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Chefens side 

Så er det første halve år gået som storkompag-
ni. Der har været mange aktiviteter, men jeg må 
erkende det absolut ikke var de ”gamle” Roskil-
de folk der dominerede aktiviteterne. På trods 
af der ”kun” kom ca. 30 fra det tidligere Post 
hjemmeværn, har de absolut sat deres præg på 
aktiviteterne i første halvår af 2009. Jeg måtte 
spejde noget efter de gamle Roskilde folk! 

En stor hjælp til at få tingene til at køre, skyldes 
ikke mindst NK KMP, Frans Løper, som er gået 
ind på opgaven med ildhu, samt den nye de-
lingsfører fra 1. Deling, Mads Løvgreen Jensen 
og hans næstkommanderende, Kenni Hinds-
gaul Madsen. En stor tak til dem for deres ar-
rangement. 

Vores nye lokaler på Djursvang er ved at være 
klar, så jeg regner med vi fremover afholder vo-
res møder derude. Derfor bliver BM-mødet den 
6. juni nok det sidste på Vallensbækvej. Vi skal 
forberede at flytte i løbet af sommeren, så jeg 
håber på stor tilslutning til rydning og flytning af 
kompagnilokalerne. 

Jeg henstiller til dem, som eventuelt skulle 
mangle enkelte af deres moduler til Resterende 
Lovpligtig Uddannelse, at de får taget sig sam-
men og kommer af sted på kurserne. 

Vi var i Kristi Himmelfartsferien udkommanderet 
til en skarp opgave på Amagerværket i forbin-
delsen med klimatopmødet i Bellacentret, infor-
mation herom i 
”NK fortæller” på 
næste side. Det 
var en opgave, vi 
løste uden pro-
blemer. Jeg er 
bange for, at det 
var en prøve in-
den det går løs til 
december med 
det store topmø-
de, så I skal nok 
forudse, at vi skal 
løse en tilsvaren-
de opgave til den 
tid. Afsæt tid til det nu, da vi skal bruge rigtig 
mange mænd til den opgave! Seniorerne kan 
også med stor fordel være med til denne aktivi-
tet. 

Jeg håber alle får en 
rigtig god sommer, 
med masser af sol, og 
mulighed for opladning 
til efterårets strabas-
ser, med flere større 
øvelser. 

Jeg har tegn til følgen-
de medlemmer af VJE-
ROS, så I må gerne 
kontakte mig hvordan I 
ønsker at modtage tegnet. Hvis jeg ikke hører 
fra jer senest 1. august, vil tegnene blive retur-
neret til VHV med årsagen at I ikke ønsker at 
modtage det: 

50 års-tegn: 

Kurt Vagner Madsen 
Arne Frithiof Olsson 
Erik Morgan Olesen 

25 års-tegn: 

Frank Jensen 
Kim Nyberg 

Knud Erland Nielsen 
Pelle Bo Jensen 

Hans Ole Barchley Petersen 
Vibeke Majbritt Nykjær 

Henrik Kristensen 

20 års-tegn: 

Kurt Flemming Nielsen 
Tommy Hansen  

Rene Ehlers 
Kim Müller Vang 

10 års-tegn: 

Britta Jensen 
Michael Thygesen 
Helene Kia Wendis 

Kenneth Fauerby Svensson 
Louise Marie Andersen 

Michael Kjersner 
 

I kan alle kontakte mig via mail: re-
sa@events.dk eller vis mobil 31 54 04 79 og 
aftale hvordan du får dit tegn. 

 

God vind fra 

Chefen 

Af KN Rene Sahlberg 

mailto:resa@events.dk
mailto:resa@events.dk
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NK fortæller 

Hej alle sammen  

Jeg vil hermed benytte 
lejligheden til at sige 
tak til de fra KMP m.fl., 
som  deltog i hjælpen til 
Energihjemmeværnet 
med aktiviteten på 

Amagerværket, Vattenfall 
A/S. 

I har alle ydet en flot ind-
sats, stor tak for det. 

Dog synes jeg at de af jer 
fra 

VJE ROS, 
som ikke var tilstede og hjælpe til 

med at få det hele til at hænge sammen, burde 
have en lidt flov smag i munden. 

Jeg tænker hermed ikke på dem der blev nødt 
til at tage hjem af den ene eller anden grund, 
eller på de som delte deres delebarn til den ene 
af forældrene så den anden kunne deltage så 
meget som muligt. Nej, jeg tænker på dem man 
ikke hørte noget fra overhovedet ……. Det er 
skidt synes jeg  !!!!!!! 

Vi fik trods alt løst opgaven fra torsdag morgen 
til efterfølgende onsdag morgen, så der er vit-
terlig nogen der har trukket "læsset" mere end 
andre har. 

Sikkerhedscheferne fra Vattenfall A/S var ude 
og kigge til os. De var mildest talt meget impo-
neret over vores indsats/engagement, så kun 2 

dage efter deres besøg, indgik de en såkaldt A 
aftale med VHV. Så noget må vi have bevist at 
vi kan! 

Vi fik en udsøgt service af Vattenfall A/S under 
vores tilstedeværelse. De stillede deres kantine 
med personale til rådighed, så vi levede godt. 

Vores opgave bestod i en runderingsvagt om-
kring værket. Vi skulle gå turen 120 gange i 
døgnet, og da den var ca. 4 km lang, har vi 
gået i alt: 6 dage x 24 ture x 2 m/k x 4 km. = 
1152 km. Man må da håbe at folkene har nydt 

gåturene (måske for-træning til Nijmegen mar-
chen) :-). 

Vi fik samordnet tingene og øvet samarbejde 
mellem KMP og grene. Ikke mindst med 2 GRP 
fra HHD KBH CITY, og en fra HHD KBG. 

Stor tak for deres hjælp. 

Det var lange dage og korte nætter, jeg håber 
at alle er kommet over strabadserne . 

 

Med Venlig Hilsen 

Frans 
PL/NK 

VJE ROS 

Af PL Frans Løper 
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KDOBM fortæller 

Beklager at der er gået så lang tid siden I sidst 
har hørt fra mig. Det er ikke fordi jeg ikke laver 
noget, men fordi mit indlæg til sidste kompagni-
blad desværre ikke nåede med. 

Der er stadig forskellige aktiviteter i 
VHK-ROS, selvom vi med 
hastige skridt nærmer os 
sommeren, der som of-
test er en lidt stille perio-
de. 

Inden vi alle tager til sy-
den, sommerhuset eller 
bare holder fri fra arbej-
de for at nyde det dejli-
ge vejr, foregår der bå-
de VHV jubilæum og 
skydekonkurrence i 
Nymindegab den 20. 
juni. For de lidt mere 
historie interesserede 
er der, mens skyde-
konkurrence står på, 
udstilling og 
fortælling 
om Hjem-
meværnet 
gennem 60 
år.  

Vore nye 
lokaler i Al-
bertslund er 
ved at være 
klar. Vi har 
dog ikke fået 
noget præ-
cist tidspunkt 
for flytningen 
derud. Men 
når vi flytter 
derud er det 
planen, at der skal holdes noget komsammen 
vore kompagnier imellem. Til dem som ikke ved 
det skal vi fremover være fem afdelinger som 
skal deles om lokalerne. VJE-KBH, VJE-AMG, 
VJE-Stab samt VHV frivillige stab og selvfølge-
lig os selv. Derfor vil det være oplagt, at holde 
noget Grill komsammen & festivitas, så vi kan 
lære hinanden meget bedre at kende. Dette vil I 

dog høre meget mere om i den nærmeste frem-
tid. 

Derforuden forsøger vi med åbent hus en aften 
ca. hver 14. dag. Her vil VJE Roskildes stab 
eller nøglepersonel vil være tilstede. Vi ønsker 

at være meget mere synlige. Håber i vil 
bakke op om det 
og komme forbi 
så vi kan få 
gang i megen 
mere aktivitet 
end vi har nu. 
Hvilken ugedag 
der vil blive tale 
om, bliver meldt 
ud efter flytningen. 

Der kommer tit 
mange nye blan-
ketter og jeg forsø-
ger så hurtigt jeg 
modtager dem, at 
sende dem ud til je-
res befalingsmænd. 
2009 er ingen und-
tagelse, her er der 
blandt andet kom-
met ny køreseddel. 
Den er ikke meget 
forskellig fra de tid-
ligere års, men det 
er stadig den nye-
ste som skal benyt-
tes. Satsen er i 
2009 Kr. 1,90 pr. 
kørte kilometer og 
de beregnes må-
nedsvis bagud. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til 
VHVs jubilæumsfest den 20. juni. Og jeg ser 
frem til at kunne byde jer alle velkommen i de 
nye lokaler i Albertslund. 

Venlige hilsner 

Heidi 

Af OS Heidi Weje Jensen 
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Hjemmeværnet i 60 år 

Både Svend Aage og Bent Thomsen var med 
den 1. April 2009 i Nymindegab for at modtage 

Hjemmeværnets 60 års tegn for god og tro tje-
neste. Virksomhedshjemmeværnet havde i alt 
tre tegnsmodtagere, desværre var en af dem 
forhindret i at deltage den 1. April, Uffe Nikolaj-
sen fra VTE-FYN fik medal-
jen udleveret til sin 90 års 
fødselsdag 19 dage senere. 

Den første april stod I hjem-
meværnets tegn, udover 
tegnsmodtagere til hjemme-
værnets 60 års tegn. Var en 
VHV kommando bestående 
af 12 personer fra VHV. 
Samt en fanekommando på 
to personer, deltagende. 

Blandt virksomhedshjemme-
værnets kommando på da-
gen var Jernbanen godt re-
præsenteret.  

Dagen bød på træning med 
gevær eksercits det meste af 
formiddagen, derefter en ge-
neralprøve, så tingene kunne 

når at blive pudset af inden det hele gik løs om-
kring kl. 13.00. 

Efter paraden var alle deltage-
re indbudt til reception, hvor 
det var muligt at få lidt godt til 
ganen og snakke med hjem-
meværnskammerater. 

Der var i bygning 40 sammen-
sat en flot udstilling om hjem-
meværnet i 60 år. Hvor det var 
muligt at se billeder, forskellige 
våben og materialer der har 
været brugt gennem tiden til 
hjælp og undervisning af hjem-
meværnssoldater.  

For tegnsmodtagere og særligt 
indbudte var der fest til den ly-
se morgen. For de fleste i VHV 
kommandoen gik turen hjemad 
omkring kl. 1700 den første 
april.  

Der blev taget en hel del billeder 
den første april. For dem som 

ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i 
VHVs eget jubilæum den 20 juni i Nymindegab, 
kan de ved lejlighed få lov at se den DVD som 
er blevet udarbejdet. 

Af OS Heidi Weje Jensen 

Her ses SA og Bendt under aftenens festligheder hvor de fortæller 

historier fra deres tid i HJV. 
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Kan du dine distinktioner? 

Distinktioner er et kendetegn som gør det mu-
ligt at skelne en persons grad. Derfor bliver de 
også ofte kaldt gradstegn. Distinktioner kender 
du blandt andet fra Politiet, tamburkorps og nok 
især fra Forsvaret. Distinktioner kan antage 
mange forskellige former, som fx skulder-, ær-
me– eller huegradstegn. 
Et utal af forskellige systemer har været i brug 
gennem tiderne. Fra gammel tid havde man fx i 
den danske hær særlige kendetegn for hen-
holdsvis officerer og underofficerer, men det var 
meget svært at skelne mellem en løjtnant og en 
oberst. 
I 1802 indførte man så rigtige gradstegn i form 
af epauletter, altså en skulderdekoration. 

Dine overordnede (dem med en højere rang 
end du selv) har alle en eller anden slags tegn 
på skulderen. 
Dem du oftest støder på har en eller flere vink-
ler og buer på skuldrene. Andre har en, to eller 
tre små bronzefarvede stjerner kaldet ”C-
rosetten”. Måske ser du nogen med sølvfarve-
de, ”B-stjerner” (seks takkede stjerner større 
end C-rosetten) og en enkelt gang eller to stø-
der du på nogen med guldfarvede ”A-
stjerner” (også seks takkede stjerner, men stør-
re). På modsatte side kan du se alle de forskel-
lige grader der findes i Hæren. Det er samme 
type som den vi bruger i Hær– og Virksomheds-
hjemmeværnet. 

Hvis man tager et kig tilbage i Danmarkshistori-
en, vil man også støde på flere sjove og meget 
eksotiske gradsbetegnelser. Fx var én af Dan-
marks kendte søhelte, Niels Juel, admiralgene-
ralløjtnant da han havde kommandoen over den 
danske flåde i slaget ved Køge Bugt, den 1. juli 
1677. 

Det eneste mærke som er ens for alle, menige 
som befalingsmænd og officerer, på tværs af 
alle værn, er det røde Dannebrog med det hvi-
de kors.  

Du kan læse meget mere om gradstegn fra 
Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet ved at søge 
på distinktion på Den frie encyklopædi; 
www.wikipedia.dk. 

 

Af KP Gitte Manskov Hersom 

Fakta Gradstegn  

Menig MG Laveste militære rang. Kommer  

fra det plattyske mene for 

’almindelig’ på nydansk. 

Korporal KP Typisk en halvgruppefører 

(NK). Af fransk; corporal om-

dannet fra corps, af caporal af-

ledt af italiensk capo for ’hoved’ 

Sergent SG Typisk en gruppefører. Af 

fransk, omdannet fra latin; 

serviens for ’tjenende’. 

Overser-

gent 

OS Typisk en halvdelingsfører 

(NK) 

Løjtnant LT Typisk en delingsfører. Af 

fransk; lieutenant, sammensat 

af lieu for ’sted’ og tenir for ’at 

holde’, altså en stedfortræder. 

Premier-

løjtnant 

PL Typisk en halvkompagnifører 

(NK). 

Kaptajn KN Typisk en kompagnichef. Af det 

latinske caput for ’hoved’. Hø-

jeste rang en frivillig kan opnå. 

Major MJ Typisk en Chef for et hjemme-

værnsdistrikt. Mellemste bøj-

ning af det latinske magnus for 

’større’. I hjemmeværnet er 

majorer fastansatte. 

Oberst-

løjtnant 

OL Typisk NK ved en region. I 

hjemmeværnet er oberstløjt-

nanter fastansatte. 

Oberst OB Typisk en Chef for hjemme-

værnsregion. Kommer fra tysk; 

der oberste for ’den øverste’. I 

hjemmeværnet er oberster 

fastansatte. 

General-

major 

GM Chefen for Hjemmeværnet er 

lønnet generalmajor fra Hæren. 



2. udgave • JUNI 2009 • 7 

Gradstegn og mærker i Hæren 
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Den Gule Sløjfe 

På tusindvis af biler, både private og offent-
lige har man i gennem længere tid kunne se 
en gul sløjfe pryde bagsmækken, eller på 
skjorterevers ser man en lille gul sløjfe pin 
sidde og udbrede et budskab. Ikke et poli-
tisk budskab, men i bund og grund et bud-
skab om næstekærlighed, stolthed og tro-

fast støtte. 

 

Som hentet direkte ud af en historie man hører 
fra Amerika, har danskerne hurtigt adopteret 
denne lille skik med at bære en gul sløjfe for at 
vise sin støtte - ikke til politikerne og den politi-
ske krig i udlandet - men til de soldater, menige 
som officerer der, lige nu mens du læser dette, 
har en hverdag langt væk fra vores fædreland, 
langt væk fra familie, elskede og venner. Langt 
væk fra alt hvad de har kært og holder af. For 
at beskytte det. 

 

”She Wore a Yellow Ribbon” 

Et gult farvebånd er et symbol med mange for-
skellige betydning, oftest forbundet med dem 
der venter på en elsket soldat, som midlertidigt 
er ude af stand til at komme hjem. 

Gul er den officielle farve på en gren i den ame-
rikanske hær, der blandt andet anvendes på 
emblemer. 

Den tidligst kendte version af den kendte march 
sang ”She Wore a Yellow Ribbon” er af George 
A. Norton fra 1917. Han fortæller her om kær-
ligheden mellem Susie Simpkins og hendes el-
skede, soldaten Silas Hubbard; 

'Round her neck she wears a yeller ribbon, 
She wears it in winter and the summer so they 
say, 
If you ask her "Why the decoration?" 
She'll say "It's fur my lover who is fur, fur away.’ 

Senere, i 1949, blev teksten ændret af Russ 
Morgan og sangen fik endelig sin kendte titel til 
filmen af samme navn. Sangen blev gengivet af 
mange kendte sangere, heriblandt Mitch Miller 
og ”The Andrews Sisters”. 

Hæren brugte stadig sangen, med lokale varia-
tioner: 

’Around her hair she wore a yellow ribbon 
She wore it in the springtime 

In the Merry month of May 
And if you ask her why the heck she wore it 
She wore it for her soldier who was far far away 

 Far away, far away 
 She wore it for her soldier 
 Who was far, far away 

Around the block she pushed a baby carriage 
She pushed it in the springtime 
In the Merry month of May 
And if you ask her why the heck she pushed it 
She pushed it for her soldier who was far far away 

 Far away, far away 
 She pushed it for her soldier 
 Who was far, far away 

Behind the door her daddy kept a shotgun 
He kept it in the springtime 
In the Merry month of May 
And if you ask him why the heck he kept it 
He kept it for her soldier who was far far away 

 Far away, far away 
 He kept it for her soldier 
 Who was far, far away 

On the grave she laid the pretty flowers 
She laid them in the springtime 
In the Merry month of May 
And if you asked her why the heck she laid them 
She laid them for her soldier who was far far away 

 Far away, far away 
 She kept it for her soldier 
 Who was far, far away’ 

 
”Tie a Yellow Ribbon ’Round the Old Oak 
Tree” 
Symbolet blev almindelig kendt i det civile liv i 
løbet af 1970’erne. Den var det centrale tema i 
den populære sang; ”Tie a Yellow Ribbon 
’Round the Old Oak Tree”, skrevet af Irwin Levi-
ne og L. Russell Brown, indspillet af ”Tony Or-
lando and Dawn”, blandt mange andre. 

Den handler om en straffefange der har skrevet 
til sin kone eller elsker, at den dag han løslades 
skal hun binde et gult bånd om det gamle ege-
træ ved indkørslen som et tegn på hendes kær-
lighed. På den måde kunne han fra bussen se 
om han stadig var velkommen i hjemmet, eller 
om han måtte blive i bussen og køre væk igen. 
Det viste sig at han var meget velkommen, da 
der var hundrede gule bånd i forhaven. 
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Den Gule Sløjfe 
Af KP Gitte M. Hersom 

I oktober 1971 skrev 
klummeskribenten, Pe-
te Hamill en artikel til 
New York Post, kaldet 
”Going Home”. Heri 
fortælle Hamill om nog-
le unge studerende der 
på en bustur til stran-
dende ved Fort Lau-
derdale, havde gjort sig 
bekendt med den tidli-

gere fange, der på turen kiggede ud af ruden 
og holdt øje med et gult tørklæde på et egetræ 
ved hans elskede hus. Hamill hævede at han 
havde fået denne historie fortalt af de studeren-
de. 
Det gule bånd oplevede en fornyet popularitet i 
USA under Golfkrigen i begyndelsen af 
1990’erne. Det blev kædet sammen med sloga-
net ”Support our Troops” blandt andet i form 
af gule bånd bundet rundt om træerne. Det 
var ofte en underforstået betydning at støtte 
”Desert Shield” og ”Desert Storm” og / eller 
vise loyalitet overfor præsident, George 
Bush. 
Den viste sig igen i 2003, under invasionen 
af Irak, nu typisk trykt på en magnetisk plade 
og sat bag på bilerne.  
 
Støt vore soldater 
I Danmark er det gule bånd, bedre kendt 
som ”Den Gule Sløjfe”, mere eller mindre det 
officielle (men ikke direkte officielt godkendt 
af Forsvaret) symbol på støtte af soldaterne, 
især dem der er udsendt i tjeneste i udlandet. 

Det er Familienetværket under Hærens Konsta-
bel og Korporalforening (HKKF), som står bag 
initiativet til fremstilling af den magnetiske sløjfe 
efter amerikansk forbillede. 

Netværket består af pårørende til de udsendte 
og støtter pårørende på forskellig vis, især ved 
udgifter som ikke dækkes af Forsvaret. 

Da en ung soldat blev såret i tjeneste, og ind-
lagt på Rigshospitalet, støttede Netværket den 
unge soldats kæreste med et periodekort, så 
hun kunne besøge ham hver dag under hans 
indlæggelse. 

En del af overskuddet ved salget af sløjfen støt-
ter også Anders Lassen-fonden, som blandt an-

det støtter soldater der er kommet til 
skade og efterladte i dårlige økonomiske kår. 

Hjemmeværnsfonden donerede sidste år, 
15.000 kroner til indkøb af sløjfer så Hjemme-
værnets 300 tjenestebiler i dag alle kører rundt 
med den gule støttesløjfe. Pengene gik ubeskå-
ret til Familienetværket. 
 
Køb sløjfen 
Hvis du ønsker at købe den gule støttesløjfe, 
kan du kontakte Hærens Konstabel og Korpo-
ralforening på tlf.: 3393 6522 eller gå ind på de-
res hjemmeside: www.hkkf.dk 
Adskillige online forhandlere af udstyr er også 
begyndt at forhandle sløjfen, blandt andet Gar-
derindkøb.dk. 

Den store sløjfe med magnetisk bagside til at 
sætte på bilen eller køleskabet koster 50 kro-

ner. Den lille sløjfe til at sætte på trøjen eller 
jakken koster 20 kroner. Der er forlydender om 
at man vil udvide sortimentet med flere andre 
ting, fx trøjer og T-shirts. 

Sidste år solgte Familienetværket og HKKF ik-
ke færre end 5.500 sløjfer.  

”Det er dejligt, at folk vil støtte to så gode for-
mål. Og det er næsten endnu bedre, at køberne 
på denne måde synligt viser, at de støtter sol-
daterne. Det betyder enormt meget for soldater-
ne herhjemme og ude i de internationale opera-
tioner”, fortæller Michael T. Jensen, der er for-
mand for Familienetværket og forbundssekre-
tær i HKKF. 
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120 år i Hjemmeværnet and still going strong 

De to gamle kæmpere, Svend Aage og 

Bendt, har været venner i 58 

år. Det er ikke småting, de to har oplevet i 

deres lange liv og virke i 

modstandsbevægelsen og hjemmeværnet. 

 

De kom begge med i modstandsbevægelsen 

og var også medlem af DSU. ”Det var 

vores politiske overbevisning, der var årsag til, 

at vi kom med’’ siger Svend Aage 

Hansen (SA), der snart fylder 90 år. 

”Inden vi kom i modstandsbevægelsen, var vi 

også begge spejdere, så vi har en 

baggrund, der ligner hinanden meget” siger 

Bendt Thomsen, der er 87 år. 

Her holder ligheden også op for de to gamle 

kæmpere og i dag aktive seniorer. 

For mens Bendt var efterretningsmand under 

krigen, var SAs opgaver af mere eksplosiv 

karakter, idet han var med til at sabotere jern-

banen, så tyskerne ikke kunne 

få forsyninger og fangetransporter frem. ”Jeg 

har også deltaget i likvideringer” 

siger SA. Men det hører til de minder, han må-

ske helst var foruden. ”Både SA og 

jeg er gået ned med flaget flere gange på grund 

af dårlig samvittighed over de 

ting, vi var med til under krigen”. De har brugt 

hinanden, til at få grædt ud og talt 

om de uhyggelige oplevelser. ”Det værste var, 

at vi ikke kunne snakke med vore 

hustruer om det dengang – vi var nødt til at be-

skytte dem, så jo mindre, de vidste, 

jo sikrere var de, hvis vi skulle blive taget” for-

tæller SA. 

 

Reddet af Befrielsen 

Og taget – det blev netop SA. Datoen for hans 

henrettelse var fastsat: Den 8. Maj 

1945. 

”Befrielsen reddede mig i sidste øjeblik” siger 

han med en tåre i øjenkrogen. 

Efter krigen var de begge med i det private 

hjemmeværn. SA blev bedt om at melde 

sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti, fordi 

man mente, at de var ved at sætte 

sig på magten i fagbevægelsen i Danmark – så 

han var kommunist i et år. Bendts 

gruppe opløstes og forsvandt ”Der var ingen, 

der vidste, hvem vi var og bagefter 

gled vi ud i ubemærkethed” fortæller han. 

I 1951 opstod så tanken om at etablere et 

egentligt Jernbanehjemmeværn, og SA, 

som på daværende tidspunkt, var fungerende 

KC i Esbjerg, blev spurgt, om han 

ville være med i dette arbejde. Bendt kom også 

ind i arbejdet på samme tid og de 

to har kendt hinanden og været venner siden 

1952! 

Af Eva Haidarz Weiling  
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RLU - BUF & Al. Hjælp til Politiet 

 

Af PL Frans Løper 

Jeg havde tidligere i 
kvartalet, sammen med 
nogen flere fra KMP, 
haft fornøjelsen af at 
være på ALM hjælp til 
politiet og Bevogtning 
Under Fred på UDC 
Christiansminde. 

Fredag aften startede 
vi med lidt jura, politiets 
opbygning m.m. 

Lørdag lærte vi fik lidt om anholdelser, rettighe-
der og pligter. Hvad det emne angår, er det 
ganske interessant mens det giver indblik i for-
skellige forma-
tioner m.m. ved 
afsøgning. 

Inden frokosten 
gik vi så i gang 
med BUF. Med 
udgangspunkt i 
Håndbog for 
Bevogtning gik 
vi i gang med 
principper, 
hvordan man 
laver en ad-
gangskontrol 
og meget mere. 

Over middag fortsatte vi så med det 
samme emne hvor vi også gik ud (det 
var nok tiltrængt med lidt friskt luft) for 
selv at fremstille spanske 

ryttere og afspærringsbomme. Med sav, ham-
mer og søm (og nej … ingen slog sig over fin-
geren) fik vi savet og tømret og lavet nogle mo-
deller. 

Derefter gik vi i gang med at lave en adgangs-
kontrol, med afsøgningsplads til køretøjer, læg-
ge pigtråd ud osv.  

Søndag morgen blev den gjort færdig og der 
kom så flere indspil.  

Alt i alt en lærerig weekend.  

Så folkens: kom ud og få taget det i mangler af 
jeres RLU! 

I kan blandt andet se datoer 
sidst i bladets AKOS, og i aktivi-
teter på hjv.dk. 

Ellers kan I kontakte jeres nær-
meste foresatte, som så vil hjæl-
pe med at finde det næste kur-
sus! 
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VHV Weekend 

VHV Weekend startede for mit vedkommende 
fredag aften kl.19:45 da jeg fik fri fra arbejde. 
Kursen var sat mod Christiansminde hvor VHV 
weekend blev afholdt. Ved ankomst fik jeg et 
bad, og så skiftede jeg til kampuniform. Da der 
ikke var noget officielt på programmet, brugte 
jeg tiden på at rette mit basis til, for der var en-
kelte ting der ikke hørte til og derfor skulle skif-
tes ud med de udleverede stumper. 

 

Lørdag 28. marts 09 

Morgenmad kl. 07:00-07:55. Derefter morgen-
appel med flaghejsning, personligt mit ynglings 
tidspunkt på dagen. Kald mig bare sentimental, 
men når Dannebrog stryger til tops i den tidlige 
morgensol, er der en pludselig klarhed og ro i 
sindet. 

 

Skydning 

På skydebanen gik det stort set godt, vi øvede 
enkeltmands skydninger og kamp fra stillingen. 
Dog var der nogen som ikke havde indskudt 
deres våben, og der var desværre ikke tid til at 
gøre det. For dem var fortvivlelsen stor, og med 
rette. Vi foretog en del skydninger og resultater-
ne steg med antallet af skydningerne. 

 

Dags orienteringsløb/March 

Efter Skydningen og frokost var der briefing ved 
Lars Lilholm. Vi gennemgik resten af vores for-
løb frem til HG09 start, og jeg kan god sige at vi 
ikke ville komme til at ligge på den lade side.  

Derefter tog vi fat på dagens program for dags-
march/orienteringsløb. Basis, hjelm og en radio 
skulle medbringes. Det foregik således at vi 
startede med 10 poster og når de var gennem-
gået skulle vi tilbage til KSN og hente 10 mere. 
Sådan blev det ved indtil aftensmaden. Spise-
pausen var på ca.1½ time, hvilket var godt for 
der var mange ting der skulle ændres. Ikke 
mindst blev der skiftet sokker, indstillet basis, 
omrokeret osv. 

 

Nat orienteringsløb/March 19:00-01:00 

Vi blev kørt ud til start 
området i biler. Derfra 
skulle ruten indtegnes 
på kortet og det var 
valgfrit at bære hjelm 
og basis. Jeg valgte 
dog at beholde mit ba-
sis og radioen (måske 
en fejl). 

Så var det ellers af 
sted i bælgmørke, dog 
med en feltlygte, min Far muligvis fik udleveret 
som ny i 1970. Den kunne dog oplyse vores 
kort.  

Det var en lang og anstrengende tur og jeg skal 
ærligt indrømme at jeg ved en post, var klar til 
at smide uniformen og tage hjem. 

 

Posten gik ud på at aftage basis og radioen, for 
derefter at dykke ned i et smalt rør og så fladt 
på maven krybe fremad mod den anden ende. 
Røret havde vist ikke været brugt i en rum tid 
for, udover et fint lag jord, var det også fyldt 
med visne blade. Jeg hører ikke til de mindste, 
så selv uden basis på var der lige plads til mig i 
røret. Jeg har normalt ikke problemer med små 
rum, men jeg kunne fornemme at dette rum nok 
var det mindste jeg nogensinde havde forsøgt 
at komme igennem. Så mens jeg forsøgte ikke 
at tænke for meget gik jeg først. Røret drejede i 
et konstant sving så man ikke kunne fornemme 
hvor langt det var. Jeg skyndte mig ind, asede 
og masede fremad. Blade og jord skubbede jeg 
fremad, da det hverken kunne komme forbi mig 
eller under mig. 

Efter ca. 5 meter gik det stille og roligt galt. Mi-
ne seler slap sit ellers solide tag i bukserne og 
disse forsvandt nedad mod mine ankler. Her 
klumpede de sammen og sørgede for at jeg ik-
ke individuelt kunne bevæge benene. Her følte 
jeg den første snert af panik, hvor man i et øje-
bliks desperation overvejer at råbe hjælp. Jeg 
fik dog hurtigt vejrtrækningen ned og fortsatte 
fremad, nu kun ved hjælp af albuerne. Bukser-
ne som var klumpet sammen fungerede nu som 
en stor pose der samlede blade og jord sam-
men og derved yderligere nedsatte mit tempo. 

Af MG Kenneth Sørensen 
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VHV Weekend 

Jeg kom endelig ud til stor glæde for alle dem 
der lå bag mig i røret og et par flinke folk trak 
mig ud. Det resulterede desværre i at mine un-
derbukser også røg af, så jeg kom ud af hullet 
med bar røv og dolk. Bestemt ikke et af mine 
bedste øjeblikke. 

 

Resten af natten forløb uden større problemer, 
bortset fra meget 
ømme fødder, 
ben, ryg, osv. 
Vi gik i køjen 
omkring kl. 
01:30. 

 

Søndag 29. 

marts 09 

Igen flaghejsning. 
Da Dannebrog 
strøg til tops den-
ne mor-
gen, 
glemte 
jeg nat-
tens 
march 
og min 
tid som 
levende 
kloak-
renser, 
og følte 
mig klar 
til da-
gens 
opga-
ver. Vi 
blev 
kørt ud i 
områ-
det, so-
len 
skinne-
de fra 
en klar himmel og alt var fryd og gammen. Da-
gens program bestod af blandt andet; Forhin-
dringsbane samt observationsbane, afstands-

bedømmelse og kortlæsning.  

Så fik min selvtillid endnu et knæk, da den før-
ste opgave blev forelagt os. Jep, igen passage 
af små rør. Opgaven lød på at få hele gruppen 
igennem, plus en trækasse og en 20 liters dunk 
på tid. Til opgaven var der også reb. Vi kom 
igennem på 13 minutter, hvilket resulterede i at 
Lars Lil- holm 

brød 
sam-
men i 
gråd. 
Ikke 
af 
glæ-
de 
men 
for-

tvivlelse. Efter en 
peptalk fra Lars, og en plan fra GF Smølle, gjor-
de vi det igen, denne gang på cirka 6 minutter. 
At undertegnede tog et forkert rør var mindre 
væsentligt da de var lige store/små. 

Afstandsbedømmelse og kortlæsning vil jeg ik-
ke komme nærmere ind på, dog vil jeg måske 
lige bemærke at det er et fremtidigt indsatsom-
råde. 

 

En stor tak til instruktører / planlæggere, mv. og 
ikke mindst alle mine kollegaer fra Jernbane 
hjemmeværnet. Sammen er vi stærke. 

 

MG Kenneth Sørensen 

1. DEL-2. GRP 

VHK ROS 



 

Så hold øje med din mailboks el-

ler postkasse og meld dig til  

Efterårsmanøvren i august. 

Det bliver ÅRETS fedeste  

oplevelse. 

 

Virksomhedshjemmeværnskompagni Roskilde 

Vallensbækvej 25, 2. sal 

2605 Brøndby 

4375 0031 

NK KMP Frans Løper 
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Aktivitetsoversigt • AKOS 

Her finder du kompagniets aktivitetsoversigt for de kommende måneder. Desuden vil du altid 
kunne holde dig opdateret ved at logge ind på hjv.dk og klikke på aktiviteter fra din personlige 
forside. Du kan altid ringe til din fører eller nærmeste foresatte og få yderligere oplysninger om 
en aktivitet og hvordan du tilmelder dig! 

Juni 

05 - 07 RLU - Bev. fred + alm. hj. til politiet 
(UDC STENSVED) 

10 BM Møde 

13 Skydning, Skalstrup (VJE-KBH) 

20 Åbent delingsmøde 

20 VHV Skydestævne 

20 - 21 VHV jubilæumsarrangement 

26 - 05 Grunduddannelse (Søgård) 

28 KDO DEL møde 

Juli 

21 - 24 Nijmegenmarch 

August 

01 1 DEL BM Møde 

11 BM Møde 

16 Skydning, Skalstrup (VJE-KBH) 

22 - 23 Efterårsmanøvre (ROS+AMG+KBH) 

27 VHV Tilsyn- & Besøg 

28 - 30 VJE Nøglepersonelseminar (Ulfborg) 

29 - 30 RLU - Brand (Næstved) 

30 Deadline for næste SPORSKIFTET 

September 

04 - 06 VHV Uddannelsesweekend II 

05 VHV 3-kamps skydning 

08 Kompagni møde 

08 BM møde 

10 PET Opmærksomhedsuddannelse 

19 KDO DEL møde 

19 RLU - Skadestuelære (Svendborg) 

19 RLU - Miljø (Hedehusene) 

19 - 20 RLU - Redningsuddannelse 
(Svendborg) 

September - fortsat 

06  BM møde 

10 - 11 RLU - Våbenkursus 1+2 & Signaltje-
neste (Stensved) 

17 - 18 RLU - Redningsuddannelse 
(Hedehusene) 

24 - 25 RLU - Redningsuddannelse 
(Næstved) 

November 

14 - 15 RLU - BUF & APU (Stensved) 

21 RLU - Orienteringslære (Stensved) 

21 - 22 BM Seminar 

28  KDO DEL møde 

29 Deadline for SPORSKIFTET 

December 

07 - 18 Klimatopmøde 

08 BM møde 

15 BM møde 

19 - 04 VHV virksomhedslukket 

Oktober 

20 RLU - Brand (Hedehusene) 

25 - 27 RLU - Småstyrkers Kamp 1+2 & Før-
stehjælp på kamppladsen (Stensved) 
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Nyt fra VHV 

ANSØGNINGER TIL VHV 
I POSITIV OG HASTIG STIGNING 
Fortsættelse af den gode historie om hvervning 
i VHV INFO 28 – 
VHV har netop i går 
ved Telegrafregi-
mentet gennemført 
en hvervning med 
det resultat, at 18 
personer – heraf 11 
til VHV – har skrevet 
en ansøgning om 
medlemskab. 
Medio JUN gennem-
fører VHV den an-
den hvervning ved 
Vagtkompagniet, 
Den Kongelige Livgarde – og tror også hér på 
et godt resultat – igen. 
Vi kunne sikkert blive ved med at hverve efter 

dette gode koncept – MEN nu drejer det sig om 
at fastholde de nye medlemmer og derfor stop-
per vi op for at koncentrere os om aktiviteter for 

de nye medlemmer. 
 
VTE VANDT HJV GRUPPE-
KONKURRENCE 
.. og det var der ikke mange, 
der havde forventet ! 
Udover gode gennemgående 
resultater – så vandt VTE 
Gruppen også ”Bedste Kamp 
fra stilling, dagslys” og 
”DYKN”. 
TILYKKE med resultatet – 
der i den grad har 
sat fokus på VHV. Endnu en 

god historie. !! 
At vinde forpligter – VHV har en opgave ! 

Nyttige Numre 
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KC KN Rene Sahlberg 

Mobil: 3154 0479 

NK PL Frans Løper 

Mobil: 4278 4958 - OBS! Nyt nummer! 

KDOBM OS Heidi W. Jensen 

Mobil: 3160 2129 

FSBM OS John R. Sørensen 

Mobil: 2814 5771 

KDODF LT Kurt E. Lundh 

Mobil: 2092 3646 

ROF/KOF KP Gitte M. Hersom 

Mobil: 6022 9455 

1DEL DF LT Mads L. Jensen 

Mobil: 2627 7994 

1DEL NK SG Kenni H. Madsen 

Mobil: 2682 7116 

KMP-lokaler Vallensbækvej 25, 2. sal 

 2605 Brøndby 

Tlf.: 4375 0031 

Områdedepot Køge Bugt 

Flyvestation Skalstrup, bygn. 65 

Køgevej 167 

4621 Gadstrup 

  

Mandag:  11:00 - 19:30 

Tirsdag:  08:00 - 15:30 

Onsdag: Kun åbent efter aftale 

Torsdag: 08:00 - 15:30 

Fredag: 08:00 - 15:00 

  

Telefon til sekretariatet: 

4619 0900 - 5821 (direkte gennemvalg) 

Depotets åbningstider 

Af OL John Flarup 


