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Frivillig i Hjemmeværnet

 

Kunstmaleren Mathilde Fenger ses her i sit atelier foran et af de store oliemalerier af

Hjemmeværnet. Foto: Ole Bo Jensen   

Kunstner skildrer Hjemmeværnet 

Maleren Mathilde Fenger er i fuld gang med at male nutidens Hjemmeværn i en

ny serie store oliemalerier, der ventes færdige med udgangen af 2014.

22-04-2014 - kl. 10:52

Af Charlotte Baun Senholt og Christine Dahl

Inden de store oliemalerier tog fart efter jul, har Mathilde Fenger gjort et grundigt

forarbejde og været på research rundt om i Hjemmeværnet, hvor hun har talt med mange

frivillige. Hun bevæger sig da også ubesværet gennem navnene på Hjemmeværnets

forskellige enhedstyper.

”Jeg er blevet mødt med stor åbenhed. Det er fascinerende at høre, hvad der driver

hjemmeværnssoldaterne til at yde et så stort frivilligt engagement i deres fritid,” siger

Mathilde Fenger.

Oplægget til maleriprojektet om Hjemmeværnet er en række akvareller. De danner basis

for de store oliemalerier, som giver god plads til at udfolde motiverne Som et supplement

får hvert maleri tilknyttet en personlig historie med afsæt i de samtaler, Mathilde har haft

med hjemmeværnsmedlemmerne.

”Der gemmer sig fascinerende og inspirerende personlige beretninger hos

hjemmeværnsmedlemmerne. Fra deres vej ind i Hjemmeværnet til, hvad de gør, når

andre holder fri. De personlige beretninger synes jeg hører med til malerierne. Det er jo

dem, de frivillige, malerierne handler om,” siger Mathilde Fenger.

Ud over at skabe dialog håber hun også, at malerierne kan bidrage til at fastholde vor tids

Læs mere

•Hele serien kommer til at

bestå af i alt 14 store

malerier, der tager

udgangspunkt i aktuelle

situationer, der viser

Hjemmeværnets

uddannelse, indsættelser

og operationer både

nationalt og internationalt.

•Mathilde Fenger har

tidligere fremstillet en serie

malerier af de danske

tropper i Afghanistan.

•HJV magasinet vil følge

tilblivelsen af malerierne i

løbet af året.
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billede af det moderne Hjemmeværn for eftertiden.

Læs mere om malerierne i næste nummer af HJV magasinet.
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