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HJEMMEVÆRNSPOLITISKOLEN 

01 NOV 1950 –  
Hjemmeværnsregion VI,  1950 - 2001 HJVR VI    
Lokalforsvarsregion Kbh.  2001 - 2005 LFRK 

Totalforsvarsregion Kbh. 2006 - 2010 TFRK 

Totalforsvarsregion Sjæll. 2011 - 2016 TRSJ 

Landsdelsregion Øst 2017 -  LRGNE 

 

SKOLENS HISTORIE: 
Regionsbefaling 81/50 den 18. august 1950: 

Fra den 1/11 – 1950 oprettes direkte under regionen: ”Region VI’ politiskole”.  

 

Høje Sandbjerg Lejren 

    Politiskolens første uddannelsessted var fra 1952 i  

Høje Sandbjerg-lejren, der var ejet af Akademisk  

Skyttekorps. Den kunne kun benyttes i sommertiden  

og var på ingen måde ideel for de efterhånden mange  

kursister. Lejren var ret primitiv, og såvel indkvartering  

som de sanitære forhold var af ret ringe standard. 

 

Det første JULEBÆK – fra rigmandsvilla til hjemmeværnspolitiskole. 

   Med det formål at skaffe bedre uddannelsesforhold blev ”Politikompagniernes Støtte-

forening i Hjemmeværnsregion VI” stiftet den 19. august 1958, og 16. december 1958  

blev det, uden hjælp fra staten eller det offentlige og kun ved økonomisk hjælp fra gode 

venner, besluttet at købe ejendommen Ndr. Strandvej 93, Hellebæk for kr. 205.000.  

   Den var bygget 1910/11 og beboet af to familier frem til ca. 1951, hvorefter den lå  

ubenyttet hen. Grunden var på ca. 3 tdr. land – inkl. en strandgrund med en pavillon.  

   Hovedbygningen var en stor patriciervilla og ikke særlig 

velegnet til kursusvirksomhed, men efter en gennemgribende 

restaurering, blev ejendommen den1. april 1959 taget i brug  

som hjemmeværnspolitiskole. 

   Den 20. oktober indvilligede arveprins Prins Knud i at over- 

tage posten som protektor for JULEBÆK. 

   Efter omtrent 3 års drift og mere end 4 tusinde kursister  

under uddannelse skete katastrofen – JULEBÆK brændte!  

   Den 30. januar 1962 ved 08.30 tiden udbrød der ildebrand (en kursist havde tømt et aske-

bæger i en papirkurv), og hovedbygningen blev totalt ødelagt. 

 

Det andet JULEBÆK – rejste sig af asken. 

   Støtteforeningens bestyrelse besluttede at gøre alle forsøg på at få skolen genopbygget.  

   I marts 1962 havde man en byggeplan klar til en byggesum på kr. 537.000.  

På et repræsentantskabsmøde den 13. maj  

fik man tilslutning til at gå i gang. 

   Grundstenen blev lagt den 2. maj 1963  

af foreningens protektor, arveprins Knud. 

    Det nye JULEBÆK blev første gang  

taget i brug den 12. august 1963 af politiet, som  

var skolens største indlejningskunde. 

   Den officielle indvielse skete den 20.  

august 1963. 

   Et nyt moderne auditorium blev indrettet i den gamle portnerbolig, som lå på den nord- 

lige side af åen. Tuborgfonden havde skænket midlerne, og det blev indviet den 7. maj  

1965. 

 

 

 

 



 

Det tredje JULEBÆK – nye tider. 

   Tiderne ændrede sig, og der kom af og til kritik af indkvarteringsforholdene på JULE-

BÆK. En dag lød det fra vore to lejere, Politi og Hjemmeværn, at man i løbet af nogle år  

ville betragte det som en menneskerettighed at have eget værelse med bad og toilet, når  

man var på kursus. 

   Foreningens bestyrelse fik i 1971 bemyndigelse af repræsentantskabet til at udbygge 

JULEBÆK, så skolen kom til at svare til tidens krav.  

   Først skulle der dog skaffes en økonomisk baggrund for byggeriet og ikke mindst sikker-

hed for fremtidig udlejning. Det lykkedes at få en langtidskontrakt med politiet, som 10 år 

frem skulle sikre driften af JULEBÆK. 

   Projektet blev sat på tegnebrættet i 1972 og 

byggearbejdet påbegyndt den 9. september.  

    Den nye tilbygning, der lå op mod skoven,  

indeholdt 48 eneværelser med bad og toilet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

samt tre klasseværelser - såkaldte ”Trompeter” - der hver kunne rumme op til 20 elever. 

”Det nye JULEBÆK” blev taget i brug i august måned 1973. 

 

   I 1974 blev der indført mulighed for ferieophold for foreningens medlemmer. 

Foreningens protektor, arveprins Knud, døde i 1976, og året efter overtog H.K.H. Prins 

Henrik posten som protektor for JULEBÆK. 

   Foreningens og JULEBÆK’s 20-års dag blev fejret i august 1978 med åbent hus og 600 

medlemmer som gæster, og i 1983 ligeledes i august blev også 25-års dagen fejret med stor 

festivitas. 

   De følgende år gik det fint med udlejningen, men da Politiet fandt andre muligheder,  

måtte JULEBÆKs bestyrelse erkende, at grundlaget for skolens drift forsvandt. Det var en 

tung beslutning at tage, at skolen måtte afhændes. 

   Brugen af JULEBÆK ophørte den 31. maj 1993 og skolen blev solgt til TVIND i februar 

1994. 

   Efterskrift: I MAJ 2021 meddeltes det i BT’s netavis, at ”Opholdsstedet Hellebæk”, som 

Tvind havde omdøbt Politiskolen JULEBÆK til, skulle sættes på tvangsauktion. 

 

HARTEGÅRD – det nye samlingssted 

   Efter salget af JULEBÆK forsøgte foreningens bestyrelse at finde et nyt samlingssted for 

PO-kompagnierne, og det var et ønske, at der gerne skulle være et terræn i nærheden. Bl.a. 

forhandledes der uden held om Hellebæk Avlsgård og Melbylejren. I marts 1996 fandt man 

et passende sted. Bestyrelsen fik mandat til at indlede købsforhandlinger, og pr. 1. juni 1996 

købte og overtog foreningen ejendommen HARTEGÅRD, Strøbjergvej 38, 3600 

Frederikssund. 

   Gårdens grundareal udgjorde i alt 10.397 m2, hvilket ikke opfyldte ønsket om et større 

øvelsesareal, men beliggenheden var indenfor forholdsvis beskeden afstand til Jægerspris, 

Auderød og Melbylejren. Ejendommen havde senest været drevet som ”Bed and Break-fast”, 

idet landbrugsarealet var bortsolgt. 

 

  



 

   Købsprisen var kr. 2,4 mill., og hertil kom, at der skulle bruges et større beløb til at sup-

plere værelsekapaciteten og modernisere baderum, toiletter, køkken, undervisningslokaler  

og møblering. 

   Pr. 1. juni 1997 ændrede foreningen navn til Politihjemmeværnets Støtteforening 

”Hartegård”. 

   Den tiltrængte ombygning og renovering af HARTEGÅRD blev udført i 2002. Det var et 

projekt til 3,1 million, der blev færdigt 17. december. 

   Til trods for den nyistandsatte skole kneb det med at få HARTEGÅRD lejet ud.  Som der 

stod i årsrapporten fra 2005: På grund af manglende indlejning fra Hjemmeværnet og 

Politihjemmeværnet forventes ejendommen afhændet i løbet af 2006. 

    Ejendommen blev pr. 1. oktober 2005 vurderet til kr. 3.100.000. 

   Den 1. august 2006 blev HARTEGÅRD solgt via ”Fjordmæglerne” for kr. 6.500.000. 

Køber viste sig senere at være en kristelig forening (sekt). 

 

LILLE JULEBÆK – medlemmernes sommerhus på Falster. 

   Foreningen skiftede navn til Politihjemmeværnets Støtteforening øst for Storebælt. 

   Et flertal fra repræsentantskabet gik ind for bestyrelsens forslag om at købe et sommer- 

hus for nogle af de midler, der blev ud af salget af HARTEGÅRD. 

   Valget faldt på et næsten nyt og kun lidt benyttet ”Kalmar Hus” tæt på Marielyst, der  

blev købt pr. 1. februar 2007. Det er på 104 m2, bygget 2005 og er beliggende Ellevænget  

30, Sildestrup, 4872 Idestrup. 

   Udlejningen sker med en uge ad gangen og kun til medlemmer af støtteforeningen, som  

kom til at hedde Politihjemmeværnets Støtteforening i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Foto 2021: Hans Trolle 6830 

 

 

Kilder: Oplysningerne om JULEBÆK stammer overvejende fra følgende fem udgivelser: 

- NOV 1958: Træningslejren JULEBÆK FOR POLITIKOMPAGNIERNE I 

HJEMMEVÆRNSREGION VI. A4 - 22 sider. 

- NOV 1962: HJEMMEVÆRNSPOLITISKOLEN I JULEBÆK POLITI-

KOMPAGNIERNES STØTTEFORENING I HJEMMEVÆRNSREGIO VI.   

        A4 tværformat - 17 sider. 

- JUN 1968: POLITIKOMPAGNIERNES STØTTEFORENING I HJEMME-

VÆRNSREGION VI 1958 1968 JULEBÆK. A4 22 sider. 

- 1983: 1958  JULEBÆK  1983. A4 34 sider. 

- 1984: HJEMMEVÆRNETS POLITIKOMPAGNIER I HJVR VI 1949 – 1983. 

       A4 204 sider. 

Notaterne om Hartegård og Lille Julebæk er fra forskellige mødereferater, årsberetninger, 

nyhedsbreve mm.  

 


