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Kære Menighed, kære marinere 

Endnu en gang vidner Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke – Søværnets og 

dermed også Marinehjemmeværnets, Marineforeningernes og hele Det Blå 

Danmarks kirke – om, at julen er afløst af nytåret, at vi vender endnu et blad i 

den store bog og forbereder os på de udfordringer og spændende opgaver, 

som det nye år måtte bringe. 

Julen er hjerternes fest – og man siger, at den varer lige til Påske. Det er i 

julen, at vi i særlig grad er der for hinanden, tager vare om hverandre og 

udviser omsorg og støtte for vores nærmeste og de, der er omkring os. Når 

nogen er i knibe, støtter vi op og hjælper dem sikkert i havn. 

I Marinehjemmeværnet er det jul hele året!. Det er ikke fordi vi mæsker os i 

overdådig skibskost – det er for det meste selvsmurte rullepølsemaddere og 

en god hakkedreng, der bakkes ud – men det er fordi vi er der for hinanden og 

for de, der står til søs og kommer i nød eller blot har behov for en maritim 

hjælpende hånd.  

På 1 times varsel dag og nat hver eneste uge – og med en gennemsnitlig 

responstid på langt under det halve - er Marinehjemmeværnets fartøjer og 

trailerbaserede gummibådteams klar til at rykke ud. Og det har vi gjort 110 

gange i det forgangne år. 

Fritidssejlere, fiskere, kajakroere samt kaptajner og styrmænd fra 

handelsskibe i danske farvande har kunnet ånde lettede op, når de har set 

marinehjemmeværnsfartøjet komme steamende imod dem med slæbetrosse, 

hjertestarter, brandsluknings- og lænseudstyr – eller blot tørt tøj, en kop kaffe 

og den faglige ekspertise, der skal til for at få gang i bådens gamle Volvo 

Penta motor. 

På helt frivillig basis stiller vi op og skaber tryghed og sikkerhed for de på 

havet, der har behov. På rutinemæssig basis indgår Marinehjemmeværnets 
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fartøjer endda i den almene overvågning af sejladsen i danske farvande på 

lige fod – og i tæt samarbejde med – Søværnets enheder. I 45 af årets 52 

weekends er det nemlig Marinehjemmeværnet, der har vagten på havet og 

med avancerede fartøjer er operativt indsat under ledelse af 

Indsættelsesdivisionen ved Værnsfælles Forsvarskommando. På nøjagtig 

samme vilkår som det professionelle søværn. 

Det fylder mig med glæde og stolthed at være fungerende Chef for et 

Marinehjemmeværn, der betros sådanne opgaver og som løser dem på et 

niveau, der afkræver dyb, dyb respekt. 

Det er nemlig ikke sådan bare lige at hoppe ombord i et 30 mil. kr. fartøj 

spækket med elektronik og avanceret grej, kaste los og gå på havet og løse 

overvågnings- og redningsopgaver på vegne af Chefen for Marinestaben. Det 

kræver mange, mange timers uddannelse og træning for både fartøjsførere, 

navigatører, motorpassere og dæksgaster for blot at nævne enkelte af de 

poster, der indgår i en operativ – frivillig – besætning. Og alle disse 

færdigheder skal indlæres i den sparsomme fritid, som en travl hverdag anno 

2016 efterlader en helt almindelig dansker, der blot har søen og det maritime 

blod i årene – og som ønsker at bidrage til overvågning og sikkerhed i 

farvandene omkring Danmark. 

Hvert år afholder Forsvarschefen et kursus for embedsmænd og civile 

beslutningstagere i dansk erhvervsliv – det såkaldte Sikkerhedspolitisk Kursus 

– forkortet SIKU. Her introduceres disse meningsdannere til Forsvaret, dets 

opgaver og kapaciteter. Hjemmeværnet har sin helt egen dag i det kursus og 

for Marinehjemmeværnet står den naturligvis på operationer til søs. Det er en 

dag spækket med aktivitet og som ligger trygt i hænderne på to dygtige 

nordsjællandske flotiller. Efter at have deltaget i flere års SIKU i søværnsregi, 

var det første gang, at jeg skulle opleve Marinehjemmeværnets version. Da 

jeg har erfaring for, at det ikke er sådan lige at planlægge og eksekvere en 



3 

 

koordineret demodag med flere fartøjer, helikoptere og faldskærmsspringere 

fra Frømandskorpset mv. – bad jeg for en sikkerheds skyld flotillernes 

kontaktofficer om lige at checke op på, om der var styr på alle planerne. Det 

var der – sagde man! 

Da dagen oprandt, var jeg noget spændt. Jeg ankom sammen med 

kursisterne til Hundested, hvorfra de to fartøjer med en busfuld militære og 

civile beslutningstagere, journalister mv., skulle stå ud i Issefjorden for at 

afvikle det intense øvelsesprogram. Da bussen bakkede ned mod fartøjerne 

overhørte jeg en samtale imellem en journalist og en administrerende direktør, 

der lød noget i retning af: ”Hold da helt op, besætningerne står klar på rad og 

række”. YES, tænkte jeg – det bliver en god dag. Og det gjorde det! 

 Adskillige timer senere kunne vi se tilbage på et særdeles veludført, 

komplekst program, der tillige omfattede en uvarslet assistance til en 

fritidssejler, der havde fået motorstop under anduvning af Lynæs Rende – en 

live opgave, der som det mest naturlige lige blev løst parallelt med det intense 

demonstrationsprogram.  

Den indsats og det overblik, der blev lagt for SIKU-dagen overgik samtlige af 

mine forventninger og det var en fornøjelse på denne vis at præsentere 

Marinehjemmeværnet for kursisterne, der alle som en anerkendende løftede 

et øjenbryn eller to. Komplekse, intense sømilitære operationer udført til punkt 

og prikke - alt sammen af kompetente og dedikerede marinere - i deres fritid. 

Sådan! 

Som relativ ny i marinehjemmeværnssammenhæng har netop det frivillige 

engagement imponeret mig dybt. I en tid, hvor frivilligt arbejde er nok så meget 

på mode – i skolen, på plejehjemmet ja endog i kirken – burde jeg vel egentlig 

ikke lade mig sådan påvirke. Men det berører mig dybt – og varmer mit 

maritime hjerte – at mærke virkelysten, engagementet og den stolthed, som 
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florerer i flotilleledelserne og blandt de mange dygtige besætninger. Vi vil det 

her - og har villet det i mere end 60 år!. 

Under et besøg ved en flotille i det jyske i sommer mødte jeg en fartøjsmester 

fra flotillen i Esbjerg – Dres er hans kælenavn. Dres er en typisk 

marinehjemmeværnsmand, der bare brænder for sit virke i flotillen. Han 

passer og kæler for fartøjet, som var det hans eget, og da jeg spurgte til hvor 

mange timer han lægger i sit marinehjemmeværnsvirke og om han ofte er 

nødsaget til at tage ned ombord, kiggede han uforstående på mig. ”Ved du 

hvad, jeg tæller såmænd ikke timerne”, sagde han helt upåvirket. ”Det er ikke 

vigtigt for mig. Men jeg er hernede og se til hende hver evig eneste dag. Det er 

vigtigt for mig”. Tilsvarende billede tegner sig i mange andre flotiller, og om 

end det langt fra er alle, der som Dres har mulighed for at tilgodese 

Marinehjemmeværnet hver dag, er der rigtig mange, der lægger al deres fritid i 

den lokale flotille, som instruktører på skolen eller som ressourcepersoner i 

Frivillig Stab. Det skal I – og ikke mindst jeres familier, hvis støtte er helt 

uundværlig - have mange, mange tak for! 

Det er knap så kendt, at vi også lægger rigtig mange sejltimer i at yde støtte til 

politiets og SKAT’s maritime myndighedsopgaver. Her møder vi kajakroeren, 

lystsejleren og fritidsfiskeren fra før. Men denne gang er vi der - for sammen 

med politiet eller SKAT - at kontrollere skibs- og førerpapirer og redningsveste 

og for at undersøge for euforiserende stoffer og anden illegal maritim 

transport. Igen bliver vi mødt med lutter respekt og af anerkendende blikke fra 

dem, som vi servicerer – og for de, som vi kontrollerer - for den kompetente 

måde, hvorpå vi løser opgaverne. 

Det gjorde vi i særdeleshed også, da en F-16 pilot måtte forlade sit fly ud over 

havet vest for Esbjerg her i efteråret. Selvom piloten hurtigt blev bragt sikkert i 

land med en helikopter – og der dermed ikke var nogen egentlig 

søredningssituation – var det igen Marinehjemmeværnet, som trådte til. 
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Igennem adskillige perioder af flere døgns varighed holdt MHV904 LYØ vagt 

om positionen og sikrede, at vragdelene ikke blev genstand for hverken 

fisketravl eller trofæhungrende fritidsdykkere. Selvom man kan argumentere 

for, at Marinehjemmeværnet dermed løste en noget driftsbetonet opgave, som 

andre lige vel kunne varetage, var der ingen kny. Her var en opgave, som vi 

ret beset var de bedste til at løse, og vi gjorde det fordi vi kan og vil – ikke fordi 

vi skal. Man kan nemlig regne med Marinehjemmeværnet. En sådan 

løsningsorienteret, fleksibel indstilling ift. driftsbetonede maritime opgaver kan 

vi meget vel få brug for i den tid, som den vi lever i netop nu, hvor den 

sikkerhedspolitiske dagsorden ændres uge for uge.  

Vi stiller ikke kun op til søredning, havmiljøbekæmpelse og 

farvandsovervågning. Vi stiller også op for hinanden. Det stærke sammenhold 

og korpsånden med rødder tilbage fra modstandsdagene lever i bedste 

velgående – anno 2016. For der vil sikkert være enkelte blandt jer i dag, der 

med rette vil kunne hævde, at intet længere er som i ”de gode gamle dage”. 

Og for netop at genopleve de gode gamle dage, inviterede jeg tilbage i 

november – efter forbillede fra min gode chefkollega i distrikt vest – de ældste 

og mest rutinerede marinere fra distriktet i øst til en dag, hvor vi kunne tale løst 

og fast om den udvikling, som Marinehjemmeværnet har gennemgået. Det 

blev en meget berigende dag – særlig for mig – der pludselig befandt mig 

blandt 1.419 års marinehjemmeværnserfaring fordelt på 39 ”Guldankre”.  

Guldankeret er Marinehjemmeværnets særlige distinktion til markante 

personligheder med tidligere officers- eller befalingsmandsrang, men som har 

passeret den højeste alder for virket på dette niveau i Hjemmeværnet. Nu 

sidder hjerne, hjerte og virkelyst ikke i dåbsattesten, og vi kan i 

Marinehjemmeværnet være taknemmelige for, at mange af guldankrene stadig 

yder betragtelige frivillige indsatser.  
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I selskab med disse meget erfarne marinere lærte jeg meget og oplevede igen 

på tætteste hold det sammenhold og den fællesskabsfølelse, som så tydeligt 

træder frem overalt i Marinehjemmeværnet - ombord i 

marinehjemmeværnsfartøjet, i flotillelokalet eller ved den ugentlige 

musikøveaften i den interimistiske koncertsal. 

Det er limen der binder det hele sammen – fællesskabet. Alvoren, de høje 

uddannelseskrav, flotilleadministration – kampen med og mod vores IT-system 

”HJV.DK” – går hånd i hånd med hyggen, sammenholdet, den særlige 

maritime jargon og det, at vi det ene øjeblik kan slå gækken løs nede i 

messen, for i det næste øjeblik at køre rutinerne af fra rygraden under en live 

søredningsoperation. Det er det, der kendetegner en unik frivillig – militær – 

organisation som vores: Vi er semi-professionelle, vi stiller op, og vi er der for 

hinanden. Det er beundringsværdigt, og det skal vi forstå at værne om. 

I alt, hvad vi gør, gælder det om at holde fanen højt, som vi med god hjælp fra 

vores venner i landets marineforeninger i bogstaveligste forstand gør det i 

dag. Tak for jeres opbakning og det gode samarbejde i året, der er gået. 

Nytåret er traditionelt der, hvor vi skuer frem og sætter mål og gør os tanker 

for den slankekur, som julens sødme har nødvendiggjort. Vi gør os klar til at 

rulle ærmerne op og tage fat. Sådan er det også i Marinehjemmeværnet. 

Flotiller og frivillige stabe i både øst og vest har modtaget målsætningerne for 

det år, som vi nu tager hul på. Igen er det de militære og beredskabsmæssige 

opgaver, der er i centrum, men for bedst muligt at forberede os på 

Marinehjemmeværnets egen slankekur – den forventelige politiske beslutning 

om samling af distrikterne og Rederkontoret til en myndighed – vil 2016 tillige 

være et år, hvor vi vil intensivere samarbejdet imellem distrikterne, med 

Rederkontoret og med skolen på Slipshavn.  

Vi vil arbejde for ensartethed og sikre, at de bedst fungerende procedurer og 

rutiner bringes med videre i den nye organisation. Kun derved kan vi gøre os 
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forhåbninger om, at det nye Marinehjemmeværn vil komme godt fra start og 

blive endnu stærkere til glæde for de spidse ender i de operative flotiller, hvor 

opgaverne løses og sammenholdet florerer. 

2016 bliver også året, hvor vi i Marinehjemmeværnet vil gøre vores til at den 

store Landsøvelse i Fredericia vil synliggøre det mangfoldige og kompetente 

Hjemmeværn overfor hele den danske befolkning og det samlede Blå 

Danmark. 

Med en tak for en solid og troværdig indsats i det forgangne år, og med de 

bedste ønsker for et godt og lykkebringende marinehjemmeværnsår 2016, 

ruller vi nu i fællesskab ærmerne op og tager fat. 

Rigtig godt Nytår. 


