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Leder og indhold

Gamle dyder

MHV kapaciteter er heldigvis

efterspurgte, og vi får tit tilbud

om nye og spændende aktivite-

ter. Det er godt nok, men hvis der

planlægges flere aktiviteter, end

personellets ressourcer rækker

til, kan enderne ikke nå sammen.

Når der skal prioriteres, kan det

være fristende at vælge det nye

og spændende på bekostning af

SURVEX, SAREX, LOKHAVMIL,

BONEX, feltskydning og ikke

mindst vedligeholdelsesuddan-

nelse.

MHV er på kort varsel til opera-

tive indsættelser, og forudsæt-

ningen herfor er, at vores uddan-

nelse bliver vedligeholdt.

Derfor overskriften. Vi må ikke

glemme de gamle dyder, som

altid bør have en høj prioritet.

I vores planlægning bør vi tage

udgangspunkt i at opretholde det

nødvendige stade i vedligeholdel-

sesuddannelsen, før vi fokuserer

på nye tiltag. Når uddannelsen er

gennemført, er der så mulighed

for at deltage i de mange andre

aktivitetstilbud, som tilgår.

I ønskes alle en glædelig jul og et

godt nytår.
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olieforurening, og jeg vil gerne høre
mere om, hvad risikoen er, og om vi
har det beredskab, der skal til.” Og
Jørgen Dahlgaard synes, at han fik
meget med hjem fra mødet. ”Jeg
var meget imponeret over SOK, og
det overblik de havde. Jeg var også
imponeret over, hvor mange frivillige
vi har i Marinehjemmeværnet. Det er
jo en ressource, man skal bruge og
organisere på bedste vis.”

Alt peger på forebyggelse
Efter de tre indlæg stod det ret klart,
at det er den forebyggende indsats,
man skal fokusere på i fremtiden.
Beredskabet med især fartøjer, der
kan inddæmme og opsamle oliefor-
urening, skal altid være der, men den
største effekt kommer ved at mini-
mere risikoen. Det vil sige udvikling af

Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt
Vest, kommandørkaptajn Arne Peter-
sen bød torsdag den 13. november
velkommen til en aften i Søværnets
Operative Kommando (SOK) med
fokus på havmiljøberedskabet. Stole-
rækkerne i mødelokalet var fyldt op,
og Forsvarsministeriet, Søværnet og
Marinehjemmeværnet gik på scenen
og fortalte om den stigende risiko for
olieforurening og om beredskabet
både til forebyggelse og til at gribe ind
ved et olieudslip.

Imponeret
Jørgen Dahlgaard, redaktør på tids-
skriftet ’Aktuel Naturvidenskab’ og
næstformand i det Radikale Ven-
stres miljøudvalg, havde takket ja til
invitationen. ”Jeg deltog, fordi jeg er
bekymret for, at der skal ske en stor

Havmiljø i Århus

Marinehjemmeværnets konference
om havmiljø var en stor succes
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest var i november vært ved et debatarrangement
i Århus. tre oplægsholdere og 70 gæster diskuterede havmiljøberedskabet.

Af Ninna Falck · Foto: Jess Abrahamsen

overvågningen af gennemsejlingerne,
pres på anvendelse af lods, bedre or-
ganisering og afmærkning af sejlruter,
krav om bedre skibe og påvirkning
af regelsætningen i de internationale
samarbejder mm.

Livlig debat og stof til eftertanke
Havmiljøberedskab er en kompleks
størrelse, og den efterfølgende debat
med spørgsmål fra bl.a. Søfartsstyrel-
sen, Kystdirektoratet, Skagen Skip-
perskole, Danmarks Naturfrednings-
forening og Scanlines kom meget vidt
omkring, og snakken kunne sagtens
have fortsat længere, end der var
afsat tid til.

”Jeg lagde særligt mærke til de
bekymrede spørgsmål om overførsel
af olie mellem skibe, Ship to Ship, og
om de risikofyldte områder omkring
Nordjylland”, fortæller Jørgen Dahl-
gaard, som tænker videre på, om vi
bruger vores midler rigtigt de rigtige
steder, nu med mere viden i bagagen.
”Jeg synes, det er et utroligt positivt
initiativ, og jeg sugede informationer til
mig, men jeg er godt nok uvant med
så mange uniformer på én gang”, gri-
ner politikeren og universitetsmanden
Jørgen Dahlgaard, der også på den
konto fik nye indtryk med hjem. n

Panelet: Fra venstre kommandørkaptajn Arne Petersen fra MHV, flotilleadmiral Henrik

Andersen fra SOK og orlogskaptajn Steen Balslev fra Forsvarsministeriet.

Et tæt pakket mødelokale i SOK.



4 Martha · Marinehjemmeværnet

til rådighed, så man kunne tage imod
Dronningen på behørig vis. Tirsdag
morgen afgik Luna fra Svendborg
med to politifolk ombord, der skulle
varetage den politimæssige del af den
søværts bevogtning i Ærøskøbing. Fra
kl. 10.00 til 22.00 var de tre fartøjers
gummibåde afviserfartøjer, således at
der hele tiden var to omkring Danne-
brog og én der havde fritørn.

”En både stor og krævende op-
gave som blev gennemført til punkt og
prikke ved hjælp af det store og tætte
samarbejde, de sydfynske flotiller
altid har været kendt for”, siger Erik
Bjørn Sørensen, der efterfølgende fik
den melding, at politiet havde været
meget tilfredse med udførelsen af den
pålagte opgave.

Kort & godt

Regentbesøget på Ærø – en
udfordring og en oplevelse

Af Jens Andersen

”Vi fik i god tid at vide, at regentparret
ville besøge Ærø, og at de sydfynske
Hjemmeværnsflotiller havde opga-
ven med bevogtning og afvisning på
søsiden”, fortæller Erik Bjørn Sørensen
fra sødivisionen ved enhedshjemme-
værnet på Ærø.

”Opgaven skulle løses af HJV Ærø,
HVF 244 Svendborg med MHV 810
Luna samt HVF 242 Østfyn med MHV
805 Gemini med Torben Lund Larsen
fra HVF 242 som planlægningsansvar-
lig for hele opgaven, og han udarbej-
dede en virkelig god og sammenhæn-
gende plan, der klappede fra ende til
anden.”

HJV Ærø´s fartøj, MHV 94 Ringen,
var i dok hele september, men HVF
366 stillede velvilligt MHV 802 Carina

MHV på film

Filmfotografen Kasper Thor

Larsen arbejder for tiden med at

få optaget levende billeder, der

viser marinehjemmeværnets op-

gaver. SAR- og miljø-optagelser

er allerede i kassen. I det nye år

fortsættes bla. med optagelser

af BON. Filmene skal bruges på

MHV sider i hjv.dk og til udstil-

lingsbrug, annoncering mv.

Sætning af flydespærring filmes.

Skærm ved Bilka kasselinie.

Skærm i julepyntet storcenter.

Set af 5.6 milioner kunder

Marinehjemmeværnet støttede politiet, og opgaven
blev gennemført til punkt og prikke gennem tæt
samarbejde mellem de sydfynske flotiller.

Dannebrog ligger trygt til kaj i Ærøskøbing Havn.

Fra mandag den 24. november

til søndag den 7. december har

marinehjemmeværnet annonceret

på skærme i 18 storcentre og 14

Bilka-varehuse fordelt over hele

Danmark. I hver af ugerne har

2.800.000 kunder set spottet,

som både går efter at hverve og

at gøre så mange som muligt

opmærksomme på, hvad marine-

hjemmeværnet laver.
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Flotte certifikater til fire
MHV-navigatører
Af Ninna Falck · Foto: Henning Bach

Han er ikke til søs. Operationsofficer Henning Bach ved Mastal Navigationskoles meget virkelighedstro ”Full mission Brosimulator”.

Frivillige og professionelle samarbejder.

Fire navigatører fra marinehjemme-
værnet har gennemført et IMO-god-
kendt, STCW-certificerende SAR-kur-

sus (Search And Rescue) på Marstal
Navigationsskole. Et kursus som hidtil
kun er gennemført af professionelle
søfarende. De såkaldte IMO STCW-
certifikater, betyder at kursisterne har
opfyldt strenge internationale krav til
vagthavende navigatører. Undervis-
ningen er blandt andet foregået ved
en ”Full Mission brosimulator”, der er
indrettet som en komplet kommando-
bro med wide-screen præsentation,
så man ser ud ad styrehusvinduerne,
ligesom i et rigtigt styrehus.

Kursisterne fra flotillerne i Kor-
sør og Hundested slog til, da der

var ledige pladser, og det var meget
udfordrende at være på kursus sam-
men med professionelle skibsførere.
”Samarbejdet mellem de professio-
nelle og de frivillige forløb formidabelt
under hele kurset. Vi løste de stillede
opgaver sammen, og samtidigt skete
der en umærkelig erfaringsudveksling
imellem os, der gav nogle gode og ef-
ter instruktørernes vurdering særdeles
tilfredsstillende resultater”, fortæller
operationsofficer Henning Bach fra
flotille 255 Korsør, hvorfra hele tre
navigatører gennemførte det kompe-
tencegivende kursus.
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Kort & godt

SKAT og Marinehjemmeværnet har
evalueret deres nye samarbejde.
Der skal foretages et par justeringer,
men alle tommelfingre vender opad.
Samarbejdet har taget fart siden
sommeren, og der er gennemført en
stribe patruljer med tolderne om bord
på marinehjemmeværnets fartøjer.
”Vi er glade for samarbejdet - det
er nogle gode og engagerede folk i
marinehjemmeværnet. Vi kan dårligt få
armene ned igen,” siger Jeanne Blum
fra Skattecenter Køge. Hun bakkes op
af Ole Morsing, Chef for Skats Kontor
for Grænseoverskridende Varebe-
vægelser, som også har påpeget et
par områder, der kan udvikles. F.eks.

bør tolderne godkendes til at bruge
maritim radiokommunikation, så SKAT
selv taler som myndighed i radioen,
når et skib kontaktes til havs. Desuden
er det vigtigt, at MHV-fartøjet ligger i
den helt rigtige vinkel, så besætningen
kan overvåge det skib, tolderne er i
gang med at borde fra gummibåden.
”Der er selvfølgelig nogle ting, der skal
justeres, men det er i småtingsafde-
lingen”, understreger Marinehjemme-
værnsinspektør, kommandør Karsten
Riis Andersen, der også kan melde
om tilfredshed med samarbejdet fra
marinehjemmeværnets besætninger,
som synes, at opgaven for Skat er
spændende og relevant.

Narkohunden Yari på arbejde sammen med Skat og marinehjemmeværnet.

Vædderen sagde farvel

hjv.dk ligner stadig sig selv.

VÆDDEREN søger ny havn.

Inspektionsskibet VÆDDEREN

kom i november på sit sidste

adoptionsbesøg til Odense.

Skibet sejler stadig for Søværnet,

men da Odense er en af de få

danske havne, Søværnets kom-

mende nye fregatter kan anløbe,

har man lavet om på adoptio-

nerne. Flere hundrede borgere

benyttede chancen til at kigge

forbi, og såvel Odense Marinefor-

ening som Odense-Kerteminde-

flotillen, HVF 241, bidrog ved flere

aktiviteter i den anledning.

MOSS forsinket

Det nye styresystem, ’MOSS’, til

www.hjv.dk er forsinket, og pt.

ved man ikke præcis, hvornår det

kommer på plads. Når det skal gå

i luften, vil der komme en periode

på 14 dage, hvor man ikke kan

redigere eller lægge nyheder på

siderne. Perioden vil blive varslet

gennem de respektive myndig-

heder. Indtil da kan man arbejde

videre på alle moduler, og alt vil

blive overført til det nye system.

SKAT: Vi kan dårligt
få armene ned igen!
Af Ole Grosen · Foto: Stephen Valkær



7Martha · Marinehjemmeværnet

NCAGS

Sjældent har skibsfart trukket så store
overskrifter i medierne som netop nu.
Handelsskibe passerer farlige farvande
og angribes af pirater, og danske såvel
som udenlandske orlogsskibe, prøver
at forhindre disse overfald. I mere ’små
situationsbilleder’ hører man om skibe,
der sejler med farlig last ombord,
eller blot om den stærkt øgede trafik
i nationale såvel som internationale
farvande. Alt i alt et øget fokus på
handelsskibe og konvojer, der skaber
en stadig større efterspørgsel på viden
om og kontrol af denne trafik.

Samarbejder og vejleder
Når man taler om kontrol af skibstrafik,
kommer NCAGS ind i billedet. NCAGS
er forkortelsen for ’Naval Coorporation
and Guidance for Shipping’, der er
afløseren for den gamle kontrol med

handelsskibe og konvojer.
” Det vil sige, vi samarbejder

med og vejleder skibsfarten. NCAGS
organisationen er bindeleddet mel-
lem de militære flådestyrker og den
civile skibsfart,” fortæller orlogskap-
tajn Carsten Bryrup, der er NCAGS
sagsbehandler i Søværnets Operative
Kommando.

Krav om engelskkundskaber
”Hele NCAGS området er meget
internationalt orienteret, hvorfor det
er nødvendigt, at personellet kan tale
og skrive engelsk. Personel, der skal
anvendes i udenlandske stabe, skal
desuden være sikkerhedsgodkendt
til HEMMELIGT/NATO SECRET,”
fortsætter Carsten Bryrup. Samtidig
med kravene, byder arbejdet også på
spændende udfordringer og rejsemu-

NCAGS er afgørende for
fremtidens skibstrafik
efterspørgslen på folk med viden om kontrol af skibstrafik stiger. Det åbner
op for udfordrende muligheder for marinehjemmeværnets frivillige.

Af Helle Kolding

NCAGS-operatørerne har det store overblik og kan vejlde skibstrafikken.

Computeren og telefonen er værktøjerne.

ligheder. For der er stor efterspørgsel
på kvalificeret personel også til brug i
udenlandske stabe.

MHV og nCAGS
I Danmark er NCAGS organiseret med
en stab i SOK og to Shipping Coordi-
nation Points (SCP) i henholdsvis Kø-
benhavn og Korsør. Generelt bruges
de to SCPér til træningsaftner, hvor
egentlige øvelser kan foregå alle steder
i landet. Personellet fra marinehjem-
meværnet er indtil videre organiseret
inden for tre flotiller, Stabsflotille 128,
BON 200 og flotille 369 Holmen.

Internationale muligheder
Marinehjemmeværnets rolle er natur-
ligvis størst i dansk område, men af-
hængigt af personellets kvalifikationer
deltager de også i øvelser i udlandet.
Når eller hvis der bliver NCAGS i
internationale operationer, vil der være
muligheder her.

”Der tales meget om en kraftigere
involvering af NCAGS i operationerne
omkring Afrikas Horn. Der er allerede
en del lande, der har nationale bidrag
i området, men der er ingen samlet
koordination endnu,” tilføjer Carsten
Bryrup, der netop selv deltager i et
stort NCAGS NATO møde i Canada. n
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til livvagterne og indeholdt desuden
særlig træning i færdigheder, der lig-
ger ud over det normale speedbåds-
pensum, såsom at kunne borde et
skib og evakuere en VIP sikkert fra et
fartøj og over i en gummibåd uden at
VIP-fartøjet slår ned i fart. Dette blev
gennemført tilfredsstillende med MHV
801 Aldebaran som VIP fartøj.

Marinehjemmeværnet stillede for nylig
instruktører og fartøjer til rådighed, da
15 livvagter fra Politiets Efterretnings-
tjeneste sejlede det sydfynske hav
tyndt i speedbåd.

Kurset tog udgangspunkt i livvag-
ternes hverdag og de hændelser, som
de særligt trænede vagter kan komme
ud for. Jobbet indebærer, at de nogle

gange også skal holde øje med per-
soner til søs, hvilket kræver, at de kan
manøvrere en speedbåd sikkert både
i dagslys og mørke. Så der var meget
fokus på sikker sejlads i speedbåd.

Under kurset blev der planlagt
og gennemført længere orienterings-
sejladser, både som dagsejladser og
natsejladser. Kurset var skræddersyet

PET på kursus

MVH gav PET udfordringer
Marinehjemmeværnet har stillet instruktører og fartøjer til rådighed for 15 livvagter
fra Politiets efterretningstjeneste, så de kunne genopfriske deres evner til søs.

Tekst og foto: Jess Abrahamsen

Livvagterne fra Politiets Efterretningstjeneste afprøver alle hestekræfter i åbent farvand.
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livvagterne på dette kursus klarede
sig fint, da de blev testet ved kursets
afslutning.

Kursusforløb
• Opfriskning af navigatorisk teori
• Bording af fartøj i høj fart
• Manøvrer i havne og strømfyldt

farvand i dagslys og i mørke

Livvagterne blev også sat på lidt af
en prøvelse, da de midt om natten i
en gummibåd skulle lægge til ved en
bådebro i Svendborgssund i totalt
mørke.

Marinehjemmeværnet har gennem
en del år undervist såvel politiet som
livvagter fra Politiets Efterretningstje-
neste i maritim sikkerhed, og også

• Sejladsplanlægning
• Navigationssejlads i mørke,

herunder sejlads i fyrvinkler, 3-4
timers sejlads

• Navigationssejlads i dagslys,
2 timers sejlads

• Bjergning af person i vandet
• Evakuering af VIP fra fartøj
• Bugsering af fartøjer

Kaffe og planlægning i messen af nattens fire timers sejlads.

Hvad gør vi nu? Midtvejsplanlægning på tre timers dagsejlads.

God fart på vej tilbage til Slipshavn efter øvelse ved Svendborg.

To gummibåde nærmer sig fartøjet for at evakuere personer.

Forberedelse af slæbeøvelse.Evakuering i høj fart - en dristig manøvre.Og så lige en tur hen over hækbølgen.
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Tema Norge

Af Jesper Svenningsen · Foto: Leveret af det norske Sjøheimevernet

Sjøheimevernet
udvider flåden
Det norske marinehjemmeværn ’Sjøheimevernet’ omstrukturerer organisationen
og bygger samtidig 8 nye fartøjer, der skal være færdige i løbet af 2009.
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Sjøheimevernet (SHV) yder støtte til
den norske kystvagt langs hele Norges
kyst. Værnets organisation har indtil
nu været delt i fire kommandoer, men
som led i en større effektivisering
indledte man 1. august i år en større
ændring i strukturen.

ny slankere struktur
De tidligere kommandoer i Syd, Vest,
Midt og Nord blev nedlagt, og der
er oprettet et nyt hovedkvarter på
Bergenhus i Bergen, som har det
nationale ansvar og skal stå for den
overordnede ledelse og planlægning.
Derudover er der oprettet to nye un-
derafdelinger, henholdsvis Sjøheime-
vernsgruppe Syd i Bergen og Sjøhei- >

SHV kommando
Bergen

SHV gruppe
Nord
Tromsø

SHV gruppe
Syd
Bergen

2 indsatsstyrker SHV områder SHV områder 2 indsatsstyrker

DykkereFartøjer:

1 Reine-klasse
inkl. 2 lette
fartøjer

4 lette fartøjer

Fartøjer:

1 Reine-klasse
inkl. 2 lette
fartøjer

4 lette fartøjer

Dykkere

norsk Sjøheimevern

mevernsgruppe Nord i Tromsø, som
erstatter de tidligere kommandoer. De
skal lede fredsoperativ virksomhed og
mindre operationer i eget område. Det
er ikke hele strukturen, der ændres, og
de såkaldte SHV-områder skal vare-
tage de samme opgaver som hidtil.

Mere effektivt
”Vi har stadig 17 SHV-områder fordelt
på distrikter, og vi holder også fast i de
fire indsatsstyrker i Syd, Vest, Midt og
Nord,” siger kommandørkaptajn Rune
Furevik, der er ny chef for Sjøheime-
vernet. ”Vi har travlt med at få den
nye struktur på plads, men jeg tror, at
organiseringen bliver mere effektiv, og
at det på den måde bliver lettere at

løse forskellige opgaver sammen med
resten af Heimevernet.”

Lokal forankring
I ”operationsplanen for fred” er der
40 fastansatte og 1750 medlemmer i
Sjøheimevernet. Medlemskab er ikke
frivilligt som i Danmark. Folk udpeges
efter værnepligten, og personellet er
i høj grad en del af kystbefolkningen,
hvor det lokale kendskab kan bruges
til at afsløre det unormale i trafikmøn-
stret. Indtil nu har Sjøheimevernets
opgaver begrænset sig til efterretning
ved hjælp af civile fartøjer og kystmel-
deposter. Nu skal de i fremtiden med
egne fartøjer borde og kontrollere
mistænkelige skibe.

Tromsø

Bergen
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Tema Norge

Større mobilitet med flere skibe
Samtidig med omstruktureringen byg-
ges der otte nye fartøjer til Sjøheime-
vernet. Indtil nu har man brugt nogle af
søværnets gamle fartøjer og lejet skibe
af blandt andet civile støtteforeninger,
men nu kommer Sjøheimevernet altså
til at råde over i alt to store skibe og 12
lette hurtigbåde. De fordeles, så der er
et stort skib med hver to lette fartøjer
placeret i henholdsvis SHV-gruppe
Syd og SHV-gruppe Nord. De reste-
rende otte lette fartøjer bliver placeret i
forskellige områder langs kysten.

Den nye reine-klasse
Først og fremmest er Sjøheimevernet
ved at få bygget to næsten 50 m lange
skibe af Reine-klassen, der er en
modificering af de eksisterende skibe
i Nornen-klassen, som bliver brugt af
den norske kystvagt.

Skibene bygges på ’Szczecin Ship
Repair Yard’ i Stettin i Polen og tilpas-
ses Sjøheimevernets behov. Reine-
klassens skibe skal fungere både som
kommando-, kontrol- og informations-
centre. Derudover skal de også
fungere som skole- og logistikfartøjer,
idet forskelligt udstyr kan blive lagret i
containere ombord på de to nye fartø-
jer. Hvert fartøj kan også laste to af de
mindre både ombord på agterdæk-
ket. En kran placeret på agterdækket
sørger for at laste de to hurtigbåde og
gøre klar til længere transportetaper.

De to nye skibe finansieres af Re-
møy Management og Remøy Shipping
og lejes derefter af Sjøheimevernet for
en periode på 15 år.

De små hurtige
Sjøheimevernet har i dag seks lette
fartøjer af typerne Hårek-klassen og
Gyda-klassen, og der er bestilt yder-
ligere seks nye lette fartøjer, som skal
indgå i den nye Shetland-klasse. Med
de små hurtige fartøjer kan Sjøhei-
mevernet afdække større dele af de
indre fjorde med mindre mandskab.
Det giver en stor mobilitet i Sjøhei-
mevernets taktiske opgaver. De små
skibe bruges til maritim overvågning
og kontrol af norsk havområde og er
først og fremmest effektive til at sætte
mandskab ombord på fremmede
skibe som assistance til politiet ved
visitation og kontrol. n

enheder i Sjøheimevernet

Bordinghold
Bordingholdene blev oprettet efter 11. september og skal bistå politiet i de

indre fjorde. De små hurtige både sendes ud, hvis radaren på land viser

mistænkelige skibe, og bordingholdet går om bord på skibet for at finde ud

af, hvad besætningens ærinde er. Skulle der foregå noget alvorligt, skal holdet

dog trække sig tilbage til deres eget fartøj og overlade aktionen til kystvagten.

Kontroldykkere
Sjøheimevernet har oprettet dykker-

enheder, som blandt andet bruges til

at hjælpe politiet ved eftersøgninger

af forsvundne personer. De kan også

indsættes til kontrol under vandet i de

norske havneområder. Det kan være

fartøjer, der skal kontrolleres under

vandlinien for eventuelle eksplosiver

eller selve kajen, der skal kontrolleres,

inden skibe lægger til. Der er fire dyk-

kerenheder, og de er opstillet ved de

fire SHV indsatsstyrker.

Kystmeldeposter
Kystmeldeposter er små teams af

3-5 personer, der kan indsættes

langs kysten, hvis et område skal

overvåges. De er blandt andet udsty-

ret med mobilradar og computere og

er i kontakt med et fartøj ude i fjor-

den. Kystmeldeposterne er trænet til

at kunne klare sig i op til flere uger

med deres medbragte forsyninger og

det, naturen har at byde på. Imens

sender de løbende billeder af de

overvågede skibe til kommandoen.
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Fakta om fartøjer

1) reine (videreudvikling
af nornen)
Længde: 49,6 m

Bredde 10,3 m

Dybgang: 3,3 m

Max. hastighed: 16 knob

Besætning: 4 officerer, 4 civile,

6 menige og op til 38 personer

ombord i alt

nornen-klassen
(Kystvagten)
Vægt: 761 tons

Længde: 47,2 m

Bredde: 10,3 m

Dybgang: 4,2 m

Motorkraft: 4 maskiner på

i alt 2.500 hk

Økonomifart: 10 knob

Max. hastighed: 16 knob

Bevæbning: 12,7 mm Colt

Besætning: 13 personer

2) Hårek
Længde: 12,9 m

Vægt: 10 tons

Motorkraft: 2x450 hk

Fremdrift: vandjet

Hastighed: 40 knob

Stoplængde: 1-2 bådlængder

Bevæbning: M2 Browning ma-

skingevær på trefod,

kaliber 12,7 mm

Besætning: fire besætningsmed-

lemmer og op til ti passagerer

3) Gyda
Længde: 13,65

Vægt: 14 tons

Motorkraft: 2x640 hk

Fremdrift: vandjet

Hastighed: 43 knob

Stoplængde: 1-2 bådlængder

Bevæbning: M2 Browning ma-

skingevær på trefod,

kaliber 12,7 mm

Besætning: fire besætningsmed-

lemmer og op til ti passagerer

M2 Browning
Mitraljøse på trefod, kaliber

12,7 x 99 mm NATO

1) Reine-klassens to store kommando-og skolefartøjer giver helt nye muligheder.

2) Hårek-klassen. Den mindste af Sjöheimevernets små fartøjer.

3) Gyda-klassen. En lille hurtig båd med en tophastighed på 43 knob.
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Nyt fra Slipshavn

også kaldet elevgangen. Den sugede
vand som en anden svamp op i væg-
gene og i isoleringen med det resultat,
at der blev grobund for skimmelsvamp
og andre bakterier, som trives, hvor
der er fugtigt. Man har forgæves prø-
vet med luftkanaler under bygningen,
men det har ikke hjulpet.

FA, Forsvarets Arbejdsmiljø center
øst, har siden været her og taget
prøver. Disse prøver har bekræftet
mistanken om skimmelsvamp. Da
resultatet af undersøgelsen forelå, blev
Barakken lukket som indkvartering på
kurserne. Indkvartering af kursister/
elever foregår indtil videre ude i byen.

Udover at være en dyr løsning
har det også vist sig, at kursisterne
ikke vil ud og sove på hotel og miste
samværet og hyggen på skolen. De
savner ånden på Slipshavn - efter en
undervisningsdag. Vi ser nu frem til, at
”Barakken” bliver revet ned, og en ny
bygning ser dagens lys.

ind, men denne gang vandet til 1,80
over daglig vande. Det gik hårdt ud
over vores bygninger, især ”Barakken”,

Skimmelsvamp ødelagde Barakken

Julemanden har været
forbi Slipshavn

Af Orlogskaptajn Erik Grubak, Chef for Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Af orlogskaptajn Erik Grubak, Chef for Marinehjemmeværnssektionen Slipshavn

På Hjemmeværnsskolen Slipshavn
havde vi i november 2006 oversvøm-
melse. Det sker tit, når efteråret sætter

Den røde barak i baggrunden under renovationsarbejdet efter oversvømmelsen.

Nu nærmer sig julen, og vi kan se frem
til hygge og gaver.

Slipshavn har taget forskud på
glæderne, idet Julemanden allerede
har besøgt os.

Julemanden er jo som bekendt
en travl mand, så i år har han bare
afleveret en sæk med et større beløb
i kontanter. Hvordan hænger det nu
sammen i disse knappe tider? Jo, ser
I, det er en rigtig julehistorie. Historien
starter før 1. januar 2006:

Der var engang en kantine i Fritids-
området på Slipshavn. Kantinen solgte
forskellige varer til de frivillige, herunder
beklædningsgenstande, souvenirs

mm. Kantinen havde en fundats, som
bestemte, at der blev lagt ca. 10 % i
fortjeneste på alle varer. Overskuddet
skulle så til gengæld, ”vende tilbage”
til de frivillige i form af velfærdsfrem-
mende foranstaltninger. Det skete i de
dage, at der kom nyt fjernsyn, billard-
bord og meget mere.

Forsvarets regnskabstjeneste
(FRT) kontaktede for nylig Sliphavn og
meddelte, at de under en grundig op-
rydning i de gamle ordrenumre, havde
fundet den gamle kantinekonto med
tilhørende indhold. Så ja, Juleman-
den har i år fået nyt navn, men gaven

luner nu alligevel. Se det var en rigtig
julehistorie.

Vi har indtil videre bestilt et nyt
poolbord til erstatning for det godt
slidte keglebillardbord, og vi har i
skrivende stund modtaget flere forslag,
som kontoen kan honorere. Vi glæder
os til, at I tager de nye ting i brug, og
alle på Slipshavn ønsker samtidig jer
alle og jeres familier en god jul og et
godt nytår.
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Kosovo

Jeg var fra den 1. februar til 7. august i
år Chef for Joint Implementation Com-
mission (JIC) i KFOR. Det er den højst
placerede nordiske stilling, og den
skifter mellem de 4 lande. JIC kontrol-
lerer overholdelse af aftaler mellem
KFOR og serbiske sikkerhedsstyrker,
drøfter udvikling og konsekvenser
med parterne, har det overordnede
ansvar for koordination af bevogt-
ningen af Kosovos 700 km. grænser
samt koordinerer med andre aktører
som FN og EU.

Dialog med splittede parter
Lige da jeg tiltrådte, erklærede Kosovo
sin selvstændighed. Serbien havde
siden krigen i 1999 gjort krav på
Kosovo, og erklæringen blev opfattet
som en provokation. Som Chef JIC
havde jeg den daglige kommunikation
med Serbien. Det blev en travl opstart,
især da JIC var eneste etablerede for-
bindelse mellem Kosovo og Serbien.
Hverken FN, EU, OSCE eller Kosovo
selv havde formelle forbindelser til
Serbien, der i øvrigt var splittet over
håndteringen af erklæringen med stor
usikkerhed til følge. Lige fra rygter om
russisk luftlandsætning over misin-
formation og optøjer til afbrænding af
grænseposter, hvor FN og Kosovos

På spændende militær og
diplomatisk opgave i Kosovo
Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten riis Andersen, fortæller
om sine oplevelser og erfaringer som Chef for ”Joint Implementation
Commission” (JIC) i Kosovo Force (KFOr).

Af Kommandør Karsten Riis Andersen, Marinehjemmeværnsinspektør

grænsepoliti blev fordrevet. Under en
kosovoserbisk demonstration i Mitro-
vica blev 1 FN politimand dræbt og 5
hårdt såret. En troværdig og præcis
dialog mellem parterne var altafgø-
rende, og moderate kræfter i Serbien
var en hjælp i modsætning til mere
radikale kræfter. KFOR måtte overtage
afbrændte grænseposter og forstærke
de øvrige, ligesom FN politi opgav
kontrol i det nordligste Kosovo, hvor
der stadig hersker retsløse tilstande,
og kun KFOR opererer. Det har givet
syn for politiets begrænsninger og
militære styrkers berettigelse som for-
udsætning for, at politiet kan udfylde
sin funktion.

KFOr hærstab – en god erfaring
KFOR består af 16000 soldater, hvoraf
1000 er fra Missoury National Guard,
der har visse lighedspunkter med
hærhjemmeværnet. Jeg holdt dem op
mod de øvrige nationers professionel-

le soldater og kunne ikke se forskel –
de var endog på nogle områder bedre
end visse nationers. Jeg fik gode
erfaringer i at indgå på ”Command
Level” i en hærstab. Det var berigende
at arbejde i en stor international or-
ganisation, hvor alle kendte retningen
og trak samme vej. Læren i et nyt og
ukendt miljø med store spændinger er
at være proaktiv indenfor underlagte
rammer for selv at sætte dagsorde-
nen frem for at lade andre gøre det.
At jeg var sømand blev aldrig nævnt
med et ord, og bæring af grøn uniform
var ikke bekymrende, men ganske
hensigtsmæssigt til formålet, for man
bliver hårdhudet af grøn uniform - rent
faktisk på indersiderne af pegefing-
rene af at snøre støvler!

MHV havde 3 mand med i KFOR
hold18, og nu hvor vi stiller soldater til
ISAF i Afghanistan, er der skred i MHV
udvikling til lands og til vands, og det
vil jeg følge tæt. n

Kommandøren ved Austerlitzbroen over

floden Ibar, der deler serbere og albanere.

Karsten Riis Andersen med JIC-staben, der samlet omfattede hele 15 nationaliteter.
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MHI status

I rivende udvikling, men vi
må ikke hvile på laurbærrene
Mænd og materiel - og muligheden for at løse opgaverne bedre.
Inspektøren gør status.

Af Ole Grosen · Foto: Torben Glyum

Karsten Riis Andersen er vendt tilbage til sit kontor på
Kastellet i København og arbejdet som inspektør for marine-
hjemmeværnet. Kommandøren har netop været udsendt til
Kosovo, og efter det halve år hjemmefra kaster han et frisk
blik på marinehjemmeværnet.

nye opgaver og nyt materiel
Endnu et skib af 900-klassen er netop blevet færdigt på
værftet i Søby, og nu mangler kun de to sidste fartøjer, der
skal leveres i dette forsvarsforlig. Imens undersøges mulig-
hederne for at forlænge to skibe af 800-klassen, så også de
får plads til flydespærringer. BON-flotillerne er i gang med
at få gummibåde, og snart følger også de containere med
særligt overvågningsudstyr, der skal forbedre den støtte,
flotillerne kan levere til søværnet og havnebevogtning.

Det er en fast aftale med søværnet, at marinehjemme-
værnet laver farvandsovervågninger (SURVEX) i 50 af årets

52 weekender. Dertil kom nye opgaver for politiet og Skat.
Det glæder inspektøren, at marinehjemmeværnet får nye
opgaver og bedre materiel. ”900-klassen er blevet udviklet
løbende, og 800-klassen er også blevet opdateret. Vi har
fået elektroniske søkort - der er sket et teknisk kvantespring
for marinehjemmeværnets flåde. Vi er gået fra at have kutte-
re til at have fartøjer,” siger kommandør Karsten Riis Ander-
sen. ”Med det nuværende forsvarsforlig fik vi nye opgaver
for politiet, for Skat og for søværnet. Før øvede vi os blot i
farvandsovervågning - nu er vi en del af den. Hver gang et af
vores skibe sejler ud af en havn, er vi på farvandsovervåg-
ning. Vi har fået nye og spændende opgaver ved at sejle for
politiet og toldere, når de laver aktioner til søs, men SURVEX
må vi ikke glemme. Overvågningen af farvandene er vores
”bread and butter”. SURVEX er grundlaget for al maritim
indsættelse, for man kan ikke foretage sig noget uden først
at danne sig et billede af begivenhederne. Man kan sige, at
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hvile på laurbærrene. Der er ting, der ikke kører godt nok.
Det er områder som forsynings- og vedligeholdelsestjene-
sten, og det er den teknisk-faglige støtte til folk, der arbejder
i maskinen. Det handler også om ting, der ellers kan lyde
banale som at få korrigeret de spritkompasser, der stadig
skal være om bord,” siger han.

”Der er sket en stor udvikling i de sidste fem år. Ifølge
Hjemmeværnsloven deltager vi jo i de militære opgaver, der
påhviler moderværnene - i vores tilfælde søværnet. Så det
er naturligt, at vi spørger os selv: Kan marinehjemmeværnet
gøre det bedre for søværnet, og kan vi ansatte gøre det
bedre for de frivillige?”

”Vi har et højt aktivitetsniveau, og det belaster også de
frivillige. De har meget at se til med materiellet, og de skal
leve op til en række dokumentationskrav fra at føre logbøger
til at udfylde SAR-rapporter. Vi er i gang med at finde og
indføre en række administrative lettelser, der skal gøre det
nemmere at være frivillig.

Den maritime kompetence
Vi er ét hjemmeværn, men værnsgrenene har hver især
nogle kompetenceområder, og dem bør vi holde sammen
på, så vi udnytter vores ekspertiser bedst muligt. Kunne vi
overveje, om man organisatorisk kan styrke det maritime
kompetenceområde?

Det er de frivillige, der sejler skibene - vores opgave som
ansatte må så være at samle den faglige ekspertise, så vi
støtter de frivillige, og dermed deres løsning af opgaverne,
bedst muligt,” siger kommandør Karsten Riis Andersen.

”Udviklingen har været fantastisk på både det tekniske
område og når det gælder vores opgaver. Vi lever op til, at
vi skal kunne sejle ud med en times varsel. At vi har frivillige,
der kan dét, når de også har familier og arbejde at passe -
det er lige så fantastisk.” n

farvandsovervågningen svarer til, at politiets patruljevogne
kører rundt i byerne.”
Inspektøren er tilfreds med, at Forsvarets Materieltjeneste
har overtaget en række opgaver, der før lå internt i hjem-
meværnet.

”Det har været en fordel. På det skibssikkerhedsmæs-
sige område har vi fået en større faglighed. Med Forsvarets
Materieltjeneste har vi fået systematiseret en lang række
forhold bedre. De laver for eksempel trækprøver på beslag
osv. Vi har fået en større sikkerhed med de eftersyn, der
ikke er blevet lavet tidligere,” siger Karsten Riis Andersen.

Kan vi gøre det bedre?
Det går fremad på flere områder, men ifølge inspektøren er
der stadig områder, hvor marinehjemmeværnet kan justere
for at få tingene til at fungere endnu bedre.

”Vi kan sige, at vi ligger lunt i svinget, men vi må ikke

Farvandsovervågningen er MHV’s ”bread and butter”.

Foto: Lars Dalby
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BON

Henrik giver de unge en
ordentlig en på opleveren
når Søværnets erhvervspraktikanter skal have en forsmag på værnepligten,
er det en BOn-mand, som kører den hårde øvelse.

Af Leif Bruun · Foto: Søværnet

Oversergent Henrik Gaden fra BON-
flotille 116 i Frederikshavn er en mand,
der tager sine opgaver alvorligt.
Selvom det efterhånden er mere end
13 år siden, man på Flådestation
Frederikshavn bad ham om at arran-
gere en lille ”manøvre” for stationens
erhvervspraktikanter, så er Henrik
fortsat med på opgaven. Hver tirsdag
aften i alle de uger, hvor der ikke lige
holdes skoleferier, går han allerede
ved 17-tiden i gang med de første for-
beredelser til aftenens øvelse, og først
kl. 23 kan han holde fyraften.

I starten fik han hjælp til arbejdet
fra andre lokale hjemmeværnsfolk,
men som tiden er gået, så er mange
af disse faldet fra, og det er derfor nu

Søværnet, der stiller langt de fleste
hjælpere til rådighed.

Antallet af erhvervspraktikanter,
der stiller op til øvelsen, svinger me-
get. Nogle gange er der 10, og andre
gange er gruppen mere end dobbelt
så stor. Ens for de unge mennesker
er det, at de er i alderen fra 15-16 år,
og at de i de følgende timer får ” en
ordentlig en på opleveren”, alt imens
de løber, kryber, kravler, skyder og an-
gribes af skumle fjender i en af egnens
store skove.

Nøjagtigt hvor mange unge men-
nesker, der har været gennem Henriks
lille ”overlevelsesøvelse”, har den
45-årige lagerarbejde ikke tal på, men
et forsigtigt gæt er 5.-6.000 styk.Henrik Gaden kører øvelserne på 13. år.
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Lørdag den 25. oktober kl. 0730
mødte korporal C. E. Hansson og me-
nig M. Nilsson fra flotille BON 200 op
ved Høvelte Kaserne. De skulle støtte
logistikken ved den store demonstra-
tion ”Vælt hegnet!” ved asylcentret
Sandholmlejren. Politiet forventede
400 demonstranter. Der skulle pakkes
forplejning og materiel til 750 betjente
og 50 hjemmeværnsfolk. Mad, drikke,
gasgranater, peberspray, kameraer,
megafoner og førstehjælpsudstyr blev
pakket i stor stil. Efter udleveringen var
der tid til at studere politiets kæmpe
opbud af crossmaskiner, hollæn-
dervogne, Fennec helikopter og den

fremmødte presse. Senere gik de to
BON-folk ud og så til, da demonstran-
terne ankom. Der blev lagt ud med at
spille høj musik, men så blev ”det lilla
flag” hævet, og det var på tide at for-
trække, da det var signalet til det store
raid, og da flokken rent faktisk løb i
retning af de to fredelige tilskuere.

Da betjentene senere begyndte at
vende tilbage, skulle der tages imod
materiel. Det var et sandt virvar, og
aldrig har de to BON’er set så mange
politifolk samlet på én gang, som da
der var skafning i en totalt proppet
kantine på Høvelte Kaserne. En spæn-
dende opgave med ros fra politiet.

Støtte til politiet under
demonstration ved
Sandholmlejren

BON Storebælt flytter til BON 201

BOn-folk fik en lang dag, da de hjalp med logistikken ved den store aktion.

Af Claus Egede Hansson og Ninna Falck

Af Ninna Falck

I en pause måtte M. Nilsson lige kigge

nærmere på Fennec’en.

Premierløjtnant Robert Dølling er indsat

som ny chef for flotille 201.

Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt
Øst, orlogskaptajn Jørgen Fink, har
sammen med flotillecheferne for flotille
246 Nordvestfyn, flotille 255 Korsør
og BON flotille 201 fundet frem til en
fælles løsning på BON 201’s negative
hvervesituation og BON Storebælts
lidt rodløse organisation. De nye planer
blev fremlagt den 19. oktober på et
informationsmøde for personellet i
de tre flotiller. Indsatsenheden BON
Storebælt, som består af BON-folk
fra flotille 246 og 255, nedlægges.
BON-soldaterne i BON Storebælts
to delinger opfordres til at flytte over i

BOn-folk fra tre flotiller samles i én fælles løsning.

BON 201, og mange af flytteposerne er
allerede afleveret.

Chef for det succesrige BON Store-
bælt, premierløjtnant Robert Dølling, er
indsat som ny chef for BON 201. Han
har allerede fået sin stab på plads med
folk fra alle flotillerne, som glæder sig
til at tage fat på opgaverne. Hvis alle
BON-folk fra de tre flotiller bakker op,
kan BON 201 meget hurtigt blive en
særdeles levedygtig flotille med op til
70 aktive medlemmer. Og her stopper
det ikke. Robert Dølling og hans nye
stab har som et af deres mål, at flotillen
skal nå op på 125 aktive soldater.
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OPLOG

Den sidste store brik i organisationen
omkring vedligeholdelsen af marine-
hjemmeværnets fartøjer er nu faldet
på plads. Siden indgåelsen af sidste
forsvarsforlig har det været besluttet,
at Søværnets Operative Logistiske
Støttecentre (OPLOG) i Frederikshavn
og Korsør fremadrettet skulle yde
støtte til Marinehjemmeværnets 30
fartøjer. Af forskellige årsager har der
været problemer med at indkøre hjem-
meværnets fartøjer i OPLOG struktur,
og derfor er opgaven først blevet
overdraget nu pr 1. oktober 2008. Alle

fartøjsmestre og fartøjsassistenter
skulle dermed få lettere og hurtigere
adgang til hjælp og støtte.

Vedligeholdelse på 2 niveauer
Når man taler om operativ logistik i
form af vedligeholdelse og forsyning
af de operative enheder, så gennem-
føres det som udgangspunkt via den
operative struktur. Det sker ud fra
overordnede operative retningslinjer
fra Søværnets Operative Kommando
(SOK) og faglige retningslinjer fra
Forsvarets Materieltjeneste (FMT). De

konkrete vedligeholdelsesopgaver for
Marinehjemmeværnets fartøjer er delt
op på to niveauer. Vedligeholdelsesni-
veau 1 (VN I), som nu er placeret ved
OPLOG og vedligeholdelsesniveau 2
(VN II), som klares af FMT.

OPLOG single point of contact
Planlagt vedligeholdelse (planlagte
værftsophold og større havarier) og
reparation af indleverede defekte kom-
ponenter foregår ved FMT - VN II. Alle
andre former for reparations- og ved-
ligeholdelsesstøtte skal de operative

Nu vedligeholdes
fartøjerne via OPLOG
Søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) udgør nu sammen med
Forsvarets Materieltjeneste (FMt) den samlede struktur for vedligeholdelsen af
marinehjemmeværnets fartøjer.

Af Orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet

OPLOG i Frederikshavn med værksteder og lagerfaciliteter langs kajanlæget.
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OPLOG Frederikshavn
og Korsør

Vedligeholdelsesniveau 1/VN I

Hver OPLOG:

En overværkmester, som

koordinerer reperations- og

vedligeholdelsesanmodninger fra

fartøjerne.

Værksted og lager.

Tager sig af skibets drift i løbet

af året. Komponentudskiftnings-

niveau.

Marinehjemmeværnsfartøj

”Vedligeholdelsesniveau 0”

en fartøjsmester

En fartøjsmesterassistent

Brugervedligehold ved fartøjerne.

Forsvarets
Materieltjeneste

Vedligeholdelsesniveau 2/VN II

FMt Kapacitetscenter for

Hjemmeværnsfartøjer:

En kapacitetsmanager

to skibstypeinspektører

Drift og vedligehold af MHV-

fartøjer på overordnet plan.

Planlagte værftsophold og større

havarier.

små komponenter (fra hovedmotorer
til printkort). Når materiel tages i land
for reparation, sørger OPLOG for, at
materiellet transporteres via lager til VN
II-værksted for reparation/vedligehol-
delse. Tilsvarende kan OPLOG også
foranstalte, at nyt/renoveret materiel
afhentes ved udleverende lager for
levering til montering samt evt. opkø-
ring/justering om bord på enhederne.

telefonen er altid åben
OPLOG kan kontaktes 24 timer i
døgnet 365 dage om året. Man skal
rundt omkring i flotillerne dog lige være
opmærksom på, at OPLOG først tager
stilling til udførelse af en reparationen
den efterfølgende dag. n

enheder rekvirere gennem OPLOG,
der fungerer som ”single point of
contact”. Det betyder med andre ord,
at Fartøjsmesteren altid fremsender
en reparationsanmodning til OPLOG.
Når OPLOG modtager en reparations-
anmodning fra enheden, vil der blive
taget stilling, hvordan opgaven skal
løses, og fartøjet/fartøjsmesteren får
straks en tilbagemelding.

Hvis en vedligeholdelsesopgave er
af en sådan karakter, at flotillen og OP-
LOG ikke selv er i stand til at gennem-
føre den, rekvirerer OPLOG fornøden
assistance ved enten civil leverandør
eller ved FMT (VN II). Denne assistance
drejer sig især om visse større eller
særlige typer af eftersyn og reparatio-

ner, der kun kan eller må gennemføres
af personel med en særlig ekspertise,
som normalt ikke findes i den opera-
tive logistikfunktion.

OPLOG sørger for det meste
OPLOG skal principielt være i stand til
at yde støtten med egne ressourcer.
OPLOG kan lade støtten udføre af
eksterne kontraktleverandører eller af
værkstedsniveauet underlagt FMT. Det
vil afhænge af en vurdering af, hvad
der operativt, økonomisk og tidsmæs-
sigt er mest hensigtsmæssigt.

OPLOG varetager som udgangs-
punkt reparation af materiel, der
befinder sig ombord på enhederne,
herunder udskiftning af store som

Vedligeholdelsesstruktur for MHV fartøjer
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Jule- og nytårshilsen fra præsten

Julen har bragt velsignet bud
Orlogspræst for Marinehjemmeværnet, Annette Molin Schmidt, prædiker ved
Marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke den 4. januar kl. 14.
Hun ser her tilbage på sit første år som orlogspræst og giver et par juletips.

Af orlogspræst Annette Molin Schmidt · Foto: Ninna Falck

På pladserne!
Spring!
Dan kæde!
Arbejd med benene!

Sådan lød de strenge ordrer uafbrudt
fra læreren i november 2007.
Vi var fem kommende orlogspræ-
ster på øvelse i livredningsmidler. Vi
pjaskede rundt i vandet i bassinet i
Auderød og gjorde vores bedste for
både at overleve og leve op til den
standard, der kræves for en præst
i søværnet. Det gik! - og vi kunne
dermed ”stå ret” ved marinehjem-
meværnets (MHV) nytårsgudstjeneste
for det Blå Danmark i 2008 i Holmens
Kirke – klar til indsættelse.

Året der gik
Det har på mange måder været et
begivenhedsrigt år med MHV og Sø-
værnet. Personligt besøgte jeg chef-

stævnet på Slipshavn i marts måned
og holdt et indlæg om etik. I novem-
ber blev det til et længere indlæg ved
officersuddannelsen på Slipshavn.
Vi fik en godt snak om, hvordan vi
behandler hinanden som mennesker,
hvad der gør, at man melder sig som
frivillig, og hvad man kan komme ud
for på en SAR af svære oplevelser, der
kan sætte sig på sjælen. Ellers har jeg
været ude at sejle med Skovshoved
og Køge og har nydt muligheden for
lære besætningerne at kende og bl.a.
afprøvet den nye gummibåd. Tak til
MHV for en dejlig velkomst!

Luk julefreden ind
Som præst kommer man naturligt
med en anden vinkel på tingene og til-
værelsen end den, der ellers er normal
i MHV. Vi præster taler om følelser,
tabuer og kirke – og så ganske meget
andet, skulle jeg hilse at sige. Vi kan i
mange sammenhænge bruges som
en ventil – der dog holder tæt – så
brug os endelig, når vore veje krydses!
Jeg kunne i dette nummer af Martha
fx tænke mig at give et par gode tips
til at lukke juleglæden og julefreden
ind i sømandshjerterne rundt omkring.
Juletiden er jo et virvar af gaver, mad-
indkøb, hastesager og årsafslutninger,
så man kan have brug for et par ting
at holde fast ved.

nytår i Holmens Kirke
Det Blå Danmark fejrer igen i år nytår
i Holmens Kirke den 4. januar kl. 14
med de tre orlogspræster, Kvindelige
Marineres Musikkorps og Holmens
Kirkes Kantori. Der er med andre ord
lagt op til en meget festlig gudstjene-
ste med sang, musik, et par gode ord
og et glas i kirken efterfølgende.
Med ønsket om en god og glædelig jul

til alle og deres familier, siger jeg tak
for det første år som præst for MHV
og glæder mig til det næste
– på gensyn den 4. januar!

Orlogspræst, Annette Molin Schmidt.

Præstens tips
til juleglæde

1. Tænd et lys hver morgen i
december og tak for alt
det, du har

2. Kys og kram din mand,
kone,kæreste, barn eller
ven

3. Nyn din bedste julesang
– én gang om dagen

4. Køb en gave til dig selv,
når du handler til alle de
andre

5. Glæd dig over, at der kun
findes én dag som denne
– og den er din!

6. Se frem til at møde ven-
nerne til Marinehjemme-
værnets nytårsgudstjene-
ste den 4. januar kl. 14
i Holmens Kirke.
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Nyt om navne

Hjemmeværnskommandoen

Informationsmedarbejder Anja
Löffler har opsagt sin stilling pr. 31.
december. Anja starter som chefse-
kretær ved Garderhusarregimentet i
Antvorskov.

Marinehjemmeværnsdistrikt
Vest

Marinehjemmeværnsdistrikt
Øst

Marinehjemmeværnssektion
Slipshavn

navngivning
til januar
Søby Værft på Ærø har afleve-
ret marinehjemmeværnets ny-
este fartøj, MHV 909, til hjem-
meværnet. Om aftenen den 21.
november ankom fartøjet til sin
nye havn i Fredericia hos flotille
134. Navngivningen afholdes
den 18. januar i Fredericia.

Hendes Majestæt Dronningen har
pr. 1. november udnævn Chef for
marinehjemmeværnsdistrikt Vest,
orlogskaptajn Arne Petersen til Kom-
mandørkaptajn.

Guri Kølle, 25 års jubilæum.

Orlogskaptajn Arne Petersen fik
overrakt sin udnævnelse ved en lille
festlighed på Slipshavn 22. oktober.

Birgit Jensen, ny chef for LSE SLH.

Der var en stor begivenhed, da
MHV 909 kom hjem til flotillen.

Premierløjtnant Charlotte
Falkenstrøm er pr. 3. november
vendt tilbage fra barselsorlov og er pr.
samme dato tiltrådt funktionen som
operationsofficer.

Orlogskaptajn Harry C. Hansen er
pr. 3. november tiltrådt funktionen
som BON-officer

Seniorsergent Ulrik G. Nielsen er pr.
3. november tiltrådt stillingen som ud-
dannelsesofficer.

Overassistent Ebba D. Østergaard
bliver pr. 1. januar 2009 ansat som
kontorfuldmægtig ved Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest og tiltræder
funktionen som sekretariatsleder.

Løjtnant Lars D. Christiansen, har
opsagt sin stilling som IOF ved MHDV
31. oktober. Lars fortsætter som NK
ved flotille 115 1. november, og er 15.
november blevet tillagt graden premi-
erløjtnant.

Flotille 151, Kalundborg. Hjemme-
værnsledelsen har afskediget flotille-
chef kaptajnløjtnant Benny Lehmann
Hansen efter ansøgning pr. 30.
september.

Flotille 151, Kalundborg. Premierløjt-
nant John Egemar Andersen tiltræ-
der som flotillechef pr. 30. september.

MHDE har tildelt Kaptajnløjtnant
Benny Lehmann Hansen Hjemme-
værnets Fortjensttegn.

Torben Westering gik på pension
den 31. juli 2008. Torben blev afløst af
Tommy Sørensen, der i dag leverer
alle de materialer, som de forskellige
kurser efterspørger på UMAK.

Den 1. april 2008 tiltrådte Birgit Jen-
sen som chef for det Lokale Støtte
Element Slipshavn (LSE SLH). Birgit
har indtil da været kantineleder på
Slipshavn.

Den 1. august forlod Henrik Ege-
bak Slipshavn til fordel for en stilling
i Dansk Norsk Veritas. Henrik var
tilknyttet Simulatoren.

Den 4. august tiltrådte OK Leif Peter-
sen Slipshavn fra en stilling i SOK. Leif
er blevet sagsbehandler for Motor-,
Hovmester- og Politi/SKAT uddan-
nelserne.

Guri Kølle havde den 1. september
25 års jubilæum på Slipshavn. Dagen
blev markeret ved en lille sammen-
komst.

Jenny Aalund gik på efterløn den 31.
oktober. Jenny var tilknyttet kabyssen
på Slipshavn, hvor hendes frikadeller vil
blive savnet. Jenny blev ”sendt” hjem
på sædvanlig ”Slipshavner-maner”.

Mette Hammer Petersen tiltrådte
den 8. januar 2008 stillingen som
HK Flexmedarbejder med ansvar for
booking af lukafer og uddannelsesfa-
ciliteterne på Slipshavn.

Morten Christensen alias Morten
Bedstemand tiltrådte som flexmed-
arbejder med ansvarsområde UMAK/
kommandskab.



50
Året 1958 var en milepæl i Marinehjemme-
værnets fartøjshistorie. Her fik man virkelig-
gjort en drøm om fartøjer, der var bygget
og indrettet efter marinehjemmeværnets
egne ønsker.

Hjemmeværnet ejede ved starten i
1949 ingen fartøjer. Al sejlads var baseret
på gaster, der stillede deres private fartøjer
til rådighed. Søværnet havde ikke midler
til indkøb af egnet fartøjsmateriel, og først
i 1950 overtog Hjemmeværnet et antal
udtjente ”fiskekuttere”, der havde været an-
vendt til den omfattende minestrygning ef-
ter krigen. I perioden 1950 til 1958 overtog
hjemmeværnet et antal kuttere, motorbåde,
topedoindbjergningsfartøjer samt et antal
gamle tyske motorbåde, der oprindelig var
overtaget af Søværnet efter krigen i 1945.

Bygget på Orlogsvæftet
I 1957 blev det endelig besluttet, at Or-
logsværftets træskibsafdeling på Holmen
i København skulle bygge 3 kuttere til Ma-
rinehjemmeværnet. De 3 fartøjer af MHV
70-klassen blev afleveret fra Orlogsværftet
og overdraget til Marinehjemmeværnet i
1958. Fartøjerne havde et deplacement på
76 tons, længde 20 m, bredde 5,1 m og
en dybgang på 2,5 m, og skød en fart på
10 knob med den oprindelige Alpha Diesel

motor på 240 HK.
I de første år sejlede de 3 fartøjer som fæl-
les skolefartøjer med fast fartøjsfører (ansat
officer). Den ordning ophørte i 1965, og
fartøjerne blev lagt ud til 3 flotiller. Herefter
blev de udlånt til Marinehjemmeværnssek-
tionen på Slipshavn som skolefartøjer.

Moderniseret undervejs
Fartøjerne gennemgik flere ombygninger
med blandt andet forandring af styrehuset
i 1960`erne og nyt styrehus, hovedmotor
samt etablering af bad og toilet i 1980èrne.
Skibene var bygget til en operativ besæt-
ning på 12 mand. Under styrehuset var
der en opholdsbanje, der samtidig kunne
indrettes til underbringelse af 8 mand. De
sidste 4 mand kunne underbringes i et lille
lukaf ude agter. Normalt var der adgang til
dette lukaf gennem en luge i dækket agter,
men i høj sø var det nødvendigt at anvende
adgang til lukafet gennem en dør i maskin-
rummet.

Kabyssen var placeret i den forreste del
af fartøjet, hvilket gav visse problemer med
tilberedning af varm mad i høj sø.

Det sidste fartøj af MHV 70-klassen
udgik af Marinehjemmeværnets tal i 2007
efter næsten 50 års uafbrudt tjeneste.
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Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet

MHV 70 klassen - et rigtigt træskib.

året for MHV
70-klassen


