
Tirsdag d. 8. september var måske nok en helt almindelig tirsdag, men for vores chef KN Frans Løper 
var den ikke helt almindelig. Han modtog nemlig en flot hæder for indsatsen under Corona-pandemien. 

“I starten af 2020 blev Danmark ramt af den verdensomspændende Corona-pandemi. Pandemien med-
førte at regeringen og Folketinget pålagde erhvervslivet og borgerne stramme restriktioner for vores 
udfoldelsesmuligheder, som vi ikke har set siden 2. verdenskrig...” 

Således startede chefen for Landsdelsregion ØST, Oberst Peer Sander Rouff sin tale til de 6 mand, 
der stod klar til at blive belønnet med en Commander’s Coin, en mønt, der symboliserer den taknem-
melighed, som chefen ønsker at udtrykke for den ekstraordinær indsats, som Frans og de 5 andre har 
ydet. 

Og således startede også en lang periode for vores, og an-
dre hjemmeværnskompagnier, der mens store dele af 

samfundet blev ”ramt” af inaktivitet, fik ekstraordinært 
travlt. Corona-pandemien gjorde at virksomheder 

og arbejdspladser lukkede ned og danskerne 
blev bedt om at blive hjemme i forsøget på at 

begrænse smittespredningen mest muligt.  

Her kommer Frans på banen. Som chef 
for vores kompagni har han stået forrest 
i forbindelse med vores indsats i dis-
se hårde måneder. Obersten siger vi-
dere: ”Frygt og usikkerhed spredte sig 
i det danske samfund... (men) Hjem-
meværnet stod klar til at hjælpe politiet 
med at lukke Danmarks grænser, til at 
støtte DSB i imødegåelse af hærværk på 

togsæt, til at åbne og drive test-centre i sa-
marbejde med sundhedssektoren, og til at 

bemande telefoner i den myndighedsfælles 
Corona hotline og kontaktopsporingsenhed”. 

En lang række aktiviteter 

Det er på en række af disse områder at Frans og 
resten af kompagniet har udmærket sig. Vi har 

i en artikelserie, der udgjorde SPORSKIFTET 
2020-1, skildret hvordan kompagniet, under 

Frans’ ledelse, har deltaget endog meget 
aktivt med at løse opgaver under Coro-
na-pandemien. Men hvad er det mere 
præcist for opgaver, vi har løst de sidste 
måneder: 

• Fredag d. 6. marts startes Hotline 
op. I de første hektiske uger, be-
mandes det af frivillige, inkl. en del 
fra kompagniet. 

• Folk til bevogtning/indgang til selve 
centret, samt adgangskontrolposten 

(AKP) i Jonstuplejren.  
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• Frans bidrog som vagthavende officer.  
• Folk fra både den aktive struktur og reserven, der får fastansættelse i Corona Hotline (call-centret). 
• Folk indsat på S-bane i rangerterrænet omkring Høje Tåstrup station i 2½ måned, inkl. recce, foto-do-

kumentation og befalingsudgivelser. 
• Folk fra støtte/forplejningsgruppen stod for mad til de alle indsatte fra distriktet. 
• Med næstkommanderende Lennert som primus motor, prioriteret blandt de folk, der kunne komme på 

”færden på baneterræn” kurset, der pludselig blev meget søgt og, som pga. Corona-pandemien ikke 
kun kunne afvikles med et begrænset antal kursister. Kompagniet fik frisket 18 Q’er, således at de 
kunne indsættes på banen. 

• Førere på alle niveauer har arbejdet stenhårdt for at tilsikre at vagterne var bemandet, leveret (og 
stadig leverer) daglig styrkemeldinger, således at distriktet ved hvor mange folk de har til rådighed i 
tilfælde af ”Hjemmeværnet på plads.” 

• Kompagniets logistikspecialist har stået for en del af det logistiske setup omkring indsættelsen på 
baneterræn. 

• Og endeligt har vi dedikeret hele det sidste nummer af SPORSKIFTET til indgående at beskrive den 
scenarier, hvor kompagniet har ydet støtte under pandemien. 

Alt i alt en massiv indsats, hvor kompagniet samlet set har lagt op mod 3.000 timer fra marts og de næste 
godt 4 måneder frem. 

Det er en stolt Frans jeg taler med denne lørdag, hjemme hos ham selv i Ballerup, og det er der vel også 
al mulig grund til.  Han fortæller, at han fik en mail fra distriktschefen et par dage tidligere – om han kunne 
stille på Kastellet til en lille erkendelighed og et traktement. Distriktschefen havde indstillet ham. 

Selvom Obersten trykker hånden på Frans og siger: ”Tak for DIN indsats”, så underlader Frans ikke at 
bemærke, at det klart er en ros til hele kompagniet, for den helt ekstraordinære indsats som folk har ydet. 
”Jo bevares, det er mig, der trykker hånden på obersten og modtager mønten”, siger Frans og fortsætter: 
”men det er vigtigt at understrege, at den ros, som mønten repræsentere, er til hele kompagniet. Vi har alle 
løftet denne opgave på forbilledlig vis”. For alle der har deltaget i indsættelser, inkl. opgaven på banen, 
i perioden gælder det, at de på et senere tidspunkt vil modtage et diplom fra regionschefen, overrakt af 
distriktschefen. 

Efterskrift 

Efter modtagelsen af mønten d. 8. september, er der sket yderligere i indsatsen mod Corona. Fredag d. 
18. september afholdt Statsministeren pressemøde. Budskabet på dette, betød en øjeblikkelig og markant 
stigning antallet af opkald til Corona Hotline, hvorfor der igen var akut behov for at stille frivillige, i en peri-
ode. Fredag aften blev opgaven sendt ud og lørdag stillede kompagniet med 7 mand. Faktisk blev vi på 
et efterfølgende chefmøde fremhævet at have stillet netop så mange folk akut (fordelt på i alt 14 vagter) i 
den nye akutte fase. 

Faktaboks: 

Commanders’ Coin:  

Som navnet siger, er det en mønt. Denne mønt en højere rangerende leders mere personlige måde at 
give en udemærkelse til en person/personer, som har ydet en ekstraordinær indsats. Den er ikke en 
del af den formaliserede procedure omkring “meldajer og hædertegn”, under Forsvarsministeriets ans-
varsområde. Mønten symboliserer således den taknemmelighed, som chefen ønsker at udtrykke. Den 
har I de senere år vundet indpas I det danske forsvar inkl. Hjemmeværnet efter amerikansk forbillede.  


