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CHRISTIAN: AKTIV I HJEMMEVÆRNET

„Hjemmeværnet? Nej tak du, det er ikke mig. Jeg skal sgu ikke være weekendsoldat.“
Det var det svar, jeg gav min kammerat, Jens, da han spurgte, om jeg ikke ville med
i hjemmeværnet. Det har vi grinet af mange gange siden, for nu har jeg været aktiv i
over tre år.
Jeg troede faktisk, at hjemmeværnet bare var en masse halvgamle mænd, der dirigerede trafikken ved de store koncerter og sportsarrangementer – når de altså ikke
gjorde sig selv til grin og legede weekendsoldater. Men da jeg hørte, at hjemmeværnet
også var med i Afghanistan, blev jeg alligevel lidt nysgerrig. Og det endte så med, at
jeg meldte mig ind sammen med Jens og blev aktiv i politihjemmeværnet. Det er en
af de fem forskellige grene i hjemmeværnet.
Det gode ved hjemmeværnet er, at man selv kan bestemme, hvor meget tid man
vil bruge på det. Men man skal minimum bruge 24 timer om året, hvis man vil være
aktiv. Jeg bruger i hvert fald 500-600 timer om året, så det er noget, der fylder meget
i min hverdag. Men jeg har også været på mange forskellige kurser og fået en masse
uddannelse i politifunktioner og sådan noget. Og så har jeg selvfølgelig lært førstehjælp. Og det har jeg faktisk haft brug for i mit civile liv, hvor jeg var med til at
genoplive en dreng, der var druknet.
I politihjemmeværnet har jeg allerede været med på mange forskellige opgaver
som fx at holde nysgerrige væk, når politiet arbejder. Jeg har også stået vagt om natten for at holde folk væk fra et oversvømmet område, hvor man var bange for indbrud i de evakuerede huse. I foråret var jeg med til en stor eftersøgning, hvor alle i
min afdeling var ude og lede efter en gammel mand, der var forsvundet. Vi fandt
hans cykel allerede efter et kvarters tid, men det tog os tre timer, før vi fandt manden.
Han lå og sov ved en lille sø seks-syv kilometer fra det sted, hvor vi fandt cyklen!
Hvordan han kunne sove, forstår jeg ikke, for han var virkelig kold.
Det bedste ved at være med i hjemmeværnet er kammeratskabet. Hverken Jens
eller jeg har været i militæret, så vi begyndte med hjemmeværnets grunduddannelse.
Der var vi en gruppe på otte mellem 20 og 25, som har holdt sammen fra det øjeblik,
vi fik vores uniformer og vores våben. Det er ikke kun i hjemmeværnet vi holder
sammen, men også privat. Om tre uger skal jeg giftes med en søster til en fra gruppen. Hun er også aktiv i hjemmeværnet. Det er nærmest en familietradition hos
dem.
Når man assisterer politiet, kommer man jo tæt på deres arbejde, og det har faktisk givet mig lyst til at få en politiuddannelse.
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Christian var 19, da han begyndte i hjemmeværnet.
Han har fået mange gode venner i hjemmeværnet.
Christian har lært førstehjælp i hjemmeværnet,
men det har han aldrig haft brug for.
Christian var soldat, før han meldte sig ind i hjemmeværnet.
Hans kæreste vil også gerne være aktiv i hjemmeværnet.
Christian vil gerne være politibetjent.
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