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Det statslige hjemmeværn blev oprettet 1. april 1949.

Det er nu 50 år siden, og der eksisterer stadig et hjemmeværn, hvor mænd og 
kvinder frivilligt har mulighed for at yde en indsats til gavn for forsvaret af 
Danmark.

Set i historisk perspektiv er 50 år måske ikke lang tid, men hjemmeværnets op-
rettelse varen historisk begivenhed af en sådan karakter og med sådanne kon-
sekvenser, at denne historie fortjener at blive nedskrevet til fastholdelse for 
eftertiden. Dette jubilæumsskrift er et godt bidrag til denne historieskrivning.

Hjemmeværnsledelsen påskønner initiativet og vil gerne bringe en tak til de 
mennesker, der har forestået det omfattende og grundige arbejde, der er præ-
steret med udgivelsen af dette jubilæumsskrift.

Vi ved, at mange har bidraget til udsendelsen af denne beretning, lige fra bi-
dragydere, forfattere og redaktører til trykkerier og sponsorer. Vi takker for 
vel udført arbejde i med synliggørelse af de første 50 år af hjemmeværnets 
historie og ønsker tillykke med jubilæet.

HJEMMEVÆRNSLEDELSEN

HJEMMEVÆRNSLEDELSEN
Generalstok • Kastellet 82 • 2100 København Ø
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I forbindelse med de første forberedelser til Hjemmeværnets 50-års jubilæum, 
opstod tanken om at udgive et jubilæumsskrift for Hjemmeværnsdistrikt 41 
NORDVESTFYN, hvor de enkelte kompagnier, det nu nedlagte Lottedistrikt 
m.fl. fik lejlighed til at bringe hver deres historie.

Det historiske Selskab i Hjemmeværnsregion IV udgav i 1992 sit årsskrift, 
der omhandlede Hjemmeværnsdistrikt 41 NORDFYN, i perioden 1949-1961, 
hvorfor Hjemmeværnsdistriktet i sit oplæg til kompagnierne foreslog, at deres 
bidrag koncentrerede sig om perioden efter 1961, men at de i øvrigt var frit 
stillede med hensyn til opgavens løsning, såvel med hensyn til omfang som til 
udførelsen.

Fra de enkelte kompagnier og Lottedistriktet blev der udvalgt »lokalredak-
tører«, der indsamlede historiske oplysninger og billeder fra perioden, og ved 
Hjemmeværnsdistriktet blev der nedsat en lille redaktionsgruppe af frivillige.

I de ca. halvandet år det har taget at indsamle, bearbejde, redigere og trykke ju-
bilæumsskriftet, har der været afholdt en række redaktionsmøder på Distriktet, 
hvor lokalredaktørerne inspirerede hinanden til at fortælle en række af de ofte 
muntre episoder, de havde oplevet i deres enheder.

En del af disse episoder kan der sammen med andre historiske oplysninger om 
enhederne under Hjemmeværnsdistriktet læses i dette jubilæumsskrift, og det 
er mit håb, at dette historiske strejftog kan være med til at give et billede af li-
vet ved Hjemmeværnsdistrikt 41, Nordvestfyn, der jo også har 50-års jubilæum 
den 1. april 1999.

Jeg vil afslutningsvis rette en tak til lokalredaktørerne og til premierløjtnant 
Frans Løvschall fra redaktionsudvalget, uden hvis store arbejde og engage-
ment det ikke havde været muligt at udgive dette jubilæumsskrift.

Ole Baggesgaard
Major

Distriktsleder

Distriktslederens forord
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Hjemmeværnsdistrikt 41,
Nordvestfyn / HJVD / HHD Nordvestfyn

Autoriseret: 10 MAJ 1978.

Anlagt: ca. 10 MAJ 1978.

Motiv:  »Den fynske lilje« omgivet af humleranker, alt i skjold med 
bred midterpæl.

Symbolik:  Liljen refererer til regionsmærket og dermed til Fyn; humle-
rankerne var en typisk fynsk plante.

  Skjoldfarven er Hjemmeværnets våbenfarve, og pælfarven 
er farven for 1. enhed og refererer dermed til Distriktets 
nummer indenfor Regionen.

Beskrivelse:  På sort bund et grønt skjold (48 X 57 mm) med højrød pæl 
belagt med gylden heraldisk lilje omgivet af 2 gyldne hum-
leranker.

Bæring: Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer.

Varianter:  a. Kendes i størrelsen 63 X 63 mm med største udstrækning 
på 78 X 78 mm.

  b. Findes udført i emailleret metalskjold (39 X 27 mm), 
der foroven er forsynet med et forgyldt skriftbånd hvori 
indskriften »HJVD 41« i sort og om den nederste kant et 
lignende skriftbånd med indskriften »NORDVESTFYN« i 
sort. Bagsiden glat og forsynet med to lodretsiddende stift-
lukker. Bæres af personel ved distrikts staben til skjorteuni-
former på højre brystlommes springfold og til tjenesteuni-
form M/69 og M/80 K på højre brystlomme. Anlagt 01 FEB 
1998.

Valgsprog: Intet.

Fremstillet i båndvævning af fa. MENDA, Holstebro.
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Anm. KV: I forbindelse med omstruktureringerne i HJV pr. JAN 2006 blev 
der »rykket rundt« på nummereringen af distrikterne. Således antog Hjemme-
værnsdistrikt NORDVESTFYN den sorte pælfarve.
2007 standardiseredes kompagnimærkerne i hele HJV: De nye var runde, 8 cm 
i diameter.

Den sorte pælfarve ses første gang anvendt i distriktsbefaling FEB 2008.   

Hjemmeværnsdistrikt 41, Nordvestfyn
Oprettelse
Hjemmeværnsdistrikt NORDFYN blev oprettet 1. april 1949, samtidigt med 

det øvrige »statslige Hjemmeværn«, med kaptajn Johannes Schmidt som 
chef og omfattende følgende kompagnier:

Kompagni 4101 – MIDDELFART (Middelfart med Glænø, Strib-Røjle-Vejlby, 
Gamborg, Udby, Føns, Nr. Aaby, Asperup-Rorslev, Brenderup og Ingslev).

Kompagni 4104 – BOGENSE (Bogense, Aare, Haarslev, Veflinge, Særslev, 
Guldbjerg-Nørager, Skovby, Ejby, Melby, Grindløse, Klinte og Vigerslev).

Kompagni 4107 – OTTERUP (Krogsbølle, Nr. Næraa-Bederslev, Uggerslev-
Nr. Højrup, Skamby, Søndersø, Hjadstrup, Lunde, Otterup, Norup, Skeby, 
Østrup og Allesø).

Kompagni 4110 – EJBY-GELSTED (Balslev, Ejby, Gelsted, Fjelsted-Harndrup, 
Rørup, Vissenbjerg, Skydebjerg, Orte, Kerte, Tanderup, Husby og Ørslev).

Kompagni 4113 – ASSENS (Assens, Sandager-Holevad, Barløse, Søby-Turup, 
Gamtofte, Kærum, Sønderby, Dreslette, Helnæs og Baagø).

Kompagni 4116 – GLAMSBJERG (Søllested-Vedtofte, Flemløse, Haarby, 
Køng, Glamsbjerg, Ørsted, Verninge, Brylle og Tommerup).

Kompagni 4119 – KERTEMINDE I (Drigstrup, Mesinge, Viby, Dalby, Stub-
berup, Revninge, Flødstrup og Bovense).

Kompagni 4122 – KERTEMINDE II (Munkebo, Kølstrup, Agedrup, Marslev, 
Birkende, Davinde, Rolsted, Rønninge og Rynkeby).

Kompagni 4125 – ODENSE I (Indre by, vest).
Kompagni 4128 – ODENSE II (Indre by, øst).
Kompagni 4131 – ODENSE III (Nordlige bydel samt Lumby, Seden og Aasum).
Kompagni 4134 – ODENSE IV (Sydøstlige bydel samt Fraugde, Allerup, Sdr.

Næraa og Højby).
Kompagni 4137 – ODENSE V (Sydvestlige bydel samt Dalum, Brendekilde, 

Bellinge, Stenløse, Fangel, Nr. Lyndelse og Nr. Søby).
Kompagni 4140 – ODENSE VI (Vestlige bydel samt Sanderum, Ubberud, Paa-

rup, TrøstrupKorup og Næsbyhoved-Broby).
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Senere tilkom:
Kompagni 4102 – NR. AABY. Deling 1. februar 1950 fra 4101. Kompagni 

1. september 1951. (Nr. Aaby, Udby, Ingslev, Brenderup-Asperup og 
Rorslev).

Kompagni 4106 – LANGESØ. Deling 1. marts 1952 fra 4104. Kompagni 1. juli 
1953. (Vigerslev og Veflinge).

Kompagni 4109 – AARUP. Deling 1. november 1951 fra 4110. Kompagni 1. 
september 1952. (Kerte, Skydebjerg, Orte og Vissenbjerg).

Kompagni 4117 TOMMERUP. Udskilt 1. januar 1952 fra 4116. (Tommerup, 
Verninge og Brylle).

Kompagni 4126 – ODENSE VII. Telefondeling 15. februar 1952 fra 4146. Tele-
kompagni 1. marts 1953.

Kompagni 4130 – POLITIKOMPAGNI. Politideling 15. juli 1951 fra 4170. Po-
litikompagni 15. januar 1952.

 B-deling 4130 – HJEMMEVÆRNSORKESTER. Kompagni 4033 B - Mu-
sikkorps under Regionen 1. januar 1972.

Kompagni 4135 – FRAUGDE. Deling 1. februar 1950 fra 4134. Kompagni 25. 
april 1950. (Fraugde, Allerup, Sdr. Næraa, Høby, Davinde, Rønninge og Rol-
sted).

Kompagni 4141 – UBBERUD. Oprettes 15. november 1954 af 4140. (Ubberud, 
Trøstrup-Korup, Næsbyhoved-Broby og den vestlige del af Sanderum sogn).

Kompagni 4144 – STABSKOMPAGNI. Oprettet 1. januar 1954.
Kompagni 4145 – PIONERKOMPAGNI. Oprettet 1. september 1954 af hid-

tidige Pionerdeling. 1. november 1959 under Regionen og betegnet 4004 
PIONERKOMPAGNI.

Kompagni 4147 – JERNBANEKOMPAGNI. 1. december overført fra Regio-
nen (4004) til Distriktet. 1. april 1960 tilbageført til Regionen og betegnet 
4005 JERNBANEKOMPAGNI.

Fra 1. november 1961 trådte en ny distriktsinddeling i kraft, hvorved Hjem-
meværnsdistrikt ØSTFYN blev oprettet og hvortil Hjemmeværnsdistrikt 
NORDFYN afgav følgende kompagnier:

4119 KERTEMINDE, 4122 KERTINGE, 4125 ODENSE I, 4126 ODENSE 
VII, 4128 ODENSE II, 4130 POLITIKOMPAGNI, 4131 ODENSE III, 4134 
ODENSE IV, 4135 FRAUGDE, 4137 Nr.LYNDELSE, 4140 ODENSE VI, 
4141 UBBERUD og 4144 STABSKOMPAGNI; i alt 13 kompagnier, hvor-
efter Hjemmeværnsdistrikt NORDVESTFYN, som navnet nu blev, bestod 
af:

4101 MIDDELFART, 4102 Nr.AABY, 4104 BOGENSE, 4106 LANGESØ, 
4107 OTTERUP, 4109 AARUP, 4110 EJBY-GELSTED, 4113 ASSENS, 
4116 GLAMSBJERG og 4117 TOMMERUP, ialt 10 kompagnier.
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Distriktschefer ved Hjemmeværnsdistrikt 41, Nordvestfyn: 
Major Johannes Schmidt 15 FEB 1949 - 30 NOV 1970
Major Jørgen Jørgensen (»Jønne«) 01 DEC 1970 - 30 NOV 1988
Major Kresten Tarp 01 DEC 1988 - 29 FEB 1996
Major Ole Baggesgaard 01 MAR 1996 - 31 MAR 2000
Major Peter Holst-Hansen 01 APR 2000 - 31 DEC 2005
Major Sven Ole Andersen 01 JAN 2006 - 01 MAR 2009
Oberstløjtnant Peter Fausing 01 MAR 2009
Kaptajn Jeppe Falk Jensen, fg. 01 MAR 2009 - 01 AUG 2009
Major/Oberstløjtnant Henrik Graven Nielsen 01 AUG 2009 - (NOV 2011)

 
Distriktschef 15 FEB 1949 - 30 NOV 1970, MAJOR SCHMIDT, har til det 
kongelige Ordenskapitel udarbejdet følgende selvbiografi:
Født i København den 2/11 1903 som søn af Rasmus Johannes Baggesen Sch-
midt og Alma Caroline, født Rasmussen. 
 Min far var uddannet ved handel hos Brdr. Justesen, Randers, senere for-
retningsfører for Korn- og Foderstoffirmaet Frejer, Nykøbing F. I 1912 overtog 
min far det i Maribo i 1866 af brødrene Henrichsen grundlagte firma og førte 
det videre under firmanavnet »Brødrene Henrichsens Eftfl.«

Kaptajn Johs. Schmidt. Distriktleder 
for Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn. 
1948.
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 Forretningen, der var beliggende i Vestergade 27, Maribo, handlede med 
kul, korn, foderstoffer, kolonial, vine og spirituosa, tobak og en del isenkram, li-
gesom der var tilknyttet et stort ægpakkeri. I 1920 blev forretningen omdannet 
til engros handel med kolonial, og i 1927 blev forretningen overtaget af Dansk 
Købmænds Handelsaktieselskab.
 Min første skolegang var i Maribo private Mellem- og Realskole, derefter 
på Haslev Gymnasium, hvor jeg tog mellemskoleeksamen og realeksamen i 
årene 1919 og 1920.
 Jeg blev derefter uddannet som landmand. 1920-21 hos gårdejer Chr.Steen, 
Lille Skovgaard, Vesterborg. 1921-22 hos proprietær H. Justesen, Havrevænge-
gaard, Østtofte. 1922-23 hos proprietær H. P. Christiansen, Lille Søgaard, Bursø. 
1923-25 forvalter på hovedgården Christiansdal, Nakskov (under grevskabet 
Hardenberg, inspektør Chr.Poulsen).
 Den 9/3 1925 mødte jeg som rekrut ved 4. Artilleriafdelings 2. Batteri i Ring-
sted, på kornetskole i vinteren 1925-26, udnævnt til kornet 9/3 1926. Tjenstgø-
rende som kornet ved artilleriet i Ringsted sommeren 1926. På løjtnantsskole 
i vinteren 1926-27 og udnævnt til sekondløjtnant 12/4 1927. Tjenstgørende som 
sådan ved artilleriet i Ringsted sommeren 1927. Hjemsendt 10/10 1927. Vinte-
ren 1927-28 beskæftiget i min fars forretning i Maribo. Udnævnt til løjtnant af 
reserven i artilleriet 1/11 1927.
 Den 5/5 1928 rejste jeg til Brasilien, hvor jeg fik ansættelse som plantage-
assistent i Companhia Cafeeira de Sao Paulo, der ejedes af den danske konsul 
i Sao Paulo, Adam v. Bülow. Jeg var først ansat ved plantagen Val de Palmas, 
der var på 51.000 tdr. land, derefter på Monte Alegre, der var på ca. 20.000 
tdr. land. Opholdet i Brasilien afsluttedes med rejser og ophold i Uruguay og 
Argentina.
 Hjemkomst til Danmark i foråret 1931. Sommeren 1931 tjenstgørende som 
løjtnant (næstkommanderende) ved artilleriet i Ringsted. 1932 forvalter på 
Korselitze på Falster. Sommeren 1932 tjenstgørende som løjtnant (næstkom-
manderende) ved artilleriet i Ringsted.
 Foråret 1933 ansat som forvalter på Holbæk Tagpap- og Cementvarefabrik, 
og derefter driftsleder i samme firma fra 1941 til 31/7 1945.
 I denne periode forrettede jeg årligt tjeneste ved 2. Feltartilleriregiment 
som fører for Regimentets Forbindelsesgruppe. Den 1/2 1943 udnævntes jeg til 
kaptajn af reserven i artilleriet.
 I 1943 begyndte jeg at opbygge modstandsbevægelsen i Holbæk med våben-
modtagelser og organisering og virkede først som kompagnichef og derefter 
som byleder.
 Efter kapitulationen chef for modstandsstyrkerne i Holbæk og flygtninge-
bevogtning i Holbæk og nærmeste omegn.
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 Den 1/8 1945 blev jeg indkommanderet til tjeneste og overtog komman-
doen over Audebolejren. Den 1/11 1945 afgik jeg til Ringsted, hvor jeg som 
batterichef overtog kommandoen over et vagtbatteri, hvis hovedopgave var 
bevogtningen af de i Ringsted internerede Schalburgfolk.
 Fra 1/6 1946 til 31/12 1948 ansat i firmaet Korsør Stenforretning, for hvem 
jeg i Nymølle ved Hedehusene byggede og anlagde Nymølle Betonvarefabrik.
 Den 15/2 1949 udnævntes jeg til distriktsleder i Hjemmeværnet og fik le-
delsen af Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn med kontor i Odense (Vandværksvej 
40). 26/11 1952 udnævnt til kaptajn i Hjemmeværnet og 25/1 benådet med rid-
derkorset af Dannebrogordenen.
 Den 20/11 1936 blev jeg i Kastelskirken i København viet til Kaja, født Oli-
ver, født i Aalborg den 18/5 1907, datter af forretningsfører, senere direktør i 
C.W. Obel, Andreas Christian Oliver og hustru Chatrine, født Mølbæk.
 Børn: Christian Peter Oliver Schmidt, født 27/12 1937, Johannes Henrik Oli-
ver Schmidt, født 23/2 1942 og Jens Jørgen Oliver Schmidt, født 17/1 1946.

Distriktschef 01 DEC 1970 - 30 NOV 1988,
MAJOR JØRGEN JØRGENSEN
Om »JØNNE» skriver i »Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester» tidli-
gere borgmester, HERMAN JENSEN: 
 Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn havde 25-års jubilæum den 1. april 1974. 
Chefen for Distriktet, major Jørgen Jørgensen, i daglig tale kaldet »Jønne», var 
af den mening, at en sådan begivenhed burde fejres med manér.
 I den anledning besøgte han, i god tid før begivenheden skulle finde sted, 
Borgmesterkontoret for at gøre rede for sine planer desangående. Jønne hav-
de den opfattelse, at intet mindre end et besøg af Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe kunne danne de rigtige rammer om begivenheden, og derfor spurg-
te han mig, om jeg ikke ville være med til at invitere Dronningen?
 Jønne var nemlig af den formening, at Dronningen mindst skulle have en 
borgmesters underskrift på invitationen, før hun ville komme og havde der-
for medbragt en skrivelse med invitationen til majestæten. Skrivelsen skulle så 
underskrives af ham på Hjemmeværnets vegne og af mig på Middelfart kom-
munes vegne.
 Med det ordforråd, som Jønne var i besiddelse af, lykkedes det ham snart 
at få mig med på planen. Det skal dog indskydes, at jeg ikke et øjeblik troede 
på, at majestæten ville imødekomme en sådan invitation, men jeg havde gjort 
regning uden vært, for efter en tids forløb kom der svar fra Hofmarskallatet 
med besked om, at Hendes Majestæt med glæde ville overvære festlighederne i 
forbindelse med jubilæet.

»Jønne« ved modtagelsen af gæsterne
i forbindelse med 25-års jubilæet.
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Nu gik Jønne helt amok, for når Dronningen ville komme, var der også mulig-
hed for at få flere honoratiores med. Han foreslog derfor, at vi sendte invita-
tioner til de syv NATO-ambassadører og at vi i invitationerne kunne oplyse, 
at der allerede forelå tilsagn fra Dronningen. Nu sad jeg i saksen, så jeg indvil-
ligede også i at skrive under på invitationerne til ambassadørerne. Iført galla 
opsøgte Jønne samtlige ambassadører og fik tilsagn fra dem alle, men så mente 
jeg også, at nu kunne det være nok.
 Men nej! Når ambassadørerne kunne komme, så var det vel også rimeligt, 
at den kommanderende general og den kommitterede for Hjemmeværnet, 
den senere forsvarsminister, Poul Søgaard, kom til stede. Endvidere burde 
kirken være repræsenteret ved biskoppen, amtet ved stiftamtmanden, amts-
kommunen ved amtsborgmesteren og områdets borgmestre burde også invi-
teres.
 Som sagt, så gjort. Alle sagde ja, og de praktiske forberedelser til Den Store 
Dag kunne begynde. Programmet for dagen blev stillet op: Først skulle alle de 
prominente gæster modtages på rådhuset, derefter skulle gæsterne til frokost 
på Hindsgavl, og slutteligt skulle det hele kulminere ved en fest med spisning i 
Lillebæltshallen.
 Nu var det beskedne jubilæum blevet en kæmpebegivenhed, og Jønne hav-
de travlt. Først skulle jeg instrueres om, hvorledes jeg skulle bære mig ad i den 
givne situation: »Når ambassadørerne kommer, skal du være tilstede ved deres 
biler og så følge dem op til rådhuset. Derefter anviser vi dem plade i byråds-
salen», sagde Jønne. Med »vi« mente han personale fra Hjemmeværnet. Her 
måtte jeg imidlertid protestere. Jeg var villig til at følge Dronningen op, men 
løbe i fast rutefart med diverse ambassadører, det agtede jeg ikke. Det måtte 
han ordne på en anden måde – og således blev det.
 
»Hvordan vil du bespise så mange mennesker«? spurgte jeg. »Det klarer vi 
nemt«, sagde Jønne. »De får alle sammen en paptallerken med noget smør-
rebrød«. »Jamen, kan man da byde sådan et selskab noget i den retning«? ind-
skød jeg. »Sagtens«, svarede Jønne – og dermed var den sag afgjort!
 Festdagen den 27. april oprandt med et strålende vejr. Foråret var kommet 
tidligt, og træerne var allerede sprunget ud, så naturen viste sig fra sin smuk-
keste side, da gæsterne begyndte at rulle op foran rådhuset. Hjemmeværnsfolk 
i galla modtog de fornemme gæster og førte dem op til rådhuset, hvor byrådets 
præsidium tog imod og ledsagede dem op i byrådssalen, hvor der var reserve-
ret plads til alle. Sidst kom prinsesse Benedikte og prins Richard af Berleburg. 
For der var sket det, at Dronningen havde sendt afbud på grund af et besøg 
hos dronningen af England. I stedet havde hun sendt prinsesse Benedikte, der 
fungerede som rigsforstander.
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 Besøget på rådhuset forløb planmæssigt. Efter en forfriskning og en tale 
af mig, begav selskabet sig til Hindsgavl, hvor frokosten blev indtaget under 
særdeles hyggelige former.
 Aldrig nogensinde, hverken før eller efter, har så mange prominente perso-
ner på een gang været samlet på Middelfart rådhus, ej heller på Hindsgavl, og 
havde det stået til Jønne, havde der været endnu flere. På et tidspunkt måtte jeg 
alvorligt indprente ham, at nu måtte det være slut med invitationerne, for der 
kunne simpelthen ikke presses flere mennesker ind, hverken på rådhus eller på 
Hindsgavl.
 Efter en hyggelig frokost havde gæsterne mulighed for at nyde foråret i 
Hindsgavls park, hvorefter alle begav sig til Lillebæltshallen til den store aften-
fest, hvor ikke mindre end 1600 mennesker var mødt op.
 De blev bespist, og der var arrangeret forskellig underholdning. Der var 
indvielse af en ny fane, der var skænket af de tolv kommuner, der var hjem-
stedskommuner for Hjemmeværnsdistriktet. Ved faneindvielsen blev det før-
ste søm slået i af prinsesse Benedikte. Der var sang, folkedans og koncert ved 
Hjemmeværnsorkestret.
 Tilsyneladende forløb aftenen på en festlig og fornøjelig måde, og dog – til 
trods for Jønnes store organisationstalent – var det franske flag placeret for-
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kert, i det mindste efter den franske ambassadørs mening. Desuden var ambas-
sadøren placeret ved et forkert bord, idet den engelske ambassadør var place-
ret ved prinsesse Benediktes bord, mens den franske ambassadør var placeret 
ved samme bord som prins Richard. Det var den franske ambassadør meget 
vred over, og det var ikke muligt på det tidspunkt at formilde ham. Nå, det førte 
ikke til diplomatiske forviklinger mellem Danmark og Frankrig, men morsom 
var prins Richards bemærkning, da han hørte om den utilfredse ambassadør: 
»Det skal I ikke bryde Jer om, for jeg kan alligevel ikke fordrage de Gaulle«. 
Trods det, var det en festlig dag for Middelfart.

Næstkommanderende under Jørgen Jørgensen
Niels Wester

Uddannelsesofficer under Jørgen Jørgensen
Peter Ullerup
Ole Finn Asmussen
Poul Erik Chortsen

Administrativt personel
Grete Byskov indtil 28 FEB 1988
Hans Naamansen
Grete Damsted Jørgensen 01 MAR 1988-

Distriktschef 01 DEC 1988 - 29 FEB 1996 MAJOR KRESTEN TARP
Om major K. Tarp skriver Alfred Hestkjær:
 Den 1. december 1988 tiltrådte major Kresten Tarp som chef for Hjemme-
værnsdistriktet. Han kom fra Hjemmeværnsskolen, hvor han havde forestået 
uddannelsen af førere og ledere på stort set alle niveauer. I bund og grund er 
Kresten Tarp et beskedent menneske, som ikke var særlig ivrig efter at udtale 
sig om sin periode som distriktsleder, hvorfor det blev nødvendigt at udspørge 
et passende antal personer, der havde gjort tjeneste såvel under forgængeren, 
major Jørgen Jørgensen, som under major Tarp, for at få et indtryk af, hvad 
»man« mente om de to chefperioder, som nok begge var hjemmeværn, men 
alligevel så forskellige.
 Konklusionen kan kort sammenfattes i, at »Jønnes« tid var »farverig og ud-
advendt – men at huset ofte var i splid med sig selv«, medens major Tarps tid 
var »systematisk og skematisk«.
 Hertil er at bemærke, at ved major Tarps tiltræden var der forløbet 2 af de 
6 år af »Hjemmeværnets 6-års plan«, hvor ingen væsentlige beslutninger var 
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truffet. Den væsentligste ændring, som Tarp gennemførte, var udflytningen af 
distriktskontoret fra Jernbanegade 14 i Middelfart til en tidligere produktions-
virksomhed på Bogensevej 76 i Etterup, Aarup kommune, da domicilet i Jern-
banegade var for lille og lå ubekvemt for de fremtidige aktiviteter.

Bygningen på Bogensevej kunne efterkomme de krav, der blev stillet til et mo-
derne distrikt, hvor alt var under eget tag; der blev bl.a. indrettet områdedepot, 
møde- og undervisningslokaler samt kompagnilokale for Stabskompagniet. 
Der blev gode parkerings- og arbejdsforhold på det ny domicil, der nu var pla-
ceret midt i distriktsområdet.
 Samtidig med indretningen af »Etterup« blev organisationen set efter i 
sømmene og tilpasset til de nye og ændrede forhold.
 Major Tarps målsætning var »mest muligt hjemmeværn for pengene«, hvil-
ket betød, at uddannelsen på alle niveauer skulle være målrettet og indeholde 
de fastsatte betingelser for at kunne opnå godkendelse. Økonomien blev sat i 
faste rammer, hvilket påvirkede kompagnierne til at planlægge deres aktivite-
ter under hensyntagen hertil.
 Som et led i den videregående lederuddannelse blev der iværksat »taktisk-
træner øvelser« på Hjemmeværnsdistriktet, hvor kompagniledelser og di-
striktsstab fik lært at tale samme sprog og fik de taktiske principper pudset af.

Billede fra Inge Jagd Sørensen.
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 I perioden blev der indført en ny »øvelsesdokumentationsmetode«, hvorved 
videoen erstattede de hidtil anvendte fotografier, idet major Tarp opbyggede et 
arkiv med optagelser fra øvelser og øvrige situationer, som var værd at fastholde.
 Forespurgt, om major Tarp i tilbageblikkets skær syntes, at han havde nået 
de mål, han ved sin tiltrædelse havde sat sig, lød svaret: »Ja, det gik stort set 
som forventet – takket være gode og loyale uddannelsesofficerer samt de frivil-
lige chefer og befalingsmænd, instruktører m.fl., som udførte et godt arbejde 
til gavn for Hjemmeværnsdistriktet – efter det kendte princip: En sejr har flere 
fædre – et nederlag kun een«.

Næstkommanderende under MJ K. Tarp
Kaptajn Lis Langæble 1989-1991
Kaptajn Ole Baggesgaard 1991-1994
Kaptajn Ole Lassen Nielsen 1994-1997

Uddannelsesofficerer under MJ K. Tarp
Premierløjtnant Kent Mikkelsen
Premierløjtnant Jan Pank
Premierløjtnant /kaptajn Ole Lassen Nielsen
Preimierløjtnant Claus Grove
Premierløjtnant Carl-Henning Gyldenbjerg-Johnsen

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Nielsen (2006 gift Schmalfeld) 1991
Hans Naamansen
Flemming Lyngsie 1992-1993 / 1994-1995

Distriktschef 01 MAR 1996 - 31 MAR 2000, MAJOR OLE BAGGESGAARD:
Fra præsentationsportræt i unavngiven avis, omkring 01 MAR 1996:

Ole Baggesgaard er oprindeligt bankuddannet. Han blev medlem af hjemme-
værnet i 1972 og blev indkaldt til det daværende Kongens Jyske Fodregiment 
i Fredericia i 1975. Han blev reserveofficer i 1978 og forrettede tjeneste ved 
Hjemmeværnsdistrikt 32 Fredericia fra 1978, ved Hjemmeværnsregion III stab 
fra 1983 og ved Hjemmeværnsskolen fra 1984. Fra 1991 var han næstkomman-
derende ved HJVD 41, hvorefter han blev chef for personel- og økonomisek-
tionen ved Hjemmeværnsregion III

MJ Baggesgaard skriver:Major Ole Baggesgaard.
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De seneste år og fremtiden:
 Den 1. marts 1996 var en mærkedag for Distriktet. Major Tarp skulle efter 
næsten 8 år som Distriktets chef pensioneres. Jeg havde efter en periode som 
næstkommanderende på ca. 3 år ved Distriktet været chef for Personel- og 
Økonomisektionen ved Hjemmeværnsregion III i næsten 2 år, men boede sta-
dig på Fyn og ville gerne tilbage og være chef for Distriktet, hvilket lykkedes. 
Chefskiftet blev markeret med en fælles afskeds- og tiltrædelsesreception på 
Distriktet, hvor mange var mødt op for at sige farvel og goddag.
 Nogle få måneder efter min tiltræden indtrådte min første større »sag«. 
Der havde i nogle måneder verseret en bandekrig mellem rockergrupperne, 
og deres behov for våben gik bl.a. ud over Forsvarets depoter. Dette medførte, 
at Hjemmeværnsledelsen besluttede at inddrage alle de våben, der lå på un-
derafdelingernes våbenkamre landet over. Ordren til iværksættelse modtog 
jeg fra chefen for Hjemmeværnsregionen, oberst Ganer Tolsøe, pr. telefon en 
hverdagsaften kl. ca. 2130. Jeg tog straks til Distriktet og gav ordren videre til 
kompagnierne. Kl. ca. 0100 havde vi de sidste våben inde på Områdedepotet, 
hvilket jo var imponerende hurtigt og særdeles tilfredsstillende.

Distriktcheferne fra Nordvestfyn og 
Panevezys, Ole Baggesen og Pranas 
Vaisvila underskriver en venskabsaf-
tale.
Otterup Avis 22. juli 1997.
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 Siden gik man i gang med at sikre våbenkamrene elektronisk, ligesom der 
blev indkøbt våbenskabe, hvor gennembrydningstiden var betydeligt forøget i 
forhold til de gamle, men det tog tid og først omkring årsskiftet 1999 var alle 
våbenkamre i Distriktet sikret efter de nye forskrifter.
 På skydeområdet var der skabt tradition for, at Distriktets feltskydning blev 
gennemført i Borris i foråret og enhedsskydningerne om efteråret, men dels er 
der langt til Borris, dels var der ønsker om at prøve at skyde i et »nyt« terræn. 
Dette ledte tankerne hen på muligheden for at flytte feltskydningen tilbage 
til vort eget område og at tilrettelægge skydningen i civilt terræn. En sådan 
skydning blev gennemført første gang i marts 1997 ved Nørreby på den fynske 
nordkyst, hvor vi havde lånt terræn af to lokale gårdejere. Det betød skydnin-
ger i et nyt og ukendt terræn, og hvor skytterne i modsætning til de traditionelle 
skydninger i Borris skulle afsætte en hel dag, kunne de nu nøjes med en formid-
dag, og herudover sparede vi jo en del penge i kørselsudgifter. Det nye koncept 
virkede rigtigt, så det blev besluttet af fortsætte hermed.
 I modsætning til mange andre distrikter i landet havde Hjemmeværnsdi-
strikt 41 intet egentligt venskabsdistrikt, hverken i Norge eller Sverige, men 
med de samarbejdsrelationer, der på mange områder var blevet skabt med de 
baltiske lande og Danmark, viste der sig her en mulighed for at etablere »ven-
skabelige forbindelser« med et hjemmeværnsdistrikt i Litauen, hvor man var i 
gang med at opbygge et Hjemmeværn, hvor bl.a. den danske hjemmeværnsmo-
del blev brugt som forbillede.

Nyere billede – fra Det Danske Spej-
derkorps hjemmeside »Spejderhytten 
Skovbrynet«.
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 Vort venskabsdistrikt blev et distrikt beliggende i den nordøstlige del af 
Litauen, hvor Distriktets navn, Panevezys, er taget fra hovedbyen i området. I 
juni 1997 rejste størstedelen af kompagnicheferne, et par officerer fra staben 
og jeg på et 5 dages besøg i Litauen. Ved denne lejlighed blev der udfærdiget 
en venskabsaftale mellem vore to distrikter, som bl.a. åbner mulighed for, at vi 
gensidigt kan udveksle mindre grupper, der kan deltage i uddannelser og øvel-
ser. Således havde vi besøg fra Litauen af 10 officerer og befalingsmænd under 
øvelse EFTERÅR i september 1998.

Grunduddannelsen af nytilgået personel uden værnepligtsbaggrund blev i man-
ge år gennemført centralt ved Hjemmeværnsregionens foranstaltning, bl.a. på 
Langelandsfortet. Dette blev fra 1997 ændret, således at distrikterne selv skulle 
stå for planlægning og gennemførelse af denne uddannelse. Distrikt 41 har så-
ledes benyttet »Skovbrynet«, som jo tidligere var ejet af Hjemmeværnet, men 
som for år tilbage blev solgt til Det Danske Spejderkorps, Produktionsskolen på 
Thorø samt Søgaardlejren til afholdelse af grundskoler. Denne decentralisering 
medførte et »løft« for distriktets instruktører, som i langt større udstrækning end 
tidligere har fået mulighed for at få undervisningserfaring og -kompetance.
 Hjemmeværnskompagnierne 4104, 06 og 07 havde i en række år haft et vist 
samarbejde i et såkaldt Uddannelsesafsnit Nord, og da resultaterne heraf var 
gode, blev ideen udvidet til også at omfatte resten af kompagnierne i Distrik-
tet. Der blev således pr. 1. januar 1998 dannet to nye afsnit, Vest, bestående af 
kompagnierne 4101, 02, 09, 10 og 31, og Afsnit Syd, bestående af 4113, 16, 17, 
og 30. Herudover blev Stabskompagniet tilknyttet Afsnit Nord. Fordelene ved 
denne model er et større deltagergrundlag til de aktiviteter, som gennemføres 
i afsnitsregi. Herudover åbner modellen mulighed for bedre udnyttelse af både 
økonomiske og materielle ressourcer.
 Distriktets styrketal har ligget støt på ca. 1.250 M/K. Især personel, der ikke 
fik gennemført den obligatoriske grunduddannelse, har naturligvis i perioder 
påvirket tallet i negativ retning, idet deres kontrakt med Hjemmeværnet måtte 
siges op, i øvrigt efter talrige forsøg på at få dem til at møde op til grunduddan-
nelsen. Herudover viser erfaringerne, at indsatsen for hvervning af medlem-
mer kræver flere og flere ressourcer og opfindsomhed. I 1998 prøvede nogle 
kompagnier således kræfter med såkaldte »oplevelsesture«, hvor interesserede 
kunne prøve at være med i øvelser, planlagt til formålet, for på denne måde at 
kunne danne sig et indtryk af, hvad Hjemmeværnet er. Erfaringerne med disse 
ture var så gode, at der blev planlagt for, at samtlige kompagnier skal prøve at 
gennemføre en sådan tur i løbet af 1999.
 I forbindelse med 50-året for Danmarks Befrielse blev der i 1995 afholdt en 
stor mindehøjtidelighed på Frøbjerg Bavnehøj. Denne tradition er blevet vide-
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reført, således at det personel, der benådes med Hjemmeværnets Fortjensttegn, 
de, som skal have 40 og 25-årstegn, samt alle øvrige medlemmer af Hjemme-
værnet i distriktets område, bliver indbudt til at deltage i højtideligheden. Her-
udover er civile borgere også velkomne, og der er da også mange af disse, der 
finder vej til Frøbjerg på denne dag.
 Jeg finder, at højtideligheden, som afholdes den 5. maj, på værdig vis 
mar kerer vore rødder i modstandsbevægelsen og vor respekt for de fyn-
boer, der gav deres liv for, at vi danske efter 1945 har kunnet leve et liv i 
fred og frihed.
 Her ved indgangen til det nye årtusinde står Hjemmeværnet over for store 
forandringer. Hjemmeværnet skal som det øvrige forsvar gennemgå en ratio-
naliseringsproces, som for vort vedkommende bl.a. omfatter sammenlægninger 
og dermed reduktioner i antallet af distrikter fra 35 til 23. På Fyn er det planen, 
at alle tre distrikter i princippet nedlægges, og at der oprettes to nye, således 
at Distrikt 43, Østfyn, deles mellem Distrikt 42, Sydfyn og Distrikt 41, Nord-
vestfyn. Dette stiller naturligvis store krav til vort forandringsberedskab, men 
med et radikalt ændret trusselsbillede, en meget længere varslingstid og der-
med reducerede bevillinger til det nationale forsvar, må Hjemmeværnet også 
tilpasse sig til en ny situation – det er en simpel nødvendighed for vor fortsatte 
eksistens og troværdighed.

Billede fra Inge Jagd Sørensen. Høj-
tideligheden 2003.
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 En af forudsætningerne for, at Hjemmeværnet har kunnet bestå i 50 år, er 
det store og meget engagerede arbejde, som de frivillige medlemmer, både me-
nige og befalingsmænd, har ydet gennem årene, og i Hjemmeværnets jubilæ-
umsår, hvor også vort eget Distrikt kan holde 50-års jubilæum, vil jeg benytte 
lejligheden til at takke alt personel ved Distriktet, der gennem årene har ydet 
en indsats for det frivillige forsvar på Nordvestfyn.

Næstkommanderende under MJ O. Baggesgaard
Kaptajn Ole Lassen Nielsen 1994-1997
Kaptajn Christian Fabricius 1997-1999
Kaptajn Henning Porsborg 1999

Uddannelsesofficerer under MJ O. Baggesgaard
Premierløjtnant Torben West Hansen 1999
Premierløjtnant Rene Ovesen 1999
Premierløjtnant Rasmus Eggersen 1999
Premierløjtnant Jan Pank

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Nielsen (2006 gift Schmalfeld)
Christina Jensen 1999
Diana Hansen 1997-1999
Karin Truelsegaard 1997
Flemming Lyngsie 1999

Distriktschef 01 APR 2000 - 31 DEC 2005,
MAJOR PETER HOLST-HANSEN
Uddrag af cv:
1992 Overgangsuddannelse til officersstruktur P83 
1989 Videruddannelsekursus I (VUT I 7 mdr.)
1974 Reserveofficersskolen på Kronborg Helsingør (4 mdr.)
1973 Kamptroppernes Sergentskole i Sønderborg (6 mdr.)
1969 Realeksamen.  

01.04.2000 – 31.12.2005  Chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn, Aarup 
på Fyn 

01.10.1994 – 31.03.2000  Sektionschef for Personel og Økonomisektionen ved 
Hjemmeværnsregion IV, Odense Billede DISTRIKTSNYT, OKT 2005. 
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01.10.1989 – 30.09.1994.  Uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsregion I, Aal-
borg med tjeneste som 

 – Forsyningsofficer 
  –  Sagbehandler i Uddannelsessektionen ved Hjem-

meværnsregion I 
01.04.1984 – 30.09.1989  Uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsdistrikt Vend-

syssel i Sæby
01.08 1982 – 31.03.1984  Ansat som Uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsre-

gion I, Aalborg med tjeneste i Uddannelsessektionen 
ved Hjemmeværnsregionen  

Næstkommanderende under MJ Peter Holst-Hansen
Kaptajn Henning Porsborg 1999-2002
Kaptajn Morten Hedelung Hougaard 2002

Uddannelsesofficerer under MJ Peter Holst-Hansen
Premierløjtnant Torben West Hansen 1999-2001
Premierløjtnant Rene Ovesen 1999-2000
Premierløjtnant Jeppe Falk Jensen 2000-2002
Premierløjtnant Rasmus Eggersen 1999-2003
Løjtnant Erik Løber 2000-2001
Seniorsergent Claus Jacobsen 2001
Kaptajn Bjarne Løgstrup Pedersen 2002-2005
Premierløjtnant Bo Lind 2003 / 2005
Premierløjtnant Christian J.G. Damholt 2005

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Nielsen (2006 gift Schmalfeld)
Flemming Lyngsie 
Lene Aaskov Pedersen 2000-2001
Christina Jensen  -2001
Karin Truelsegård  2001-2002
Torben Knudsen  2001
Lone Vejlgaard  2005



27

Distriktschef 01 JAN 2006 – 28 FEB 2009 MAJOR SVEN OLE ANDERSEN
Uddrag af CURRICULUM VITAE
Født: 12. november 1958 på Frederiksberg

Militær uddannelse:
1980-81 Reserveofficersuddannelsen
1985 Officerskursus I
1990 Officerskursus 2
1998 Flyvevåbnets Operationskursus
1998-99 VUT/II L, Forsvarsakademiet
2001 Bataljonskursus (de pansrede bataljoner)
2002 NATO Strategic/Operational CIMIC, Lyon

Militær karriere:
1980 Menig
1981 Sergent, sekondløjtnant - R
1985 Premierløjtnant
1991 Kaptajn
1992-94 Major (+)
1995 Major (gl. struktur)
1999 Major (M331)
2005 Oberstløjtnant (+)
2006 Major (M331)

Tjenesteforløb: 
1981-82 Delingsfører/kompagni/Fynske Livregiment
1982 Sagsbehandler/instruktør/FN afdelingen
1982-85 Uddannelsesofficer, udlånt til hjemmeværnet
1985-88 Uddannelsesofficer, overført til hjemmeværnet
1989-91 Sagsbehandler/instruktør, Hjemmeværnsskolen Nymindegab
1991-92  Udlånt til Udenrigsministeriet og udsendt til ex. Jugoslavien, i over-

talligt nr.
1992-94 Operationsofficer, UNMOGIP og UNPROFOR
1994-95 Næstkommanderende, Hærhjemmeværnsdistrikt Østfyn
1995-98 Chef for Operationssektionen, Region IV
1999-00 Sagsbehandler/Planlægningsafdelingen, Hjemmeværnskommandoen
2001-03 Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland
2003-04 Udlånt til Gardehusarregimentet
2003-04 Chef CIMIC/KFOR 9
2004-05 Chef for logistiksektionen, Lokalforsvarsregion København

Billede fra Inge Jagd Sørensen.
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2005  Deputy J5, NATO Training Mission - Iraq, Baghdad
2006-09  Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn

Næstkommandernde under MJ S.O. Andersen
Kaptajn Morten Hedelung Hougaard 2002-2006
Premierløjtnant Michael E. Møller 2006-2007
Kaptajn Jeppe Falk Jensen 2007-2010

Uddannelsesofficerer under MJ S.O. Andersen
Seniorsergent Claus Jacobsen 
Premierløjtnant Bo Lind 2003-2006
Premierløjtnant Christian J.G. Damholt 2005-2007
Premierløjtnant Kristian Wagner 2007-2008
Premierløjtnant Kim Høy 2008
Premierløjtnant Michael Laursen 2008-

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Schmalfeld
Torben Knudsen  - 2006
Lone (Vejlgaard) Hjerresen -2007
Flemming Lyngsie
Lotte Bernstoff Quistdorff 2007
Lone Madsen  2007

Distriktet flytter fra ETTERUP til Vibelundvej 70, 5200 Odense V pr. NOV 
2007. Indvielse af »domicilet« ved åbent hus arrangement 31 JAN 2008.

Billede fra Inge Jagd Sørensen.
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Distriktschef  01 MAR 2009 OBERSTLØJTNANT PETER FAUSING.
Peter Fausing blev viderekommanderet samme dag, han tiltrådte som distriktsleder.

Fg. distriktschef 01 MAR 2009- 31 JUL 2009 KAPTAJN JEPPE FALK JENSEN
Uddrag af cv:
September 2007- Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn
februar 2010 Næstkommanderende. 
 Fungerende distriktschef i seks måneder. 
 Deltagelse i HJV projektimplementeringsgruppe til  
 Forsvarsforlig 2010 – 2014.

December 2006 - Irak hold 9 
august 2007 Næstkommanderende i CIMIC-sektionen, DANBAT.

Juli 2005 -  Hjemmeværnsskolen 
november 2006 Næstkommanderende i driftssektionen.
 – Planlægning og koordination af skolens kurser.
 – Kursusleder.
 Næstkommanderende i udviklingssektionen.
 –  Koordination af udviklingsprojekter indenfor tilstede-

værelses- og fjernundervisning.

Juli 2004 - VUT I Hærens Officersskole
juni 2005   

September 2003 - Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle
juni 2004 Uddannelsesofficer.
     
Maj 2002 - Totalforsvarsregion Syd
august 2003 Operationsofficer. 
  
Januar 2000 - Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn
april 2002 Uddannelsesofficer.
 Sikkerhedsofficer.

Juni 1997 - Hærhjemmeværnsdistrikt Vestsjælland
december 1999 Uddannelsesofficer.
 Sikkerhedsofficer. 
 Fungerende næstkommanderende, februar - juni 1999.

Billede fra Inge Jagd Sørensen.

Billede fra Inge Jagd Sørensen.
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September 1994 - Officersgrunduddannelse
juni 1997 Hærens Officersskole.
  
April 1994 - Gardehusarregimentet
juli 1994 Uddannelsesstøttebefalingsmand.
  
1990 - 1994 Børsinformation Telecom A/S
 Bogholder.
 Personale- og lønadministration.
  
1987 - 1989 Prinsens Livregiment
 Værnepligt.
 Værnepligtig befalingsmand. 

Uddannelsesofficerer under Kaptajn Jeppe Falk Jensen, fg.
Seniorsergent Claus Jacobsen 
Premierløjtnant Kim Høy 
Premierløjtnant Michael Laursen 

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Schmalfeld
Flemming Lyngsie 
Lotte Bernstoff Quistdorff 
Lone Madsen 
Anja Nielsen Minck 2009

Distriktschef HHD NORDVESTFYN 01 AUG 2009 - 31 DEC 2010 
(Distriktschef Hjemmeværnsdistrikt FYN 01 JAN 2011 – 31 NOV 2011)
MAJOR / OBERSTLØJTNANT HENRIK GRAVEN NIELSEN
Uddrag af cv:
Tjeneste:
2009-2010 Distriktschef for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn
2008-2009 Forsvarskommandoens Planlægningsstab
2005-2008 Operationsofficer ved HQ MNC NE, Szczecin, Polen 
2003-2005 Sektionschef ved Hærens Ildstøtteskole
1999-2001 Sagsbehandler indenfor luftværn ved Hærens ildstøtteskole
1998 Batterichef for luftværnsmissilbatteri
1992-1998 Diverse stillinger ved Sønderjyske ArtilleriregimentFoto: Therese Sørensen.
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Uddannelse:
1989-1992 Officersgrunduddannelse ved Hærens Officersskole
1996-1998 Videreuddannelsestrin I ved Hærens Officersskole
2001-2003 Videreuddannelsestrin II ved Forsvarsakademiet

Internationale udsendelser:
1996 FO ved HQ NORPOLBDE, IFOR hold 1, Bosnien
2007 SO Plans/CJ35 ved HQ ISAF
2011-2012  Stabschef ved Commanders Advisary and Assistances Te-

am/ HQ ISAF
Grader: 
1989 SG
1992 PL
1998 KN
2003 MJ
2009 OL

Privat:
Bosiddende i Kolding. Gift med Vicki og 2 børn – Stine 18 år og Sofia 10 år.

Interesser:
Sport især fodbold, bøger af Jussi Adler Olsen og Ken Follett, god ledelse

Næstkommanderende under Major Henrik Graven Nielsen
Kaptajn Jeppe Falk Jensen 2009-2010
Premierløjtnant Michael Laursen 2010-(2011)

Uddannelsesofficerer under Major Henrik Graven Nielsen
Seniorsergent Claus Jacobsen 
Premierløjtnant Kim Høy 2008-2010
Premierløjtnant Michael Laursen 2008-(2011)

Administrativt personel.
Grete Damsted Jørgensen 
Ulla Marianne Schmalfeld
Flemming Lyngsie 
Lotte Bernstoff Quistdorff 
Lone Madsen 
Anja Nielsen Minck 
Kim Slott Nielsen  2010
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Områdedepot

Materielmester:
Bruno Madsen 01 AUG 1995 – 14 AUG 2008
Claus Engelbrecht Jensen 01 AUG 2008 – 31 DEC 2010

Materielforvalter:
Carl H. Hansen 01 MAJ 1993 – 31 JUL 1995

Materielassistent:
Per Mortensen 01 MAJ 1993 – 31 DEC 2010
Jørgen Gemmer 01 JUL 1999 – 31 DEC 2010
Leif Frankfurth-Nielsen Før 1997 – 22 OKT 1999
Ingrid Jensen 26 NOV 2001 – 31 DEC 2010
Ida Pasgaard 01 OKT 2000 – 31 AUG 2002
Sten Holst Rasmussen (flex) 01 JUL 1999 – 31 JUL 2000
Tom Hartmeyer (flex) 30 NOV 2003 – 31 DEC 2010
Allan Hansen (flex) 01 JAN 2001 – 31 DEC 2010
Birthe Lykke Nielsen (flex) 15 MAJ 1996 – 31 AUG 2001

Kasernearbejde (distrikt):
John Anker 01 SEP 1984 – 31 DEC 2010 
Aksel Aage Degen 01 SEP 1999 – 31 DEC 1999
Helge Hansen 2001 – 2007
Preben Thorkells 15 SEP 2008 – (30 APR 2011)

Støtteelement Højstrup
Kasernemester:
Anthon Karlsen 01 MAR 2004 – 31 DEC 2005
  
Kasernearbejde:
Ole Andersen 01 FEB 2000 – 31 AUG 2008
Ole Laust Sørensen 01 AUG 2004 – 30 APR 2005

Assistent:
Linette Andersen 01 NOV 2004 – 30 APR 2005
Brian Hannibalsen 01 MAR 2004 – 28 FEB 2006
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Frivillig stab HJVD Nordvestfyn:

Pr. 01 JAN 2000:
Historisk udvalg ved HJVD NVF:
LT Bent Mejlsing / HJVK 4109 
SG Ib C.B. Juhl / HJVK 4110 

AO:
PL Steen Riber Schultz 1994 – APR 1999
PL Else M. Larsen 01 JAN 2004  – 31 AUG 2004
OS Ib Busk Nielsen 01 JAN 2005 

ABCO:
PL Steen Riber Schultz NOV 1988 –  1994
LT Lis L.H. Hjæresen 01 DEC 2000 
MG Bjørn Hausmann Hansen, fg.  01 SEP 2002 
PL Steen E. Handberg 01 AUG 2003 

DEMEK / DVMEK:
SG Erling W. Boesen 01 JAN 1997 – 31 JAN 2000
MG Poul Hvidsteen (HJVK-ST 4200) 01 FEB 2000 
OS Niels Jørgen Simonsen  – 01 MAR 2008

EBM:
PL Anton Petersen  – 30 SEP 2000

Feltpræst:
FPR Jakob Hvidt 01 MAR 1998 

FO:
PL Alfred Hestkjær  – 30 SEP 2000
LT Henning Sander Andersen  – 30 SEP 2000
KN Lars Haraldsted Hansen  – 31 MAJ 2005
PL Kim Pedersen 01 JUN 2005 

HDU-BM:
LT Torben Jäger  01 FEB 2007 
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HJ/UDOF:
MG Thomas D. Knudsen   – 31 OKT 1997
SG Hans E. Nielsen  01 NOV 1997 – 01 APR 1999
PL Ole L. Sørensen   – 31 DEC 2002

HUIN:
Jens K. Knudsen (LME/ASS)   – 28 FEB 1998
KP Jens E. Frederiksen  01 MAR 1998 
LT Jens Borg Jensen (ledende HUIN)  – 01 JAN 2009
SG Verner W. Mortensen (ledende HUIN) 01 JAN 2009 

HHD NVF faggruppe HUIN pr. JAN 2009:
Verner W. Mortensen
HUIN Henrik Larsen
Faggruppeleder Jens Borg Jensen

INFOS / Presseofficer:
SG Anja R. H. Villadsen  01 AUG 1997 – 31 MAJ 2005
PL Brian Henriksen  01 JUN 2005  

ITOF:
KP Mikkel Toke Grønkjær   08 JUN 2010 

KN t/r:
KN Hans Jørn Westh-Hansen   31 JUL 2000 
KN Hans Frederik Møller Hansen 31 AUG 2001
KN Erik Rasmussen  31 AUG 2001 – 31 DEC 2005

Materiel / Transport (M/T):
NK:
LT Morten Asserbo  01 DEC 1997 

MUBM:
MG Kai Henrik Nielsen  01 MAJ 1999 

0-BM
LT Poul Lund Nielsen  30 SEP 2000 

OO / EO:
PL Tommy Nielsen  01 OKT 2008 – 01 DEC 2008 
LT (E) Steen Kristensen  01 JAN 1999 
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PL Jørn Hartmeyer  01 JAN 1999 
PL (OO/EO) Steen Riber Schultz APR 1999 – 01 MAJ 2008
PL Poul Lund Nielsen 
PL Kaj Ingemann Olsen   – 30 SEP 2000
KN Erik Rasmussen OO(2)  31 JUL 2003 

PIO:
PL Morten Voldsgård Asserbo  er AUG 2002 PIO

PTR OFF:
PL Thomas Degn Knudsen   – 01 FEB 1999
LT Kurt Visholm Jensen  01 FEB 1999 

SGO:
PL Henning Hansen   – 31 DEC 1998
OS Mikael Kristensen  01 JAN 1999 – 31 AUG 1999
LT Bent Holm Nielsen  01 SEP 1999 – 31 DEC 1999
LT Simone Søderberg  01 DEC 2000 – 31 AUG 2002
OS Holger E. Jensen, fg.  01 SEP 2002  
SG Christian Bilde Andersen   – 01 OKT 2008
LT Anders Mortensen   – 31 JUL 2004

DST-SKIN / SKYLÆ:
PL Henning Nielsen   – 31 JUL 2003
LT Niels E. Jensen   – 31 MAJ 2005 
LT Jannik E. Jensen  01 JUN 2005 – 28 FEB 2009

TBM:
SG Henning Alfred Petersen  01 OKT 2005 
 LFA LILLEBÆLT
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Foto fra Erik Rasmussen. Billede fra o. 2004-2005:
1. række f. h.: STHJ Frans Løvschall / STCH/ KC t.r. Erik Rasmussen / DSTCH Holst-Hansen / AL Niels Chr. Nielsen /  TO Ingrid 
Jensen / OO/ EO1  Bjarne Julius Hansen.
2. række f.h.:  SANIN Bente Raakilde Jakobsen / OO/EO1 Steen Riber Schultz / DSTSKIN Henning »Buller« Nielsen / IOF Inge Jagd 
Sørensen / NK DST Christian Fabricius / KC 4100  Henning Hansen / ? ( FHV kontaktOFF til DST)
3. række f.h.: AO Ib Busk Nielsen / EO  Michael Pedersen / EO Steen Kristensen / PIO Morten Asserbo / IN Mikael Jørgensen / ABCO 
Kjeld Hjort Sørensen / NK HJVK 4100 Jannik Jensen. 
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Lottedistrikt 41

»De danske Lotter« blev oprettet som en privat forening 9. april 1946, og først 
ved overenskomsten med Forsvarsministeriet 9. marts 1951 blev Korpset en 
statslig institution på linie med Hjemmeværnet, men først med virkning på alle 
områder fra 1955.
 Lottekorpset blev organiseret med en chef med stab i Kastellet med under-
lagte lotteregioner, -distrikter og -kompagnier, hvor lotterne stod i nummer, 
selvom de i deres daglige virke indgik i de respektive hjemmeværnskompag-
nier – med mindre de gjorde tjeneste ved særlige »tjenestestedskompagnier« 
–  ligesom det var Lottekorpset, der var uddannelsesansvarlig.
 Korpset, og dermed Lottedistriktet, blev nedlagt pr. 30. november 1989, 
hvor lotterne blev overført til de respektive hjemmeværnskompagnier.

GRETHE BYSKOV OVESEN og GRETE SKJOLDBORG, tidl. distriktslot-
ter, beretter om aktiviteter:
 »Den fynske lottedag« blev arrangeret på skift af de tre lottedistrikter og 
altid på den anden søndag i maj. Efterhånden som lotterne mødte frem, blev 
der serveret kaffe og rundstykker, da mange jo havde haft en lang tur, alt efter, 
hvor lottedagen blev afholdt. Så gik turen til den stedlige kirke, hvor vi deltog 
i gudstjenesten og Lotteregionen mødte altid op med deres flotte fane. Der-
efter var der spisning, som enten foregik på et distrikt eller hos et kompagni, 
der havde god plads. Efter spisningen var der udflugt i omegnen, hvor vi beså 
seværdighederne, der kunne spænde fra museumsbesøg, antikvitetsudstillin-
ger på herregårde, sejlture på Lillebælt til maleriudstillinger samt et besøg på 
Hjemstavnsgaarden i Gummerup, hvor vi sluttede af med kaffe.
 Hvert andet år deltog lottedistrikterene i en »felt week-end« på Skovbrynet, 
arrangeret af Lotteregionen med ankomst lørdag eftermiddag. Efter velkomst 
og udlevering af feltrationer fik vi anvist et område, hvor vi skulle indrette vo-
res bivuakker og grave kogerender, så vi kunne varme vores mad. Der skulle 
også graves latriner; jeg tror godt nok ikke, de nogensinde blev benyttet, men 
de skulle være der, når bivuakområdet blev bedømt!
 Efter aftenspisningen var der lejrbål og underholdning, så det blev sent, in-
den der vor ro i lejren. Det kunne også hænde, at lejren blev angrebet af fjen-
den ud på natten, så det var en fordel ikke at have taget for meget tøj af, når 
man skulle ud og forsvare lejren!

Tre lotter spørger vagten ved gamle 
Kastelport om vej. I 1948 deltog 100 
forplejningslotter fra hele landet i det 
første lottekursus.
(Lottebladet APR 1982)
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 Søndag morgen begyndte med morgenmad og flaghejsning, og så gik det løs 
med forskellige opgaver, der skulle løses distriktsvist, og man håbede jo altid 
på, at det blev ens eget hold, der vandt. Medens resultaterne blev opgjort, var 
der tid til at spise resterne af feltrationerne og hygge sig sammen i det dejlige, 
naturskønne område, inden det var tid til afrejse.

Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn var involveret i en stor englænderøvelse 
»Holdgate« fra fredag morgen til søndag aften. Lottedistriktet havde til op-
gave at forpleje personellet ved samtlige hjemmeværnskompagnier. Aarup Ho-
tel var på det tidspunkt ledigt, så forplejningsholdet benyttede køkkenet til at 
tilberede maden. Der blev kogt gule ærter, smurt madder og lavet morgenmad 
og lotterne kørte også forplejningen ud til kompagnierne. Lørdag middag var 
samtlige borgmestre fra distriktsområdet inviteret på gule ærter på Rørupsko-
len.
 Ligeledes forplejede Lottedistriktet personellet, der deltog i stabs- og sig-
naløvelser ved Hjemmeværnsdistriktet, der foregik i sportshaller eller på sko-
ler.
 Lottedistriktet afholdt hvert år først i december sit julemøde / Luciafest. 
Forud for julemødet var der gået mange forberedelser, men takket være dyg-
tige lotter og andre frivillige hjælpere, lykkedes det at overvinde vanskelighe-
derne. Kl. 19 begyndte festen i den smukt pyntede gymnastiksal, hvor Hjem-
meværnsregionens orkester underholdt med dejlig julemusik, der blev sunget 

Der bygges bivuak. Den fynske lot-
tedag 1980.
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julesange, og lotternes små døtre optrådte i hvide kjoler og bar lys i hår og 
hænder, og vi havde en prominent taler. Til festerne var regionschefen og -lot-
ten, konsulenten, distriktschefen og alle kompagnichefer samt lotternes mænd 
indbudt, så det kunne godt blive en talstærk forsamling. Lotterne serverede 
hjemmebagte æbleskiver og glögg samt kaffe med boller med pålæg, der var 
blevet tilberedt i skolekøkkenet, som vi havde fået lov til at benytte. Det var 
utroligt hyggelige aftener, som mange gamle lotter mindes med stor glæde.
 Lottedistriktet afholdt hver sommer på Skovbrynet prøve til 8-km gang-
mærket. En repræsentant fra Lotteregionen tilrettelagde ruten og var samtidig 
kontrollant.

Billedet viser et udsnit af de 40 friske 
befalingslotter, som den 28. oktober 
mødte på »Svennekærgaard« ved 
Odense for at deltage i Lotteregion 
IVs årlige vedligeholdelseskursus. Be-
falingslotterne fik bl.a. lejlighed til at 
træne i taktik og føring, angreb og 
modstand.
Arrangementet fandt sted 28 OKT 
1984. Omtale i Lottebladet DEC 
1984.
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 Hjemmeværnsdistriktet var engang i 60’erne vært for en flok amerikanske 
studerende på Tybrind (en forpagtergård under Wedellsborg). Lottedistriktet 
blev opfordret til at forpleje dem en week-end, hvor Karen Blixen holdt fore-
drag og hvor greveparret Wedell også var til stede. Lotterne serverede vin og 
pindemadder til de prominente gæster.

Uddannelse
Lottedistriktet afholdt grundskole hele året med 3 ugentlige timer, så man hele 
tiden kunne få nytilgået personel draget med ind i arbejdet, og på opfordring 
fra kompagnicheferne deltog også mandligt personel i denne uddannelse.

Distriktslotter
Tove Jensen 01 AUG 1958 – 31 MAR 1962
Christine Jørgensen 01 MAJ 1962 
Grethe Byskov 22 JAN 1971 – 28 FEB 1979
Ingrid Petersen, fungerende 01 FEB 1979 – 31 DEC 1979
Grete Skjoldborg 01 JAN 1980 – 01 JAN 1989
Birthe Marcussen 01 JAN 1989 – 30 NOV 1989

Skuldermærke for Det Danske Lottekorps
Autoriseret: 20 MAJ 1946.

Anlagt: Ca. 05 MAJ 1946.
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Historie:  Mærket blev anlagt af medlemmer af Danmarks Lottekorps 
(DLK) på den grå lottedragt for derved at adskille dem fra 
medlemmerne af Danske Kvinders Beredskab, der bar samme 
uniform.

   Ved et møde i Forsvarsministeriet 03 OKT 1951 besluttedes, at 
mærkerne fremtidigt skulle benævnes »korpsmærker«.

   11 NOV 1952 indsendtes prøve af korpsmærket til ministeriets 
godkendelse, der forelå i midlertidigt form 02 DEC samme år - 
men nogen formel endelig godkendelse ses ikke udstedt.

   Ved anlæggelsen af »Ærmemærke for HJV« bortfaldt korps-
mærkerne pr. 01 JUN 1962.

Bæring:  Oprindelige udelukkende anlagt på lottedragtens venstre 
overærme, 2 cm under skuldersømmen, samt på hvide eller grå 
armbind for medlemmer, der ikke havde en lottedragt.

   Fra MAR 1947 anlagt på begge overærmer til kappe M/41 og 
senere også til M/48, til lærredsdragt M/42 og til ulden dragt 
M/46 samt til armbind.

   Ved »Uniformsbestemmelser for HJV / DLK« af 08 OKT 1951 
bestemtes, at »korpsmærket »De danske Lotter«, indvævet på 
stof i nationalfarven, bæres på jakken, pjækkerten og gabardi-
nefrakken på begge overærmer 1 cm fra ærmesømmen«.

   I 1952 fastsattes afstanden fra skuldersømmen til korpsmærket 
til 2 cm.

   I APR og MAJ 1954 fastsattes afstanden fra »skulderstropperne« 
på regnfrakken og gabardinefrakken til korpsmærket til 3 cm!

Varianter:  Oprindeligt fremstillet med sort påtegnet indskrift »DE DAN-
SKE LOTTER«, der så af lotterne blev overbroderet med hvid 
tråd, udført med håndsyede kontursting (øverste mærke) eller 
i  en maskinbroderet, færdigkøbt udgave.

   De håndbroderede mærker forekommer naturligvis i talløse 
varianter: Med eller uden broderet ramme om indskriften – 
broderet med enkel/tynd eller dobbelt/tyk tråd – broderet med 
kædesting i stedet for kontursting og meget andet.

   I forbindelse med anlæggelsen af den khakifarvede lotteuni-
form M/51 anskaffedes en båndvævet udførelse (nederste mær-
ke), der blev brugt indtil afskaffelsen i 1962.

   Denne udførelse forekommer i to udgaver: Med flade og tynde 
bogstaver eller med »mønstrede« og tykkere bogstaver.
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Fra overdrevet

At tingene ikke altid er forløbet strengt seriøst ved Distriktet, men at der også 
har været tilfælde af »militær spøg og skæmt«, vidner følgende tildragelser om, 
som fhv. distriktslotte GRETHE BYSKOV har oplevet, idet vi diskret undla-
der at opgive navne på de implicerede:
 Først den om majoren, der blev ramt af »hundegalskab«:
 Under en »englænderøvelse«, hvor såvel kompagnier som distriktsstab hav-
de haft hænderne fulde, var majoren (endelig) ud på de små timer faldet om på 
sit leje, udmattet af begivenhedernes skiftende gang, men gennemtrængende 
halslyde tilkendegav hans hensigt om heller ikke i sovende tilstand at være 
tavs. Uheldigvis var hans feltseng anbragt umiddelbart i nærheden af telefon 
og radio, så diverse stabsmedlemmer luftede vilde planer om at stoppe støjsen-
deren, men ingen havde mod til at udføre dem. På et givet tidspunkt ringede 
Regionens næstkommanderende op til Distriktet og følte sig så generet af bag-
grundsstøjen, at han hvæsede »Så se da for f. at få den hund til at tie stille« (eller 
noget i den retning). Majoren var ved morgenbordet ret uforstående overfor 
de mange hentydninger til hunde og deres væsen (»Hvem henter lige en skål til 
majorens hundekiks«?) og da han sluttelig ret bryskt forlangte en forklaring på 
det tiltagende »hundepjat«, kneb det gevaldigt for ham at se det morsomme – 
det var der så til gengæld en del andre, der kunne!
 Så den, vi kunne kalde »KNALD«:
 Under »broøvelser« inspicerede en ingeniørofficer, at alt foregik efter de 
fastlagte retningslinier, men benyttede ofte disse øvelser til på forskellig måde 
at »tage gas« på uddannelsesofficererne, der ved en bestemt lejlighed revan-
cherede sig ved at lægge hundepropper under både for- og baghjul på hans 
parkerede bil. Det gav et par høje knald, da han startede, hvilket fik ham til at 
sætte i bakgear, hvorved det også lykkedes ham at aktivere de agterste prop-
per!
 Derpå må jo komme »FLØØJT«:
 Et medlem af hjemmeværnet havde været så letsindig ved nytårstide at be-
give sig til Distriktet for at afhente noget materiel. Da han havde fået læsset 
bilen og satte i gang, udstødte den sære hylelyde, fordi en »spøgefugl« havde sat 
noget i klemme i udstødningsrøret, hvilket fik majoren, der tilfældigvis opholdt 
sig i gården, til højlydt at påpege, at »den bil lyder da ikke særlig godt«. Ejeren 
for ind til telefonen, ringede til sin mekaniker, forelagde ham problemet med 
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hylelydene og bad ham forklare, hvad han »i alverden« havde gjort ved bilen, 
der lige var blevet hentet fra reparation! Majorens nævenyttighed skyldtes, at 
han selv lige havde været offer for samme spøg, så han manglede en lidelses-
fælle.
 Og sluttelig »BRAG!«
 Under en tilsyneladende pause i kamphandlingerne under en englænde-
røvelse, hvor Distriktets tapre krigere udover mod disse også havde måttet 
stri des mod en bande »patruljefolk« fra Odense, begav Distriktets kontoras-
sistent sig ud på et ydmygt sted for at forrette et privat, nødvendigt ærinde. 
Næppe havde hun sat sig og låst døren, førend et storangreb blev sat ind mod 
kommandostationen. Nok havde hun fået låset døren, men havde uheldigvis 
overset et åbentstående vindue! Ind røg et spruttende kanonslag, ud røg en 
ligeså spruttende og lettere derangeret kontorassistent – og så lød der et or-
dentligt BRAG! Pågældende udviste under fremtidige øvelser en påfaldende 
mangel på lyst til at gå afsides.
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Hjemmeværnskompagni  4100,
Stabskompagni (HJVK-ST) /
Stabshjemmeværnskompagni Nordvestfyn 
(STHVK NVF)

Autoriseret: JAN/FEB 1983 som logo.

Anlagt: 01 AUG 1995. 
  
Motiv:  Distriktsmærket belagt med panserhandske og forsynet 

med 2 skriftbånd.

Symbolik:  Distriktsmærket refererer til kompagniets nære tilhørsfor-
hold til Distriktet, humleranken til tilhørsforholdet til Vest-
fyn og den pansrede handske med fremadvendt håndflade 
refererer til kompagniets fredsvilje men angiver samtidigt 
dets evne til forsvar.

Beskrivelse:  Et grønbræmmet sortkantet grønt skjold (60 X 60 mm) med 
rød midterpæl, der øverst er belagt med opadvendt gul pans-
ret højre handske med fremadvendt håndflade nedenfor hvil-
ken 2 krydslagte gule humleranker; alt med sorte konturer.

  Skjoldet er foroven og forneden omgivet af et højrødt skrift-
bånd med indskrifterne respektive »HJVK 4100« og »NORD-
VESTFYN« i gult; mellemrummene mellem skjold og skrift-
bånd er udfyldt med olivengrønt.

 Mærkets største udstrækning måler 67 X 80 mm.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt 
personel ved kompagniet.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog:  SI VIS PACEM, PARA BELLUM. (Vil du fred, da vær til 
krig beredt). Flavius Vegetius Renatus (5.årh.e.Kr.)

Logo fra 1983 fremstillet i maskinbroderi ved fa. J.Brodersen, Sønderborg.
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ERIK RASMUSSEN, kompagnichef.
Forord
Når man får opgaven at bidrage til Hjemmeværnsdistriktets historie med eget 
Kompagnis historie, ja så sætter man sig ned og tænker over tingene. Nuvel, 
Kompagniet er jo ikke ret gammelt, og der er stadig medlemmer i Kompagniet, 
der var med fra starten, så det skulle vel ikke volde de store problemer at få 
skrevet kompagnihistorien!
 Men det skulle vise sig sværere, end jeg først havde antaget. Glemselens 
tærskel er meget højere, end man tror. Mange små brikker, udtalelser fra dem, 
der var med fra start, skulle stykkes sammen. Distriktsbefalinger gennemplø-
jes, også her var der mangler i arkiverne. Gamle stamkort og andet skriftligt 
materiale skulle læses og vurderes, skal det med eller ej? Og så sidder jeg ende-
lig her og stykker det hele sammen. Det er ikke hele Kompagniets historie, for 
der mangler mange brikker i det puslespil, men det er altså den del af historien, 
jeg har kunnet fremdrage. Jeg håber, at den må blive godt modtaget, og at den 
sætter tanker i gang, så der kan komme bidrag til mig om det, som mangler.

Oprettelse
Hjemmeværnskompagni 4100 Nordvestfyn, også kaldet Stabskompagniet, blev 
oprettet den 1. september 1963. Grundstammen til Kompagniet kom fra Hjem-
meværnskompagni 4109 Aarup, hvorfra følgende personel blev overført til 
Stabskompagniet: Kompagnichef Poul Højlund Sørensen – Arly Garner Bar-
løse – Aksel Christensen – Erik Eriksen – Jens Chr.Haaning – Jørgen B.Hinke 
– Knud Adam Helner – Jørgen Preben Jørgensen – Vilhelm Larsen – Frans 
Løvschall – Johannes Nielsen – Jens Peder Pedersen – Svend Aage Holm Pe-
dersen – Peter Petersen – Niels Christian Pedersen – Hans Kristian Rasmussen 
– J.Villumsen – Børge Wilckens – Knud Aarup og Lone Jørgensen.
 Kompagnichefen skriver i et brev af 15. september 1963 om oprettelsen: 
»Udvælgelsen er naturligvis ikke sket tilfældigt, men er i hvert enkelt tilfælde 
nøje gennemtænkt. Mange forhold og hensyn er taget i betragtning set ud fra 
det gamle såvel som det ny kompagnis synspunkter. Jeg har søgt at dele sol og 
vind lige, således at der ikke er sket en unødig svækkelse af Hjemmeværnskom-
pagni 4109 Aarup og ej heller en favorisering af Stabskompagniet. Jeg vil gerne 
i denne personlige skrivelse udtrykke ønsket om, at den tillid og forståelse, der 
af de pågældende er udvist under tjenesten ved Hjemmeværnskompagni 4109, 
må bevares og videreføres i den fremtidige tjeneste ved Stabskompagniet, for 
hvilken underskriveren er udpeget som chef«.
 Årsagen til oprettelsen af det nye Stabskompagni var, at Hjemmeværnsdistrikt 
Nordfyn var blevet delt, idet der var afgivet 13 kompagnier til det nye distrikt Øst-
fyn, og Distriktet flyttede fra Odense til Aarup under navnet »Nordvestfyn«. 

Teknisk Skole, Bredgade.
Foto: Erik Rasmussen.
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Det første hjemmeværnsdistriktskontor blev oprettet hos barber Henry Han-
sen i den gamle Tekniske Skole, Bredgade 17. Depotet var i bagbygning til 
Brugsforeningen på Stationsvej, og senere flyttet til loftetagerne i Gl. Køb-
mandsgård. Forholdene var trange i Bredgade, så der blev set på adskillige 
lokaliteter, dog uden resultat. Så tilbød murermester Poul Nielsen at indrette 
kontorlokaler i ejendommen Korsgade. Tilbuddet blev modtaget og 1. maj 1967 
flyttede Distriktet ind i rummelige og velindrettede lokaler.

Aktiviteter
Der var stor aktivitet i det nye kompagni; møder blev holdt på distriktskonto-
ret eller ved kompagnichefen, men også Skovbrynet og Aarup Hotel blev brugt 
som uddannelsessteder. Den megen aktivitet fremgår af bl.a. en øvelsesliste 
fra oktober 1965, hvor der er 6 aktiviteter som alle skal deltage i. Emnerne 
er eksercits, våbenlære maskinpistol M/49, kompaslære, kortlære, ordonnans-
tjeneste, maskinpistolskydning, som foregik i Bogense, ildoverfald, forhold på 
samlepunkter og tjenesteforhold samt feltbane og øvelse i angreb på komman-
dostation, som foregik på Højstrup.
 I første kvartal 1968 er aktiviteterne dalet væsentligt, og nu er det ikke læn-
gere alle, der skal deltage. Året starter med et møde, hvor befalingsmændene 
får gennemgået gevær M/66 og radio PRC 261. I februar 68 er der 3 aktiviteter, 
to for Signaldelingen og en for Sikringsdelingen og en skydning med gevær 
og maskinpistol for alle på Aborg skydebane. I marts er der også tre aktivite-
ter; det starter med våbeneftersyn på Aarup Hotel, så skal Signaldelingen og 
Sikringsdelingen have gennemgået radio PRC 261 og måneden slutter med et 
møde på distriktskontorer, hvor Signaldelingen har radiolære på SCR-694.
 Hver søndag formiddag var der signaløvelse, som foregik i hjemmene hos 
det personel, der havde en SMH radio udleveret. Bent Lykke Larsen (med fra 
l965) fortæller, at han kom med i Kompagnipatruljen, som var på 12-15 mand, 
hvor han var signalmand. Da der kun var ham og en mere fra Vissenbjerg, så 
blev det ham, der fik den store SMH placeret i kælderen. Signaløvelserne skete 
under stor hemmelighed og med meget streng radiodisciplin.
 Skydningerne foregik flere steder, og hjemmeværnspersonellet kunne ind-
købe ammunition til frivillig skydning. I 1963 var prisen på 7,62 mm skarppa-
tron M/48 24 øre pr. stk. og 9 mm skarppatron M/41 kostede 11 øre pr. stk.
 Først fra 30.april 1963 kunne kvindeligt hjemmeværnspersonel deltage i 
skydeuddannelse og mærkeskydning. Men der skulle gå 5 år mere, før de kun-
ne få lov til at få våben udleveret, og det kun hvis Kompagniets beholdning 
tillod det! (Distriktsbefaling af 10. november 1968).
 I lighed med nu, så havde man heller ikke dengang midler nok til driften, så 
man var meget økonomisk med de midler, der blev anvendt. I Distriktsbefaling 

Korsgade 1, Aarup.
Foto: Erik Rasmussen.
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Nr. 1 / 1964 skriver major Schmidt, at af pengemidler til kompagnifester, fore-
drag, oplysningsmøder og andre arrangementer kan der til hvert kompagni en 
gang årlig bevilges 100,00 kr. Beløbet må kun anvendes til lokaleleje og / eller 
underholdning, derimod ikke til fortæring.
 Senere på året indskærpes det, at kompagnierne ikke må afholde udgifter 
til instruktørvederlag, før Hjemmeværnsdistriktets bemyndigelse er indhentet. 
Endvidere gælder de samme regler for udgifter til transport af instruktører og 
mandskab til skydepladser, øvelsespladser og lign. Disse ting skulle rekvireres 
månedsvis, og afregning skulle ligeledes foregå månedsvis. Det blev endvidere 
indskærpet, at regninger, der var over en måned gamle, ikke ville blive hono-
reret. I 1965 blev det indskærpet, at batterier til feltlygter og felttelefoner ikke 
må indkøbes lokalt, men skal rekvireres ved Hjemmeværnsregion IV’s depot.
 Fra 1. april 1965 bortfalder den faste kørselsgodtgørelse til kompagnierne, 
herefter kan såvel befalingsmænd som menige få udbetalt transportgodtgørel-
se ved brug af eget køretøj. Godtgørelsen var 24 øre/km for person- / varebil 
og 19 øre for motorcykel. Men da Hjemmeværnsdistriktet kun rådede over be-
grænsede midler, fik kompagnierne den rettesnor, at de højst måtte disponere 
over 75,00 kr. pr. måned.
 Onsdag den 12. juni 1968 bliver Kompagniet iklædt kampuniform M/58, 
herefter havde man den til øvelses- og uddannelsesbrug, og så havde man uni-
form M/44 (battledress) til møder m.v. Den nye kampuniform bragte glæde 
blandt personellet, for den var betydelig mere behagelig at have på, og så yde-
de den også bedre beskyttelse mod vejrliget. Kampuniform M/58 kom til at 
tjene Kompagniet i mange år, for først i 1996 blev den afløst af kampuniform 
M/84, og det kun for den aktive del af Kompagniet.
 Kompagnipatruljens øvelsesliste fra april-maj 1970 viser, at patruljen havde 
møde hver onsdag, og det meste foregik på Skovbrynet. Det fremgår også, at 
der var lidt personelmangel, for hvert medlem skulle tage en ny mand med, 
eller skaffe en, som skulle tages med til et møde på Hjemmeværnsdistriktets 
kontor.
 Den 7. februar 1972 flyttede Hjemmeværnsdistriktet til adressen Jernba-
negade 14 i Middelfart. Det var i en stor gammel villa, hvor der var god plads. 
Herefter foregik meget af uddannelsen på Hjemmeværnsdistriktet, men Skov-
brynet blev stadig brugt til kurser m.v.

Personelstyrken
I Kompagnibefaling nr.1 / 1972, skriver den nytiltrådte kompagnichef Holger 
Andersen, at Kompagniet er under stadig opbygning og med »lidt lykke – og 
lidt held« skulle vi gerne snart have det opbygget, om ikke helt, så bare forsvar-
ligt. Endvidere skriver han, at indtil kompagnidepotet er etableret i Middelfart, 
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kan der ikke fastsættes nogen dato for våbenkammertjeneste; dog kan der på 
skydedagene fås olie og blår på skydebanen.
 1. juni 1976 er den magiske grænse på 80 personer i Kompagniet nået, og 
Hjemmeværnshalvkompagni 4100 får status som Hjemmeværnskompagni 4100, 
Stabskompagniet. Der blev også i de efterfølgende år arbejdet på at øge til-
gangen til Kompagniet, hvis medlemstal i mange år svingede mellem 80 og 100 
personer, og først i 80’erne rundede man de 100. Helt nøjagtig 1. oktober 1981 
var Kompagniet på 103 mand, men snart lå man igen på omkring 90 mand, og 
først i 1997 nåede det sit endnu højeste antal medlemmer på 112 mand.

»Fod under eget bord«
I årene 1979-80 var der et stort ønske om, at Kompagniet fik sit eget tilholds-
sted. Et kompagnilokale, som de fleste andre kompagnier havde, hvor man 
kunne sætte sit eget præg, og som kunne være samlingssted for Kompagniets 
personel. Det lykkedes Gert Jensen, som var O-officer, at få kontakt til Nr. 
Aaby kommune, som ejede Rolund Forsamlingshus. Gert havde fået opsnuset, 
at der var et par ledige lokaler der, som kunne anvendes, hvis de blev sat lidt i 
stand.
 1. august 1980 indgås der lejemål, som omfatter scenerum, køkken og stue 
og med egen indgang i bagbygningen. Disse lokaler blev sat i stand af personel-
let, og Kompagniet fik sine egne lokaler, hvor uddannelses- og øvelsesaktivi-
teter kunne finde sted eller tage udgangspunkt. Da ejeren af Udby Kro havde 
lejet det øvrige forsamlingshus, kunne Kompagniet »låne« salen og de andre 
lokaler, når der fandt aktiviteter sted, som krævede mere plads, end vi selv 
rådede over. Da Udby Kro gik konkurs, blev forsamlingshuset overdraget til 
Rolund Beboerforening, hvor Kompagniet også blev medlem. Udlejningen til 
andre foregik på den måde, at Jytte (nabokone til Rolund Forsamlingshus), 
som stod for udlejningen, først skrev de datoer, hvor Kompagniet havde plan-
lagt aktiviteter ned, så kunne andre leje sig ind på de øvrige datoer.
 Men med beboerforeningens overtagelse blev der også flere aktiviteter i 
huset, og når folkedans i salen faldt sammen med signaltræning på scenen, så 
havde signalpersonellet et problem, der fuldt var på højde med jamming. Men 
det var kun et mindre problem, set i lyset af de fordele, vi havde der. Da Hjem-
meværnsdistriktet flyttede til Etterup i 1995, fik Kompagniet lokale der, og le-
jemålet af Rolund blev opsagt den 31.marts 1992.

Bladet
Et kompagni med eget lokale skulle jo også have sit eget blad, så der blev 
nedsat et oplysningsudvalg med næstkommanderende Erik Rasmussen som 
formand, hvor også kompagnichef Alfred Hestkjær, kommandobefalingsmand 

Rolund Forsamlingshus.
Foto: Erik Rasmussen.
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Helge Juhl Nielsen og de menige Henry Nedergård, Jesper Christiansen og 
Torben Jäger Pedersen var med. Henry Nedergård ville gerne være redaktør 
af bladet. Det første blad blev sendt ud i 1982 med en blank forside, hvortil der 
blev efterlyst et bomærke. Der indkom flere forslag, men ingen af dem var helt 
rigtige, så resultatet blev, at et forslag fra Henry Nedergård og et fra Helge Juhl 
Nielsen blev samarbejdet, så de udgjorde det fremtidige symbol på Kompag-
niets informationsmaterialer til personellet. Et forslag fra Joachim Meyer, den 
pansrede hånd med et motto for Kompagniet, blev valgt til at pryde bagsiden af 
bladet. Denne bagside er senere anvendt som udgangspunkt for Kompagniets 
bomærke. Bladet nåede at blive udsendt 6 gange, og så lukkede Hjemmeværns-
distriktet for trykningen af det. Der skulle spares. Bladet blev ellers brugt til 
at fortælle om aktiviteter, der havde fundet sted og nye aktiviteter, der skulle 
finde sted.
 Her i starten af 1998 begynder bladet igen at udkomme. Der er nedsat et in-
formationsudvalg, som fremover skal varetage informationsopgaverne i Kom-
pagniet, herunder også at udgive et informationsblad hvert kvartal.

Foreningen
I mange år havde Kompagniet en øl- / sodavandskasse, hvor indtægterne for 
salg af øl og sodavand gik i, og overskuddet blev anvendt til forskellige formål. 
Noget af det første, der blev indkøbt, var et køleskab, derefter kopper, for det 
var rarere at drikke kaffe af rigtige kopper end af plastikkrus. Der blev også 
indkøbt gule mapper og plastlommer til den første personelmappe, som blev 
udleveret til personellet i Kompagniet. Og der blev indkøbt termokander og 
meget andet nødvendigt materiale, ligesom der også blev givet gaver til runde 
fødselsdage. Men efterhånden kom der så meget fokus på disse »kompagnikas-
ser«, at det var tiden at få den legaliseret. Derfor stiftede Kompagniets medlem-
mer en støtteforening i september 1994, som fik navnet STABSKOMPAGNI 
4100’s STØTTEFORENING, og der blev udarbejdet vedtægter for dens virke.

Enhedssymboler
I 1983 blev Kompagniets mærke skabt. Det skete på baggrund af en tegning af 
en panserhandske, som Joachim Meyer havde lavet som forslag til forsiden af 
kompagnibladet. Han arbejdede videre med ideen, og resultatet blev panser-
handsken omkranset af humleranker på et skjold, som har Hjemmeværnsdi-
strikt 41 farver, rød i midterfeltet og grøn i yderfelterne. Ovenover er et bånd, 
hvorpå der står »4100« og under skjoldet et bånd med indskriften »Stabskom-
pagniet«. Første gang mærket blev anvendt, var ved daværende kompagnichef 
Alfred Hestkjærs 50 års fødselsdag, hvor han fik et kaffekrus og en tallerken, 
hvorpå kompagnimærket var malet. Der blev også lavet en stor farvelagt teg-
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ning af mærket, som i dag hænger i kompagnilokalet. Denne tegning blev lavet 
af Hanne Smolarz, en pige som på det tidspunkt var medlem af Kompagniet. I 
1995 blev det besluttet, at kompagnimærket skulle udføres som et ærmemær-
ke, som personellet kunne købe og anlægge på deres uniform. Der blev taget 
kontakt til nogle firmaer, og det blev Jørgen Brodersen i Sønderborg, som løb 
med ordren. Tegning af kompagnimærket blev sendt ned til ham, og nogle dage 
senere ringede han til kompagnichefen og spurgte, om vi ikke ville ændre på 
mærket, fordi dem, der kendte til Hjemmeværnet vidste godt, at et kompagni 
med nummeret 4100 var et stabskompagni, og dem, der ikke kendte til Hjem-
meværnet, vidste hverken hvad 4100 eller stabskompagni stod for, så om det 
ikke var bedre at skrive »Nordvestfyn« i stedet for »Stabskompagni« på båndet 
under mærket? Forslaget blev drøftet i Kompagniet, og den nye inskription 
blev godkendt. Så nu står der »HJVK 4100« i overbåndet og »Nordvestfyn« i 
underbåndet. De første mærket kom på uniformerne i efteråret 1995.

Fanen
1996 blev året, hvor Kompagniet fik et synligt tegn på selvstændigheden. Dan-
markssamfundet skænkede Kompagniet en stor fane. Den blev hentet af Knud 
Bovtrup og Kaj Nicolajsen i Odense den 15. juni, på Valdemarsdagen, og den 
23. juni blev den indført i Kompagniet ved en parade. I forbindelse med indfø-
relsen i Kompagniet blev fanen indviet, hvor Ulrik Skjoldborg, Danmarkssam-
fundets lokalrepræsentant, slog sømmet i for Hendes Majestæt Dronningen, 
major Ole Baggesgaard slog sømmet i for Fædrelandet og kompagnichef Erik 
Rasmussen slog sømmet i for Kompagniet.
 
Nogle af Kompagniets medlemmer havde givet et bidrag til at få indvævet Kom-
pagniets navn i fanen, og Vestfyns Bank i Middelfart gav det resterende beløb.

Mål
Kompagniet har de seneste år været dygtigt til at opstille mål og så nå dem. 
I mange år var der en lille konkurrence mellem Stabskompagniet og Hjem-
meværnskompagni 4110. Målet var for Kompagniet at fratage 4110 de pokaler, 
som de i årevis havde vundet for det største fremmøde ved Hjemmeværnsregi-
on IV skydning på Seden skydebane og ved skyttemærkeskydningerne. I 1992 
lykkedes det os for første gang at erhverve pokalen for det største fremmøde 
ved skyttemærkeskydningen, som vi genvandt de følgende år, indtil vi i 1997 
mistede den til Hjemmeværnskompagni 4116. 
 Pokalen for det største fremmøde til Hjemmeværnsregion IV skydning lyk-
kes det at erhverve første gang i 1994. I de forudgående år havde Kompagniet 
sluttet på 2. pladsen næsten hvert år. Men ved fælles indsats lykkedes det at få 

Foto udlånt af Erik Rasmussen. Slår 
her 3. søm i...
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ca. en tredjedel af Kompagniet til at møde frem, og så var pokalen i hus. Året 
efter mistede vi den igen, for Hjemmeværnskompagni 4110 gjorde alt, hvad 
de kunne, for at få folk frem, så vi måtte aflevere pokalen. I 1996 lykkedes det 
igen for os at få pokalen, selv om det var snævert; det var decimalerne, der 
afgjorde resultatet. Men så i 1997 tog Hjemmeværnskompagni 4110 et »dirty 
trick« i brug. Deres næstkommanderende sendte brev ud til alle, at hvis de ville 
iklædes den nye uniform M/84, så havde de at møde på Seden skydebane og 
gennemføre skydningen. Deres fremmøde var på ca. 45%. Men der kommer en 
dag efter denne, så vi er rustet til nye opgør i kampen om pokalerne.
 Igennem flere år havde vi kun en ringe tilgang til Kompagniet. Men så satte 
vi os nogle mål for den hvervning, der skulle til. Og hvert år er det lykkes at få 
den nytilgang, vi har ønsket, dog ikke altid lige til de funktioner, hvor vi havde 
det største behov. Men vores indstilling er, at personellet selv vælger hvilken 
funktion, det vil bestride, forudsat at den er ledig. I 1996 og 1997 havde vi den 
største netto fremgang i hele distriktet, hvorfor det blev os, der fik pokalen på 
det område.

Det er ikke alt, der lykkes
Det er ikke altid vore hvervearrangementer går, som vi ønsker det. I august 
1995 holdt vi »åbent hus« på Hjemmeværnsdistriktet; vi ville rigtigt vise frem, 
hvad vi kunne tilbyde de personer, som evt. havde interesse i at komme og be-
søge os, og dermed også var emner for vores hvervning. Det var en pragtfuld 
dag, solen skinnede fra en skyfri himmel og temperaturen lå på ca. 300. Der 
kom ingen, ja, nogle stykker kom der da, de nærmeste naboer og så et par styk-
ker mere. Aha ! Det er også varmens skyld! Så vi planlagde et nyt åbent hus i 
april 1996. Dette åbent hus var en succes, der blev hvervet 100% af de frem-
mødte. Der kom 3 personer, som i dag er gode hjemmeværnsfolk, de to i vores 
kompagni og en i et Odense kompagni. Men det varer nok nogle år, inden vi 
stabler et sådant arrangement på benene igen.

Nye ideer
Stabskompagniet har været præget af personel med ideer, og der skal kun 
nævnes et par enkelte eksempler. Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyns infor-
mationssekretær fra 1976 til 1983, Leif Skovmand, er den, der har markeret sig 
mest på dette område. Han har bl.a. lavet et oplæg til »Systematisk Hvervning i 
Hjemmeværnet« i 1981. Det, der er det markante ved denne sag, er, at den blev 
forbudt at anvende i Hjemmeværnet af Hjemmeværnskommandoen. (Den 
Kommitterede for Hjemmeværnet ved skrivelse af 29. juni 1981). Det komiske 
herved er, at vi i dag anvender de beskrevne fremgangsmåder for at hverve og 
fastholde personel i Kompagniet. (Men det er nok stadig ulovligt!).
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 En anden sag er et »Øvelseskompagni Hjemmeværnskompagni 4108«, som 
blev opfundet af Erik Rasmussen. Kompagniet blev lavet for at øve kompagni-
stabene i forbindelse med de månedlige signaltræninger. Indledningsvis mødte 
dette øvelseskompagni modstand ved nogle af kompagnicheferne, men efter 
et besøg ved alle kompagnier, hvor der blev redegjort for fordelene ved et så-
dant øvelseskompagni, så kom de fleste med fra starten, og da det havde været 
anvendt nogle år, var der nogen, som var kede af det, da man ikke længere 
anvendte kompagniet, men gik over til anden form for signaltræning.

Krig
Engang imellem opstår der turbulens mellem personel i Stabskompagniet og 
Hjemmeværnsdistriktets faste personel. Første gang det sker, hvor der fore-
ligger skriftligt materiale, var i forbindelse med kompagnichef Poul Højlund 
Sørensens afgang som kompagnichef den 1. august 1967, hvor distriktslederen, 
major Johs. Schmidt, skriver til personellet i Kompagni 4100 Stabskompagniet: 

Venskabsbesøg i LITAUEN 2001. Be-
søg ved distriktschefen, som ikke var 
hjemme. Det danske hold: Else, Eva, 
Morten, Peter, Henning, Erik. (Foto 
udlånt af Erik Rasmussen).
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»Chefskiftet vil selvsagt medføre visse ændringer indenfor Kompagniet, såvel 
organisatorisk som uddannelsesmæssigt. Da det kan forudses, at enkelte kunne 
ønske at udtræde – enten på grund af manglende interesse, alder, tid eller andre 
forhold – skal Hjemmeværnsdistriktet anmode om at vedlagte blanket udfyl-
des, underskrives og indsendes hertil i vedlagte svarkuvert«. Svarene på disse 
blanketter medførte, at major Schmidt den 1. september 1967 sendte et brev 
til alle i Stabskompagniet med følgende ordlyd: »Da Hjemmeværnsdistriktet 
er blevet klar over, at der kan være visse misforståelser at rette vedrørende 
Kompagniets tjeneste og uddannelse, indbydes alle til et møde på Aarup hotel, 
torsdag den 7. ds. Kl. 1930. Indbydelsen gælder også for personel der er udtrådt 
– eller ønsker at udtræde – idet den første halve time er afsat til drøftelser af 
ovennævnte forhold. Herefter vil det personel, der ønsker at fortsætte, blive 
orienteret om Kompagniets fremtidige organisation og uddannelse af den fun-
gerende kompagnichef«. Citat slut. Sagen slutter først 15. januar 1968, hvor den 
fg. næstkommanderende bliver afskediget fra funktionen, og der bliver lagt låg 
på sagen. Men i 1970-erne er det galt igen, hvor det er distriktschefen og næst-
kommanderende ved Hjemmeværnsdistriktet, der har travlt med meget andet 
end at passe deres arbejde. Også denne sag blev der lagt låg på. Den sidste sag 
er fra 18. oktober 1983, hvor såvel kompagnichef som næstkommanderende 
for Stabskompagniet sagde deres funktioner op. Årsagen var, at daværende 
næstkommanderende ved Hjemmeværnsdistriktet havde udtrykt misnøje med 
ledelsen af Stabskompagniet, bl.a. at stabskompagnichefen havde handlet illo-
yalt og virkede hindrende for Stabskompagniets udvikling. Et forsoningsmøde 
blev afholdt, og spillereglerne mellem Stabskompagni og Hjemmeværnsdi-
striktet blev aftalt. Men først efter, at der kom nye uddannelsesofficer og di-
striktslederen gik på pension, blev forholdet mellem Stabskompagni og Hjem-
meværnsdistriktet godt. Og i dag er der et særdeles godt samarbejde.

Og snart der det slut – måske?
Kompagniets historie er kort, kun 36 år i 1999. Men når oplysninger skal hentes 
frem, er denne tidshorisont lang. Derfor er Kompagniets historie ikke komplet, 
men brudstykker af nogle år og fortællinger om nogle mennesker, der havde 
det til fælles, at de brændte eller stadig brænder for hjemmeværnstanken og har 
ydet en stor del af deres tid i hjemmeværnets tjeneste. Disse mennesker, både 
i dette kompagni men også i alle de øvrige kompagnier, er dem, som igennem 
tiderne har båret tanken om forsvar frem i forreste linie ved deres indsats i det 
frivillige forsvar.
 Kompagniets fremtid er i skrivende stund uvis. I øjeblikket arbejder Hjem-
meværnskommandoen på sammenlægning af hjemmeværnsdistrikter. Og som 
det er fremlagt på nuværende tidspunkt, skal der fremover kun være to hjem-
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meværnsdistrikter i den Fynske Region. Det er Hjemmeværnsdistrikt 41 og 
42 der skal bibeholdes, og Hjemmeværnsdistrikt 43 skal deles imellem dem. 
Herefter skal Hjemmeværnsdistrikt 41 hedde Vestfyn og Hjemmeværnsdistrikt 
42 Østfyn. Hvert af disse to distrikter skal være på 24 kompagnier.
 Så måske er denne historie også enden på hele Stabskompagniets historie, 
i hvert fald det Stabskompagni, der blev oprettet i 1963 og som hedder Nord-
vestfyn.

KOMPAGNILEDELSEN
Kompagnichefer
Revisor P.H.Sørensen fra 01 SEP 1963 - 15 AUG 1967
Repræsentant Sv.Aage Buch fra 16 AUG 1967 - 31 DEC 1968
UO kaptajn Erik Blichfeldt, fg. fra 01 JAN 1969 - 14 SEP 1969
Vognmand Sven E.R.Jensen fra 15 SEP 1969 - 31 DEC 1971
Lagerforvalter Holger Andersen fra 01 JAN 1972 - 31 JUL 1977
KC t.r. Henning Danielsen, fg. fra 01 AUG 1977 - 31 OKT 1978
Direktør Hans Møller Hansen fra 01 NOV 1978 - 30 APR 1982
Ejendomshandler Alfred Hestkjær  fra 01 MAJ 1982 - 31 DEC 1989
Direktør Hans Møller Hansen fra 01 JAN 1990  - 31 MAR 1994
Lagerarbejder Erik Rasmussen fra 01 APR 1994 - OKT 1999
Henning Hansen fra OKT 1999 - 2009
Ole Andersen fra 2009 - (2012)

Næstkommanderende
Indtil 1976 var de nævnte kun fungerende.
Skolelærer Frans Løvschall fra 01 SEP 1963 - 15 JAN 1968
Ikke kendt fra 16 JAN 1968 - 31 DEC l977
Direktør Hans Møller Hansen fra 01 JAN l978 - 31 OKT 1978
Ikke kendt fra 01 NOV 1978 - 31 MAJ 1979
Chauffør Erik Rasmussen fra 01 JUN 1979 - 31 JAN 1985
Mekaniker Henning Hansen fra 01 FEB 1985 - 31 DEC 1992
Billedkunstner Søren Evald Pars fra 01 NOV 1993 - 31 DEC 1994
Kommunalarbejder Torben Jäger Pedersen fra 01 MAJ 1995
Henning Hansen fra OKT 1999 - JAN 2002
Kim Bierbaum fra JAN 2002 - NOV 2002
Ingen fra NOV 2002 - JUN 2005 
Ole Andersen fra JUN 2005 - 2009
Jannick Elsborg Jensen 2009 - (2011)
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Kommandobefalingsmænd
Lagerforvalter Jørgen Preben Jørgensen fra 01 SEP 1963 - 18 JUL 1967
Ikke kendt fra 19 JUL 1967 - 17 MAR 1970

Lagerforvalter Jørgen Preben Jørgensen fra 18 MAR 1970 - 28 FEB 1972
Maler Joachim Meyer fra 01 MAR 1972 - 31 JAN 1973
Lotte Ruth Bruun fra 01 FEB 1973 - 30 NOV 1980
Vinduespolerer Helge Juhl Nielsen fra 01 JUN 1981

Våbenmestre
Vinduespolerer Arly Barløse fra 01 NOV 1963 - 31 MAR 1970
Lagerforvalter Jørgen Preben Jørgensen fra 01 APR 1970 - 31 DEC 1971
Depotarbejder M.H. Frederiksen  fra 01 JAN 1972 - 30 JUN 1976
Lagerarbejder Jørgen Madsen fra 01 JUL 1976 - 30 APR 1989
Lagerarbejder Erik Rasmussen fra 01 MAJ 1989 - 31 MAR 1994
Lærer Knud Bovtrup fra 01 APR 1994

Skydeinstruktører
De første er ukendte. Men det vides, at Holger Andersen virkede som skyde-
instruktør, og som sådan også gennemførte nogle af skydningerne for Stabs-
kompagniet.

Boghandler Jørgen Halfdan Olsen fra 01 NOV 1980 - 30 SEP 1984
Værkfører Henning Nielsen fra 01 FEB 1986 - 31 DEC 1996  
   (Virkede fra 1984, hvor han også
   virkede i 4130 A)
Maskinarbejder John Carlsen fra 01 JAN 1997 

Kendte medlemmer af Hjemmeværnsdistriktets stab
Kompagnichefer til rådighed
Kaptajn Henning Danielsen fra før 24 MAJ 1963 
Kaptajn Henning Sander Andersen fra 01 APR 1979 - 31 MAR 1994
Kaptajn Birte Marcussen fra 01 MAR 1994 - 30 JUN 1996
Kaptajn Anton Petersen fra 28 FEB 1994
Kaptajn Hans Møller Hansen fra 01 APR 1994

Afsnitsleder/Hjemmeværnsafsnit MIDDELFART
Kaptajn Erik Blichfeldt fra 18 DEC 1976 - 30 APR 1980
Kaptajn Joachim H.Meyer fra 0l MAJ l980 - 31 DEC 1983
Premierløjtnant Hans Møller Hansen fra 01 JAN 1984 - 31 DEC 1986
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Løjtnant A.B. Fage-Pedersen fra 01 JAN 1987 - 30 JUN 1989
Kaptajn Alfred Hestkjær fra 01 JAN 1990 - 31 MAJ 1994
Kaptajn Anton Petersen fra 01 JUN 1994

Delingsfører til rådighed:
Halvkompagnifører A.K.Nielsen fra 01 APR 1968 
Halvkompagnifører
G.D.baron B.Schilden Holsten fra 01 APR 1968 

Operationsofficerer
Løjtnant Jens Peter Kjærgaard fra 01 JAN 1990 - 31 MAJ 1996
Premierløjtnant Tommy Christensen fra 01 JUN 1996
Premierløjtnant Poul Lund Nielsen fra 01 JUN 1996 - 30 SEP 2000, 
  derpå LT/OBM
Premierløjtnant Bent Troelsen fra 01 JAN 1997 - 01 SEP 1997

Efterretningsofficerer
Delingsfører S.Aa.Buch fra 01 NOV 1964 
Premierløjtnant P.Keller fra 15 JAN 1973 - 31 MAR 1979
Oversergent Leif Klarskov fra 01 MAR 1984 - 31 JAN 1985
Sekondløjtnant Frans Løvschall fra 01 JAN 1985 - 31 MAJ 1996
Premierløjtnant Gert Yndigegn fra 01 JUN 1996

Ledere af Feltsikkerhedssektionen
Delingsfører J.D.Gormsen                                - 30 SEP 1967
Delingsfører C.P.Christiansen fra 01 OKT 1967
Premierløjtnant Frans Løvschall fra 01 JUN 1996

Transportofficerer
Løjtnant S.E.R.Jensen fra 01 JAN 1972 - 28 FEB 1974
Delingsfører Joachim H.Meyer fra 01 MAR 1974 - 31 MAJ 1978
Premierløjtnant Jørgen Preben Jørgensen fra 01 JUN 1978 - 31 JAN 1985
Premierløjtnant Erik Rasmussen fra 01 FEB 1985 - 31 AUG 1987
Premierløjtnant Thorvald Jensen fra 01 SEP 1987 - 01 JUN 1996
Løjtnant Søren Pars fra 01 JUN 1996
Materielforvalter Bruno Madsen fra 01 OKT 1996

Distriktselektronikmekanikere
Oversergent Chr.A.Rasmussen fra 01 JAN 1965 - 31 DEC 1996
Oversergent Erling Boesen fra 01 JAN 1997
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Våbenmekanikere 
C.C.G. Kristiansen                               - 30 APR 1972
M.F. Olsen fra 01 MAJ 1972 - 30 NOV 1976
Gert Jensen fra 01 DEC 1976 - 31 JAN 1979
Jan Erik Olsen fra 01 FEB 1979 - 30 JUN 1983
Bent A. Jørgensen fra 01 OKT 1983 - 30 APR 1985
Oversergent Niels Jørgen Simonsen fra 01 MAJ 1985

Signalofficerer 
Delingsfører Vagner Nielsen Aagaard                                - 30 SEP 1970
Delingsfører Åge Jørgensen fra 01 JAN 1971 - 31 JUL 1982
Oversergent John Anker fra 01 AUG 1982 - 31 DEC 1989
Premierløjtnant Henning Ø.Hansen fra 01 JAN 1990 - 31 DEC 1992
Premierløjtnant Henning Hansen fra 01 JAN 1993

ABC-officerer
Premierløjtnant John G.Eriksen fra 01 OKT 1972 - 31 OKT 1988
Løjtnant Steen Riber Schultz fra 01 NOV 1988 - 01 APR 1995
Løjtnant Dorte Spangenberg fra 01 APR 1995

Pionerofficerer
Gruppefører Keld Wurm-Bruun fra 01 DEC 1973 
Løjtnant Morten V.Asserbo fra 01 JAN 1991

Hjælper for uddannelsesbefalingsmanden
Delingsfører Holger Andersen fra 01 NOV 1964 

Hjælper for uddannelsesofficerer
Delingsfører Poul Erik Jensen fra 01 DEC l973
Menig Dorte L. Spangenberg fra 01 JAN 1993 - 31 MAR 1995
Løjtnant Steen Riber Schultz fra 01 APR 1995
Løjtnant Thomas D. Knudsen fra 01 AUG 1996 - 31 OKT 1997
Oversergent Hans Erik Nielsen fra 01 NOV 1997

Administrator af skydebanen ØSTERØ Bogense 
Halvkompagnifører L.E. Jensen fra 01 JUL 1965 

Selvforsvar og håndgemæng 
Delingsfører P.A.P. Jacobsen fra 18 NOV 1966
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Hundeinstruktører
Løjtnant Thom B.Frank fra 01 JUL 1982 
Løjtnant Thom B.Frank fra 01 OKT 1994 - 3l DEC 1995

Sanitetsinstruktører
Oversergent Laurits de Thurah fra 01 MAJ 1978

Informationssekretærer
Løjtnant Leif Skovmand fra 01 AUG 1976 - 30 APR 1983
Oversergent Anders K.Simonsen fra 01 MAJ 1983 - 30 APR 1987
Menig Harry R. Leth-Madsen fra 01 MAJ 1987 - 31 MAR 1991
Løjtnant John G.L. Eriksen fra 01 FEB 1994 -  MAR 1995
Løjtnant Kaj Ingemann Olsen fra 01 APR 1995 - 31 JUL 1997
Sergent Anja R.H. Villadsen fra 01 AUG 1997

Distriktslæger
Læge A.J. Høher  - 30 APR 1978
Læge A.P. Munck fra 01 APR 1978 - 31 MAR 1981
Læge Hans Hechmann fra 01 JUN 1981 - 31 JUL 1985
Læge Erik Chr.Andersen fra 01 SEP 1986 - 31 DEC 1990
Læge Thomas Kresten Poulsen fra 01 APR 1991 - 30 APR 1993
Læge Ove Lundin Jacobsen fra 01 JUL 1994 - 31 AUG 1995
Læge Hans Gad Johansen fra 01 SEP 1995

Navneændring pr. 01 JAN 2006 til 

Stabshjemmeværnskompagni Nordvestfyn (STHVK NVF):
KC:
KN Erik Rasmussen APR 1994 - 31 AUG 2001
KN Henning Hansen 01 SEP 2001 - 01 JUL 2009
PL/KN Ole Andersen 01 JUL 2009 -

NK:
LT Torben Pedersen 01 MAJ 1995 - 30 APR 1999
PL/KN Henning Hansen 01 MAJ 1999  - 31 AUG 2001
LT Kim Bierbaum 01 JAN 2002  - 07 MAJ 2003
PL/KN Ole Andersen 01 DEC 2005  - 01 JUL 2009
PL Jannik Elsborg Jensen 01 JUL 2009 -

Kompagnimærke 2006. Fremstillet hos 
Jydsk Emblem Fabrik, Malling.
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KBM / KDOBM:
OS Helge Juhl Nielsen 01 JUL 1981 - 31 JAN 2007
LT Torben Jäger 01 FEB 2007 - 

SKIN / SKYLÆ:
LT John Michael Carlsen 01 MAR 1994 - 30 NOV 2005
LT Claus Larsen 01 DEC 2005 - 

FSBM / VM:
SG Knud Bovtrup 01 APR 1994 - 31 JUL 1999 
LT Torben Jäger Pedersen 01 OKT 1999  - 31 JAN 2007
SG Jørgen Stuckmann Bendtsen 01 FEB 2007 - 

KOF:
SG Thorvald P. Jensen  - 01 JUN 2010
MG Mogens Nielsen 01 JUN 2010 - (2013)

IBM:
SG Jens Monrad Andersen 01 JAN 2003  - 31 MAR 2004
SG Heidi Nielsen 01 APR 2004  - 30 NOV 2005
LT Jørgen Nielsen 01 DEC 2005 - (01 JUN 2013)
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4101 Middelfart

01 JUL 2000 dannedes HJVK 4103 LILLEBÆLT af HJVK 4101 MIDDEL-
FART og 4102 NØRRE ÅBY.

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

Autoriseret: SEP 1991.

Anlagt: NOV 1991. 
 
Motiv:  To broer over vandløb samt en grøn og en blå bræmme 

øverst i mærket; alt i skjold med indskrifter.

Symbolik:  De to broer refererer til den gamle og den ny Lillebæltsbro 
– og dermed til enhedens lokale tilhørsforhold.

   Den grønne bræmme refererer til forbindelsen til Jylland og 
den blå forestiller himlen.

  De anvendte farver er naturalistiske.

Beskrivelse:  I sortkantet skjold (52 X 66 mm) en pillebåret højbro og 
en hængebro, begge hvide med sorte konturer, der forløber 
over et mørkeblåt felt med hvide krusninger og som i mod-
satte ende omsluttes af et grønt felt med konveks overside 
hvorover et lyseblåt felt.

  Foroven indskriften »HJVK« i sort og forneden »4101« i hvidt.

Bæring:  Mærket bæres på venstre ærme til alle uniformer af alt per-
sonel ved kompagniet.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G.K. Pedersen, Kgs.Lyngby.
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JOACHIM MEYER
Oprettelse og den første tid
Kompagniet blev oprettet 28 april 1949 med følgende kompagniområde: Mid-
delfart med Fænø, Strib-Røjle-Vejlby, Gamborg, Udby, Føns, Nr. Aaby, Aspe-
rup-Rorslev, Brenderup og Ingslev sogne.
 Den første O-plan fra 2. marts 1949 angav følgende opgaver: Bevogtning af Lil-
lebæltsbroen (gamle) samt kystbevogtning fra Storaa i Baaring Vig til Føns Vig.
 Kompagniet blev iklædt 13. juni 1949 i haven til kompagnichefens villa på 
Bros Alle i Middelfart.
 Af den reviderede O-plan fra august 1949 fremgik, at styrken androg 140 
mand og at opgaverne nu var: Vejpatruljering indenfor kompagniområdet, ob-
servation mod luft- og sølandsætninger, også af enkeltmand.
 Da Hjemmeværnskompagni 4102 Nr. Aaby blev oprettet 1. februar 1950 af-
gav Hjemmeværnskompagni 4101 Nr. Aaby-delingen samt sognene: Nr. Aaby, 
Udby, Ingslev, Brenderup og  Asperup-Rorslev til det nye kompagni.
 O-planen fra 15. september 1950 oplyste, at 4101 havde en styrke på 56 mand 
med opgave at bevogte Middelfart Havn samt at yde assistance til en styrke fra 
6. Regiment (Odense) ved bevogtning af begge sider af Lillebæltsbroen.
 Kompagniet deltog 4. september 1952 i eftersøgningen omkring Nyborg af 
den undvegne »Kellernæsmorder«.
 Hjemmeværnsafsnit MIDDELFART blev oprettet 1. april 1958 bestående 
af Hjemmeværnskompagni 4101 og Hjemmeværnskompagni 4102 samt en de-
ling fra Erritsø-kompagniet med chefen for 4101 som chef for afsnittet.

Kompagnilokaler
Den første tid benyttede Kompagniet et klasseværelse på Vestre og senere et 
på Østre Skole til undervisning, men kun i vinterhalvåret.
 I 1957 overdrog Middelfart Kommune GALSKLINTHUSET vederlagsfrit 
til Kompagniet, foreløbigt for 10 år, imod at Kompagniet vedligeholdt dette. In-
den overdragelsen havde Kommunen istandsat stråtaget og bygget ny skorsten. 
Huset var oprindeligt et skovløberhus under Hindsgavl.
 Ved frivillig indsats blev huset renoveret og i udhuset (tidligere stald) blev 
indrettet soverum til 10 mand.
 Galsklinthuset blev indviet som Hjemmeværnsgård 12. maj 1957.
 Det nedbrændte totalt i sommeren 1958, hvor det i ferietiden havde været 
udlejet og på feriens sidste dag var flaskegassen sluppet op, hvorfor man fyrede 
i kakkelovnen for at koge kartofler, og i løbet af natten nedbrændte så huset 
på grund af byggesjusk ved skorstenen. Murermesteren blev ikendt en bøde 
på 300 kr, Kommunen indkasserede brandforsikringen, hvorpå den nedrev re-
sterne af huset!
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 Herefter menes det, at kompagniet benyttede lokaler ved Middelfart Ven-
streblad, indtil det i juli 1970 fik lokaler på den gamle Brandstation i Jernbane-
gade, hvor nu »Farvebøtten« ligger, indtil Brandstationen blev revet ned.
 I januar 1985 fik Kompagniet lokaler på Vandværksvej, hvor nu Boligfor-
eningen af 1942 har kontor, indtil det i oktober 1987 flyttede ind på Brovejen 
213 i lokaler, der havde tilhørt det tidligere Psykiatriske Sygehus. Disse lokaler 
måtte fraflyttes i 1995, og siden da har Kompagniet ikke haft egne faste lokaler.

Kongebesøg og faner
13. august 1955 havde Kompagniet faneindvielse i skolegården på Østre Skole. 
Med Hjemmeværnsregionens Musikkorps i spidsen marcherede Kompagniet 
til Middelfart Kirke, hvor der afholdtes en gudstjeneste.
 Middelfart havde kongebesøg 16. august 1955, hvor »Dannebrog« løb ind i 
havnen, da Kong Frederik IX skulle afsløre busten af sin fader, Kong Christian 
X, ved rådhuset. Foruden Majestæten var også Dronning Ingrid og de tre prin-
sesser til stede ved højtideligheden. Kompagniet deltog som æresvagt med den 
nye fane.
 Da Hjemmeværnsdistrikt 41 fejrede Hjemmeværnets 25 års jubilæum 27. 
april 1972 var kongehuset repræsenteret ved Prinsesse Benedikte og Prins Ri-
chard.
 Kongeskibet anløb igen Middelfart Havn 7. august 1976 med Dronning 
Margrethe og Prins Henrik for at aflægge officielt besøg.
 Danmarkssamfundet skænkede Hjemmeværnskompagni 4101 en ny fane, 
der blev indviet 7. januar 1994, hvor oberst Rydal islog sømmet for Dronnin-
gen, Svend Dahlstrøm for Fædrelandet og  F. Hardø for Kompagniet.
 I anledning af Middelfarts 500 års købstadsjubilæum 20.juni 1996 var Dron-
ningen og Prinsen atter på besøg i byen.

Skydning med granater
I marts 1953 afholdtes skydning med geværgranat Energa HU M/49 på pistol-
banen i Hindsgavl skoven.
 I begyndelsen af 1970’erne var Hjemmeværnskompagni 4101’s kanonhold 
kendt ud over distriktsgrænserne for deres overlegne våbenbetjening og træf-
sikkerhed.

Kompagnichefer
Følgende har fungeret som chefer eller/og kommandører:
KC Sven Ulrich. 1 APR 1949 - 06 DEC 1950
KK Jørgen Gormsen. 07 DEC 1950 - 01 NOV 1954
KC Henry Larsen. 16 OKT 1955 - 30 APR 1963
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KC Harry Jung. 01 OKT 1964 - 01 OKT 1971
KC Kurt Gøtsche Andersen. 01 NOV 1971 
KC Hugo Hasrud. 01 JUL 1974 - 31 JAN 1977
KC Ulrich Skjoldborg. 01 OKT 1977 - 14 AUG 1983
KC Anton Petersen. 15 AUG 1983 - 25 FEB 1994
KC John Anker. 01 MAR 1994 - 30 JUN 2000

NK / PL  Jens Ove Nielsen  - 30 JUN 2000 
KBM / OS  Flemming Nielsen  - 30 JUN 2000
FSBM / OS  Christian Madsen  - 30 JUN 2000
SKIN / LT  Jens Led  - 30 JUN 2000 
IBM / SG  Allan Fritzen  - 30 JUN 2000 
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4102 Nr. Aaby

01 JUL 2000 dannedes HJVK 4103 LILLEBÆLT af HJVK 4101 MIDDEL-
FART og 4102 NØRRE ÅBY.

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

Intet (kendt) KMP-mærke.

H. SCHEEL ERIKSEN, kommandobefalingsmand 1954-1983
Erindringer
Efter krigen 1945 oprettedes der Hjemmeværnsforeninger rundt i landet, så-
ledes også i Middelfart. Det var modstandsfolk, der følte, at der stadig var 
brug for mennesker, der havde forstand på forsvar, der oprettede disse for-
eninger.
 I 1949 blev ved lov oprettet »Det statslige Hjemmeværn«, hvori mange for-
eninger og deres medlemmer indgik, og Kompagni 4101 Middelfart, så dagens 
lys. I dette kompagni var der en del medlemmer, der boede på Vestfyn, og som 
derfor, i foråret 1950, mente, at der på Vestfyn var brug for et selvstændigt 
kompagni, og den 1. februar 1950 blev der så oprettet en selvstændig deling, 
direkte under Hjemmeværnsdistriktet, med lærer K. Trøst Pedersen som leder. 
Denne deling omfattede sognene Nr. Aaby, Udby, Roerslev, Asperup, Indslev 
og Brenderup og 31. august 1954 tilkom sognene Strib, Røjleskov og Vejlby.
 I januar 1951 indkaldte sognerådet i Brenderup, der havde en radikal for-
mand, en del af byens unge borgere til et møde i forsamlingshuset. Det blev 
sagt, at sognerådsformanden havde misforstået en henvendelse om Hjemme-
værn og troede, at han skulle tage initiativet til oprettelse af en frivillig styrke, 
da der i modsat fald ville blive tale om tvungne indkaldelser! Den 6. marts 1951 
var vi omkring 20, der underskrev begæringer, og i løbet af 1951-52 var styrken 
vokset til ca. 70 medlemmer og dannede nu Hjemmeværnskompagni 4102.
 Man havde nu travlt med at undervise og uddanne alle disse unge menne-
sker, hvoraf hovedparten på grund af besættelsen ikke havde været soldater. 
Teoriundervisningen foregik i Frederiksminde Skole, Taarup Forsamlingshus 
og i Røjle Forsamlingshus. Skydningerne med pistol, gevær og maskinpistol 
foregik på skytteforeningsbanerne i Middelfart, Baaring, Fjelsted-Harndrup og 
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Balslev. I Baaring, Bogense og Fredericia øvedes skydning med maskingevæ-
rer, feltskydninger og kast med håndgranater.
 Ungarnskrisen i 1956 gav anledning til en meget stor tilgang til Hjemme-
værnet overalt i landet, således også ved Hjemmeværnskompagni 4102, hvor 
vi 20. september 1956 havde den største iklædning i Kompagniets historie, der 
foregik i Røjle forsamlingshus, hvor 56 mand blev iklædt.
 1. april 1958 oprettedes Hjemmeværnsafsnit Lillebælt, bestående af Hjem-
meværnskompagni 4101, Middelfart, Hjemmeværnskompagni 4102 Nr. Aaby 
samt Erritsø-delingen fra Fredericiakompagniet. Ledelsen blev overdraget 
KC/4101, men senere overtog KC/4102, Holger Hansen, hvervet, der var meget 
krævende.
 Vi havde mange øvelser i hele kompagniområdet. I de første år blev der 
råbt meget efter os, når vi viste os i uniform og med udrustning, men senere må 
det være gået op for befolkningen, at Hjemmeværnet var nødvendigt.
 Aktiviteterne omfattede bl.a. orientering og skydning og af øvelser kan 
nævnes flere omkring Billeshave oliedepot, Graderup transformeren og visse 
vejbroer. En særlig god øvelse, der fandt sted på Skovbrynet ved Gelsted bør 
nævnes, idet der indgik flyvning med helikopter. Meningen var at overflyve 
hvert kompagniområde med et antal lokale hjemmeværnsmænd for at give 
dem indtryk af, hvorledes terrænet tog sig ud fra luften, men af en eller anden 
grund blev vi fløjet ind over Otterup-området, hvor der også er kønt. Piloten, 
der var tysker, kunne eller ville ikke forstå ikke mit tysk og i stedet for at flyve 
hjem til vores eget område, steg han brat for derpå at lade maskinen falde, ind-
til han i sidste øjeblik rettede den op igen, så det var en skrækkelig flyvetur.

Helikopterne kom fra det i 2004 op-
løste Heeresfliegerregiment 6, statio-
neret på flyvebasen HUNGRIGER 
WOLF ved Itzehoe.
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NIELS BYSKOV OVESEN, kompagnichef 1970-1984
Erindringer
Når jeg skal fortælle om mine oplevelser i 4102 vil det meste dreje sig om øvel-
ser, hvor vi samarbejdede med militæret, og især med Militærregion III om 
forsvaret af Lillebæltsbroerne.
 Øvelserne var i begyndelsen bevogtning og kontrol af færdslen, ligesom vi 
stillede et sprængningshold. Senere stillede 6. Regiment i Odense et let kom-
pagni til rådighed ved løsningen af opgaven, men øvelserne viste, at denne op-
gave var større, end styrken kunne løse, hvilket var særdeles utilfredsstillende 
for Hjemmeværnskompagniet. Derfor sagde jeg, at vi ville trække os fra opga-
ven, men lade sprængningsholdet blive, idet vi ikke havde andet panserværn 
end nogle geværgranater, der ikke var særligt kraftige, og det lette kompagni 
havde intet panserværn.
 De åbenlyse mangler ved forsvaret af broerne resulterede i, at opgaven blev 
opprioriteret og overdraget til 2. Bataljon af Kongens Jydske Fodregiment, og 
det var en styrke, som kunne løse opgaven, og som samtidig var en meget god 
samarbejdspartner, som vi havde mange stabs- og signaløvelser sammen med og 
som vi lærte meget af angående samarbejdet mellem Hæren og Hjemmeværnet 
til stor glæde for os i Kompagniet, og jeg tror også, at felthæren var tilfreds med 
samarbejdet. Det resulterede i hvert fald i, at garnisonen i Fredericia henlagde 
flere øvelser til vores kompagniområde, bl.a. landgangsøvelser, hvor Kompag-
niet skulle forsinke fremrykningen. Det var altid øvelser, som på daværende tids-
punkt var meget realistiske, bl.a. gik en af øvelserne ud på, at vi skulle hjælpe et 
kompagni igennem fjendtligt besat område, hvor fjenden bestod af to hjemme-
værnskompagnier, som blev indsat i vores kompagniområde. På grund af fjen-
dens kendskab til vores radioprocedure regnede vi med, at vi ville blive aflyttet 
og besluttede derfor kun at bruge fornavne på de personer, på hvis ejendomme 
de forskellige grupper befandt sig. Det er en procedure, som kun det lokalkendte 
personel kan anvende, og som kan ske i klart sprog. Vi fik megen god omtale 
herfor af vores daværende uddannelsesofficer, der benyttede denne øvelse som 
eksempel, når han fremover underviste i radioprocedure.
 Afsnit Lillebælt var Kompagniets vigtigste opgave, og øvelserne med mili-
tæret var gode til at styrke sammenholdet i kompagniet, da alle kunne se for-
nuften i at kontrollere disse vigtige trafikknudepunkter.
 Dernæst kom olieberedskabslager Billeshave, som også var prioriteret tem-
meligt højt; det blev altid brugt som objekt ved øvelserne med deltagelse fra 
SAS. Anlægget er stort og vanskeligt overskueligt, så bevogtningen er en kræ-
vende opgave at løse, men de fleste gange lykkedes det for Kompagniet. En 
enkelt gang var det fjenden, der trak det længste strå; men øvelser holdes jo, for 
at man kan lære af fejlene.
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 Skal der gøres status over tiden, da truslen af et angreb var særdeles nær-
værende, så mener jeg, at Hjemmeværnet fulgte med tiden, idet uddannelsen 
blev bedre, våbnene moderniseret og forståelsen for nødvendigheden af at stå 
sammen i det vestfynske forsvarssamarbejde var udbredt, og skal man spørge 
sig selv, om det var ulejligheden værd at bruge al den tid og kræfter på Hjem-
meværnet, er svaret et ubetinget »Ja«. Truslen fra dengang er nu væk takket 
være sammenholdet i den vestlige alliance.
 Derfor er der alligevel ikke »fred i vor tid«, som man engang sagde, og jeg 
vil håbe, at Hjemmeværnet vil leve op til de nye udfordringer, som kommer, til 
gavn for forsvarsviljen og dermed til ære for Danmark.

KOMPAGNICHEFER
K.Trøst Pedersen 01 FEB 1950 - 31 MAR 1954
Holger Hansen 01 APR 1954 - 30 SEP 1965
Ejnar Rode  01 OKT 1965 - 30 SEP 1970
Niels Byskov Ovesen 01 OKT 1970 - 15 AUG 1984
Bjarne Hansen 16 AUG 1984 - 30 JUN 2000

KBM / OS Ib B. Nielsen  - 30 JUN 2000 
FSBM / OS Poul E.E. Jensen  - 30 JUN 2000 
IBM / SG Ingrid Jensen  - 30 JUN 2000
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4103 Lillebælt

Oprettet 01 JUL 2000

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

KC:
KN John Anker 01 JUL 2000 – 31 DEC 2005
NK:
PL Jens Ove Nielsen 01 JUL 2000 – 31 MAR 2005
OS Jacob Mathiasen 01 APR 2005 – 31 DEC 2005

KBM:
OS Ib Busk Nielsen 01 JUL 2000 – 31 DEC 2005
SKYLÆ:
LT Jens H. Led 01 JUL 2000 – 31 DEC 2005
FSBM:
OS Poul E.E. Jensen 01 JUL 2000 – 31 DEC 2005
IBM:
SG Allan Fritzen 01 JUL 2000 – 31 DEC 2005
MG Tina Nielsen 01 SEP 2002 – 30 APR 2005
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Hjemmeværnskompagni (HVK)
Middelfart

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

KC:
PL Flemming M. Lauersen  – 30 JUN 2006
KN Lennart Bech Nielsen 01 JUN 2006
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4104 Bogense

Delingsmærke:
Autoriseret: FEB 1986/DEC 1991.

Anlagt: 1986/1992.

Motiv: Flyvende due i skjold med indskrifter.

Symbolik:  Duen er valgt som motiv, fordi den symboliserer fredelig 
adfærd og samtidig kan overvåge et område og overbringe 
budskaber.

  De anvendte farver er valgt af visuelle hensyn.

Beskrivelse:  I sortkantet olivengrønt skjold (54 X 75 mm) med dobbelt-
buet overside en sort venstrevendt due med udbredte vin-
ger og udspilet hale.

   I skjoldhovedet indskriften »KDO. DEL« og i skjoldfoden 
»4104«, begge i sort.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt 
personel ved Kommandodelingen eller 3. Deling.

Varianter:  a: Kendes med indskriften »3. DEL«, ellers som beskrevet. 
Dette er det ældste af de to mærker.

   Kompagniet anvender for nærværende et logo på papirer og 
som tryk på T-shirts m.v., bestående af et skrådelt skjold med 
flyvende due i øverste felt og kortudsnit over kompagniom-
rådet i nederste og med skriftbånd øverst og nederst med 
indskrifterne »HJEMMEVÆRNSKOMPAGNI« »4104 BO-
GENSE«.

Valgsprog:  DE KAN RØVE OS – MEN IKKE KNÆKKE OS. (3. 
DEL 1987 – men anvendes af hele kompagniet).

Fremstillet i maskinbroderi ved OH Reklameproduktion, Rødovre.Senere kompagnimærke (?)
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Løjtnant OLE ANDERSEN
Den første tid og kompagniets chefer
1948 blev der holdt et åbent møde på Bogense Hotel, hvor en stor del af mod-
standsfolkene deltog. Det blev på mødet vedtaget at oprette en hjemmeværns-
forening. Denne forening dannede senere baggrund for de flestes indmeldelse 
i det statslige Hjemmeværn, der oprettedes i 1949.
 Den officielle dato for Kompagniets oprettelse er den 1. april 1949. Kompag-
niområdet strakte sig over 241 km2 og omfattede et befolkningstal på ca. 14.600 
personer, dækkende efternævnte sogne: Bogense, Aare, Haarslev, Veflinge, Sær-
slev, Guldbjærg-Nørager, Skovby, Ejlby, Melby, Grindløse, Klinte og Vigerslev.
 Den første chef blev Carl Johan Friederich Frans Hugo Mogens greve Bern-
storff, Jerstrup pr. Jullerup, der havde aftjent sin værnepligt ved Livgarden. Han 
var chef / premierløjtnant for Halvkompagniet fra 1. april 1949 til 9. december 
1953, derefter overgik han til Hjemmeværnsdistriktet som delingsfører til rå-
dighed. Han udgik af Hjemmeværnet 15. juli 1978. Greven blev sammen med 
andre fynske kompagnichefer iklædt på Odense kaserne tirsdag den 31. maj 
1949 om aftenen. Resten af Kompagniet blev iklædt på Bogense kommune-
skole torsdag den 7. juli om aftenen.
 Efterfølgende chef blev købmand, Svend Aage Buch; udnævnt til delings-
fører den 15. juli 1949. Værnepligt aftjent som sergent i Livgarden, var chef / 
premierløjtnant for Halvkompagniet i perioden 1. januar l954 til 30. april 1954.
 Han blev afløst af maskinarbejder Carlo S. Madsen; udnævnt til delingsfører 
den 15. juli 1949 og chef / premierløjtnant for Halvkompagniet fra 1. maj 1954 
til 15. april 1955. Afgik som delingsfører 1. marts 1956 og udtrådte af Hjemme-
værnet 14. marts 1956.
 Chef i perioden 16. april 1955 til 31. august 1955 var kriminalbetjent Knud 
Andersen. Han måtte dog stoppe, da man fra politiets side ikke ville acceptere, at 
han beklædte stillingen som kompagnikommandør, mens han var i politiet. Han 
aftjente værnepligt i Livgarden og var i byledelsen under modstandskampen.
 Driftsleder Erhard Jensen, skydebanesagkyndig for Justitsministeriet, efter-
fulgte Knud Andersen som chef / premierløjtnant fra 1. september 1955 til 30. 
juni 1965. Han måtte afgå grundet sygdom, men fortsatte som delingsfører og 
skydebaneadministrator for Hjemmeværnsdistriktet. Han mistede en hånd un-
der en arbejdsulykke, men skød stadig så godt, at han kunne ramme, hvad man 
bad ham om. Han repræsenterede Hjemmeværnet ved skydninger i Sverige 
gentagne gange og døde 23. februar 1967.
 Den 1. marts 1952 blev der i sognene Vigerslev-Veflinge oprettet en selv-
stændig Langesø-deling under ledelse af delingsfører Marius Kryhlman. Den-
ne deling er i dag bedre kendt som Hjemmeværnskompagni 4106, Søndersø, 
der ved sin oprettelse reducerede Hjemmeværnskompagni 4104 til arealmæs-
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sigt kun at dække 102 km2 og befolkningsmæssigt til 6.400 personer. Det var 
en meget stor bid af Kompagniet, der forsvandt, men det medførte, at man nu 
kunne nå fra den ene ende af kompagniområdet til den anden meget lettere, 
således at man rent faktisk var i stand til at forsvare sit område med betydelig 
mindre problemer.
 Den 5. april 1955 oprettes der en politideling under Hjemmeværnskompag-
ni 4104, og som delingsfører ansættes fra samme dato Niels Nedergård. Delin-
gen blev oprettet, da der var flere politifolk i Kompagniet, og Bogense var en 
selvstændig politikreds.
 Den foreløbig længst siddende kompagnichef i Kompagniets historie er 
konsulent Willy A. Jensen, der var aktiv under modstandskampen som en af 
Grev Bernstorffs nære medarbejdere. Willy A. Jensen aftjente værnepligt ved 
Livgarden, og har uddannet flere af hjemmeværnets ledende officerer. Han var 
Israels officielle gæst ved 25-året for statens oprettelse. På grund af tilknytning 
til det engelske Secret Service under krigen og indtil 1953, hvor det lykkes ham 
at blive frigjort fra engelsk tjeneste, indtrådte han først i Hjemmeværnet i 1953, 
hvor han blev delingsfører 1. oktober 1954 og kompagnichef fra 1. juli 1965 til 
31. januar 1977, hvor han afgik på grund af alder. Fra 1. januar 1978 til 1. januar 
1998 menig kommandobefalingsmand i 4104. En levende legende i kompag-
niet. Er i dag stabshjælper i kompagnistaben.
 Han efterfulgtes af Hans Henning Schmidt fra 1. januar 1978 til 30. novem-
ber 1989, som stadig er gruppefører i Kompagniet for en af de ældste grupper.
 Han efterfulgtes af Bent Troelsen i perioden 1. december 1990 til 31. august 
1996. Værnepligt aftjent ved Fynske Livregiment.
 Fra den 1. september 1996 til 31. august 1997 afløst af Steen Kajberg, der havde 
været Bent Troelsens næstkommanderende. Steen Kajberg måtte afgå fra posten 
på grund af succes i det private erhvervsliv, hvor han har ikke mindre end 2 firmaer.
 Fra den 1. september 1997 har kompagniets chef været Bent Troelsen, der 
således er den første chef i Kompagniet, der er begyndt på sin anden periode. 
Mellem sine to chefperioder har han desuden været tilknyttet Hjemmeværns-
distrikt 41 som operationsofficer / premierløjtnant.

Den første udrustning og bevæbning
Den første uniform var en 2-radet australsk jakkeuniform af gabardine med til-
hørende skråhue med kokarde og hærmærke; udrustningen, der var fremstillet 
af webbing, var engelsk og bestod af livrem, 2 patrontasker, 2 skulderremme, 
2 remme til paksæk og 1 paksæk samt af 1 enkeltmands-forbindspakke, 1 strø-
dåse og 1 geværbeskytter af plastik. Bevæbningen omfattede 6,5 mm gevær fra 
det svenske forsvar, Brengun maskingevær, Stengun maskinpistol, pistoler af 
forskellig type og kaliber samt enkelte US-karabiner.
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Skydebaner
Man startede på en delvis nedlagt bane i Haarslev, nærmere bestemt Hjorte-
bjerg. Denne bane var i en længere årrække benyttet af Kompagniet, men nøj-
agtige datoer er ikke tilgængelige. Der var desuden en bane i Særslev, som man 
også brugte; det vides dog ikke med sikkerhed, hvor den nøjagtig var place-
ret, da den har været flere steder ved byen. Den største bane, Kompagniet har 
haft, er vel nok Østersøbanen med sine 10 skytteforeningsbaner og 10 hjem-
meværnsbaner. Denne bane har i ustrakt grad været benyttet af andre kompag-
nier, distrikt og region. Den var placeret mellem Bogense og Stegø Mølle, som 
en fast ting i hverdagen for byens beboere. Blandt andet brugte den daværende 
politimester i Bogense fareområdet til at stryge rejer på. I dag har Kompagniet 
sine 2 baner på salonskydebanen i Nr. Esterbølle, hvor man skyder indendørs 
sammen med Skytteforeningen og langdistancebanen på Havrekrogen (Nr. 
Esterbølle), hvor man har 4 faste baner på 200 meter med placerings-tv for 
hver bane med mulighed for 4 baner mere. Derudover er terrænet i Bogense 
meget benyttet til feltskydebaner, både for Kompagniet og på distriktsplan. 
Samskydning i Uddannelsesafsnit 2 foregår på Aborg feltskydebane ved As-
sens og på Langesø skydebane ved Søndersø.

Kompagnilokaler
Kompagniets første lokaler var på Bogense Havn, der hvor Bogense Plast nu 
ligger; man boede til leje ved Kompagniets våbenmester. Derefter flyttede man 
til Bogense Slagteri, hvor man havde lokale i deres kantine. Kompagniets næste 
lokale var på Jerstrup Hovedgård, hvor Grev Bernstorff residerede. Det vides 
ikke mere med nøjagtighed, i hvilket tidsrum man var de forskellige steder, 
kun rækkefølgen. Fra begyndelsen af 1965 havde Kompagniet rådighed over et 
lokale på stadion, i dag Nordfynshallerne.
 Den 8. september 1966 blev Kompagniet tilbudt lokaler på den gamle Skov-
ridergård under Gyldensteen. Kompagniets folk gik i gang med istandsættel-
sen, og den 29. april 1967 blev lokalerne indviet. 9. januar 1968 hentede en 
lastbil et læs borde og stole fra det nedlagte kompagnilokale i Brydes Gård i 
Assens, der havde tilhørt Hjemmeværnskompagni 4113. Kompagniet bor den 
dag i dag stadigvæk på Gyldensteen.

Specielle begivenheder:
Af de mange begivenheder, som er sket i løbet af Kompagniets levetid, skal 
følgende nævnes:
1949: Året for Kompagniet oprettelse (1. april) – Stort 5. Maj møde i Fredsko-
ven med ca. 200 deltagere.
1950: 25.-26. februar foregik en stor øvelse omkring Nyborg mellem 6. Regi-
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ment og styrker fra Sjælland. Der blev oprettet 4 rene infanterikompagnier af 
frivilligt hjemmeværnsmandskab fra hele Fyn. Mandskabet fra Bogense ind-
gik i Hjemmeværnskompagni 4119 Kerteminde. Det blev en hård og krævende 
øvelse, da det lørdag satte ind med frost og en forrygende snestorm. Ved øvel-
sens slutning fik alle de frivillige ros af General Ebbe Gørtz. 25. november var 
8 hjemmeværnskompagnier på øvelse omkring Ejby.
1951: 19. marts afholdtes distriktsfest på Industripalæet i Odense med delta-
gelse af 525 hjemmeværnsfolk.
1953: Søndag den 22. februar indviedes om formiddagen Kompagniets første 
fane på torvet i Bogense efterfulgt af en march gennem byen.
1954: Ved et kraftigt højvande 4. januar, 2 meter over daglig vande, blev di-
get ved Gyldensteens inddæmmede arealer gennembrudt. Hjemmeværnsfolk 
fra Bogense og Odense samt et ingeniørkompagni fra Fredericia forsøgte at 
stoppe hullet med alt fra sandsække til store tømmerstokke fra Gyldensteens 
skove, men det var forgæves, vandet kunne ikke stoppes og strømmede ind i 
store mængder.
1958: 24.-25. maj afholdtes øvelse »DO IT AGAIN«, der var den første med 
det engelske SAS-regiment. Natten mellem lørdag og søndag kom der et kraf-
tigt skybrud og tordenvejr. Alle forbindelser glippede, da telefonnettet brød 
sammen. Ved denne øvelse blev der for første gang brugt en (civil) sporhund, 
Rolf fra Glamsbjerg, som omgående viste sin værdi ved at opspore de engelske 

HJVK BM foran Bogense Rådhus 
MAJ 1995.



76

soldater i en lille granplantage. Alle hjemmeværnsfolk sled i det under hele 
øvelsen.
1959: 21.-22. februar foregik øvelse »FYNS LAND«, hvor Hjemmeværnsdi-
striktet var forlagt til Jerstrup Hovedgård. 8. september fejredes Kompagniets 
oprettelse med en stor årsfest i Grindløse Sognegård.
1961: 16. april blev Kompagniet inspiceret på Kristianslund af Oberst Skriver 
Jensen og oberst K. Kjeldsen. 8. maj afholdtes ABC foredrag i Bogense.
1962: Duelighedsskydning på banerne ved Østerø i Bogense med deltagelse af 
personel fra hjemmeværnskompagnierne 4102, 4104, 4106, 4109.
1964: 7. marts var der kompagnifest på Særslev Hotel. 13. april afholdtes Orien-
teringsøvelse omkring Bogense med deltagere fra hjemmeværnskompagnierne 
4102, 4104, 4106, 4107.
1967: 18. marts blev der afholdt kompagnifest i Skaastrup forsamlingshus, hvor 
Oberst K. Kjeldsen overrakte ansættelsesbrev til kompagnichefen. 29. april 
skete indvielsen af kompagnilokalerne på Skovridergården i Bogense, Kom-
pagniets nuværende bopæl. 29. oktober blev der afholdt foredrag på Skovrider-
gården om læge- og sanitetstjeneste og internationale konventioner.
1968: 7. december var der kompagnimøde i Bogense med gule ærter og lysbil-
leder og foredrag af kompagnichef Willy A. Jensen og major Johannes Schmidt 
om 25-året for Israels oprettelse, hvortil de begge var inviteret af Israels rege-
ring som officielle gæster ved højtideligholdelsen.

March gennem Bogense ved 50-året 
for Danmarks befrielse, 5. maj 1945.
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1969: 12. april kompagnifest i anledning af Kompagniets 20-årsdag.
1970: 20. juni signaløvelse med deltagelse af 6 hold omkring Gyldensteen med 
afslutning på Skovridergården. 30. november foredrag af oberst H. M. Lunding, 
tidligere chef for den militære efterretningstjeneste. Det var ham, der prøvede 
at advare den danske regering om, at tyskerne var på vej den 9. april 1940, men 
ingen ville som bekendt tro på ham. Lundings fortsatte efterretningsaktiviteter 
medførte et ophold i Spandau fængslet. Det var desuden major Schmidts sidste 
tjenestedag som chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn, som han brugte på at 
møde op til foredraget.
1992: 29. april besøg af Chefen for Hjemmeværnet, Generalmajor Rudd Gott-
lieb, i anledning af 25-året for Kompagniets tilstedeværelse på Gyldensteen. 
Der var opmarcheret en æresparade med fane. Der er sjældent set så mange 
stjerner, som på skuldrene af de officerer, der var mødt op. Der var en speciel 
grund til, at en general ville besøge et hjemmeværnskompagni på en »kun« 
25-årsdag for vores lokaler, nemlig den, at generalen havde været menig soldat 
under vores tidligere chef Willy A. Jensen, da denne var officer i Livgarden, så 
alt, der behøvedes, var en telefonopringning for at bringe det fine besøg i stand.
1995: Et stort 4. og 5. Maj arrangement, nok det største, Kompagniet nogen-
sinde har prøvet. Alt Hjemmeværnspersonel var mødt op sammen med alle 
sportsforeninger og forsvarsbrødre; der var desuden et stort detachement fra 
Marinehjemmeværnsflotille 246, Hjemmeværnskompagni 4106 og Hjemme-
værnskompagni 4107. Kompagniet havde som en gestus inviteret alle de mod-
standsfolk, der var i stand til at deltage. Dagens højdepunkt skulle være en tale 
af modstandschefen i Bogense, lensgreve Carl Johann Bernstorff, som var fløjet 
hjem fra England i anledning af begivenheden, men han fik dagen før et ilde-
befindende, derfor trådte Willy A. Jensen til i stedet for. Et forsigtigt skøn over 
antallet af fremmødte i byen går på, at der var op mod 2.500 personer til stede.

KC
PL Mogens greve Bernstorff 01 APR 1949  – 09 DEC 1953
PL Svend Aage Buch 01 JAN 1954  – 30 APR 1954
PL Carlo S. Madsen 01 MAJ 1954 –  15 APR 1955
Knud Andersen 16 APR 1955 –  31 AUG 1955
PL Knud Andersen 01 SEP 1955  –  30 JUN 1965
Willy A. Jensen 01 JUL 1965  – 31 JAN 1977
Hans Henning Schmidt 01 JAN 1978  –  30 NOV 1989
Bent Troelsen 01 DEC 1990  – 31 AUG 1996
PL Steen Kajberg 01 SEP 1996  – 31 AUG 1997
PL Bent Troelsen 01 SEP 1997  – 28 FEB 2002
LT Frede Hansen 01 MAR 2002  – 31 DEC 2005
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NK:
LT Ole Andersen  – 31 OKT 2000
LT Frede Hansen 01 NOV 2000  – 28 FEB 2002
LT Ole Andersen 01 JUN 2002  – 31 OKT 2005

KBM:
MG Willy Jensen  – 31 JAN 1998
KP Paul Otto Sommer 01 FEB 1998  – 30 SEP 2000
KP Heidi Nielsen 01 NOV 2000  – 31 MAJ 2002
SG Paul Otto Sommer 01 JUN 2002  – 31 OKT 2005

SKIN / SKYLÆ:
LT Knud Jørgen Andersen  – 31 MAR 2000
OS Frede Hansen 01 APR 2000 –
OS Jørgen Jagd Frederiksen 01 MAR 2002  – 31 DEC 2004
OS Claus Larsen 01 JAN 2005  – 31 OKT 2005

IBM:
KP Jette Madsen  – 31 MAR 1999
LT Bjarne Uberg 01 APR 1999  – 31 OKT 2000
MG Jens Monrad-Andersen 01 NOV 2000  – 31 JUL 2002
MG Jørgen Nielsen 01 AUG 2002  – 31 OKT 2005
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Hjemmeværnskompagni (HVK) Bogense

01 JAN 2006 dannedes HVK BOGENSE af HJVK 4108 BELDRINGE og 
HJVK 4104 BOGENSE

KC:
KN Thomas Degn-Knudsen  – 01 OKT 2010
PL Stig Andersen 01 OKT 2010 

NK:
PL Jan Jørgensen  – 01 OKT 2009
SG Sanne Abelstedt Jagd  01 OKT 2009  

KDOBM:
KP Camilla Mulvad 01 MAJ 2008 

SKYLÆ:
SG Kim Morten Rasmussen  01 FEB 2008 

IBM:
MG Lars Stjernegaard Jensen  – 30 APR 2006
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4106 Søndersø

01 JUL 2000 dannedes HJVK 4108 BELDRINGE af HJVK 4106 SØNDER-
SØ og 4107 OTTERUP.

01 JAN 2006 dannedes HVK BOGENSE af HJVK 4108 BELDRINGE og 
HJVK 4104 BOGENSE

Autoriseret: 01 NOV 1995.

Anlagt: 01 JAN 1996. 
   
Motiv: Gevær, spade, hjelm og spøgelse i skjold med indskrift.

Symbolik:  Geværet, spaden og hjelmen er Hjemmeværnets vigtigste 
midler til løsningen af opgaver.

   Spøgelset refererer dels til kompagniområdet, hvor der er 
mange store gårde med hver deres spøgelsestraditioner, dels 
til den bag Hjemmeværnet værende holdningsmæssige ånd.

Beskrivelse:  I grønkantet grønt skjold (50 X 62 mm) sort silhouet af spø-
gelse med indskriften »HJVK 4106«, belagt med et mod 
venstre skråtstillet brunt gevær M/75 med opadvendende 
pibe og sorte metaldele, til venstre for magasinet en oliven-
grøn stålhjelm og på kolben belagt med en mod højre skråt-
stillet olivengrøn feltspade med opadvendende skaft.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt 
personel ved kompagniet.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog:  »EN TROVÆRDIG DEL AF DET DANSKE FORSVAR«. 
(KC Jørn Hartmeyer).

Fremstillet i maskinbroderi af Jysk Emblem Fabrik, Viby J.
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JØRGEN PEDERSEN
Træk af kompagniets historie 
I sommeren 1951 blev der afholdt nogle lokale orienteringsmøder om hjemme-
værnet på initiativ af nogle borgere, vist nok i Morud Forsamlingshus og med 
indlæg af kaptajn Johs.Schmidt. Det resulterede i, at der den 11. oktober 1951 
blev iklædt 11 mand ved Hjemmeværnskompagni 4104, Bogense, som området 
hørte under. Der blev dog arbejdet selvstændigt i området som »Deling Lange-
sø«. Teoriundervisning foregik som regel på Taagerod Skole. Leder blev Marius 
Kryhlmann, og han blev dygtigt hjulpet af en soldaterkammerat, kaptajn E.O. 
Hansen, der var adjudant hos Regionschefen, oberst Kjeldsen.
 I februar 1952 blev der oprettet et selvstændigt depot for delingen på Kelle-
bygaard, og 1. marts blev de første iklædt lokalt. Forårets tilgang var 11-12 mand. 
4.-6. september deltog mandskabet i en stor eftersøgning ved Hjulby moser ved 
Nyborg af Kellernæsmorderen. Skydetræningen foregik for det meste i Haarslev 
på en ret primitiv skydebane. Transporten dertil foregik samlet og på lastvogn.
 I foråret 1953 var der stor tilgang, ca. 25 mand, og 1. juli fik vi status som 
selvstændigt kompagni, der blev betegnet Hjemmeværnskompagni 4106 Lan-
gesø og som omfattende sognene Vigerslev og Veflinge. Styrken var nu noget 
over 35 mand, og blev opdelt i 3 grupper med 1. gruppe i Langesø-Morud, 2. 
gruppe i Rue-Vigerslev og 3. gruppe i Veflinge. I 1955 blev der oprettet en lo-
kal lottekreds, Kreds 414 Langesø, med ca. l0 lotter, og i 1954 kom 5-6 mere. 
Kompagniet havde et meget fint samarbejde med lotterne, og det resulterede 
i, at der blev oprettet en sanitetsgruppe sidst i 50’-erne. Den var meget aktiv 
gennem mange år.
 I oktober 1954 holdt Kompagniet sin første week-end øvelse, der foregik 
omkring Farstrup Savværk.
 13. februar 1955 afsluttes et befalingsmandskursus ved Langesø omfattende 
posttjeneste, vejspærringer, kampvognsattrap, skydning med Energa-granat, 
bortsprængning af forsagere og demonstration af »ildlanse« (gennemskæring 
af kampvognsbælter). I 1955 stillede godset Langesø et område til rådighed for 
en skydebane, og ved frivillig indsats og med midler fra Bygningstjenesten blev 
der bygget en skydebane med 3 baner.
 Skydebanen blev festligt indviet 5. maj 1956. Den har siden lejlighedsvist 
været brugt af garnison, politi, region, distrikt og lokalt til fugleskydning. I no-
vember var der stor øvelse over hele Fyn. Kompagniet skulle bevogte kom-
pagnidepotet, men blev overrumplet totalt (alle holdt kaffepause). Næste fase 
i øvelsen udgik fra Udby, hvorfra man gik nordpå delvis i snevejr og med træf-
ninger undervejs og sluttende omkring Kauslunde søndag formiddag.
 I januar 1957 blev en salonskydebane i den gamle træsal på Kom-Igen Kro 
indviet. Så kunne skydetræningen også holdes i gang om vinteren, idet Kom-
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pagniet hertil havde indkøbt 2 Otterup salongeværer. Dette år fik vi det første 
radiomateriel. En SMH-station til forbindelse med Hjemmeværnsdistriktet 
og 2 SMJ-radioer til kompagnibrug. SMH var en tung og stationær radio, der 
havde været til brug for kampvogne under krigen, og som var meget ømfindtlig 
for atmosfærisk støj. Der blev nu en meget aktiv signalgruppe med 3-4 mand 
og nogle lotter. I en lang årrække havde vi et af Hjemmeværnsdistriktets mest 
aktive signalhold, ledet af gruppefører Karl Pedersen.
 Da Kompagniet ikke havde specielle bevogtningsopgaver i eget område, var 
vi tildelt 4107 som hjælp ved forsvaret af Beldringe lufthavn, og med tilholdssted 
på en gård i Taastrup ret nær ved Serup mose. I pinsen 24.-26. maj 1958 var der en 
stor øvelse »Do it again« med deltagelse af SAS-styrker og militær fra Fredericia. 
3 døgn er lang tid, når vi ingen fjender mærker, og den ene nat havde vi et vold-
somt torden- og regnvejr, så alle måtte søge ly. Et kvarter inden øvelsesslut kom 
der et storstilet angreb på lufthavnsområdet, men vi havde afsluttet øvelsen på 
grund af en misforståelse om ZULU-og ALFA-tid. Det var en temmelig kedelig 
oplevelse, og vi var i det hele taget ret kede af at skulle væk fra eget område. 
Kompagniet skiftede chef i løbet af året, således at Karl Nielsen, Farstrup, over-
tog ledelsen pr. 1. august og med baron Godske som ny næstkommanderende.
 I 1959 fik vi ret stor tilgang, og der blev således oprettet en sanitetsgruppe. 
Den var meget aktiv og havde et godt samarbejde med sanitetslotterne. Kom-
pagniet var nu på godt 50 mand; tilgangen til Hjemmeværnet skyldtes (vist 
nok) Ungarnskrisen. For vores vedkommende meldte mange af disse sig ud 
igen efter ret kort tid (1-2 år). I februar var der stor Fynsøvelse igen, også med 
bevogtning på Flyvepladsen. Først i øvelsen havde vi dog opgave med at be-
vogte Region IV´s base på Havrehed-skolen, hvor bl.a. SAS-fanger blev afhørt 
med meget hårdhændede metoder. I maj deltog flere grupper i feltskydning på 
det militære øvelsesterræn i Fredericia. Det var nu blevet tradition, at Kompag-
niet holdt en større efterårsøvelse, og dette år holdtes den omkring Vædehule-
skov og med kommandostation hos Evald Rasmussen. Det var et par grupper 
– vist fra 4l04 – som agerede fjender. I vinteren 1959/60 afholdt Regionen et 
befalingsmandskursus i Beldringe over 7 aftener. Alle vore befalingsmænd del-
tog, da det var pligtig tjeneste. Aktiviteterne stod nu i uddannelsens tegn, fordi 
der var bebudet en inspektion af regionscheferne.
 Omkring 1960 deltog Kompagniet i flere år på Kr. Himmelfartsdag i Bogen-
se Skytteforenings kooperationsskydning, d.v.s., kappestrid mellem 4-mands 
hold fra samme firma-, forening-, virksomhed- eller fra samme hjemmeværns-
gruppe, ligesom Kompagniet deltog flittigt sammen med de øvrige nordfynske 
kompagnier i feltskydningen på Flyvesandet.
 19. marts 1961 stillede Kompagniet så til inspektion for oberst Skriver Jen-
sen og oberst K. Kjeldsen i området N for Ryds Mølle. Opgaverne lød på: 
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Gruppens fremrykning under egen sikring – vejkontrolpost – ildoverfald fra 
forberedt stilling – tilbagetrækning fra stilling – gruppeangreb i spredt orden. 
Vi var ret nervøse, men grupperne gik frisk til den med hver deres opgave, og 
der var da også anerkendende ord til os bagefter.
 I april 1962 blev danmarksmesterskabet i terrænsport afholdt i og omkring 
Langesøskovene. Kompagniet var behjælpelig med bemanding af nogle af po-
sterne. I disse år havde vi et par meget gode geværskytter, der flere gange del-
tog i regionsskydningerne. Olav Skov på gevær M/53 fik 1. præmie i flere år 
– 62 og 64 – og Erik Rasmussen fik 1.præmie på gevær M/50 i 1962. Olav Skov 
var også med i landsskydningen, men kiksede desværre sidste skydning, ellers 
var han blevet landsskytte. I juli deltog kompagniet i en storstilet parade på 
Dyrskuepladsen i Odense, hvor Kongen indviede en ny fane til Fynske Livregi-
ment, der havde 350 års jubilæum. Efterårsøvelsen foregik omkring Skovmøl-
len og op mod Rugård. 4107 var orange styrke.
 I 1963 var der lagt stor vægt på skydeuddannelsen, især med at få hele ma-
skingeværholdet uddannet. Den årlige efterårsøvelse blev holdt i området om-
kring Taagerod Bakkegård. 
 I november holdtes instruktion i sprængningstjeneste, og 30. november 
overværede mandskabet sprængning af den gamle vindmølle på Ryds Mølle 
under ledelse af kaptajn Blichfeldt. Det første forsøg havde ikke megen virk-
ning på det svære træværk, møllen var bygget af, så der måtte nye ladninger til, 
førend den blev væltet. En god træning for vore sprængningsfolk.
 I løbet af foråret 1964 afholdt vi en 4-afteners grundskole for nye folk, da 
vi havde fået tilgang af en del helt unge. Der blev afsluttet med en kompagni-
feltøvelse 25. maj i området ved Røde Mølle, bl. a. også med eftersøgning i tæt 
skov, hvori der var gemt fjender. Efterårsøvelsen blev udsat, i stedet skulle vore 
Ø-hold deltage i Hjemmeværnsdistriktets brosprængningsøvelse 26. september 
ved Skovbrynet.
 I februar 1965 deltog vi i en stor øvelse med SAS-folk og genindkaldte 
soldater i et område S for Hovedvejen. Vi hjalp Ejby-kompagniet og skulle 
etablere kommandostation på Adlerhus ved Wedellsborg. Det var øvelsesob-
jekt, og ca. 30 SAS-folk blev landsat lige S for os med faldskærm og lige inden 
mørkningen. I løbet af 1/2 time blev vi angrebet, og alle blev taget til fange. 
Englændernes optræden var meget kontant, alle blev gennet ind i et mindre 
rum under effektiv bevogtning. Vi snød dem dog med en uopdaget radio, så 
der blev sendt situationsmelding til Hjemmeværnsdistriktet. Ud på aftenen for-
svandt englænderne lige så stille, og ingen så dem mere under øvelsen. Det var 
rigtig vinterkrig, meget sne og temperaturer om natten på ÷10-l50°, og det blev 
nærmest snestorm senere. Det var en af Kompagniets helt store oplevelser. Der 
blev i årets løb holdt flere mindre instruktionsøvelser, bl.a. blev der ved nogle 

Fyns Tidende o. 01 APR 1964: Inter-
view med Oberst Kjeldsen i anledning 
af Hjemmeværnets 15-års beståen. 
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af broerne i området gravet ned til de minebrønde, der er anlagt. Dette var dog 
under instruktion af Hjemmeværnsdistriktet.
 I februar 1966 deltog vi i en uddannelsesweekend på Skovbrynet sammen 
med Hjemmeværnskompagni 4102 og 4109, idet kompagnierne i løbet af året 
ville få udleveret nogle finskydningsgeværer M/66 med kikkert og 2 Carl Gus-
tav 84 mm dysekanoner. Der blev udpeget folk til disse våben, og Hjemme-
værnsdistriktet skulle så give dem uddannelsen herpå i løbet af efteråret.
 Kompagniet var 13.februar 1967 udtaget til måltagning for de nye udgangs-
uniformer på stolefabrikken i Farstrup. Vi var ret optimistiske, for vi mente, at 
vi ret hurtigt slap af med de tykke battledress uniformer, men politiske bespa-
relser kom i vejen herfor. 1. april deltog vi i Region IV store depotøvelse. Vi 
skulle på vores depot demonstrere iklædning af nyt mandskab for bl.a. Hjem-
meværnschefen. Vi slap meget fint fra det, og fik god ros herfor fra højere side. 
Kompagniet havde fået ny opgave med at være modtagehold på Højstrup for 
Regionens udskrevne lastvogne. I september skulle dette afprøves, og den 24. 
stillede vi med 3 grupper og et forplejningshold. Der blev etableret adgangs-
kontrol flere steder og ført nøjagtig kontrol af køretøjernes rute ind i området. 
Ca. 35 vogne fra Vestfyn var mødt op til mønstringen. 2 mand i Kompagniet var 
udtaget til landsskyttestævne på Sjælland, Olav Skov på gevær M/53 og Karl-
Åge Larsen på maskingevær. Olav Skov var meget tæt på at blive landsskytte.
 P.g.a. sygdom måtte Karl Nielsen stoppe som leder af Kompagniet, og samti-
dig forlod baron Godske posten som næstkommanderende, så Kompagniet var 
i stor nød for ledere. Skydeinstruktør Stubgaard overtog midlertidig ledelsen 
1. april 1968. Kompagniet fik ombyttet uniformer 13. juni på Morud Forsam-
lingshus, der var blevet omdannet til depot, og alle fik nu den nye kampuniform 
M/58. Delingsfører Jørgen Pedersen, Bakkegaard, indvilgede i at overtage le-
delsen af 4106 pr. 1. august og Poul Stubgaard fungerede som midlertidig næst-
kommanderende sammen med jobbet som skydeinstruktør.
 Forskellig afgang havde bevirket, at Kompagniet nu kun var på ca. 35 mand, 
og aktiviteten rakte kun til almindelig vedligeholdelsesuddannelse.
 I 1971 var en hjemsendt befalingsmand fra hæren, John W. Andersen, bosat i 
Morud. Han blev hvervet og ville godt være næstkommanderende. 1. november 
overtog han så posten efter Stubgaard, men han fangede aldrig Hjemmevær-
nets ånd, så han udtrådte af kompagniet i juli 1972. I 1970 havde Hjemme-
værnsdistriktet fået ny chef, major Jørgen Jørgensen, kaldet »Jønne«, og i løbet 
af 1971 havde han fået inspektør Carl Nordstrand, Rugaard, overtalt til at være 
leder af 4106. Han tiltrådte 1. januar 1972, og samtidig var der kommunesam-
menlægning, så området til 4106 blev kraftigt forøget, og navnet blev derfor 
ændret til Søndersø. Jørgen Pedersen overtog så posten som kommandobe-
falingsmand efter Marius Bendixen, som gerne ville afløses. 1. december var 
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Kaj Hansen uddannet som skydeinstruktør og overtog denne funktion efter 
Stubgaard, som stadig var næstkommanderende.
 I januar 1972 fik kompagniet et fast tilholdssted, Høje Led, et hus der tilhør-
te Rugaard, som vi fik indrettet til en fin ramme for Kompagniets aktiviteter. 
 Carl Nordstrand gik meget energisk op i hjemmeværnsarbejdet, og i april 
1973 blev der afholdt en storstilet hverveudstilling på Rugård. Det gav stor 
tilgang og i løbet af ret kort tid nåede vi op på omkring 100 mand. Det krævede 
megen aktivitet omkring uddannelsen, også af nye befalingsmænd.
 I september var der en stor todagesøvelse i hele Hjemmeværnsdistriktets 
område med deltagelse af Jægerkorpset og amerikanske soldater som orange 
styrker. Rugaard var udlagt som depot, så vores opgave blev ret omfattende, 
både med bevogtning og adgangskontrol og overvågning af kompagniområdet. 
Bevogtningen var dog blevet for kraftig, så de ville ikke angribe, men enkelte 
nålestik blev det dog til. 
 Lottekompagnierne blev nedlagt oktober 1974, og lotterne indgik i hjem-
meværnskompagnierne som lottegrupper. 4106 har i mange år haft stor gavn og 
godt samarbejde med de ca. 17 lotter, der var i området her. Vi har også i disse 
år haft en meget aktiv og dygtig hundeførergruppe, som Kompagniet havde 
stor gavn af ved forskellige øvelser.
 Gruppefører Ulrik Skjoldborg, Søndersø, tog videre uddannelse på Nymin-
degab og blev pr. 1. januar 1975 udnævnt til næstkommanderende og afløste 
dermed Stubgaard, som så fortsatte som delingsfører for 3. Deling, som nu be-
stod af ældre personel.
 Agnethe Christensen, Gerda Hansen og Jørgen Nielsen deltog i juli 1976 
i Nijmegen-marchen i Holland. I oktober var det 25 år siden Hjemmeværnet 
begyndte her i området, hvilket blev fejret 9. oktober, begyndende med fest-
skydning på Langesøbanen om formiddagen og senere med jubilæums-fest i 
Veflinge Forsamlingshus. Der mødte ca. 100 personer hvoriblandt forskellige 
gæster.
 Skjoldborg rejste fra området, og 1. februar 1977 blev Kaj Hansen ny næst-
kommanderende og han blev som skydeinstruktør afløst af Jens Harder. 1. 
marts fik vi ny våbenmester, idet Frank Melander overtog efter Axel Ander-
sen, som havde haft posten siden starten. Depotet flyttes så til Hedebovej. 1. 
september udtrådte Kaj Hansen og afløstes af Carsten Møller som næstkom-
manderende.
 Der er nu mellem kompagnierne 4104, 06 og 07 dannet Uddannelsesafsnit 
II, og flere større øvelser foregår i fællesskab, således også en sanitetsøvelse 
ved Beldringe i februar 1978. Sommerøvelsen 15. juni starter i Særslev og med 
rute ind i 04 og 07 områder for at slutte på Rugård. Den fælles efterårsøvelse 
2. september foregår i området Dallund-Serup-Beldringe og Stensby. Grund-
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laget er, at 4107 skal forsvare lufthavnen, mens 4104 og 4106 så skal opklare 
og senere angribe. Alarmering kl. 1300 og øvelsesslut kl. 2300. Ialt deltog ca. 90 
mand.
 Kompagniet er blevet opsagt i brug af lokalerne på Venteløkke, hvor vi har 
holdt til siden december 1975. Der er bevilget lejemål af Veflinge gamle Skole, 
og også midler til maling m.m. l0. maj 1979 var der landsridestævne i Langesø-
skovene, og 4106 stillede med mandskab til posthjælpere og til radioforbindel-
ser. 18. maj var der delingsøvelse med luftmeldepost Ornebjerg og 4110 Ejby. 
Der deltog ca. 65 mand. 6. oktober var Kompagniet med i en distriktsøvelse 
med tyske helikoptere som deltagere. Vi skulle oprette stilling ved Smidstrup, 
4104 skulle så opspore og angribe os. Efter øvelsen fik mange af os en rundtur 
i helikopteren. I sommerens løb blev de nye kompagnilokaler sat i stand, og 6. 
december holdt vi indvielse med flere officielle personer som gæster. Styrken i 
4106 var nu på 117 hoveder, 98 M og 19 K.
 Kompagnichefen ville gerne afløses nu, og pr. 1. januar 1980 overtog Carsten 
Møller så posten, og Steen Ellegaard rykker op som ny næstkommanderende. 
O-planerne for Kompagniet var blevet kraftigt revideret, så megen indsats gik 
med, at befalingsmænd og mandskab blev opøvet i de nye forhold.
 Der var ansøgt hos Danmarkssamfundet om en fane til 4106, som vi 15. juni 
1981 fik overrakt i Odense Idrætshal. 15.-18. juni var der arrangeret en Hjem-
meværnsudstilling i Søndersøhallen, hvilket da også gav nogen tilgang, da der 
blev skrevet 13 begæringer. 31. oktober holdes kompagnifest i Morud, og den 
nye fane bliver indviet ved en lille højtidelighed.
 I oktober afholdtes en mindre øvelse med en deling fra felthæren, som var 
på march fra Odense ad den gamle banelinie gennem skoven til Andebølle.
 I februar-marts 1982 blev afholdt et sanitetskursus ved 4104, hvori 36 mand 
fra 4106 deltog. Samtidig holdtes et terrænsportskursus i Veflinge med 11 fra 
Kompagniet som deltagere. Oktober bød på en mindre øvelse med militæret. 
En bataljon fra Odense skulle køre gennem vores nordlige område. Vi fik lavet 
enkelte ildoverfald, men kolonnen kørte bare hurtigt igennem.
 I februar 1983 blev der forbud mod al aktivitet p.g.a. mund- og klovsyge. 
Forbuddet blev ophævet midt i maj. I juni deltog 20 mand i Distriktets Sanitets-
dag på Skovbrynet. Ved sommerøvelsen 9. juni hos 4104 blev der en 1. plads til 
vores kompagnipatrulje. 25. november holdtes øvelse på det nordlige Fyn for 
engelske SAS-folk. Vi havde kommandostation i Ejlby og fik taget 3 SAS-folk 
til fange, som skulle transporteres til Hjemmeværnsdistriktet.
 25. februar 1984 holdt Kompagniet en stor stabs- og signaløvelse på Veflinge 
Skole under ledelse af kaptajn Wester, Hjemmeværnsdistriktet. En lærerig dag 
fra 0900-2000. I april deltog vi med en udstilling i Veflingehallen, hvor borger-
foreningen havde arrangeret fritidsmesse. Vi skulle gå brandvagt om natten.
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 I februar 1985 havde vi en officer fra HAWK-eskadrillen til at fortælle om 
hvad HAWK er, og hvad de kan. Der skal jo nu være nogle stationeret på Fyn. 
Carsten Møller havde bebudet sin afgang som kompagnichef, og pr. 1. april 
overtog Steen Ellegaard ledelsen, og Poul Lund Nielsen rykkede så fra skyde-
instruktør op som næstkommanderende. 1. maj holdtes alarmeringsøvelse, og 
grupperne blev derefter kaldt til kommandostationen til gaskammerprøve. 5. 
oktober blev der afholdt en festlig og utraditionel skydning på Langesø skyde-
bane i anledning af 30-året for skydebanens oprettelse. 1.-2. november deltog 
vi i Distriktets stabs- og signaløvelse i kompagnilokalet i Veflinge. Den varede 
i 24 timer, så vi fik afprøvet vagtafløsningen.
 19.-21. juni 1986 var vores kompagnipatrulje inviteret til Oksbøl til øvelse 
sammen med Jyske Dragonregiment, og det blev alle tiders tur. I august hold-
tes alarmering, kombineret med munderingseftersyn og ombytning af gasmas-
ke til en nyere model. Det var ingen stor succes. 17. september afholdtes intern 
orienteringsøvelse med rute rundt i kompagniområdet. Næsten alle grupper 
mødte. 25. februar 1987 blev en velbesøgt aften på Lavvarslingscentralen i 
Odense. 10. april holdtes kompagniøvelse som træning til, at vi i september 
skal holde mønstringsøvelse for distriktchefen. 5. maj var der mulighed for at 
bese de nye HAWK-raketter, som opstilles på Fyn, hvortil godt 25 mødte op 
på kasernen, hvorfra vi så blev kørt til Langeskov, hvor de er midlertidig op-
stillet. Ansøgning om et nyt kompagnilokale på Lindebjerg 21 blev godkendt 
af Hjemmeværnsdistriktet i august og af Bygningstjenesten, da det var blevet 
meget dyrt med opvarmning i den gamle Skole. 25. september afholdtes så 
alarmerings – og mønstringsøvelse og Hjemmeværnsdistriktet var godt tilfreds 
med indsatsen. Hjemmeværnsudstilling i et telt blev afholdt rundt i kompagni-
området på forskellige butikstorve på lørdage i august-september.
 I løbet af januar-februar 1988 har mandskabet fået udleveret regntøj i ste-
det for det gamle regnslag. 19.-21. februar var et par grupper med hos 4107 
ved deres alarmeringsøvelse. Lørdag 23. april holdt vi reception og indvielse af 
de nye kompagnilokaler på Lindebjerg 21, lige overfor Veflingehallen. Mange 
forskellige var indbudt, og det blev en vellykket dag.
 I maj holdt vi alarmeringsøvelse, hvor 4107 agerede fjender. Øvelsen gik 
godt, men vores fremmøde var for dårlig. 15. juni var 4106 så vært ved årets 
afsnits-sommerøvelse. Udgangspunkt fra Langesøhallen og rundt til opgaver 
forskellige steder og afslutning i en grusgrav i Taagerod. 1. november blev der 
holdt arbejdsdag i det nye kompagnilokale med isolering af loftsrummene. 
Hjemmeværnsdistriktet havde fået en aftale med Nr. Esterbølle indendørs sky-
debane, således at en onsdag aften om måneden i vinterhalvåret kunne Hjem-
meværnet benytte 15 m banerne til træning. Tilbuddet blev godt modtaget i 
4106, som mødte ret godt frem.
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 1.januar 1989 holdt KP op som signalholdfører efter ca. 30 år på denne post, 
han blev afløst af Per Knudsen. 1. marts skiftedes også skydeinstruktør, da Jør-
gen Nielsen overtog efter Aase Sørensen, som flyttede til Jylland. Året bød 
ikke på de store ting, det var uddannelse af mandskabet, det drejede sig om.
 17. februar afholdtes alarmeringsøvelse fra 0900 til ca. 1400 i området ved 
Morud Skov og med tilfredsstillende fremmøde. I marts deltog vi igen i fri-
tidsmessen i Veflingehallen, også med overvågning om natten. 27.-28. oktober 
holdtes en udvidet stabs- og signaløvelse i kompagnilokalet med start lørdag 
kl. 0900 og som først sluttede søndag formiddag. Det blev en hård tørn med så 
lang aktivitet. Kompagniøvelsen 2.-3. november begyndte kl. l900 med over-
vågningslinie Vigerslev-Rue, som 4107 som orange styrke skulle forsøge at sive 
igennem. Senere indgik også flytning af kommandostationen under fuld aktivi-
tet. Øvelsen sluttede lørdag kl. 0400. I december måtte vi have ny våbenmester, 
da Frank Melander pludselig døde, han havde været våbenmester i mange år.
 Uddannelsen dette år skulle have gruppens samlede indsats som hoved-
emne, derfor var der kun øvelser af mindre omfang. Det blev dog også til en tur 
fælles med 4102-04 og 07 til Nymindegab 19.-21. april 1990 med bykamp, rens-
ning og sanitet på programmet og med feltskydning om søndagen. Afsnittets 
sommerøvelse 6. juni var dette år i vores område. Udgangspunkt fra Veflinge 
og ruter rundt i den nordlige og vestlige del af kompagniområdet. Pludselig 
meddelte Steen Ellegaard, at han måtte fratræde 1. august, da han havde fået 
ny stilling og skulle flytte til Ribe. Næstkommanderende Poul Lund Nielsen 
ville dog godt overtage posten, og skydeinstruktør Jørn Hartmeyer fik så op-
gaven som næstkommanderende også. 19. oktober holdtes efterårsøvelse med 
momenter ude ved gruppernes stillesteder. Godt fremmøde og afslutning ud på 
natten. Året gav megen aktivitet, men på gruppeplan. Også en opfordring til 
fortsat god fremmøde ved salonskydning i Nr. Esterbølle. Kompagniet har for 
4. år i træk fået pokalen for bedste fremmøde. 
 Både stab og grupper havde stor aktivitet med at indøve forholdene ved de 
nye stillesteder og opgaver, da kompagniplanerne var blevet revideret igen. 
1. juni 1992 var skiftedag for kommandobefalingsmanden, da Bjarne Laursen 
måtte stoppe p.g.a. stort arbejdspres. Ny på posten er Marianne Brinkhard. 
Ved efterårsøvelsen 12.september var der alarmering kl. 0600, der var fin til-
slutning, men der var store problemer med radiokontakten til delingerne og 
grupperne på de nye steder. Afslutning efter midnat. 28.-29. november var 
der julemesse i Langesøhallen med opgave for Kompagniet med parkerings-
hjælp og brandvagt om natten. Herfor fik vi gratis standplads til udstillingen 
om Hjemmeværnet. Året var præget af stor deltagelse i forskellige uddannel-
seskursers og Kompagniet har fået Hjemmeværnsdistriktets pokal for størst 
tilgang i 1992.
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KMP-udrykning til Nymindegablej-
ren 28.-30. april 1996.

Personel fra HJVK 4102/4104/4106/ 
4107.
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 Henvendelse fra 4104 om hjælp af 3 grupper til øvelse 11. marts 1993 med 
Sergentskolen. Der blev bevilget penge til gulv på 1. sal i Kompagnihuset, så 
på trods af stor gruppeaktivitet blev der også tid til at gøre noget i lokalet. 
Der blev også lavet ekstra sikring af Kompagnidepotet, som også er flyttet til 
Kompagnihuset. Den fælles sommerøvelse 27. maj blev holdt ved Hjemme-
værnsgården i Beldringe og efterårets alarmeringsøvelse holdtes 20. november 
i temmeligt fugtigt vejr.
 Ved nytåret var der våbenmesterskifte, Knud Nielsen stoppede og Kurt 
Hansen, Farstrup, overtog. Der er fortsat god deltagelse i de månedlige vinter-
skydninger i Nr. Esterbølle. 22.-23. april 1994 afholdtes en stor kompagniøvelse 
rundt i hele vores område. Grupper fra 4107 og 4322 agerede orange, og de har 
fået meget bestemte opgaver. 
 Den fælles sommerøvelse er i år hos 4106, og flere af opgaverne var rettet 
mod primitive feltforhold. 28. august var der busudflugt til Hjemmeværnsmu-
seet i Frøslevlejren. Fra 4106 deltog 34 mand i en tur, der var meget oplysende 
for det yngre personel. 29. oktober deltog nogle folk i Hjemmeværnsdistriktets 
uddannelse for personel, der skulle foretage fyrværkeridemonstration for sko-
lebørn.
 Kompagniet var igen med ved julemessen i Langesø-hallen.
 1. januar 1995 tiltrådte en ny kommandobefalingsmand, Heidi Nielsen, og 
Marianne tager sig af jobbet som signalholdfører. Hjemmeværnsledelsen har 
udsendt debatoplæg om Hjemmeværnets fremtid. Der blev holdt kompagni-
møder desangående på Veflinge Skole i februar med god tilslutning og livlig 
debat. Synspunkterne skulle bringes videre op i systemet, så næstkommande-
rende noterede flittigt. 4 kompagnier, 02, 04, 06 og 07, er gået sammen om en 
uddannelsesweekend i Nymindegab 28.-30. april. 4. maj holdtes mindehøjtide-
ligheder for 50-året for Danmarks befrielse. På Nordfyn blev den holdt i Bo-
gense, først med parade foran rådhuset – ca. 25 deltog fra 4106 – derefter march 
til kirken med andagt og 4. maj-budskabet. Der var så fakkeltog gennem byen 
til Marinaen, hvor der var bål og forskellige taler.
 1. juli var der chefskifte i 4106. Poul Lund Nielsen måtte p.g.a. sygdom stop-
pe, og Jørn Hartmeyer overtog jobbet. Der holdtes parade og reception med 
stor deltagelse af mandskabet og med gæster fra nabokompagnier og myndig-
heder. 9. september holdtes for alle 3 kompagnier på Nordfyn alarmerings- og 
mønstringsøvelse. Den begyndte allerede kl. 0700 lørdag, og Vissenbjerg- og 
Aarup-kompagniet var også med, så ca. 300 hjemmeværnsfolk deltog i øvelsen, 
der sluttede ved midnat.
 Årets første øvelse foregik 24. februar 1996, og den var ret barsk med ÷10° 
og sne overalt. Der begyndtes kl 0800 og hovedopgaven var træning i bevogt-
ning og skift af kommandostation og gruppernes opklaring herimod. Øvelsen 
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foregik mest i den nordvestlige del af området. Årets sommerøvelse var 23. 
maj hos 4107, og 4106 tog både 1. og 3. præmien. Ved Distriktets Sanitetsdag 
15.-16. juni deltog 10 fra 4106. 23.-25. august holdtes uddannelsesweekend i Ny-
mindegab for 4100, 06 og 07. Opgaverne bød på småøvelser og skovrensning, 
mørkeskydning og bykamp i Brikby i Oksbøl. Vi havde godt fremmøde og vel 
udført indsats. 3. september blev indkaldt til møde angående oprettelse af en 
støtteforening for 4106, hvis formål skal være at støtte hjemmeværnsarbejdet 
moralsk og økonomisk og være med i oplysningsarbejdet. Camouflageuniform 
M/84 er nu nået til 4106, og i november er der ombytning for grupperne til den 
nye kampuniform. 8.-10. november afholder Kompagniet uddannelsesweek-
end for befalingsmænd i Distriktslokalerne i Etterup. 23. november var der 
alarmering med start kl 0800 og sluttende ca. 0200. Øvelsen foregik i det vest-
lige af kompagniområdet, og var træning i angrebsvis indsats samt at indøve 
overlevelsesfase med brug af kontaktpunkter m.v. Deltagelse ca. 35 mand, og 
der var personel ved Langesømessen igen.
 Der bliver nu lavet et kompagniblad »Kratluskeren« med udvidet omtale 
af arbejdet i Kompagniet og med indlæg fra personellet. Det skal udkomme 4 
gange årligt sammen med øvelsesoversigten. 15. februar 1997 havde Distrik-
tet indkaldt til kommandostationsøvelse i Otterup Skole for alle kompagnier. 

Jens Peter Kjærsgaard, Nr. Aaby og 
Poul Nielsen Søndersø, registrerer 
hjemmeværnsenhederne i et område 
ved Tommerup. Hver brik udgør en 
enhed mellem seks og otte mand. 
Fyns Stiftstidende 16. februar 1997. 
Foto: Anders Brohus.
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Stabs- og signalgrupperne deltog, og det blev en travl og lærerig dag, og også 
med ros til 4106 for godt arbejde.
 Som noget nyt har Hjemmeværnsdistriktet fået mulighed for at lave felt-
skydning igen på Nordfyn. Det var i Nørreby d. 8. marts, og 25 fra 4106 mødte 
op, og der var stor tilfredshed med afviklingen af de forskellige skydninger. 
1. april stopper Kurt Hansen som våbenmester, og sanitets-gruppefører Kim 
Rasmussen overtager. Kompagniet har efterhånden fået en del civile opgaver 
med brand- og sanitetsopgaver ved forskellige arrangementer, f.eks. håndbold-
stævne i Søndersø for børn med ca. 400 deltagere, fodboldstævne i august i Søn-
dersø med ca. 1200 unge, håndboldstævne i Morud med 300 børn, julemesse i 
Morud samt en overlevelses-(oplevelses)tur for 10. klasserne fra Havreheds-
kolen fra fredag aften til søndag morgen. De fik en ret barsk tur, det var hårdt 
at undvære den vante luksus, mente de bagefter.
 Til  weekend i Brikby, Oksbøl, 22.-24. august var der 30 tilmeldt bussen, 
men kun 22 mødte frem. Det blev en god oplevelse med forskellige former for 
bykamp m.m. Efterårsøvelsen 3.-5. oktober var med engelske SAS-folk som 
orange. 4106 havde 2 objekter at bevogte, Hemmerslev Teglværk og Margaard. 
En meget fin øvelse, men bevogtningen var for stærk, så fjenden syntes ikke, at 
de kunne komme ind. Et færdselsuheld ved Teglværket blev dog udnyttet til et 
effektivt angreb. 15.-16. november afholdtes den årlige uddannelsesweekend i 
Otterup og 29.-30. november holdt Red Barnet »åbent slot« på Langesø. Kom-
pagniet stillede hjælpere ved parkeringen, og da det blev et rigtigt tilløbsstykke, 
så var der virkeligt meget at se til på P-pladsen.

Kompagnilokaler
De første mange år havde Kompagniet ingen faste steder at være, men benyt-
tede bl.a. Farstrup Savværk, private hjem og diverse skoler.

01 JAN 1972 benyttedes »Høje Led«, et hus tilhørende Rugaard.
01 JAN 1974 benyttedes »Røde Hus«, et træhus, der tidligere var elevbolig.
01 DEC 1975 benyttedes »Venteløkke«, også tilhørende Rugaard.
01 APR 1979 lejemål af Veflinge gamle Skole.
20 APR 1988 flyttedes ind i hus, Lindebjerg 51, Veflinge.

KOMPAGNICHEFER
Marius Kryhlmann 11 OKT 1951 - 31 JUL 1958
Karl Nielsen 01 AUG 1958 - 31 MAR 1968
Poul Stubgaard 01 APR 1968 - 31 JUL 1968
Jørgen M.Pedersen 01 AUG 1968 - 31 DEC 1971
Carl F.E.Nordstrand 01 JAN 1972 - 31 DEC 1979
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Carsten Møller 01 JAN 1980 - 30 MAR 1985
Steen Ellegaard Jensen 01 APR 1985 - 31 JUL 1991
Poul Lund Nielsen 01 AUG 1991 - 30 JUN 1995
Jørn Hartmeyer 01 JUL 1995 - 31 DEC 1998
PL Thomas D. Knudsen, fg. 01 JAN 1999 - 30 JUN 2000

NK
OS Hans E. Nielsen  - 30 SEP 1997
PL/KN Thomas D. Knudsen 01 NOV 1997 - 31 DEC 1998
LT Kurt Jensen 01 JAN - 30 JUN 2000

KBM:
SG Heidi Nielsen  - 31 JUL 1998
MG Lisbet Jørgensen 01 AUG 1998  - 30 JUN 2000

SKIN:
SG Bent D. Nielsen  - 30 JUN 2000 

VM / FSBM:
SG Kurt Hansen  - 31 MAR 1997
SG Kim Rasmussen 01 APR 1997  - 30 JUN 2000

IBM:
SG Mikael Jørgen  - 30 JUN 1998
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4107 Otterup

01 JUL 2000 dannedes HJVK 4108 BELDRINGE af HJVK 4106 SØNDER-
SØ og 4107 OTTERUP.

01 JAN 2006 dannedes HVK BOGENSE af HJVK 4108 BELDRINGE og 
HJVK 4104 BOGENSE

Autoriseret: 12 MAR 1996.
Anlagt: 24 MAJ 1996. 

Motiv:  Firedelt skjold med løve, humleblad og lilje samt 2 skrift-
bånd.

Symbolik:  Det firedelte skjold er hentet fra kommunevåbnet for Ot-
terup fra 1964, hvor det refererer til det store antal udstyk-
ningsjorder i kommunen.

   Løven refererer til mod, kraft og styrke. Humlebladet, der 
indgår i ærmemærkerne for Hjemmeværnsregionen og dens 
3 Distrikter, symboliserer fynsk frodighed og liljen er hentet 
fra regionsmærket, hvor det refererer til Fyn.

   Den sorte skjoldfarve er hentet fra kommunevåbnet, hvor 
det optræder i de modsatte felter, og den røde farve er valgt 
af visuelle hensyn.

Beskrivelse:  I guldkantet skjold (52 X 56 mm), firedelt af sort og rødt 
og med slynget skriftbånd øverst og nederst, alt omgivet af 
sort bræmme, en venstrevendt oprejst løve i guld med røde 
eller sorte kløer samt rød tunge og med sorte konturer. I 1. 
felt et humleblad og i 2. felt en lilje, begge i guld med sorte 
konturer. Langs skjoldets overkant et slynget skriftbånd i 
guld hvori indskriften »HJVK 4107« og med mellemrum 
mellem skjold og bånd udfyldt med sort. Langs  skjoldets 
underkant et skriftbånd i guld hvori indskriften »OTTE-
RUP«, ligeledes i sort. Mærkets største udstrækning er 61 
X 75 mm.
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Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til kampuniform M/58 
og M/84, til tjenesteuniform M/69 og M/80 K samt til swea-
ter M/79 af alt personel ved kompagniet.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. EMBLEX, Risskov.

JØRGEN CHR. JØRGENSEN, kompagnichef
4107 Udvikling gennem 50 år
Begyndelsen
Hjemmeværnskompagni 4107 Otterup blev officielt oprettet 1. april 1949 som 
et af de 14 kompagnier i Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn. Foruden den nuvæ-
rende Otterup Kommune indgik også Allesø, Lumby, Søndersø og Skamby 
sogne i kompagniområdet
 Det var imidlertid ikke umiddelbart muligt at finde en, der ville påtage sig 
stillingen som kompagnichef. Derfor var området i starten underlagt chefen 
for Kompagni Odense VI. De 3 første fra kompagniområdet blev iklædt på 
Odense Kaserne 12. juni 1949, men Kompagniets første chef blev først ansat 15. 
december 1949. Denne dato må derfor betragtes som kompagniets egentlige 
oprettelsesdato.

Halvtredserne
Efter en lidt svag start voksede Kompagniet i halvtredserne til et stort og velor-
ganiseret kompagni med 3 lette delinger og en kommandodeling.
 I begyndelsen var det især skydeuddannelsen der blev lagt vægt på, og der 
var stor tilslutning. For eksempel afholdt Kompagniet 27. april 1956 feltskyd-
ning ved Flyvesandet. Her deltog 8 geværhold á 5 skytter, 9 maskinpistolskytter 
og 5 maskingeværskytter, i alt 54 skytter. Tal, der i dag kan gøre enhver kom-
pagnichef misundelig. 
 Faktisk var tilslutningen så stor, at det var nødvendigt at afvikle skydeud-
dannelsen delingsvis, hvilket fremgår af øvelseslisten for juli kvartal samme år:
12/8 Skydning i Krogsbølle for kommandodelingen.
26/8 Skydning i Krogsbølle for 2. deling.
 1/9 Skydning i Lumby for skytter, der ikke kan møde 2/9.
 2/9 Skydning i Lumby for 3. delings geværskytter.
 2/9  Skydning i Krogsbølle for kommandodelingen og 3. delings 

maskingeværskytter og hjælpere.

Kaptajn Jørgen Christian Jørgensen, 
chef for Hjemmeværnskompagni 4107 
Otterup var positivt overrasket over 
Litauen.
Besøget er omtalt under Bagges-
gaards erindringer fra sin tid som di-
striktsleder. 2001 var der igen HJVD 
NVF-besøg i Litauen. 
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 9/9 Skydning i Krogsbølle for 1. deling.
16/9 Skydning i Krogsbølle for 2. deling.
23/9 Skydning i Lumby for 3. delings geværskytter.
26/9 Alarmeringsøvelse.
30/9  Skydning i Krogsbølle for 1. deling og 3. delings maskinge-

værskytter og hjælpere.

Der blev dog også holdt øvelser. For eksempel var der 4.-5. juli 1953 weekend-
øvelse med indkvartering i Østrup Forsamlingshus. Der var lagt et alsidigt 
program med bl.a. orienteringsøvelse, skydning, pionerarbejder, sprængning 
og meget andet. Øvelsen sluttede søndag eftermiddag med march gennem Ot-
terup med Hjemmeværnets musikkorps fra Odense i spidsen.

Tresserne
I løbet af tresserne faldt aktivitetsniveauet noget i de lette delinger. Der var 
ikke megen tilgang af unge, og de, der havde været aktive i halvtredserne, be-
gyndte at falde fra. Til gengæld havde specialistgrupperne en opblomstring i 
denne periode. Både Signalgruppen og Sanitetsgruppen var meget aktive, dels 
på grund af nogen meget dygtige gruppeførere, dels på grund af de mange dyg-
tige lotter, der var kommet til. Ligeledes var Hundegruppen meget aktiv, og 
Kompagniet havde en overgang 14 hundeførere til træning.
 Da Hjemmeværnet i 1965 fik tildelt den nye dysekanon med tilnavnet Carl 
Gustaf, blev der oprettet en panserværnsgruppe, som uddannede sig på dette 
moderne og effektive våben. Kanonens voldsomhed fik gruppen at føle, da den 
første gang var til skarpskydning i Borris. Efter skydningen manglede flere 
glasset på deres ur. Den eneste forklaring var, at urglassene ikke havde kunnet 
stå for lufttrykket, når kanonen gik af.

Halvtredserne
Udviklingstendensen fra tresserne fortsatte i starten af halvfjerdserne. Men fra 
omkring 1974 havde Kompagniet en stigende tilgang af unge, og kompagniche-
fen tog initiativ til at starte nogen nye aktive grupper op. 
 Da de nye folk åbenbart oplevede aktiviteterne som spændende og interes-
sante, trak de flere med sig, og i løbet af få år var der opbygget en 1. deling med 
4 meget aktive grupper. Et fremmøde på over 30 mand til en delingsøvelse var 
ikke usædvanligt.
 Hjemmeværnsdistriktet afholdt på daværende tidspunkt løbende uddan-
nelse og øvelser for kompagnipatruljer (senere kaldet udrykkegrupper), og 
her var 1. deling/4107 altid repræsenteret. Til en af disse patruljeøvelser havde 
distriktet fået en aftale med en helikopterenhed fra Tyskland, som kom med 
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6 - 8 helikoptere, der hver kunne rumme en gruppe. Patruljerne blev fløjet til 
Sønderjylland, hvor de blev landsat og skulle løse forskellige opgaver. Inden 
afgang var alle blevet visiteret for at sikre, at ingen havde mad eller penge med. 
Landsætningen skete i fuldt dagslys, så det var med hurtigst muligt at komme 
væk fra landsætningsområdet og i skjul. Første del af opgaven var at søge til 
beredskabsområdet, som lå ca. 10-15 km fra landsætningsområdet. Her fik pa-
truljerne forplejning, som bestod af rå kartofler og levende fladfisk. Efter et 
velsmagende måltid og et kort hvil gik turen videre mod den egentlige opgave. 
For Kompagnipatruljen fra 4107’s vedkommende var opgaven at angribe en 
kommandostation. Det viste sig imidlertid, at der i den pågældende weekend 
blev afholdt grundskole på stedet, og alle elever deltog i bevogtningen, så det 
var, som at stikke næsen i et hvepsebo. Patruljen slap dog fra opgaven uden tab. 
Efter morgenmad under fredsmæssige forhold søgte den til et pick-up-punkt, 
hvor de blev samlet op af helikopteren og fløjet tilbage til Nordvestfyn.

Firserne
Tilgangen fortsatte i første halvdel af firserne, og Kompagniet havde en over-
gang 2 aktive delinger samt en stor og meget aktiv udrykkegruppe. Især sidst-
nævnte var berygtet i hele Distriktet for sine mange bedrifter.
 Ved en SAS-øvelse i midten af firserne havde Udrykkegruppen fået til op-
gave at etablere en overvågningslinie ved Veflinge, hvorfra de skulle observere 
og melde, hvis fjenden passerede. Gruppen var imidlertid så stor, at den sag-
tens kunne udspare en udrykkestyrke, som blev holdt i beredskab ved over-
vågningslinien. Uheldigvis for SAS havde en hel patrulje valgt at passere netop 
der, hvor udrykkegruppen lå, og inden de så sig om, var de alle taget til fange. 
Udrykkegruppen fik imidlertid ikke megen ros for denne bedrift, da det øde-
lagde resten af øvelsen lidt for de øvrige grupper, at fjenden med et slag var 
halveret.
 Signal- og sanitetsfolkene holdt den også gående i denne periode, selvom de 
ikke fik så stor andel i tilgangen.
 Men mod slutningen af firserne gik det igen ned ad bakke. Det kneb med 
tilgangen, og samtidig begyndte de, der havde været aktive i mange år, at falde 
fra og gå over i de passives rækker. 1. og 2. deling skrumpede ind til én aktiv 
gruppe i hver. Sanitetsgruppen havde tilsvarende problemer.
 Udrykkegruppen holdt den derimod stadig gående. Det samme gjaldt Sig-
nalgruppen, selvom gennemsnitsalderen nok havde passeret de 60.

Halvfemserne
I halvfemserne har der i perioder været god tilgang. Blandt andet har Kompag-
niet haft godt udbytte af de direct mail kampagner, som Hjemmeværnsregio-
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nen har gennemført. En af disse skabte grundlaget for en ny udrykkegruppe, 
som i 1996 var blandt de første på Fyn, der blev godkendt som patrulje inden 
for den nye patruljestruktur. Også Signalgruppen har fået del i tilgangen, og 
pigerne fra gruppen har ud over signaltjenesten også deltaget aktivt på skyde-
banen og i diverse feltøvelser.
 
En af halvfemsernes særlige begivenheder var 50 året for Danmarks befrielse 
4.-5. maj 1995. Om aftenen den 4.maj var uddannelsesafsnit II (4104, 4106 og 
4107) arrangør af en stor mindehøjtidelighed i Bogense. 5. maj arrangerede 4107 
en mindehøjtidelighed i Otterup startende med mindegudstjeneste efterfulgt af 
kransenedlæggelse og march til torvet, hvor der var taler og underholdning.
 Øvelser har der også været mange af. En af dem, vi vil huske længe, var øvel-
sen med engelske specialstyrker i oktober 1997, hvor vi havde til opgave at be-
vogte pumpestationen ved Otterup Lystbådehavn og transformatorstationen i 
Brandsby. Ved 6-tiden lørdag morgen havde vi den første kontakt med fjenden, 
da vi takket være vores nye natobservationskikkerter så 2 mand, der obser-
verede mod pumpestationen. De nåede desværre at slippe væk, inden vores 
udrykkestyrke nåede frem. Vi havde denne gang valgt at »pakke« objekterne 
ind i pigtråd, som vi for en gangs skyld havde fået nok af. Dette skulle vise sig 
at være en god ide. Omkring kl. 2.30 natten til søndag skete det. Trods mørke 
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og storm observerede vi angrebsstyrken ca. 75 m fra pumpestationen, og da de 
kort efter satte angrebet ind, var vi advaret. De kæmpede sig hurtigt frem til 
pigtrådsspærringen, hvor de måtte opgive at komme videre, og efter en heftig 
ildkamp trak de sig tilbage. Under angrebet forsøgte de at sende en enkelt 
mand ind gennem adgangsslusen med en sprængladning, men adgangsposten 
var blevet på sin plads og tog ham til fange. Da angrebsstyrken trak sig tilbage 
lå vores patrulje rigtigt placeret, og det lykkedes den at tage den engelske pa-
truljefører til fange. Kort efter gik det løs i Brandsby. Her bestod pigtråden 
også prøven, og der blev taget endnu en fange. Da øvelsen sluttede kl. 6 kunne 
vi gøre følgende status: 2 intakte objekter og 3 fanger.

INGER JØRGENSEN
Lokaler
I de første år havde vi ikke faste tilholdssteder, men benyttede forskellige sko-
ler i området. Eller var hos hjemmeværnsfolk privat, hvilket selvfølgelig ikke 
var optimalt. I nogle år havde vi lokaler sammen med svæveflyveklubben i Bel-
dringe. Det fungerede udmærket, men ønsket om at få foden under eget bord 
var stort.
 På loftet over lufthavnsbygningen var der et stort uudnyttet rum, som kom-
pagnichefen ved et signalkursus havde fået øje på. Sammen med Regionen 
og Hjemmeværnsdistriktet ved major Schmidt og med lufthavnschef Brøgger 
Jensen som mellemmand sendte man en ansøgning til Statens Lufthavnsvæsen. 
I april 1959 underskrev man en kontrakt om leje gældende for 10 år. Lejen var 
meget beskeden, kr. 1.200 pr. år. Inden man gik i gang, skulle der naturligvis pen-
ge til. Der blev sendt en anmodning til alle i kompagniet om at give et beløb til 
formålet. Også Kommunen blev søgt om et tilskud på kr. 200. Alle anmodninger 
blev velvilligt modtaget. Og man gik i gang med arbejdet. Mest ved frivillig hjælp, 
da diverse håndværkere var repræsenteret i Kompagniet. Alle var meget positive, 
man fik foræret døre og vinduer m.m. Ud af anstrengelserne kom et stort møde-
lokale, et radiorum, et rum til frivagter og ikke at forglemme: et køkken.
 Den 16. september 1959 kunne lokalet indvies med deltagelse af bl.a. tidli-
gere kompagnichef E. Jersing og frue, major Johs. Schmidt samt sognerådsfor-
mænd fra de forskellige sogne. Og mange andre. Nu havde Kompagniet fået 
foden under eget bord og lokalerne blev flittigt benyttet i årene fremover.
 Men glæden blev kort. Den 20. maj 1968 nedbrændte lufthavnsbygningen og 
med den vore lokaler med indhold. Så nu måtte man i gang igen med at søge. 
I mellemtiden stillede hjemmeværnsmand Thorkild Nielsen, Søndersø, nogle 
lokaler til rådighed.
 I 1972 blev ejendommen Lufthavnsvej 107 ledig. Da den var ejet af Statens 
Lufthavnsvæsen, gik man i gang med at ansøge om et lejemål af denne ejen-
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dom. Den 18. december 1972 blev kontrakten underskrevet. Så nu havde vi fået 
en rigtig Hjemmeværnsgård med udhuse og have.
 Da Lufthavnen i slutningen af firserne ønskede at sælge ejendommen, køb-
te Hjemmeværnet den, og der er siden foretaget omfattende istandsættelser, 
hvoraf en del er udført af Kompagniets medlemmer.

Skydebaner
I de første år var der oprettet kontakt med skytteforeningerne i området om 
brug af deres skydebaner, men af sikkerhedsmæssige grunde ophørte brugen 
af disse. I 2 år brugtes skydebanerne i Langesø og Bogense. Feltskydninger 
blev afholdt på Flyvesandet, indtil der blev for mange campister. I mellemtiden 
havde man brugt øjne og øren i søgen efter et egnet område til en skydebane.
 En af hjemmeværnsmændene, gårdejer Lars B. Olsen, Lunde, mente, at han 
havde hele to, der kunne bruges. Blandt dem et engareal ved Lumby. Der blev 
indledt forhandlinger med diverse myndigheder. Hjemmeværnsdistriktets chef, 
major Johs. Schmidt, var som sædvanlig drivkraften i disse forhandlinger. Om-
rådet blev godkendt som skydebane.
 Den 18. november 1959 blev en overenskomst underskrevet mellem Lars B. 
Olsen og Forsvarets Bygningstjeneste. Man gik straks i gang med at etablere 
skydebanen. Den 17. september 1960 blev den indviet med tale af kompagni-
chef Frank Ibsgaard, som takkede alle for udført dåd, samt »indskudt« som føl-
ger: Oberst Kjeldsen 1. skud, ingeniør Christensen 2. skud, major Johs.Schmidt 
3. skud og Lars B.Olsen 4. skud. Derefter var der konkurrenceskydning mellem 
hjemmeværnskompagnierne fra Langesø og Otterup. Otterup vandt over Lan-
gesø med 602 mod 546 points.
 Banen blev brugt indtil 20. juli 1977, da man på grund af klager over støj så 
sig nødsaget til at holde op.

Øvelser
»DO IT AGAIN FOR HELE FYN«. Det første møde med engelske SAS-folk 
fandt sted i Pinsen 1958. Sammen med folk fra 4106 Langesø var Kompagniet 
på plads i Beldringe den 24. maj, hvor der oprettedes kommandostation i Luft-
havnsbygningen. Forplejningen foregik i køkkenet på gården Vanget, og der 
blev lavet meget kaffe og kogt mange pølser i løbet af den øvelse.
 Det lykkedes at tage tre englændere til fange, og de blev behandlet for ven-
ligt, mente øvelsesledelsen, idet de fik serveret the og boller, mens de ventede 
på at blive afhentet til forhør.
 I løbet af aftenen trak det op til et voldsomt uvejr med torden og styrt-
regn, så radiokommunikation var umulig, hvorfor telefonen var eneste for-
bindelse.
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 Om morgenen den 25. maj blev et angreb sat ind af et infanterikompagni, 
og hjemmeværnsfolkene begyndte at glæde sig til at komme i virkelig kamp. De 
blev derfor meget skuffede, da kampdommeren kommanderede: »Hold inde« 
og meddelte, at Lufthavnen havde været under bombardement den sidste hal-
ve time, og at alt var udslettet.
 Efter den melding samledes en flok meget våde og skuffede hjemmeværns-
folk i en lade ved siden af lufthavnsbygningen. Her var Hjemmeværnets chef, 
general Johnstad Møller, ankommet sammen med andre høje herrer. En meget 
skuffet og vred hjemmeværnsmand tog ordet og skældte kraftigt ud over øvel-
sens forløb. Generalen svarede, at vi måtte være glade for, at det ikke var en 
virkelig krig, for så ville vi nok være glade for hver time, der gik med bare at 
vente. Men skuffelsen var stor efter den øvelse.
 
Lotter
Ved en velbesøgt hjemmeværnsfest på Otterup Kro den 1. februar 1958 holdt 
kompagnichefen en tale, hvori han bl.a. opfordrede de deltagende damer til at 
blive lotter. Hvis de var interesserede, kunne de i løbet af aftenen få oplysnin-
ger af regionslotte Ida Hansen, der var inviteret med til festen. Det viste sig, at 
der var mange, som var interesserede.
 Så blev der startet en grundskole med en snes deltagere, og den 12. juni 1958 
var der afslutning og iklædning, og der blev valgt specialer. Der blev dannet en 
sanitetsgruppe, en signalgruppe og en forplejningsgruppe. Med hjælp af meget 
dygtige og engagerede instruktører, for sanitetsgruppen, R. Ulrikkeholm, og 
for signalgruppen K. Brøgger Jensen, blev der etableret nogle meget aktive 
grupper, som blev en integreret del af Kompagniet. Forplejningen blev dygtigt 
ledet af Vera Schultz Larsen.
 Våben måtte lotter ikke have dengang, men de kunne oplæres i pistolskyd-
ning. Heri blev de instrueret af den legendariske skydeinstruktør og danmarks-
mester i pistolskydning Fritz Schultz Larsen (Otterup Geværfabrik). I dag kan 
kvinderne deltage på lige fod med mændene på øvelser. De kan få udleveret 
gevær eller maskinpistol, benytte skydebaner, deltage i lederkurser og blive 
gruppe- eller delingsførere, ja sågar kompagnichef.

Den 15. december 1949 er Kompagniets oprettelsesdato.

KOMPAGNICHEFER
Anders Skifter Skriver. Sparekassebestyrer 15 DEC 1949 - 15 APR 1951
Emil Martin Jersing. Postmester 16 APR 1951 - 14 AUG 1957
Frank Ibsgaard. Elinstallatør 15 AUG 1957 - 13 OKT 1960
Aage Groth. Frisørmester 14 OKT 1960 - 29 DEC 1982
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Kai Ingemann Olsen. Maskintekniker. 29 DEC 1982 - 31 MAR 1989
Lars Monin Møller. Lagerchef. 01 APR 1989 - 30 JUL 1991
Per Lindholm Nielsen. Drivhusreparatør. 01 AUG 1991 - 31 MAR 1995
Jørgen Christian Jørgensen. Elektroingeniør. 01 APR 1995 - 30 JUN 2000

NK:
PL Michael Pedersen  - 30 JUN 2000

KBM:
LT Per Ladefoged   - 31 DEC 1998

SKIN / SKYLÆ:
OS Frede Hansen  - 01 APR 2000

FSBM:
OS Lars Monin Møller  - 30 SEP 1999
KP Arne Melby 01 NOV 1999 - 30 JUN 2000

IBM:
SG Jens Monrad-Andersen  - 31 MAJ 1999
KP Jannik G. Nielsen   - 30 JUN 2000
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4108 Beldringe

01 JUL 2000 dannedes HJVK 4108 BELDRINGE af HJVK 4106 SØNDER-
SØ og 4107 OTTERUP.

01 JAN 2006 dannedes HVK BOGENSE af HJVK 4108 BELDRINGE og 
HJVK 4104 BOGENSE

KC:
KN Thomas D. Knudsen 01 JUL 2000 

NK:
PL Michael Pedersen 01 JUL 2000 - 31 OKT 2000
KP Jannik Nielsen 01 NOV 2000 - 31 MAJ 2001
KP/OS Flemming Christensen 01 JUN 2001 - 31 AUG 2004
LT Jan Jørgensen 01 SEP 2004 

KDOBM:
KP Lisbet Jørgensen 01 JUL 2000 - 30 APR 2003
MG Luise Heide Nielsen 01 MAJ 2003 - 31 AUG 2004
OS Flemming Christensen 01 SEP 2004 

SKIN / SKYLÆ:
OS Bent D. Nielsen 01 JUL 2000 

FSBM:
SG Arne Melby 01 JUL 2000 - 30 SEP 2000
SG Lars Kofoed 01 NOV 2000 

IBM:
KP Jannik G. Nielsen 01 JUL 2000 - 31 OKT 2000
MG Lars Jensen 01 JAN 2002
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4109 Årup

Hjemmeværnskompagni (HJVK)4109 Årup-Vissenbjerg
31 AUG 2001 dannedes HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP af HJVK 
4109 ÅRUP-VISSENBJERG og 4110 EJBY. 

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

Autoriseret: 08 FEB 1990.

Anlagt: 01 JUN 1990.
   
Motiv: Fremhævet udsnit af Vestfyn i skjold med indskrift.

Symbolik:  Det gyldne udsnit af Vestfyn omfatter AARUP og VISSEN-
BJERG kommuner, der udgør kompagniområdet. Af visu-
elle hensyn forsynet med røde lysstråler. Regionsområdet 
er gengivet med lysegrønt, der dels refererer til områdets 
natur, dels til Hjemmeværnets farve. Motivfarven hentyder 
til områdets lokale status som »guldklumpen«, der er værd 
at forsvare. Bundfarven samt kant- og indskriftsfarve er 
valgt af visuelle hensyn.

Beskrivelse:  I rødkantet sort skjold (52 X 62 mm) nederst til venstre ly-
segrøn gengivelse af Fyn med omliggende øer, hvorfra et 
fra Nordvestfyn udgående gyldent kortudsnit med sorte 
trafiklinier og byer, forsynet med 5 røde lysstråler. Til højre 
herfor indskriften »HJVK 4109« i rødt i 2 linier.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt 
personel ved kompagniet.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G.K.Pedersen, Kgs.Lyngby.
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BENT MEJLSING
Oprettelsen
17. juni 1949 iklædes Aarup-delingen under Hjemmeværnskompagni 4110 på 
Ejby Gæstgivergård.
 1. november 1951 oprettes den som en selvstændig deling med J.K. Jensen 
som leder.
 15. maj 1952 blev Aarup-delingen på et møde hos sagfører A. Helner i Aarup 
og efter indstilling fra Hjemmeværnsdistriktet udskilt fra Hjemmeværnskom-
pagni 4110.
 1. september 1952 fik Hjemmeværnskompagni 4109 status som selvstændigt 
kompagni, og der overførtes 4 delingsførere, 7 gruppeførere, 56 menige og 6 
lotter fra 4110.
 Revisor Poul Højlund Sørensen blev som delingsfører ansat som kompagni-
kommandør, og 1. november 1952 blev han udnævnt til kompagnichef. Tømrer 
Chr. Sørensen blev næstkommanderende, senere afløst af sagfører A. Helner, 
der i perioder, hvor Højlund Sørensen var adjudant ved Hjemmeværnsregio-
nen, fungerede som kompagnikommandør. Revisor Svend Aa. Svensson blev 
kommandobefalingsmand, tømrermester A. Christensen blev skydeinstruktør, 
drænsmester Carl M. Pedersen blev våbenmester, og assurandør H. Skjoldborg 
blev formand for oplysningsudvalget.
 Kompagniområdet bestod af Aarup, Kerte, Skydebjerg, Orte og Vissenbjerg 
sogne.

Øvelser
Under en englænderøvelse, hvor vi skulle bevogte Aabro og Kerte Bro, havde 
vi kommandostation på Skovbrynet. Der var gravet skyttehuller langs Brende 
Å og her lå Ørsbjerggruppen. Jørgen Jacobsen var delingsfører og havde de-
lingsstade i en lånt skurvogn. En englænder blev fanget, han blev løbet op i vild 
flugt helt til en gård i Hjerup. Øvelsen sluttede søndag middag, hvor vi alle var 
samlet til gule ærter af Ellys de berømte, som kun hun kunne lave dem. Ørs-
bjerggruppen skulle så ned og dække skyttehullerne. Gårdejer Karl Eriksen, 
Kerte, var med på hele øvelsen, selvom han ikke var helt rask med hjertet og 
ville absolut selv dække sit skyttehul til. Da alle var færdige, savnede vi Karl. 
Vi fandt ham død ved siden af det tildækkede hul. Han døde med uniform og 
støvlerne på. Han ville gøre sin pligt som hjemmeværnsmand – og gjorde det!

Ørsbjerggruppen er en veterangruppe i Kompagniet, der blev oprettet i 1956 
og består endnu af 8 mand. Igennem alle årene er det kammeratskabet, glæden 
og lysten til at udrette noget sammen, der har været den bærende kraft. Et af 
medlemmerne beretter følgende:

MAR 2000: Bent Mejlsing, HJVK 4109.
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 Før alle aktiviteter i Kompagniet som vi skulle deltage i, samledes gruppen 
til møde hos mig. Hvis det var til skydning – vi er alle gode skytter med mange 
mærker og pokaler – drog vi samlet af sted, alle skulle deltage, derfor de gode 
resultater.
 Når det var aftalt, og det gik stærkt, så var det frem med kortene til en l’hom-
bre og en øl. De fleste gange hos mig i hytten på Mølle Knappe. Det samme skete 
ved alle gruppemøder og forud for øvelser m.m.
 Vi har deltaget i mange øvelser. I 1965 var der i februar måneden en øvelse med 
engelske SAS-styrker. Den første dag tog vi to mand til fange i åen bag ved Mølle 
Knappe. Den næste bevogtede vi jernbanebroen ved Bred. Jeg satte en mand på 
vagt ved jernbanelinien og sagde, han skulle blive på sin post. Englænderne kom 
langs sporene, han råbte dem an, de overfaldt ham, afklædte ham, og en englænder 
iførte sig hans beklædning og nærmede sig broen, hvor han blev stoppet. Vi opda-
gede, at han havde en anden uniform på under kappen. Men han slap fra os, for de 
ville jo ikke tages til fange, hvis det kunne undgås. Jeg gik så ud for at få fat i posten. 
Da jeg fandt ham, rystede han af kulde. »Hvorfor kom du ikke tilbage og meldte 
eller skød«? spurgte jeg. »Jamen du sagde, at jeg skulle blive på min post, og det 
gjorde jeg så«! Ak ja – det er helt fint at efterkomme en ordre, men....! Det vigtigste 
var dog, at SAS-folkene ikke fik sprængt jernbanebroen.
 Under en øvelse i eget regi, bevogtede en af de yngre grupper i Kompagniet 
Aabro. Vi skulle angribe og overtage broen. Jeg rekognoscerede og fandt ud 
af, at de havde al deres forsvar rettet mod syd. Jeg besluttede at gå over åen 
med gruppen og angribe fra nord. Det gik fint – de opdagede os ikke, før de 
var nedkæmpet. De kunne ikke forstå, at når fjenden skulle komme fra syd, 
så kom han fra nord. Jeg ved ikke, hvordan de unge i Kompagniet føler det i 
Hjemmeværnet. Det er ligesom de går ud og ind efter behag, mens vi er en sam-
mentømret enhed, der har holdt ud i over 30 år sammen.

KNUD HENNING BUCH
Da jeg efter krigen havde oplevet et og andet, var jeg klar over, at Hjemmevær-
net var min plads for at gøre en indsats for vort lands forsvar.
 Glamsbjerg, hvor forvalter Thovstrup, Krengerup, var kompagnichef, var 
det første sted her på egnen, der samlede folk til Hjemmeværnet. Da der efter 
ca. 1 år blev oprettet Hjemmeværn i Aarup, blev jeg overflyttet hertil. Da var 
Poul Sørensen kompagnichef. Vi havde mange øvelser i Ørsbjerg Skov, om-
kring Gelsted, Erholm og Kertebro. Jeg husker da, at vi skulle markere bro-
sprængning ved Kertebro med sprængledninger – men hvilket brag! Jorden 
rystede langt uden om os.
 Under en anden øvelse vi havde ved Kertebro og Ørsbjerg Skov, havde jeg 
på et tidspunkt en jeep. Jeg blev udtaget til at køre for kaptajn Schmidt. I sko-
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ven fik vi et kanonslag ind under jeep’en; det lød, som om jeep’en eksplode-
rede, og det varede lidt, inden vi kunne høre noget igen. Jeg fik hurtigt jeep’en 
i bakgear og kom væk.
 Ved en anden øvelse vi var på, hvor danske soldater var med, tog vi vagten 
ved en bivuak i skoven til fange. De var så trætte, at da vi lukkede døren op til 
deres køretøj, faldt de ud af vognen.
 Vi havde også en øvelse, hvor vi skulle hindre engelske jægersoldater i at 
passere Brænde Å. Broerne var besat, men de gik over åen den nat, selv om det 
frøs ÷15°. De var gennemblødte til skindet, og støvlerne var fulde af vand.
 Vi var engang i Sønder Næraa, hvor vi skulle hindre danske soldater i deres 
fremmarch. Vi ankom til byen i bidende kulde, det frøs omkring ÷18°. Vi blev 
indkvarteret på en gård med en ko, som vi skiftedes til at varme. Men da det 
trak ud til næste morgen, inden der skete noget, tog vi sagen i egen hånd. Sur-
heden var ved at melde sig, og trætte var vi også. Vi fandt så ud af, at fjenden 
befandt sig på en anden gård i nærheden. Der var en allé ned til denne gård. Vi 
havde en mekaniker fra Ørsted med, og han havde en 2-personers Ford med 
klap bag i. Så der blev sat skytter op bag i bilen og af sted gik det. Der blev så 
skudt på vagten og så kom der gang i fjenden, som netop var ved at få udleveret 
morgenmad. Der blev kæmpet fra hus til hus op igennem Sønder Næraa By. 
Der var nogle borgere, der kom op i en fart den morgen.
 I 1981 blev der på Skovbrynet holdt en øvelse, hvori der også deltog tyske 
helikoptere, også flere grupper fra 4109 deltog. Vi blev fløjet fra Skovbrynet ind 
over Aarup-Gelsted og landsat på engen ved Kerte Bro, Det var fuldt feltmæs-
sigt; motorerne gik og 2 mand sprang ud og sikrede; de øvrige fulgte efter og et 
angreb på Kerte Bro var i fuld gang. Helikopteren lettede, da sidste sprang ud. 
Det var en spændende oplevelse at prøve den form for indsats.

Vi sad fem mand, der har været med i Kompagniet i en del år og memorerede 
over, hvilke oplevelser under øvelser her i Kompagniet, vi bedst kunne huske, 
og her er resultatet:

Øvelse FRØMAND på Søndergårde
Kompagnichefen havde sendt 3 mand ud for at gøre klar til en bevogtning af Søn-
dergårde, som skulle være objekt for Frømandskorpset. Da de var færdige med 
klargøringen, ville de på ren Rambo-vis ud for at prøve at finde »frøernes« over-
dagningssted. Bedst som de ligger og kører rundt på skovvejene, ser de 2 mænd i 
joggingtøj med en bærepose i hånden. De to jogger ind på en skovvej, hvor hjem-
meværnsmændene vidste, at der ingen huse lå. Det fandt de noget underligt og 
kørte efter dem for at se nøjere efter, hvad de lavede. Om det var »frøerne«, der 
fandt hjemmeværnet eller omvendt, vides ikke, men vores folk blev taget til fange.
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 Da øvelsen først startede officielt kl. 1900, kunne chefen ikke forstå, at der 
ikke var kontakt til de 3 mand, men tre minutter senere vidste vi hvorfor. Da 
brugte frøerne nemlig hjemmeværns-mændenes bil til at iværksætte et kørende 
angreb på Søndergårde; kl. 1906 var objektet sprængt, og de 3 mand og bilen 
blev frigivet.

Week-endøvelse ved Ellesøgaard
Vi havde en øvelse mod et nabokompagnis beredskabsområde, der var på El-
lesøgaard, som vi skulle angribe. Gården lå op mod en skov på den ene side og 
med ret åbent terræn på de tre andre, så bevogtningsstyrken regnede formo-
dentlig med, at vi ville angribe fra skoven. Ca. 100 m foran gården var der en 
vej, fra vejen gik en allé ned til gården, og langs vejen var der på den ene side 
en temmelig dyb grøft. Vi valgte at krybe/kravle ca. 250 m i grøften og så et 
samlet spring over vejen og fuld fart fremad med aftrækkerne i bund. I løbet af 
et øjeblik stod vi midt på gårdspladsen, før naboerne havde fundet ud af, hvad 
der var sket.

Rensning af hus i Ørsbjergskoven
Vi var nogle stykker i Kompagniet, som hørte, at der var et hus ude i Ørsbjerg-
skoven, som skulle rives ned. Straks kontaktede kompagnichefen ejeren for at 
få tilladelse til at bruge det til øvelse af rensning, hvilket vi fik lov til. Øvelsen 
foregik meget realistisk. Gruppen rykkede feltmæssigt frem, lagde indram-
ningshold ud og resten af gruppen skulle så foretage selve rensningen af huset 
for fjender, hvilket foregik meget realistisk og efter alle kunstens regler: En 
håndgranat ind gennem døren, 2 mand for ind, vildt skydende, næste to mand 
ind i næste rum, håndgranat, bang!, 2 mand ind i stuen, vildt skydende, indtil 
huset var renset.
 Grunden til, at denne øvelse huskes så godt, er at det er meget sjældent, at 
der har været lejlighed til rigtig at rense et hus i vores eget område.

Sådan skal tingene ordnes
Under en gruppes fremrykning i en MAN-lastvogn gik det ikke så godt med 
kortlæsningen. Gruppen kørte ud ad den forkerte markvej, som førte til en 
plantage, hvor træer og buske stod meget flot og hvor vejene blev smallere 
og smallere. Da de ikke kunne komme videre for træerne, gik det op for dem, 
at de måtte være kørt forkert, så de måtte bakke hele vejen tilbage. Senere 
på øvelsen meldte gruppeføreren til næstkommanderende, at de vistnok »var 
kommet til« at knække en stor gren på et træ under bakningen. Næstkomman-
derende besluttede at foretage en åstedsbesigtigelse og kørte derud. Da vi pas-
serede plantageejerens ejendom, kom han farende ud og så ret så ophidset ud. 
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Han fortalte, at der natten før havde været nogle soldater i en lastvogn, som 
havde kørt et vandrør over, så vandet til gården var fosset ned ad markvejen. 
Næstkommanderende gik til bekendelse og tilstod, at det faktisk var derfor, vi 
var kommet. Det beroligede ejeren kendeligt. Vi fik med hans hjælp repareret 
vandrøret og fik i tilgift nogle gevaldige skrøner om dengang, han var soldat. 
Det var en meget tilfreds plantageejer, der hilste af med os.

Hvervning
At udstillinger gennem tiden har været brugt som et middel til hvervning af nye 
medlemmer, er kendt af de fleste. At resultatet ikke har stået i rimeligt forhold 
til indsatsen, er sikkert også kendt.

Mange ting har været forsøgt i Kompagniet: Deltagelse i husdyrudstilling i Aarup-
hallen, i motorshow i Vissenbjerghallen, skilte på Fjelsted Speedway-center 
o.s.v., alt uden de store resultater.
 Den mest positive reaktion vi fik, var ved Røverfesten i Vissenbjerg i 1983. 
Her fik Kompagniet på een gang en hel gruppe på 8 m/k, men det er jo unægte-
ligt længe siden.
 At Kompagniet deltager i civile arrangementer som hjælpere eller aktører 
gør Hjemmeværnet kendt i lokalsamfundet, og da konsulenten i de senere år 
har udsendt skrivelser til de 18-20-årige, har mange reflekteret herpå. Måske 
fordi de har set hjemmeværnsfolk ved civile opgaver og der har fået en snak 
med dem. Dette er nok en bedre form for hvervning.

1996: Øvelse med 1/PNINFKMP/
PLR. Brian Henriksen (t.v.) og John-
ny Petersen HJVK 4109 Aarup-Vis-
senbjerg. (Uden kildeangivelse).
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Lokaler
1952 - 1955:  Forskellige gruppelokaler: I kælder under Diskontobanken, 

Årup og i kælder under skolerne i Kerte og Vissenbjerg.
1955 - 1984: »Skovbrynet« ved Favrskov.
1984 - 1985: »Fugleviglund«, Vissenbjerg.
1985 - 1995: »Bakkegaard« ved Koelbjerg.
1995 - »Skrænten«, Vestergade 66, Vissenbjerg.

Skovbrynet i Favrskov var Kompagniets faste tilholdssted, og det var alle ti-
ders sted. I begyndelsen var bygningerne ikke alt for gode, men de blev bedre. 
I mange år stod Elly og Peder Jørgensen for kostforplejningen, rengøring og 
pasning af de forskellige varmeformer og lagde et meget stort arbejde heri.
 Skovbrynet var en selvejende institution og blev om sommeren lejet ud til 
skolebørns ferieophold. Der var åbne arealer, mange tdr. land med spredt krat, 
gyvel, enebær og en dejlig skov, og der går en slugt igennem hele området. Alle 
tiders til øvelser, handlebaner, nærkamp, sløring, patruljetjeneste, ja, alt hvad 
et kompagni kan ønske sig samt undervisningslokaler, overnatningsværelser, 
toiletter og bad.
 Da Det Danske Spejderkorps for år tilbage købte Skovbrynet, fik Hjemme-
værnet en aftale om favorable lejevilkår til Hjemmeværnsarrangementer i en 
fastsat årrække.
 Denne aftale udløb i 1985, og ved fremtidige arrangementer ville lejen blive 
af en størrelse, som ville tære voldsomt på Hjemmeværnsdistriktets økonomi.
 Kompagniets daværende chef, Bent Jørgensen, bad derfor i eftersommeren 
1984 sin næstkommanderende, Jørgen Jacobsen, om at forsøge at finde et egnet 
sted til en hjemmeværnsgård.
 Jørgen Jacobsen og to andre fra Kompagniet tog bl.a. kontakt til Kompag-
niets to hjemkommuner, Aarup og Vissenbjerg. Ingen af disse kunne umiddel-
bart hjælpe, men ville være opmærksomme, hvis noget måtte byde sig.
 Efter kort tid blev gruppen kontaktet af Vissenbjergs kommunaldirektør, 
Knud Damgaard, som kunne oplyse, at et byrådsmedlem næste dag annonce-
rede et stuehus på en nedlagt landbrugsejendom, Bakkegård, Koelbjergvej 57, 
til leje. Han opfordrede til at kontakte ejeren, således at denne ikke udlejede 
til anden side før et evt. lejemål havde været forelagt Kompagniet.
 For at øge chancen for at få et lejemål godkendt, kontaktede gruppen straks 
Luftmeldeeskadrille Odense om fælles brug af faciliteterne sammen med den 
lokale Luftmeldepost. Da alle var interesseret i et sådant samarbejde, blev et 
lejemål indgået fra 1.april 1985.
 En betingelse var dog, at de to brugende enheder selv foretog en del af 
arbejdet med etableringen af hjemmeværnsgården, hvorfor tremandsgruppen 
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udvidedes med 2 medlemmer fra Luftmeldekorpset med opgave at iværksætte 
etableringen.
 Den daværende lejer fraflyttede den 1. november 1984, og umiddelbart her-
efter kunne enhederne påbegynde opgaven.
 Man vidste, at der skulle laves nyt varmeanlæg, da det gamle bestod af et 
gammelt brændefyr uden mekanisk cirkulation og med radiatorerne placeret i 
midten af huset. Det var ligeledes klart, at nye elinstallationer var nødvendige 
til de lysstofarmaturer, der skulle opsættes. Et kombineret toilet / bad / vaske-
rum skulle erstattes af to toiletter og to håndvaske. Desuden var køkkenet i en 
forfatning, som gjorde det ønskeligt at etablere et nyt. Det viste sig desuden, at 
gulvene nogle steder var så rådne, at de skulle udskiftes. Det besluttedes derfor 
at støbe nye gulve i hele bygningen og samtidig hermed sammenlagdes to stuer 
i den vestlige ende til et rum.
 Den skillevæg, som i den forbindelse skulle rives ned, var funderet på kam-
pesten, som blev båret ud enkeltvis af to-fire mand på en presenning. Da de 
gamle gulve var fjernet, blev der lagt nye rør til varmeanlægget langs ydervæg-
gene, således at de blev skjult under de nye gulve, som i øvrigt blev støbt på 
100 mm. isoleringsbats. Inden man nåede så langt, skulle der imidlertid fyldes 
adskillige kubikmeter grus ind i lokalerne, som kompensation for det hulrum, 
der havde været under de gamle gulve. Da man var færdig med at køre dette 
ind, blev en »fransk dør« i den vestlige gavl muret til.
 Det gamle fyr var placeret i en kælder under det sydøstlige hjørne af byg-
ningen, og denne var så fugtig, at der stod klart vand på gulvet. Det blev beslut-
tet at fylde kælderen op med grus og placere det nye fyr i køkkenet. En enkelt 
protesterede dog, med et smil, mod opfyldningen, da rummet ville være en sær-
deles god »fangekælder«. Rummet blev fyldt, men først skulle det gamle fyr af 
støbejern op. Det kom det ved hjælp af talje og muskelkraft. Et brugt oliefyr blev 
anbragt i køkkenet, og der blev lagt rør under gulvet til en olietank i bryggerset.
 Da man var så langt, at gulvene kunne støbes, tilbød Vissenbjerg Kommune 
på opfordring hjælp af to langtidsledige. Disse opsatte ligeledes nye lofter i to 
af lokalerne. Det kan i den forbindelse nævnes, at Vissenbjerg Kommune gav 
et beløb til hjælp til lofter, da man gerne ville have disse renoveret fra starten, 
og det kneb med Hjemmeværnets økonomiske formåen. Ligeledes gav »Luft-
meldekorpsets venner« et beløb til samme brug.
 El-installationerne blev fornyet, og der blev opsat lysstofarmaturer i alle 
rum. To toiletter blev etableret ved hjælp af genbrugsmaterialer, og to gen-
brugshåndvaske blev opsat. I køkkenet blev de gamle skabe fjernet, og et nyt 
elementskab blev opsat ved vinduet.
 De lofter, som ikke var blevet udskiftet, blev afvasket for limfarve, vægge 
blev spartlet og tapetseret, og hele huset, incl. gulve blev malet. Luftmeldesek-
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tionen dekorerede væggene ved trappen til første sal med Luftmeldekorpsets 
vinge i sort på blå baggrund.
 På et fællesmøde med Kompagniet og Sektionen 24. april 1986 holdtes for 
første gang valg til gårdledelsen, hvortil de fem fra arbejdsgruppen blev valgt.
 Luftmeldepost D4 var placeret på Ornebjerg i kompagniområdets nordlige 
udkant, men med Koelbjergs høje beliggenhed var det naturligt at flytte den 
hertil. Ansøgning om flytning blev afsendt fra Luftmeldedistriktet i november 
1986, og tårnet, placeret i haven i Koelbjerg, blev godkendt den 5. februar 1987.
 Inden man kunne holde officiel indvielse af hjemmeværnsgården, afgik Jør-
gen Jacobsen ved døden, og tidligere næstkommanderende 4109, Bent Mejlsing, 
indtrådte i ledelsen og blev udnævnt til ledende officer for Hjemmeværnsgården.
 Den officielle indvielse af Hjemmeværnsgården foregik den 25. april 1987 
med deltagelse af repræsentanter for Kompagniet, Luftmeldesektionen, Luft-
meldeeskadrillen, Hjemmeværnsdistriktet, Luftmeldedistriktet. Hjemmeværns-
regionen samt lokale samarbejdspartnere: kommuner, politi o.a. Menuen var 
»Spaghetti Napoli« fra feltrationer og dertil fadøl.
 Det viste sig hurtigt, at de malede betongulve var svære at holde ved den al-
mindelige rengøring. Man søgte derfor og fik bevilget gulvbelægning, men det 
viste sig, at der ikke var penge til at ordne alle gulvene på en gang. Heldigvis 
var der allerede på dette tidspunkt så mange penge i Hjemmeværnsgårdens 
kasse, indtjent ved salg af bl.a. øl og sodavand, at det ved hjælp fra denne lyk-
kedes at få belægning overalt.
 Den øgede »trafik« på gårdspladsen nødvendiggjorde, at denne blev gravet 
af og sten og grus pålagt. Ligeledes blev der gravet kloak fra tagnedløbet på 
gårdspladsen. Ved hjælp af gratis genbrugsmaterialer fra opstillinger af prø-
vekøkkener og -badeværelse blev der rejst en væg i køkkenet, således at der 
dannedes en lille gang mellem køkken og toiletter. Væggen blev forsynet med 
skydedør og serveringslem.
 I anledning af Hjemmeværnets 40-års jubilæum fik Hjemmeværnsgården 
overrakt flagstang og flag af Aarup og Vissenbjerg kommuner. Overrækkelsen 
foregik den 5. maj 1989, og blev foretaget af de to borgmestre, Asger Møller, 
Aarup, og Knud Friborg, Vissenbjerg, under overværelse af enhedernes personel.
 I forbindelse med at Hjemmeværnsdistriktets våbenmekaniker fratrådte, 
blev det nødvendigt at etablere våbenkammer på Hjemmeværnsgården, hvil-
ket blev gjort i det tidligere bryggers, hvorfor olietanken måtte flyttes ud i ga-
ragen. Det nødvendige murer- og tømrerarbejde i forbindelse hermed blev ud-
ført af leder og elever fra Fuglevig Produktionshøjskole.
 Gennem tiden er der for overskud ved salg af øl og sodavand indkøbt for-
skellige effekter, som ikke kan fås gennem Hjemmeværnet, f.eks. luftrensere og 
køkkentøj.
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 Indbrud har man ikke været forskånet for. Ved det første indbrud kom 
gerningsmanden/-mændene ind gennem et vindue på første sal, og udbyttet 
blev øl, kaffe og tomme flasker. Flaskerne blev senere fundet i en ladebygning 
på gården. Indbruddet medførte, at der blev sat en jernplade på døren og for 
vinduet i Depotet, hvor de stjålne effekter opbevaredes. Vinduet på første sal 
blev lukket med en træplade.
 Ved indbrud nummer to huggede tyven / tyvene sig vej gennem to døre for 
at komme ind. Udbyttet blev denne gang en telefon og en hjemmebygget elek-
tronisk sprængstofattrap.
 Tredje gang var den værste, da det denne gang gik ud over våbenkamme-
ret. Her blev udbyttet to dysekanoner, uden slagbolte, samt et antal uskadelige 
»blinde« håndgranater. Gerningsmændene kom ind gennem et vindue, hvorpå 
de brød ståldøren op.
 Ved det 10-årige lejemåls udløb ønskede udlejeren at sælge ejendommen, 
og da Hjemmeværnet naturligvis ikke ønskede at købe, måtte Kompagniet 
med vemod fraflytte den funktionelle hjemmeværnsgård, man gennem årene 
havde fået opbygget.
 Lørdag d. 23 september 1995 flyttede vi fra »Bakkegaarden« til vore nye lo-
kaler i Vissenbjerg på Vestergade 66 »Skrænten«. Det var et ældre hus og dår-
ligt vedligeholdt. På grunden ligger en gammel værkstedsbygning, som KFUM-
spejderne havde fået som lokaler.
 Nu kunne vi så begynde forfra med en stor renovering fra kælder til loft af byg-
ningen, som sammen med grunden tilhører kommunen. Bent Mejlsing bad om at 
blive fritaget for hvervet som leder af den nye gård på grund af alder. Den funge-
rende chef, Nina Villadsen, og en gruppe af hjælpere gik i gang med arbejdet. Der 
skulle installeres nye toiletter og køkkenelementer og males og tapetseres overalt.
 1. sal var eet stort åbent rum med en skorsten i midten, hvor der skulle 
skrælles af »til benet« og derpå isoleres under tag og loft, opsættes vægplader, 
der skulle tapetseres og males, gulvene skulle belægges med plader og tæpper, 
og el skulle indlægges i loft og vægge. Et kæmpearbejde, som hjælperne påtog 
sig, men i foråret 1997 var de kørt trætte, hvorfor Nina Villadsen ved et befa-
lingsmandsmøde bad Bent Mejlsing om at overtage ledelsen af den resterende 
renovering, som Hans Jørgen Callesen også ville medvirke til.
 Efter henvendelse til Hjemmeværnsregionen enedes man om at indhente til-
bud på det resterende hos håndværkere. Kommunen blev bedt om at fjerne en 
gammel olietank i kælderen, da der er installeret fjernvarme. I denne og en anden 
kælder skulle væggene pudses og males, gulvet i entreen og trappen til 1. sal fik 
plader og linoleum, ligesom der blev indlagt el i kælderen, men Regionen ville ikke 
være med til at betale lys i indkørsel og gårdsplads, da vi først skulle have udskiftet 
rådne gulvbrædder og isat nye lemme til loft og krybekælder. Heldigvis bevilgede 
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Kommunen elarbejdet med lamper, og da Hjemmeværnsdistriktet og Spejderne i 
fællesskab betalte elstanderne, er det også lykkedes at få udendørs belysningen i 
orden, idet vi sammen med spejderne og en rendegraver nedgravede kablerne.
 Nu mangler der kun lidt malerarbejde, men så meget skal der til for at få eg-
nede lokaler, som folk kan fungere og trives i. Når hjemmeværnsfolk bruger så 
meget af deres fritid i værnet til uddannelse m.m., mener vi, de også skal bydes 
rimelige forhold. Vi fik meget ros, da vi var på »Bakkegaard« over de forhold, 
vi havde der. Kan vi leve op til det på »Skrænten«?
 I den forbindelse vil jeg lige nævne, at på »Bakkegaard« har vi regnet os 
frem til, at der frivilligt er brugt mellem 4.000 og 5.000 arbejdstimer på at få 
lokalerne bragt i funktionsduelig stand.

Skydebaner
I starten benyttede Kompagniet skytteforeningens bane ved Brænde Å og an-
lagde selv en kortdistancebane ved Assenbølle Teglværk. Banerne er nu nedlagt. 
 Den militære bane ved Fredericia og banerne i Aborg, Bogense og en kortdistan-
cebane ved Hønnerup blev senere anvendt. Banen ved Hønnerup er nu nedlagt.
 Banen i skoven i Langesø blev ligeledes benyttet af Kompagniet i mange år, 
og vi var meget glade for at komme der. Den bruges nu ikke længere af os.

Våbenkamre
har været beliggende følgende steder:
Advokat A. Helner, Fredensgade, Aarup.
Carl M. Pedersen, Torp.
Tømrermester A. Christensen, Holmelund.
Storm, Den gamle Købmandsgård.
Hans Chr. Pedersen, Stadionvej, Aarup. Hans Chr. flyttede senere til Ørsbjerg 
i sine forældres hus, og indrettede våbenkammer i kælderen.
Hans Jørgen Callesen, Vissenbjerg, blev våbenmester efter Hans Chr. Pedersen.
Kompagniet havde nu fået indrettet »Bakkegaard« i Koelbjerg, hvor der blev 
indrettet våbenkammer i der tidligere bryggers.
Efter indflytning 1995 i »Skrænten« i Vestergade i Vissenbjerg er våbenkam-
meret indrettet her.

Iklædninger
27. juni 1949 Australsk jakkeuniform m/49.  
  Feltuniform m/44 (battle-dress).
16. maj 1968 Tjenesteuniform m/69 (uniform fin).
11. juni 1968 Kampuniform m/58.
9. sept. 1997 Kampuniform m/84.
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KOMPAGNILEDELSEN
Kompagnichefer
Poul Højlund Sørensen 01 SEP 1952 - 31 AUG 1963
Egon Søgaard Jensen 01 SEP 1963 - 31 JUL 1966
Bent Jørgensen  01 AUG 1966 - 31 OKT 1988
Tommy Christensen 01 NOV 1988 - 31 OKT 1995
Nina C.H.Villadsen 01 NOV 1995 - 30 JUN 1998
Keld Morgen, fg.  01 JUL 1998 - 31 MAJ 1999
PL Tommy Christensen, fg. 01 JUN 1999 - 31 DEC 2000
PL Søren Larsen  01 JAN 2001 - 31 AUG 2001

Næstkommanderende
Karl Henrik Sørensen 01 SEP 1952 
Egon Søgaard Jensen  - 31 AUG 1963
Bent Jørgensen  01 DEC 1963 - 31 JUL 1966
Keld Hovgaard Hansen 01 AUG 1966 - 30 SEP 1974
Bent Mejlsing  01 OKT 1974 - 31 DEC 1983
Jørgen M. Jacobsen 01 JAN 1984 - 15 NOV 1986
Tommy Christensen 01 JAN 1987 - 30 OKT 1988
Jan Flemming Larsen 01 NOV 1988 - 30 NOV 1992
Keld Morgen  01 DEC 1992 - 30 JUN 1998
Palle Fogh Jensen  01 JUL 1998 - 31 MAJ 1999
LT Søren Larsen  01 JUN 1999 

Kommandobefalingsmænd
Svend Aage Svensson 01 OKT 1952 - 31 OKT 1979
Peder K. Jørgensen 01 JUN 1979 - 30 JUN 1992
Nina C.H. Villadsen 01 JUL 1992 - 30 JUN 1996
Palle Tommerup Kaa 01 JUL 1996 - 31 JAN 1997
Nina C.H. Villadsen 01 FEB 1997 - 31 JAN 1998
Sanne Reindel  01 FEB 1998 - 31 AUG 2001

Skydeinstruktører
A.Christensen  01 SEP 1952 - 
Kaj Nicolaisen  01 APR 1965 - 30 SEP 1993
Keld Morgen  01 OKT 1993 - 30 JUN 1998

FSBM:
OS Hans Jørn Callesen  - 31 AUG 2001
PL Keld Morgen          -30 JUN 1998/(30 JUN 2000)
LT Palle Jensen   01 JUL 2000 
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4110 Ejby

31 AUG 2001 dannedes HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP af HJVK 
4109 ÅRUP-VISSENBJERG og 4110 EJBY. 

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP

Intet kendt KMP mærke.

IB JUHL
Hjemmeværnsforeningen for Ejby-Gelsted 1947-1949
De, der havde været aktive i modstandsbevægelsen under besættelsen 1940-45, 
holdt kontakten ved lige og mødtes jævnligt bl.a. hos lærer Andersen i Balslev 
Skole, hvor også nye folk kom til. Blandt de mere aktive, som også stod bag dan-
nelsen af Hjemmeværnsforeningen og senere Hjemmeværnet, kan nævnes Viggo 
Nielsen, Holger Madsen, Carlo Madsen, P.J. Petersen, Hans Chr. Kavin m.fl.

Etablering af hjemmeværnet
Hjemmeværnskompagni 4110 Ejby-Gelsted blev oprettet 1.april 1949 samtidig 
med oprettelsen af det Danske Hjemmeværn. Kompagniområdet blev sognene 
Ejby, Gelsted, Harndrup, Fjelsted, Rørup, Balslev, Ørslev, Husby, Tanderup, Ker-
te, Skydebjerg, Orte, og Vissenbjerg. De første iklædninger fandt sted på Ejby 
Gæstgivergård den 17. juni 1949 og på Cykelfabrikken Grand den 27. juni 1949.
 Som chef for kompagniet udnævntes pr. 1. april 1949 driftsingeniør på Grand 
i Nr. Aaby Egon Sejersdahl Christensen.

Efterfølgende historie er et citat fra erindringer nedskrevet af VIGGO NIEL-
SEN, Ejby.
Vintermanøvren 1950
»Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn bestod af ca. 25 kompagnier, og det var i de 
første år almindeligt med en forårs- og en vintermanøvre, hvor mandskab fra 
alle kompagnierne deltog i forbindelse med felthæren. Hjemmeværnskom-
pagni 4110 Ejby-Gelsted deltog med alle mand, kun 1 mand med influenza 
havde sendt afbud. Distriktet deltog antagelig med 400-600 mand. Dato: Fe-
bruar 1950. Tid: 1400 lørdag til 1800 søndag. Sted: Kalvehavegaard ca. 500 m øst 
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for Tvevad, Rolfsted. Vejr: 10-15 cm let frostsne. Kvarter: Et knippe halm pr. 2 
mand på fodergangen i en kostald med kondensvand i nakken med få interval-
ler. Opgave: At indgå i blå styrker til forsvar af Å-linien mod fjendtlige styrkers 
fremtrængen fra sydøst.

Kampen
Terrænet i vort afsnit bestod af sneklædte marker, let skrånende ned mod åen på 
begge sider af den. Lørdag blev vi alarmeret og formerede skyttekæde hen over 
marken – brun khaki på hvid sne – en livlig skudveksling fandt sted og rimelig 
dækning blev først befalet, når der blev meldt om artilleriild, og grupperne førte 
så kampen videre fra forskellige positioner, og i øvrigt som vi havde lært.
 Om natten Kl. 0130 meldte Mygind og jeg os til en frivillig vagt fra 0200-0400 
ved broen over Tvevad; vi var alligevel ikke trætte nok til at sove med de kolde 
dryp og køernes uro over de fremmede sovekammerater. Det var en skøn stille 
nat med let frostsne, i det fjerne hørtes rumlen af tunge køretøjer. I paksækken 
en pakke kiks og en plade chokolade, et etableret kammeratskab, som måske 
netop den nat udviklede sig til et venskab, som varede så længe, han levede. Hen 
i vagten rumlede et pansret køretøj ned imod os, vi gik i dækning og på nært hold 
trådte vi frem for at få kendeord, men til vor forundring bakkede det øjeblikke-
ligt tilbage trods de blå striber over lygterne. Umiddelbart efter observerede vi 
ude på marken en motorcykel med sidevogn, som kørte frem til et stendige, og 
ordonnanserne sad af. Begge hold startede på maven på hver sin side af stendiget 
frem mod midten. Stilhed, og så røg fire mand op, forlangte kendeord og fyrede 
i samme åndedrag. De to ordonnanser fik dog afleveret deres melding i levende 
live, og vi blev lidt klogere. Kl. 0400 gik turen tilbage til kaffen og gæstfriheden på 
Kalvehavegaard, som Kompagniet ved sin hjemkomst sendte en kæmpebuket.

Afmarchen og de fatale gule ærter
Som proviant til søndag middag fik vi gule ærter. Desværre var de varme, da 
de blev hældt på en mælkejunge, og der var sket noget mærkeligt med dem, så 
det blev afmarch uden middagsmad. På en eller anden måde ramlede vi ind i 
en stor gård, hvor vi blev modtaget med åbne arme. De havde ventet indkvar-
tering, og alle mand blev inviteret til et dækket bord; til gengæld afleverede vi 
de gule ærter til grisene, og har siden ofte talt om, hvordan de mon tålte dem. 
Dette held og den utrolige gæstfrihed, vi nød på denne øvelse, har vi aldrig 
glemt, og heller ikke, at vi sov glimrende stående op ad en vognport i solen.

Idoverfaldet
Kort før Aarslev kørte kolonnen ind på en lille parallelvej bag 3 store roekuler 
for at strække benene. Pludselig blev der meldt om en militærkolonne med et 
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køretøj i têten. Kompagniet blev befalet i stilling bag roekulerne, afstand 150 
m vinkelret på målet, frit sigt, ild på kommando. Det var hele turen værd, da 
der blev kommanderet »FYR«. Efter megen forvirring kom en del soldater 
farende op gennem en plantage på vor højre fløj. Efter nogen parlamenteren 
sluttede bataljen dog fredeligt med erkendelsen af, at det var »det perfekte 
ildoverfald«. Citat slut.

Deling af kompagniet
Kompagniområdet var meget udstrakt, og da en betydelig del af mandskabet 
boede i Aarup og omegn, opstod ret tidligt den tanke, at dele Kompagniet og 
danne et selvstændigt Aarup Kompagni. Dette blev drøftet på et møde hos 
sagfører A. Helner, Aarup, den 15. maj 1952 og efter indstilling fra Hjemme-
værnsdistriktet oprettedes Kompagni 4109 Aarup pr. 1. september 1952, og i 
den anledning overførtes fra Kompagni 4110 Ejby-Gelsted 4 delingsførere, 7 
gruppeførere og 56 menige samt 6 lotter.

Kongemodtagelse på Middelfart Havn
Hjemmeværnskommandoet ved kongemodtagelsen den 16. august 1955 skulle 
præsentere gevær. Henry Larsen, Middelfart, gav befalingsmændene ved de 
deltagende kompagnier et kursus i kommandoerne, hvorefter der blev taget fat 
hjemme i kompagnierne. Viggo Nielsen skriver: »Jeg tror ikke min kone syntes, 
jeg var vel forvaret, når jeg gik i kælderen med et gevær, som jeg svingede rundt 
med og talte højt i en uendelighed, men 2-3 aftener var ikke meget at have til 
sin rådighed«.

Faneindvielse
Hjemmeværnskompagni 4110 Ejby-Gelsted fik en fane af Danmarkssamfun-
det og indvielsen af fanen blev festligholdt i gården på Ejby kommuneskole 
juni 1956.

Hjemmeværnsgårde
I starten var der ikke nogen egentlig hjemmeværnsgård, men Viggo Nielsen, 
som ejede Nilaco i Ejby, lagde lokaler til, således der var et sted til afholdelse 
af teori og signaltjeneste, men i de forskellige grupper skiftedes man til at holde 
gruppemøde hos hinanden. Da Viggo Nielsen afhændede Nilaco til en tidli-
gere medarbejder, Møller-Andersen, blev der indflettet en klausul i handlen, 
at Hjemmeværnet stadig måtte benytte lokalerne udenfor normal arbejdstid.
 Hjemmeværnsgården Skovbrynet, som lå i kompagniområdet, blev også i 
stor udstrækning brugt som hjemsted for 4110 Ejby-Gelsted. Men efter salget 
af Skovbrynet blev 4110 til dels hjemløs.
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 I mellemtiden havde Ejby Kommune købt Nilaco-bygningerne, som lå i forbin-
delse med det gamle rådhus, og 4110 lejede lokaler på 1. salen, hvor der tidligere 
havde været systue. Det var gode lokaler med plads til kantine/køkken, signalrum, 
møderum samt mindre grupperum. Efter nogle år fik 4110 Ejby resten af 1. salen 
føjet til sit lejemål, og kom derved op på en hjemmeværnsgård på 350 m².
 I 1985 byggede Ejby Kommune nyt rådhus, og i forbindelse med udbygning af 
dette i 1989 solgte Kommunen det gamle rådhus samt Nilaco-bygningen til Hans 
Jørgensen & Søn, hvorefter der blev påbegyndt ombygning til butikscenter.
 4110 kunne derfor ikke beholde 1. salen, og fik tilbudt nye lokaler på 144 
m² i byrådssalen i det gamle rådhus, men huslejen her var 3 gange højere end i 
det, vi havde i forvejen. Efter forhandling med Hans Jørgensen & Søn og Ejby 
Kommune blev der enighed om en 10-årig kontrakt, hvor Kommunen skulle 
betale 2/3 af huslejen, eftersom 4110 havde en 10-årig kontrakt på leje af loka-
ler af Kommunen til en fast aftalt pris.

Navneskift og Flypropel
Ved kommunesammenlægningen den 1. april 1970, blev Kompagniets grænser 
justeret, så de kom til at følge Ejby Storkommunes område, og »Gelsted« blev 
slettet af navnet, hvorefter Kompagniet kom til at hedde »Hjemmeværnskom-
pagni 4110 Ejby«.
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 Under anden Verdenskrig, den 18. maj 1942, styrtede en engelsk flyver 
»Mac Roberts Reply« ned ved Gals Klint ved Middelfart, hvorved 8 af de 9 
besætningsmedlemmer omkom. Alle stumperne fra maskinen blev samlet sam-
men på en jernbanevogn for at blive sendt til Tyskland, og Hans Chr. Kavin, 
der dengang arbejdede for DSB, benyttede sig af chancen til at få en souvenir 
i form af en fly-propel, som han senere som kompagnichef for 4110 skænkede 
til Skovbrynet ved indvielsen i 1954. Ved salget af Skovbrynet blev propellen 
nedtaget og lagt i kælderen på det daværende distriktsdomicil i Middelfart. Da 
4110 Ejby fik egne lokaler, kom propellen hjem igen, idet major Jørgen Jørgen-
sen (»Jønne«) overrakte den til Kompagniet ved indvielsen i 1981.

Skydebaner
4110 Ejby har siden oprettelsen brugt Balslev Skydebane, der ejes af en skyt-
teforening, og som forsvaret har lejet sig ind på og også har været behjælpelig 
med udbygning og vedligeholdelse af. Endvidere benyttes Aborg Skydebane 
til automatvåben.

Skovbrynspokalerne
Da Skovbrynet i sin tid blev solgt, blev der indkøbt nogle pokaler, alle med 
navnet »Skovbrynspokalen«. Distriktet fik en pokal til uddeling til det bedst 
fremmødende kompagni til Bedømte Duelighedsskydninger, som 4110 Ejby 
vandt til ejendom i 1980.
 Regionen fik en til uddeling til kompagniet med det bedste fremmøde ved 
Seden-skydningerne, og også denne pokal har 4110 vundet 9 gange og sikret sig 
til ejendom, når den bliver udleveret for sidste gang i 1999.
 4110 Ejby har altid haft tradition for at møde talrigt op til skydningerne, og 
også skyde godt, og har gennem tiderne vundet mange pokaler og haft flere 
distriktsskytter, regionsskytter og landsskytter.

KOMPAGNILEDELSEN
Kompagnichefer
Driftsingeniør på Grand
Egon Sejersdal Christensen 01 APR 1949 - 31 JUL 1951
Prokurist på Ejby Savværk Hans Chr.Kavin 01 AUG 1951 - 31 JAN 1955
Skovrider på Wedellsborg Poul Qvistgaard 01 FEB 1955 - 30 JUN 1972
Gårdejer Anders Pilegaard, Lillemarksgyden 01 JUL 1972 - 31 MAJ 1979
Gårdejer Lars Haraldsted Hansen, Hønnerup 01 JUN 1979 - 31 JUL 2002

Næstkommanderende
Poul Qvistgaard blev kompagniets første næstkommanderende og blev afløst 
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af Viggo Nielsen, som fungerede som sådan i 18 år, derefter fulgt af Gert Jen-
sen, og Lennart Bech Nielsen har været næstkommanderende siden 1977 – 31 
AUG 2001.

Våbenmestre 
Kompagniets første våbenmester var Egon Jørgensen, som bestred posten i 24 
år. Han var vicevært i en boligblok i Ejby, og her fik han indrettet Kompagniets 
første våbenkammer i nogle lokaler i kælderen. Da Egon valgte at gå på pen-
sion og fraflytte sin viceværtlejlighed, blev der ansat en anden vicevært, og han 
ønskede at benytte lokalerne i kælderen til sine egne gøremål, hvorfor 4110 
måtte flytte til sit nuværende våbenkammer. Niels Erik Korsbæk afløste Egon 
Jørgensen og blev siden efterfulgt af Frede Eldrup Hansen.

(Tilføjelse KV):
OS Tonny Mikkelsen  - 31 DEC 1997
LT Frede Eldrup Hansen  - 31 AUG 2000
SG Aage Andersen 01 SEP 2000 - 31 AUG 2001

Kommandobefalingsmænd
Kompagniet har haft 4 kommandobefalingsmænd: Claes Jønsson, Holger Lund, 
Viggo Nielsen og Ove Malling (sidstnævnte til 31 AUG 2001; tilføjelse KV.)

SKIN:
LT Lars Knudsen 01 JAN 1998  - 31 AUG 2001

IBM:
SG Ib Juhl  - 31 AUG 2001
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4119 Ejby-Vissenbjerg-Årup

31 AUG 2001 dannedes HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP af HJVK 
4109 ÅRUP-VISSENBJERG og 4110 EJBY.

01 JAN 2006 dannedes HVK MIDDELFART af HJVK 4103 LILLEBÆLT og 
HJVK 4119 EJBY-VISSENBJERG-ÅRUP
 
Intet kendt KMP-mærke

KC:
KC Lars Haraldsted Hansen 01 SEP 2001 - 31 JUL 2002
KN Erik Rasmussen, fg. 01 AUG 2002 - 31 JUL 2003
PL Svend Erik Stærmose 31 AUG 2003 - 28 FEB 2005
PL Flemming Lauersen (2 funktioner) 01 MAR 2005 

Parole i Årup Hallen JAN 2009.
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NK:
PL Lennart Bech Nielsen 01 SEP 2001 - 31 JUL 2002
LT Svend Erik Stærmose 01 AUG 2002 
PL Flemming Lauersen (2 funktioner) 01 AUG 2003 

KBM:
MG Ove Bødtker Malling (delt) 01 SEP 2001 - 31 OKT 2001
LT Sanne Reindel 01 SEP 2002 

SKIN:
LT Lars Knudsen 01 SEP 2001 

FSBM:
SG Aage Torben Andersen 01 SEP 2001 

IBM:
SG Ib Juhl 01 SEP 2001 - 31 DEC 2003
LT Lene Stærmose 30 JAN 2004 
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4113 Assens

01 DEC 2000 dannedes HJVK 4114 VESTFYN af HJVK 4113 ASSENS og 
4116 GLAMSBJERG-HÅRBY 

01 JAN 2006 dannedes HVK ASSENS af HJVK 4114 VESTFYN og HJVK 
4117 TOMMERUP

Autoriseret: 25 FEB 1991.

Anlagt: Primo 1995.

Motiv:  Halv fynsk lilje og forparten af lam med glorie og fane; alt i 
skjold hvor over skriftbånd.

Symbolik:  Liljen refererer til det regionale til hørsforhold og lammet 
med glorie og fane (Agnus Dei) til det lokale tilhørsforhold, 
idet dette er motivet i byvåbnet.

   Skjoldfarven refererer til kompagniets status som område-
kompagni og er tillige Hjemmeværnets våbenfarve. Den 
røde delingspæl refererer til tilhørsforholdet til Hjemme-
værnsdistrikt 41, hvis farve er rød.

Beskrivelse:  Sortkantet grønt skjold (72 X 57 mm) lodret delt ved smal 
rød pæl. I dekster* felt halv fynsk lilje i gult og i sinister* felt 
hvid forkrop af et gloriesmykket lam, der ser tilbage over 
sin ryg og som med sit venstre forben bærer et guldomkran-
set dannebrogsbanner med 2 gyldne flige på hvid stang med 
gyldent kors.

   Overfor skjoldet et slynget gyldent skriftbånd med ind-
skriften »HJVK 4113« i sort. Mellemrum mellem skjold og 
bånd er udfyldt med sort. Mærkets største udstrækning er 
64 X 85 mm.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til alle uniformer af alt 
personel ved kompagniet.

*  I heraldik højre side af våben-
skjold, dvs. i venstre for beskueren, 
modsat sinister.
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Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog:  NON MULTA SED MULTUM. (Ikke mange – men me-
get). KC A. Fage-Petersen 1970.

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

HOLGER ANDERSEN og ERIK BLICHFELDT
Oprettelse
Hjemmeværnskompagni 4113 er, som det øvrige hjemmeværn, et resultat af 
den holdning til forsvaret, der opstod som følge af 2. Verdenskrig og den tyske 
besættelse af Danmark. Besættelsen førte til, at der rundt om i landet opstod 
modstandsgrupper, som på forskellig vis modarbejdede eller direkte bekæm-
pede den tyske besættelsesmagt. Disse såkaldte illegale grupper blev efterhån-
den organiseret således, at da besættelsen ophørte den 5. maj 1945, kunne disse 
styrker overtage ansvaret for ro og orden, indtil politiet var reorganiseret og 
kunne overtage ansvaret igen.
 Disse tidligere modstandsgrupper dannede nu private hjemmeværnsfor-
eninger, hvori der også blev optaget medlemmer, der ikke havde været mod-
standsfolk. Disse foreninger fik overladt våben og andet udstyr til bevæbning 
og udrustning af medlemmerne. Det var hovedsageligt våben, der var nedkas-
tet under besættelsen, men også en del tyske våben, som blev efterladt ved den 
tyske kapitulation.
 I 1948 blev der, fra politisk og militært hold, truffet beslutning om at oprette 
et statsligt Hjemmeværn med et militært tilhørsforhold til de forskellige værns-
grene. Derefter blev Lov om Hjemmeværn udarbejdet og vedtaget. Denne lov 
trådte i kraft 1. april 1949.
 Dette Hjemmeværn skulle organiseres med en hjemmeværnskommando, et 
antal regioner, distrikter og kompagnier. Hjemmeværnsforeningerne kom natur-
ligt til at danne grundstammen i denne organisation. Dog var det i loven bestemt, 
at alle, der ønskede at blive optaget, skulle indsende ansøgningsskema og god-
kendes i et såkaldt distriktsudvalg, inden de fik udleveret våben og udrustning.

Uniformer og udrustning
I Hjemmeværnskompagni 4113 fandt de første iklædninger sted den 9. juni 
1949, hvilken dato er Kompagniets officielle fødselsdag. De første uniformer 
var australske jakkeuniformer, der dog ret hurtigt blev afløst af den engelske 
med kort jakke, som også hæren var iklædt med, den såkaldte uniform M/44. I 
1958 blev hæren iklædt med kampuniformssystem M/58. Denne blev i løbet af 
60’erne indført i hjemmeværnet i en noget »skrabet model«. I 1997 begyndte 
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så udskiftningen af M/58 til den kamuflagemønstrede M/84, hvortil der også er 
udleveret vinterpåklædning.
 I begyndelsen matte medlemmerne selv anskaffe støvler og skjorter, så det 
var et noget broget skue, når styrkerne trådte an. Det blev senere muligt at købe 
brugte kortskaftede militærstøvler, og der blev udbetalt 20 kr. pr. mand pr. år til 
vedligeholdelse af støvlerne. Senere igen blev der udleveret kortskaftede støvler 
til alle, som så igen er blevet byttet til den støvlemodel, vi kender i dag.
 Udrustningen var fra starten svensk, hvor livrem, patrontasker og skulder-
remme var af læder, ligesom hjelmen også var svensk. Fyn var den eneste hjem-
meværnsregion, der var svensk udrustet, de øvrige regioner havde engelsk ud-
rustning. Udrustningen er så senere blevet ens over hele landet, så alle nu har 
basis af webbing og amerikanske hjelme.

Bevæbning
Bevæbningen for menigt personel var fra starten geværer, lånt i Sverige, til 
gruppeførerne maskinpistoler, hovedsagelig engelske Stenguns, nedkastet un-
der besættelsen samt enkelte svenske Husqvarna maskinpistoler. Delingsfø-
rerne var bevæbnet med en halvautomatisk amerikansk karabin, den såkaldte 
US-karabin. Kompagnichefer, næstkommanderende og kommandobefalings-
mænd var bevæbnet med pistoler af forskellige typer, alle nedkastet under 
besættelsen eller efterladt af tyskerne. De første maskingeværer var engelske 
Brenguns, der senere blev afløst af det danske Madsen maskingevær M/48, som 
i 60’erne blev afløst af det tyske M/62, som bruges i dag. De svenske geværer 
blev senere afløst af det canadiske Enfield gevær, som fik betegnelsen 53/17, og 
samtidig tilgik der Kompagniet et antal amerikanske halvautomatiske geværer 
M/50 Garand, som også var det gevær, hæren var udrustet med. Hjemmeværnet 
fik hovedsageligt dette gevær for at kunne affyre geværgranat Energa, som var 
et panserbrydende våben især beregnet til bekæmpelse af panserkøretøjer.
 I dag er hjemmeværnet bevæbnet med det tyske gevær M/75, som også har 
afløst de fleste maskinpistoler, således at det kun er folk med særlige funktio-
ner, der er udstyret hermed.
 Af tungere våben var Kompagniet udstyret med 2 stk. 51 mm morterer. Det 
var et våben, der skulle styres med hånden under affyringen. Morteren kunne 
skyde med brisant- og røggranater. Disse morterer er forlængst udfaset. Kom-
pagniet var desuden udstyret med 2 stk. raketstyr, som var beregnet til bekæm-
pelse af panserkøretøjer. Raketstyret blev betjent af 2 mand og affyredes fra 
skulderen. Kompagniets håndgranater var overvejende de tyske stavgranater, 
men der var også en del engelske og amerikanske til rådighed (Mill’s bombs). 
Disse typer blev efterhånden opbrugt og erstattet med den danske håndgranat 
M/54.
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 I 1965 anskaffede hjemmeværnet den svenske 84 mm dysekanon (Carl Gu-
staf) til bekæmpelse af panserkøretøjer m.m. Kanonen havde en rækkevidde 
på ca. 500 m, den er senere blevet modificeret, så den nu skyder med en granat, 
der er udstyret med en raketmotor, og som nu har en rækkevidde på ca. 700 m. 
Derudover råder man over en 66 mm panserværnsraket, som affyres fra skul-
deren og er et eengangsvåben. Denne raket er ved at udgå af beholdningerne, 
og der anskaffes ikke nye.

Opgaver
Kompagniets opgaver var de gængse for et blandet land- og by-kompagni, d.v.s. 
bevogtningsopgaver, overvågning af kompagniområdet, indsats mod mindre 
fjendtlige styrker og overvågning af større fjendtlige enheder.
 Hjemmeværnskompagni 4113 havde fra starten ansvaret for bevogtningen 
af havnen, jernbane, transformerstationer og telefoncentraler m.m. Disse op-
gaver er gennem årene blevet justeret efter vurdering af deres aktuelle betyd-
ning. Dengang som nu blev der opstillet delinger og grupper til løsning af hver 
deres opgaver.

Uddannelse
Uddannelsen foregik fortrinsvis i grupperne. Denne uddannelse blev suppleret 
med større øvelser, som for det meste havde deltagelse af enheder fra felthæ-
ren. Senere er felthæren blevet mindre disponibel, hvorfor øvelserne nu er i 
hjemmeværnsregi, dog med enkelte øvelser mod hærenheder og i sjældnere 
tilfælde mod udenlandske enheder.

Øvelser
Det vil ikke være overkommeligt at nævne alle de øvelser, Kompagniet har del-
taget i, så her skal kun omtales øvelser, der hver især kan stå som eksempel på 
de forskellige typer af øvelser.
 Øvelser mod udenlandske specialstyrker var meget lærerige, da det jo er en 
af de vigtigste opgaver for hjemmeværnet at kunne bekæmpe sådanne styrker.
 Den første øvelse af denne type, Kompagniet deltog i, var i slutningen af 
halvtredserne. Her blev der nedkastet et større antal engelske SAS-folk i om-
rådet ved Brahesholm mellem Ørsted og Vedtofte. Herfra sivede de ud til for-
skellige opgaver i de omliggende kompagniområder. 2 mand havde til opgave 
at sabotere Aarøsundfærgens leje i Assens Havn. De forsøgte at svømme ind 
i havnen, men blev opdaget af bevogtningen, bl.a. fordi der den pågældende 
nat var et meget kraftigt tordenvejr over byen, og lynene bevirkede, at svøm-
mevestene glimtede, så svømmerne blev observeret. De havde efterladt deres 
uniformer og udrustning i det daværende Søbad udenfor havnen. Under forhø-
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ret af den ene englænder blev det opdaget, at han kunne tale dansk. Indtil dette 
blev konstateret, faldt der mange bemærkninger fra de tilstedeværende, det 
var jo dengang noget af en bedrift at snuppe sådanne »fyre«, så han har sikkert 
moret sig godt og grundigt over alle de »kloge« bemærkninger.
 En anden øvelse med englændere var øvelse »Holdgate« først i halvfjerd-
serne. Her blev der nedkastet 25 mand i terrænet omkring Brahesborg, hvor 
Kompagniet angreb fjenden allerede ved landsætningen og tog 21 mand til 
fange, heriblandt styrkens chef og næstkommanderende. Dette bevirkede, at 
øvelsen måtte stoppes i ca. 1 time, bl.a. fordi chefen havde alle øvelsespapirer-
ne på sig, så øvelsesledelsen beordrede alle fanger løsladt. Styrkens opgave var 
at ødelægge færgelejerne i Assens Havn, men da dette p.g.a. bevogtningen ikke 
var muligt, angreb man i stedet Skibsværftet. Under fjendens rekognoscering 
havde en af dem iført sig dametøj og promenerede på havnen. Da det kneb 
ham at styre de højhælede sko, fattede bevogtningsstyrken mistanke og an-
holdt manden.
 Senere da fjenderne flygtede fra området, »beslaglagde« de en varevogn 
fra et lokalt smedefirma og kørte igennem en port, der var lavere end vognen, 
hvorved denne blev »tilpasset« så godt, at da vognen skulle ud igen, måtte man 
lukke luften ud af dækkene. Dog - fjenden havde penge med og betalte kontant 
for skaderne på bilen samt for skaderne, der var forvoldt på skibsværftet.
 Den seneste øvelse med fremmede styrker var i september 1994, hvor eng-
lænderne støttet af 2 helikoptere og specialgrupper fra Hjemmeværnet, angreb 
Skibsværftets 2 flydedokke med landsætninger fra luft og sø. Øvelsens forløb 
med kraftig skydning og overflyvning af helikopterne bevirkede en sand folke-
vandring til havnen, der en overgang var tæt besat af assenesere.
 Af andre øvelser skal nævnes en fra 1953, hvor Kompagniet sejlede til Als, 
hvor man skulle angribe Danfoss, der på dette tidspunkt var under opførelse. 
Turen startede i Assens ved 23-tiden en lørdag og foregik med Baagøfærgen 
»Turisten«. I løbet af natten blev det en ret voldsom storm, hvilket afstedkom 
en del søsyge blandt folkene. I dag ville denne tur slet ikke været blevet tilladt. 
Der var ca. 70 personer ombord, og var færgen kæntret, ville ingen komme 
levende i land, idet der stort set ikke var redningsmateriel ombord. Det var 
meningen, at der skulle have været en større robåd på slæb til at landsætte styr-
kerne med, hvilket ikke var muligt p.g.a. stormen. I stedet for blev der truffet 
aftale med en motorbådsejer på Als, der færgede folkene i land med 4 ad gan-
gen. Øvelsen blev trods alt meget vellykket, idet Kompagniet løste opgaven og 
indtog fabrikken. Under fremrykningen fra landgangsstedet til fabrikken op-
stod der en af de situationer, som kan ændre et »krigsforløb« ved en tilfældig-
hed. På grund af at en af grupperne havde en del søsyge medlemmer, var den 
kommet ca. 500 m bagefter hovedstyrken. Da denne havde passeret en gård, 
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rykkede en fjendtlig gruppe ud for at foretage et ildoverfald i ryggen på styrken 
uden at opdage den forsinkede gruppe. Denne kunne nu foretage et ildoverfald 
på fjenden, inden denne nåede at åbne ild, hvorved hovedstyrken blev reddet. 
Hjemturen foregik fra Nordborg Havn i noget roligere vand end på udturen, dog 
var der stadig for nogles vedkommende ubehagelige efterveer af søsygen.
 I 1975 afholdtes en øvelse med 2 af flådens korvetter, »Flora« og »Bellona«. 
Øvelsens grundlag var, at skibene efter at have været i kamp, søgte havn for at 
landsætte sårede og fanger samt få foretaget reparationer og få nye forsynin-
ger ombord. Hjemmeværnets opgave var at sikre havnen, så disse operationer 
kunne foretages i sikkerhed. Derudover skulle Hjemmeværnet sikre de forsy-
ningskolonner, der kom over land. Der blev oprettet en fælles adgangskontrol 
til havnen som skulle sikre, at ingen uvedkommende kunne komme til skibene. 
Det lykkedes dog en lokal telefonmontør at »snakke« sig igennem med sit kø-
retøj, hvori der skjulte sig en sabotør. Men bortset fra det, var øvelsen vellykket 
og godt tilrettelagt.
 I firserne rådede Kompagniet over en meget godt fungerende ABC-gruppe, 
der var meget veluddannet, og som benyttedes meget ved ABC-øvelser rundt 
om i distriktet.
 Den største opgave gruppen løste, var en rensningsøvelse, hvori deltog et 
kompagni af Kongens Jyske Fodregiment fra Fredericia. Dette kompagni hav-
de været udsat for C-kampstoffer og skulle derfor renses, såvel personel som 
materiel og køretøjer. Rensningen foregik på Sønderbys Fabrikker, hvor der 
var oprettet faciliteter som brusere til personellet og sprøjter til rengøring af 
køretøjerne, ligesom der var omklædning af mandskabet med aflevering af det 
forurenede tøj og udlevering af nyt. Øvelsen var tilrettelagt af ABC-gruppen 
og afvikledes perfekt og blev meget rost, ikke mindst af soldaterne, som havde 
været på øvelse i 4 dage uden at have været af tøjet, og derfor var meget glade 
for at komme i bad.

Fanen
Det skal også nævnes, at Hjemmeværnskompagni 4113 Assens var et af de 
første kompagnier, der blev tildelt en fane af Danmarkssamfundet. Indvielsen 
skete ved en parade på torvet i Assens den 6., januar 1952, der blev afsluttet 
med en march gennem byen.

Lokaler og våbenkamre
Ved Kompagniets oprettelse i 1949 rådede man ikke over egne lokaler, men 
der benyttedes skoler i kompagniområdet til den indendørs undervisning. Dog 
rådede man over eget våbenkammer, som havde til huse i lokaler i Plums Gård, 
Østergade 38, Assens. Her foregik iklædning og anden våbenkammertjeneste. 



131

1. november 1952 fik Kompagniet også egne kompagnilokaler, idet man fik 
over ladt et større og nogle mindre rum på 1. sal over Plums Jernforretning i 
Brydes Gård, Østergade 42, Assens. Her havde kompagniet til huse indtil 1967, 
hvor kompagniet fik lov til at benytte lokaler på CF-Gården i Ramsherred. 
Våbenkammeret forblev i Plums Gård.
 I 1979 blev der indgået en lejeaftale med Assens Kommune om leje af de 
nuværende lokaler Ved Stranden 18, hvor der efter nogle ændringer blev lo-
kaler for Hjemmeværnskompagni 4113, Politikompagni 4130, Luftmeldeeska-
drille Assens og Marinehjemmeværnsflotille 246 samt indrettet våbenkammer 
for Hjemmeværnskompagni 4113. Lokalerne er senere blevet forbedret ved 
ombygninger, foretaget af frivillig arbejdskraft, således at der nu er glimrende 
forhold for enhedernes virke.

Skydebaner
Fra 1949 til 1955 benyttede Kompagniet skydebaneanlægget ved Møllerhuse. 
Her var der anlagt en 200 m bane med 4 hejs, samt en 50 m bane. Anlægget 
deltes med 3 forskellige skydeselskaber, nemlig Assens Skytteforening, Assens 
Skiveskydningsselskab samt Forsvarsbrødrene. Hjemmeværnet rådede over 
anlægget den sidste søndag i måneden samt nogle aftener efter aftale.
 I 1955 overtog Kompagniet Aborg Skydebane efter Gamtofte Skyttefor-
ening, der på dette tidspunkt var ophørt med sine aktiviteter. Herefter foregik 
alle skydeaktiviteter på  Aborg. I 1959 blev banen formelt overdraget til Hjem-
meværnet, og samtidig blev der foretaget en del istandsættelser.

Lidt historie
Aborg Skydebane blev bygget i 1942 til de danske hærenheder, der blev flyttet 
til Assens fra Jylland. Den 29. august 1943 blev den overtaget af tyske tropper, 
der brugte den til krigens slutning.
 Umiddelbart efter befrielsen blev brugen overdraget til Odense Amts 64. 
Skyttekreds, Gamtofte. I 1948 blev banen formelt overdraget fra Krigsmini-
steriet til Gamtofte Skytteforening samt Assens og Omegns Hjemmeværnsfor-
ening. I 1955 dør skytteforeningen ud, og Hjemmeværnet fortsætter alene med 
at bruge banen.
 I 1959 overdrages banen formelt til Hjemmeværnet og renoveres. Banen 
var fra begyndelsen opbygget med 2 betonstøbte dækninger og afdækket med 
planker. Skivearrangementet bestod af 2 vandretgående træskiver på hver af 
dæk ningerne.
 I 1969 påbegyndtes udbygning til 10 skivehejs og opførelse af kuglefang, 
som det er i dag, og dette arbejde blev afsluttet i august 1971. Anlægget bestod 
herefter af 50 m, 100 m, 200 m og 300 m standpladser. På 200 m standpladsen 
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blev opført et skydehus med overdækkede standpladser. 300 m standpladsen 
anlagdes forskudt, således at der kunne opnås frit skud forbi skydehuset.
 I 1982 blev banen tildelt 10 BT 18 SAAB faldmål i permanent udlån, og 
samtidigt blev der etableret kabelstyring af faldmålene. I 1989 købte Forsva-
ret skydebanearealet, og der blev foretaget opførelse af støjvolde ved stand-
pladserne, undtagen ved 50 m. Huset på 200 m standpladsen blev flyttet op til 
parkeringspladsen. Den hidtidige 300 m standplads blev flyttet ned i flugt med 
de øvrige standpladser, og samtidig blev der etableret en 400 m standplads, 
ligesom der blev etableret el, vand og kloakforsyning til skydehuset.
 Flytningen af huset skete ved frivilligt arbejde, og det samme gælder for den 
senere indretning til de nuværende faciliteter.
 I første halvdel af halvfemserne blev der endvidere etableret et eldrevet be-
vægeligt mål bag markørdækningen, faldmålsdækningen blev forsynet med af-
låselige kasser, således at faldmålene kunne opbevares der konstant. Der blev 
etableret en mini kampvogns bane – også eldrevet.

KOMPAGNICHEFER fra 1973 til dato (= 1999, anm. KV)
P. Valentiner-Brandth 01 APR 1949 - 14 DEC 1950
E.V. Blichfeldt  15 DEC 1950 - 30 JUN 1956
J.P. Nielsen  01 JUL 1956 - 31 JUL 1966
A. Fage-Pedersen  01 AUG 1966 - 15 OKT 1973

Aborg skydebane. Billedet er fra MAR 
2007.
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Anton Kjems  16 OKT 1973 - 30 JUN 1976
Arne Petersen(Kaptajn v/HJVD 41) 01 JUL 1976 - 30 SEP 1977
   (tilkommanderet).
Jens O. Nielsen  01 OKT 1976 - 31 DEC 1977
Holger Andersen  01 JAN 1978 - 30 JUN 1985
Jølver Ø. Hansen  01 JUL 1985 - 31 DEC 1991
Preben Hansen  01 JAN 1992 - 28 FEB 1993
Poul Andersen  01 MAR 1993 - 28 FEB 1994
Birthe Marcussen  01 MAR 1994 - 30 APR 1996
LT Gunnar Sørensen, fg. 01 JAN 1999 - 01 APR 1999
Poul Andersen  01 MAJ 1996 - 01 APR 1999

KC:
PL Else M. Larsen  01 APR 1999 - 30 NOV 2000
(også IBM)

NK:
PL Poul Erik Johansen  - 30 APR 1997
OS Gunnar Sørensen  01 JUL 1997 - 01 JAN 1998
LT Gunnar Sørensen 01 APR 1999 - 31 MAJ 2000
LT Gert Larsen, fg.  01 JAN 1999 - 01 APR 1999

KDOBM:
OS Jølver Hansen   - 28 FEB 1998
SG Else M. Larsen 01 MAR 1998 - 01 APR 1999
LT Gert Larsen  01 APR 1999 - 30 NOV 2000

SKIN / SKYLÆ:
LT Holger Andersen  - 28 FEB 1997
SG Tage D. Rasmussen 01 MAR 1997 - 30 NOV 2000

FSBM:
LT Holger Andersen  - 30 NOV 2000
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4116 Glamsbjerg

01 DEC 2000 dannedes HJVK 4114 VESTFYN af HJVK 4113 ASSENS og 
4116 GLAMSBJERG-HÅRBY.

01 JAN 2006 dannedes HVK ASSENS af HJVK 4114 VESTFYN og HJVK 
4117 TOMMERUP

Intet kendt KMP-mærke

Oprettelse
Ved oprettelsen 1. april 1949 bestod kompagniområdet af Vedtofte-Søllested, 
Ørsted, Tommerup, Brylle, Verninge, Køng, Flemløse, Dreslette og Haarby sogne.
 Den første iklædning fandt sted 12. juli 1949 i haven ved forvalterboligen på 
Krengerup.
 1. januar 1952 udskiltes Tommerup, Brylle og Verninge sogne til det nyop-
rettede Kompagni 4117 Tommerup.

JENS PEDER PEDERSEN
En del af Hjemmeværnskompagni 4116’s historie set med NK’s øjne
I 1956 efter opstanden i Ungarn meldte jeg mig til Hjemmeværnet. Senere blev 
jeg ringet op af godsforvalteren på Krengerup, Thostrup Christensen. Han var 
chef for Hjemmeværnskompagni 4116 og våbenmester. Der blev aftalt tid for 
iklædning. Jeg cyklede til Krengerup og fik udleveret gevær og uniform. Der 
var koldt i lokalet. Jeg cyklede hjem med det hele. Da jeg kørte ind ad ind-
kørslen til vores gårdsplads, sivede luften ud af det ene hjul, men jeg nåede 
lige hjem. Jeg bar udrustningen ind i stuen og lagde det på divanen. Min kone, 
Ingrid, sagde: »Fik du alt det?«
 Hen på sommeren i 1957 var vi på øvelse lige nord for Haarby en aften. Jeg 
var sammen med to naboer, J.P. Kragemose og Børge Jørgensen, som også var 
ny i tjenesten. Vi var i Nellemosegruppen, hvor gruppeføreren var en tidligere 
kaptajn i livgarden, Lund. Efter øvelsen var der forplejning på konservesfa-
brikken. Da vi kom dertil, sagde Lund: »Vi lægger udrustningen i bilerne, inden 
vi går derop«. Da vi kom ind på fabrikken, havde de øvrige ventet på os, så vi fik 
et ordentlig møgfald af Thostrup. Vi fik nogle håndmadder. Læge Boisen Møl ler, 
der også var ny, stod hjælpeløs med maden i hænderne og sagde så: »Det må vi 
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så også lære«. Det var noget andet end at sidde ved et bord med hvid dug og 
servietter. Men det hele endte med et mægtigt opgør. Sagen var, at Thostrup 
havde været på sommerferie, og i den tid havde hans næstkommanderende, 
civilingeniør Aagaard, Haarby, haft kommandoen. Han var bidt af radio- og 
signaltjeneste og havde, mens Thostrup var væk, fået 2 stk. SMH- og 2 stk. SMJ-
radiostationer til Kompagniet. Det var Thostrup tosset over. Da jeg kørte hjem, 
tænkte jeg ved mig selv, Hvad er det for noget, du er kommet ind til? Thostrup 
tog sin afsked, fungerede en tid; men kom så helt ud. Aagaard passede så Haar-
by-delingen.
 Ret hurtigt blev Mads Lindegaard og jeg gruppeførere. Vi var på gruppefø-
rerkursus i Nymindegab sammen, hvor »Jønne« var kursusleder. Da jeg kom 
på DF-1, var »Jønne« også kursusleder der. Han var fantastisk til at undervise.
 En tid efter at jeg var blevet gruppefører, spurgte Aagaard, om jeg ikke 
hav de lyst til at komme med en kamppatrulje med felthæren i Jylland? Jeg 
sagde ja. Det kunne være, at der var noget at lære. Vi var i 4117 Tommerup til 
træning nogle aftener, hvor vi bl.a. var på feltbane. Når vi så havde været der 
en tid, kom vi op på vejen. » Så er det hjem«, sagde Bay og var væk. Når vi så 
kom til hørfabrikken, stod Bay der og sorterede dem fra, der var for længe 
om at komme hjem. Hele aktionen var meget hemmelig. På øvelsen deltog ca. 
1.500 køretøjer og 6.000 mand. Vi var ca. 18 mand af sted, kørte i en militær 
lastbil fra Tommerup til en skov ved en skole i Egtved, hvor vi blev sat af. Den 
lastbil fulgte os og flyttede os, når vi skulle over større afstande. Patruljeføreren 
havde lært os at passere et hegn i mørke. Vi måtte ikke skræve over, men vi 
skulle ned på jorden og under tråden. Vi passerede bl.a. en pigtråd og kravlede 
under. Men chefen var jo chef, så han skrævede over og hang fast i pigtråden 
og gik på næsen i sneen og rev hul på bukserne. Det blev lappet sammen med 
sikkerhedsnåle, men det skete, at de nåle gik op, så de stak i låret på chefen til 
stor morskab for vi andre. Vi opererede mest om natten, så det blev til meget 
lidt hvile – 3-4 timer i døgnet. Det kneb med at lastbilen kunne finde os, når 
den kom med forplejning; men mad fik vi da. En enkelt mand måtte give op 
p.g.a. vabler på fødderne. Han satte sig ned og lod sig tage til fange af fjenden. 
Vi opererede fra Egtved, Farre, Vandel og Randbøl. I Randbøl fik vi gule ærter 
af felthæren. Senere fik jeg at vide af konen på gården, at de havde kogt for 
stor en portion til soldaterne – derfor fik vi. Vi var af sted i 4 dage og var meget 
trætte og søvnige, da vi kom hjem; men en stor oplevelse rigere.
 Knap et år var 4116 underlagt 4117, så blev 4116 sig selv igen med Ager gaard 
som chef i knapt 1 1/2 år. Han var ikke rigtig manden til den post. I mellem-
tiden var Mads Lindegaard blevet delingsfører. Vi var på øvelse i Skalbjerg og 
vi kørte dertil i bus. På vejen hjem sagde Mads en del til mandskabet; men stod 
lidt usikker overfor dem. Det var næsten, som han bad om undskyldning. Det 
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gjorde jeg ham opmærksom på senere. Så var usikkerheden væk. En tømrer 
fra Aarup var næstkommanderende en tid; men det gik ikke særlig godt med 
ham og Mads Lindegaard. Så sagde major Schmidt til Mads Lindegaard: »Kør 
ud og snak med ham den sorthårede nede i Dreslette, om det ikke var noget 
for ham at blive næstkommanderende«. I 13 år var jeg næstkommanderende 
under Mads Lindegaard. Den bedste og mest interessante tid i Hjemmevær-
net med gode kurser i Nymindegab. Utallige er de øvelser, jeg har tilrettelagt 
og kørt og fået tingene til at klappe. En stor tilfredsstillelse. Jeg var altid på 
skydebanen og fandt ud af, at de, der ikke kunne finde ud af sigteøvelserne 
og finde punktet, de lærte aldrig at skyde, men det var interessant at følge de 
enkelte skytter.

Kompagnilokaler
I begyndelsen benyttedes lokaler på Krengerup, senere brugte vi kantinen på 
C.M. Madsens fabrik i Haarby, der var udmærket; men af og til var der ikke 
lukket op, når vi kom. Derefter var vi ved Forskolen i Trunderup, hvor der var 
knapt med parkeringsplads; lokalerne var ikke for store, og det kneb med var-
men. Til sidst flyttede vi ind i den nuværende Hjemmeværnsgård i Haarby, hvor 
lokalerne er tiptop.

ØVELSER
Kompagniet deltog i mange øvelser med felthæren og med SAS-folk fra Eng-
land, hvor vi opnåede gode resultater, brosprængningsøvelser, hvor vi øvede os 
på brøndene på alle broer over Haarby Å og lagde sprængstof ud i området. 
Oberst Kjeldsen sagde til Mads Lindegaard: »Var det ikke noget at prøve et 
4-dagskursus«. Det blev til 4 kurser på Bromgården i Naarup plus 2 på Port 
Arthur i Frankfri. Gode kurser med meget god deltagelse.
Feltskydninger blev afholdt i Fredericia og Borris.
 Mens Bay var chef, var vi i Fredericia en lørdag-søndag på kasernen til instruk-
tion i panserbekæmpelse og nærkamp med bajonet i feltskydning. Om natten våg-
nede vi med et vældigt brag. Jeg tænkte: »Skyder de kanoner af eller hvad?« Så var 
det en seng, hvori Henry Sørensen fra Naarup lå, der var væltet. Det værste var, at 
i lang tid efter snakkede ham og naboen om, hvad de ville gøre ved synderen, når 
de fandt ham, for på grund af deres snak kunne vi andre ikke sove.
 Brosprængningsøvelserne var interessante, men meget tidskrævende. Vi skul-
le finde sprængbrønde og sætte attrapper ned i dem.
 På en af øvelserne med SAS blev der gjort en særlig indsats. På Søbjerg hav-
de de en hund, en schæfer med navnet Rolf, der havde gjort sig bemærket ved 
at være særdeles god til at finde ting i naturen, f.eks. et tabt ur. Rolf med ejeren 
blev engageret, og i skoven Høje Mels vest for Glamsdalen fandt hunden en 

Mads Lindegaard i hjemmeværnsgår-
dens store samlingsstue, der er en ide  el 
ramme om kompagniets mødevirk-
somhed.
Kommunaltidende 30 SEP 1981.
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englænder, der havde lavet sig et skjul i en kvasbunke. Han blev naturligvis ta-
get til fange og ført til afhøring ved kompagniets chef og derefter transporteret 
til Odense. Det viste sig at være den engelske gruppes fører. Så gik det hele i 
vasken for dem takket være Rolf. Fangen blev afhørt af en lotte, som var god til 
engelsk. Han havde tabt sit ur, og Kompagniet gav ham et nyt. Og et par dage 
efter kom han hjem til chefen og sagde »tak« på dansk.
 Vi havde kommandostation på Bromgaarden i Naarup. Hen på natten sagde 
Mads: »Kør en tur med de 2 lotter«. Da vi kom et stykke ud, hørte vi motorlarm 
i luften. Vi stod ud af bilen. Det var klart og måneskin og lige ud for månen ser 
jeg 3 faldskærme dale ned. Så vidste vi nogenlunde, hvor de var. Vi havde en 
gruppefører, som skulle hjem og fodre grise, men da han fik den meddelelse, 
var det lige meget med grisene.
 Bromgården i Naarup var et godt sted for 4-dagskursus. En meget stor stue 
med egen indgang. God plads om gården og en skov, hvor vi kunne gøre, lige 
hvad der passede os. Om det så var kast med skarpe håndgranater i skoven, så 
fik vi lov. Port Arthur havde meget gode lokaler og omgivelser. Skydebanen i 
Haarby fungerede godt nok; men i starten lå vi inde i huset med en frygtelig 
larm i ørerne. Senere fik vi lov til at komme ud på jorden, og så kom de store 
betonblændere væk. I starten skulle vi dele plads med skytteforeningen, og det 
var ikke særlig godt. Men så spærrede Fengers Konserves for os, lige inden de 
gik ned. Og så var det løb kørt; men Aborg er også en god skydebane.

INGRID PEDERSEN
Lotter i hjemmeværnskompagni i tiden fra 1961
Vi lotter var meget med i Kompagniets dagligdag, især i signaltjenesten og 
ved forsyningen. Men vi fik også meget tidlig en lotte som kommandobefalings-
mand. Når der var store øvelser, fik vi lov til at passe mange funktioner på kom-
mandostationen. Det var lærerigt, og gav os et godt indblik i, hvordan en øvelse 
fungerede, og hvor vore folk var placerede.
 I sanitetstjenesten var der også en del lotter, og i de senere år har det været 
en lotte, der har ledet saniteten. Når vi havde store øvelser lavede lotterne også 
maden, og til 4-dagskurserne hjalp lotter fra Assens og Tommerup også med. 
Signallotterne gav også et nap med, når der var brug for det.
 4116 har også en »Søren Hjemmeværnsmand«, en vandrepræmie, der siden 
1976 hvert år gives til en, som har gjort en særlig indsats i Kompagniet. Det er 
en lille figur, der forestiller en hjemmeværnsmand i uniform og med gevær, 
skåret i pæretræ af en mand i Kerteminde. Han lavede i sin tid 4 af disse figu-
rer, hvoraf den ene blev givet til Per Hækkerup, den anden fik Willy Brandt i 
Tyskland og den tredie gik til en tidligere amerikansk ambassadør i Danmark, 
og Hjemmeværnskompagni 4116 har altså den 4. og sidste.
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KOMPAGNICHEFER og -KOMMANDØRER:
Forvalter S.Thostrup-Christensen, KC 01 APR 1949 - 31 JUL 1957
Forvalter S.Thostrup-Christensen, KK 01 AUG 1957 - 14 SEP 1957
F.C.Bay  KC 15 AUG 1957 - 31 JUL 1958
Bogtrykker W.Agergaard Jensen KK 01 AUG 1958 - 31 JAN 1960
Gårdejer F.M.Lindegaard KK 01 FEB 1960 - 31 JAN 1963
   KC 01 FEB 1963 - 31 JAN 1986
Gårdejer Niels Chr.Nielsen. 01 FEB 1986 - 30 NOV 2000
Også IBM 

NK:
PL Lars Bloch Larsen  - 30 NOV 2000

KBM:
SG Merethe V. Larsen  - 30 NOV 2000

SKIN/SKYLÆ:
LT Mogens Nielsen  - 30 NOV 2000

FSBM:
LT John Chr. Jørgensen  - 30 NOV 2000

Intet kendt KMP-mærke

Lotter på trafikkontor. Lottebladet 
DEC 1987.
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4114 Vestfyn

01 DEC 2000 dannedes HJVK 4114 VESTFYN af HJVK 4113 ASSENS og 
4116 GLAMSBJERG-HÅRBY.

01 JAN 2006 dannedes HVK ASSENS af HJVK 4114 VESTFYN og HJVK 
4117 TOMMERUP 

KC:
PL Else Larsen 01 DEC 2000 - 31 DEC 2003
PL/KN Mogens Nielsen 01 JAN 2003 

NK:
LT Kurt Olsen 01 JUL 2000 - 01 DEC 2000 

Kompagnichef Else Larsen med det 
nye kompagni 4114’s mærke, som 
symboliserer det gamle Baag herred, 
som bestod af købstaden Assens med 
omkringliggende sogne – udført på 
en træplade af kaptajn Henning San-
der Andersen.
(Fyens Stiftstidene 04 DEC 2000)
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KDOBM:
SG Merethe V. Larsen 01 DEC 2000 - 30 SEP 2002
SG Joan Olsen 01 OKT 2002 

SKIN/SKYLÆ:
LT Mogens Nielsen 01 DEC 2000 - 31 AUG 2003
OS Keld Madsen 01 SEP 2003 - 01 SEP 2005

FSBM:
LT Holger Andersen 01 DEC 2000 - 31 JAN 2002
OS Steen Øxenbjerg 01 FEB 2002 -

IBM:
SG Jan Toft 01 DEC 2000 - 31 JUL 2001
SG Linda Hansen 01 OKT 2001 
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4117 Tommerup

01 JAN 2006 DANNEDES HVK ASSENS af HJVK 4114 VESTFYN OG 4117 
TOMMERUP:

Autoriseret: Primo 1995.

Anlagt: 05 MAJ 1995.   
 
Motiv:  Sølvskjold med 3 blå blomster på grøn bund delt af grønt 

gaffelkors. Ovenfor skjoldet rødt skriftbånd med indskrift.

Symbolik:  Anvendelsen af det tillempede kommunevåben refererer til 
kompagniområdets geografiske udstrækning. Det tredelte 
skjold og de tre blomster refererer til sammenlægningen af 
3 kommuner til den nuværende; de tre hørblomster tillige til 
en tidligere hørindustri, der var grundlaget for kommunens 
videre udvikling.

   Gaffelkorset refererer endvidere til den fynske hovedjern-
banelinie, der i  Tommerup har forbindelse mod syd til As-
sens-banen.

Beskrivelse:  I sortkantet sølvskjold (68 X 81 mm) delt af grønt gaffel-
kors, hvorved fremkommer 3 sølvfelter hvori blomst med 5 
blå kronblade og 5 grønne bægerblade med sorte konturer.

   Ovenfor skjoldet et slynget rødt skriftbånd med indskriften 
»HJVK 4117« i sort. Mellemrum mellem skjold og bånd er 
udfyldt med grønt.

  Mærkets største udstrækning er 82 X 95 mm).

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme til kampuniform M/58, 
øvelsesuniform M/66 og sweater M/79 af alt personel ved 
enheden.

Varianter: Kendes ikke.

Valgsprog: Intet.

Fremstillet i maskinbroderi af fa. G.K.Pedersen, Kgs.Lyngby.
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CHRISTIAN HANSEN
Oprettelser og personel
Hjemmeværnskompagniet blev oprettet den 1. januar 1952 af sognene Tomme-
rup, Verninge og Brylle, der samme dato blev udskilt fra Hjemmeværnskom-
pagni 4116.

Major, fhv. kompagnichef FOLMER AAHOLM JØRGENSEN
Hjemmeværnet set med en professionel soldats øjne
»Mit førte møde med Hjemmeværnet var i et forsamlingshus på Østfyn. Det 
var i forbindelse med den fynske vinterkrig i februar 1950. På det tidspunkt 
var jeg sekondløjtnant og lærer på Ingeniørtroppernes Befalingsmands-
skole. Skolen havde bl.a. sendt et telgrafdetachement til deltagelse i denne 
øvelse.
 Hovedkvarteret var opslået i det pågældende forsamlingshus; chefen var 
oberst Holbech fra det daværende 6. Regiment i Odense. Han var »en lidt stiv 
herre«, som åbenbart ikke kunne forlige sig med Hjemmeværnet.
 Det var første gang, Hjemmeværnet deltog i en større anlagt øvelse, det 
var dengang, distinktionerne var grønne. Chefen var oberst K. Kjeldsen – en 
meget sympatisk officer, som jeg senere skulle få lejlighed til at lære nærmere 
at kende. Dette første møde mellem den professionelle hær og Hjemmeværnet 
gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, da Hjemmeværnsfolkene var henvist til 
et ydmygt hjørne af forsamlingshuset og tilsyneladende helt overset af den øv-
rige stab. Det gjorde mig lidt forstemt på deres vegne.
 Nå, jeg fortsatte min militære karriere og udgik som premierløjtnant fra 
Hæ rens Officersskole i 1954 og gjorde derefter tjeneste ved bl.a. Jyske Telegraf-
regiment og Generalinspektøren for Telegraftropperne, indtil jeg tog min af-
sked i 1963 og flyttede til Tommerup.
 Og her stiftede jeg så igen bekendtskab med Hjemmeværnet. Jeg var i mel-
lemtiden blevet udnævnt til major af reserven. En dag blev jeg antastet af da-
værende våbenmester for Hjemmeværnskompagni  4117, Carlo Anderson, som 
spurgte, om jeg ville overtage kompagniet, da de manglede en chef; det var 
grove løjer, og jeg udbad mig lidt betænkningstid. Godt nok lokkede han mig 
med et lille honorar og »støvlepenge«, som jeg ikke vidste, hvad indebar.
 Jeg slog til og blev d. 15.maj 1965 udnævnt til »halvkompagnifører og næst-
kommanderende« af regionschef oberst K. Kjeldsen; det var så vort næste træf. 
Jeg husker endnu den første nytårsparole på Odense Kaserne, hvor obersten 
stolt forkyndte, at han havde antaget en rigtig major som halvkompagnifører.
 Så måtte jeg jo i gang og finde ud af, hvad jeg havde indladt mig på. Jeg 
fandt hurtigt ud af, at ledelsesfunktionerne blev bestridt af folk med indgående 
kendskab til alle »krummelurerne« inden for kompagniet:



143

 Næstkommanderende Herluf Nielsen, kommandobefalingsmand Freddy 
Pe dersen, skydeinstruktør Chr.Christensen (dekupør) og våbenmester Carlo 
Anderson.
 Hvad skulle jeg have gjort uden disse herlige og opofrende mennesker, som 
nu desværre alle er døde?
 Chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn, som det hed dengang, var den el-
skelige major Johs. Schmidt, som jeg havde et fortrinligt samarbejde med. Han 
satte 4117 meget højt. Major Schmidt stiftede i øvrigt »KC-foreningen Nord-
fyn«, som jeg stadig er medlem af.
 Hvornår Kompagniet er oprettet, ved jeg ikke, men såvidt jeg husker, var 
daværende skovfoged Peder D. Sommer i Høgsholt Skov dets første chef.
 Skovfoged Sommer blev afløst af direktør F.C. Bay fra Tommerup Hør-
fabrik, som var chef i 1956 eller 1957, hvor min daværende chef for 3. Tele-
grafbataljon oberstløjtnant V. Andersen og jeg, som hans adjudant, havde et 
møde med Hjemmeværnskompagni 4117 i forbindelse med en øvelse om-
kring Tommerup. Mødet holdtes hos mine forældre i Tommerup, hvor jeg i 
øvrigt er født.
 Vi havde som »proffer« allerede på det tidspunkt fundet ud af, hvad vi kun-
ne bruge Hjemmeværnet til, og vi aftalte, at Kompagniet skulle foretage »an-
greb« mod bl.a. vore radiostationer for at checke vagternes effektivitet. Altså 
atter en kontakt med Hjemmeværnet, og nu på det operative plan.
 Men nu tilbage til KMP 4117. Jeg afløste daværende mælkehandler K.J. 
Hansen, og som nævnt var ledelsesfunktionerne i de bedste hænder.
 Det må her indskydes, at næstkommanderende ikke ville påtage sig ansva-
ret som chef, og han var glad for, at jeg ville påtage mig dette. Han var en god 
næstkommanderende, og han var en fantastisk god støtte for mig.
 På papiret var Kompagniet rigtig godt enkadreret – men de unge manglede, 
og »de gamle« ville vi ikke af med. Hvad så? Vi blev enige om at organisere 
Kompagniet således:

Kommandogruppen Intakt
Sanitetsgruppen Intakt
Signalgruppen Intakt
Gruppe I Delvis intakt, men skulle opfyldes
Gruppe II Delvis intakt, men skulle opfyldes
»Ventegruppen«  Et begreb, vi indførte for at beholde de folk, der 

havde været med fra starten, idet devisen var: De kan 
ikke deltage i en gruppes fysiske strabadser, men de 
kan deltage i skydninger, og så kender de det lokale 
område.
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Altså satsede vi på sanitets- og signaltjeneste samt skydninger. Derefter PR for 
at få flere unge med, hvilket lykkedes lidt efter lidt, men ikke tilfredsstillende.
 Distriktet fik ny chef, nemlig den ildsprudende »Jønne«, major J. Jørgensen. 
Han satsede meget på PR for Distriktet, og det kom selvfølgelig Kompagniet 
til gode, for vort vedkommende bl.a. med en »Togudstilling« ved Tommerup 
Station.
 Vi selv arrangerede i forbindelse med de berømte »Bowlerfester« i Tom-
merup Stationsby en velbesøgt Hjemmeværnsudstilling, hvorom der i avisen 
11.juni 1965 kunne læses følgende:

»Send et bowler-telegram gennem hjemmeværnet...
Kan sendes til slægt og venner i hele Danmark

Hvis festdeltagerne skulle faa lyst til at meddele slægt og venner, at de er til 
»bowlerfest«, skal de blot henvende sig til Hjemmeværnets Tommerupkom-
pagni. Signalfolk herfra sørger for, at hilsenen bliver sendt videre og paa fest-
blanket bliver afleveret til rette vedkommende.
 Det er major Folmer Jørgensen, Tommerup St., der i samarbejde med Fyen-
ske Livregiment i Odense og Jydske Telegrafregiment i Aarhus etablerer den-
ne usædvanlige telegraftjeneste.
 Signalfolkene opstiller et telt paa festpladsen. Her skal man henvende sig 
og opgive navn og adresse paa modtageren. Af praktiske hensyn kan der kun 
sendes et standardtelegram, der lyder: »En bowlerhilsen fra Tommerup«.
 Hilsenen bringes videre til Odense af et lille Walkie-talkie-apparat. Hvis de 
atmosfæriske forhold er gode, skulle det lille, fikse apparat nok kunne klare 
afstanden til Odense. Der er 17 kilometer i luftlinie. Hvis det glipper, træder en 
relæstation i Tommerup by hjælpende til.
 Naar telegrammet er modtaget paa Odense kaserne, sendes det videre til det 
civile eller militære posthus, der ligger nærmest modtageren. Et telegrafbud eller 
en ordonnans drager omsorg for, at hilsenen bliver overrakt paa rette sted.
 Hjemmeværnet venter, at mange vil benytte sig af dette tilbud om at sende 
en original hilsen. Ligeledes haaber man, at en udstilling om hjemmeværnets 
mangesidede arbejde vil tiltrække sig opmærksomhed paa festpladsen. Der vi-
ses vaaben og andet udstyr. Hjemmeværnsfolk og lotter vil hellere end gerne 
besvare spørgsmaal fra interesserede«.
 Som det fremgår af vor enkadrering var det begrænset, hvilke større øvel-
ser, vi kunne deltage i. Det var mest signaløvelser og skydeøvelser på den gode 
skydebane i Naarup og deltagelse i skydninger på Seden.
 Vor »krigsmæssige« kommando-station var Tommerup Teglværk. Egentlige 
mødelokaler havde vi ikke, vi mødtes næsten altid privat. Et andragende om at 
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få stillet et lokale til rådighed på kommunekontoret i Tommerup blev afslået 
– selvfølgelig var det den enlige radikale svale og så i øvrigt borgmesteren (V), 
der saboterede vor ansøgning. Men vi klarede os, trods disse to herres aversion 
mod »militæret«.
 Humøret var højt ved vore kompagnifester, når de eksempelvis foregik i 
Spejderhytten i nærheden af Hans Knarreborg, der stillede sig til rådighed som 
telefonpasser – selvfølgelig havde Signalgruppen trukket kabel fra hytten til 
hans gård, så vi havde permanent telefonforbindelse.
 Et andet yndet sted var hos »pilletriller« Rath? Verninge Apotek. Her var 
liv og glade dage, når »Overlægen« Axel Høher og Mogens Rasmussen (Tom-
merup Teglværk) stillede op med deres harmonika og banjo.

Lokalavisen 29. okt. 1981.
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 Hvor længe var jeg så med i Hjemmeværnet? Til jeg blev 60 år og havde fået 
Hjemmeværnets 25-års tegn!
 Hvordan skal nu dette forstås? Sagen er den, at daværende regionschef, 
oberst P.S. Kristiansen, (han var ikke Kjeldsens type) pr. 1. november 1972 ud-
nævnte mig til delingsfører med grad af sekondløjtnant. Som der stod i føl-

Lokalavisen 29. okt. 1981.
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geskrivelsen, kunne jeg acceptere og vælge mellem Hjemmeværnet eller min 
rådighedstjeneste ved Telegraftropperne. Jeg valgte det sidste. Så skiltes vore 
veje i denne omgang.
 Men, selvom jeg stadig havde rådighedstjeneste, blev jeg d. 12 .august 1986 
antaget som administrationsofficer ved Hjemmeværnsdistrikt 23, Djursland 
med grad af løjtnant. Altså jeg sluttede min militære karriere som løjtnant i 
Hjemmeværnet og som major og chef for Allied War Head Quarter Company, 
et kompagni der skulle støtte NATO-hovedkvarteret i en udrykningsfase.
 Det har været herlige og spændende oplevelser.

Må jeg slutte med følgende:
Det professionelle forsvar og HJV har brug for hinanden. Måtte disse to parter 
lære at forstå og respektere hinanden. »Profferne« skal vide, hvad Hjemme-
værnet – gratis – kan hjælpe dem med. Til gengæld må Hjemmeværnet ikke 
betragte sig selv som bedrevidende høvdinge.
 HJV skal bestå som en folkebevægelse, hvis betydning består i lokalforsva-
ret og dermed lokalkendskab.
 Den politiske hentydning til, at Hjemmeværnet skal nedlægges, vil jeg be-
nægte som radikal stupiditet. Sålænge den nuværende regering (S + R) – den 
mest militante, jeg har oplevet – sender flere og flere militære, tilsyneladen-
de velarmerede, styrker til udlandet, vil kravet til Hjemmeværnets eksistens 
øges«.

KOMPAGNILEDELSEN
Kompagnichefer/-kommandører
Skovfoged Peder D.Sommer KK 01 JAN 1952 - 30 APR 1952
Skovfoged Peder D.Sommer KC 01 MAJ 1952 - 31 AUG 1954
   Deraf orlov fra 15 AUG 1954.
Direktør F.C.Bay  KK l5 AUG 1954 - 31 AUG 1956
Direktør F.C.Bay  KC 01 SEP 1956 - 30 SEP 1960
   Deraf sygeorlov fra
   01 JAN - 30 SEP 1960
Direktør Holger C.Rasmussen KK 01 JAN 1960 - 30 NOV 1962
Mælkehandler K.J.Hansen KK 0l DEC 1962 - 29 MAR 1965
Major Folmer Aaholm Jørgensen Fg. KC 15 MAJ 1965 - 31 OKT 1972
Snedker Herluf Nielsen Fg. KC 01 MAR 1973 - 30 APR 1977
Ejendomsinspektør Ejner Jørgensen KC 01 MAJ 1977 - 31 DEC 1990
Landmand Lars Finn Voldsgaard KC 01 JAN 1991 - 31 DEC 1995
Hans Møller Hansen Fg. KC 01 JAN 1996 - 31 OKT 1996
Ejendomsinspektør Ejner Jørgensen KC 01 NOV 1996 - 31 DEC 2005
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Næstkommanderende
Herluf Nielsen
Ejner Jørgensen  01 MAJ 1975 - 30 APR 1977
Arne Hansen    
Morten Asserbo
Christian Hansen  01 JAN 1993 - 30 NOV 1993
Anders Mortensen 01 DEC 1993 
Morten Asserbo  01 JAN 1996 - 31 OKT 1996
Ingen næstkommanderende 01 NOV 1997 - 01 OKT 1997
Kurt Visholm Jensen 01 OKT 1997 -  31 DEC 1998
PL Morten Hovedskov Nielsen 01 FEB 2000 - 31 JUL 2003
PL Anders Mortensen 01 AUG 2004 - 31 DEC 2005

Kommandobefalingsmænd
Freddy Pedersen
Jørgen Reinholdt
Søren Pars
Lone Voldsgaard  01 JAN 1993 - 31 OKT 1995
OS Christian Hansen 01 NOV 1995 - 31 DEC 2005

Skydeinstruktører
Christian Christensen (dekupør)
Morten Asserbo
Christian Hansen  01 SEP 1986 - 30 AUG 1995
Mikael Boye Nielsen 01 SEP 1995

Våbenmestre
Carlo Anderson
Allan Jakobsen
Anders Mouritsen  01 OKT 1979 - 31 JAN 1981
Tonny Oluf Tornehave 01 FEB 1981 - 14 AUG 1988
Anders Mouritsen  07 NOV 1984 - 30 SEP 1997
Finn Andersen  01 OKT 1997 - 31 DEC 2005

Skydebaner
Langdistance:
Den 23. oktober l955 blev skydebanen i Naarup Bjerge indviet; den blev over-
taget fra Verninge Skytteforening.
Kortdistance: Brandbjerg



149

Teorilokaler
Kantinerne i Tommerup Hørfabrik
Tommerup Teglværk
Stegsted Maskinfabrik
Tommerup Rådhus i kælderen
Dueslaget i Naarup (restaurant)
Port Arthur (Spejderhytte)
Frederikslundhytten
Borreby Mølle Hjemmeværnsgård indviet 1992. Anvendt indtil 1997.
Dampa Hjemmeværnsgård. Overtaget 1997.
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4113 Assens

01 JAN 2006 DANNEDES HVK ASSENS af HJVK 4114 VESTFYN OG 
HJVK 4117 TOMMERUP

KC:
KN Mogens Nielsen  - 01 SEP 2009

NK: 
PL Kurt Olsen  - 01 JAN 2009

KDOBM:
OS Hans Erik Hansen 01 SEP 2008 - 01 JAN 2010

SKYLÆ:
LT Mikael Boye Nielsen  - 31 MAR 2008

FSBM:
OS Steen Øxenbjerg  - 01 DEC 2010
 
KOF:
OS Linda Hansen  - 01 SEP 2008

KOF/ROF:
MG Anette Vinge 01 SEP 2008 - 01 APR 2010
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Politihjemmeværnskompagni
4130A Assens / POHVK Assens

Navneændring pr. 01 JAN 2006 til POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 
(POHVK) ASSENS

Kompagniet blev i sin tid startet som en A-deling i Assens-kompagniet 4113. 
De nærmere omstændigheder omkring denne periode er beskrevet af kompag-
niets første chef, pens. kriminalassistent HENRY LOHFERT.

Et tilbageblik
På opfordring skal jeg fortælle lidt om politikompagniets start – hvordan det 
hele begyndte.
 Den 1. oktober 1964 kom jeg til Assens Politikreds som kriminalbetjent. På 
det tidspunkt var der ikke nogen A-enhed i Assens Politikreds. Der var fore-
taget en lille begyndelse, idet der efter det oplyste var 4 medlemmer af en så-
kaldt A-gruppe, der var under opbygning, men den var gået i stå og havde ikke 
udviklet sig videre. Daværende politimester Foldspang henvendte sig til mig i 
foråret 1965 og spurgte, om jeg kunne tænke mig at gå i spidsen for oprettelsen 
af en A-enhed i Assens Politikreds.
 Den eneste politikreds på Fyn, der ikke havde noget A-kompagni, var As-
sens Politikreds. De øvrige politikredse havde veludbyggede A-kompagnier af 
væsentlige størrelser, og det pinte ligesom politimesteren, at der ikke fandtes 
noget lignende i Assens Politikreds. Det blev herefter aftalt, at vi skulle prøve 
at gå i gang med at starte et A-kompagni. Politimester Foldspang var selv me-
get interesseret og ivrig efter at få startet op, og vi indledte faktisk en hver-
vekampagne ved at kontakte Assens borgerlige Politikorps, som Politimester 
Foldspang jo var chef for. 
 Et gammelt Politikorps, hvis historie går helt tilbage til 1500-tallet. Efter 
enhedspolitiordningen i 1938 havde Politikorpset ikke så mange beføjelser 
mere, men var stadigvæk en intakt enhed bestående af 29 gode borgere fra 
Assens. Politimester Foldspang inviterede Politikorpsets ledelse til sin private 
bopæl, hvor vi fik et par stykker smørrebrød og en øl og en dram og drøftede 
så, hvordan og hvorledes Korpset kunne indgå i en eventuel A-enhed i Assens 
Politikreds. Løjtnant, slagtermester Arthur Rasmussen og næstkommanderen-
de, sparekassedirektør Walther Louring, var meget positive ved tanken om at 
oprette en A-enhed.
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 Efter forhandlinger og afholdelse af et par møder blev der oprettet en A-
gruppe bestående af 15 medlemmer fra Assens borgerlige Politikorps. Det var 
vældig flot, at en så stor gruppe af Korpsets medlemmer gik ind i Politikompag-
niet. Gruppefører for denne gruppe blev næstkommanderende i Politikorpset, 
førnævnte sparekassedirektør Walther Louring. Det var det, vi til at begynde 
med kaldte Assens bygruppe.
 Derefter foreslog politimester Foldspang, at vi kontaktede sognefogederne 
i Assens Politikreds og fik eventuelle emner til Politikompagniet herfra. Den-
gang var der endnu sognefogeder i Politikredsen, og de var tillige lægdsmænd 
og var således vidende om, hvordan situationen var, og hvilke unge, der var i 
deres distrikter.
 Politimester Foldspang og undertegnede tog derefter i løbet af foråret og 
sommeren 1966 kontakt med et par af emnerne med henblik på optagelse i 
Politikompagniet.
 Det var en positiv oplevelse at være med i denne start; der var en velvilje og 
forståelse blandt sognefogederne for at hjælpe til ved oprettelse af en sådan A-
enhed, og det resulterede i, at vi fik oprettet en gruppe i Sandager, og vi fik også 
senere startet en gruppe op i Ebberup-området. Så det var summa summarum 
en god måde at begynde Politikompagniet på.
 Som nævnt blev vi i første omgang en gruppe, og denne gruppe blev under-
lagt det herværende kompagni, nemlig Hjemmeværnskompagni 4113 Assens, 
hvor skibsmægler Anders Fage-Pedersen var kompagnichef. Da vi efterhånden 
udviklede os og kom op på delingsstørrelse, kunne vi med tiden kalde os en 
A-deling, der dog stadigvæk var en deling under Hjemmeværnskompagni 4113 
Assens. Pr. 15. oktober 1966 blev undertegnede udnævnt til delingsfører og 
løjtnant i Hjemmeværnet og således chef for A-delingen. Vi fortsatte hvervning 
af medlemmer til enheden, og det gik vældig godt. Vi fik mange gode folk ind 
i A-enheden, der udviklede sig og kom op på ca. 50 mand. Vi ansøgte herefter 
hjemmeværnsledelsen om at blive et halvkompagni, og således få selvstændig 
status som kompagni. Efter forhandlinger lykkedes det at få status af halvkom-
pagni pr. 1. november 1970, og samtidig blev jeg udnævnt til halvkompagnifø-
rer og premierløjtnant i Hjemmeværnet.
 Det var stadigvæk en gruppe i Assens by, der bestod af medlemmer af As-
sens borgerlige Politikorps og så grupperne rundt om Assens, nemlig gruppen 
i Sandager, gruppen i Ebberup og en gruppe under opbygning i Glamsbjerg-
området.
 Vi nåede efterhånden op på en styrke af ca. 80 mand, herunder også en 8-10 lot-
ter, og vi kunne nu forberede os på at blive et selvstændigt kompagni, og det blev 
vi fra den 18. november 1974 at regne, da Hjemmeværnskompagni 4130A Assens 
Politikompagni blev oprettet, fortsat under Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn.
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 Vi havde nu nået kompagnistatus og var selvstændige, og Kompagniet fun-
gerede godt og udviklede sig fortsat positivt på alle måder.
 Alt dette kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden en god opbakning både 
fra politimesteren og fra kolleger og personale på Politigården i Assens. Vi 
havde den store glæde, at en stor del af ordenspolitiets styrke meldte sig til A-
kompagniet.
 Politiassistent Børge Nielsen var således våbenmester, og de, der kendte 
Børge Nielsen, var klar over, at når han påtog sig jobbet som våbenmester, så 
kunne jeg, som kompagnichef, være fuldstændig sikker på, at så blev det passet 
på bedste måde, og det var lagt i de bedste hænder.
 Politiassistent Peter Lindvig blev kommandobefalingsmand og klarede det-
te job særdeles udmærket de første år.
 Vi havde mange dejlige og spændende oplevelser under opbygningen af A-
kompagniet. Vi var på kurser bade på hjemmeværnsskolen i Nymindegab og på 
politihjemmeværnsskolen i Julebæk.
 Det var også en spændende periode sådan at være med i hele opbygningen 
af A-kompagniet. Der var fuld fart på, og der skete noget hele tiden.
 Det var en anden tid i tresserne og halvfjerdserne. Det var under den kolde 
krig, og man havde oplevet både Ungarnsurolighederne, invasionen af Tjek-
koslovakiet og meget andet, så folk havde en anden opfattelse af hjemmeværn 
og forsvar, end den, man måske ser i dag, og det bevirkede, at der var en positiv 
stemning og alle gode kræfter var forenet om, at Assens Politikreds skulle have 
et A-kompagni. Og det fik vi.
 Det er klart, at der bruges mange kræfter under opbygningen af et kompag-
ni, og at det har taget megen af ens tid at have stået i spidsen for Kompagniet  
i 10 år. Derfor besluttede jeg mig til at fratræde med udgangen af juni 1977. 
Jeg havde den glæde, at kunne aflevere et fuldt fungerende kompagni på ca. 80 
mand, herunder en del lotter. Jeg overlod Kompagniet til politiinspektør Ove 
Christiansen og det lever fortsat i bedste velgående.

CARL-AAGE ARNOLDUS, kompagnichef
Tiden derefter
I 1977 ønskede daværende chef, Henry Lohfert, at stoppe sit virke som chef. Da 
der ikke var en arvtager kørt i stilling, gik pens. politiinspektør Ove Christian-
sen ind og overtog ledelsen af Kompagniet 1.juli 1977. En ikke uvant gerning 
for Ove Christiansen, idet han i Herning havde været med til at starte det lo-
kale politikompagni, der under hans ledelse hurtigt voksede sig stort og hand-
lekraftigt. Ove Christiansen forestod ledelsen indtil 30. juni 1978.
 1. juli 1978 var politiassistent Carsten Eriksen Riis rede til at overtage Kom-
pagniet. Derefter fulgte en god periode, hvor dette var meget aktivt. Der blev 
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afholdt mange øvelser og deltaget i mange kurser. Perioden er beskrevet som 
Kompagniets storhedstid. Desværre har det ikke været muligt at formå et med-
lem fra perioden til at skrive lidt historie. I slutningen af 1984 stoppede Carsten 
Eriksen Riis som chef.
 Atter en gang stod 4130A uden en mand til at overtage ledelsen. Som følge 
heraf overtog uddannelsesofficer ved Hjemmeværnsdistrikt 41, kaptajn Niels 
Wester, chefstolen fra slutningen af 1984 og indtil 31. august 1985. Tiden gik 
udover almindelig vedligeholdelse med at få »klargjort« en ny chef.

Cheferne: 
Henry Lohfert, Ove Christiansen, Carsten E.Riis, Finn Pedersen og C.-Aa.Ar-
noldus.
 1.september 1985 var politiassistent Finn Pedersen fra Fåborg så efter utal-
lige opfordringer klar til at overtage Kompagniet, der atter fik en længere stabil 
periode. Finn Pedersen stoppede som chef 31.maj 1989.
 Klar i kulissen stod politiassistent Carl-Aage Arnoldus, der 1 1/2 år forinden 
var kommet til Assens, bl.a. med henblik på overtagelse af 4130A, som han 
overtog 1. juni 1989. Herefter fulgte en tid med genopbygning og omstruktu-
rering. Ikke alt var på toppen, og især var befalingsmandssituationen ikke god; 
forstået på den måde, at Kompagniet i den grad manglede specielt førere i 
grupperne og delingerne. Et problem, det dog med årene er rettet op på.
 Gennem tiderne har 4130 altid haft nogen gode kurser og øvelser sammen 
med Politikompagniet i Middelfart (4131A). Seriøsitet har altid gået hånd i 
hånd med et godt socialt aspekt, specielt med »Skovbrynet« i Ørsbjerg Skov 
som udgangspunkt. Vi har mange gange talt om, hvor ærgerligt det er, at Hjem-
meværnet ikke købte »Skovbrynet«, da det blev sat til salg. Nu må vi leje os ind. 
Og priserne er desværre sådan, at vi ikke ukritisk kan få lov til det. Ind imellem 
får vi dog stadig mulighed for at komme der, og vi glæder os hver gang over 
det. Den gode hjemmeværnsånd, der altid findes på »Skovbrynet«, kunne nok 
fortælle en og anden god hjemmeværnsanekdote.
 Det falder mig også for at takke de andre enheder i Assens-området for det 
generelt gode sammenhold og samarbejde. Vi går tæt op ad hinanden i det dag-
lige, og det smitter heldigvis af på sammenholdet. At vi også er så heldige at være 
fælles om vores hjemmeværnsgård, forstærker uden tvivl det sammenhold.
 Når medlemmerne går og snakker om »gamle« dage, hvad er det så, de taler 
om? Ja, da jeg ikke har været med i kompagniet i »gamle« dage, er det svært for 
mig at sige. Men af aktiviteter inden for de sidste ca. 10 år, kan i hvert fald nævnes 
»Englænderøvelsen« i efteråret 94. Det var en utrolig spændende øvelse, hvor vi 
virkelig fik syn for sagen. Men der var jo heller ikke hr. »hvem som helst«, vi stod 
overfor. Der er altid noget specielt over øvelser med felthæren. Det er altid som 
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at være lidt oppe til eksamen. De skal sgu ikke få lov til at pege fingre ad hjem-
meværnet. Og når der så er tale om styrker, der virkelig har prøvet at være ude, 
hvor projektilerne hvisler, ja, så er man bare helt oppe på mærkerne.
 En anden oplevelse, der snakkes om, er Kompagniets første tur til »Brikby« i 
Oksbøl øvelsesterræn. Det var en både god og lærerig oplevelse, hvor færdigheder-
ne i bykamp blev prøvet godt af. På trods af forudgående intensiv indøvning, var der 
alligevel mange, der måtte sande, at bykamp er svær at slippe fra uden skrammer.
 Af civile arrangementer har Kompagniet jo nogle årligt tilbagevendende akti-
viteter i form af cykelløb og motionsløb. Men indimellem er der også nogle større 
opgaver, hvor vi har arbejdet sammen med andre enheder. Af dem kan nævnes 
DGI’s landsstævne i Svendborg for et par år siden – det årlige Sommer-Rock på 
Sukkerengen i Assens – afdelinger i danmarksmesterskabet  i rally og flere andre. 
Alle sammen opgaver, vi altid ser frem til at løse. Det hører jo med til jobbet.
  En ting, som igennem årene har været genstand for megen spekulation 
for især vores Kompagni er, at 4 af Politikredsens 6 kommuner er beliggende 
i Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyns område, mens de 2 sidste er beliggende i 
Hjemmeværnsdistrikt Sydfyns område. En ikke helt optimal grænsedragning, 
som dog i det daglige ikke har givet de store problemer. Desværre ser det ikke 
ud til, at en evt. distriktstrukturændring vil ændre dette mest teoretiske pro-
blem. Vi har et godt samarbejde med kompagnierne i det sydfynske. Et samar-
bejde, der til stadighed udbygges.
 Kompagniet har selvfølgelig været ramt af den samme afmatning som tiden 
og diskussionen om hjemmeværnets berettigelse har medført, men ser dog med 
fortrøstning på fremtiden. Dels fordi politimesterembederne i dag ikke har an-
dre ressourcer uden for politiet at trække på end netop politikompagnierne, 
men også fordi stemningen generelt er god i kompagnierne. Vi kan jo med rette 
sige, at vores fredstidsaktiviteter også kommer samfundet til gode, hvilket jo er 
vigtigt, set i lyset af tidens diskussioner.

NK:
LT John Michael Carlsen 01 DEC 2010 -

KBM / KDOBM:
SG Morten Gommesen  -30 NOV 1999
PL John Højsgaard Hansen 01 DEC 1999 - 31 MAJ 2004

SKIN / SKYLÆ:
OS Tage D. Rasmussen   -28 FEB 1997
SG Keld Madsen 01 AUG 1998 - 31 DEC 2002
LT John Michael Carlsen 01 JAN 2006 - 01 DEC 2010
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VM / FSBM:
SG Kjeld Knudsen  -30 SEP 1998
SG Hans Jørgensen 01 OKT 1998 - 31 MAJ 2003
LT Henning Østerby Hansen  01 JUN 2003 
OS Steen Øxenbjerg 01 DEC 2010 

IBM:
SG Lone Hansen 01 SEP 2000 - 31 MAJ 2004
MG Henning Sander Andersen 01 JUN 2004 

KOF:
LT Henning Sander Andersen  - 01 DEC 2010

Hjemmeværnspolitiskolens mærke
Autoriseret: 16 AUG 1953 som bomærke for Skolen.

Motiv:  En hjelmklædt bulldog på 2 krydslagte sværd nedenfor hvil-
ke indskriften »PO«, alt skjoldlagt.

Symbolik:  Bulldog’en »BONZO«, der refererer til stifteren af Hjem-
meværnets politienheder, politiassistent Riis Nielsens »kur-
sushund« af samme navn, symboliserer styrke, slagkraft og 
udholdenhed.

   De krydslagte våben refererer til, at politikompagnierne 
som øvrige hjemmeværnskompagnier er bevæbnede.

   Skjoldfarven er Politiets etatsfarve, der er mørkere end 
Hjem meværnets våbenfarve, og guld er farven på politiuni-
formens emblemer og knapper.

Beskrivelse:  På sort bund et grønt skjold med tovsnoet guldkant (60 X 
65 mm) hvori 2 krydsstillede guldsværd med opadvendende 
fæster belagt med fremad-højrevendende hvid bulldog med 
sort politihjelm med cirkulært guldemblem. Mellem sværde-
nes klingespidser bogstaverne »P O« (Politi) i guld. Alt med 
sorte konturer og schatteringer.

Historie:  Mærket er i 1953 tegnet som bomærke for den i 1950 opret-
tede »Politiskole«, der med domicil fra 1953 i Høje Sand-
bjerg-lejren skulle forestå befalingsmandsuddannelsen m.v. 
for politikompagnierne i Hjemmeværnsregion VI. I denne 
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udførelse var hunden forsynet med stålhjelm og omsat med 
indskriften »Styrke – slagkraft – udholdenhed«, hvorimod 
de krydslagte sværd ikke indgik i dette motiv.

   I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen »JULE-
BÆK« oprettedes en støtteforening, hvortil bomærket blev 
omarbejdet til det beskrevne udseende og hvortil alle ret-
tigheder i forbindelse med mærket blev overdraget.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme af alt personel, der har 
gennemgået Hjemmeværnets politifunktionsuddannelse.

Varianter:  Mærket forekommer i flere udførelser: i etikettevævning, i 
maskinbroderi, monteret på stofunderlag, som blazermærke 
i guldtrækkeri og som emailleret metalskjold.
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Politihjemmeværnskompagni
4131A Middelfart / POHVK Middelfart

Navneændring pr. 01 JAN 2006 til POLITIHJEMMEVÆRNSKOMPAGNI 
(POHVK) MIDDELFART

ÅSE GRØN JOSIASEN, kommandobefalingsmand
Oprettelsen
Hvornår Politikompagni 4131A Middelfart blev stiftet, foreligger der i Hjem-
meværnets kartoteker ikke noget præcist om, men ifølge kilder, der var med fra 
starten, er Kompagniet oprettet den 1. januar 1972.
 De personer, der startede Kompagniet, var indtil dette tidspunkt tilknyttet 
Hjemmeværnskompagni 4102, Nørre Aaby.

Staben bestod fra Kompagniets start af følgende:
Kompagnichef var Politiassistent Børge Rasmussen, der indtil da var delingsfø-
rer i 4102. (Han blev også kaldt »Børge Ypper«, da en anden betjent også hed 
Børge Rasmussen, men han var bedre kendt under navnet »Børge Øl«). 
Næstkommanderende: Politiassistent. Niels Thomas Laursen.
Kommandobefalingsmand: Jens Ancher Andersen.
Delingsførere: Carl Herbert Lund og Poul Flemming Madsen.
Gruppefører: Carit Enevoldsen.
Våbenmester: Jørgen Eskildsen.
Skydeinstruktør: Villy Mørk.
Signalgruppefører: Laurits Christiansen

De første menige medlemmer var:
Jens Stage Hansen, Børge Hansen, Leo Loubjerg Hansen, Emil Behrendt 
Hansen, Christian Hansen og Tove Loubjerg Hansen, som altså var den før-
ste kvinde i Kompagniet. Det skal i den forbindelse nævnes, at Tove Loubjerg 
Hansen indgik kontrakt med Hjemmeværnet den 2. september 1971, altså ca. 4 
måneder før Politikompagni 4131 A blev stiftet, men alligevel har Tove ifølge 
stamkortet aldrig været tilknyttet andre kompagnier, så på en måde kan man 
vel sige, at hun var det absolut første medlem af Kompagniet.
 Hvor mange menige medlemmer, der helt præcis var fra starten, fremgår 
ikke rigtig nogen steder, men ved våbeneftersynet i 1973 bestod kompagniet af 
49 medlemmer, hvoraf 34 var menige.
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 I starten brugte Politikompagniet kun Hjemmeværnet til forsyning med 
uniformer m.v., idet opgaverne i starten alle var af politimæssig karakter. De 
personer, der var med fra starten, var da også alle sammen »håndplukkede«, 
og gennemsnitsalderen var noget højere end i de øvrige hjemmeværnskompag-
nier. Mange af dem, der var med fra starten, syntes ligefrem, at det med tiden 
blev »for meget Hjemmeværn«; de ville hellere løse politimæssige opgaver.
 Der var i 1973 en hvervekampagne. Erik Rasmussen, der nu er chef i 4100, 
har oplyst, at han i den forbindelse blev kontaktet af Karl Jul Pedersen, som 
i Melfar Posten havde set en annonce, hvor Politiet søgte nogle til at hjælpe 
sig. De kørte så til Politigården og meldte sig til et informationsmøde, der blev 
afholdt ugen efter. Ved dette blev de budt velkommen af kompagnichef Bør-
ge Rasmussen, men også distriktschefen major »Jønne« Jørgensen og hjem-
meværnskonsulent Vøgg Ramming var til stede. Hvad den ene ikke kunne 
fortælle om Hjemmeværnets fortræffeligheder, kunne den anden, så inden 
aftenen var omme, havde næsten alle de fremmødte skrevet begæring om op-
tagelse i Hjemmeværnet. Den 28. maj 1973 kørte alle med våbenmester Jørgen 
Eskildsen til Hjemmeværnsregion IV’s depot og blev iklædt. Så var de klar til 
tjeneste i Politikompagniet.

Aktiviteter
Der blev på det tidspunkt afholdt kompagnimøder hver måned. På disse møder 
fortalte kompagnichefen om sin egen indsats i modstandsbevægelsen og lidt 
fra politiets dagligdag, hvorefter der var socialt samvær. Det skete dog også, at 
nogen af dem, der havde været længere tid i Hjemmeværnet, fortalte om nogle 
af alle de gode øvelser, der havde været afholdt. 
 Desværre kneb det lidt med udfordringerne dengang, så bortset fra de må-
nedlige kompagnimøder og den ugentlige skydning i kælderen under Politigår-
den, skete der ikke noget det næste års tid.
 Kompagniet voksede støt og roligt; ved våbeneftersynet i 1975 var der ud-
leveret våben til 78 personer. (I dag består kompagniet af ca. 130 medlemmer, 
hvoraf ca. 20 er kvinder). Efterhånden kom der også gang i Kompagniet. De, 
der havde mulighed for at tage en uge fri, kom på patrulje-F kursus i Nyminde-
gab. Der blev også taget sanitetskurser, signalkurser og sprængningskurser, så 
nu var det tiden at vise, hvad Kompagniet duede til.
 Thorkild Weissenberg, som på det tidspunkt var næstkommanderende, fik 
da også arrangeret små øvelser med Hjemmeværnskompagni 4102. Der var da 
også en årlig øvelse i Gudsø Ruinby.
 Erik Rasmussen, der på et tidspunkt blev næstkommanderende i Kompag-
niet, har oplyst, at der ikke var nogen egentlige planer ud over alarmeringspla-
nen. Jo, selvfølgelig Hjemmeværnsdistriktets Operationsplan, som var fortrolig, 
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men den måtte han ikke se, før han var blevet godkendt, og at få den med på 
øvelser, kunne slet ikke lade sig gøre, for den skulle være låst nede, og det var 
den også hele tiden. Først efter at han havde været næstkommanderende i et 
års tid, fik han lov til at se den. På det tidspunkt havde Politikompagniet kun 
opgaver af politimæssig karakter, nemlig trafikregulering i forbindelse med 
brospærringsøvelser, men senere blev folkene i Kompagniet også gode til at 
løse andre hjemmeværnsopgaver, fortæller Erik Rasmussen.
 Bortset fra befalingsmands- og kompagnimøder blev møder og uddannelse 
gennemført på Hjemmeværnsdistriktet i Jernbanegade eller på Skovbrynet. 
Skydningerne foregik som nu på skydebanen i Aborg, men også nogen gange 
sammen med 4102 på Balslev Skydebane, eller sammen med Hjemmeværns-
kompagni 4101 på skydebanen på Søbadsvej. Øvelserne foregik enten ved Kø-
strup Grusgrav eller ved Voldby Nygård, som ofte var mål for angrebene. Ind-
øvning af afsøgning fandt sted ved Niels Carl i Gremmerløkke, idet han havde 
en passende skov til formålet.

Hjemmeværnsgård
I starten holdt vi til på Politigården eller på Hjemmeværnsdistriktet i Jernba-
negade i Middelfart. Indtil sidst i 80’erne foregik signaltræninger m.v. på Politi-

Fra øvelse i 1975. Personerne på bille-
det er fra HJVK-PO 4131 Middelfart.
Manden i skjorte Gunnar Rose (nu i 
MHV), med GV (nu afdøde) Karl Jul 
»Kalle« Petersen, senere NK i 4131, 
med ryggen til Erik Rasmussen, på 
det tidspunkt NK i 4131, kvinden er 
senere »madmor« i STKMP 4100, nu 
afdøde Erik Rasmussens hustru.
Oplysninger: Erik Rasmussen. 
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gården. Da Peter Josiasen blev kompagnichef, ledte han med lys og lygte efter 
lokaler til Politikompagniet. Han havde et par møder med borgmester Herman 
Jensen, som var meget positiv, men han havde desværre ikke noget at tilbyde. 
Peter Josiasen ringede rundt til gårde og lignende for at forhøre sig. Han hørte, 
at Wedellsborg havde masser af huse rundt omkring, så han ringede til Wedells-
borg Gods. Endelig noget positivt. Han skulle kontakte arkitekt Lund på We-
dellsborg. Jo, der var nogle lokaler på Wedellsborg. Efter en masse forhandlin-
ger lykkedes det os således at få vores egen hjemmeværnsgård.

Opgaver
Trafikregulering er nok vor største opgave i fredstid. Her har vi efterhånden 
mange faste opgaver hvert eneste år. Bl.a. Rock under Broen, Majmarked, 
Traktortræf samt en del forskellige cykleløb o.l. Derudover står vi til rådighed 
i andre situationer, hvor politiet kan få brug for os, det være sig ved eftersøg-
ninger og lignende.
 Vi har også haft den specielle opgave at bevogte Wedellsborg, da grevin-
de Irene Wedells tvillinger skulle konfirmeres. Dronningen og Prinsen skulle 
komme, og familien ville gerne, om vi kunne holde slottet fri for uinviterede 
gæster og journalister. Det lykkedes også, og det var en sjov og anderledes op-
gave. Mange, mange fine biler rullede gennem porten til Wedellsborg den dag, 
og mange mennesker stod ved indkørslen for at få et glimt af Dronningen.

Fangsnore
Helt præcis, hvornår Politikompagniet indførte, at de, der havde lært trafikre-
gulering og andre politimæssige opgaver, måtte gå med fangsnor, vides ikke 
med nøjagtighed. Det var dog medens Børge Rasmussen var kompagnichef. 
Ved en sammenkomst stillede han med sit kompagni iført disse fangsnore. Ma-
jor Schmidt, som dengang var distriktschef, ville dog ikke acceptere dem, så 
efter mødet sagde Børge Rasmussen til sine folk: »Vi må hellere tage lortet af.«
 Hvornår fangsnorene kom på igen, har det ikke været muligt at få præcis op-
lysning om, men man kunne let forestille sig, at det var, da den nye major »Jøn-
ne« Jørgensen kom til. De har i hvert fald været brugt i mange år, og det er kun 
de medlemmer, der har gennemført politifunktionskursus, der må bære dem.

Øvelser
Der er altid mange minder og sjove episoder forbundet med øvelser. For nye 
medlemmer lyder det næsten altid som om, at alt det sjoveste allerede er oplevet, 
»Thi i gamle dage..., Kan du huske...« o.s.v. Jo, den slags tales der ofte om, når man 
har travet flere kilometer med våd uniform for senere at sidde timevis med vab-
ler under fødderne og vente på at ingenting sker, medens man bare ville ønske, 
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at det var lige så sjovt at være soldat nu om dage. Senere, når man har været med 
i nogle år, oplever man dog at høre folk tale om de øvelser, man selv har været 
med på. Mange husker de samme ting, hvis de er specielle, men ellers er det fak-
tisk mit indtryk, at man oplever mange af tingene meget forskelligt, vel også ud 
fra hvilken funktion, man har haft på den pågældende øvelse, og det er i grunden 
ikke så sært. Desuden bliver mange af historierne vel også bedre og bedre, for 
hver gang de bliver fortalt. Klart, det er jo en del af livet, og man skal bare huske 
at: »Hver alder har sin charme, men ofte opdager man det for sent«.
 I mit arbejde med at skulle gå årevis tilbage for bl.a. at finde navnene på de 
forskellige mennesker, der i tidens løb har haft funktioner i kompagniet, er det 
utroligt så få, der er fremkommet med relevante oplysninger, men fortælle om 
øvelser kan de fleste. Dette er bestemt ikke ment negativt, tværtimod. Jeg ville 
have følt, at det hele havde været lidt mere trist, hvis det var omvendt. Derfor 
vil jeg også slutte med at bringe nogle udpluk fra nogen af de forskellige øvel-
ser, der har været i den forgangne tid. »Minderne har man jo lov at ha’«.
 I september måned 1973 blev der afholdt en amerikanerøvelse, hvor Poli-
tikompagniet fik til opgave at bevogte transformeren på Østre Hougvej. Alle 
gik på plads fredag aften. Der blev etableret bevogtning med pigtråd og skyt-
tehuller. Nu var alle så klar i hullerne og ventede blot på fjenden. Fredag gik, 
lørdag med, men ingen så dog noget til fjenden, så de fleste faldt i søvn. Søndag 
morgen blev de dog vækket af nogle gevaldige drøn – fjenden havde sprængt 
objektet i luften. De hørte fjenden sejle væk i en gummibåd med retning mod 
Fønshoved. Hele bevogtningsstyrken fordelte sig i Leo Loubjerg og Karin 
»Sol vangs« biler, og så gik det ellers alt, hvad remmer og tøj kunne holde, mod 
Fønshoved. De fandt dog ingen fjendtlig styrke. Det var ærgerligt, for alle de 
nye ville jo så gerne, at der skulle ske noget.
 Under en årlig øvelse i Gudsø Ruinby, hvor Kompagniet skulle øve forsvar 
af by, var Hjemmeværnskompagni 4102 den fremrykkende fjende. Bagefter 
byttede kompagnierne roller. En gang var det lykkedes os at medbringe en 
overraskelse til 4102. Kompagnichefen havde nemlig fået fat i nogle tåregaspa-
troner ved politiet, og de passede i signalpistolerne. Da så 4102 rykkede frem 
gennem sumpen, skød 4131 disse tåregaspatroner af. Desværre havde Politi-
kompagniet ikke taget højde for vindretningen, så de fik selv al tåregassen og 
måtte flygte fra stillingerne!
 Efter Politikompagni 413l’s egen mening var de nogle hårde patruljefolk, så 
de kunne også gå langt. Hvad var så mere nærliggende end at have Hærvejs-
marchen som første mål. Træning måtte der til, så to gange om ugen travede 
»de hårde drenge« 5-6 km. Inden selve Hærvejsmarchen skulle de dog lige prø-
ve at gå 45 km, så en lørdag middag blev hele flokken kørt til Odense. De skulle 
nu gå til Middelfart, men ak, ved Harndrup faldt de første fra, og ingen nåede 



163

helt til Middelfart. Det skal dog tilføjes, at der da var nogle, der efterfølgende 
gennemførte Hærvejsmarchen flere gange.
 Som ofte var der kommandostation på Voldby Nygaard. Bevogtningen var 
effektiv, selv el-hegnet blev der sat strøm i. Dette var naturligvis for, at fjenden 
ikke skulle komme ubemærket ind på området. Carl Herbert, som godt nok var 
en af vore egne, kom krybende hen over den våde jord efterfulgt af sin gruppe. 
Desværre havde han næsen lidt for højt mod sky, så det passede lige nøjag-
tigt med, at hans næse ramte tråden. Han fik et voldsomt stød. Stakkels Carl 
Herbert. Han var vist et par dage om at komme sig over chokket, han troede 
ganske enkelt han var blevet skudt i hovedet.
 På selvsamme gård havde de gæs. Da gasen vredt løb hen mod Henning 
Møller, tømte han resolut sin maskinpistol op i luften. Om det var, fordi han 
blev forskrækket, eller om det var, fordi han ville forskrække gasen, melder 
historien ikke noget om. Begge overlevede dog episoden.
 Der var førhen i tiden en del øvelser med SAS (Special Air Service), som 
var engelske soldater, der i fritiden kæmpede med flere lokale kompagnier. Det 
var under en sådan øvelse, at en gruppe på 5-6 personer i snevejr bevægede sig 
rundt i området omkring Katrinebjerg. Karin var en af dem. Desværre skulle 
hun tisse, men der var så bart på de sneoplyste marker. Heldigvis dukkede en 
grønthøster op, så Karin kunne krybe i skjul og ugenert forrette sit ærinde.
 Den sjoveste episode, jeg selv har været med til under en øvelse, var at være 
civil. Vi skulle deltage i en øvelse med Marinehjemmeværnet, som skulle bevogte 
havneområdet i Assens. Vi skulle nu prøve at finde ud af, hvor de var, hvor mange 
de var o.s.v., inden vi til sidst skulle angribe. Poul Erik Larsen parkerede langs 
havnen, han ville agere lystfisker. For ikke at virke mistænkelig, havde han taget 
konen og børnene med. Utroligt, så mange lokale, der kom og talte med ham om, 
hvor dårligt et sted han stod. Poul Erik blev dog stående, medens folk hovedry-
stende gik derfra. Selv gik jeg sammen med Søren Jensen med en barnevogn. Vi 
skulle være et par, der gik aftentur med vores baby. Barnevognen indeholdt dog 
kun vores våben. Vi gik frem og tilbage på havnen, hvor vi da også udfordrede 
skæbnen lidt ved at stille os hen til pølsevognen, hvor et par af marinens folk 
stod og spiste. Det gjorde vi også, men huskede også at kigge til »barnet« engang 
imellem. Heldigvis var der ikke nogen kvindelige marinere til stede, for havde 
der været det, ville de måske have set vidunderet i barnevognen. I hvert fald lyk-
kedes det Søren at få en del oplysninger fra marinesoldaterne. Han lod, som om 
han var interesseret i at blive en af deres. Hvor mange er I? Hvor mange kan I 
så stille med på sådan en øvelse på en fredag aften? o.s.v. Da alle vore folk vid-
ste, hvad der skulle vides, angreb vi, hvorefter en kassevogn kom kørende med 
åben sidedør, ind ad døren røg barnevognen, Søren og jeg, og væk var vi. Under 
øvelsesgennemgangen sagde marinesoldaterne godt nok, at de længe havde haft 
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mistanke til os, for de havde talt om, at de syntes det var underligt, at vi gik rundt 
på havnen med et lille barn i 4-5 timer. Undervejs følte vi dog ikke nogen form 
for mistanke. Også denne øvelse har mange flere sider, men vi så altså kun det 
hele fra en pølsevogn på Assens Havn.
 Den mest lærerige øvelse jeg har været på, har dog nok været, da vi for no-
gen år siden var på Holstebro Kaserne. Her var bare det hele. Rigtige soldater, 
forhindringsbaner, politibiler og hele pivtøjet. Desværre var det vist en fejl, at 
vi fik lov at tage derop.
 Jeg vil gerne sige Erik Rasmussen tak for de oplysninger, han er kommet 
med fra sin tid i 4131. En speciel tak til kompagniets første våbenmester, Jør-
gen Eskildsen, som havde alle navne og tal fra sin tid som våbenmester, og 
også tak til hans kone Else, som også kendte til de fleste af tingene, selvom hun 
mig bekendt aldrig selv har været med, samt hendes bror, Poul Mathiasen, som 
heldigvis stadig tropper op, når vi skal bruge ham.

KOMPAGNILEDELSEN
Kompagnichefer
Børge Rasmussen 01 JAN 1972  
Ole Brøndum
Niels Kjær
Peter Grøn Josiasen 01 AUG 1985  

Næstkommanderende
Niels Thomas Laursen 01 JAN 1972 
Thorkild Weissenberg
Erik Rasmussen
Gert Yndigegn 01 JUN 1977 - 30 SEP 1977
  01 MAJ 1978 - 31 JUL 1983
Niels Kjær 01 OKT 1977 - 30 APR 1978
Jørgen 01 SEP 1983 - 31 MAR 1984
Peter Josiasen 01 APR 1984 - 31 JUL 1985
Niels Kjær 01 AUG 1985 - 30 SEP 1986
Poul Erik Larsen 01 OKT 1986 - 30 APR 1990
KC Peter Josiasen fungerede også som NK 01 MAJ 1990 - 31 JAN 1991
Karl Jul Pedersen 01 FEB 1991 - 31 MAJ 1995
Lars Glans Christensen 01 JUN 1995 

Kommandobefalingsmænd
Jens Ancher 01 JAN 1972 - 31 MAR 1988
Åse Grøn Josiasen 01 APR 1988 - 31 JUN 2008
OS Dennis Pennerup 01 JUN 2008 
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Våbenmestre
Jørgen Eskildsen 01 JAN 1972 - 31 DEC 1977
A.U.Madsen 01 JAN 1978 
Jørgen Munck  - 30 JUN 1988
Ejvind Nielsen 01 JUL 1988 - 30 JUN 1993
Poul Erik Larsen 01 JUL 1993 - 31 MAJ 1999

Skydeinstruktører
Willy Mørk 01 JAN 1972 - 30 APR 1974
Leo Loubjerg Hansen 01 MAJ 1974 - 31 JUL 1983
Gert Yndigegn 01 AUG 1983 - 29 FEB 1988
Niels Kjær 01 MAR 1988 
Preben Jessen 01 JUN 1993 - 28 FEB 2001
MG Svend Erik Stærmose 01 APR 2001 
LT Frede Eldrup Hansen  - 30 OKT 2004
PL Gert Yndigegn 01 NOV 2004 - 30 JUN 2008
LT Frede Eldrup Hansen  01 JUL 2008  

IBM:
SG Herdis Pennerup  - 31 AUG 2001
SG Peter Tommas Henriksen 01 SEP 2001 
MG Lars Malling Lauersen   - 31 DEC 2005
LT Lars Rasmussen 01 JAN 2006

ROF:
SG Tommas Lægteskov Henriksen  - 30 JUN 2008
LT Per Samuel Hansen 01 JUL 2008 

Ærmemærke for hjemmeværnets politienheder
Autoriseret:

Anlagt: Ca. 01 FEB 1970.

Motiv: Politiskjold på cirkelbund på rektangulær stofbund.

Historie:  I forbindelse med drøftelser med Rigspolitichefen om op-
rettelse af politikompagnier fremsatte Hjemmeværnet 28 
SEP 1967 forslag til afmærkning af dette personel med fløj-
tesnor og et vævet stofmærke med politiets mærke i gult, 
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vævet på oval grøn bund.Ved skrivelse af 19 APR 1968 til 
Forsvarets Materielintendantur anmodede Hjemmeværnet 
om fremstilling af 30.000 ærmemærker for politienhederne i 
samme grønne og gule farver, som anvendt til ærmemærket 
for jernbaneenhederne og udbad sig et mærke tilsendt til 
godkendelse og udsendte samtidigt bæringsbestemmelser, 
hvorefter mærket skulle an lægges på venstre overærme, 4 
cm under skuldersømmen.

   26 APR 1968 ændredes bestillingen til 10.000 stk. gul/grønne 
og 20.000 stk. gul/khaki ærmemærker, idet den sidste type 
mærker skulle anvendes til jakke og parka M/58.

   Det har ikke været muligt at finde dokumentation for auto-
risationen af disse mærker, der begge er omtalt i »Uniforms-
bestemmelser for Hjemmeværnet« af 01 AUG 1968.

    15 JAN 1969 meddelte Hjemmeværnet, at ærmemærkerne 
for politienhederne ville tilgå de forvaltende myndigheder 
i løbet af APR/MAJ s.å., men da Hjemmeværnet 09 JAN 
1970 anmodede Materielintendanturen om at ville fordele 
de under 22 DEC 1969 anskaffede ærmemærker til regions-
depoterne, indicerer dette, at indholdet af skrivelsen af 15 
JAN 1969 ikke holdt stik. 

   08 FEB 1971 anmodedes Materielintendanturen om at lade 
fremstille et ærmemærke for politienhederne til brug på 
kampuniform M/58 med sølvgrå motivfarve og olivengrøn 
bundfarve.

   28 OKT 1974 meddelte Hjemmeværnet, at ærmemærket 
til politienhederne fremtidigt ønskedes udført med gylden 
motivtråd på mellemgrøn bund til brug ved tjenesteuniform 
M/69 m.v.

Beskrivelse:  På lysegrønt underlag et mørkegrønt cirkulært felt (52 X 48 
mm) hvori et ovalt gyldent kronet skjold med 3 over hin-
anden gående venstrevendte lysegrønne løver omsat med 9 
lysegrønne hjerter, alt omsluttet af glat dobbeltvulst og alt 
med lysegrønne konturer.

Bæring:  Mærket bæres på venstre overærme af alt personel ved poli-
tienhederne.

Varianter:  Mærkerne kendes i mange varianter, hvoraf den mest anvend-
te er udført i guldtrækkerarbejde på stof som uniform M/69.
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Klaus Veltzé, old-KC HJVK 4204 Midtfyn, 
på vegne af Historisk Udvalg, HD Fyn:
Efterskrift forår 2014 i forbindelse med 
»genudgivelsen«

Som daværende distriktsleder, major Baggesgård, skrev i forordet var planen 
– tilsyneladende – at jubilæumsskriftet skulle udgives i forbindelse med Hjem-
meværnets jubilæum APR 1999.
 Hvad der egentlig skete med dette skrift er nu – 15 år senere – vanskeligt at 
rekonstruere.
 Skriftet foreligger både digitalt og som papir-kopi i manuskriptform – og 
blev, efter sigende, publiceret i nogle eksemplarer i denne form.
 Det hard-cover eksemplar, der sammen med den digitale udgave ligger til 
grund for den foreliggende »genudgivelse«, indeholder kopier af billeder. De 
originale billeder er sporløst forsvundet – ingen af mange adspurgte har kun-
net hjælpe. Billedkopierne er imidlertid af så dårlig kvalitet, at de ikke kan 
bruges ved en bogudgivelse.
 I forbindelse med nedsættelse af en gruppe i efteråret 2013, der skal regi-
strere de 3 nu tidligere distrikters – Sydfyn, Nordvestfyn og Østfyn – arkivalier, 
fandt MJ Ole Lassen Nielsen manuskriptet fra 1999 til Nordvestfyns historie 
– og så blev det besluttet, at jubilæumsskriftet – endelig – skulle publiceres, 
således at også Hjemmeværnsdistrikt 41 Nordvestfyns historie blev offentlig 
tilgængelig.
 Samtidig besluttedes det, at »1999-versionen« skulle opgraderes til »ulti-
mo 2010-version«, hvor der pr. 01 JAN 2011 af de indtil da eksisterende to 
distrikter på Fyn, Nordvestfyn og SYydfyn, blev dannet ét distrikt, Hærhjem-
meværnsdistrikt Fyn , i forkortet udgave HD Fyn. 
 Da de billeder, der var planlagt benyttet i 1999-udgaven ikke kunne opspores, 
har der altså måttet findes nyt billedmateriale for at visualisere og »bløde op«.
 Heldigvis har nogle af »de gamle« HJVD Nordvestfyn-folk kunnet hjælpe 
med billedmateriale, hvorimod det har været nødvendigt at »jagte« kompagni-
mærkerne på samleres hjemmesider på nettet.
 Med ganske få redaktionelle tilføjelser / opdateringer er perioden op til 
1999 bibeholdt, således som den foreligger overleveret. Der er ikke tilføjet hi-
storie efter 1999 – der er udelukkende sket en opdatering af kompagniernes 
nøglepersonel samt kompagninavne / kompagnimærker i overensstemmelse 
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med omstruktureringer og løbende sammenlægninger (især 2001 og 2006).  Hvad 
funktionsperioderne m.v. for nøglepersonellet angår, er de hentet i de måned-
lige distriktsbefalinger.
 Ligeledes er der sket en opdatering af ansatte ved distriktet, civile som militære, 
men også her er det nødvendigt at tilføje »med forbehold for fejl og udeladelser«.
 Gradsbetegnelserne er angivet som anført i distriktsbefalingerne, gældende 
ved tiltrædelse af funktionen. Der er ikke taget hensyn til senere ændringer – 
det ville have betydet et på det nærmeste uoverskueligt »pillearbejde« – lige-
som der heller ikke ville være sikkerhed for konsekvens. 
 Stoffets oprindelige opstilling er stort set bibeholdt – generelt er beskri-
velsen af kompagnimærkerne dog sat forrest ved hvert kompagni, hvor de i 
originalversionen står bagerst.
 Bibeholdt er også stavemåden – dvs. Kompagni, Distrikt etc. er skrevet med 
stort.

»Genudgivelsen« falder stort set i 2 afsnit: 
Første afsnit indeholder de kompagnier, der eksisterede op til 1999 med tilfø-
jelse af ændringerne o. 2000 / 2001 og 2006.
 Andet afsnit, side 171, indeholder de kompagnier, der ved nedlæggelsen 
af Distrikt Østfyn pr. 01 JUL overgik til Distrikt Nordvestfyn. For disse kom-
pagniers vedkommende er det kun nøglepersonellets funktionsperioder samt 
kompagnimærker, der er anført. Dels er disse tidligere Østfyn kompagniers 
historie sporadisk optegnet i heftet »Hjemmeværnet 1949-1999. Hjemme-
værnsdistrikt Østfyn 1962-1999« (udg. af Inge Jagd Sørensen, 1999) dels fore-
ligger der planer om at udvide nævnte publikation med egentlige beretninger 
fra kompagnierne.
 Afsnittet omfatter afsluttende endvidere uddrag af de bevæggrunde, der lå 
til grund for de ganske omfattende ændringer, der tog deres begyndelse o. 1999.
Til grund herfor ligger bogen »Forandringens årti. Udviklingen i Hærhjemme-
værnsdistrikt Sydfyn i perioden 1999-2000« (af tidl. distriktsleder HHD Sydfyn, 
pens. major Schou-Hansen, udg. 1999 af HHD Sydfyn).
 Som afsluttende bemærkning: Dette er altså den måde, den for opdaterin-
gen ansvarlige har valgt at gøre det på. Og eftersom ethvert valg samtidig er et 
fravalg, kan et og andet måske savnes af en og anden.
 
Alt har sin historie – og det er vigtigt at kende denne for at kunne forstå den 
tid og det rum, man agerer i.
 Men JAN 2011 var blot kulminationen af en hidtil uset »omkalfatring« 
af Hjemmeværnet foranlediget af forsvarsforligene af 1999 (for årene 2000-
2004) og 2004 (for årene 2005-2009). Det »nye« Hjemmeværn, anno 2013, er en 
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kampklar organisation, der kun har navnet til fælles med det Hjemmeværn, der 
i 1999 fejrede 50 år jubilæum.

De organisatoriske ændringer, der blev implementeret fra 1999 og følgende år, 
omfattede:
Nedlæggelse af Hjemmeværnsdistrikt Østfyn pr. 1. juli 1999; Hjemmeværnsdi-
strikt Nordvestfyn modtog flg. kompagnier: 
HJVK 4033 Hjemmeværnets Musikkorps Fyn, 4043 Stabskompagni, 4301 Pa-
truljekompagni, 4326 Odense VII, 4328 Odense II, HJVK-PO A 4330, 4331 
Odense VIII, HJVK-PO A 4332, 4334 Odense IV, 4340 Odense VI (om disse 
kompagnier se nærmere nedenfor).
 Sideløbende med omstrukturering m.v. på kompagniniveau ændredes man-
ge be tegnelser, ligesom nye ord, begreber, forkortelser og mærker (logoer) 
blev indført.

F. eks. hvad distrikter angår:
Pr. 01 JUL 2001 blev hjemmeværensregionerne nedlagt og genopstod som lo-
kalforsvarsregioner; distriktet ændre betegnelsen til Hærhjemmeværnsdistrikt 
(HHD) Nordvestfyn, nummerbetegnelsen var allerede bortfaldet 01 APR 1999.
 Pr. 01 JAN 2006 ændredes betegnelsen for kompagnier fra HJVK og nr. 
samt (område)navn til HVK og (område)navn. Lokalforsvarsregion ændrede 
betegnelse til Totalforsvarsregion.
 2007 standardiseredes kompagnimærkerne i hele HJV: De nye var runde, 8 
cm i diameter.
 Ændringer i funktionsbetegnelse – f. eks. fra skydeinstruktør til skydelærer 
og våbenmester til forsyningsbefalingsmand har været anvendt siden 01 APR 
1999, hvor DeMars systemet blev taget i brug.
 Ændringer i betegnelser for kompagnier og distrikt og ændrede forkor-
telser (f.eks. fra KBM til KDOBM) var foranlediget af overgangen til anven-
delse af Forsvarskommandoens fælles IT company code i harmoniseringens 
tegn. 
 Der kan i foreliggende »genudgivelse« være en vis inkonsekvens i anven-
delse af forkortelser.

I distriktsbefaling nr. 10/2005 hedder det:
Pr. 01 JAN 2006 oprettes:
HVK Assens på baggrund af HJVK 4114 og HJVK 4117
HVK Middelfart på baggrund af HJVK 4103 og HJVK 4119 
HVK Bogense på baggrund af HJVK 4104 og HJVK 4108 
STHVK/TFRS på baggrund af HJVK-ST 4043 og HJVK 4340
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Pr. 01 JAN 2006 ændres efterfølgende kompagninavne:
HJVK 4001 ændres tit: HVK Det Fynske Patruljekompagni
HJVK 4010 ændres til: MOTINFHVK NVF 
HJVK 4033 ændres til: MUHVK SYD
HJVK 4327 ændres til: HVK Odense Havn
HJVK 4334 ændres til: HVK Odense-Dalum
HJVK-ST 4100 ændres til: STHVK NVF
HJVK-PO 4130 ændres til: POHVK Assens
HJVK-PO 4131 ændres til: POHVK Middelfart
HJVK-PO 4333 ændres til: POHVK Odense
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HJVK 4033 Hjemmeværnets musikkorps 
Fyn / MUHVK SYD

Stab 01 JAN 1999:
KC: Johnny Børge Vest
NK: Ib Bergmann Christensen   
  
KBM: Bruno Holtum Nielsen
FSBM: Karen Jette Estdahl
SKYLÆ: Frank Elnegaard Foged
IBM: Erik Hansen

Pr. 01 JAN 2006 navneændring til MUHVK SYD
KC:
KN Johnny Vest 1996 

NK:
PL Lars Bræmhøj  - 2011

SKYLÆ/SKIN:
SG Frank Foged 1997 - 30 APR 2000
SG Mogens Kruse Mortensen 01 MAJ 2000 - 30 APR 2002

FSBM:
SG Karen Jette Estdahl  1997 - 01 FEB 2010
LT Ole Vestergård Hansen 01 FEB 2010 

IBM:
LT Erik Hansen 31 JUL 2003 
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Hjemmeværnsstabskompagni 4043 
Stabskompagni (HJVK-ST)

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD ØSTFYN til HJVD NORDVESTFYN.

01 JAN 2006 dannedes STHVK/TFRS af HJVK-ST 4043 og HJVK 4340:

Stab pr. 01 JAN 1999:   
KC Hans Jørgen Westh-Hansen
NK Lars Bie Madsen
KDOBM Tove Ricardy Hansen
FSBM Steen Allan Olsen
IBM Vagn Knudsen
MUBM Kai Henrik Nielsen tilg. 01 MAJ 1999

KC:
KN Hans Jørn Westh-Hansen  - 31 JUL 2000
KN Lars Bie Madsen 01 AUG 2000 - 31 JAN 2003 
(Orlov 21 OKT 2002-21 JAN 2003)

OS Tove R. Hansen, fg.  21 OKT 2002 - 21 JAN 2003
PL Jan Schreiner 01 FEB 2003 - 31 OKT 2004
KN Per Knudsen, fg.  01 MAR 2005 

NK:
LT Christian Damholt 01 FEB 2001 - 30 JUN 2002
PL Erik Løber 01 APR 2004 - 31 MAR 2005
PL Tommy Nielsen,fg. 01 APR 2005  

KDOBM:
OS Tove R. Hansen  - 31 MAR 2005
LT Jack Nielsen 01 APR 2005  

SKYLÆ:
LT Torben Freisleben  - 29 FEB 2000
LT Kim Stolzenbach 01 APR 2000 - 31 DEC 2002
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FSBM:
OS Steen Allan Olsen  - 31 MAR 2005
MG Jørgen Voldsgaard 01 APR 2005 

IBM:
LT Vagn Knudsen  - 31 OKT 2000
SG Brian Henriksen 01 NOV 2000 - 31 MAJ 2005
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4340
OdenseVI

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD ØSTFYN til HJVD NORDVESTFYN.

01 JAN 2006 dannedes STHVK/TFRS af HJVK-ST 4043 og HJVK 4340:

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Per Franck Knudsen  
NK Tommy Nielsen
KDOBM Per Helmuth Andersen
FSBM Frede Overgaard Poulsen
SKYLÆ Peter Egner Cochrane
IBM Per Helmuth Andersen  
 
KC:
Per Knudsen 2005

NK:
PL Tommy Nielsen APR 2005

KDOBM:
LT Jack Nielsen 01 MAR 2001 

SKYLÆ:
KP Peter Cochrane  - 01 OKT 1999
LT Kåre Lønborg, fg. 01 JUN 2005 

IBM:
LT Jack Nielsen  - 28 FEB 2001
KP Jette Scheby 01 APR 2001 
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Stabshjemmeværnskompagni
Totalforsvarsregion Syd (STHVK/TFRS)

01 JAN 2006 dannedes STHVK/TFRS af HJVK-ST 4043 og HJVK 4340:

Intet kendt kompagnimærke

KC: 
Per Franck Knudsen  - 31 AUG 2007
Hans Jørn Westh-Hansen  - 01 FEB 2010
PL Jens Chr. Arendt 01 JAN 2010 - 01 MAJ 2010
KN Ole Andersen, fg. 01 JUN 2010 

NK:
PL Tommy Nielsen  - 31 AUG 2007
LT Rune Bøwig, fg.  01 FEB 2009  

KDOBM:
LT Jack Nielsen  - 01 JUN 2009

FSBM:
MG Jørgen Chr. N. Voldsgaard  - 01 SEP 2010

ROF:
SG Lizbeth Christensen 01 MAR 2008 

OO/EO:
KN Leif Peder Pedersen  - 01 FEB 2008
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4301 
Patruljekompagni / 
Hjemmeværnskompagni (HVK)
Det fynske Patruljekompagni

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Tommy Hansen
NK Jørgen Jørgensen
KDOBM Torben Knudsen
FSBM Jens P. Eskildsen
SKYLÆ Jan Winther 
IBM Kim Kulebjerg

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

01 SEP 2002: Navneændring til: HJVK 4001 – Infanteri- og Patruljekompagni.

01 APR 2004 navneændring til: 4001 Det Fynske Patruljekompagni. 
Infanterideling & motoriseret overvågningsdeling afgivet til Hjemmeværnsin-
fanterikompagni 4010. 

01 JAN 2006 navneændring til: Hjemmeværnskompagni (HVK) Det Fynske 
Patruljekompagni.

KC:
KN Johnny Larsen, fg. 01 NOV 2003 - 30 JUN 2004 
(også CH HJVK 4334)
KN Tommy Hansen KC 01 APR 2004  
PL Holger E. Jensen 01 JUN 2007 - 01 OKT 2009

NK:
PL Stig Andersen 01 JAN 2002 - 28 FEB 2002
LT Jan Tietze Poulsen 01 MAR 2002 - 30 SEP 2002
LT Bent M. Larsen 01 OKT 2002 
MG Ole Krüger, fg.  01 APR 2004 
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OS Holger E. Jensen 01 JAN 2005 
SG Anne-Mia Hugsted Palmer 01 JUN 2007 

KDOBM:
MG Marianne Hartmeyer 01 JUN 2000 - 31 OKT 2000
SG Jan Tietze Poulsen 01 OKT 2000 - 31 DEC 2001
OS Torben Knudsen 01 JAN 2002 - 30 SEP 2003
MG Jan Tietze Poulsen 01 OKT 2003 
MG Susanne Wrobel  - 31 MAR 2004
OS Holger Jensen 01 APR 2004 - 31 OKT 2004
SG Arne Gilarska 01 NOV 2004 

SKYLÆ:
LT Jan Winther  - 29 FEB 2000
LT Kim Christensen 01 OKT 2000 
OS Søren Rostrøm 01 MAJ 2002 - 31 OKT 2002
OS Michael Bruun Andersen 01 NOV 2002 - 01 JAN 2008
OS Søren Rostrøm 01 JAN 2008 

FSBM:
OS Jens Peter Eskildsen  - 30 NOV 2002
OS Henrik Freksen 01 DEC 2002 

IBM:
SG Troels Andersen  - 31 MAJ 2001
SG Claus Rønaa 01 JUN 2001 
OS Brian Peter Hendriksen-Nielsen 01 JAN 2002 - 31 AUG 2005
SG Jan Tietze Poulsen 01 SEP 2005 
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Hjemmeværnsinfanterikompagni  
(HJVK) 4010 /
Motoriseret Infanterikompagni
Nordvestfyn (MOTINFHVK NVF) / 
Hjemmeværnets Indsatsstyrke
Nordvestfyn (HVK HIS NVF)

Oprettet pr. 01 APR 2004 ved tilg. af infanterideling & motoriseret overvåg-
ningsdeling fra HJVK 4001 Det Fynske Patruljekompagni.

Pr. 01 JAN 2006 navneændring til Motoriseret Infanterikompagni Nordvestfyn  
(MOTINFHVK NVF) / Hjemmeværnets Indsatsstyrke Nordvestfyn (HVK HIS 
NVF). 

KC:
KN Johnny Larsen 01 APR 2004 - 30 JUN 2004
samtidig med havende tjeneste 4334
PL Kim Pedersen 01 JUL 2004 - 31 JAN 2005
KN Torben Knudsen 01 FEB 2005 - 01 JAN 2007
PL Kristian Hartvig Saouma-Pedersen 01 JAN 2007 
PL Holger E. Jensen  - 01 OKT 2009
PL Tommy Bargisen, fg. 01 OKT 2009 

NK:
LT Torben Knudsen 01 APR 2004  
LT Kristian Saouma-Pedersen 01 MAR 2005 - 01 JAN 2007
PL Tommy Bargisen JAN 2007 - 01 OKT 2009
OS Ragnar Degn-Andersen (fg.) 01 OKT 2009 - 01 JAN 2011
LT Troels Brandt Andersen 01 JAN 2011 

KDOBM / KBM:
OS Susanne Wrobel 01 APR 2004 
OS Johannes Klemmensen  - 31 DEC 2006 
Torben Knudsen 01 JAN 2007 - 31 AUG 2007
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SG Brian Olsen 01 SEP 2007 
(Afg. som HDU pr. 31 AUG 2007)
OS Arne Gilarska  - 01 OKT 2009
OS Emil Lagerroos Madsen 01 OKT 2009  

SKYLÆ:
OS Carl Alex Friis Nielsen 01 AUG 2006  

FSBM:
KP Martin Jørgensen 01 MAR 2005 - 31 MAR 2005
MG Per Kristian Mortensen 01 MAJ 2005 
OS Henrik Freksen  - 01 SEP 2010
KP Kim Fredsgård Iversen 01 SEP 2010  

KOF:
SG Ragnar Degn-Andersen  - 01 OKT 2009
LT Brian Charles Svendsen 01 FEB 2010 - 01 OKT 2010
MG Dorthe Ejlskov Christensen 01 OKT 2010 

ROF:
LT Tommy Knud-Erik Bargisen  - 01 JAN 2007
SG Kenneth Max Nielsen 01 JAN 2007 - 01 OKT 2010
LT Troels Brandt Pedersen 01 OKT 2010 - 01 JAN 2011
OS Ragnar Degn-Andersen 01 JAN 2011 
 
IBM
LT Tommy Bargisen 01 AUG 2005 

IT-BM:
KP Martin Toke Grønkjær 01 MAR 2010 -
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4328
Odense II

(HJVK 4328 blev nedlagt pr. 31 JUL 2005)
  
STAB pr. 01 JAN 1999:
KC Hans Jørgen Jensen
NK Søren Rostrøm
KDOBM Susanne Wrobel
FSBM Finn Christensen
SKYLÆ Michael Witmarsh
IBM Michael Jensen

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

KC:
KN Hans-Jørgen Aarenstrup Jensen  - 31 JUL 2002
PL Morten Asserbo, fg. 01 AUG 2002 - 31 JAN 2004
PL Mikael Jørgensen, fg. 01 FEB 2004 - 31 JUL 2005

NK:
PL Søren Rostrøm  - 30 NOV 2001
LT Carsten Bryld, fg. 01 JAN 2002 - 29 FEB 2004
OS Michael Whitmarsh 01 MAR 2004 - 31 OKT 2004

KDOBM:
SG Susanne Wrobel  - 30 NOV 2001
SG Stella Nielsen 01 AUG 2002 - 31 OKT 2004
MG Alex B. Larsen 01 NOV 2004 - 31 JUL 2005

SKYLÆ:
OS Michael Whitmarsh  - 31 DEC 2001
OS Ole Sabroe Pedersen 01 NOV 2002 - 31 MAJ 2005

FSBM:
MG Finn Christensen   - 30 JUN 1999
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KP Jesper Kristensen  01 JUL 1999 - 30 NOV 2001
OS Michael Whitmarsh 01 JAN 2002 -
SG Mikael Jørgensen 01 MAR 2004 - 31 JUL 2005

IBM:
LT Michael Jensen  - 31 JUL 2005
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Politihjemmeværnskompagni A
(HJVK PO) 4330

01 JAN 2001 dannedes Politihjemmeværnskompagni (HJVK-PO) A 4333 af 
HJVK-PO A 4330 og HJVK-PO A 4332.

Stab pr. 01 JAN 1999
KC John Harfeld Petersen
NK Kenneth Larsen
KDOBM Erik Bonne Madsen
FSBM Niels Henrik Hansen
SKYLÆ Niels Erik Jensen
IBM Svend Erik Thorsen  Mærke anlagt 15 JAN 1992

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

KC:
KN John Harfeld Petersen  - 31 DEC 2000 

NK:
PL Kenneth Bo Larsen 01 JAN 2000 - 31 DEC 2000 

KDOBM:
OS Erik Bonne Madsen  - 31 DEC 1999
PL Kenneth Bo Larsen, fg. 01 JAN 2000 - 31 DEC 2000

SKYLÆ:
OS Niels Erik Jensen  - 31 DEC 2000

FSBM:
OS Niels-Henrik Hansen  - 31 DEC 2000

IBM:
KP Birgit B. Pedersen  - 31 DEC 2000
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Politihjemmeværnskompagni  A
(HJVK PO) 4332

01 JAN 2001 dannedes Politihjemmeværnskompagni (HJVK PO) A 4333 af 
HJVK-PO A 4330 og HJVK-PO A 4332.

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Jesper Fabricius
NK Erik Tværgaard
KDOBM Bjarne Thorsen Kops
FSBM Ole Vestergaard Hansen
SKYLÆ Kim Christensen
IBM Erik Hansen

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

Mærke anlagt 17 OKT 1987

KC:
KN Jesper Fabricius  - 31 DEC 2000

NK:
PL Erik Tværgaard NK  - 31 DEC 2000

KDOBM
LT Bjarne Kops  - 31 DEC 2000

FSBM:
OS Ole V. Hansen  - 31 DEC 2000

SKYLÆ:
LT Kim Christensen  - 30 SEP 2000

IBM:
LT Erik Hansen  - 31 DEC 2000
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Politihjemmeværnskompagni A
(HJVK PO) 4333 /
Politihjemmeværnskompagni Odense 
(POHVK ODE)

01 JAN 2001 dannedes Politihjemmeværnskompagni (HJVK PO) A 4333 af 
HJVK-PO A 4330 og HJVK-PO A 4332.

01 JAN 2006 navneændring til Politihjemmeværnskompagni (POHVK) Oden-
se:

KC:
KN Jesper Fabricius 01 JAN 2001 - 31 JUL 2003
PL Carsten Andersen 01 AUG 2003 - 01 MAR 2008
KN Jesper Fabricius 01 MAR 2008 

NK:
PL John Harfeld Petersen 31 DEC 2000 - 01 MAJ 2002
LT Mogens Kruse Mortensen 01 MAJ 2002 
LT Troels Mogensen 01 APR 2006 - 31 MAJ 2008
PL Erik Tværgaard  - 01 FEB 2008
PL Michael Scheppan 01 FEB 2008 
LT Troels Mogensen  - 31 MAJ 2008
LT Mogens Kruse Mortensen  01 JUN 2008 

KDOBM:
LT Bjarne Kops 01 JAN 2001 - 31 AUG 2006
OS Tove Richardy Hansen 01 SEP 2006 - 01 JAN 2009
LT Bjarne T. Kops 01 JAN 2009 

SKYLÆ:
OS Niels Erik Jensen 01 JAN 2001 - 30 JUN 2003
OS Charlotte Jagd Larsen 01 JUL 2003 

FSBM:
OS Niels-Henrik Hansen 01 JAN 2001 
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KOF:
LT Bjarne Thorsen Kops 01 SEP 2006 - 01 JAN 2009

ROF:
PL Erik Tværgaard 01 FEB 2008 

IBM:
LT Erik Hansen 01 JAN 2001 - 31 JUL 2003
Erik Tværgaard 01 AUG 2003
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4326 
Odense VII

01 JAN 2001 dannedes HJVK 4327 af HJVK 4326 og HJVK 4331

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Elo Rasmussen   
KBM / KDOBM Else Vibeke Larsen
FSBM Erling Rasmussen
IBM Claus Bache   
   
01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

KC:
KN Elo Rasmussen  - 31 JAN 2001

NK:
PL Ralf Lindensparre  - 29 FEB 2000
LT Erling Rasmussen 01 MAR 2000 - 31 JAN 2001

KBM:
OS Else V. Larsen  - 31 JAN 2001

SKIN / SKYLÆ:
SG Jannik E. Jensen  - 31 JAN 2001

FSBM:
OS Erling Rasmussen  - 01 MAR 2000 
LT Erling Rasmussen, fg.  - JAN 2001

IBM:
SG Claus Bache  - 29 FEB 2000
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4331
Odense VIII

01 JAN 2001 dannedes HJVK 4327 af HJVK 4326 og 4331

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Ib B. Lyng
NK Robert Chr. Nielsen
KDOBM Kim Bierbaum
FSBM Peter H. Christensen
SKYLÆ Jørgen Jagd Frederiksen
IBM Lohne Møllegaard

01 JUL 1999 overførtes KMP i forbindelse med distriktssammenlægning fra 
HJVD Østfyn til HJVD Nordvestfyn.

KC:
KN Ib Børge Lyng  - 30 JUN 1999
PL Bjarne Skov Bæk 01 AUG 1999 - 31 MAJ 2000
KN Ole Laust Sørensen 01 JUN 2000 - 31 JAN 2001

NK:
LT Ole Laust Sørensen 01 AUG 1999 -

KDOBM:
OS Lohne Møllegaard 01 SEP 1999 - 31 JAN 2001

SKIN / SKYLÆ:
OS Jørgen Jagd Frederiksen  - 31 JAN 2001

FSBM:
MG Lars Lauersen 01 JUL 1999 - 
SG Peter Harry Christensen  - 31 JAN 2001

IBM:
LT Lohne Møllegaard  - 31 JAN 2001
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Hjemmeværnskompagni (HJVK)
4327 HVK Odense Havn

01 JAN 2001 dannedes HJVK 4327 af HJVK 4326 og HJVK 4331

01 JAN 2006 navneændring til Hjemmeværnskompagni (HVK) Odense  Havn.

KC:
KN Elo Rasmussen 01 FEB 2001 - 01 JUL 2008
KN Niels Palle Hauerbæk 01 JUN 2008 

NK:
LT Erling Rasmussen 01 FEB 2001 - 30 APR 2004
LT Palle Haurbæk 01 JUN 2004 -
LT Lene Stærmose 01 OKT 2008 - 01 MAR 2009

KDOBM:
OS Else Larsen 01 FEB 2001 
MG Elo Paamand Rasmussen, fg. 01 JUN 2008  

SKYLÆ:
SG Jannik E. Jensen 01 FEB 2001 - 31 MAJ 2005
OS Ole Sabroe Pedersen 01 JUN 2005 - 01 DEC 2008
LT Thomas M. Mortensen 01 JAN 2009 

FSBM:
SG Peter Harry Christensen 01 FEB 2001 - 01 MAJ 2002
SG Gitte Wiilsbøll 01 MAJ 2002 - 01 DEC 2002
 
IBM:
LT Lohne Møllegaard 01 FEB 2001 - 01 FEB 2002
SG Hanne Andersen 01 MAR 2002 - 30 APR 2005
OS Else Vibeke Larsen, fg. 01 JUN 2005 - 31 DEC 2005
SG Alex B. Larsen 01 SEP 2005 
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KOF:
LT Iza Alfredsen  - 31 MAR 2008
LT Kåre Færk Lønborg 01 NOV 2008 - 01 JUL 2009
OS Jesper Paamand Rasmussen  01 DEC 2010 

ROF:
SG Alex Benjamin Larsen  - 31 JAN 2007
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Hjemmeværnskompagni (HJVK) 4334
Odense IV / HVK Odense-Dalum

Stab pr. 01 JAN 1999:
KC Hans Aage Lasse Bern Pedersen
NK Johnny Larsen
KDOBM Palle Ravn Jørgensen
FSBM Henning Erik Lauersen
SKYLÆ Lars Aaage Mengel
IBM Ole A.M. Møller

01 JAN 2006 navneændring til Hjemmeværnskompagni (HVK) Odense-Da-
lum.

KC:
KN Lasse Pedersen  - 30 SEP 2000
PL Johnny Larsen, fg. 01 OKT 2000 
PL Morten H. Nielsen, fg. 01 DEC 2006 - 31 AUG 2007

NK:
PL Søren Unger 01 SEP 2001 - 30 APR 2005
PL Morten Nielsen 01 MAJ 2005 
MG Søren Unger, fg. 01 DEC 2006 - 31 AUG 2007
OS Torben Knudsen 01 JUL 2009 

KDOBM:
LT Palle R. Jørgensen  - 01 MAR 2008
OS Susanne Wrobel 01 MAR 2008 

SKYLÆ:
OS Lars Mengel  - 31 MAJ 2000
LT Jan Winther 01 JUN 2000 - 1 AUG 2002
LT Mikael Boye Nielsen 01 AUG 2010 

FSBM:
SG Henning Erik Lauersen  - 31 OKT 2006
OS Henrik Koksbang 01 NOV 2006 
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ROF:
LT Palle R. Jørgensen 01 MAR 2008 

IBM:
MG Erik Risbjerg  - 31 AUG 2004
MG Kristina Heinsvig 01 SEP 2004 
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Hvorfor ændringer:
Uddrag fra bogen »Forandringens årti«

I bogen »Forandringens årti« s. 7 ff. skildres:
… hvilke bevæggrunde [der lå til grund] for de største forandringer i hjemme-
værnets 60-årige historie. Forandringer, der moderniserede hjemmeværnet og 
førte det fra det kendte og traditionelle til et hjemmeværn, der er tilpasset tiden 
og globaliseringen. Vore frivillige medlemmer blev iklædt nye uniformer og 
blev udstyret med nye våben og nyt materiel og mødte nye og skærpede krav 
til uddannelse. På flere områder var hjemmeværnet bedre udrustet end hærens 
soldater. Hjemmeværnet bevægede sig på disse få år fra at forsvare hjemegnen 
til at indsættes i internationale opgaver.

Forsvarsforliget af 1999 gældende for år 2000-2004
Forsvarsforliget pålagde hjemmeværnet nye, mere krævende opgaver ved over-
tagelse af en række lokalforsvarsopgaver, der hidtil var blevet løst primært af 
hærens lokalforsvarsenheder.
 Aftalen om forsvarets ordning 2000-2004 gav visse af hjemmeværnets enhe-
der øget mobilitet og fleksibilitet gennem en bredere uddannelse og en større 
geografisk og mere situationsbestemt anvendelse af enhederne. Hjemmevær-
nets overvågning var fortsat en grundlæggende og afgørende opgave, ligesom 
hjemmeværnets bidrag til sikring af de lokale samfund og mindre objekter var 
en kendt opgave for værnet.
 Vore bevogtningsdelinger kunne nu indsættes i hele distriktsområdet og 
umiddelbart på den anden side af distriktsgrænsen. At skulle forudse indsæt-
telse udenfor kompagniområdet skabte en del debat i nogle kompagnier, hvor 
andre kunne læse skriften på væggen og forstod, at brændte det på hos naboen 
var det nok vigtigere at støtte her end at sidde uvirksom på hjemmeværnsgår-
den. For de mindre aktive blev der oprettet meldegrupper, hvorved medlem-
mer, der normalt aldrig mødte frem, kunne fastholdes og yde en indsats med 
overvågning fra hjemmet. Det var i sig selv en stor opgave at orientere de pas-
sive om denne mulighed. Det blev besluttet at oprette en 3000-mands styrke 
med en længerevarende uddannelse. Der blev bevilget økonomi til køb af vå-
ben og udrustning til en styrke på 3000 m/k, deraf betegnelsen.
 Enhedstyperne var: Hjemmeværnsinfanteridelinger og -kompagnier, patrul-
je delinger og -kompagnier, motoriserede hjemmeværnsinfanterikompagnier og 
motoriserede overvågningsdelinger.
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 De nye enhedstyper blev placeret i områdekompagnierne. Chefen for Hjem-
meværnet fastsatte, at der ved kompagnisammenlægninger fremover skulle 
være gennemsnitligt 125-175 medlemmer i en underafdeling, således at kom-
pagnichefen havde mindst to delinger foruden sin kommandodeling. Fordelen 
var, at det enkelte medlem kunne skifte mellem forskellige aktivitetsniveauer 
og leve hele sit hjemmeværnsliv i samme underafdeling. Hjemmeværnet fik to 
år til at gennemføre organisationsændringen. 
...

Hjemmeværnets medlemmer skulle fremover yde 24 timers årlig tjeneste for at 
beholde våben og ammunition.
 Et antal uddannelsesofficersstillinger blev konverteret til befalingsmænd. 
Hjem meværnet fik nyt materiel for 290 mio. (primært til nye opgaver). 25 % af 
luftmeldeposterne og syv marinehjemmeværnsflotiller blev nedlagt.
 Hjemmeværnets ansatte personel blev omfattet af Lov om forsvarets per-
sonel. Det betød, at alle ansatte nu var ansat på samme vilkår som forsvarets 
personel. Alle ansatte i hjemmeværnet skulle underskrive en erklæring om at 
man var indstillet på at kunne udsendes i international tjeneste.
 Betegnelsen »hjemmeværnet« blev drøftet i rådsorganisationen, der fast-
holdt betegnelsen.
 I samme forbindelse blev der gennemført en kampagne under mottoet 
»Fremtidens hjemmeværn – klar til handling«.
 Infanterienhederne skulle på sigt bevogte og sikre infrastrukturen i Dan-
mark (broer, lufthavne, knudepunkter m.m.) og skulle efter behov kunne indgå 
i rammen af et infanterikompagni.
 Udrustning og bevæbning skulle være som for hærens infanterienheder. De nye 
enhedstyper skulle kunne afgives til lokalforsvars-regionen og indsættes i hele re-
gionsområdet.[…] De nye opgaver og det nye materiel medførte et vendepunkt i 
hjemmeværnets historie. Vore infanterienheder kunne nu møde frem med helt nyt 
materiel, der på visse områder overgik hærens. Vi havde påbegyndt omklædning til 
camouflageuniformen M/84 og ombevæbning til gevær M/95 og M/96.
...

Regionssammenlægninger
En del af forsvarsforliget medførte, at de militære regioner skulle sammenlægges. 
Hjemmeværnsregionerne III og IV og Militærregionerne III og IV blev sammen-
lagt i Odense den 1. juli 2001 som en ny Lokalforsvarsregion. Hjemmeværnet over-
tog Søgårdlejren, der senere blev til uddannelsescenter for Lokalforsvarsregionen.
...

De økonomiske vilkår
Finanslovsskitserne for årene 2000, 2001 og 2002 blev fremlagt sammen med 
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finanslovsforslaget for 1999. Finanslovsskitserne havde længe været kendt i 
Forsvarskommissionen og -udvalget og var efterhånden lækket ud til offent-
ligheden. For hjemmeværnets vedkommende skulle der spares 219 mio. kr. i 
perioden 2000-2002.
 For at få regnskabet til at gå op måtte hjemmeværnet afskedige op mod 200 
årsværk, der skulle findes i organisationen over distriktsniveau. 200 årsværk 
ville give en besparelse på ca. 50 millioner. Herudover skulle der spares på 
materielanskaffelser og drift.
 Driftsbesparelserne på distriktsniveauet berørte også underafdelingerne. 
Opgaven var ved nytænkning at tilrette vores virksomhed, så vi fik den opti-
male effekt af de tildelte midler. Samplacering og justering af den frivillige del 
af organisationen med fælles aktiviteter og lokale grundskoler var i fokus.
 Det er vigtigt at gøre sig klart, at de skitserede besparelser var politisk be-
stemt. Omfanget kunne ikke ændres af den militære organisation.
...

Antallet af hjemmeværnsgårde og kompagnier var et af de områder, hvor der 
kunne spares.
...

Kompagnierne skulle fremover bestå af 125-175 medlemmer. Indledningsvis 
var formålet med kompagnisammenlægninger at spare penge på rådighedsve-
derlag, hjemmeværnsgårde, våbenkamre m.m

Forsvarsforliget af juni 2004 gældende for år 2005-2009:
Fleksibel indsættelse
En mere fleksibel ordning blev besluttet, så hjemmeværnet kunne indsættes i 
fredstid og evt. bevæbnes. Der blev fundet en løsning på problemet med øko-
nomisk kompensation således, at der kunne udbetales op til to gang tabt ar-
bejdsfortjeneste pr. døgn. Ligeledes blev forsikringsforholdene ved tilskade-
komst afklaret. Et ønske, der ikke blev opfyldt, var ønsket om jobsikring ved 
en tvungen indsættelse.
 Hjemmeværnets fortsatte eksistens blev også berørt i forsvarsudvalget. Po-
litisk kunne der naturligvis træffes beslutning om at nedlægge hjemmeværnet, 
men dels er det jo en folkebevægelse med rod i modstandskampen, samtidig er 
politikerne glade for en frivillig indsats, der markant smitter af på økonomien 
til et ekstra beredskab. 

Aktiv eller reserven
På baggrund af en kampagne i formiddagspressen blev det i sidste øjeblik be-
sluttet, at hjemmeværnet skulle skrives i mandtal. Pressen havde fundet to 
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med lemmer, der mente, at de for længst var meldt ud, hvilket formodentlig 
var rigtigt; kontrakten var bare aldrig blevet ophævet. På denne baggrund blev 
det i sidste øjeblik politisk besluttet, at der skulle gennemføres en undersøgel-
se, hvor medlemmerne skulle vælge mellem en aktiv status eller overførsel til 
hjemmeværnets reserve.
 Som aktiv i hjemmeværnet skulle man have mindst 24 timers tjeneste i en 
udpeget funktion og 2-6 timer på skydebanen, med en indlagt kontrol, for at 
bevare sit våben hjemme. Man kunne dog altid skifte til reserven. Som med-
lem af reserven er der ingen udpeget funktion og alle er menige. Der er ikke 
mødepligt til uddannelse, og våben er ikke udleveret. Uniform og personlig 
udrustning beholdes. I reserven kan alle alarmeres ved katastrofer og terror. 
Normalt udbetales der ikke kørepenge. Medlemmer i reserven har en udpeget 
befalingsmand som kontaktperson og inviteres til en årlig orientering. Der kan 
altid skiftes til aktiv status.
 Hjemmeværnet gennemførte en undersøgelse blandt de Ca. 55.000 med-
lemmer. På landsplan valgte 42 % en aktiv status og 58 % ønskede overførsel 
til reserven.

MJ Holst-Hansen skrev i HJVD Nordvestfyns »Distriktsnyt« (OKT 2005): 1060 
har valgt den aktive struktur og 1167 har valgt reservestrukturen. Opgjort i pro-
cent har 47% valgt aktiv og 53% reserve struktur.
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Kilder:

Pens. major M. Schou-Hansen: Forandringens årti. 
Udg. af HHD Sydfyn 2009
KMP-mærker fundet på:
http://www.hjvpigen.dk/

Hjemmeværnet 1949-1999. Hjemmeværnsdistrikt Østfyn 1962-1999 (Inge Jagd 
Sørensen, 1999).

Oplysninger fra HJK, OL Siebken
Oplysninger fra Historisk Udvalg Totalforsvarsregion Sjælland (Hans Trolle).

Bogen »Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999« (udg. Hjem-
meværnsdistrikt Sydfyns Støtteforening 1999) indeholder oplysninger om bl.a. 
de frivillige foreninger 1945-1948, mundering og udrustning, signalmateriel, om 
kvindekorpsene m.m.m.
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Enhed

HJVK 4101
Middelfart 

HJVK 4102
Nr. Åby

HJVK 4104
Bogense

HJVK 4106
Langesø

HJVK 4107
Otterup

HJVK 4109
Årup

HJVK 4110
Ejby-Gelsted

HJVK 4113
Assens

Område

Middelfart med Fænø, Strib-Røjle-Vejlby,
Gamborg, Udby, Føns, Nr.Aaby, Asperup-Rorslev, 
Brenderup og Ingslev sogne.
  

 

Bogense, Aare, Haarslev, Veflinge, Særslev, Guld-
bjærg-Nørager, Skovby, Ejlby, Melby, Grindløse, 
Klinte og Vigerslev.

Sognene Vigerslev og Veflinge.

Nuværende Otterup Kommune og Allesø, Lumby, 
Søndersø og Skamby sogne i kompagniområdet.

Aarup, Kerte, Skydebjerg, Orte og Vissenbjerg 
sogne.

Sognene Ejby, Gelsted, Harndrup, Fjelsted, 
Rørup, Balslev, Ørslev, Husby, Tanderup, Kerte, 
Skydebjerg, Orte, og Vissenbjerg

Opgaver

O-plan fra 02 MAR 1949: Bevogtning af (gl.) Lillebælts-
broen samt kystbevogtning fra Storaa i Baaring Vig til 
Føns Vig.
Revideret O-plan  AUG 1949: Vejpatruljering indenfor 
kompagniområdet, observation mod luft- og søland-
sætninger, også af enkeltmand.

01 APR 1958 oprettedes Hjemmeværnsafsnit LIL-
LEBÆLT, bestående af Hjemeværnskompagni 4101, 
Middelfart, Hjemeværnskompagni 4102 Nr.Aaby samt 
Erritsø-delingen fra Fredericia-KMP til bevogtning af 
Lillebæltbroerne, derudover havde HJVK Billeshave 
olieberedskabslager.

Opgave sammen med hæren og øvrige HJVK at bevog-
te Beldringe Lufthavn.

Opgave sammen med hæren og øvrige HJVK at bevog-
te Beldringe Lufthavn.

Opgave sammen med hæren og øvrige HJVK at bevog-
te Beldringe Lufthavn.

Bevogtning Mobiliseringsdepot Søndergårde.

Bevogtning forsvarets depoter i Wedelsborg skovene 
og transformatorstation Graderup.

Kompagniets opgaver var de gængse for et blandet land- 
og by-kompagni, d.v.s. bevogtningsopgaver, overvågning 
af kompagniområdet, indsats mod mindre fjendtlige 
styrker og overvågning af større fjendtlige enheder.
Hjemmeværnskompagni 4113 havde fra starten ansva-
ret for bevogtningen af havnen, jernbane, transformer-
stationer og telefoncentraler m.m. Disse opgaver er 
gennem årene blevet justeret efter vurdering af deres 
aktuelle betydning. Den gang som nu blev der opstillet 
delinger og grupper til løsning af hver deres opgaver.

LISTE OVER OPGAVER 1957
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Enhed

HJVK 4116 
Glamsbjerg

HJVK 4117 
Tommerup

HJVK 4119 
Kerteminde

HJVK 4122 
Kerteminde II

HJVK 4125 
Odense I

Tele-HJVK 4126 
Odense VII

HJVK 4128 
Odense II

HJVK A 4130 
POKMP

HJVK 4131 
Odense III

HJVK 4134 
Odense IV

HJVK 4135 
Fraugde

HJVK 4137 
Odense V

HJVK 4140 
Odense VI

HJVK 4141
Ubberud

Område

01 APR 1949 bestod kompagniområdet af Vedtof-
te-Søllested, Ørsted, Tommerup, Brylle, Verninge, 
Køng, Flemløse, Dreslette og Haarby sogne.

Hjemmeværnskompagniet blev oprettet den 01 
JAN 1952 af sognene Tommerup, Verninge og 
Brylle, der samme dato blev udskilt fra Hjemme-
værnskompagni 4116.

Kerteminde By, Drigstrup, Messinge, Viby, Dalby, 
Stubberup, Revninge, Flødstrup og Bovense.

Munkebo, Kølstrup, Agedrup, Marslev, Davinde, 
Rolsted, Rønninge og Rynkeby.
 
Odense indre by, Vest.

Odense Nord.

Odense indre By, Øst.

Assens Politi

Odense Nord, Lumby, Seden og Aasum.

Odense Sydøst, Fraugde, Allerup, Sdr. Næraa
og Højby.

Odense Sydvest, Dalum, Brendekilde, Bellinge, 
Stenløse, Fangel, Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Odense Vest, Sanderum, Ubberud, Pårup, 
Trøstrup-Korup og Næsbyhoved-Broby.

Opgaver

Kompagniets opgaver var de gængse for et blandet land- 
og by-kompagni, jf. under ASSENS.

Kompagniets opgaver, jf. ovenfor. 

Støtte til Assens Politi.
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Enhed

HJVK 4144 

HJVK 4147 
Jernbane

Område

Jernbanekompagni

Opgaver

Jernbanen Nyborg-Odense-Middelfart

Kilde:
Projekt »Frøslev«; faktaboks.
Hjemmeværnet 01.07.1957.
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Enhed

HJVK 4100
STKMP

HJVK 4101 
Middelfart

HJVK 4102
Nr. Åby

HJVK 4104 
Bogense

HJVK 4106 
Veflinge

HJVK 4107
Otterup

HJVK 4109 
Årup

HJVK 4110 
Ejby-Gelsted

HJVK 4113 
Assens

HJVK 4116 
Glamsbjerg

HJVK 4117 
Tommerup

POHJVK
4131 A
Middelfart

POHJVK
4130 A Assens

Område

Middelfart kommune.

Nr. Åby kommune

Bogense kommune

Søndersø kommune

Otterup kommune.

Vissenbjerg og Årup kommuner.

Ejby-Gelsted kommuner.

Assens kommune.

Hårby- Glamsbjerg kommune.

Tommerup kommune.

Middelfart politikreds

Assens politikreds.

Opgaver

Føring af HJVD.

Bevogtning af objekter bla. Gl Lillebæltsbro og indgår 
i LFA Lillebælt. Angrebsvis indsats i KMP området.

Indgår i LFA Lillebælt.
Angrebsvis indsats i KMP området.

Angrebsvis indsats i KMP området.

Angrebsvis indsats i KMP området.

Bevogtning Beldringe lufthavn.
Angrebsvis indsats i KMP området.

Angrebsvis indsats i KMP området.

Bevogtning AMM magasiner WEBO, Graderup trans-
formerstation. Angrebsvis indsats i KMP området.

Angrebsvis indsats i KMP området.

Bevogtning AMM depot Krengerup.
Bevogtning hovedtransformer.
Angrebsvis indsats i KMP området.

Bevogtning TV 2 mast.
Angrebsvis indsats i KMP området.

Afgives til Middelfart politi.

Afgives til Assens politi.

LISTE OVER OPGAVER 1987

Kilde:
Projekt »Frøslev«; faktaboks.
Hjemmeværnet 01.07.1987.
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