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CHMHV erindringsmønt til Vagn
Damgaard 

Af Ninna Falck , 11 APR 12

Vagn Damgaard, formand for Marinehjemmeværnets
Historiske Udvalg, har modtaget CH MHV nye
erindringsmønt for sin indsats ved
marinehjemmeværnets 60 års jubilæumsudstilling.

Vagn Damgaard fik Chefen for Marinehjemmeværnets Erinsdringsmønt for sin store

indsats. 

Der var indlagt en overraskelse ved sidste møde i styregruppen, som planlægger

Marinehjemmeværnets 60 års jubilæum.

Efter den lange snak om deadlines, aktionslister, logistiske udfordringer osv bad

Chefen for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther om ordet.

Han ville gerne give en af styregruppens frivillige medlemmer, Vagn Damgaard, en

erkendtlighed for hans indsats

Ankermand på Frøslevudstilling

Vagn Damgaard har været hovedmanden bag marinehjemmeværnets

jubilæumsudstilling på Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren. Vagn har været på lige

fra indsamling af billeder og tekster til selve udstillingen, over logistik med samling,

transport og opstilling på museet og frem til udsendelse af invitationer og

gennemførelse af indvielsen på museet, som blev noget af et tilløbsstykke. 

En stor frivillig indsats

Som tak for denne indsats overrakte Jens Walther ’Chefen for

Marinehjemmeværnets Erindringsmønt’ til en lettere overrasket Vagn Damgaard.

Vagn Damgaard blev dermed den første frivillige mødtager af mønten i MHV-regi.

”Det var en rigtig god indsats og det var en rigtig god udstilling” understregede

kommandøren, da han overrakte Vagn Damgaard mønten.

CH MHV Erindringsmønt

el. Commanders Coin.

Mønten gives til personer,

som har ydet en

ekstraordinær frivillig

indsats, der har stor

betydning for de frivilliges

vilkår i HJV. Mønten

symboliser, den

taknemmelighed, som

chefen ønsker at udtrykke

for den helt ekstraordinære

indsats. Mønten kan uddeles

til såvel militære som civile.

En lille mønt som symbol for

en stor indsats

Commanders Coin er

udformet med

myndighedens heraldisk

godkendte våben på den

ene side, og med HJV logo

samt teksten "Tak for

indsatsen/In appreciation"

på den anden side.

Mønterne er udformet i

varierende størrelser til bl.a.

hjemmeværnsledelsen og

regions og værnschefer,

distriktschefer samt chefen

hjemmeværnsskolen.

Se filmklip

Fra overrækkelsen her
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Billede fra udstillingen i Frøslev, som blev åbnet af Den Kommitterede For

Hjemmeværnet, Jens Hald (tv), og Æresmedlem ved museet, Greve Ingolf (th) - her

i samtale med den tidligere formand for Marinehjemmeværnets historiske udvalg,

Ejvind Kjeldsen(mf). 
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