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Leder og Indhold

Det, der tæller

Fundamentet er i orden for

marinehjemmeværnets solide

resultater, som kan aflæses i

Hjemmeværnets Årsrapport

2007. Fartøjerne, de gode ud-

dannelser og tusinder af frivillige

timer udgør en unik ressource for

Forsvaret og samfundet. Der er

ingen tvivl om jeres kapaciteter,

og den værdi I skaber. Nu starter

et nyt samarbejde, hvor I også

skal støtte SKAT i deres opgaver

til søs. Det bliver ’platformsopga-

ver’ af den type, I allerede løser

for politiet.

Nye opgaver, nye uddannelser og

en række indsættelser udfor-

drer konstant hjemmeværnet.

Netop derfor er det vigtigt, at I

også bruger tiden på det sociale

liv i flotillerne og bevarer jeres

sammenhold, jeres engagement

og den stærke identitet, der ken-

detegner marinehjemmeværnet.

Masterclass og nye direktiver for

fastholdelse viser vejen for nye

muligheder. Grib dem!

Foran jer venter der en sæson

med en stribe af øvelser, hver-

veaktiviteter, udenlandstogter

og uddannelsesugen, og jeg vil

ønske alle i marinehjemmeværnet

og jeres familier en lang og god

sommer.

Chef for Hjemmeværnet

Fungerende Marinehjemme-

værnsinspektør

Generalmajor Jan Norgaard
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Hvidsten: Sådan fik MHV 907 sit navn.

KONGEX ALPHA, fotoreportage.Konkurrence: Vind Maglite LED 4D-cell.
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på kun 37 minutter. Det skyldes ikke
alene, at besætningsmedlemmerne
er hurtige til at komme ned til fartøjet,
men også at fartøjerne ind i mellem er
til søs allerede, når alarmen kommer.

Behovet er der - og HJV er parat
I et relativt roligt år som 2007 er der
blevet spurgt 2.265 gange efter hjem-
meværnet. Det er flere gange end i de
foregående mere turbulente år med
fyrværkerikatastrofen og fugleinflu-
enza. Det kan tyde på, at samar-
bejdspartnerne har fået øjnene mere
op for hjemmeværnets kvaliteter, og
hjemmeværnet klarer da også kravet
om at stille i 97% af de relevante an-
modninger om støtte. Hjemmeværnet
måles også på, hvor mange militære
kapaciteter, man kan opstille, og hvor
hurtigt de kan møde. Hjemmeværnet
lever fuldt ud op til alle opstillingskrav,
og samtidig har alarmeringsøvelser
vist en flot fremmødekapacitet. Samlet
set en positiv årsrapport der viser, at

Mere end seks gange om dagen
blev hjemmeværnet i 2007 kaldt ud
til opgaver for samfundet. Det gav
en samlet frivillig indsats på 351.410
mandtimer. 131.063 af timerne blev
brugt på opgaver for lokalsamfun-
det, og 220.347 timer blev brugt til at
støtte totalforsvaret (Forsvar, Politi og
Beredskab).

Farvandsovervågning:
117.390 mandtimer
Ved støtten til totalforsvaret løber
marinehjemmeværnets farvandsover-
vågning for Søværnet op i 117.390
mandtimer. Så, selvom marine-
hjemmeværnet faktisk i 2007 kom
2.230 fartøjstimer bagud, udgør
farvandsovervågningen alene en
tredjedel af alle de timer, hele hjem-
meværnet har været indsat. Ud over
farvandsovervågningen leverer de
2.747 aktive medlemmer i marinehjem-
meværnet også SAR-indsættelser
(Search And Rescue), forureningsbe-
kæmpelse, patruljeringsopgaver med
politiet og indsættelser af bevogt-
nings- og nærforsvarsenhederne
(BON) mm.

SAR-reaktionstid: 37 minutter
Marinehjemmeværnets fartøjer ligger
døgnet rundt på én times beredskab
og skal ved forureningsbekæmpelse
og SAR have påbegyndt sejlads inden
for en time efter alarm fra Søværnet.
Marinehjemmeværnets fartøjer blev
i 2007 indsat i 55 aktioner, og i alle
tilfælde var reaktionstiden mindre end
en time. Ved SAR-indsættelserne ale-
ne var den gennemsnitlige reaktionstid

Årsrapport

Status 2007:

Marinehjemmeværnet
leverer varen
Hjemmeværnets Årsrapport 2007 er kommet på gaden. Hjemmeværnet har klaret
sig godt, og marinehjemmeværnet spiller igen en stor rolle i det samlede resultat

Af Ninna Falck

5 nøgletal for 2007

117.390 mandetimer
brugt på farvandsovervågning
37 minutters reaktionstid
på SAR (search and rescue)
Altid under en time
på det generelle beredskab
105 besætninger opstillet
– kravet var 80 besætninger
144 nye medlemmer
– hvervekravet var 200

hjemmeværnet opstiller de krævede
kapaciteter og støtter både lokalsam-
fundet og totalforsvaret i et stigende
antal indsættelser.

Hjemmeværnets Årsrapport 2007 lig-
ger på hjv.dk

Farvandsovervågningen er en fast opgave for Søværnet. Foto: Arkiv
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blev skaffet brugbare instrumenter og
uniformer fra allierede overskudslagre.
Senere fik korpset uniformer fra den
danske marine, og instrumenterne
blev også skiftet ud med nyere model-
ler. I slutningen af 90’erne blev alle de
danske kvindekorps lagt sammen i
hjemmeværnets Tjenestestedskorps.
Det varede frem til 2004, hvor man
nedlagde det værnsfælles korps igen.
Kvindelige Marineres Musikkorps
blev naturligt overført til marinehjem-
meværnet, og det var en god idé,
forklarer Jakob Lange; - Siden vi er
blevet en del af marinehjemmeværnet,
har vi fået et meget tættere samar-
bejde med den maritime verden, og vi
deltager i meget mere relevante sam-
menhænge end tidligere.

Med ca. 40 øveaftner og 15 kon-
certer om året, er aktivitetsniveauet
højt for 60 års-jubilaren, som udover
koncerterne i Danmark gennem tiden
også har spillet i en stribe europæiske
lande.

Kort & godt

Kvindelige Marineres
Musikkorps 60 år
Af Henrik E. Elborough

Kvindelige Marineres Musikkorps
har i år 60 års jubilæum. Det blev
markeret med koncert og reception i
Kulturcenter ‘Kilden’ i Brøndby den 12.
april. Et festligt arrangement, hvor en
stor kreds af venner og samarbejds-
partnere var mødt op for at fejre det
populære orkester, som jo siges at
være det ældste kvindelige militære
amatørorkester i verden. Musikkorpset
viste under en veloplagt koncert deres
store spændvidde med symfonier,
militære marcher, Tom Jones og Pi-
rates of the Caribbean, og så spillede
de selvfølgelig også den sprudlende
’Apollo 811-March’, som dirigent, Ja-
cob Lange, har skrevet specielt til ma-
rinehjemmeværnets fartøj i Helsingør.

Den brogede historie om Kvinde-
lige Marineres Musikkorps starter den
30. januar 1948, da 10 messingblæse-
re og 10 trommeslagere fra Kvindeligt
Marinekorps mødes første gang til
øveaften i dirigent Knud Bentzens
kælder. De blev hurtigt flere, og der

Huen på dramatisk sejlads

I jagten på marinehjemmevær-

nets hue er vi nået til Florida,

hvor Kurt Sørensen og tre andre

fartøjsførere og navigatører fra

flotille 135 og 123 var taget over

for at hente 2 store lystbåde hjem

til Danmark. Eventyret sluttede

dog i Bermuda efter bl.a. havari

på skrueakslen og storm med 10

-12 meter høje bølger.

Mørkeblå Masterclass i Århus

Når Masterclass kommer til Århus

den 14. juni, prøver Marinehjem-

meværnsdistrikt Vest at samle

de mørkeblå i Jylland. Derfor har

man i god tid booket 50 senge

på City Sleep-in og 50 gange

aftensmad ved Marineforeningen.

Læs mere om Masterclass på

visvejen.dk

Call center

Erik Hansen, flotille 242 Nyborg,

er phoner i MHV Call center.

Siden februar har han sikret en

kontrakt med en tidligere værne-

pligtig fra Søværnet, og han har

lavet aftaler med tre andre, som

skal med på informationssejlads.

En af de tre går med overvejelser

om at blive fartøjsfører i flotillen.

Kurt med huen i Florida i 30o.

Erik i gang med at ringe.

Jubilæumskoncert i Kulturhuset ‘Kilden’ i Brøndby. Foto: Henrik Elborough
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SINE er testet i Rødby
SINE (SIkkerhedsNEttet) er navnet på
det nye fælles radiosystem, der skal
forbedre og effektivisere samarbejde
og koordinering mellem de forskellige
dele af beredskabet. Implementerin-
gen af SINE er blevet indledt med en
pilotdrift – en test – på Lolland-Falster
i april i år. Når pilotdriften er gennem-
ført og godkendt, er det meningen, at
nettet skal rulles ud i resten af landet.

Marinehjemmeværnet deltog i pi-
lotprojektet, ved at MHV 901 ENØ fra
Rødbyhavn skulle gennemføre et antal
testsejladser. De to første sejladser
måtte dog aflyses. - Vi fik simpelthen
ikke installeret udstyret ombord, for-
tæller chefen for flotille 284 Øster-
søen, Michael Olsen. Men den tredje
sejlads blev gennemført, og Michael
Olsens begejstring er til at tage og føle
på: - Lørdag var vi først på Stensved
Kaserne på kursus i teknikken og

Af Jens Andersen

SINE-radioen imponerede.

Foto: Jens Andersen

Styrehuset. En stor del af instrumen-

teringen opgraderes. Foto: Lars Dalby

SINE er testet i Rødby
SINE-radioen imponerede.

Foto: Jens Andersen
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SINE-radioen imponerede.

Foto: Jens Andersen

De gældende civile krav og regler på
det maritime område betyder, at fartø-
jerne, MHV 901 – 906, vil gennemgå
en opgradering, så de bliver næsten
identiske med anden serie af MHV
900 klassens fartøjer. Opgraderingen
af fartøjerne gennemføres i perioden
2008 – 2009 og sker hovedsagelig
på instrumentsiden i styrehuset og på
åben bro.

Først og fremmest det elektroni-
ske søkort (ECPINS) i fartøjerne blive
opgraderet til et fuldt dobbeltsystem,
hvilket bl.a. medfører, at FURUNO
FR-2117-radaren også skal modifice-
res. Samtidig monteres et magnetisk

brugen af de nye radioer, og om ef-
termiddagen stak vi til søs og sejlede
ned til den dansk-tyske grænse for at
teste. Og det gik rigtig godt! Vi havde
radiokontakt med et fly, der lå i nær-
heden af Maribo, og senere havde vi
flere kontakter med ”grønne” køretøjer
på både Lolland-Falster og Sjælland
– i en fuldstændig knivskarp kvalitet,
siger flotillechefen. Søndag gik turen
fra Rødbyhavn til farvandet omkring
Gedser for at lede efter eventuelle
”sorte huller”. Igen havde man blandt
andet kontakt til mobile enheder på
Sjælland, og Michael Olsen konklu-
derer efter weekendens sejlads: - Det
er ikke bare et godt system, det er et
rigtig godt system, som, jeg tror, kan
blive til meget stor nytte og gavn for
de myndigheder, der skal bruge det i
fremtiden. Vi glæder os i hvert fald.

Første serie af 900 klassens
fartøjer bliver opgraderet

Af kaptajnløjtnant Troels Ipsen, Forsvarets Materieltjeneste

hovedkompas af samme type som
MHV 800 klassens med et tilhørende
TMC-system (True Magnetic Course),
der sammenkobles med den eksiste-
rende autopilot. Endvidere opgraderes
den stationære radioinstallation med
de nyeste produkter fra SAILOR.
Det medfører bl.a., at de stationære
radioer kan fjernbetjenes fra åben bro.
GMDSS-nødradioerne vil i samme
forbindelse blive udskiftet.

Desuden installeres SAAB DGPS
og en RHOTHETA-radiopejler som
erstatning for eksisterende udstyr.
Sluttelig installeres en projektør, der
kan fjernstyres fra både styrehuset og
åben bro.
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Kort & godt

Ændringer på hjv.dk

1. september sker der ændrin-
ger på hjv.dk. Nyskabelsen vil
kun i et begrænset omfang
påvirke udseende og brug
af websitet. Aktivitets- og
bookingmoduler vil ikke ændre
sig. Det vil hovedsagligt være
redaktørerne, som laver nyhe-
der til hjv.dk, der vil opleve de
største ændringer. Visningen
af nyheder bliver mere bruger-
venlig, og redaktørværktøjet
bliver udvidet og mere enkelt.
Hjemmeværnskommandoen
planlægger orienteringsmøder
rundt i landet fra 9. til 17. juni,
og der vil blive udbudt halv-
dagskurser til opdatering af re-
daktørerne. Ændringen består
kort sagt i, at hjv.dk går over til
en ny sharepoint server; Micro-
soft Office Sharepoint Server
2007 - også kaldet MOSS.

Følg udviklingen i HJV-magasi-
net og på hjv.dk

Dronningen navngiver

Flotille 124 Århus glæder sig til

d. 15. juni. Her bliver deres nye

fartøj af 900 klassen, MHV 908,

navngivet af HM Dronning

Margrethe. Det foregår på

Honnørkajen i Århus Havn,

og festlighederne starter kl.

11.30.

sat for Aalborgs borgmester, Henning
G Jensen, som navngav skibet med
ordene: - Hendes Majestæt Dronning
Margrethe har resolveret, at dette
marinehjemmeværnsfartøj skal bære
navnet ”Hvidsten”. Marinehjemmevær-
nets orkester spillede Kongesangen,
og Aalborg Kanonlaug gav en salut
på tre skud ret for stævnen. Efter den
officielle del af navngivningen var der
reception i Aalborg Marineforenings
lokaler. Her takkede Chef for Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, orlogskap-
tajn Arne Petersen, Aalborg Kommune
for et mangeårigt godt samarbejde og
overrakte Borgmesteren et indrammet
foto af MHV 907 Hvidsten, og Chef
for Hjemmeværnet, generalmajor Jan
Norgaard mindede alle om den fælles
arv fra modstandsgruppen, som har
lagt navn til MHV 907, - Hvidstens-
gruppens arbejde for Danmarks frihed
er at betragte som pionerarbejde i
Hjemmeværnet, og det er derfor med
stolthed, at vores nyeste fartøj fører
dette navn. Flotillechef, premierløjtnant
Jørn Holst, takkede på vegne af hele
flotille 114 for det store fremmøde og
den udviste interesse.

Marinehjemmeværnets
nyeste skib navngivet

Det gælder altid om at holde tungen
lige i munden, når man skal lægge
et hjemmeværnsfartøj til kajs. Men
selvfølgelig specielt, når det sker for
øjnene af en parade med ca. 100
meget opmærksomme kolleger. Og
sådan var situationen, da fartøjsfører,
løjtnant Kurt Ole Nielsen, og hans
besætning lørdag den 8. marts førte
Aalborg-Hals flotillens nye skib, MHV
907, til kaj i Aalborg Skudehavn. Ikke
uventet gled det nye skib elegant og
lydløst på plads, mens solen skin-
nede det bedste, den havde lært. Den
bedst tænkelige ramme var dermed-

MHV 907 blev opkaldt efter modstandsgruppen, Hvidsten. Foto. Jess Abrahamsen

Af Leif Bruun

“Hvidstensgruppens
arbejde for Danmarks
frihed er at betragte
som pionerarbejde i
Hjemmeværnet, og det
er derfor med stolthed,
at vores nyeste fartøj
fører dette navn



7Martha · Marinehjemmeværnet

sammen med et svensk miljøskib,
der havde flydespærringerne med til
opgaven. Havde Antares haft egne
flydespærringer, kunne besætningen
selvfølgelig have startet inddæmnin-
gen hurtigere.

I forbindelse med planerne om at flytte
de danske miljøenheder til Frederiks-
havn har Forsvarsministeriet iværksat
en kapacitetsundersøgelse af det
danske havmiljøberedskab. Den peger
blandt andet på, at man i så fald nok
bør se nærmere på at styrke mari-
nehjemmeværnets miljøkapaciteter
især i Øresundsområdet. Fokus ligger
på fartøjer, som selv kan medbringe
flydespærringer. Her peger ministeriet
på, at man kan kigge på placeringen
af 900 klassens fartøjer, der selv
kan medtage flydespærringer, eller
man kunne overveje at forlænge 800
klasse-fartøjerne, så de kan opnå
samme kapacitet. Undersøgelsen kom
frem i december sidste år, og mens vi
venter på resultaterne af en hørings-
runde og et mere endeligt forslag,
skete ulykken netop i Øresundsområ-
det, og flere marinehjemmeværnsfar-
tøjer var kaldt til for at hjælpe sammen
med Gunnar Thorson, Mette Miljø og
skibe fra den svenske kystvagt. Flotil-
lechef og fartøjsfører, kaptajnløjtnant
Alex Poulsen, og hans besætning på
MHV 809 Antares fra Skovshoved var
tidligt på pletten, da udslippet på over

100 ton olie fra benzin- og olielageret,
som var lækket fra Prøvestenen på
Amager, truede med forurening langt
op i Øresund. Besætningen på An-
tares arbejdede til mørkets frembrud
for at inddæmme den klumpede olie

ANTARES satte Forsvarsministeri-
ets undersøgelser i perspektiv

Konkurrence:

Vind en Maglite for en
god idé til SURVEX

Af Ninna Falck

MHV 809 Antares inddæmmede olie med flydespærringer sammen med et svensk

miljøskib under det store udslip i Øresund. Foto: Alex Poulsen
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Har du nogle gode erfaringer, der
kan gøre SURVEX sejladserne mere
varierede og udfordrende, så stiller
næstkommanderende ved Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, orlogs-
kaptajn Pia Johnsen, en Maglitelygte,
LED, 4D-cell, på højkant til indsende-
ren af den bedste idé.

Konkurrencebetingelser: Aktivite-
ten skal have været planlagt hjemme-

fra og være koordineret med fartøjsfø-
rerens planer, og den vil blive vurderet
ud fra hvor: Uddannende, Udfordren-
de, Udviklende eller Underholdende
den er. Hvert ”U” kan give fra 0 til 5
points, og aktiviteten med flest points i
alt er vinder og offentliggøres i Martha.

Forslagene sendes, meget gerne
med billeder, direkte til MHDV på:
martha@mhd-v.dk.

Maglite LED 4D-cell med 10.000 timers

kraftigt lys, en perfekt koncentreret lys-

stråle i det originale design i flyaluminium.
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ikke ubetydelig rolle. Samtidig har man
også inden for SKATs kontrolområde
fået en ny dagsorden efter 11. sep-
tember med nye fokusområder inden
for kontrollen af varebevægelser ind
og ud af EU. SKATs opgaver drejer sig
altså om at sikre både sikkerhed og
sundhed, nationalt og internationalt.

Samarbejdsaftalen
Marinehjemmeværnets opgaver for
SKAT vil i høj grad minde om opgaver-

også et særligt øje med transport af
f.eks. planter og dyr, der kan indebæ-
re en risiko for indførsel af uønskede
veterinære sygdomme eller plantearter
til Danmark, og det er folk ikke altid
opmærksomme på. Set i lidt større
perspektiv deltager Danmark også i
forhold til EU i toldsamarbejdet og er
dermed forpligtet til at beskytte sin del
af EU’s ydre grænse. Her spiller Dan-
marks geografiske beliggenhed, som
porten til Østeuropa ad vandvejen, en

Samarbejde med SKAT & politi

Det danske told- og skattevæsens
maritime kontrol på havet går me-
get langt tilbage i historien, og i dag
løser SKAT stadig en stribe opgaver
på vandet. Opgaverne strækker sig
fra overvågning og kontrol af narko-
smugling i den hårde kategori over
til den mere dagligdags inspektion
og vejledning omkring enkeltperso-
ners indførsel af spiritus og cigaretter
ombord på private skibe. SKAT, som
indtil for nylig hed Told & Skat, holder

Med SKAT på jagt
efter smuglere
Marinehjemmeværnet vil fremover støtte SKATs medarbejdere i deres mange
opgaver til søs. Samarbejdsaftalen om patrulje- og kontrolsejladser er meget tæt
på at være i hus, og de første sejladser er planlagt.

Af Ninna Falck

SKATs ene patruljeskib, Viben, som nu er sent på pension. Høgen og Viben er bygget i starten af 70’erne. Foto: Mikael Hjuler
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Samarbejdsaftalen med Nord-

sjællands Politi er på plads

I forlængelse af politireformen og

politiets nye geografi, har det væ-

ret oplagt at indgå helt nye eller

genopfriske og ensarte eksiste-

rende samarbejdsaftaler. Derfor

er der nye aftaler på vej i det

meste af landet. I Nordsjælland

indgik man i april som de første

en ny samarbejdsaftale mellem

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst,

Nordsjællands Politi og flotillerne,

361 Hundested, 362 Helsingør og

363 Skovshoved.

Syd og Sønderjyllands Politi er

også lige på trapperne med en

aftale med Marinehjemmeværns-

distrikt Vest og flotille 136 Søn-

derborg, 137 Aabenraa og 131

Esbjerg. De nye aftaler med de

to kredse laves ikke flotillevis. ”I

stedet for at lave tre samarbejds-

aftaler, laver vi én. Politiet har så

kun ét papir at forholde sig til, og

de kan altid ringe til den nærme-

ste flotille. Det gør det lettere for

dem,” forklarer chef for flotille

136 Sønderborg, kaptajnløjtnant

Michael Lynge, som er dybt invol-

veret i arbejdet med aftalen med

Syd og Sønderjyllands Politi.

Marinehjemmeværnet støtter

politiet i deres opgaver til søs ved

at stille fartøjer med gummibåd

og besætning til rådighed, når

politiet skal kontrollere lystsejler-

nes sikkerhedsudstyr, certifikater

til speedbåde og tage alkohol-

prøver.

Aftaler med de nye
politikredse på vej

Gummibåden er et godt værktøj

for politiet. Foto: Kurt Hardi

Toldkontrol til søs ved en større aktion i

samarbejde med Søværnet. Foto: SKAT

Ny uddannelse specielt
til SKAT

Marinehjemmeværnets skole
på Slipshavn kører i juni et
skræddersyet maritimt sik-
kerhedskursus for de medar-
bejdere fra SKAT, der skal sejle
med marinehjemmeværnet. De
skal uddannes i at begå sig på
den bedste og sikreste måde
ombord på marinehjemmevær-
nets fartøjer og gummibåde i
samarbejde med besætnin-
gerne. En del af sommerens
kursister har allerede sejlet i
mange år med SKATs to fartø-
jer, Høgen og Viben, så de har
solid erfaring. De skal nu løse
andre opgaver på nye fartøjer.

ne for politiet. Fartøjer og besætninger
stilles altså til rådighed som platforme
for SKAT’s medarbejdere. Samar-
bejdsaftalen mellem marinehjem-
meværnet og SKAT vil bl.a. udstikke
retningslinier for, hvordan samarbejdet
koordineres, og for hvordan myndig-
heden fordeles mellem SKAT-medar-
bejderne, fartøjsføreren og Søværnet.
Søværnet skal f.eks. altid kunne
indsætte et fartøj i en redningsopgave
(SAR) eller en miljøopgave i akutte
situationer, også selvom man midt i en
toldkontrol. I praksis og i dagligdagen
vil aftaler og koordinationen omkring
de lokale patrulje- og kontrolsejladser
foregå lokalt direkte mellem flotillerne
og SKATs fem skattecentre i hen-
holdsvis Aalborg, Århus, Middelfart,
Køge og København. Der har allerede
for længe siden været forespørgsler
fra SKAT til flotillerne om sejladsda-
toer, så i løbet af sommeren går man i
gang med de første lokale sejladser.

Meget at tage højde for
SKAT arbejder tæt sammen med
mange ministerier og under retningsli-
nier fra EU. Rent operativt på havet og
i havnene arbejder skattemyndighe-
derne desuden sammen med Politiet
og Forsvaret. Kontorchef, Ole Morsing
fra ‘Kontoret for grænseoverskridende

varebevægelser’, i SKATs hovedcenter
i København, har deltaget i det omfat-
tende arbejde med at udforme aftalen
mellem SKAT og hjemmeværnet.
- Det har været en lang proces.
Og med hensynet til en lang række
myndigheder i Danmark og i udlandet
samt til de mange medarbejdere og
frivillige er det trods alt ikke småting,
der nu skal falde på plads, forklarer
han. Aftalen har været i støbeskeen
siden indgåelsen af det nuværende
forsvarsforlig i juni 2004.

Fokus på et godt samarbejde
- En ting, jeg virkelig vil lægge meget
vægt på i det nye samarbejde, er
evaluering, som især er vigtig her
i starten. Vi skal følge tæt med i,
hvordan det går og samle op på alle
de ting, som både marinehjemmevær-
nets frivillige og SKATs medarbejdere
bliver opmærksomme på undervejs.
Både SKAT og marinehjemmeværnet
skal kunne løse deres opgaver på så
god en måde som muligt, siger Ole
Morsing, der er spændt på at følge
opstarten på det nye samarbejde,
som han ser muligheder i.
- Med marinehjemmeværnets flåde
på 30 moderne fartøjer er landet jo
rimeligt godt dækket ind, understreger
Ole Morsing.
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et sted og selv være langt væk, når
eksplosionen tordner gennem luften.
Håndteringen af dette scenarium blev
øvet igennem for nylig, da en række
BON-flotiller fra Sjælland, Jylland og
Fyn mødtes ud for den nordsjælland-
ske kyst til den store fælles samar-
bejdsøvelse med det pompøse navn,
KONGEX ALFA 2008.

KONGEX ALFA strakte sig over week-
enden 7. – 9. marts med start fredag
eftermiddag og slut søndag middag.

Med en svag brise fra Nordvest og
duften af støvregn i luften, bevæger
fartøjet sig stille gennem Isefjorden.
Alt ånder fuldkommen stilhed, og det
lille grå skib lægger roligt kursen ind
i havnen. Her ligger et par joller og et
lille fiskefartøj. Alt er roligt på stranden.
Skibet glider næsten lydløst ind, run-
der en gang. Et par små plask bryder
stilheden omkring stævnen. Måske
småbølger der slår mod skroget? Må-
ske noget andet? Alt er endnu stille,
da skibet sejler væk igen og forsvinder

i horisonten. Øjeblikket efter, at solen
står op over skovens høje trætoppe
bag stranden, lyder de første brag,
og vandsøjler stiger mod himlen. I et
nu er alt et inferno, og resterne af et
fiskerfartøj og nogle småbåde dan-
ner toppe på vandoverfladen, mens
mennesker løber chokerede frem på
stranden og langs havnemolen. Et
tænkt billede. Javel. Et scenarium, ja,
men kunne det blive virkelighed? Det
er slet ikke så vanskeligt at lægge en
‘bombe’, et sprængrør eller en mine

BON

Viljen til at ville lidt mere
Ekstreme øvelsesscenarier giver den ultimative træning. Samarbejdet mellem
bevogtnings- og nærforsvarsenheder (BON) fra hele landet fik et seriøst
hovedeftersyn ved den stort anlagte øvelse, KONGEX ALFA 2008

Af Helle Kolding

Foto: Vibeke Toft

BON-folkene bliver briefet på kajen, inden den første opgave med VIP-transport skal gennemføres i samarbejde med militærpolitiet.
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>

og bevogtning af militære anlæg og
enheder, det kan være flådestatio-
nerne, Søværnets skibe, udenlandske
krigsskibe, eller hvor der nu må være
brug for en militær indsats med mari-
timt speciale.

- Det er så vigtigt, at alle BON’er
er med i dette samarbejde. Uanset
om man er fra øst eller vest, så har vi
nogle vigtige opgaver, og dem kan vi
kun løse, hvis vi arbejder sammen om
at nå målet, fastslår Michel Willeberg.

- Vi udvikler os hele tiden og får

fremmest at øve netop samarbejdet
mellem flere enheder, men også at
finde status. Hvor langt er vi nået -
fejl, mangler, gode erfaringer, hvad
lykkes? Hvor skal vi eventuelt sætte
ekstra ind?, forklarer premierløjtnant
Michel Willeberg, som er operati-
ons– og planlægningsofficer ‘land’
ved Marinehjemmeværnsdistrikt Øst
og en af observatørerne ved øvelsen.
BON-styrkernes primære opgaver er
at agere støtteenheder for Søværnet
i danske farvande og havne ved tilsyn

Og den bød på stort set alle typer
af BON-arbejde undervejs. Det blev
ikke til mange øjeblikke på køjen eller
søvn overhovedet, men til gengæld en
række udfordringer som overvågning
og sikring af havneområde, mineef-
tersøgning i samarbejde med fagfolk
fra Minørtjenesten, bevogtning af en
mindre militær ’flådestation’, adgangs-
undersøgelser, kommunikationstræ-
ning og så også en lidt anden form for
træning, nemlig VIP-beskyttelse.

- Målet med øvelsen er først og

Tid til at nyde den smukke morgen.

Gummibådssejlads i ‘minefyldt’ farvand.

Grejet bliver gennemgået før øvelsen.

Endnu en briefing: Brug af gummibåd, før den stævner ud til minesøgning.

Selvom gummibåden er en af de gamle, kan den alligevel rykke ...
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BON

hele tiden en række opgaver, vi skal
forholde os til og løse bedst muligt.
Dem kan vi kun forberede os til ved
at træne så meget som muligt, og
det er blandt andet det, vi kan bruge
KONGEX ALFA til. I august venter en
ny stor øvelse, og da skal vi for alvor
vise ’storebror’ (Søværnet), hvad vi
dur til. Derfor har det stor betydning
for os at se nu, hvor vi er nået til, hvad
vi kan, og hvad der eventuelt trænger
til endnu mere træning, så vi er klar til
august, fortsætter Michel Willeberg.

Viljen til at træne opgaverne og sam-
arbejdet og få tjekket dagsformen i
forhold til tidens krav var til stede hos i
alt 77 BON-soldater fra flotillerne 116,
127, 200, 246, 251, 255 og 256, der
havde taget turen til Nordsjælland i
selskab med marinehjemmeværnsfar-
tøjet, MHV 811 APOLLO, fra Helsingør,
som deltog med en besætning, der
var suppleret med folk fra flotillerne
366 og 369. n

Kaptajnløjtnant Niels Fenger fra Marinehjemmeværnsdistrikt Øst gennemgår plusser og minusser efter holdets første indsats.

Der patruljeres langs kysten hele døgnet.

Enhver lejlighed benyttes til at sove.

Situationen tegnes op med en gren.
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godt, at flotillen fik ros af personellet
fra det amerikanske fartøj, som ville
give besked videre med en anbefaling
af BON i eget system. Et par dage
før blev stort set samme opgave løst
i Århus Havn, hvor BON-flotille 125
stillede 12 mand til bevogtningsopga-
ven. I samme måned stillede 10 mand
i Aalborg fra BON 116 – også for at
bevogte flådefartøjer i havnen.

Bevogtning af fire tyske og en
dansk helikopter
En noget anden type opgave blev lidt
senere løst af flotillerne 116 og 127.

71 BON-folk indsat
på én måned
Når Søværnet kalder på marinehjemmeværnets soldater i bevogtnings- og
nærforsvarsenhederne (BON), er det rent militære indsættelser, og dem
har der allerede været en del af i år

Af Helle Kolding

Sikring af flådefartøjer i Køben-
havn, Århus og Aalborg
I weekenden 13. – 14. marts fik 37
mand fra sjællandske BON-styrker
med BON 200 i spidsen til opgave
at sikre et kajområde i Københavns
Havn, da en række udenlandske
orlogsfartøjer, blandt andet to por-
tugisiske og et amerikansk, besøgte
byen. Her skulle BON sikre kajom-
rådet og ankomsten for skibene, og
først da fartøjerne lå sikkert og trygt
til kaj, kunne BON trække sig tilbage
og overlade andre den næste sik-
kerhedsfase. Opgaven blev løst så

I perioden fra 29. marts og frem til 4.
april støttede de to flotiller søværnet
med 12 mand til en bevogtningsopga-
ve, som også omfattede beskyttelse
af materiel og forhindring af tyveri og
indbrud under en øvelse med tysk og
dansk deltagelse. Søværnets Sergent
& Reserveofficersskole i Frederikshavn
var rammen, og de to flotiller stillede
med tre gaster på hvert vagthold i de
fire dage, øvelsen foregik. Blandt an-
det skulle BON’erne bevogte fire tyske
UH-1 helikoptere og en dansk Lynx
helikopter. Opgaven blev løst efter alle
foreskrifter i en grad, så der vankede
ros fra øvelsesledelsen til deltagerne.

BON i stadig udvikling
Sammen med de mange opgaver
følger også stadig stigende krav til
uddannelse og materiel. Noget som
også de enkelte BON-flotiller selv
efterlyser flere informationer om. Nu
vejres der morgenluft, og i øjeblikket
arbejdes der med at forme en hen-
sigstmæssig struktur for BON i begge
distrikter og med at få konkretiseret
såvel fremtidige opgaver, som uddan-
nelse og materiel. nBevogtning af tysk UH-1 helikopter i Frederikshavn. Foto: Jan Lund

Københavns Havn. Foto: Per Lynge
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Inspiration

Sådan får I opmærksomhed
og nye medlemmer
Fire flotiller har haft succes med fire meget forskellige aktiviteter.
Læs, hvad de har fundet på og få inspiration til at prøve noget nyt

Af Leif Bruun

Operationsofficer i flotille 255 Korsør, Henning Bach (længst væk), vejleder civile navigationskursister i at kende sømærker i

mørke. Det gode initiativ gav opmærksomhed i de lokale og regionale medier. Foto: Korsør Posten.

Nu begynder højsæsonen med en masse informations-
aktiviteter. Der skal hverves og skabes opmærksomhed.
Konkurrencen om folks tid og opmærksomhed er hård, og

det kræver opfindsomhed og nytænkning at trænge
igennem, selvom man har et godt budskab. Fire flotiller
har gjort noget helt anderledes med gode resultater.

Operationsofficer Henning Bach, Flotille 255, Korsør:
- Da vi i februar inviterede 20 lokale sejlsportsfolk, som
var i færd med at tage det maritime duelighedsbevis,
med på en natsejlads, så var det primære formål
egentlig ikke at få dem som medlemmer. Næh, denne
nat gjaldt det kun om at lære dem, hvordan man i
bælgmørke finder og identificerer forskellige far-

vandsafmærkninger under en længere sejltur. Det fik de
alle sammen lært, og vores initiativ blev positivt omtalt i
flere medier både som nyhedsindslag på TV Øst og en
lang artikel i vores lokale avis, Korsørposten. Det betød
oven i købet, at vi efterfølgende også fik et par henven-
delser, som vi nu arbejder videre med og håber på vil
blive til et par nye gaster i en ikke alt for fjern fremtid.

Natsejlads for navigationskursister
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Rekrutteringsofficer Ib Ibsen, Flotille 137, Aaben-
raa: - Her i Sønderjylland har vi besluttet os for at
udnytte det potentiale, som ligger gemt i det nye,
flotte udstillingsmateriale, som alle flotiller nu kan
låne. Vi kører derfor her i 2008 en kombineret
hvervekampagne og rejseudstilling, der i løbet af
foråret vil føre os rundt til en lang række lokale
banker og et varehus. Et enkelt sted bliver det nok
et lokalt folketingsmedlem, som åbner udstillingen,
og midt på sommeren runder vi af med et fremstød
på Aabenraas gågade. Her får vi i øvrigt besøg af
Marinehjemmeværnets orkester fra Randers og af
det helt nye fartøj MHV 907 Hvidsten fra Aalborg.
Det er jo netop et skib af denne type, vi forsøger at
skaffe nyt mandskab til, og vi har allerede skaffet 12
nye medlemmer med den nye kampagne i år.

Næstkommanderende Thorbjørn Ehlers og rekrutte-

ringsofficer Ib Ibsen (th.) fra flotille 137 Aabenraa med

den udstilling, som de er på turné i bankerne med.

Foto: Ernst Winckelmann, Jyske Vestkysten.

Bolde som ”olie”

Flotillechef Per Ulrik Nielsen, Flotille 133, Juelsminde/
Vejle: - Når man tager et barn ved hånden, tager man
ofte forældrene ved hjertet! Ud fra den devise har vi
ved flere lejligheder haft stor succes med - i forbindelse
med en miljødemonstration af vores flydespærringer -
at erstatte de efterhånden så velkendte popcorn med
plastikbolde, som vi så efterfølgende forærer væk til de
fremmødte børn. Aktiviteten har nemlig mange gange
lokket farmand ombord i ”Andromeda” og i flere tilfælde
har sådan et besøg mundet ud i et medlemskab. ”Bold-
eventet” kan dog ikke stå alene. Det skal sættes ind i
en fornuftig sammenhæng og være en del af f.eks. en
havnefest, et åbent-skib-arrangement eller lignende.

Udstilling i banker Fra dør til dør med
egen folder

Flotillechef Leif Davidsen, Flotille 131, Esbjerg: - Vi
har nu gennem to år haft stor succes med at hus-
standsomdele vores helt egen hvervefolder og er
netop nu i gang med endnu en kampagne. Frem-
gangsmåden er hver gang den samme: Vi udvælger
os et indsatsområde og uddeler her ca. 150-200
foldere. Og fordi folkene i Esbjerg åbenbart synes
om formen, og det de læser, så har vi på denne
måde fået 20-30 nye medlemmer i løbet i de to år, vi
har anvendt denne fremgangsmåde. Med til histo-
rien hører det i øvrigt også, at der følges effektivt op
med infomøder, demonstrationssejladser m.m., når
nogen melder sig.

Ideen med boldene er allerede blevet kopieret. Her ved

totalforsvarsudstillingen i Skive. Foto: John Jauert
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Materiel

Overlevelsesdragter, der lever op til
gældende sikkerhedskrav. 8 dragter pr.
fartøj til gummibådsbesætningen samt
20 til Slipshavn.

Sikkerhedsstøvler. Et krav fra Søfarts-
styrelsen. 8 par pr. fartøj til gummibåds-
besætninger

Linekastningsapparater. Sikkerheds-
mæssig udskiftning. 4 godkendte
apparater pr. fartøj samt 12 til Slipshavn

Magnetkompas til 1. fartøjsserie af
MHV 900 klassen. 1 kompas pr. fartøj.

Stationært radioudstyr i MHV 800
og 900 klassen udskiftes og opdateres.
Nyt materiel er nødvendigt for at kunne
kommunikere med Søværnet og den
civile skibstrafik. En radio pr. fartøj.

GMDSS-nødradioer udskiftes i alle
fartøjer. Anskaffelsen er et krav fra
Søfartsstyrelsen, og udskiftningen er
nødvendig for at kunne gennemføre
kommunikation med andre nødradioer
og afgive nødopkald. 2 radioer pr.
fartøj samt 2 til Slipshavn.

11 nye ting
Der er i Hjemmeværnskommandoen truffet beslutning om anskaffelse
af følgende materiel til marinehjemmeværnet i 2008 og 2009

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ATEX håndholdte radioer, gnistfrie.
Anvendes ved marinehjemmeværnets
indsættelse ved olieforurening. 2 radioer
pr. fartøj samt 2 til Slipshavn.

Regntøj til de sejlende besætninger.
Der er afgivet bestilling på jakke, regn
M/96 marineblå med anker og overall,
regn M/96 marineblå med anker. Et sæt
til aktive medlemmer i marinehjemme-
værnet undtaget BON og MOTBON.

VW busser 4x4. 12 stk. anskaffes
som erstatning for 12 MAN 8. Busserne
anvendes ved BON i sammenhæng
med det materiel, der vil blive normeret
herunder trailere og gummibåde.

Medicinkiste til fartøjerne. Efter op-
datering i forhold til Søfartsstyrelsens
nyeste krav indkøbes ny medicinkiste til
fartøjerne. Indkøbes fælles med Søvær-
net og er meget lig den eksisterende.

Flydespærringer til 900 klassen. Alle
fartøjer af 900 klassen får installeret to
helt nye moduler med i alt 320 meter
flydespærringer af mærket ‘Robbom
1300’. Modulerne installeres, når fartø-
jerne kommer på værft med nye løsnin-
ger til hydraulik, styreboks og luftblæser.
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over computeren og internettet (Site-
Scape) og en tilstededel, som foregår
til søs.

Hvis man har gennemført det
gamle bestikgastkursus er der pt. in-
gen krav om omskoling, men man kan
gennemføre MHV DB ved at få tilsendt
kursusmaterialet og derefter møde på
skolen for at deltage i tilstededelen
inklusive de afsluttende prøver.

Kursister, som allerede har Duelig-
hedsbevis for Fritidssejlere (både teori
og praksis) slipper for de afsluttende
prøver, men gennemfører en forkortet
udgave af fjernundervisningen og del-
tager i tilstededelen, da kursisten skal
have kendskab til MHV-fartøj, føring af
journal samt opslag i publikationer. Til-
melding er som for øvrige kursusister,
distriktet skal dog orientere skolen om
kursister, som allerede har beviset.

Uddannelse

Det nye kursus, ’Marinehjemmevær-
nets Duelighedsbevis’ (MHV DB), er
en udvidelse af det gamle bestik-
gastkursus. Når man har bestået den
skriftlige og den mundtlige prøve, er
niveauet på den nye uddannelse så
højt, at der udstedes ’Duelighedsbevis
for fritidssejlere’, hvis man har speed-
bådscertifikatet. Det betyder, at kurset
er direkte civilt kompetencegivende.
Samtidig kan kursisterne løse flere op-
gaver ombord, når de kommer tilbage,
da de har lært meget mere end på det
gamle bestikgastkursus.

MHV DB består af en fjernunder-
visningsdel, som klares hjemmefra

Marinehjemmeværnets
Duelighedsbevis afløser
Bestikgastkurset
Kursisterne kommer til at lære mere, og et bestået
kursus udløser et Duelighedsbevis for fritidssejlere

Af Tine Rosenlund, Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Kursusbeskrivelse

Fjernundervisning til MHVDB

Optagelseskravet er Dæksgast-

kursus. CD tilsendes. Forventet

tidsforbrug er 39 timer. Kurset

gennemføres som selvstudie og

afsluttes med en opgave, som

afleveres via SiteScape, rettes og

godkendes af en lærer, hvorefter

kursisten kan optages på MHV

DB tilstededel.

MHV DB tilstededel

Optagelseskravet er Fjernunder-

visning til MHV DB. Består af en

sejladsweekend. Undervisningen

veksler mellem teori og praktik i

form af sejlads, hvor den teore-

tiske del indøves. Der afholdes

en skriftlig prøve lørdag aften og

en mundtlig prøve søndag. Når

disse er bestået, udstedes Du-

elighedsbevis for fritidssejlere.

Vellykket kursus med
ny flydespærring

Af Gert Tinggaard Jakobsen,

logostikofficer, Marinehjemme-

værnsdistrikt Vest

Gai, hanefod, muse, spyd, prop-

per og kædekrog. Jo, der var

nok af nye begreber at holde

rede på, da ikke mindre end 50

marinehjemmeværnsgaster den

første weekend i marts skulle

uddannes i brugen af den ny type

flyderspærringer, ‘Roboom 1300’

i Aalborg. Indledningsvis blev

grejet fundet frem og lagt ud på

agterdækket. Herefter forklarede

instruktørerne, Jacob G. Knud-

sen og Mogens Timler, hvordan

det hele skulle sættes sammen

og bruges ved en olieforurening.

Da alle relevante spørgsmål

var besvaret, og gasterne fra

flotille 114, 124, 128 og 131 havde

indøvet de forskellige poster,

sejlede de ud på Limfjorden med

to fartøjer. Vinden var først på

formiddagen kun 8-10 m/sek. fra

Vest. Senere tog vinden til, og

i løbet af eftermiddagen nåede

man op i nærheden af 20 m/sek.

Ved så høj vindhastighed kan

man diskutere flydespærringens

anvendelighed, men det forhin-

drede dog ikke kursisterne i at

øve udsætningen af de første 95

meter af den i alt 320 meter lange

flydespærring. Men når man kan

sætte 95 meter ud, så kan man

pr. definition også sætte resten af

spærringen. Øvelsen blev derfor

afrundet i bevidstheden om, at

sætning og bjærgning også lader

sig gøre i dårligt vejr.

Bestikgast fører skibsjournal ved ved
kortbordet. Foto: Leif Olsen

Kursisterne sætter flydespærring.
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Uniformer

Det nye uniformssystem
Frivillige og ansatte har diskuteret længe, og nu er
puslespillet endelig faldet på plads. Læs om hvad det
blev til, og om hvornår de enkelte dele kommer

Den fremtidige uniformering af frivillige
i hjemmeværnet er nu endelig ved
at være på plads og hermed en kort
skitsering, som det ser ud i hjemme-
værnskommandoen lige nu. Der kan
naturligvis ske ændringer.

Vi skal ligne Søværnet
Udgangspunktet har været, at de
forskellige værn i hjemmeværnet i
videst mulige omfang skal fremstå
uniformeret som vore ”moderværn”,
Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet. I
vores system vil der derfor fremover
anvendes to typer uniformer: Tjene-
steuniform (TJU), der ”anvendes under
tjeneste, som ikke direkte kan hen-
føres til indsættelse eller aktivering”,
og Arbejds- og indsatsuniform (AIU)
som skal anvendes, når vi ”er på”. Det

er det fremadrettede princip, at man
som nyt medlem kun får udleveret én
uniform, nemlig AIU, indtil Lovpligtig
Uddannelse er gennemført.

Tjenesteuniform
For alle i Marinehjemmeværnet (MHV),
vil TJU være: jakke M/04, kort (den er i
system med den ny funktionsuniform),
buks M/97, hvid skjorte, sweater M/79
og baret. Officerer vil derudover få
pullover.

Arbejds- og indsatsuniform
BON. BON-personel beholder
kampuniform M/84 og regntøj M/96
(goretex). Dette ændres dog til regntøj
M/84, når dette implementeres.

Sejlende personel. Det sejlende
personel får funktionsuniform M/04
buks og lang jakke, 2 skjorter M/04,
lysblå og arbejdskasket M/04.

Musikkorps. Da musikernes
arbejds- og indsatsuniform er den
dobbeltradede jakkeuniform, vi kender
fra de fastansatte officerer, er deres
tjenesteuniform svarende til de sej-
lende besætningers funktionsuniform.

Implementering af
uniforms-setup’et
Den ny funktionsuniform, M/04, udle-
veres allerede nu til nyiklædt personel,
og efterhånden som allerede iklædte
gaster løber tør for den gamle ”skibs-
uniform”, vil supplering af uniformer
også være funktionsuniform M/04.
Bemærk at dette skal ske i hele sæt.
I begyndelsen af 2009 vil den ny TJU
med buks M/97 og jakke M/04, kort
tilgå nyiklædt personel og til supplering
for øvrige. I begyndelsen af 2010 vil ud-
gangsuniform M/69 endeligt udfases.

Udmærkelsestegn

Af Henrik E. Elborough

Da udgangsuniformen udfases på
sigt, og den ny jakke M/04, kort ikke
er beregnet til bæring af udmærkel-
sestegn, vil der blive produceret et
”bærestykke til udmærkelsestegn” til
montering på TJU M/84 og M/04. Det
er enkelt at montere/afmontere, men
laves kun til at bære op til 4 udmær-
kelsestegn. Implementeres efter
planen i slutningen af 2009.

Munderingsudsalg på nettet
Vil man supplere sin beholdning af
skjorter, sokker og sko, så kan det
nu købes i ”Hjemmeværnets Munde-
ringsudsalgs Internetbutik” på hjv.dk.
Butikken kræver login og ligger under
”For medlemmer”.

Arbejds- og indsatsuniform M04 med

lang jakke. Foto: Per Lynge

Den lyseblå skjorte. Foto: Per Lynge
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Nyt om navne

Hjemmeværnskommandoen

Orlogskaptajn Asger Lindeblad er
1. maj tiltrådt som sagsbehandler hos
Marinehjemmeværnsinspektøren. As-
ger har været i Søværnet siden 1978
og kommer direkte fra Forsvarskom-
mandoens Udviklingsstab.

Marinehjemmeværnsdistrikt
Øst

Kaptajnløjtnant Niels J. F.
Rasmussen er d. 25. marts ansat
på distriktet som logistikofficer.

Flotiller, chefskifte

Flotille 471. 1. november 2007
tiltrådte premierløjtnant Per Wistisen
stillingen som flotillechef, og afløste
kaptajnløjtnant Palle Hansborg.

50-årstegn i
hjemmeværnet 2008

Marinehjemmeværnsinspektør,
kommandør Karsten Riis Ander-
sen er for tiden udsendt til Kosovo
som chef for ”Joint Implementation
Comission” (JIC). Opgaven er at
sikre overholdelse af FN-resoluti-
oner med løbende kontakt til de
uenige parter i området og politi
og forsvar i nabolandene. Karsten
rejser altså meget rundt. ”Man
ved ikke nødvendigvis, hvad man
finder rundt om hjørnet. Man får
meget store naturoplevelser, men
der er også bevæbnede kriminelle
bander på spil. Bevægelsesfrihe-
den er begrænset som følge af
den spændte situation. Man må
f.eks. ikke gå alene, og man skal
være bevæbnet, når man er uden
for de militære lejre,” fortæller
kommandøren, som mærkede de
hårde vilkår lige fra starten; ”17
dage efter jeg var tiltrådt, erklæ-
rede Kosovo sin selvstændighed.
To grænseovergange blev brændt
ned, og der var optøjer i den nord
lige del af Mitrovica, hvor en FN

Kommandøren i Kosovo

Orlogskaptajn Asger Lindeblad.

Per Wistisen (tv) sammen med tre andre

nyudnævnte medlemmer af staben i 471.

Fra venstre: CH MHDE OK Jørgen Fink,

Torben Laurentius, Ib T. Nielsen samt

andre tegnsmodtagere fra 362 d. 4. maj.

Kommandør Karsten Riis Andersen

og Chefen for Hærens Operative

Kommando, Generalmajor Poul

Kiærskou.

Anja Löffler.

Marinehjemmeværnsinspektør, kom-
mandør Karsten Riis Andersen, blev
i Kosovo d. 9. maj udnævnt til Kom-
mandør af Dannebrogsordenen.

politimand blev dræbt, 5 mand
fløjet til hjemlandet for behandling,
og yderligere ca. 80 blev behand-
let for skader fra bl.a. snigskytters
skud. Det var ganske voldsomt,”
understreger Karsten Riis
Andersen, som har fået en dybere
forståelse for de 16.000 KFOR
soldaters tilstedeværelse i Kosovo.

Læs mere på hjv.dk/mhv.
Anja Löffler er 1. maj ansat i Kom-
munikationsafdelingen. Anja vil støtte
MHV informationsopgaver, og har tidli-
gere bl.a. været informationsmedarbej-
der ved Totalforsvarsregion Sjælland.

Marinehjemmeværnsinspektøren

sammen med en del af JIC-staben,

som er en multinational organisation

med ca. 15 forskellige nationaliteter.

Modtagere

Lars Porsmose, 114, Carl Johan D.
Hansen, 115, Svend Erik Klausen,
123, Svend Jungersen, 135, Vagn
J. Andersen, 135, Jens Viggo J.
Snitker, 244, Torben Laurentius,
362, Ib T. Nielsen, 362 og Per
Møller, 369.



Hvidsten: Dømt til døden af Gestapo

Hjemmeværnet blev etableret som et ’barn
af besættelsen 1940-45’ og ikke mindst
i ånden fra den dengang meget stærke
holdning omkring, ’Aldrig mere 9. april’

Derfor var det en både populær og
forståelig beslutning, da marinehjemme-
værnet nogle år senere opkaldte nogle af
sine første egne fartøjer ’BOPA’, ’HOLGER
DANSKE’ ’PATRIOTEN’ og ikke mindst
’HVIDSTEN’ efter krigens modstandsgrup-
per. De ældste af disse fartøjer står nu over
for en udskiftning, men der har ikke hersket
tvivl om, at navnene skal leve videre i mari-
nehjemmeværnet.

I marts flyttede et af navnene derfor fra
Skovshoved og fartøjet MHV 93 til Aalborg,
hvor Borgmester Henning G. Jensen kunne
navngive marinehjemmeværnets nyeste
fartøj MHV 907 ’HVIDSTEN’.
Unge generationer vil måske standse lidt
op og spørge; ’Hvidsten’? Men for de
ældre generationer, og selv nogle af os, der
ikke selv oplevede krigen og besættelsen,
vækker navnet stadig respekt og ærefrygt.
Hvidsten var – og er navnet på en kgl. Pri-
vilegeret kro mellem Mariager og Randers.
Også kendt for sin æggekage. Dengang
som nu. Her boede kroejer Marius Fiil
og hans familie, og i 1943 blev den ellers
stilfærdige og ikke helt unge kromand
indrulleret i den jyske modstandsbevæ-
gelse, primært med at modtage våben,
ammunition og sprængstof, der blev kastet
ned af engelske flyvere på de nærliggende
skov- og hedeområder.
Marius Fiil og hans søn, Niels, samt svi-

gersønnen, Peder Sørensen, var sammen
med fem nære venner og naboer meget
aktive i gruppen, der naturligt fik navn efter
deres fælles ’mødested’, kroen. Men alle-
rede i december 1943 blev en faldskærms-
mand fanget af Gestapo, og under svært
forhør nævnte han blandt andre Hvid-
stensgruppens medlemmer. Først i marts
måned 1944 tog Gestapo dog affære,
og i morgengryet omringede de kroen og
arresterede de otte medlemmer. De blev
taget med til København, og i slutningen af
juni 1944 blev de alle otte dømt til døden af
en tysk krigsret og kort efter henrettet ved
skud i Ryvangen.

Under hele forløbet og i deres efterladte
breve fra fængslet, bevarede mændene
en fantastisk ro og tro på, at det, de havde
udøvet, var sket, fordi de simpelthen ikke
kunne andet og var en nødvendig handling.

Efter krigen besluttede det offentlige
Danmark så at give dem en ordentlig
bisættelse, og det skete ved at genned-
sætte deres urner. Denne gang på en

hjørnegrund mellem Spentrup og Hvidsten,
i det område hvor de havde deres virke,
og hvor de hørte til. De er således ikke,
som mange andre frihedskæmpere, bisat i
mindelunden i Ryvangen. Men deres navne
lever og vil leve mange år endnu. Den
gamle kro kan stadig besøges og rummer
mange minder om den tidligere ejer og
hans familie.

Sammen med Marius og Niels Fiil og
Peder Sørensen, hørte også Søren Peter
Kristensen, Albert Carlo Ivertsen, Niels
Nielsen Kjær, Johan Kjær Hansen og Hen-
ning Andersen til gruppen, der betalte den
højeste pris for deres modstandskamp.

Navnene lever. Nu også atter på
bølgerne hvor det topmoderne 900-klasse-
fartøj, der er blevet tilskrevet flotille 114
Aalborg-Hals, vil virke forhåbentlig de
næste mange år. Fuld af gamle traditioner,
stærke følelser og moderne teknik til gavn
og glæde for alle søfarende.
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Af Helle Kolding

Hvidsten Kro ved Marius og Gudrun Fiils sølvbryllupsdag, 7. september 1942. Marius Fiil er

herren lige under kroens navneskilt. Foto: venligst udlånt af Frihedsmuseet.


