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HÆRHJEMMEVÆRNET 

 
 

Vi træder frem hvor andre viger tilbage 

 
Når jeg skal kigge tilbage på året 2014, så er der et par ting der springer mig i øjnene. Først blev 
STHVK skåret ned med en deling, da MOTOV og delingsfører valgte at flytte over til INF. Dette har 
medført lidt rokering i STHVK, folk er afgået og folk er kommet til, men lige nu ser det ud til, at vi er 
klar til at møde 2015 med det bedste team af førere og samarbejdspartnere. 
  
Skovhuse undergik en forvandling da tårnene fra den gamle radarstation blev sprængt i stykker. 
Den gamle radar-dome vil dog stadig være HJC Skovhuses vartegn. Nu er der plantet nye træer, 
og det er tid til at se fremad mod nye muligheder for vores hjemmeværnscenter. Der arbejdes 
stadig med muligheden for at få lavet en træningsrute rundt i området, samt der er kommet nyt 
køkken .  
 
Da jeg ved chefsamtalen her i november med Oberst løjtnant Tonny Schuman berettede om årets 
gang for STHVK var han yderst tilfreds med, hvad der er sket. Vi har sammen formået at hverve et 
stort antal folk samt genaktivere enkelte fra reserven. Det er godt, og lad os endeligt blive ved med 
det. Vores aktivitetsniveau er højt og med det jeg ser, førerne har planlagt for 2015, så vil der ikke 
blive skåret ned på aktiviteterne, tværtimod. 
 
GME-F, den evige dark horse, forsvandt med et pennestrøg fra generalens hånd, men mærk jer 
mine ord. Vi skal stadig kunne skyde, yde førstehjælp samt have de grundlæggende overvejelser 
inden for bevogtning helt klar i erindringen. For som Oberst Eigil Schønning sagde i sin tale ved 
afslutningen af Feltøvelse Holger Danske;”I tilfælde af at Danmark kommer i krig, så er det kun 
hjemmeværnet, der kan passe på vort land herhjemme”.  
 
Den evige følgeton med flytning af HDSLF fra STEKAS til VORKAS tog endnu en ny drejning i år. 
HJK skulle nu til Vordingborg, MEN las os nu se det, før end at vi tror på det. Så endnu engang tror 
jeg ikke, at vi skal gå og tænke så meget over, hvornår det sker, for sker det, så sker det. 
 
Nu har jeg været ved roret i snart 1½ år, og det har bestemt været spændende. Jeg håber, at den 
kurs, som vi sammen har sat, er en som alle vil støtte op om og dermed sørge for, at skibet 
kommer sikkert frem og videre imod nye destinationer. Feltpræsten sagde i årets juleprædiken, at 
hvis man virkelige ville gøre noget godt for noget, man holder af og værdsætter, så skal man ikke 
klamre sig for meget til det, men turde give slip og lade det blomstre. Så efter 1½ års omklamring 
vil jeg på opfordring forsøge at give mere slip i 2015, så vi sammen kan være STHVK SLF 
 
Til slut vil jeg gerne takke for jeres indsats og engagement i hjemmeværnet, hvilket betyder, at 
familien må lide afsavn.  Jeg vil derfor bede jer om, at viderebringe min tak til jeres familier. Tak 
fordi, at der er forståelse for jeres deltagelse i hjemmeværnet. 
 
God Jul og Godt Nytår. 
 

 
Med venlig hilsen 
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