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Frans Løper, Chef for VHK SJÆLLAND

Hej alle sammen

Så gik der endnu et kvartal i VHK Sjæl-
lands år 2013. Vi har igen haft en del ind-
sættelser på banen med større og mindre 
tilslutning, disse indsættelser bliver ikke 
færre, nærmere tværtimod.

Vi har fået underafdelingens råd op at 
stå, dette har vi trængt til, så jeg glæder 
mig til at komme i gang med dette. 
Så har nogle af jer noget på 
hjertet, er I velkommen 
til at rette henven-
delse til enten Gitte 
Hersom eller mig.

Det er så 
i år hvor 
det er år 1 
med GME- F, 
som alle i 
aktiv struk-
tur skal 
have. Her 
er vi kom-
met godt 
fra start 
med god deltagelse både på VHD UDD 
weekend og seniorkursus. De der mangler 
kan jo med fordel tage det i uge 40 hvor 
vi har vedligeholdelseskursus - som i år 
kommer til og foregå omkring jægers-
pris i nordsjælland. Du skulle gerne have 
modtaget en folder, tilmeldingsblanket 
samt returkuvert som du så bedes sende 
tilbage.

Af andre aktiviteter har der både været 
diverse markeringsopgaver for andre, vi 
har i slutningen af maj været til skyde 
konkurrence i Tyskland, hjulpet HHD KVE 
med deres distriktsøvelse. 1 DEL har 
været på en lille skovtur hvor vores 2 sko-
veksperter har lært fra sig med og leve i 
skoven. Det synes jeg var en super ide til 
en aktivitet, og sidst i juni går det så til 
Borris til skydekonkurrence. Der vil uden 

tvivl komme flere opgaver, men dette er 
en lille appetitvækker på 2 halvår 2013.

Vi har besluttet at holde en sommerfest. 
Dette bliver den første lørdag i juli, så har 
du lyst til og komme og feste lidt med os 
andre så sæt x i kalenderen. Der vil blive 
oprettet en aktivitet på hjv.dk så du kan 
tilmelde dig. Vi starter grillen op hvor john 
og co laver mad til os. Hvis der bliver tale 
om at skulle lægge et beløb til arrange-
mentet, bliver dette ikke over 50 kr for 
mad og drikke.

Vi har 4 ansøgere til vores kompagni på 
vej igennem systemet og disse byder jeg 
velkommen hos os. 

Derudover har vi fået 10 mand fra 
Kyndby, der desværre lukker.

Endelig kan jeg byde velkommen til vores 
nye næstkommanderende Lennart, der 
kommer fra en PO KMP Helsingør.

Når sommerferien er ovre skal vi til ef-
teråret igen til Tyskland til bivuaktur som 
sidste år.

Vi har desværre mistet en af vores trofa-
ste og aktive medlemmer i Kompagniet, 
Erik Gregersen, som pludselig er afgået 
ved døden. Æret være hans minde. Tak 
til jer som deltog ved hans bisættelse. 
Nekreolog vil være andetsteds i dette 
sporskifte.

Og lige en opfordring til jer i reserven: 
kunne nogle af jer have lyst til og ”komme 
tilbage” fra reserven, så henvend jer til 
mig så finder vi ud af hvordan vi gør det.

Med ønske om en god sommer - håber 
den bliver lige så lang som vinteren blev - 
vil jeg så afslutte mit indlæg•

Leder
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Om Erik Gregersen
af KC Frans Løper

Nekrolog

Det er med stor beklagelse, at Erik Gregersen (puddelhunden) for nyligt er 
overført til Ryes Brigade. 

Erik var medlem af hjemmeværnet siden 1959, og dermed var han så be-
stemt en af de ”gamle”. Gennem årerne bestred han en lang række funktio-
ner: været våbenmekanikker i det gamle distrikt 65, skydelærer ved en del 
kompagnier i Jernbanehjemmeværnet.

Den sidste funktion han bestred, var som historikker i VHK Sjælland - en 
funktion han varetog med megen omhu og energi. Der ud over sørgede Erik 
for at der blev sendte fødselsdagskort til personel i kompagniet. 

Erik var bestemt et stort aktiv i vores kompagni, han var villig til at påtage 
sig opgaver, når han blev spurgt om dette. Til det sidste, var han frisk både 
i krop og sjæl, og blev taget bort under udførsel af sit virke i historisk tema 
gruppe. 

Erik - du vil blive savnet  

Æret være hans minde 
Frans Løper 
KC
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Når jeg ser mig omkring genkender jeg de fleste, men skulle der være en enkelt eller to, der 
ikke ved hvem jeg er, så vil jeg lige kort nævne, at jeg hedder Per.
Jeg er Eriks svigersøn – gift med Helle og jeg har været Eriks hjemmeværns kammerat gen-
nem 20 år.
Først og fremmest vil jeg på Toves vegne sige tak for al venlig opmærksomhed støtte og hjælp 
i denne svære tid. Det er umuligt at nævne alle ved navn, men jeg vil gerne sige specielt tak til 
Michael, som har været en meget stor hjælp og tog over til Tove lige med det samme og hjalp 
med en masse praktiske ting i de dage han var der.
Erik havde en hård og barsk barndom, han blev sendt på landet som 12 årig til Sporup ved 
Hammel, hvor han dog trods alt havde mange gode minder fra. Han talte i hvert fald om sin tid 
der.
På trods af sine baske opvækst, blev han faktisk et følsomt og empatisk menneske på sin helt 
egen facon. Erik havde store følelser overfor de tre ting, der fyldte han liv nemlig sin familie, 
hos sin arbejdsplads i DSB CVK ved GB og ikke mindst JHV.
Erik anvendte måske ikke det danske sprogs aller fineste nuancer. Men han sagde hvad han 
mente og mente hvad han sagde. Man kunne altid stole 100% på ham. En aftale var en aftale.
Erik havde i den grad korpsånd og det gjaldt både over for DSB og JHV. Og man kan også sige 
overfor sin familie.
Det var godt, at han fik arbejde på CVK for jeg tror Erik var blevet en dårlig politiker og han 
havde nok ikke fået en stor fremtid i diplomatiet. Til gengæld elskede han CVK jævne og til 
tider ligefremme omgangstone.
Eriks arbejdsliv var CVK. Hans øgenavn var puddelhunden og jeg har en fornemmelse af at det 
mere var hårpragten, end puddelhundens rolige temperament, der gav ham det navn. Erik var 
heldigvis ansat i den periode, hvor DSV behandlede sine medarbejdere ordentligt og anstæn-
digt. For da Eriks ryg ikke kunne mere, så fik han arbejde i tegningsarkivet under maskintjene-
sten.
Erik blev medlem af HJV i 59. Opstanden i Ungarn og Sovjetunionens brutale og hensynsløse 
nedkæmpelse af denne opstand gjorde stort indtryk. Og som sædvanligt, når Erik meldte sig til 
noget eller sagde ja til noget, så gav han sig fuldt ud.
Han blev SKIN, DSTVÅMEK, og bestyrer af JHV hus på CVK. Når vi havde våbeneftersyn 
håbede vi altid at det var Erik der kom. For når det var de fastansatte konstabler så var det 
for dem bare en sur pligt, men Erik nød at komme ud og sludre med sine HJV kammerater. 
Jeg kan godt have ham mistænkt for at se lidt i gennem fingre, hvis nogle af de gamle HJV 
folk kom med våben som ikke helt var rengjort og vedligeholdt efter forskrifterne. Til gengæld 
hvis der kom nogle unge/nye HJV folk med våben der ikke helt var oppe på en tilfredsstil-
lende standard, så skulle Erik nok docere sin viden og ikke mindst holdninger til respekt for det 
udleverede våben.
Erik har været skydeleder/skin ved utallige skydninger, og så passede han jo også ”huset” 
på CVK med stor ihærdighed. Han passede i hvert fald på huset dets inventar mindst ligeså 
godt som sit eget hjem. Skulle der være en bruger af huset, som efter Eriks mening ikke helt 
vidste den fornødne omsorg og respekt for huset, så skulle Erik nok være mand for at forklare, 
hvordan man skulle opføre sig. Og det gjorde han ikke altid lige stilfærdigt. Han behøvede ikke 
at alliere sig med en kommunikationskonsulent, for af få sit budskab ud.
Han var en meget engageret far for sine to døtre. Han havde næsten altid børnebørnene med 
på sommerferie og han har brugt rigtig mange timer sammen med dem.
Kære Erik!
Du var en god og engageret familiefar, bedstefar og oldefar. Du var en fremragende arbejdskol-
lega og du var den mest loyale og arbejdssomme HJV kammerat jeg nogensinde har mødt.
Du var heldigvis ved relativ godt helbred og i fuld vigør til det sidst. Jeg har hørt at du få dage 
før din død var i et lystigt selskab og sang nogle sange. Bl.a gid jeg var i Skanderborg og blev 
der, og det gjorde du.

Du døde med støvlerne på.
Æret være dit minde.

6

Af Per Michael Clausen
Per’s tale
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Af NK/1 Deling OS Kenni Madsen

Siden januar har 1.Deling afholdt 
en delingsaften om måneden.  
Hver den første onsdag i måne-
den mødes vi 2 timer om aftenen. 
Dette initiativ er blevet sat i søen 
for at skabe noget aktivitet især i 
perioder, hvor der ikke sker så me-
get. Indtil videre har det været en 
stor succes, da vi har stillet med 
ca.75% af delingen til alle arrange-
menterne.  
 
Der har været lavet vidt forskel-
lige aktiviteter. Både fletning af 
paracord armbånd, bevogtningsun-
dervisning og en overnatningstur i 

skoven er det blevet til. I juni står 
den på idræt og introduktion til de 
mange nye soldater, der er tilgået 
1 deling efter uddannelsesweek-
enden. 
 
For hver gang er der en ny ”vært” 
eller tovholder på aftnerne, så alle 
kommer til at have en anpart i 
planlægning og udførsel. 
 
Interessenter til 1 deling er selvføl-
gelig velkommen, hvis de tilmelder 
sig til enten DF Mads Jensen eller 
undertegnede. 

Delingsaftner 1 Deling 

1 Deling er ofte ude og arbejde sammen med 
andre enheder. Derfor har de bedt om en folder, 
de kan dele ud til folk, de kommer i kontakt med 
på øvelser, uddannelse mv. 
Folderen fortæl specifikt om 1. deling, men efter 
at have set den, har kompagniet ifm. kompagni-
mødetbesluttet at lave en folder til hele kompag-
niet også.
Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal aflevere 
input til kompagniledelsen 1. okt. 
Forvent at se den nye kompagni folder inden jul.

1 Deling
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Seniorkursus
Af KDODF John Klavsen, foto: Arnold

I uge 17, dagene 21. – 25. APR blev 
der afholdt ”Seniorkursus VJE”  på 
Stensved kaserne ved Vordingborg. 
Det var det 25. Seniorkursus der blev 
afholdt.  Vi var desuden det sidste 
hold kursister der var indkvarteret på 
den gamle flyvestation. Den bliver nu 
nedlagt i forbindelse med forsvarsforli-
get 2013.

Vi var oprindeligt tilmeldt 17 m/k fra 
vort kompagni, men der indkom tre 
afbud lige før kursus og desværre 
døde Erik Gregersen ugen før det blev 
afholdt. 

Vi andre troppede op søndag kl. 1600 
til indkvartering og kursusgennem-
gang. Der er rigtig god indkvartering i 
2 mands stuer med fælles bad/toiletter. 

Efter velkomsten holdt Oberstløjtnant 
John Flarup, afgået chef for VHD, et 
foredrag om hans oplevelser i forsvaret 
både herhjemme og i international 
tjeneste. 

Mandag stod i GME-F’s tegn. Her 
gennemførte vi: Lektioner på to timer 
i sanitetstjeneste med hjertestarter, 
kort og kompas, Våbenbetjening samt 
færden på jernbaneterræn. Aftenen 
skulle have indeholdt historisk arbejde, 
men på grund dødsfald og sygdom, 
blev det ændret og var bare evaluering 
af dagen.

Tirsdag var afsat til skydebanedag 
med kontrolskydninger samt rensning

af områder og adgangskontrol af køre-
tøjer. Denne dag skulle Erik Gregersen 
bisættes, hvorfor vi var 20 m/k som 
efter skydningen, kørte til Hedega-
ardskirken i Ballerup og viste ham 
den sidste ære, ved at deltage med 
fanen og honnør. Vel hjemkommet til 
Stensved, deltog vi i kammeratskabs-
aftenen.

Onsdag fik vi afprøvet det, som vi 
havde lært i kort og kompas. Vi blev 
sendt på en lang tur rundt i Sydsjæl-

2013
Seniorkursus
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2013
land efter nogle koordinater, som 
bragte os både til Næstved kaserne 
hvor vi beså udstillingen af renoverede 
kampvogne og andre militære køre-
tøjer i Fredskovsanlægget på øvelses-
terrænnet. Frokosten blev indtaget i 
Langebæk havn, inden vi via nogle 
kontrolpunkter endte ved Møens Klint 
og Geocentret hvor vi kunne få noget 
motion på de 193 trappetrin ned til 
stranden. Dagen sluttede med forevis-
ning af ”Hvidstensgruppen”, en film der 
gav stof til eftertanke. Der var meget 
stille da filmen var slut.

Så kom allerede torsdag, hvor alt stod 
i opbruddets tegn og hjemrejse. Vi 

blev orienteret om seniorkursus næste 
år, samt indsættelser for Metroen i 
uge 19 og 22. Efter kursuslederens 
evaluering og cheftime med grensschef 
Hans Jørgen Hansen, sagde vi farvel til 
alle vore venner i de andre kompagnier 
og kørte hjemad. 

Tak til kursusledelsen med hjælpere, 
som fik banket er smaddergodt kursus 
ned, på trods af manglende budget 
til afholdelse af 25 års jubilæet for 
kurset, samt udflugten. 

Tak til alle deltagerne fra kompagniet, 
vi ses til vore aktiviteter i kompagniet•
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Grundlæggende militær 
efteruddannelse  

friv
illig

I weekenden d. 12-14. april afholdt virk-
somhedshjemmeværnet den lovpligtige 
Grundlæggende Militær Efteruddannelse 
for Frivillige. Fra fredag aften til søndag 
middag var omkring 70 mand samlet i 
Antvorskov.

Fredag aften mødte vi ind på Antvorskov 
kaserne hvor distriktet gennemførte 
GME-F, grundlæggende militær efterud-
dannelse for frivillige. Der var som altid 
sørget godt for os, og efter indkvartering 
på 2 mands stuer, var der introduktion til 
weekenden. I auditoriet blev teorien om-
kring bevogtning gennemgået, ligesom 
overvejelsesmetoden, OPTISIMU blev 
forklaret. Således var vi klar til natmad og 
nattesøvn, så alle var klar til lørdagen.

Lørdagen startede med regn, men til 
trods for det 
var 50kursi-
ster klar til at 
gå i gang. Vi 
blev delt ind i 
2 hold. Vores 
kompagni 
VHK SJÆL-
LAND blev 
satsammen 
med Nykøbing 
og var 22 
soldater i alt. 
Frem til kl. 14 
skulle dergen-
nemføres 2 
dele af GME-F; 
Førstehjælp 
og skydning.

BH

Vi startede med førstehjælpen – her 
meldt sig en godoverraskelse. Det var 
Christian Schnor, der sammen med en 
hjælper, skulle stå for undervisningen. 
Jeg kender Schnor fra dengang jeg 
startede i hjemmeværnet –posthjemme-
værnskompagni 6316. Her var han min 
første GF. Nu er Schnor SAN instruktør og 
han havde lavet et spændende program 
til os.

Her var ikke noget med forstærket 
kompressforbinder, som ellers er stan-
darden. Den stod på CAT (Combat Ap-
plication Tourniquet) – afløseren til det 
gammeldags knebelpres, som bruges af 
soldater i kamp. Efter lidt roden rundt 
med det, var det tid til den nye lufttæt 
lungeskudsforbinding. Det betød af med 
tøjet på overkroppen og så igang med 

Af KOF K.H.Ophus

GME-F



11

at lave en forbinding, der kom til at ligne 
en BH. Herefter var vi også såret i lysken  
- også her skulle vi så lave en spæn-
dende forbinding. Generelt for disse nye 
forbindingerer, at de også skal holde til at 
patienten bliver transporteret. 

Som afslutning skulle vi indpakke. Her 
lærte vi en interessant brug af folietæp-
pet – hvor man er vant til at lægge den 
sårede ned, skulle vi binde en knude på 
tæppet og skubbe det ind på kroppen 
af den sårede. Igen for at gøre klar til 
transport.

Ingen ventetid 
Efter frokost var der rotation og vi skulle 
på skydebanen. Her mødte der os en 
meget positiv oplevelse. En meget beha-
gelig og rolig skydelærer, der havde en 
klar plan for skydning. Det betød af selve 
våbenbetjeningen blev gennemført sik-
kert og effektiv, og derefter var vi klartil 
at skyde.

På 100 meget skulle der afgives 3 gange 
10 skud, som skulle sidde samlet. Først 
en opvarmningsrunde, så endnu en og 
til slut den gældende skydning. Bestået 
skydning og våbenbetjening giver også Q 
for opbevaring afvåben i hjemmet.

Ventetid 
Hvis der ingen ventetid havde været på 
skydebanen, blev opstarten af bevogt-
ningsøvelsen præget af en del. Vi skulle 
være klar kl. 14, men først kort før kl. 17 
kom vi rigtigt i gang. Delingsføreren og 
hans NK havde været i gang med overve-
jelser, recce og befaling fra morgenstun-
den (dog afbrudt af egen undervisning og 
kontraktunderskrivelse med ansøgere), 
og det gjorde at vi menige følte os lidt 
”alene”. 

Men der kom gang i sagerne, GF røg til 
befaling og vi fik etableret både en af-

søgning og sikring af objektet – huset på 
skydebanen. Mingruppe havde til opgave 
at etablere en AKP (Adgangskontrolpost) 
med tilhørendesluse for afsøgning af 
køretøj.

Selvom det tog lidt tid med at få befalin-
gen, kunne man mærke, at de ting som 
man kunne i forvejen, stille og roligt kom 
frem fra bagerste hylde i hukommelsen. 
Og det er jo hele kernen i GME-F, nemlig 
at få genopfrisket de militære færdighe-
der. Vi fik sat etableret en vagtturnus, 
lavet en log over gæster til objektet, 
afkrævet GF en postinstruks, set på 
soldatens kort og stille og roligt fik vi det 
til at virke.

Og så begyndte momentspillene. Det gik 
slag i slag med at får lukket køretøjer ind 
og sendt udbudende gæster hjem. Ud på 
aftenen, som mørket begyndte, kom der 
folk snigende omkring og ind på objektet. 
Og i den klassiske hjemmeværnsånd, 
kom ”det store angreb” før midnat. 

Herefter var der motormarch fra objektet 
tilbage til kasernen, hvor alle gik trætte i 
seng efter mange timer udenfor.

Søndag
Søndag var det tid til at pakke sammen. 
Stuerne blev ryddet og våbene hentet fra 
kammeret, og så var vi klar til tilbagemel-
dingerne.

Som vi startede, sluttede vi også i audito-
riet. Der var god tilfredshed med week-
enden og en klar opfordring til at alle om 
at deltage næste år.

Omkring frokosttid kunne 49 mand m/k 
tage hjem med ”Q”for gennemført GME-F 
og en del funktionsrelaterede timer. 

En god og udbytterigweekend i det 
grønne•
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Om GME-F    
Hjemmeværns kommandoen har besluttet af alle aktive medlemmer af hvert år skal 
gennemføre GME-F. Uddannelsen indeholder: 2 timers førstehjælp, 2 timers skydeud-
dannelse og kontrolprøve, samt 4 timers bevogtnings- og funktionsuddannelse.

Uddannelsen har til formål at kontrollere, fastholdeog udvikle de på lovpligtig uddan-
nelse lærte militære viden og færdigheder.

Ved GME-F afslutning skal soldaten have genopfrisket og kontrolleretmilitære færdig-
heder opnået i forbindelse med gennemførte lovpligtigeuddannelse.

Skydeuddannelse og kontrolprøve har til formåle at dokumentere de nødvendigefær-
digheder i betjening af våbnet. Kontrolprøven er tillige en betingelse for,at soldaten kan 
have et våben udleveret.

Formålet med vedligeholdende uddannelse i førstehjælp er at vedligeholdeden på lov-
pligtig uddannelse 1 (LPU1) lærte viden og færdigheder i førstehjælp.

Bevogtning og funktionsuddannelse har til formål at opfriske,kvalificere og rutinere 
soldaten i bevogtningsopgaver. Funktionsuddannelsen på GME-F målrettes bevogtning 
og indarbejdes i efter- uddannelsesforløbet somintegreret uddannelse.

Ud over dette havde distriktet besluttet at gennemføre en bevogtningsøvelse, således 
at deltagere i denne weekend var sikre på at have gennemført den lovpligtige tjeneste 
på 24 timer•

Om GME-F
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Velkommen

I forbindelse med kompagnimødet i juli blev det offentliggjort at Virksomhedshjemme-
værnskompagni Kyndby (Energi) lukker. 

10 mand flytter i den forbindelse over til os og flere af de nye medlemmer af kompag-
niet deltog i kompagnimødet/sommerfesten.

Vi har gentagende gange samarbejdet med Kyndby i forbindelse med uddannelse, 
øvelser og indsættelse, så det vil for mange være kendte ansigter, der nu er fast 
enkadreret hos os.

Kompagnimøde og fest

Ved samme lejlighed præsenterede KC kompagniets nye næstkommanderensw, Len-
nart. 
Lennart er en af Frans’ kollegaer og kommer fra en funktion i Hjemmeværnet som 
delingsfører fra politikompagniet i Helsingør.

Et stort og hjerteligt velkommen til alle.
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Den stille raslen af vinden i træ-
erne og en sjældent gang imel-
lem en gren der knækkede, var 
alt vi kunne høre. Vi sneg os stille 
gennem skoven. Selvom klokken 
havde passeret midnat, var det let 
at orientere sig. Den lyse som-
mernat gav os masser af lys og 
vi kunne næsten uden problemer 
finde vores mål. Jonstruplejren.  
 
Omkring kl.01.00 stod vi ved heg-
net ind til lejren. Vores efterretnin-
ger havde ellers sagt, at der ville 
være et massivt opbud af fjende-

styrker bag hegnet og en hel del 
i skoven der grænser op til det. 
Men indtil videre havde vi intet 
oplevet. Der var mennesketomt og 
kun blæsten og vores eget ånde-
dræt kunne høres. 
 
Øvelse Smil var i gang.

Igen i år var vi inviteret med på 
Øvelse Smil som afholdes hvert år 
i Maj. Denne gang skulle vi ope-
rere i Ballerup området omkring 
hhv. Jonstruplejren og Forsvarets 
materiel tjeneste. Vi var 4 mand 

Øvelse Smil

Øvelse Smil
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afsted. To havde meldt afbud i 
sidste øjeblik. Selv rigtige krigere 
kan komme til skade.
  
Efter befaling og klargøring på 
en HJV gård midt ude på en 
mark i Ballerup, var vi Oscar 
Mike (On the move). 
 
Kl.04.30 havde vi været ude 
på to ture uden resultat. Ingen 
fjender havde vi set. Efter lidt 
hurtigt mad, tog vi et par timer i 
posen, inden vi tog af sted igen. 
Denne gang fik vi fjenden at se. 
Men efter at have været i nær-
heden af lejren uden at møde 
nogen så mange gange, blev vi 
helt overrasket og vadede nær-

mest ind i fjendestyrken.  
Heldigvis så de os ikke og da 
venlige styrker kort efter gik 
til angreb, så vi vores snit til at 
forsvinde igen. 
 
Inden Endex signalet gik om-
kring kl.15, havde vi en tur mere 
i skoven. Heller ikke denne gang 
mødte vi nogen fjendestyrker, 
men vi kunne høre der var gang 
i den ved deres AKP.  
 
Efter appel og tilbagemeldinger, 
blev der serveret god mad til 
henholdsvis øvelses og fjende-
styrke og vi fik en invitation til 
næste års Øvelse Smil•

Øvelse Smil
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kaptajn Sabransky ryster på hovedet og 
siger: ”Giv mig styrke”. Vi er i Auderød-
lejren for mere end 15 år siden, hvor 
posthjemmeværnet holder vedligeholdel-
seskursus. Sabransky er KC og Fessor er 
ordonans og til lejligheden iført sin røde 
postjakke. Sådan er han - det er jo bare 
Fessor.

Jeg sidder og taler med Fessor i forbin-
delse med, at han har modtaget Hjem-
meværnets 50 års tegn. Og at sidde og 
snakke med Fessor er på mange måder 
som at snakke med så mange andre 
Hjemmeværnsfolk - der er mange anek-
doter, folk med vanvittige øgenavne og 

drabelige historier om våben, 
men har bare et særligt Fes-
sor’sk snit.

Første gang jeg mødte Fessor var i 
Nymindegablejren, på vedligeholdelses-
kursus med 6316, hvor Fessor stod for 
feltavisen, underholdning til kammerat-
skabsafterne og generelle Fessorier.

Af KOF K.H.Ophus
Fessor..”

“Det er jo bare

Jeg var egentlig overbevist om, at han 
var en del af informationsfolkene, men 
faktisk har Fessor altid været pioner. 
Eller rettere - han har altid bare været 
Fessor. Informationstjensten var bare 
noget han var havnet i, ganske som Fes-

Fessor
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Fessor..”

 KC og Fessor ved tegnoverrækkelsen

sor altid bare havnede i ting. Mest tydligt 
var vel hans vej IND i Hjemmeværnet. 
Detaljerne i historien fortaber sig lidt, 
men hvervningen blev gennemført af en 
meget stor, meget rødhåret mand, hvis 
væsentligste salgsargument var, at løste 
Fessor højt op i luften. Om det var frygt 
eller hvad vides ikke, men Fessor skreg: 
”Du må ikke tabe mig” og skrev under på 
sin kontrakt.

Det er blevet til mange vedligeholdelses-
kurser i posthjemmeværnet. Først i 
Melby- og siden i Nymindegablejren, hvor 
vi kørte med tog helt ind i lejren. At man 
kunne køre så langt i Danmark, var noget 
af en overraskelse for Fessor. 

I mange år var det pionergruppen, der 
var centrum for aktiviteterne. En gruppe, 
der altid stillede 14 mand og som var 
fast ”leverandør” af folk andre funktioner 
i kompagniet. Gruppen havde dog en 
god evne til at hverve nye folk. Gruppen 
havde også andre evner og det var at 
skyde ENERGA granater. Jeg kan hører på 

Fessor, at han bliver helt nostalgisk, når 
han begynder at tale om skydning med 
disse granater.

Da den værste krudtrøg havde lagt sig, 
begyndte arbejdet med kompagniblad, 
”Skulderbladet” og på vedligehold stod 
han i mange år for feltavisen.

I dag er Fessor, med det borgerlige navn 
Knud-Aage 80 år. Han er kan se tilbage 
på et langt og meget aktivt hjemmeværn-
sliv, hvor han har løst mange opgaver i en 
række forskellige områder. Han er stadig 
aktiv, nu med historisk arbejde.

Med hensyn til 50 års tegnet, så er der 
kun een ting, der ærger Fessor. Han ville 
gerne have modtaget det i posthjemme-
værnsregi, for det er der, han har tjent 
i de mange år. Men bortset fra den lille 
detalje, så er han stolt af sin medalje - 
hvilket der også er al mulig grund til at 
være•
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Skydning i Borris
Af KC Frans Løper

Der var i forgangne weekend sky-
dekonkurrence i skydeterrænet i 
Borris,hvor vi havde 7 fra kompagniet 
det deltog som skytter og KC, der var 
der som hjælper. 

De 7 ankom fredag aften hvor vi nød 
lidt socialt samvær. 

Lørdag morgen var så selve konkurren-
cen hvor der var forskellige discipliner 
og skydninger. Der blev skudt med GV 
M95 og M96, LSV, LMG M62 og ende-
ligt pistol M49 (Neuhausen). Skydnin-
gerne var til dels virkeligt udfordrende 
så mange fik ”kam til håret ”. 

Vejret var hele dagen fortræf-
feligt liiiiige indtil sidste skyd-
ning hvor vandet stod ned i 
stænger (endda med hagl). 
På det tidspunkt var jeg SF 
banen hvor man kun kunne 
se den 1 skive opstilling pga 
den megen regn. Så kan I 
selv regne ud, hvor meget 
der kom :-). Der var både en 
hold konkurrence samt enkelt 
mands konkurrence. Vi tog 
ingen medaljer men lå pænt 
i midterfeltet, sååååå det 
kunne godt være vi skal dyrke 
skydning lidt mere :-). 

Der var udenlandske kamme-
rater med fra Østrig, Holland 
og Tyskland. Jeg blev bedt om 
og ”tage mig af ” østrigerne, 
så jeg havde fornøjelsen af 
at føre dem rundt og fortælle 
dem om Danmark og hjv. De 
var ret imponeret over vores 
måde vores skydninger osv. 

Jeg har modtaget takkemail efter de er 
kommet hjem hvori vi som nation har 
fået den største ros og de vil meget 
gerne komme igen :-). 
  
Fra tyskerne fik jeg overrakt en 
plakette som gave til vores kontor 
med begrundelsen: ”I er de bedste 
kammerater vi kender og det har vi 
(tyskerne) så haft fornøjelsen af nogen 
år efterhånden, så modtag plaketen 
med vores største taknemmelighed for 
jeres måde osv og være på.” 

Det syns jeg er flot•

Borris
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Vi har modtaget en 
række tegninger fra 
distriktet. Det er i den 
kendte stil fra forsvaret. 
SPORSKIFTET vil løbede 
bringe dem her, så alle 
kan få fornøjelse af dem.

Tegninger
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DST BEF og Uddannelsesmeddelelse
af KBM

Uddannelsesmeddelelse 2013-2, 3, 4, 5 og 6
Kontrolskydning for udleveret våben, 5525 (Q 3022963) 20 JAN 2013: Birger Franklin 
Olsen MA286701, Frans Løper MA241517, Per Bower Henriksen MA260789, Peter Allan 
Middleton MA258378, Ole Bent Stripp MA249954, Kenni Hindsgaul Madsen MA256633, 
Allan Vinkelgaard Lundsteen MA318618, Christel Kiær Thomsen MA390150. Lov-
pligtig uddannelse 2, Totalforsvarsuddannelse, 1045 (Q 2864264) Kontrolskydning 
udleveret våben, 5525 (Q 3022963) 29 MAJ – 02 JUN 2013: Thim Schløer Sandgreen 
Sandgreen MA415412. H.8130/H.8131 Orientering og kortlære (Q 1637462): Claus 
Mogens Münster MA277380. Kontrolskydning udleveret våben, 5525 (Q 3022963) 22 
APR 2013 (Seniorkursus) Grundlæggende Militær Efteruddannelse (Q 2894105) 07 – 
12 MAJ 2013 (KYV):  Bent Pedersen MA258219, Claus Mogens Münster MA277380, 
Hanne Ankjer Strunge MA261922, Henning Allan Strøm MA258434, Henri Deleuran 
MA236882, John Klavsen MA271122, Johnny Skjold Larsen MA289671, Jørn Juel 
Jensen MA231326, Kim Oxfeldt Jensen MA247935, Steen Niels Reinhold Petersen 
MA252316, Thorkild Hansen Paaske MA265370. Kontrolskydning for udleveret våben, 
5525 (Q 3022963) 13 APR 2013 Grundlæggende Militær Efteruddannelse (Q 2894105) 
14 APR 2013:  Kenni Hindsgaul Madsen (skydning Gennemført tidl.) MA256633, Chri-
stel Kiær Thomsen MA390150, Frans Løper MA241517, Kenneth Hemmingsen Ophus 
MA230602, 254422 Gert Ove Jørgensen MA25422, Jan Barner Pedersen ”Vimmer” 
MA238322, Allan Vinkelgaard Lundsteen MA318618, Birger Franklin Olsen MA286701, 
Henrik Løding MA268367, Jon Steine MA390146, Kenneth Sørensen MA379669, Mick 
Barløse MA417883, Rune Lund Geest MA368430, Thim Schløer Sabdgreen MA415412. 
Færden på jernbaneområde (Q 2577029) SENIORKURSUS 22 APR 2013 Grundlæg-
gende Militær Efteruddannelse (Q 2894105): Jan Kruse MA248536, Bent Pedersen 
MA277380, Claus Mogens Münster MA277380, Hanne Ankjer Strunge MA261922, 
Henning Allan Strøm MA258434, Henri Deleuran MA236882, Jan Barner Pedersen 
“Vimmer” MA238322, John Klavsen MA271122, Johnny Skjold Larsen MA289671, Jørn 
Juel Jensen MA231326, Kim Oxfeldt Jensen MA247935, Steen Niels Reinhold Petersen 
MA252316, Thorkild Hansen Paaske MA265370, Vibeke Ann Münster MA 261306, Aage 
Kai Kjersgaard MA229981.

Distriktsbefaling 2013-2,3,4,5 og 6
OS Tomas Eg Kjersgaard MA253425 fratræder funktionen som SKYLE pr. 31 MAR 
2013. Afgang: MG Christian Michael Schnor MA290178 er overflyttet til HD FYN/HVK 
ODD, LT Jørgen Ron Larsen MA367095, UDDSTOF den tillagte grad samt funktion 
bortfaldt pr. 31 DEC 2012. MA er afgået fra HJV pr. 08 FEB 2013, MG Kim Oxfeldt Jen-
sen MA247935 er overført til VHK SJÆ Reservestyrke pr. 01 FEB 2013, MG Sara Elkjær 
Petersen MA353322, MG Armin Rosic MA401826, Reserven. MG Erik Ravn Gregersen 
MA262167, afgået v/døden, MG Hans O B Petersen, MA284074 afgået v/døden. Fra 
reserve- til aktiv styrke: MG Gert Ove Jørgensen MA254422 MG Kim Oxfeldt Jensen 
MA247935. Tilgang: MG Maria Dannemann Rokatis, MA428591. Afgang: MG Brian 
Henrik Hågensen MA396931. OS Gitte Manskov Hersom, MA308027, den tillagte grad 
er ændret til SG pr. 01 MAJ 2013. SG Troels Puch Astrud, MA373093, 
den tillagte grad er ændret til KP pr. 01 MAJ 2013. 

KBM


