekenderne og ofte 2-3
gange om aftenen i ugens løb. Der var
mange håndværkere i arbejdsstyrken:
murere, elektrikere, smede, tømrere,
snedkere ud over hobbyfolk og andre
medhjælpere. Specielt påtog »murersjak-
bejs« Tom Andersen sig et stort arbejde,
hvorfor han nød den ære at få et lokale
opkaldt som: »Onkel Toms Hytte«.
Sammenlagt er ydet en arbejdsindsats på
omkring 6000 arbejdstimer eller godt og
vel svarende til 2 enfamilieshuse. Leve-

randørerne af materialer var også flinke
til at fremme projektet. Værdien af det
samlede projekt er beregnet til godt
150.000 kr.

Blandt andre givere skænkede naboen
Grev Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, som
var tidligere kompagnichef, skovens flot-
teste gran til flagstang. Smedemester Chr.
Corfitzen en håndsmedet baldakin til
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Kostalden forvandles til »Guldsalen«. »Farmand« dirigerer udvik lingen.

Sø lunds gårdsplads 1965.



hoveddøren, og skiltemaler N.O. Fred-
holm leverede navneskilte til lokalerne.
Frøhandler Andersen leverede græsud-
læg til udsåning på »Fælleden« vest for
gården. Som nævnt fik lokalerne navne:
Det største lokale fik navnet »Guldsalen«
efter den store sal i Borgerforeningen.
»Svendborgstuen« var til brug for Svend-
borg-kompagnierne.
Lokalet »Onkel Toms Hytte« blev opkaldt
efter vor ihærdige murer Tom.
Denne første etape af uddannelsesstedet
»Sølund« blev indviet og taget i brug den
26/11 1965 under stor festivitas.
Afleveringen foretoges af bygningsdi-
striktets chef oberstløjtnant Ole Hansen,
hvorefter splitflaget blev hejst af den 73-
årige aldersrepræsentant i stabskompag-
niet, Peter Marius Nielsen. I højtidelighe-
den deltog endvidere: chefen for
Hjemmeværnet generalmajor O. C. Per-
min, chefen for Hjemmeværnsregion IV,
Fyn, oberst K. Kjeldsen, stabschef ved
Hjemmeværnet oberstløjtnant J.Andreas-
sen, chefen for Fynske Livregiment,
oberst A. D. Danhus, borgmester Svend
Aage Andersen, repræsentanter fra
byråd, Langelandsfortet, Marinehjemme-
værnet m.fl. samt distriktets kompagni-
chefer og den frivillige arbejdsstyrke.

I anden etape 1967 blev sydlængens korn-
lade indrettet til et rimeligt stort under-
visningslokale, som fik navnet »Ørnere-
den« efter en tidligere regionschef
(Kjeldsen), hvis »kælenavn« var »Gamle
Ørn«. I begyndelsen var det ideen at ind-
rette sovesal i denne længe, så udenøs
kursister kunne overnatte. Men denne
tanke blev droppet. Den nordlige del af
østlængen blev indrettet til opbevarings-
og depotrum og den sydlige del til konto-
rer for distriktsleder, instruktører og kon-
torpersonale. Distriktets kontorer flyttede
fra Wiggers Gård 13/6 1971.

Stuehuset blev indrettet til samlingsstue
og yderligere undervisningslokaler og
var klar til indvielse søndag den 1. april

1979, 30 år efter hjemmeværnets oprettel-
se. Fhv. borgmester Svend Aage Ander-
sen og Hjemmeværnets chef, general-
major Jørgen Andreassen »klippede
snorene« ved henholdsvis hoveddør og
entredør. Efter talrige lykønskninger var
»Danmarks bedste hjemmeværnsgård«
klar til ibrugtagning under navnet
»Sølund«.

Således blev såvel distriktets stab, under-
visningslokaler, depot- og opbevarings-
rum samlet og er siden benyttet ikke blot
af Svendborg-kompagnierne, men også i
vid udstrækning af distriktets øvrige
kompagnier.

Skiftende distriktsledere har foretaget
supplerende indretninger, flyttet konto-
rer og tilpasset etablissementet på for-
skellig vis. Senere er supplerende lokaler
blevet fornyet og installeret til skiveværk-
sted, og teori m.v.
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Indvielse af lokaler i stuehuset 1. april 1979.
Fv.: Borgmester Svend Aage Andersen, chefen
for Hjemmeværnet generalmajor J. Andreassen
og oberstlø jtnant S. S. Mathiasson.
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Belægning på Sølund 1972-1977

HJVR HJVD 4216 4230 4231 4240 LO LME HVF I ALT ***
4200 timer

1972
Arrangem. 0 46 0 1 0 0 1 3 0
Mandtimer – 1663 – 123 – – 27 574 – 2387
Gennemsnit – 11 – 35 – – 9 26 22

1973
Arrangem. 1 26 1 14 1 0 2 2 0
Mandtimer 108 1236 24 1061 40 – 252 126 – 2847
Gennemsnit 27 13 8 20 16 – 18 33 – 26

1974
Arrangem. 0 38 0 3 0 0 0 0 0
Mandtimer – 2699 – 389 – – – – – 3088
Gennemsnit – 33 – 33 – – – – – 29

1975
Arrangem. 1 28 1 14 0 1 0 0 2
Mandtimer 63 1341 39 1272 – 105 – – 496 3316
Gennemsnit 18 14 13 22 – 30 – – 16 31

1976
Arrangem. 0 28 12 15 0 14 1 0 0
Mandtimer – 1134 663 1479 – 790 137 – – 4203
Gennemsnit – 13 19 29 – 18 39 – – 39

1977
Arrangem. 0 27 17 11 0 9 0 0 0
Mandtimer – 1952 1468 1293 – 784 – – – 5497
Gennemsnit – 23 21 31 – 22 – – – 51

Total
Mandtimer 171 10025 2194 5617 40 1679 416 700 496 21338
% 0,8 47 10,3 26,3 0,2 7,9 1,9 3,3 2,3 100

Kilde: Mødeprotokol for SØLUND. ***: Antal personer à 3 timer ugentlig.



Mødeprotokollen fortæller om antal
arrangementer, deltagerantal, og hvilke
enheder som har benyttet lokalerne. Ud
fra nævnte oplysninger fremgår mandti-
mer (MD-tim.), undervisningsholdenes
størrelse (antal deltagere), det samlede
mandtimetal i perioden over 6 år, og i
hvilket omfang enhederne har brugt loka-
lerne. Nogle kompagnier har i perioden
også haft rådighed over andre lokaler.
Regionens brug indskrænkede sig til få
kurser, distriktet og Stabskompagni 4200
har forholdsvis små hold som følge af
mange specialistkurser med få deltagere.
Område- og politikompagnier havde haft
større hold. Ved omregning er til sam-
menligning (***) anført, hvor mange
mand, der har benyttet lokalerne i 3 timer
pr.(arbejds-) uge. Det ses, at benyttelsen
er mere end fordoblet i perioden.
Da næppe alle møder er registreret i pro-
tokollen, må angivelserne betragtes som
»mindstemål«. De fire mest aktive kom-
pagnier (4200, 4216, 4230 og 4240) har i
gennemsnit brugt ca. 14 undervisningsti-
mer pr. mand pr. år på Sølund i 1976-77.
Det må erindres, at mange udendørs akti-
viteter (skydninger, enhedsuddannelse,
konkurrencer, øvelser m.v.) har lagt
beslag på hovedparten af tjenestetiden.

- Men også mødeprotokollen afslører, at
etableringen af »Undervisningscenter
Sølund« har været en god investering, og

at personellet værdsætter Sølund som
samlingssted.

Sølunds fagre have
er Svend Ovesens værk
Af Bjarne Gregersen.
Fyns Amts Avis

Uden Svend Ovesens indsats havde vi
bare haft en ucharmerende græsplæne;
nu har vi et smukt parklignende anlæg,
som bliver brugt til afslapning i kursernes
pauser og til sommerfester for lokalkom-
pagnierne, siger chefen for Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyn, major M. Schou-
Hansen.
Svend Ovesen er uddannet inden for
land- og skovbrug og ved således, hvad
han har med at gøre, og det sætter sine
spor i haven ved hjemmeværnsgården
Sølund på kanten af Sørup Sø. Siden 1979
har den 74-årige hjemmeværnsmand
brugt omkring 400 timer årligt på etable-
ring og vedligeholdelse af anlægget.

Ovesens domæne.

Den daværende chef for hjemmeværnsdi-
striktet spurgte, om Ovesen ville give at
nap med, og det endte med, at haven blev
hans domæne. Arealet ned til søen var
blot en skråning, men der blev kørt jord
på fra Levnedsmiddelkontrollens nærlig-
gende byggeri, så der nu er en plan flade,
som er brudt af bede med mange smukke
planter og blomster. Der er anlagt gange
mellem træerne, der står ned til søen.
Gangene snor sig, så de også kan bruges
til hjemmeværnsfolkenes øvelser!
I alt råder hjemmeværnsgården over tre
tdr. land. Den sidste kom til for fire år
siden, da hjemmeværnet overtog gården
efter at have haft den til leje af Svendborg
Kommune. En del af den nyerhvervede
jord er beplantet med skovtræer, ligesom
der efter Svend Ovesens tegning er anlagt
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Afsløring af mindeplade for d istrik tsleder, ober-
stlø jtnant Axel A.L. Christiansens Mindeplade
5. juni 1969.
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Svend Ovesen i Sø lunds have. (Foto : Heid i Fokdal)



en hundetræningsbane. Der er plantet
træer i flotte formationer, og når de er
groet op, vil hjemmeværnsgårdens have
blive en af landets smukkeste.
Svend Ovesen siger, at han har ladet sig
inspirere af parkerne ved de herregårde,
hvor han har tjent. Han var bl.a. forvalter
på Hvidkilde i en årrække og havde 50
mand under sig. I seks år var han ansat
ved Svendborg Kommunes parkafdeling,
så han ved, hvad han har med at gøre. De
fleste af hjemmeværnsgårdens planter
har Ovesen selv hentet rundt omkring
eller fået formeret, så staten ikke har haft
store udgifter ved anlægget af den smuk-
ke have.
Svend Ovesen meldte sig ind i hjemme-
værnet i 1949 ved dets oprettelse og har
virket som våbenmester og skydeinstruk-
tør. I 1983 fik han Hjemmeværnets For-
tjensttegn og 40 års tegnet i 1989.

Kæmpede 9. April.

Når du har set dine kammerater falde i
kamp, er der ingen tvivl om, at du vil for-
svare dit land, siger Svend Ovesen som
begrundelse for sin indmeldelse i hjem-
meværnet i 1949. Han var nemlig en af de
soldater, der den 9. april 1940 tog kampen
op mod tyskerne, da de overskred den
danske grænse.
Ovesen blev indkaldt til Fynske Livregi-
ment i 1939. I julen blev han og hans kam-
merater forlagt til Sønderjylland. Han
blev indkvarteret på en gård ved Lund-
tofte. Han fortæller:
»Vi ville gerne have gravet skyttegrave,
men det måtte vi ikke, for Danmark hav-
de jo en ikke-angrebspagt med Tyskland.
Vi var i løbet af marts 1940 godt klare
over, at der snart ville ske noget. Natten
til den 8. april havde vi været på øvelse,
og da vi kom hjem, sagde manden på
gården, at vi nok hellere måtte skrive et
brev hjem til vore forældre, for vi kom
sikkert snart i kamp. Han fik ret, for kl. 5
den 9. april kørte tyskerne over grænsen,

og vi gik i vore stillinger kl. 6. De befandt
sig bag levende hegn m.m, fordi vi jo ikke
havde skyttegravene. Vort kompagni var
med til at støtte den gruppe, der trak sig
tilbage fra kampene ved Hokkerup. Vi
var på cykler, men havde også nogle
enkelte motorcykler, der var forsynet
med en 20 mm. maskinkanon, som var
yderst effektiv. Der blev lagt harver med
tænderne opad ud på vejene og det stand-
sede faktisk i hvert fald tre tyske kamp-
vogne. Ingen i vort kompagni blev såret,
men én i nabokompagniet blev dræbt.
Han blev ramt af tyske fly, som var de
værste. Tyskerne kom i tætte kolonner og
havde ikke regnet med at møde mod-
stand, og derfor gjorde vi faktisk nogen
skade. Jeg har ladet mig fortælle, at der
blev dræbt og såret 300 tyskere, men det
er noget, vi aldrig senere har hørt noget
om. Kun har jeg fået at vide, at tyske offi-
cerer senere har talt om, at de aldrig før
havde mødt så hård modstand fra så få
tropper.

Vrede og reaktion.

Først omkring middagstid den 9. april
kom en motorordonnans og fortalte om
kongens og regeringens ordre om at
standse al modstand. Regeringens beslut-
ning var ellers taget tidligt om morgenen.
Det var vi vrede over, for husk på, at vi
var højt oppe og unge dengang. Nu kan
jeg godt se, at der ikke var andet at gøre,
siger Svend Ovesen. Han kan huske, at
han og hans kammerater ikke på noget
tidspunkt var bange under selve kam-
phandlingerne: Det kom først om afte-
nen, da vi sad og drak kaffe hjemme på
gården. Så havde vi også mavepine i en
uges tid bagefter, mindes han.
Nu pusler han med den mere fredelige
have på Sølund efter et langt livs indsats
for hjemmeværnet.
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Banerne ønskedes godkendt til skydning
med automatiske våben. Som argument
blev anført, at transport af alle kompagni-
er til Thurø, som var eneste bane god-
kendt hertil, ville andrage ca. 7.608 kr.
årligt mod ca. 1620 kr. hvis automatisk
skydning kunne udføres på lokale baner.
I 1950 anførtes, at distriktet benyttede 31
skydebaner. På grund af den langsomme-
lige behandling af baneetableringer og
godkendelser truede mandskab med at
melde sig ud i flere kompagnier, hvor der
ikke var skydebaner til rådighed.

Uddannelsesammunition var endnu ikke
tilgået kompagnierne i oktober 1949.
Enkelte hjemmeværnskompagnier var
henvist til at påbegynde uddannelsen
med den såkaldte »beredskabsammuniti-
onen« (2 kasser pr. hjemmeværnskom-
pagni) mod, at de senere blev fyldt op
igen.

Banen på Thurø Rev blev anlagt af det
danske militær 1942-43 og blev veder-
lagsfrit overladt til Thurø Skyttekreds
efter krigen. Skydebanen med to dæknin-
ger blev overdraget til hjemmeværnets

brug, og skydehuset, som forblev skytte-
foreningens ejendom, fik hjemmeværnet
råderet over, mod at skytteforeningen sta-
dig kunne gøre brug af banen. »Revlau-
get« stillede grunden til rådighed mod en
årlig leje af 250 kr. Hjemmeværnsdistrik-
tet og Forsvarets Bygningstjeneste gik i
gang med at reparere og udvide den for-
faldne bane.

I januar 1950 blev der udfærdiget »brugs-
ret« og leje af skytteforeningsbaner i
hjemmeværnsdistriktets område. Skyde-
uddannelsen var i gang i hjemmeværn-
skompagnierne 4201, 4204, 4205, 4207,
4210, 4213 og 4216. Hjemmeværnskom-
pagni 4219 manglede bane, og de lange-
landske kompagnier havde gennemført
forberedende uddannelse, men ikke
baneskydninger. Hjemmeværnskompag-
nierne 4222 og 4223 begyndte først
uddannelse i november 1949.
Generelt anførtes banerne at være i dårlig
stand, og der var endnu kun uddannet 3
skydeinstruktører i distriktet.

Lejemål og etablering af nye baner blev
forhandlet med Snøde, Tranekær,

Skydebaner

Til gennemførelse af skydeuddannelsen
kræves egnede og helst lokale baner. Der
fandtes ingen militære baner i hjemme-
værnsdistriktets område. I hjemme-
værnsforeningstiden aftaltes lejemål for
benyttelse af skytteforeningsbaner. To

hjemmeværnsforeninger (Nyborg og
Korinth Hjemmeværnsforeninger) havde
egne baner. Med etablering af det statsli-
ge hjemmeværn overgik mange lokale
baner med tiden til hjemmeværnets eget
regi. 24. maj 1949 blev det antal baner
opgjort, som hjemmeværnet foreløbig
regnede med at få brug for:
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Kompagni Skydebaner Antal

4201 Jordløse, Bøjden, Faaborg og V. Åby 4
4204 Lombjerge, Trunderup og Årslev 3
4207 Kogsbølle, Ørbæk, Aunslev, Skalkendrup og Saaderup 5
4210 Korinth og Allested 2
4213 Oure og Vormark 2
4216 Rødme, Svendborg, Egense og Thurø (Godk. til aut. våben) 4
4222/23 Urehoved, Leby og Marstal 3
4225/28 Rudkøbing, Tranekær og Humble 3
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Andemosegård, Møllegård, Nordenbro-
gård og Strynø. På Taasinge søgte man
om tilladelse til at oprette en bane på
Monnet.

En indberetning fra 1949-50 anfører antal
skud på banerne:

Ejerforhold Bane Antal skud Skud i alt

1) Hærens baner 0
2) Skytteforeningers baner: Thurø 588

Kværndrup 400
Gislev 1608
Ringe 3016
Vejstrup 615
Rudkøbing 682 6909

3) Hjemmeværnsforeningers baner: Nyborg 500
Korinth 228 728

I alt 7637

Med en styrke på 675 mand i hjemme-
værnsdistriktet er gennemsnitlig skudt
11.3 skud pr mand.

I april 1956 blev der indberettet om antal
skytter, skydedage m.v. til Skydeskolen
for Håndvåben ved Infanteriskolen på
Kronborg. Af 27 baner tilhørte 7 baner
Hjemmeværnet. I 1968 tilhørte 17 af i alt
23 baner Hjemmeværnet. Der blev stadig
renoveret baner og foretaget nyetablerin-
ger (Sallinglunde, Møllegård, Navigati-
onsskolen, Tørvelung, Ulveholm m.fl.).
De periodiske tilsyn ved Skydeskolen for
Håndvåben/Infanteriskolen og Syd-
jydsk-Fynske Bygningsdistrikt berettede
om banernes tilstand og ændringer i leje-
mål m. v.

Materialet er omfangsrigt, og ovenståen-
de uddrag må stå som en beskrivelse af
skydeuddannelsens opbygning samt af
baneskydningerne.

Perioden igennem er der sket nedlæggel-
ser eller udbygning af baner. Senere blev
skydeuddannelsen suppleret med felt- og
kampskydninger i skydeterræn (Borris).
Et væsentlig indslag i skydeuddannelsen
er udtagelses- og landsskyttekonkurren-
cerne samt de pligtige (dueligheds-)
skydninger. Men historien afslører, at det
har kostet mange anstrengelser for at
optimere skydeuddannelsen – og at der
ikke er slækket på sikkerheden ved skyd-
ningerne.
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Skydebaners benyttelse 1955-56

Antal Antal skydedage Udgift til trans-
Bane skytter Hverdage Helligdage port i kroner

Avernakø 12 2 3 0
Andemosegård 40 2 10 150
Bjørnø 10 2 3 0
Brahetrolleborg 50 4 4 0
Møllegård (LAL) 125 6 20 130
Nordenbrogård 55 3 7 300
Rødme (Svendborg) 50 1 5 160
Strynø 12 4 6 0
Thurø 280 11 11 450
Sdr. Broby 70 9 7 0
Taasinge (Monnet) 60 4 11 360
Marstal 16 2 3 0
Ærøskøbing (Ulveholm) 65 0 12 150
Ellinge 35 3 3 0
Ulbølle 65 6 13 160
Tranekær (Lejbølle) 40 15 8 80
Svendborg (Røddeledsvej) 250 16 7 0
Gudbjerg 30 5 8 0
Oure 70 5 9 0
Vejle (Allested) 40 5 4 0
Nyborg 135 8 12 180
Ringe 160 0 9 0
Jordløse 20 4 8 0
Gislev 40 1 9 180
Bøjden 30 4 9 200
Snarup 75 2 2 0
Sundet (Faaborg) 75 7 6 0
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Udendørs skydebaners benyttelse 1975 og 1998

Bane Max Skydedage *(1975) I alt Skydedage *(1998) I alt
afstand A B C D E 1975 A B C D E 1998

Bøjden (4201) 200 5 6 30 31 67 23 3 25 51
Kaleko (4201) 25 8 40 3 1 52
Sundet (4201) 200 6 6
Lombjerge (4204) 200 4 2 4 10
Brahetrolleborg (4210) 200 12 4 16
Sallinglund (4211) 100 1 19 11 5 28 49
Tørringe (4211) 200 1 4 1 3 8 1 3 1 1 3 9
Oure (4213) 200 5 18 13 36 6 6 5 6 23
Thurø Rev (4216) 300 4 4 14 18 36
Monnet (4219) 200 1 3 4 8 1 8 9
Ulveholm (4222) 300 8 7 36 16 59 1 17 3 3 17 41
Lejbølle (4226) 200 1 4 20 8 22 48 5 7 5 5 22
Strynø (4228) 200
Nordenbro (4228) 200 22 15 13 23 19 92
Ulbølle (4231) 200 3 3 3 4 10
Rødeledsvej 200 39 1 40

I alt 445 247

Skydedage *: fordelt på:
A: Hverdage 7-18, B: Lørdage 7-14, C: Aften, D: Søn- og helligdage 7-18,
E: Lørdage 14-18
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Skydebaner 1997

Bane Årlig leje Bruger Ejer

Langdistancebaner (200 meter):
Nordenbro 7.633 HJVD m.fl. Privat
Tørringe 3.211 4211 Skytteforening
Oure 10.539 4213 m.fl. Privat
Monnet 1.900 4219 Monnetlaug
Ulveholm 0 4222 Ærøskøbing Kommune
Lejbølle 5.000 4226 m.fl. Privat
Faaborg, Bøjden 10.538 4234 m.fl. Privat

Salonbaner:
Svendborg Idrætshal 3.000 HJVD Svendborg Kommune
Horne Idrætscenter 3.000 4234 m.fl. Idrætscenter
Brobyhallen 1.068 4211 Selvejende institution
Broløkke 4228 Privat
Taasingehallen 30 kr./time 4219 Svendborg Kommune
Tullebølle 30 kr./time 4225-26 Skytteforening

Benyttelse af tildelte skydedage udendørs i 1997

Bane Brugere Skydedage

Lejbølle 4225 (2), 4226 (8), 4240 (1) 11
Oure 4200 (1), 4213 (8), 4216 (9) 18
Monnet 4219 (8) 8
Nordenbro HJVD (4), 4200 (7), 4205 (3), 4216 (1),

4228 (4), 4230 (4), 4240 (1), FHV (4),
MHV (4), PO (18) 50

Bøjden 4204 (7),4205 (3), 4210 (7), 4231 (7)
4234 (10), MHV (9), FHV (14) 57

Tørringe 4211 0
Ulveholm 4222 14

i alt 158



Det foreliggende skriftlige materiale,
som er grundlag for denne publikation,
er ret omfattende. Derfor må udvalget
erkende, at periodens sidste år ikke kan
behandles særlig indgående.
Det er yderligere vanskeligt at vurdere
nutidige hændelser – store eller små –
under en historisk vinkel. Vil aktuelle
udviklingsforløb, hændelser eller adfærd
»sætte spor i historien«?
Effektuering af skiftende målsætninger
kan først reelt vurderes over en passende
periode.

I det efterfølgende forsøges derfor en
opfølgning af de seneste års hændelser
eller stof, som afviger fra det billede af
hjemmeværnet, som er skildret tidligere.

Sammenfatning

Udviklingen i »krigskunsten« er en fort-
løbende proces. Historien afslører, at teo-
rier og koncepter fra tidligere ufredstider
ikke kan anvendes til effektiv løsning af
kommende konflikter. Dette fremføres
vel vidende, at tidligere strateger som
f.eks. Carl von Clausewitz (1780-1831)
har udledt konklusioner, som stadig er
gældende. Men den teknologiske udvik-
ling og formåen vil kuldkaste mange af
de erfaringer, man har indhøstet i tidli-
gere ufredstider.
Vilkårene under kamp er ændret ubøn-
hørligt fra 1864-krigen til verdenskrigene
i 1914-18 og 1939-45. Den tekniske ud-
vikling på godt og ondt accelererer
uhyggelig hurtigt, og krige kan føres på
lang afstand i dag. Ydermere har tekno-
logien muliggjort anvendelse af masse-
ødelæggelsesvåben, hvis facts og følger
tydeligt fremgår af historien.

Hjemmeværnets 50-årige historie må
også ses i dette perspektiv. Fremtiden vil
kræve nytænkning, specielt for mindre
nationer, hvis tekniske og økonomiske
formåen ikke kan måle sig med større
nationers, endsige alliancers. Derfor må
hjemmeværnets idealer baseres på sam-
arbejde mellem ideologisk ligesindede.
Trusler kan måske afværges ved forebyg-
gende alliancer, globale institutioner,
diplomati eller mulige fredsbevarende
aktioner.

Hjemmeværnets rolle er langt fra udspil-
let, selv om scenariet ændrer karakter.
Historien viser også: »...at aldrig kan et
folk forgå, som ikke vil det selv.....«. Vil-
jen til at kæmpe for sin egenart og sine
livsværdier forældes aldrig, men kræver
den nødvendige offervilje.
Derfor er debatten om at revurdere og
modernisere hjemmeværnets opgaver og
måden at løse opgaverne på særdeles
aktuel.

Der er udført mange planlægninger og
forberedelser til at imødegå diverse situ-
ationer igennem hjemmeværnets 50 år.
Dette har tvunget aktørerne til at gen-
nemtænke mulige hændelsesforløb og
minimere »overraskelserne« til det
mindst mulige. Kort sagt, at kunne imø-
degå tænkelige situationer med størst
mulig effekt på ethvert kommandotrin.

Med et ændret fjendebillede, der dog må
vurderes meget kritisk, er en revurdering
aktuel og denne debat er løbende midt i
90-erne. Langt den overvejende del af
hjemmeværnets 742 underafdelinger har
deltaget i debatten, og ca. 30.000 af hjem-
meværnets 68.000 medlemmer har givet
deres meninger til kende og derved
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medvirket til at formulere grundlaget for
hjemmeværnets fremtidige virke. Hold-
ningerne er kanaliseret gennem Hjem-
meværnets Rådsorganisation og sam-
menfattet i en udtalelse fra Hjemmevær-
nets Landsråd. Hovedpunkterne søges
sammenfattet i efterfølgende:
I Gyldendals og Politikens Danmarkshi-
storie, bind 14: Landet blev by skriver
Henrik Nissen
»Hjemmeværnet søgte at fremstå for
offentligheden som modstandsbevægel-
sens arvtager. Dets militære kampværdi
var ikke afskrækkende; men dets politi-
ske værdi for tilslutningen til oprustning
og alliancetilknytning var utvivlsom. De
modstandere af hjemmeværnet, der tog
det alvorligt, kaldte det et borgerkrigs-
korps.«

Hjemmeværnet derimod definerer sit
idegrundlag som den enkelte borgers ret
til at deltage frivilligt i forsvaret af Dan-
mark, danskernes demokratiske friheds-
idealer og menneskerettighederne.
Egnede kvinder og mænd uddanner sig
til at forsvare deres hjemegn og yder
således et uundværligt bidrag til landets
militære forsvar.
Hjemmeværnet opretholder et højt
beredskab, da medlemmerne opbevarer
våben og ammunition.
I fredstid stiller hjemmeværnet sin orga-
nisation og sit personel til rådighed for
hele samfundet, ikke mindst i katastro-
fesituationer.
Hjemmeværnet betragter sin høje grad af
militær troværdighed, medlemmernes
engagement og befolkningens tillid som
grundlaget for sin eksistens.

Det lokale forsvar:

Hjemmeværnet har allerede de senere år
påtaget sig nye opgaver, baseret på sam-
arbejde mellem hjemmeværnet og det
øvrige forsvar. Hjemmeværnet har øget
sin fleksibilitet i mulige opgaveløsninger

gennem opbygning af en egentlig patrul-
jestruktur.
Der er en positiv indstilling til at påtage
sig yderligere militære opgaver, såfremt
der skabes sammenhæng mellem res-
sourcer (personel, materiel, økonomi,
uddannelse) og opgaver.
Der eksisterer ikke for nærværende for-
nødne ressourcer til, at hjemmeværnet
kan påtage sig væsentlig flere opgaver,
medmindre der sker en omprioritering
af de eksisterende opgaver eller en tids-
mæssig forskydning af opgavernes
løsning.
Hjemmeværnet skal fortsat støtte hæren,
søværnet og flyvevåbnet i løsning af
deres opgaver i det lokale forsvar. Det er
således Forsvarskommandoen, herunder
de operative myndigheder, som stiller de
militære opgaver til hjemmeværnet. De
regionale hjemmeværnsmyndigheder
skal medvirke i prioriteringer og beslut-
ninger inden for totalforsvarets rammer.
De militære opgaver skal principielt
løses på lokalt plan (hjemegnen, der
defineres som underafdelingsområdet
og evt. naboområdet). Dog kan specia-
lenheder indsættes over større afstande.
Dette skal ske under hensyntagen til
hjemmeværnets særlige vilkår med
enhedsstørrelse på gruppeniveau, dog i
nogle situationer på højere niveau.
Mere omfattende opgaver kan løses i et
udvidet samarbejde hjemmeværnsgrene-
ne imellem.

Våben i hjemmet:

Opbevaring af våben og ammunition i
hjemmet jf. Hjemmeværnslovens be-
stemmelser er en del af hjemmeværnets
grundlag.
Oplægning af våben m.v. vil svække
beredskabet, besværliggøre muligheder-
ne for uddannelse ligesom Den Kongeli-
ge Forholdsordre ikke vil kunne efterle-
ves. I nogle enheder opbevares våben og
ammunition på tjenestestedet. Evt. kan
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oplægning af ammunition ske på under-
afdelingens depot og efter underafdelin-
genschefens bestemmelse.

Flere civile opgaver:

Hjemmeværnet løser allerede i dag et
meget stort antal civile opgaver med
baggrund i de enkelte enheders organi-
sation, uddannelse og det tildelte materi-
el.
Mange af de allerede udførte opgaver er
ikke tilstrækkelig kendte i lokalområdet,
hverken af kommunale myndigheder
eller lokalbefolkningen.
Hjemmeværnet er først og fremmest en
militær organisation med militære opga-
ver, og løsning af civile opgaver må ikke
påvirke dette forhold.

Sociale sammensætning:

Hjemmeværnets sociale sammensætning
findes generelt tilstrækkelig bred. Flere
ledere i det civile samfund burde bestri-
de lederstillinger i hjemmeværnet, og
der burde være flere kvinder i hjemme-
værnet, også på lederniveau.

Der er tilfredshed med de nuværende
betingelser for at blive optaget i hjemme-
værnet og med forvaltningen af værdig-
hedskriteriet (om man er værdig til med-
lemsskab af hjemmeværnet).
Aldersgrænsen for optagelse (18 år) skal
ikke ændres, ligesom der ikke bør være
en øvre aldersgrænse. For befalings-
mænd skal den øvre grænse dog revur-
deres for visse funktioner.

Disse meningstilkendegivelser er grund-
lag for den videre behandling og revur-
dering af hjemmeværnets forhold.

Hjemmeværnscentre

Hjemmeværnskommandoen har ved
skrivelse af 23. februar 1993 besluttet at
oprette: Hjemmeværnscentre (HJC) jf. et
overordnet direktiv nr. 1-7 af marts 1993.
I Hjemmeværnsregion IV betyder dette,
at en række enheder samordnes i Hjem-
meværnscenter IV. Centret omfatter chef-
kredsen:

Chefen Hjemmeværnsregion IV,
Stabschef Hjemmeværnsregion IV,
Hjemmeværnskonsulent,
Chefer for Distrikterne 41, 42, 43,
Chef Marinehjemmeværnsdistrikt 2,
Afsnitsleder Marinehjemmeværnsafsnit
Fyn,
Chef Lavvarslingsdistrikt Odense,
Chef Regionskompagnier ved Region IV.

Denne organisation kan sikre samarbej-
de og koordination i opgaveløsninger
samt medvirke til at få størst mulig
udnyttelse af midlerne (personel, materi-
el og økonomi).

Realistisk uddannelse

Under feltmæssige øvelser med »Løs
markeringsild« er det væsentligt, at per-
sonellet respekterer virkningen af mod-
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standerens beskydning for at bevare et
realistisk billede. I stedet for, at kamp-
dommere skal »uddømme ofrene for
kampen«, har man nu moderne elektro-
nisk markeringsmateriel i LDS-systemet.
Navnet står for Laser Duel System. Kom-
battanterne udrustes med en laserlyskil-
de og en impulsmodtager, der markerer
træfning. Der er ikke længere behov for
debat om »kampens udfald«. Systemet
medvirker til at respektere »ildledelsens
elementer« og forbedre den feltmæssige
optræden.

Officersaspirantuddannelsen

I hjemmeværnsbefaling oktober 1995
pålægges det tjenestestederne ved
opslag eller på anden måde at meddele
underafdelingerne (hjemmeværnskom-
pagnierne) om nedenstående uddannel-
sestilbud:
»Ansættelse som officer af linien i hjem-
meværnet kræver, at der forud for
ansættelse gennemføres en officers-
grunduddannelse ved de respektive
værns officersskoler. For at kunne kom-
me i betragtning til denne uddannelse
skal man være uddannet sergent eller
reserveofficer fra hæren, søværnet eller
flyvevåbnet. Personel som ikke har gen-
nemført denne uddannelse, skal gen-
nemføre officersaspirantuddannelsen.

Uddannelsen er opdelt i tre retninger: 1)
hærhjemmeværnet (HHV), 2) marine-
hjemmeværnet (MHV) og 3) flyverhjem-
meværnet (FHV). Uddannelsen gennem-
føres ved værnenes skoler og tjenesteste-
der.

Optagelseskriterier.

Generelle krav:
– dansk indfødsret,
– skal kunne godkendes til behandling

af sager klassificeret HEMMELIGT,

– helbredsmæssigt vurderes at kunne
opnå ansættelse som tjenestemand i
militær tjenestemands stilling,

– skal bestå en fysisk standpunktsprøve,
– ved en lederudvælgelsesprøve vurde-

res egnet til at gennemføre officers-
aspirantuddannelsen og til efterfølgen-
de at bestride en officersstilling, samt

– opfylder de neden for beskrevne krav
til skoleuddannelse.

Krav til skoleuddannelse:
Følgende civile skoleuddannelser er
adgangsgivende:
– studentereksamen, Højere Forberedel-

seseksamen, Højere Handelseksamen,
Højere Teknisk Eksamen med mini-
mumskarakteren 6 i fagene engelsk og
matematik på C-niveau samt i dansk.
For ansøgere til MHV tillige fysik på
minimum B-niveau.

– bestå kundskabsprøve svarende hertil,
– »International Baccalaureate« (IB)

Alderskriterium:
Ansøgere, der ved afslutning af officers-
aspirantuddannelsen vil være over 29 år,
vil kun i særlige tilfælde kunne påregne
optagelse.

Ansøgningsblanket og brochure kan
rekvireres ved nærmeste hjemmeværns-
distrikt, skal fremsendes ad kommando-
vejen og skal tilgå Hjemmeværnskom-
mandoen senest 1. januar 1996.«

Som formål med ovennævnte uddannel-
se kan ses:
– kvalificeret lederuddannelse,
– pædagogisk uddannelse (instruk-

tøruddannelse),
– sikring af effektivitet og ressourceud-

nyttelse,
– krav til ansættelse som tjenestemand

(fast personel ved hjemmeværnet),
ensartet uddannelse og dermed »flyt-
barhed« til andre tjenestesteder.

– personlige kundskaber (teknisk og
faglig viden).
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Nævnte formål er medvirkende til, at
hjemmeværnet kan udnytte moderne
ledelse og forbedre effektivitet i uddan-
nelse af mandskab og senere opgave-
løsninger.

En knytnæve

I 1996 begyndte man forskellige steder at
opstille specielle patruljekompagnier i
distrikterne (eks. Hjemmeværnsdistrikt
Østfyn, her Hjemmeværnskompagni
4301). Formålet var dels at opstille,
uddanne og anvende en veludrustet,
mobil udrykningsstyrke i distriktets
område, dels også at øge udfordringerne
og aktiviteterne for hjemmeværnets
yngre medlemmer. Dermed forventede
man, at »gennemtrækket« af unge vel-
motiverede medlemmer kunne undgås.
Et stærkt engagement af de unge med
krav om loyalitet og vilje til at ofre den
tid, der skal til, er en forudsætning for at
kunne opfylde målsætningen om patrul-
jernes høje uddannelsesstandard. Derfor
stilles store krav til fysiske kvaliteter og
høj moral for at blive udtaget til uddan-
nelse ved patruljekompagniet.

Patruljeuddannelsen er hidtil sket efter
tjenestetidsnormerne til opstilling af
kompagnipatruljer. Der kan stilles større
krav, når der uddannes sådanne i distrik-
ter med personellets tilsagn om at
anvende mere tid. Uddannelsen kan
komme i faste og krævende rammer
med specialinstruktører og øget aktivi-
tetsniveauet. For distriktet betyder
opstillingen, at man kan skabe tyngde i
områderne ved at forstærke kompagni-
erne med patruljerne – »Knytnæven«.

Feltpræst

Funktionen som feltpræst blev mulig
efter oprettelse af kontrakt i 1993 med
frimenighedspræst Kjeld Burgby, Taasin-

ge, der efter mange års virke som felt-
præst ved Slesvigske Fodregiment
ønskede optagelse i hjemmeværnet. Efter
ønske fra Kjeld Burgby blev han organi-
satorisk først placeret ved Hjemme-
værnskompagni 4219, Taasinge, men
blev i 1997, efter ønske, overført til
distriktsstaben under Hjemmeværn-
skompagni 4200, hvorfra han er til rådig-
hed for hjemmeværnsdistriktet, der efter
behov kan anvende Kjeld Burgby som
præst ved særlige arrangementer i freds-
tid og i bredere forstand ved beredskabs-
forøgelse eller i krig.

Internationale kontakter

Hjemmeværnet er hjemegnens forsvar,
og hjemmeværnet skal derfor ikke løse
opgaver uden for landets grænser, men
hjemmeværnet kan deltage i opbygnin-
gen af andre demokratiske landes hjem-
meværn, f. eks. med tilbud om støtte til
uddannelse.
Denne officielle støtte skal gennemføres
af Hjemmeværnskommandoen og Hjem-
meværnsskolen med størst mulig assi-
stance af frivilligt personel.
Derfor er etablering af internationale for-
bindelser en relevant opgave.

Men etablering på »græsrodsniveau« af
venskabsforbindelser med andre landes
hjemmeværn, eller hvad der måtte svare
hertil, samt aktive militære enheder kan
være med til at højne standarden for de
deltagende parter.
Hjemmeværnets historie igennem havde
der fundet kammeratskabsstævner og
-træf sted med primært hjemmeværns-
folk fra Norge og Sverige; disse kontak-
ter må ses i sammenhæng med den nor-
diske tanke og Den danske Brigade, der
blev opstillet og uddannet i Sverige. For-
skellige hjemmeværnskompagnier og
andre havde dog også skabt personlige
kontakter til andre lande, herunder til
Vesttyskland. Nævnes bør således FBF
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(Forsvarets Befalingsmands Forening) på
Fyn, der deltog i stævner i Norge, Sveri-
ge og Tyskland og også selv afholdt
sådanne på Fyn.
Men for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns
vedkommende var det i Ringe det for
alvor skete, begyndende i 1980’erne;
man behøver blot at læse Hjemmeværn-
skompagni 4204’s historie for at få en
fornemmelse af hvilke dimensioner
internationalt samarbejde åbnede.
Man så hvorledes det militære »hånd-
værk« kunne løses – professionelt. Man
følte sig udfordret – og tog udfordringen
op.
Det resulterede i deltagelse i mange
stævner, træf og konkurrencer; mange
venskabsbånd blev knyttet, mange
våbenskjolde m. v. blev udvekslet,
megen inspiration blev hentet.
Og som den foreløbige kulmination på
viljen til at fuldkommengøre uddannel-
sen må en 7. plads af i alt 63 deltagende
hold i en international militærkonkur-

rence ses; størsteparten af de udenland-
ske hold som således blev distanceret af
Hjemmeværnskompagni 4204’s hold var
professionelle faldskærmsjægere og
infanterister.

I 1993 afholdt Hjemmeværnskompagni
4204 det første af de efterhånden traditi-
onelle internationale militærstævner
»Sommertræf«. Gennem disse træf vide-
regiver man nu den »uddannelsesstafet«
man selv har haft så megen gavn og glæ-
de af ligesom »den internationale tanke«
udmøntes i praksis også på distriktsni-
veau: Flere fra distriktets chefgruppe har
deltaget i norske eller svenske uddannel-
seskurser, og gensidige besøg på kom-
pagnichefplan er gennemført med
»Höganäs Hemvärnskrets« i Hälsing-
borg.
Distriktet var repræsenteret ved 350-års
mindefestligheden for freden i Brömse-
bro på Gotland.
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Ved talrige øvelser kan man notere kon-
takten med engelske SAS-styrker. For-
holdet mellem SAS-regimenterne og
Danmark er af en speciel karakter. Dette
skyldes, at danskeren, major Anders F. E.
V. S. Lassen, født på Høvdingsgaard på
Sjælland, under 2. verdenskrig deltog i
kampene fra 1941, til han blev dræbt
under et angreb på Commacchio i Italien
den 9. april 1945. Hovedparten af tjene-
sten var ved 1. SAS-regiments afdeling
SBS (Special Boat Squadron). Udover en
lang række hædersbevisninger er han
som eneste udlænding tildelt den for-
nemste dekoration af alle: »Victoria
Cross«. Derfor er Anders Lassen yderst
respekteret og husket specielt af SAS-
regimenterne.
Endvidere har amerikanske styrker, der
er udstationeret i Tyskland, deltaget i
mange øvelser og derigennem stiftet
bekendtskab med hjemmeværnet.

Kontakt til eller besøg af personel fra tid-
ligere østlande er af nyere dato. Lettiske
befalingsmænd har ved kurser hos
hæren besøgt hjemmeværnsdistriktet,
ligesom baltiske soldater under uddan-
nelse på Sergentskolen Fyn har deltaget i
øvelser med distriktets kompagnier.
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Visioner

Ser vi nærmere på intentionerne i det fri-
villige hjemmeværns »Plan 2000«, kan en
målsætning for hjemmeværnets udvik-
ling opdeles i:
– en primær, militær del, og
– en sekundær, civil del.

Den militære dels elementer i målsæt-
ningen kan sammenfattes i:

– Opfølgning, tilpasning og ændringer i
tildeling af våben, udrustning, materi-
el m.v., der kræver en fortsat ajour-
føring af uddannelsen:
»Effekt af midlerne«.

– Uddannelse af førere, specialister og
instruktører målrettes mod opgave-
løsningen:
»Ajourføring af nøglepersonel (og
kadrer)«.

– Uddannelse og træning af enkeltmand
til løsning af veldefinerede opgaver /
specialer:
»Effekt af personelindsats«.

– Stadig tilpasning / afvejning af mål og
midler til opnåelse af målsætningen og
øget kontakt /samarbejde med total-
forsvarets øvrige tjenestegrene:
»Samspil mellem de i en situation ind-
satte kræfter«.

– Vedligeholdelse og fremme af infor-
mation og oplysning såvel internt som
eksternt:

Synliggørelse af hjemmeværnet, herun-
der også holdningsdannelse og udnyttel-
se af goodwill og »forsvarsånd« til
hvervning og fastholdelse af frivillige.
Hertil må også henføres en mulig »inter-
national« opgave ved opbygning af
andre demokratiske landes hjemme-
værn. Dette kan ske som støtte til uddan-
nelse og igennem venskabsforbindelser.
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Den civile dels elementer:

I det omfang personel kan frigøres fra
civile erhverv og løsning af militære
opgaver, må frivilligt personel af hjem-
meværnet kunne indsættes i særlig akut-
te katastrofesituationer i fredstid. Der-
ved kan ydes støtte med udnyttelse af
hjemmeværnets organisation, materiel
og personel til politimester / bered-
skabstjenesten efter forudaftalte samar-
bejdsaftaler.

Som eksempler kan nævnes:
– Katastrofehjælp i indsatsområdet:

Udnyttelse af hjemmeværnets special-
uddannede personel.

– Tidsbegrænsede hjælpeopgaver: Efter-
søgning, søredning, evakuering,
trafikregulering, bevogtning af røm-
mede områder, afspærring m.m.

– Hjælp til andre civile myndigheder:
Signaltjeneste, sneberedskab, storm-
flodsberedskab m.v.

– Diverse fredstidsopgaver: Hjælp til
sportsarrangementer, udstillinger m.v.

– Oplysningsarrangementer, udstillin-
ger, mærkedage, fyrværkeridemon-
strationer m.v.

Der kan opregnes mange opgaver, hvor
specielle situationer kan kræve en ind-
sats – udover de »normale« myndighe-
ders katastrofeindsats – for at samfundet
kan fungere så godt som muligt.
For hjemmeværnet vil en mulig løsning
af sådanne opgaver være medvirkende
til at opnå goodwill og accept og synlig-
gørelse i samfundet, hvilket vil kunne
være en væsentlig del af fundamentet for
hjemmeværnets fremtid.

Fremtidens hjemmeværn

(Chefen for Hjemmeværnets bemærknin-
ger ved offentliggørelse af Forsvarskom-
missionens rapport november 1998)

De nye opgaver som Hjemmeværnet står
over for, er nu ved at blive mere synlige.

I korte træk går de ud på, at Hjemme-
værnet skal stille styrker til afløsning af
en række enheder i lokalforsvaret og
muligvis til supplement af søværnets og
flyvevåbnets enheder opstillet til forsva-
ret af flåde- og flyvestationer. Det bety-
der, at Hjemmeværnet i fremtiden må
være i stand til at opstille og uddanne
enheder, der kan indsættes overalt i
distrikternes områder og for de mere
mobile overalt i regionernes område.
Kamp skal kunne støttes med egne ild-
støttemidler, f.eks. middeltunge morte-
rer, dysekanoner med brisant-, røg-, lys-
og panserværnsgranat og 40 mm granat-
geværer. Som supplerende bevæbning af
delinger/grupper må tunge maskin-
geværer i feltaffutage, lette maskinge-
værer i luftværnsaffutage, finskydnings-
geværer, sigteminer m.v. overvejes.

Kampstøtte skal kunne leveres af pioner-
enheder, der kan forestå arbejder med
ubrugeliggørelse af veje og broer, udlæg-
ning af panserminer, ammunitionsryd-
ningstjeneste, sprængningstjeneste, A &
C – sporing, A & C – rensning m.v.

Faglig støtte skal kunne leveres fra regio-
nernes stabskompagnier og udpegede
regionalfaglige installationer. Sanitetstje-
nesten skal kunne løse opgaver svarende
til ydelse af førstehjælp tæt på skadeste-
det og evakuation til nærmeste sygehus.
Hvis det er muligt, bør læger indgå i
førstehjælpen så tidligt som muligt. For-
syningstjenesten skal kunne levere forsy-
ninger i alle klasser til de enkelte hjem-
meværnsenheder (alle værnsgrene) og
indsatte styrker. Vedligeholdelsestjene-
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sten baseres på, at hjemmeværnet
bemander militære værksteder i regio-
nerne eller bemander civile værksteder
efter aftale med ejerne. Hele den faglige
støtte er et velegnet område, hvor virk-
somhedshjemmeværnstanken kan ud-
bygges.

Den grundlæggende disciplin i Hjemme-
værnet, som kræver begrænset uddan-
nelsestid, er fortsat overvågningen af ter-
ritoriet og evt. sikring af mindre nøgle-
punkter i lokalområdet.

Marinehjemmeværnet med fartøjer del-
tager i farvandsovervågning, farvands-
patruljering og kystudkigstjeneste samt
søredningstjenesten. Derudover yder
Marinehjemmeværnet assistance til
sømilitære udrykkegrupper, foretager
anløbskontrol og overvågning af havne
samt betjener enkelte 40 mm kanoner for
søværnet. I fredstid indgår Marinehjem-
meværnets fartøjer endvidere efter aftale
med de kommunale myndigheder i red-
ningsberedskabet til indsats i forbindelse
med brand og forureningsbekæmpelse.

Luftmeldekorpset overvåger det lave
luftrum og melder om flyaktivitet. Over-
vågningsopgaven er de seneste år blevet
udvidet til at omfatte al militær aktivitet
inden for syns-/hørevidde på landjorden
og i kystnære farvande, hvilket har styr-
ket den samlede overvågning af territori-
et væsentligt.

Flyvestationskorpset og Tjenestesteds-
korpset støtter militære myndigheder,
primært i flyvevåbnet med enheder og
personel til deltagelse i overvågning, sik-
ring og nærforsvar samt stabs- og sani-
tetspersonel m.v.

Baseret på ovenstående beskrivelse af
Hjemmeværnets fremtidige opgaver kan
jeg forestille mig den efterfølgende ind-
deling.

Hjemmeværnets
reaktionstyrker

De nuværende og fremtidige patruljer er
enhederne med det højeste uddannelses-
niveau i Hærhjemmeværnet. Patruljerne
skal kunne indsættes over alt i egen regi-
ons område, dels til forstærkning af
særligt vigtige objekter, dels i begrænse-
de offensive operationer, hvor der er tale
om oprensning, nedkæmpelse af mindre,
isolerede enheder m.v.

Hjemmeværnet opstiller og uddanner
inden for hver region et antal mobile
overvågningsdelinger på lette køretøjer,
der tilvejebringes ved udskrivning.
Organisation og bevæbning søges tilpas-
set hærens spejderenheder. Opgaven er
overvågning af store landområder,
objektnærsikringer til afløsning af andre
enheder, tyngdedannelse ved indsats i
kampstillinger sammen med andre enhe-
der mv.

Hjemmeværnet opstiller og uddanner et
antal hjemmeværnsdelinger, der grund-
læggende udrustes som infanteridelin-
ger. Dysekanoner kan evt. indgå i enten
hver gruppe eller i delingstroppen i et
antal af en til tre. Delingerne skal kunne
indsættes inden for eget distrikts områ-
de, evt. inden for regionens område.
Delingerne skal kunne indsættes i kamp-
stillinger til beskyttelse af prioriterede
objekter, og skal kunne arbejde sammen
med andre delinger, så den samlede ind-
sættelse kan betragtes som værende på
kompagniniveau. Transportkøretøjer er
enten egne biler eller udskrevne køre-
tøjer. På tilsvarende måde kan der opstil-
les hjemmeværnsdelinger i Marinehjem-
meværnet (våbendivisioner) og Luftmel-
dekorpset, som kan deltage i bevogtning
og beskyttelse af flådestationer og flyve-
stationer.

For hver 3 til 5 hjemmeværnsdelinger

298 EPILOG



opstilles en våbensektion f.eks. udrustet
med middeltunge morterer. Opgaven vil
være at yde ildstøtte ved indsættelse af
reaktionsstyrker til sikring af udpegede
objekter.

Marinehjemmeværnsflotiller med far-
tøjer, der indsættes til tyngdedannelse i
overvågning og kontrol med skibsfarten,
og som gennem deres uddannelse er i
stand til at operere i farvande og fra hav-
ne, hvor Marinehjemmeværnet normalt
ikke er repræsenteret. Det må overvejes,
om marinehjemmeværnets fartøjer skal
tillægges politimyndighed til søs, hvilket
vil kræve en endnu mere omfattende
uddannelse af fartøjsførere og besæt-
ningsmedlemmer, end vi kender i dag.

Hjemmeværnets
specialenheder

Stabskompagnier og -eskadriller ved
regioner, distrikter og lavvarslingscen-
traler skal støtte respektive stabe og cen-
traler.

Pionerenheder skal kunne gennemføre
arbejder med ubrugeliggørelse af veje og
broer, udlægning af panserminer,
sprængningstjeneste, ammunitionsryd-
ning, A & C – sporing, A & C – rensning
m.v.

Hjemmeværnets politikompagnier støt-
ter politiets indsats og deltager i beskyt-
telse af udpegede objekter.

Flyvestationskorpsets og Tjenestesteds-
korpsets enheder og personel støtter for-
svarets myndigheder med personel til de
højere stabe og enheder til bevogtning af
flyvestationer og lufthavne.

Virksomhedshjemmeværnets enheder
skal sikre opretholdelse af samfundsvig-
tige installationer.

Hjemmeværnets
faglige enheder

Områdedepoter med forsyningsgrupper,
sanitetsgrupper (med læger) og vedlige-
holdelsesgrupper, der kan organiseres
selvstændigt eller indgå i regioners og
distrikters stabskompagnier.

Hjemmeværnets
overvågningsstyrke

Områdekompagnier og luftmeldeeska-
driller samt marinehjemmeværnets flo-
tiller med fartøjer og kommandostatio-
ner udgør kernen i hjemmeværnets over-
vågningsstyrke. Overvågningen af terri-
toriet er et grundlæggende krav, som
enhver suveræn nation skal kunne opfyl-
de, og denne opgave er derfor en meget
væsentlig del af landets suverænitets-
hævdelse. Hver underafdeling har en
kommandodeling efter behov. I hjemme-
værnets overvågningsstyrke indgår også
de mindre enheder, der deltager i
beskyttelsen af nøglepunkter af betyd-
ning for det lokale samfund. I hjemme-
værnets overvågningsstyrke indgår
kystudkigsstationer, der er bemandet af
marinehjemmeværnet, anløbskontrol og
havneobservationstjenesten.

Uddannelsen i fremtiden

Hjemmeværnets indsats vil i fremtiden
være præget af langt større fleksibilitet i
anvendelsen af enhederne end i dag,
ligesom den grundlæggende enhed for
reaktionsstyrkerne er delinger med sekti-
oner til støtte herfor. Uddannelsen må
derfor i langt højere grad være enheds-
uddannelse, hvor hver enkelts tilstede-
værelse er nødvendig, for at alle øvrige
kan få et tilfredsstillende udbytte. Det vil
stille store krav til kvalitet af uddannelse
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og aktiviteter, der skal gennemføres. I
hjemmeværnet er det kun det ansatte
militære personel eller personel fra det
øvrige forsvar, der er i stand til at plan-
lægge, tilrettelægge og gennemføre
enhedsuddannelse i delings-, sektions-
og evt. underafdelingsramme. Det bety-
der, at hver deling og sektion i reaktions-
styrkerne må have en instruktør tilknyt-
tet, som er den person, der gennemfører
uddannelsen. Ser vi på de enheder af
reaktionsstyrkerne, som er direkte
underlagt distrikterne, f.eks. kompagni-
er, spejderdelinger, våbensektioner m.v.
er det distriktschefen, der skal være
øvelsesleder og gennemføre kontrol og
tilbagemelding til enhederne. Frivillige
kan ikke løse disse opgaver, med mindre
de har en baggrund som linieofficerer
eller evt. reserveofficerer.

Aktivitetsniveau

Hjemmeværnskommandoen har vurde-
ret behovet for uddannelse af f.eks. en
deling i reaktionsstyrkerne, der skal kun-
ne indrette, besætte og kæmpe fra en
kampstilling. Hjemmeværnskommando-
en har foreløbigt vurderet, at med 100
timers uddannelse om året kan uddan-
nelsen nå et tilfredsstillende niveau. 100
timer lyder af meget, men aftales aktivi-
teterne for et år ad gangen for at blive
indarbejdet dels i hvert enkelt medlems
og i et distrikts aktivitetsplanlægning,
kan uddannelsen f. eks. koncentreres på
4 weekender på et år. Dermed vil uddan-
nelsesbyrden for mange kunne overkom-
mes. Vi stiller altså krav om at komme til
stede for at »være med«. Kravet til os er
til gengæld, at uddannelsen, som vi
laver, er relevant og sjov med mulighe-
der for at dyrke kammeratskabet i enhe-
den. Ellers vil medlemmerne ikke blive
ved med at komme til de næste aktivite-
ter.
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Skulder- og ærmegradstegn for
Hær-hjemmeværnets befalingsmænd
1. april 1949-1. juni 1962

Regionsleder
ligestillet med
oberst

Regionsleder
ligestillet med
oberstløjtnant

Distriktsleder
ligestillet med
kaptajn

Kompagnichef
ligestillet med
kaptajnløjtnant

Delingsfører
ligestillet med
sergent

Gruppefører
ligestillet med
korporal
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Siden 1962 bærer hjemmeværnspersonel ærmemærket »HJV« på hø jre overarm.



Historiske oplysninger
om Hjemmeværnsregion IV’s
mærke

I februar 1952 blev det bestemt, at alle lan-
dets militære afdelinger – derunder også
hjemmeværnet – skulle forsynes med
afdelingsmærker med et symbol, der hav-
de relation til deres historiske baggrund.

Hjemmeværnsregion IV antog Odense-
liljen – det symbol, som var det ældst
kendte med tilknytning til øen og fastsat
af heraldikerne som værende et sær-
præget historisk symbol. Historien om
afdelingsmærket er følgende:

Der findes aftryk af et lille segl fra Odense
1535, som viser en lilje med omskriften:
SECRETV. CIVITATIS. OTN.
I Pontoppidans Danske Atlas III er der på
et kort over Odense afbildet et andet nye-
re med samme mærke og med omskrif-
ten: SIGILLVM. CIVITATIS. OTTONIEN-
SIS 1567. I de offentlige samlingers
historiske afdelinger findes endvidere et
lille blysignet, som ligeledes viser liljen
med et årstal, der vist nok skal læses 16 –
84 og med omskriften: SIGILL. OTTHO-
NIENSIS.

Ved siden af våbenet med liljen har byen
ført et større og smukkere våben med
Kong Knud som byens helgen. Den dan-
ske heraldiker, arkivar A. Thiset skrev
herom, at 1589 lod byen sig stikke et nyt
stadseligt signet visende nederst liljen,
derover Knud Konge i fuld harnisk og
med krone, holdende et liljebanner i den
højre og rigsæblet i den venstre hånd, på
hver side af ham ses kirker og andre byg-
ninger i byen og derover cifrene 15 – 84,
medens omskriften er som i sigillet fra

1567. Om originalen til dette segl endnu
eksisterer, vides ikke, men en afstøbning i
bronze findes i Fyns Folkemuseum.

Dette segl afløstes af det smukke sølvsig-
net, som borgmester Hans Cholenbruun
forærede byen 1642; opbevaret i et cisele-
ret sølvskrin beror det ligeledes i Folke-
museet.

Oprindelsen til byens våben vil næppe
kunne fastslås nærmere, end det her er
sket. Thiset gør opmærksom på, at den
gule lilje på rød baggrund – eller som
Danske Atlas siger på blå baggrund – er
byens egentlige våben. »Den skrævende
Hellig Knud er kun at betragte som en
slags skjoldholder i en mindre smagfuld
stilling til selve mærket«.

Det har været formodet, at liljen skulle
have en særlig forbindelse med Skt.
Knud, at den skulle fremstille den spyds-
od, hvormed Knud den Hellige blev
dræbt. Dette er næppe rigtigt. Historike-
ren, dr. phil. Henry Petersen fremsatte i
1889 den forklaring, at liljen hentyder i
middelalderens symbolik til Jomfru
Maria. Til Guds Moder var stadens
hovedkirke indviet, og tilbedelsen af Vor
Frue spillede i hele middelalderen en
fremtrædende rolle i Odense. Det var
først, da byen engang i Erik af Pomme-
rens tid (1397 – 1439) fik skåret et nyt sig-
net, at man optog den kongelige helgen
som mærkesmand stående med byens lil-
jebanner i hånden.

Det kan endnu nævnes, at der i Folke-
museet findes en malet glasrude, som
indtil ca. 1800 skal have siddet i byens
gamle rådhus. Det viser i en ret plump
fremstilling byens våben 1610. Man ser
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den skrævende Kong Knud klædt i mør-
keblå rustning med overkroppen dækket
af en rødbrun kappe. Han har langt hår
og gylden krone på hovedet. I højre hånd
holder han liljebanneret, der er blåt med
en klar lilje – dens oprindelige farve kan
ikke mere ses. I venstre hånd holder han
rigsæblet med et gyldent kors. Imellem
benene er der ligeledes en klar lilje.

Baggrunden er foroven rødbrun, forne-
den klar. Underskriften lyder:
INSIGNIA CIVITATIS OTT
(sign. Chr. M. K. Petersen – 30. december
1936).

Der er ikke tvivl om, at Kong Knud blev
myrdet i 1086 af de oprørske vendelboer,
og byen blev centret for hans helgendyr-
kelse. Meget tidligt efter hans død danne-
des der i byen et Knud Konges Gilde, der
var så anset, at ingen måtte blive
købmand i byen uden at være medlem af
det. Der dannedes desuden også Sankt
Knuds Gilder i adskillige andre byer. I
disse gilders meget ensartede segl ses i
almindelighed kongen holdende et scep-
ter, der ender i en lilje.

Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns
våbenskjold

1. juni 1977 blev Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyns skjold godkendt af oberstløjtnant
S. S. Mathiasson og indført som ærme-
mærke.
Motiv: »Den fynske lilje« omgivet af
humleranker, alt skjoldlagt.
Symbolik: Liljen refererer til regionsmær-
ket og dermed til Fyn; humleranken til en
typisk fynsk plante.
Skjoldfarven er hjemmeværnets våben-
farve, og pælefarven er farven for 2.
enhed.
Beskrivelse: På sort bund grønt skjold med
hvid pæl belagt med gylden heraldisk lilje
omgivet af to gyldne humleranker.

Skjoldet blev senere indført ved Hjemme-
værnsdistrikterne 41 og 43 (HJVD 41 med
rød pæl og HJVD 43 med blå pæl)

Funktioner og grader

Gradsbetegnelserne er ændret en del i
tidens løb. Funktioner og gradsbetegnel-
ser for det fastansatte (fuldtids-) personel
har stort set fulgt hærens hierarkiske
system:

Den øverste militære chef for hjemme-
værnet har rang af generalmajor (GM):
2 store 6-takkede guldstjerner.
– Regionschefer er oberster (OB): 3 mel-

lemstore 6-takkede guldstjerner.
– Distriktschefer kan være oberstløjtnan-

ter (OL): 2 mellemstore 6-takkede
guldstjerner, men er normalt majorer
(MJ): 1 mellemstor 6 takket guldstjerne.

Ved etablering af det statslige hjemme-
værn fandt mange af forsvarets officerer
vej til fastansættelse i hjemmeværnet.

Officersgrupperne:
– oberstløjtnanter, kaptajner, premierløjt-

nanter af linien eller reserven,
– løjtnanter af reserven, eller
– overofficianter og officianter af special-

gruppen indgik ofte efter en hjemsen-
delsesperiode som fuldtidsansatte,

– sekondløjtnanter, som i forsvaret var
delingsførere, var oftest værnepligtige
befalingsmænd.

Den frivillige befalingsmandsgruppe har
skiftet gradstegn og benævnelser nogle
gange. Ved hjemmeværnets oprettelse
fandtes:
Kompagnichef, delingsfører, gruppefører
og menig. Skulder- og ærme-gradstegn jf.
planche side 301.
Senere er såvel funktioner, uddannelse
som gradsbetegnelser blevet mere diffe-
rentieret:
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Kompagnichef:
Hjemmeværnets første underafdelings-
chefer var – og havde graden – kompag-
nichef i hjemmeværnet (KC) med grads-
tegn: Tre 4-takkede pyramider, hvoraf
den midterste var mindre. Ansættelse-
sperioden var tre år for de tidligst
udnævnte. Senere ændredes graden til
kompagnichef »med tillagt grad af kap-
tajn«.
Fra 1. juni 1962 benyttedes samme grads-
tegn som i Hæren (tre små 5-takkede
metal-guldstjerner).
Senest blev man udnævnt til kaptajn
(KN) i hjemmeværnet.
En nyansat kompagnichef blev betegnet
som kompagnikommandør (KK), indtil
den endelige ansættelse som chef for et
kompagni forelå fra Forsvarsministeriet.
Kriteriet for udnævnelse til kompagni-
chef er, at uddannelsen er ført ajour, og at
den kommende chef opfylder en række
betingelser og krav til tjenesten.
Senere har man benyttet betegnelsen fun-
gerende (fg.), indtil udnævnelse og an-
sættelse har fundet sted. Denne funkti-
onstid er ofte benyttet til at ajourføre
uddannelsen med de kurser, som gav
kompetence til udnævnelse som kom-
pagnichef. I praksis er delingsførere eller
oftest næstkommanderende »rykket op«
og har overtaget chefposten i hjemme-
værnskompagniet. I få tilfælde er med-
lemmer af hjemmeværnet med tilsvaren-
de eller højere militær uddannelse direkte
udnævnt til kompagnichef, men som
oftest efter en meget kort periode i hjem-
meværnet.
Chefens arbejds- og ansvarsområder er i
hovedtræk ansvaret for hvervning,
uddannelse, operativ ledelse (opgave-
løsning), udrustning og materiel samt
personellets velfærd og moral. Han har
dertil en række hjælpere (næstkom-
manderende (NK), kommandobefaling
mand/-havende (KBM/KBH) [»haven-
de«, såfremt kvinde], skydeinstruktør
(SKIN), våbenmester (VM), delingsførere
(DF), oplysningsleder (OPL)).

Næstkommanderende:
Hjemmeværnets betegnelser for en
underafdeling (kompagni) er afhængig af
enhedens styrke: Et kompagni har over
75 mand (M/K). Er styrken under 75
mand (M/K), betegnes enheden et halv-
kompagni. Generelt har et halvkompagni
ikke »ret« til en næstkommanderende.
Udviklingen er som anført under kom-
pagnichef. I begyndelsen fungerede en
delingsfører (DF) som næstkommande-
rende evt. ved siden af sin øvrige tjeneste,
derefter ansattes en næstkommanderen-
de (NK) som halvkompagnifører (HKF)
og senest som premierløjtnant (PL) med
to 5-takkede stjerner som gradstegn. Den-
ne grad benyttes også for specialister og
forbindelsesofficerer (FO) til militære
enheder.
Næstkommanderendes opgaver er: Sted-
fortræder for kompagnichefen, normalt
ansvarlig for uddannelsen og den faglige
tjeneste (vedligeholdelse og forsyning)
samt den »daglige tjeneste«.

Delingsfører:
Gradstegn skifter i takt med ovenstående:
Delingsfører (DF) blev ændret til løjtnant
(LT) med en 5-takket stjerne. Graden
benyttes normalt for førere af 2 eller flere
grupper i kompagniet, kommandobefa-
lingsmand/-havende, instruktører (IN)
eller førere af specialgrupper eller -sektio-
ner, skydeinstruktører efter en uddannel-
se, som er målrettet for funktionen.
Arbejdsområder er hjælper for chefen og
virket som instruktør.

Halvdelingsfører:
- er af nyere dato i hjemmeværnet. Over-
sergent (OS) kendetegnes med 3 sparrer
og 2 buer. Buen betegner »frivillig tjene-
ste«.
Arbejdsområder er (ud over hjælpere for
chefen) som specialister, våbenmestre,
hundeførere, førere af en til flere grupper
(halvdelingesfører, HDF) m. v. og under-
tiden også som delingsførere.
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Gruppefører:
Sergent (SG) med 3 sparrer og en bue eller
korporal (KP) med 2 sparrer og en bue.
Arbejdsområder er uddannelse og føring
af en gruppe (oftest 5 – 12 mand), eller
virket som gruppens næstkommanderen-
de.

De nævnte funktioner besættes ikke altid
af den dertil svarende grad. Dels kan
mangel på mandskab med lederevner,
manglende uddannelse eller manglende
tid til det frivillige forsvarsarbejde bevir-
ke, at en række funktioner bestrides af
personel med en »afvigende« grad. Lige-
ledes er det almindeligt, at personel, der
ønsker at »trappe ned« fra en ansvarsfuld

funktion, indgår som befalingsmand på
et lavere trin eller fortsætter som menig.

I hjemmeværnet er graden knyttet til
funktionen. Hvis man afskediges fra en
funktion, bortfalder den erhvervede grad
også.

Ud over gradstegn kendetegnes hjemme-
værnets personel også af et ærmemærke,
regionsmærker, distrikts-ærmemærke,
våbenknapper, udmærkelsestegn og
undertiden også kompagni-ærmemærke.
Bestemmelser for anvendelse af uniform,
gradstegn, mærker og kendtegn er ned-
fældet i et særligt uniformsreglement.
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Anvendte forkortelser og militære udtryk

6. Regiment Senere Fynske Livregiment

A Administrativ
ABC Atomar, biologisk, kemisk
ABC spore- og rensegruppe Gruppe, opsporer, beregner intensitet af anvendte

ABC-våben
ABC-rensestation Sted, hvor personel og materiel renses efter ABC-

angreb
A-DEL Politideling
AL Afsnitsleder
ASS Assistent

BAZOOKA Panserværnsraket
Befalingslotte Lotte – befalingshavende
BLÅ Betegnelse for egne styrker

CB Civilt Beredskab (eksisterede under krigen og var for-
løber for Civilforsvaret, senest Beredskabstjenesten)

CF Civilforsvar
CH Chef
CPX-ØV Command Post Exercise = »Papirøvelse«

DEL Deling
DEPARB Depotarbejder
Designere (På forhånd) udpege en person til en stilling/funktion
DF Delingsfører
DF t. r. Delingsfører til rådighed
Distriktsudvalg Et af hjemmeværnet uafhængigt udvalg der kontrolle-

rer ansøgeres »værdighed« (»vandel«/straffeforhold
m. v.) til medlemsskab af hjemmeværnet

DKB Danske Kvinders Beredskab; udførte under besættel-
sen civilt, socialt hjælpearbejde

DL Distriktsleder
DLO/DSTLO Distriktslotte
DLÆ Distriktslæge
DSTVBMEK Distriktsvåbenmekaniker
DSTUDV Distriktsudvalg
DYKN Dysekanon

E Efterretning
Energa – granat Panserbrydende granat der blev afskudt fra en granat-

stol monteret på et gevær.
Enkadrere Inddele (i militære enheder)
FA Feltaffutage (benyttes til maskingevær)
FHV Flyverhjemmeværn
FLT Flotille
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FSIK Feltsikkerhed (sikkerheds- og kontra- efterretningstje-
neste»)

GF Gruppefører
GRP Gruppe
GRST Granatstol
GV Gevær

HDF Halvdelingsfører
HHV Hærhjemmeværn
Hjemmeværnsforening Forløber for det senere hjemmeværn, eksisterede indtil

1949 (hvor det statslige hjemmeværn blev grundlagt)
HJV Hjemmeværn
HJVA Hjemmeværnsafsnit
HJVD Hjemmeværnsdistrikt
Hjemmeværnskonsulent Hjemmeværnskonsulenten varetager PR og informati-

onsvirksomheden
HJVK Hjemmeværnskompagni
HJVR Hjemmeværnsregion
HKF Halvkompagnifører
HTH Hæderstegn for god tjeneste i Hæren
HU-IN Hundeinstruktør
HVF/FLT Flotille
HQ Headquarters (hovedkvarter)

IN Instruktør

Kampgruppe Militær enhed, f. eks. sammensat med bestemt opgave-
løsning for øje

KBM Kommandobefalingsmand (varetager de administrati-
ve opgaver i kompagniet)

KBH Kommandobefalingshavende
KC Kompagnichef
KC t. r. Kompagnichef til rådighed
KK Kompagnikommandør (betegnelsen anvendtes, når

kompagnichefen ikke var udnævnt til kaptajn. Fra
sidst i 1960-erne anvendes betegnelsen fg. (fungeren-
de) kompagnichef.

KN Kaptajn
KP Korporal
KTASS Kontorassistent

LAVAC Lavvarslingscentral (luftmeldecentral)
LAW Light Anti-tank Weapon: Rekylfri, færdigladet panser-

nærbekæmpelsesvåben til afskydning af eet skud
(engangsvåben).

LFT Langelandsfort
LFBTN Lokalforsvarsbataljon
LMG Let maskingevær
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LMK Luftmeldekorpset
LMP Luftmeldepost
LO Lotte
LOGF Lottegruppefører
LOKC Lottekompagnichef
LT Løjtnant
LVKN Luftværnskanon

Mathelev (ung) mand, der frivilligt havde søgt optagelse i for-
svaret og var under uddannelse. (Betegnelsen variere-
de gennem årene og havde ikke nødvendigvis samme
betydning i de 3 værn).

MATFORV Materielforvalter
MD Mand
MG Menig
MHV Marinehjemmeværn
MOBA Mobil afdeling, flådens landbaserede støttestrukturer
MP Maskinpistol
MT Morter

NK Næstkommanderende

O Operation
OB Oberst
OK Orlogskaptajn
OL Oberstløjtnant
OPMAP Opgavemappe
Orange Betegnelse for modstanderen (fjenden)
ORDO Ordonnansofficer
OS Oversergent
OVL Overvågningslinie
OPL Oplysningsleder

Patrulje Patruljen er en (meget) mobil enhed i hjemmeværnet
P Pistol
PIAT Projektor infantery antitank
PI/Pioner Soldat uddannet til sprængningtjeneste m. v. (jf.

hærens ingeniørsoldat)
PIO Pionerofficer
PNÆV Pansernærbekæmpelses våben
PL Premierløjtnant
PO – KMP Politikompagni
På plads krigsmæssig grundopstilling indtages

RDO Radio
RGN Region
RS Raketstyr
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SAN Sanitet (førstehjælp)
SG Sergent
SGO Signalofficer
SKIN Skydeinstruktør
SIGREP Signalreparatør
SKLT/SL Sekondløjtnant
ST Stab
STKMP Stabskompagni

TELE-kompagni Kompagni, hvis medlemmer er ansat i/har tilknytning
til televæsenet. Opgaven er at sikre televæsenets
arbejdsmuligheder i krig/krigslignende situationer

T Transport/forsyning

UMAK Undervisningsmaterielkontor

VM Våbenmester

ØV Øvelse
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Det historiske arbejde udføres igennem
hjemmeværnets organisation og støttes af
private tiltag. Det organisatoriske arbejde
-»Hjemmeværnets historiske Samlinger«-
udføres igennem:

1. Hjemmeværnets historiske Kommis-
sion

2. Hjemmeværnets Museumsmagasin
(Hjemmeværnsmuseet)

3. Hjemmeværnets historiske udvalg
med lokale, historiske samlinger.

1.Hjemmeværnets historiske Kommission
I henhold til Forsvarsministerens skrivel-
se nr. 1.kt 93-931-1/0046 af 10. januar 1994
og hjemmeværnsbefaling nr. 49 af 3. okto-
ber 1994 er historisk arbejde organiseret
med Hjemmeværnets historiske Kom-
mission (HHK). Denne udpeges af hjem-
meværnsledelsen med følgende repræ-
sentationer:
– formand,
– Tøjhusmuseet (TMK)og Orlogsmuseet,
– Hjemmeværnskommandoen (HVK),
– chef for M(Materiel)-afdelingen ved

Hjemmeværnskommandoen,
– den selvejende Institution Hjemme-

værnsmuseet (HJVMUS), Frøslev,
– Hjemmeværnets Landsråd (frivilligt

personel).

Kommissionens arbejde er i hovedtræk at
være ledende organ for den historiske
virksomhed med reference til Hjemme-
værnskommandoen.

2. Hjemmeværnets Museumsmagasin
er hjemmeværnets centrale depot for
museumseffekter med tilknytning til
hjemmeværnet, registrerer effekter og

arkivalier samt opretholder / vedligehol-
der hjemmeværnets centrale historiske
forskningsarkiv. Udøver endvidere prak-
tisk rådgivning og bistand, udstillings-
virksomhed og arbejder snævert sammen
med Sammenslutningen af Lokalhistori-
ske Arkiver m.v.
Det forventes, at Museumsmagasinet
(HJV MUSMAG) placeres ved Informati-
onsafdelingens Uddannelses- og Udstil-
lingssektion i Nymindegab, men den sel-
vejende institution Hjemmeværnsmuseet
i Frøslev forventes fortsat at have en eks-
tern udstillingsvirksomhed. Tilskud til
denne virksomhed afgøres dog efter årli-
ge evalueringer. Da hjemmeværnet som
statsinstitution ikke må drive muse-
umsvirksomhed, afvikles det tjenstlige
engagement i Frøslevlejren med udgan-
gen af 1997.

3. Hjemmeværnets historiske Udvalg
er oprettet ved hjemmeværnsregioner/
hjemmeværnscentre (materielforvaltende
myndigheder) jævnfør hjemmeværnsbe-
stemmelse 331-1. Efter behov er/kan
udvalg oprettes ved hjemmeværnsdi-
strikter, underafdelinger (kompagnier)
og dele af hjemmeværnet, som har et geo-
grafisk, organisatorisk eller andet speci-
fikt afgrænset historisk samhørsforhold.
I Region IV blev det første møde holdt
den 19. april 1995; det var sammensat af:
Hjemmeværnskonsulenten, repræsen-
tanter fra Hjemmeværnsdistrikterne 41,
42 og 43, regionskompagnierne, Marine-
hjemmeværn, Flyverhjemmeværn, Tele-
kompagni og Jernbanekompagni samt
Det Historiske Selskab i Hjemmeværnsre-
gion IV.
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Det historiske udvalg ved Hjemme-
værnsdistrikt Sydfyn holdt første møde 5.
november 1993. Udvalgets opgave var at
samle stof til publikationen »Træk af
historien om Hjemmeværnet på Sydfyn«
i anledning af hjemmeværnets 50-års
jubilæum 1999. Arbejdet hermed har
medført behov for sanering og registre-
ring af tilgængelige arkivmaterialer.
Da Hjemmeværnets historie er lokalhi-
storie, har udvalget med kompagniche-
fernes accept haft nær kontakt med flere
repræsentanter for respektive hjemme-
værnskompagnier. Disse repræsentanter
/ udvalg er kontaktled for det historiske
arbejde mellem kompagnier og distriktet.

Hovedparten af stoffet har rod i de lokale
kompagniområder. Derved er arbejdet i
kompagnierne allerede påbegyndt. Med
de indhøstede erfaringer finder udvalget
det naturligt at medvirke til at sætte det
fremtidige historiske arbejder i faste ram-
mer i distrikt og kompagnier.
Det er således det historiske udvalgs
opgave efter stofsamlingen til nævnte
publikation dels at samle, sanere og arki-
vere stoffet og dels at koordinere det
videre historiske arbejde i kompagnierne.

Hjemmevænskompagniernes udvalg
skal varetage arbejdet lokalt. Det er i
hjemmeværnets enheder (kompagnier
m.fl.), at historien om Danmarks frivillige
forsvar skabes og opleves. Derfor skal
begivenhederne – historien – også samles
her, så den historiske viden kan foreviges,
opbevares og senere fortolkes. Det samle-
de frivillige militære forsvars – hjemme-
værnets – historie er en væsentlig og i
mange henseender afgørende del af vort
lands nationale, historiske og dermed
også af vor kulturelle arv.

Et samarbejde med de lokalhistoriske
arkiver bliver derfor af stor betydning. En
del enheder er interesserede i at bevare en
del historisk materiale i enheden, andre
kan med fordel arbejde tættere sammen

med lokalhistoriske arkiver om opbeva-
ring og præsentation. Dog er det en for-
udsætning, at mest muligt materiale ind-
samles og registreres lokalt i
kompagnierne. Der forestår et større regi-
streringsarbejde for effekter og arkivalier
såvel i kompagnierne som i distrikter og
regioner. Til dette formål er Dansk Muse-
ums-Index (DMI) under udvikling. Dette
index skal gøre det muligt at registrere og
finde alle arkivalier, uanset hvor de fysisk
befinder sig. Denne løbende registrering
forventes koordineret i hjemmeværnsre-
gionerne.

De lokale udvalg bliver således en »tjenst-
lig« gren af kompagniernes arbejde. Det
lokale arbejde omfatter bl.a.:

– Udpegning af udvalg (1-3 mand), der
er kontaktfolk til distriktets historiske
udvalg med opgaverne at:

– registrere arkivmaterialer m.v. i kom-
pagniet,

– modtage arkivmaterialer fra forhen-
værende og nuværende medlemmer af
hjemmeværnet,

– aftale om »testamentering« og/eller
aflevering til kompagniet, registrering
af privatejede arkivalier (mod kvitte-
ring)

– registrering af billeder samt genstande
til udsmykning (hjemmeværnslokaler
m.v.)

– føre hjemmeværnskompagniets »Dag-
bog/Scrapbog«

– samle erindringer fra nøglepersonellets
funktionstid (KC-NK-KBM/KBH) evt.
udvidet til øvrige personels erindrin-
ger (DF, GF, VBM, SI),

– indsamle levnedsbeskrivelser m.v.
lokalt (Hæderstegn, 40- og 50-års jubil-
arer m.v.),

– udtynding/sanering af arkivmateria-
ler,

– passe hjemmeværnskompagniets eget
arkiv (hvis sådant oprettes),

– holde kontakt til lokalhistoriske arki-
ver.
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Hjemmeværnsdistriktet forventes at
udgive eksakte bestemmelser for dette
arbejde. Opbevaring af arkiv eller histori-
ske materialer kan ske på våbenkamre,
hvor det er under kontrol og ikke kan for-
svinde. Alt for meget materiale er gået
tabt ved chefskifter og uagtsomhed. Ind-
samling og opbevaring af arkivalier er et
chefansvar.

Ud over historisk arbejde i tjenstligt regi
findes private organisationer eller selve-
jende institutioner i regionsområdet:

Det historiske Selskab
i Hjemmeværnsregion IV
hvis formål er:
– at være samlende organ for historiske

aktiviteter på lokalt plan og yde støtte
til disse,

– at være samlende organ for alle, som
slutter op om hjemmeværnstanken og
ønsker at yde økonomisk og moralsk
støtte til det historiske arbejde samt at
støtte driften af »Den Selvejende Insti-
tution Hjemmeværnsmuseet« i Frøslev.

Historiecenter Beldringe
har til huse i Beldringe Lufthavn og er
indrettet i en tidligere tysk bunker.

Odense Garnisons Historiske Samling
hvis formål er:
– At indsamle, registrere, udstille og

magasinere effekter med relation til
fynsk militær gennem tiderne, besæt-
telsestiden, modstandskampen på Fyn,
danskere tjenstgørende i den engelske
hær under og efter 2. verdenskrig, samt
danskere i tjeneste uden for landets
grænser (FN-tjeneste m.v.).

– Ved udstillingsvirksomhed og filmfo-
revisning at bidrage til oplysning om
militær- og krigshistoriske emner for
garnisonens personel, hjemmeværns-
enheder, skoleklasser, foreninger og
studiegrupper m.fl.
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Forord: Hvor kildeangivelse ikke findes, er Det historiske Udvalg ved
HJVD Sydfyn forfatter.

Afsnit
3 – 8 -10 A. S. Asmussen – Chef for Hjemmeværnskompagni 4200 Stabskom-

pagniet 1959-67 og Hjemmeværnskompagni 4219 Taasinge 1972-
77. Kompagnichef til rådighed ved distriktet 1968-82

5 – 6 J. M. L. Schou-Hansen – Aktiv i hjemmeværnet fra 1966. Uddannel-
sesofficer 1976-88. Major og chef forUddannelsessektionen på
Hjemmeværnsskolen 1988. Chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn
1993.

9 M. K.Sørensen – Oberstløjtnant, chef for Hjemmeværnsdistrikt
Sydfyn 1968-77. Oberst, chef for Hjemmeværnsregion II 1977-90.

10.00 Arne K.Nielsen – Pionerofficer. Kompagnichef 1970-78

10.01 Vøgg Ramming – Delingsfører ved kompagnierne 4216, 4213
og næstkommanderende Hjemmeværnskompagi 4201. Afsnitsleder
fra 1960. Hjemmeværnskonsulent 1961- 1986.

10.04 Klaus Veltzé – Chef hjemmeværnskompagni 4204 1979-88.
Afsnitsleder, kaptajn til rådighed ved distriktet 1989.

10.05 Helge Egelund – Næstkommanderende 1958-60. Chef 1960-68

10.08 Erik Christo ffersen – Våbenmester

10.10 Svend Ove Hansen – Næstkommanderende 1966-68. Chef 1968-86.

10.11 Kaj E. Nielsen – Næstkommanderende 1951-52. Chef 1953-69

10.11 Magnus Lindegaard – Næstkommanderende 1953-69. Chef 1969-75

10.13 H. K. Hansen – Skydeinstruktør og våbenmester

10.16 Henning Jensen – Skydeinstruktør

10.16 Jens M. Jensen. – Chef 1976-90

10.16 Steen Petersen – Chef 1993
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10.19 Jac. H. Hansen – Næstkommanderende 1977. Chef 1977- 82

10.19 Harald Jensen – Radioholdfører

10.19 Svend N. N. Solhø j – Kommandobefalingsmand

10.22 Jens P. Jensen – Næstkommanderende 1952-69

10.22 Mogens Kristensen – Periodevis fungerende næstkommanderende.
Pionerinstruktør og pionergruppefører.

10.22 Bodil Elverhø j – Signallotte, kommandobefalingshavende.

10.22 Peder Haals – Våbenmester, signalholdfører, delingsfører

10.22 Leo Holm – Næstkommanderende 1990-91, chef 1992

10.25 Svend Aa. Thorsen – Chef 1949-74

10.25 Robert K. Ibsen – Sanitetsinstruktør, sanitetsgruppefører

10.26 Laur. S. Skovby – Næstkommanderende 1967-68.
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10.28-29 Peter Bay Nielsen – Næstkommanderende 1954-57 og 1967-76
Chef 1957-67 og 1975-76

10.28-29 Aage Christensen – Næstkommanderende 1980-88. Chef 1989-90.

10.28 K. E. Pallisgaard – Næstkommanderende 1976-80.Chef 1980-88.

10.28 Anne Grethe Knudsen – Lottegruppefører 1958. Lottekompagni-
chef for Lottekompagni 423 1971-78.

10.30 Poul Frederiksen – Våbenmester

10.31 Eigil Hjelholt – Næstkommanderende 1967-77. Chef 1977-82.

10.34 H. J. Lassen – Næstkommanderende 1967-71

10.40 Palle Christiansen – Næstkommanderende 1976-84. Chef 1985-87.

11 Else Hansen – Lottekompagnichef for Lottekompagni 421 1961-75.
Distriktslotte 1975-81.

12 Bjarne Gregersen – Redaktør Fyns Amts Avis.
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Fv. Vagn Jørgensen og Bo Andersen – borgmestrene fra Ryslinge og Ringe Kommuner – gør k lar til
det store overblik fra helikopter ved Hjemmeværnskompagni 4204’s sommertræ f 1998.
(Foto : Preben Petersen, Hjemmeværnscenter IV, Fyn).


