
Politikompagniet A7130 `s fortsatte historie 
  

v/ Kjeld Lauge Larsen og John Letholm 

  

 Vi er begge kommet ind i kompagniet hvor beretningen fra 

kompagnichef Jørgen Fried Pedersen stopper. Da vi startede var Otto Justesen 

kompagnichef, og da han stoppede tiltrådte Lars Henrik Larsen, som var 

kompagnichef helt frem til omkring 2006.  

  

Næstkommanderende  

 Kurt Guldbæk var næstkommanderende da vi kom ind i kompagniet, 

derefter overtog Palle Skovgaard Kofoed posten, indtil han trådte tilbage fra sin 

stilling som næstkommanderende. Kjeld Lauge Larsen overtog stafetten og den 

havde han helt frem til 2008, hvor Michael Stuhr blev overflyttet fra 

Stabskompagniet til Politihjemmeværnskompagniet. 

  

Kompagnichef 
 Lars Henrik Larsen stoppede som kompagnichef i 2006. Herefter 

fungerede Kjeld Lauge Larsen som kompagnichef fra februar til oktober 2006. 

Efterfølgende tiltrådte Kenn Moskjær, som dengang hed Sorth til efternavn og også 

var politiassistent. Efter ganske kort tid, deponerede Kenn Moskjær sin stilling. 

Kjeld Lauge Larsen blev fungerende kompagnichef, indtil Kenn Moskjær kom tilbage 

efter ca. et halvt år, men desværre stoppede han igen efter knap 1 år i slutningen af 

2008. Han blev afløst af den daværende næstkommanderende Michael Stuhr, der 

ikke er ansat ved Bornholms Politi, som fungerende kompagnichef. 

 

Våbenmester 
 Kaj Nielsen var våbenmester i flere år, og fik Ole Brehm Johansen ind 

som hjælp. Begge kørte de et godt samarbejde videre i mange år, hvorefter Ole 

Brehm Johansen overtog stillingen efter Kaj Nielsen, som dog stadig stod til 

rådighed.  

 

 Senere fik Ole Brehm Johansen hjælp af Bent Ole Kofoed, og da den 

sidstnævnte han stoppede, tiltrådte Mogens Korsgård som hjælper. I dag har Ole 

Brehm Johansen stillingen som kommandobefalingsmand sammen med stillingen 

som våbenmester, og det var så meningen at Ralph Frederiksen, som var i gang 

med uddannelsen til våbenmester, skulle overtage denne stilling. 

  

Skydelærer 
 Da vi tiltrådte, var skydelæreren Flemming Aagren, og det var ikke få 

ting han kunne lære Politihjemmeværnskompagniets medlemmer, det gjorde han 

helt frem til omkring 1985.  
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 Efter Flemming Aagren, kom Georg Kruse, som var skydelærer i ca. 9 

år, efterfulgt af, undertegnede, John Letholm, der på daværende tidspunkt også hed 

Nielsen til efternavn. Han overtog denne stilling og fik 1 år til at uddanne sig, 

hvilket bevirkede at han på det år, måtte over på 3 opholdskurser af ca.1 uges 

varighed, de 2 sidste i Jylland. John fortsatte den linie som han selv havde lært af 

Flemming Aagren, hvilket har bevirket at Politihjemmeværnskompagniet er det 

bedst skydende kompagni på Bornholm, sammen med Hasle Kompagniet hvor 

skydelæreren hedder Jørn Erik Dahl, bror til vores Karl Dahl.  

 

 Politihjemmeværnskompagniet har vundet mange pokaler i denne tid, 

bl.a. har man fra 1995 til 2004, dvs. en periode på 10 år, vundet pokalen for bedste 

landsskytte ved Hjemmeværnet med gevær, 9 gange. John Letholm har vundet den 

8 gange og Kjeld Lauge Larsen 1 gang. Desuden har politihjemmeværnskompagniet 

haft bedste skytte på Bornholm på MP. 

  

Kommandobefalingsmand 
 Børge Kjøller var kommandobefalingsmand da vi kom ind i kompagniet 

og da han stoppede året 1990, tiltrådte Karen M. Rasmussen, som var der i ca. 10 

år. Hun blev afløst af endnu en kvinde, Ina Hansen, som tiltrådte stillingen og var 

der ganske kort, hvorefter Steen Paldan Sørensen var der indtil slutningen af 2008.  

Ole Brehm Johansen overtog stillingen sammen med at han var våbenmester. 

  

 

Ledelsen   

 Ledelsen bestod således den 1. Dec. 1996 af; 

 

Kompagnichef Henrik Larsen, Næstkommanderende Palle Skovgård Kofoed, 

Kommandodelingsfører John Letholm Nielsen, Delingsfører 1. deling Poul A. Ipsen, 

Delingsfører 2. deling Kjeld Lauge Larsen.  

Næstkommanderende kommandodeling Mogens Korsgaard. Næstkommanderende 

1.deling Henrik Mogensen, Næstkommanderende 2. deling Karl F Dahl. 

  

Konkurrencer 
 Nordisk Stævne: Politihjemmeværnskompagniet klarede sig rigtig godt 

ved udtagelse til denne konkurrence, hvor man konkurrerede mod grupper i Norge 

og Sverige, og man mødtes hver 2. år helt frem til 1990, hvor man desværre pga. 

pengemangel måtte stoppe.  

 

 Vi har begge været med både i Danmark – Norge og Sverige, og den 

bedste gang var da vi vandt oppe i Norge. Det var ellers kutyme at værtslandet 

vandt, ikke gæsterne.  
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 I dag har man noget man kalder Hjemmeværnet Gruppekonkurrence, 

som er for alle værn i hele Danmark, og det startede her på Bornholm i 2003, 

igangsat af Orla Mogensen, fra det Bornholmske Hjemmeværn. I 2005 var det i 

Nord Jylland, hvorefter det vendte tilbage til Bornholm i 2007. I 2009 skal det til 

Haderslev, hvor politihjemmeværnskompagniet igen skal have et hold med i 

konkurrencen anført af Ralph Frederiksen og Jes Thorsen. 

  

Afslutningsvis 
 

Politikompagni A7130 har i dag ændret navn til Politihjemmeværnskompagni 

Bornholm og staben består af: 

 

Michael Stuhr, John Letholm, Ralph Frederiksen og Ole Brehm Johansen. 

  

Skrevet i Rønne den 19. januar 2009 

  

  

Kjeld Lauge Larsen  John Letholm  
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