
 

 

Kend fortiden - forstå nutiden - skab fremtiden. 

Syv personer fra Flyverhjemmeværnet var mødt op på Hjv.-Historiske Museum i Holstebro.                                    

For herigennem ved en guidet tur, at forstå hvor vigtigt det er at kende Hjemmeværnets historie, med 

oprettelse af Luftmeldekorpset og siden Hjemmeværnet til vores teknologiske tidsalder.                                                                             

En lang periode med mange gode initiativer fra aktive personer, der værdsatte friheden.                                              

Selvom Week-end kriger nok var et af de ord vi hørte meget når vi trak i uniformen, hvad enten det var en 

model/uniform 44 og et gevær 53/17 , eller de senere udgaver af uniformer og dertil våben.                                          

Så var holdningen alligevel den samme. ”Vi ville alle gøre en forskel” og var særdeles stolte over at 

medvirke i Hjemmeværnet. Men også i og et kammeratskab hvor alle kendte hinanden og den enkeltes 

kvalifikationer og hjalp hinanden når der var brug for det.                                                                                                         

Selv i dag er der en stærk sammenhørighed og kontakt til de gamle selvom de har meldt sig ud 

Derfor var det også med stolthed, men også med vemod at den 50 årige jubilar, Knud-Erik så sit 

luftmeldetårn var kommet på museum, han følte sig pludselig gammel, selvom han havde lavet 4 stk. af 

dem.                                                                                                                                                                                             

Birthe med sin 56 år i Hjemmeværnet, så også længe på en yndefuld kjole og ønskede at hun havde haft en 

sådan, men der var kun lavet to kjoler, hvoraf den anden er i Skrydstrup, ejet af Eva Poulsen.                                                                            

Vi andre der også havde mange år på bagen i Hjemmeværnet, kunne også mindes en tid, der nok satte 

hjernen i gang med nogle gode erindringer. Fra en tid hvor verden har ændret sig fra en generator med 

pedalkraft der skulle levere strøm til radioen, hvor vi i dag har en i lommeformat.                                                            

Det var også godt at gennemgå de gamle historiske ting, selvom ikke alting var lige velfungerende, men 

alligevel uden direkte strøm.                                                                                                                                                       

Hvad gør vi i dag hvis strømmen svigter, vi kan ikke engang få kaffe. Vi er alt for afhæng i af de nymodens 

ting som mobiltelefon, computer. Ipad  m.m.                                                                                                                                                                                                  

Derfor er et museumsbesøg guld værd, når man bliver bekendt med hvorledes de klarede tingene i 

fortiden, så forstår man bedre nutiden og kan medvirke til at skaber sig en fremtid. 

Hist. Valde 

 


