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Han er kompagniets slider
Hjemmeværnet har ikke 

nødvendigvis noget at gøre 
med et værn mod at opholde 
sig hjemme, men ikke desto 
mindre er den folkelige del 
af landets stridskræfter for 
Bruno Jensen fra Ejstrup-
holm blevet hans andet 
hjem.

Fra august i år kan 38-
årige Vagn Bruno Osten-
feldt Jensen kalde sig kom-
pagnichef for Hjemme-
værnskompagni 3523 Nr. 
Snede. Han afløser kaptajn 
Peter Schjøtt, der har sid-
det på posten i syv år, og 
kan som premierløjtnant 
snart selv kalde sig kaptajn.

Med sit nyerhvervede an-
svar som øverstkommande-
rende for de 140 lokale 
hjemmeværnsfolk mister 
kompagniets slider om en 
hals samtidig sine opgaver 
omkring folkenes uddan-
nelser, som ind til nu har 
været hans alt-overskyg-
gende kæphest.

Sprængkurser, skyde-
kurser og kurser i patrulje-
tjeneste er på listen over, 
hvad de menige bliver udsat 
for, før de som nye i kom-
pagniet er kommet ret man-
ge gange på Hjemmeværns-
gården i Smedebæk.

Bruno Jensen har udvik-
let en særlig næse for at fin-
de talenterne frem og give 
dem de rigtige poster. Også
når det gælder om at finde 
gruppeførere eller gelejde 
folk, der løber sur i et områ-
de, over på andre.

Om han fremover vil  
kunne holde sig fra uddan-
nelsesområdet, der både 
har bragt ham ind som chef

Bruno Jensen.

DAGENS PORTRÆT

for uddannelsesafsnittet og 
mange gange til Hjemme-
værnsskolen i Nymindegab, 
er ikke godt at vide: Noget 
skal der i hvert fald ske.

Bruno Jensen er vokset 
op i Thyrsting i en søsken-
deflok på ni og kom i meka-
nikerlære i Brædstrup. 
Hans mekanik-evner gav 
ham arbejde hos det tidlige-
re BP i Ejstrupholm, og si-
den blev han chauffør, både i 
skolebussen og hos Ej-
strupholm Trælast.

Den arbejdsmæssige en-
destation indtil videre er 
blevet Spedalsø Beton, hvor 
han gjorde turen med fra Nr. 
Snede til Horsens. I dag er 
han formand i produktionen 
- og har i den egenskab også 
været en tur på Maldi

verne, hvor firmaet stod for 
et projekt med en skolevej.

Det betød ni måneder 
væk fra familien på Smede-
vænget 7, en adresse, han 
deler med sin samlever, 
Gerda Sørensen, og deres 
børn på fire, 14 og 18 år. 
Gerda er syerske i Ikast.

Engagementet i livet om-
kring ham har også bragt 
Bruno Jensen ind i politik. 
Som mangeårigt medlem af 
Fremskridtpartiet er han 
blevet formand for den lo-
kale afdeling i Nr. Snede.

Den lille partiforening 
har et medlem i byrådet, og 
Bruno Jensen stiller selv op 
som nummer to - og er iv-
rigt - og eneste - medlem af 
sin partifælles baggrunds-
gruppe i byrådsarbejdet.

Partisynspunkterne får 
dog ikke lov at dominere, 
når der er møder i Hjemme-
værnet, selv om kammera-
terne godt kan drille med, at 
de længe har haft to parti-
formænd som bosser: Ex-
kompagnichef Peter Schjøtt 
var tidligere formand for 
Venstres Samarbejdsudvalg i 
Nr. Snede. Politik og 
Hjemmeværn hver for sig 
har været parolen.

Bruno Jensens arbejds-
indsats i Hjemmeværnet er 
legendarisk, evnen til at 
lukke alt andet ude og kon-
centrere sig om den sag, 
han er i gang med, også.

Og lige så klar, han er til 
at rykke ud, når det gælder 
Hjemmeværnet i fritiden, 
lige så selvfølgeligt værner 
han om sin friaften: tors-
dag. Den får ingen lov at rø-
re. (Knud)
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