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FORSVAR: Forsvaret 
skal reducere sine 
udgifter med 2,6 
milliarder kroner i 
2016 og 2,7 milliar-
der kroner i 2017. I 
går fik Folketingets 
forsvarsudvalg de 
frivilliges indsats at 
føle.

Tekst og foto: Nina Lise

MASNEDØ: »Kør«, lød det 
vredt fra de grønklædte vag-
ter ved kontrolposten foran 
Masnedøfortet. Den sorte 
bus med medlemmer af Fol-
ketingets forsvarsudvalg 
var på vej. De skulle opleve 
en autentisk adgangskon-
trolpost med undersøgelse 
af køretøjet og identifi ka-
tion af passagererne - ikke 
holde i kø bag en uvidende 
civilist.

- Det, vi vil vise jer i dag, er 
livet i en underafdeling. Et 
områdekompagni består af 
60-90 frivillige. Ud af dem er 
der typisk 30-40 ildsjæle, der 
lægger to tredjedele af deres 
tid i hærhjemmeværnet. 
Topscoren hos os er 1600 ti-
mer om året, forklarer sted-
fortrædende chef for Hær-
hjemmeværnsdistrikt Syd-
sjælland og Lolland-Falster, 
Kenneth Goos, da de folke-
valgte kort efter står samlet 
omkring kaffe og kringle i 
»hjemmeværnsgården« un-
der fortet. De er på rundtur 
til Vordingborg, Næstved og 
Ringsted for at få alle facet-
ter af Danmarks militære 
forsvar med.

- Det afgørende for de fri-
villige er aktiviteterne. Det 
er det, der driver dem. De 
er her, fordi de gerne vil yde 
noget. De vil forsvare Dan-

mark - uanset om de er 18 el-
ler 95 år, fortsætter Kenneth 
Goos.

En hjertesag
Udenfor står de frivillige 
klar til at fortælle forsvars-
udvalget om dagligdagen i 
Hærhjemmeværnet og Fly-
verhjemmeværnet, inden 
politikernes tur går vide-
re til havnen, hvor Mari-
nehjemmeværnet venter. 
Blandt hærhjemmeværns-
folkene er Kenneth Bro-
gaard fra Glumsø og Pia 
Malmberg fra Holme Ol-
strup - begge frivillige i Poli-

tihjemmeværnet i Næstved.
- Vi kan blive kaldt ud til 

bevogtning af et gernings-
sted klokken 4 om natten. 
Det skal man være villig 
til. Ellers er man havnet det 
forkerte sted, siger Kenneth 
Brogaard, der til daglig ar-
bejder på kontor og aldrig 
har været soldat. Han meld-
te sig som frivillig, da han 
sidste sommer mødte Politi-
hjemmeværnet på en messe. 
Pia Malmberg er noget æl-
dre i gårde.

- Til næste år har jeg 20 års 
jubilæum. Jeg gik ind i det 
på grund af spændingen, 

men nu handler det om fø-
lelsen af at gøre en forskel, 
forklarer Pia Malmberg, der 
til daglig er souschef på en 
restaurant. Ligesom Ken-
neth Brogaard fremhæver 
hun kammeratskabet, der 
for mange rækker ud i det 
civile.

Nærheden tæller
Hærhjemmeværnsdistrikt 
Sydsjælland og Lolland-Fal-
ster dækker ifølge Kenneth 
Goos over syv kommuner 
med otte områdekompag-
nier. Nærhedsprincippet er 
vigtigt - både når de frivil-

lige skal uddannes, og når 
ulykken er ude. Da en lastbil 
19. marts påkørte motor-
vejsbroen ved Rødby, var 
hjemmeværnsfolkene klar 
til at omdirigere trafi kken 
på under en time, fordi de 
bor lokalt.

- Vejdirektoratet, som er 
centraliseret, kom frem 
med skiltningen 8-10 timer 
senere, siger han og tilføjer, 
at mange hjemmeværns-
folk er ansat i det private og 
desuden aktive i andre sam-
menhænge. De er repræ-
sentanter for foreningsdan-
mark, når det er bedst, siger 

han.
- Alle dem, der er her i dag, 

har taget fri fra arbejde for 
at vise, hvad det vil sige at 
være en del af et område-
kompagni. De gør det gratis, 
fordi de synes, det er sjovt. 
Det eneste, de får for det, er 
en madpakke og et stykke 
wienerbrød.

Forsvarets frivillige viste våben

- Vi har for meget fritid og ser godt ud i grønt, griner Kenneth Brogaard (i midten) som forklaring på sin indtræden i Hærhjemmeværnet. Han 
og Pia Malmberg (til højre) gør op med myten om kringle og rullepølsemadder. For dem er det meningsfuldt arbejde at hjælpe politiet.

Forsvarsudvalgets medlemmer vel ankommet gennem kontrolposten. Ifølge 
distriktschef Tonni Schumann har Hjemmeværnet blandt andet haft hold 
i Kosovo og Afghanistan. Til de missioner bliver de frivillige special-
uddannet og tager tre måneder fri fra arbejde.Hærhjemmeværnet bistår blandt andet forsvaret med rydning af 

krysantemumbomber. Det giver travlhed i december og januar.

FAKTA

 Hjemmeværnet er 
en del af Danmarks 
militære forsvar og 
støtter Hæren, Sø-
værnet og Flyvevåb-
net. Hjemmeværnet 
støtter desuden 
politi, Skat og Bered-
skabsstyrelsen.

 Hjemmeværnet er 
delt op i tre værns-
grene: Hærhjemme-
værnet, Flyverhjem-
meværnet og Mari-
nehjemmeværnet.

 Hærhjemmeværnet 
er opdelt i totalfor-
svarsregioner, som 
dækker Danmark 
geogra� sk. Virksom-
hedshjemmeværnet, 
Politihjemmeværnet 
og Særlig Støtte- og 
Rekognoscerings-
kompagni indgår i 
Hærhjemmeværnet.

 Som frivillig i Hær-
hjemmeværnet kan 
man specialisere sig i 
patruljetjeneste, ryd-
ning af fyrværkeri, 
hundetjeneste, af-
spærring og bevogt-
ning, bevogtning af 
jernbaner, tra� kregu-
lering og infanteri.


