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TROELS LUND POULSEN:
MHV’s indsats er vigtig for havmiljøet

Våbenjagt med SKAT
MHV skal hjælpe med at
stoppe bandekrigen

18.671 sejltimer
Så mange timer var
fartøjerne på
havet i 2008
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Leder og indhold

Tid til forandring?

I skrivende stund er der ca. en

måned til Forsvarskommissionens

beretning foreligger, og forliget

kan være indgået, inden næste

nummer af Martha udkommer.

Marinehjemmeværnets frivillige

har i rådsorganisationen givet

udtryk for, at de ønsker en styrket

maritim organisation, fordi det

bedre kan understøtte deres ker-

neområder – støtte til søværnet.

Det bør man måske lytte til?

I sidste nummer af Martha

udtrykte jeg ønske om at holde

sammen på de maritime kom-

petencer, fordi MHV har været

igennem en rivende udvikling

uden de store organisatoriske

tilpasninger. Er organisationen

skruet rigtigt sammen inden for

rederidrift, planlægning og gen-

nemførelse? En organisation,

der overordnet er uændret siden

1973, har umiddelbart et behov

for at blive efterset for ikke at

stivne. Præsident Kennedy har en

gang sagt: ”Change is the law of

life. And those who look only to

the past or present are certain to

miss the future”. MHV skal under-

støtte søværnet mv. Det skal være

givende og attraktivt at sejle i

MHV. I lyset af udviklingen, er det

måske tiden til at se på strukturen

af maritime kompetencer, så disse

organiseres til at understøtte

MHV kerneområder i en enkel

struktur, der sikrer, at de rettidigt

udmøntes til gavn for Forsvaret og

de frivillige.

Marinehjemmeværnsinspektør

Kommandør

Karsten Riis Andersen
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Årsrapport

144.472 frivillige mandtimer
Tallene for 2008 er kommet: Marinehjemmeværnets frivillige har igen gjort
en gedigen indsats til støtte for Forsvaret og samfundet.

Af Ninna Falck

Indsættelser
i 2008

SAR: 33 udkald

Miljø: 23 udkald

BON: 17 indsættelser

SURVEX: 100 sejladser

Politi: 23 indsættelser

Skat: 12 indsættelser

Hjemmeværnets samlede

årsrapport bliver

publiceret medio april.

Hjemmeværnskommandoen har nu
gjort resultatet for indsættelserne i
2008 op. For Marinehjemmeværnet
har 2008 været endnu et meget aktivt
år. Et år, hvor marinehjemmeværnet
rutineret har stillet op til de tradi-
tionelle opgaver for søværnet inden
for eftersøgning og redning (SAR),
miljøberedskab, farvandsovervågning
(SURVEX) og indsættelse af Bevogt-
nings- og Nærforsvarsenhederne
(BON). Samtidig har der også været
mange aktiviteter ved de nye opgaver
med kontrolsejladser for politiet og
ikke mindst sejladserne for SKAT, der
for alvor startede i løbet af sommeren.

18.671 sejltimer
Samlet er det blevet til 1.400 sejladser

Opgaverne for SKAT startede i sommeren 2008 og har fyldt godt i ordrebøgerne. Foto: Stephen Valkjær.

i 2008, som fordeler sig på 18.671
sejltimer. Når man kigger på indsatsen
i mandtimer (også kaldet tjeneste-
timer), har marinehjemmeværnets
frivillige samlet lagt 144.472 timer i
støtte til samfundet og Forsvaret. Ved
siden af dette tal kan yderligere læg-
ges tusindvis af timer til uddannelser,
øvelser, administration, møder osv.
Endelig er reaktionstiden også blevet
gjort op, og her lever marinehjem-
meværnet op til kravene på 1 times
beredskabet med en målopfyldelse på
95%. Alt i alt endnu et år alle kan være
meget tilfredse med.

Hold øje med nyhederne på hjv.dk,
hvor årsrapporten vil blive omtalt og
kan downloades.
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farvandene omkring Skagen er større
end i Øresund. Derfor er det vigtigt, at
søværnets kapaciteter koncentreret i
det nordjyske.

MHV skal tage sig af Øresund
Planen er, at marinehjemmevær-
net skal udgøre den danske del af
miljøberedskabet i Øresund, og derfor
styrkes flotillerne i Københavnsområ-
det med yderligere to 900-klassefar-
tøjer udover det 900-klassefartøj, der
netop nu bygges til flotille 367 i Dra-
gør. MHV 900-klassefartøjerne ligger
på en times beredskab ved alvorlige
miljøopgaver, og de kan selvstændigt
sejle ud med flydespærringer og ind-
dæmme olieforurening.

Martha følger op på udviklingen i
årets kommende magasiner.

Kort & godt

Miljøberedskabet er
under forandring

Partierne bag det nuværende for-
svarsforlig har godkendt, at Søvær-
nets to miljøskibe, Gunnar Thorson
og Mette Miljø, flyttes fra Holmen i
København til Flådestation Frederiks-
havn. Samtidig skal der byttes rundt
på marinehjemmeværnets fartøjer, så
to fartøjer af 900-klassen med særlig
miljøkapacitet omplaceres fra Frede-
rikshavn og Aalborg til Helsingør og
København. Flytningen af skibene skal
ifølge aftalen være på plads 1. oktober
2009.

Størst risiko ved Skagen
Omrokeringen af miljøskibene sker
på baggrund af en risikoanalyse fra
Cowi og anbefalingerne i en kapaci-
tetsundersøgelse fra Forsvarsmini-
steriet. Her peger alt på, at risikoen
for og konsekvenserne ved et udslip i

Gunnar Thorson (t.v.) og Mette Miljø (t.h.) rykker nordpå. Foto: SOK.

Søværnets miljøenheder flyttes fra Holmen til
Frederikshavn, og marinehjemmeværnet får ny rolle.

Af Ninna Falck og Charlotte Baun Drejka

Huen – nu på ski

Huen i 2700 m’s højde i Østrig.

Der er lavet 5 hæfter om skibene.

I jagten på MHV-huens færden

er vi nået til Østrig, hvor den har

været på skiferie med flotillechef

Jørgen Falkenberg og opera-

tionsofficer John Strøbæk fra

flotille 367 Dragør. Huen har holdt

Jørgens ører dejligt varme på

pisterne, hvorimod John, som er

hjelm-mand på skiene, foretræk-

ker at bruge den after skiing.

Flådens skibe illustreret

Med tekst, billeder, illustrationer

og tabeller fortæller Tom Wis-

mann i store A4-hæfter detaljeret

om enkelte skibe og om skibs-

klasser fra den danske flåde gen-

nem tiden. Hæfterne koster 110

kr. Se mere på flaadensskibe.dk
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MHV-hold
til Nijmegen

En stolt holdfører, flotillechef
kaptajnløjtnant Per Tommerup,
melder, at marinehjemmeværnet
stiller med et hold på 100-års
jubilæumsåret for den første
Nijmegemmarch. Holdet skal fra
den 21. til den 24. juli tilbagelægge
160 km med fuld oppakning i den
traditionsrige militære march. ”Og
vi går for første gang i marinehjem-
meværnets funktionsuniform M04”,
understreger Per Tommerup.
”Opbakningen har været flot fra
starten, og på et tidspunkt var vi
oppe på 30 interesserede”, fortæl-
ler den garvede marchdeltager,
som godt ved, at der undervejs
sker en justering af tallet, efterhån-
den som besværlighederne med
at få fri og skaderne begynder at
melde sig. Det mørkeblå hold med
deltagere fra hele landet har ikke
samme muligheder som så mange
andre hold til at øve sammen.
Man har delt landet i to og har i
realiteten kun mulighed for samlet
holdtræning, den ene gang holdet
mødes på kontrolmarchen. ”Det er
ikke optimale forhold, men kamp-
viljen og gejsten bærer holdet”,
understreger Per Tommerup, som
oven i købet har fået sikret den
åndelige opbakning ved deltagelse
af mindst én af marinehjemmevær-
nets orlogspræster.

hjemmeværnets stand. Vi havde to
mand på vores 12 kvadratmeter store
stand og to mand cirkulerende rundt i
messehallerne. Vi havde rigtig mange
besøgende, og ud af dem var der 51
personer, der seriøst ville meldes ind
i marinehjemmeværnet. Der var en
del henvendelser fra trekantområdet
men også fra andre dele af Danmark.
Søndag aften under nedtagning af
standen sad vi med en fornemmelse
af, at Boat Show 2009 havde været
meget mere givtigt for marinehjemme-
værnet end Boat Show 2007.

Boat Show 2009 var
meget godt besøgt
- trods finanskrisen
Af Søren Vollund

37.071 bådentusiaster havde pas-
seret tælleapparaterne, da årets
bådudstilling i Fredericia Messecenter
sluttede søndag den 8. marts. I år
var foreninger - bla. marinehjemme-
værnet - henvist til et stort telt ved
hovedindgangen. Umiddelbart ikke
en ønskeplacering, men Boat Show
havde lavet en konkurrence, hvor man
kunne vinde en speedbåd med trailer
til 130.000 kr, og kuponen til konkur-
rencen skulle afleveres i teltet. Det be-
tød, at samtlige besøgende ved Boat
Show kom ind i teltet og forbi marine-

Udstillingen på Boatshow var i år rykket i telt, men det fungerede godt.

Af Ninna Falck
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Kort & godt

Marinehjemmeværnet holder for første
gang i mange år et fælles informa-
tionsseminar for begge distrikter. Det
kommer til at foregå på Ryes Kaserne
i Fredericia fra fredag den 28. august
kl. 18.30 til søndag den 30. august kl.
13.00.

Hvervning på dagsordenen
Programmet er meget varieret, men
fokus er på hvervning. I vil møde
konsulent Freddy Meyer, som giver et
meget smittende og positivt oplæg
om, hvordan man får mere engage-
ment i sine opgaver. Marinehjem-
meværnsinspektøren kommer forbi
og fortæller om tidens udfordringer,

og hverveopgaven vil blive vendt og
drejet i workshops med forskellige
scenarier. En af vores IT-specialister
kommer også forbi og fortæller om
de seneste nyskabelser på hjv.dk, og
endelig så er det en af de helt store
mål med seminaret, at vi alle sammen
mødes, lærer hinanden at kende og
udveksler en masse gode erfaringer.

Vi vil have alle flotiller med
IOF, ROF, KOF og RED er oplagte del-
tagere, oh ellers er ambitionen, at alle
flotiller stiller med mindst en, der inte-
resserer sig for informationsopgaven.
Indkaldelser er sendt til flotillerne, og
man melder sig til i AKOS på hjv.dk.

Kom med til
informationsseminar
Mød alle dine informationskollegaer i hele
marinehjemmeværnet og få ny inspiration.

Af Ninna Falck

Der er meget erfaring med hvervning at hente blandt kollegaerne.

DKH – et år mere

Den Kommitterede for Hjemme-

værnet, Ulrik Kragh, har fået

forlænget sin periode for hjem-

meværnet i et år. Det sker efter

indstilling fra Forsvarsminister Sø-

ren Gade, der lægger vægt på, at

sikre kontinuiteten i hjemmevær-

nets rekruttering og image, ikke

mindst under forligsprocessen.

DKH, Ulrik Kragh.

NCAGS - det store overblik.

NCAGS-kursus

Søværnet mangler NCAGS-

personel. Navigationsuddannede

i MHV vil meget snart modtage

en invitation til et kursus, som vil

køre 5. – 7. juni i år. Kig i postkas-

sen, og se om det kunne være

noget for dig.
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Når toldflaget er sat på MHV gummibåd,
skal våbensmuglerne også passe på.

MHV skal hjælpe SKAT med jagten
på våbensmuglere til søs

Ny blanket: MHV 056

Af Ninna Falck

Af orlogskaptajn Asger Lindeblad, Marinehjemmeværnsinspektoratet

Som følge af bandeurolighederne på
bl.a. Nørrebro i København har SKAT
meldt ud, at man vil anvende sejlad-
serne med marinehjemmeværnets
fartøjer til at intensivere kontrollen af
ulovlige indførsler af våben.

John Nowa Hansen, Chefkonsu-
lent på toldområdet, fortæller, at SKAT
vil bidrage til den samlede indsats
imod bandekrigen ved at overføre
50 ekstra årsværk til bekæmpelse
af våbensmugling, og det drejer sig
hovedsageligt om øgede aktioner
på landjorden. SKAT vil altså kaste
sig ind i kampen med et øget fokus
på våbensmugling – foreløbig i en
afgrænset periode, og her kan sej-

ladserne med marinehjemmeværnet
være en del af mange muligheder.
”Men det bliver inden for rammerne
af den eksisterende aftale”, forklarer
John Nowa Hansen og understreger
desuden, ”Hvis det drejer sig om en
helt konkret opgave, er det ikke en
sag for marinehjemmeværnet. I så
fald kontakter vi Søværnets Operative
Kommando og Rigspolitiet”.

Marinehjemmeværnsinspektør
kommandør Karsten Riis Andersen
udtaler i den sammenhæng, ”Natur-
ligvis bidrager marinehjemmeværnet,
det bedste vi kan, inden for de vilkår
vi er underlagt, og de aftaler vi har
indgået”.

Den 1. januar 2009 udgik blanket
HJK 056 ’Rapport vedr. hjælpeak-
tioner udført af MHV fartøj’. Den
blev afløst af en ny rapportformular,
’MHV Aktivitetsrapport (MHV 056)’.
Atktivitetsrapporten afløste samtidigt
den gamle ’Aktivitetsrapport (MHV
093)’ og ’Månedsdriftsrapport (MHV
094)’, der begge udgik. Den ny MHV
Aktivitetsrapport skal anvendes ved
såvel sejlads med MHV fartøj som ved
BON-enhedernes aktiviteter. Den er
udformet, så den hurtigt kan udfyldes
ved hjælp af ’drop-down’ menuer,
hvor man vælger forudbestemte data.
Det nye er, at fartøjsførerne/BON-de-
lingsførerne skal indsende rapporten
efter hver sejlads/aktivitet. Og rap-
porten indsendes elektronisk på mail
direkte til distriktet. Den skal altså ikke

sendes via flotillecheferne,
der så skal besværes med
at videresende dem. De får
den i stedet til efterretning.
Rapporten er elektronisk
og sender data til en
bagvedliggende data-
base. Man må derfor
ikke gemme den på
skrivebordet, men
skal altid gå ind på
hjv.dk/mhv under
”MHV Blanket-
ter” og hente den
nyeste version.
Gamle versioner
af blanketten
kan nemlig
ikke ’tale med’
databasen.
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Politiøvelse

MHV reddede politiets øvelse

Under en stor øvelse på Ærø fik politiet brug
for ekstra hjælp i tågen, og flotillen i Svendborg
udfyldte den rolle til meget stor tilfredshed for
Fyns Politi.

Af Jesper Svenningsen

Svendborgflotillen beviste, at MHV 810 LUNA kan komme hurtigt ud på vandet, da politiet skulle til Ærø i en fart.

Politiet på Fyn kan stille en større
styrke betjente på Ærø på en halv
time, når de kan flyves til øen. Det
kunne de dog ikke onsdag den 10.
december, efter en stor øvelse var
skudt i gang. Det var en øvelse,
der skulle træne eftersøgning med
hundepatrulje, men responstiden fra
Odense til Ærø var også en væsentlig
faktor. Vejret var ikke med lederen af
øvelsen, politikommissær John Harry
Rasmussen, og de andre øvelsesdel-
tagere. Det blev pludselig tåget, og
man måtte finde på et alternativ til at
blive fløjet over.

Klar på 25 minutter
”Vi blev kontaktet af politiet om hjælp
til at sejle dem til Ærø på grund af
tågen, og vi var klar med syv mand på
25 minutter,” siger Niels Møller, der er
flotillechef i flotille 244 Svendborg. ”Vi
sejlede betjentene og deres hunde til
Ærø, og sejlede dem tilbage til Fyn,
da deres øvelse var færdig.” Med den

korte reaktionstid har flotillen vist,
at marinehjemmeværnet hurtigt kan
være klar, og at politiet kan regne med
LUNA og hendes besætning. ”Nu var
det en øvelse, men vi er også klar, hvis
det bliver alvor,” siger Niels Møller.

Politiet er imponeret
Flotillechef Niels Møller er tilfreds, men
det er intet imod, hvad politikommis-
sær John Harry Rasmussen er. ”Da
vi erkendte, at tågen var for tyk til at
kunne flyve, måtte vi hurtigt finde et
alternativ. Og jeg er meget imponeret
over, hvor hurtigt Marinehjemmevær-
net kunne stille,” siger han. ”At de
kunne stille inden for en halv time er
helt i top og gjorde pludselig øvelsen
meget realistisk.” Som leder af både
hundepatruljen og øvelsen var John
Harry Rasmussen ekstra tilfreds med
øvelsens udvikling. ”Vi kunne have
trænet eftersøgning med hunde et
andet sted, men en del af målet med
øvelsen var at vise Ærøboerne, at vi

hurtigt kan stille på Ærø såvel som
andre steder. Og denne del af øvelsen
stod og faldt med Marinehjemme-
værnets indsats, som var helt i top”,
understreger politikommissæren fra
Fyns Politi, der fik en god erfaring med
samarbejdet.

Løste opgaven sammen
”Vi fik et meget realistisk billede af,
hvordan samarbejdet kan fungere i
en skarp situation”, siger John Harry
Rasmussen og kan sagtens forestille
sig en øvelsesmodel, der involverer
Marinehjemmeværnet – selv i godt
vejr. ”Flyet kan have fem mand og tre
hunde med om bord, så i stedet for at
skulle flyve tre gange, kan jeg forestille
mig, at indsatslederen og et lille hold
flyves til Ærø, hvorefter resten trans-
porteres af Marinehjemmeværnet fra
f.eks. Svendborg. Denne øvelse viste
et godt samarbejde. Vi løste opgaven
sammen, og jeg har kun ros til besæt-
ningen på ’LUNA’.”



9Martha · Marinehjemmeværnet

BON

I februar afviklede Marinehjemme-
værnsdistrikt Øst et kursus for gaster i
Bevogtnings- og Nærforsvarsflotillerne
(BON) med fokus på at få gennemgået
alle de gode rutiner omkring gummi-
båden. Udgangspunkt for øvelsen var
Marinestation København på Holmen.

Egne gummibåde, mere rutine
Alle gaster i BON tager et speed-
bådscertificat, men i den tid, hvor
BON’erne ikke har rådet over egne
gummibåde, har man skullet låne sig
frem ved de sejlende enheders gum-
mibåde. Derfor har der nogle gange
varet langt mellem sejlturene. Det er
klart, at det ikke giver meget rutine.

Nu har flotillerne endelig fået deres
gummibåde, og det er lige netop
derfor, at man har besluttet lige at
tage pulsen på dagsformen blandt

Så skal der trænes
i gummibåd!
BON-flotillerne har fået gummibåde, og nu skal alle
de gode vaner og rutiner helt på plads.

Af Ninna Falck · Foto: Jens Kvist

gasterne og køre dem igennem en
stribe øvelser til genopfriskning.

Alt blev trænet og testet
Formålet med øvelsen var at træne en-
hederne i ”Føring på delings- og grup-
peniveau, håndtering af gummibåd,
udsætning og bjærgning af gummibåd,
til- og fralægning af gummibåd, mand
over bord (”Jason Cradle”), vigeregler,
søsikkerhed, sømandsskab, logistik af
gummibåde under indsættelser samt
kommunikation.”

Kontrollant ved øvelsen, uddannel-
sesbefalingsmand oversergent Carsten
Rosengren, må konstatere, at rutiner-
ne ganske rigtigt trænger til at blive
indøvet, men han var begejstret for den
mængde af gå-på-mod, der blev lagt
for dagen. Han giver her 6 gode råd til
træningen hjemme i flotillerne.

Håndtering af båden så-
vel til søs som i havn. Her
skal man helt generelt se
at få sig noget erfaring

Mand-over-bord-øvelse
skal øves jævnligt og
især ved modtagelse af
et fartøj.

Kompas- og øvrig
navigationssejlads skal
holdes ved lige. Det er
jo nemt at sejle i stille
og klart vejr. Men det er
som regel ikke der, vi
får problemer.

Få vedligeholdt kend-
skabet til bøjer og det
farvand, vi færdes i.

Sæt jer ind i, hvad båden
formår. Dvs. dens ræk-
kevide, lasteevne mm.
Er dette ikke på plads,
må man i gang med at
”boge den”. Få læst på
lektien, så I kan og ved!

For alt i verden, se hvor
du sejler! Herved undgår
du havari med andre
både eller kollision med
drivtømmer og store
tangdynger.

Har vi det hele? Er alt på plads? Klargøring til sejlads ved kaj på Holmen.

BON på øvelse.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Træningsråd



Martha · Marinehjemmeværnet10

Nyt fra Slipshavn

Hjemmeværnsskolens Marinehjem-
meværnssektion Slipshavn gennem-
førte i slutningen af 2008 et Alment
Befalingsmandskursus (ABK) med et
maritimt skær. Der har siden opret-
telsen af ABK været et ønske om,
at kurset blev gjort mere maritimt til
gavn for de kursister, der kommer fra
marinehjemmeværnet.

Slipshavn er rammen
Undtaget et modul, der kræver
skydebanefaciliteter, kan hele ABK nu
gennemføres på Slipshavn. Det helt
afgørende nye her er, at mange af de
scenarier, der trænes, er tænkt ind i
maritime sammenhænge ombord på
et fartøj eller i havnemiljøer. Det op-
levede kursisterne f.eks. på modul 2,

hvor kursisterne skal lære at indsætte
en ikke organisatorisk GRP/ besæt-
ning på 6 – 12 mand i civilrelaterede
opgaver. Her blev der trænet maritime
scenarier som bl.a. afspærring af hav-
neområde, eftersøgning på vandet og
ved strandområder samt evakuering
af havneområde i forbindelse med
brand på skib.

Begejstring
Der var ved afslutningen af kurset
stor begejstring for, at der var taget
initiativ til at få gjort uddannelsen mere
maritim. ABK på Slipshavn er åben for
kursister fra alle værn, men vi gør her-
med marinehjemmeværnets medlem-
mer særligt opmærksomme på denne
nye mulighed.

ABK er blevet mere mørkeblåt
Af Ole L. Nielsen og Ninna Falck

Der trænes maritime scenarier i ABK.

Nyt vedligeholdelseskursus for
sygdomsbehandlere

Af Kaptajn Ole L. Nielsen, Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Hjemmeværnsskolens Marinehjem-
meværnssektion Slipshavn har nu
oprettet et såkaldt sygdomsbehand-
ler, MHV vedligeholdelseskursus.
Kursisterne skal ikke til Slipshavn, da
det foregår på Center for Det Maritime
Sundhedsvæsen (CMS), som ligger på
Fanø ud for Esbjerg.

Skal opdateres hvert 5. år
Kurset henvender sig til personer, der
har sygdomsbehandleruddannelsen,
og som ønsker at opgradere tidligere
uddannelse og gerne vil bevare kva-
lifikationen som sygdomsbehandler.
Det er nemlig sådan, at kvalifikationen
efter et sygdomsbehandlerkursus kun
gælder i fem år.Sygdomsbehandlere med udstyr.

Kurset indeholder:
Orientering om det opdaterede•
lovgrundlag for sygdomsbehand-
lere
Indsamling af data og kommuni-•
kation til Radio Medical
Diagnostiske procedurer•
Behandlingsmæssige procedurer•
Nyeste procedurer for førstehjælp•
og præhospital sygdoms-
behandling
Håndtering af medicin og•
mecinkisten
Livstilssygdomme•

Planlagte kurser i 2009:
19. - 22. april, 27. - 30. september
11. – 14. oktober.

Martha · Marinehjemmeværnet
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tering af marinehjemmeværnets nye
store gummibåd.
I forbindelse med ombygning af far-
tøjet vil der desuden blive gennemført
brandsikring af apteringsområdet og
kabyssen. Der vil ligeledes blive gen-
nemført en forbedret lydisolering af
området ind mod maskinrummet.

En omfattende investering
Ud over de mest synlige ændringer, vil
der være en række store omkostninger
forbundet med en sådan forlængelse.

Der vil være en række følgeom-
kostninger som etablering af 35 m nye
rør, malingsarbejde, klasning, test,
opretning af dokumentation, etablering
af tørtank, flytning af bådstativ, flytning
af boxkøler, nyt teknikrum samt
strømtavler mv. Pris for ombygning, alt
inklusive, løber op i ca. 7,5 millioner pr.
fartøj.

I skrivende stund er der ingen, der
kender tidspunkt for levering af første
fartøj i forlænget udgave. Forsvarets
Materieltjeneste har imidlertid frem-
sendt en projektskitse, der viser, at
første fartøj vil kunne leveres i slutnin-
gen af 2009 starten af 2010.

MHV 800-klassen bliver forlænget
Forsvarsministeriet vil forlænge to fartøjer i MHV 800-klassen med 3,5 meter.
Det betyder, at fartøjerne får en styrket miljøkapacitet og en stribe forbedringer.

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, Marinehjemmeværnsinspektoratet

Der er fra Forsvarsministeriet udtrykt
ønske om, at to enheder af MHV
800-klassen snarest bliver ombyg-
get med henblik på en optimering af
miljøkapaciteten.

Vil ligne 900 klassen
MHV fartøjer af 800-klassen kan i dag
ikke medbringe kystflydespærringer
til operativ indsats ved olieforure-
ningsbekæmpelse, og det betyder
en begrænsning i forhold til fartøjets
indsatsmuligheder. En forlængelse
af fartø¡jer af MHV 800-klassen vil
skabe plads til to gange 180 meter
flydespærringer monteret på ruller og
medfører, at 800-klassen i forlænget
udgave på mange områder vil komme
til at ligne den nye MHV 900-klasse.

Øget sikkerhed
Ud over den ekstra længde, der giver
plads til flydespærringerne, medfører
ændringen også, at fartøjets gum-
mibåd samtidig vil kunne placeres
mere hensigtsmæssigt i styrbord side
af fartøjet. Det vurderes at medføre
en væsentlig forbedret sikkerhed på
agterdækket i forbindelse med hånd-

Nyt til det
forlængede fartøj

• 3,5 meter forlængelse

af skroget

• 2 stk. flydespærringer med

tilhørende hydraulikstation

• Vand/skumkanon på

åben bro

• 1 stk. ny hjælpemotor

(eksisterende hjælpemotor

forbliver)

• Et ekstra baderum på

mellemdækket

• Klimaanlæg i styrehuset

• Ny hydraulisk kran med

fjernbetjening

• Dual ECPINS system

• TV monitor

Forlængelsen af skroget laves lige bag styrehuset.

“Pris for ombygning, alt

inklusive, løber op i ca.

7,5 millioner pr. fartøj

Materiel
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Marinehjemmeværnets
chefstævne gav masser
af nye idéer

Skal marinehjemmeværnets frivillige ud som Force Protection for søværnet?

Fungerer forsyning og vedligeholdelse
af fartøjerne ved OPLOG? Hvad kan
marinehjemmeværnet bruge ”syste-
misk ledelse” til?

Der var mange nye og vigtige infor-
mationer at hente ved Marinehjemme-
værnsinspektør, kommandør Karsten
Riis Andersens årlige chefstævne,
som blev afholdt i weekenden 6. – 8.
marts. 65 ansatte og frivillige che-
fer, næstkommanderende, ledende
informationsofficerer, orlogspræster
og andet nøglepersonel fra marine-
hjemmeværnet havde samlet sig på
Antvorskov Kasserne for at blive prop-
pet med ny viden fra marinehjemme-
værnet, hjemmeværnet og søværnet.

Force protection
Især Chefen for Søværnets Operative
Kommando, kontreadmiral Nils Wang,
fik alle til at spidse ører, da han luftede
tanken om eventuelt at bruge mari-

Af Ninna Falck · Foto: Casper Max Larsen

nehjemmeværnets Bevogtnings- og
Nærforsvarsenheder (BON) som Force
Protection for søværnets skibe på in-
ternationale missioner. En interessant
idé, der nu skal analyseres nærmere.

Det fungerer ved OPLOG
Stabschefen ved OPLOG Korsør,
kommandørkaptajn Erik Romby, gav
et meget dækkende indblik i, hvor-
dan man har fået indkørt opgaven
med forsyning og vedligeholdelse af
marinehjemmeværnets fartøjer, og
hvordan man blandt andet får en nyt-
tig indsigt med statistikker på fejlmel-
dinger. Erik Romby fortalte desuden
til forsamlingens lettere overraskelse,
at opgaven for marinehjemmeværnet
faktisk ikke var så omfattende, som
man havde frygtet.

Lige til at gå hjem og bruge
Om søndagen var der et to timers

blændende indlæg ved orlogskap-
tajn Frank Jeppesen fra Søværnets
Sergentskole om systemisk ledelse,
som flere flotillechefer efterfølgende
udtrykte stor begejstring for. Det var
de parate til at gå lige hjem og bruge.
Frank Jeppesens powerpoint er derfor
bestilt til distribuering, så alle kan
fastholde de gode pointer.

Klædt på til fremtiden
Flotillecheferne holdt som sædvanligt
et helt eget møde undervejs, mens de
øvrige blev orienteret om nye uddan-
nelser og den seneste udvikling på
hjv.dk. Ellers bød stævnet på en lang
række orienteringer fra marinehjem-
meværnsinspektøren, hjemmeværns-
ledelsen og cheferne for marinehjem-
meværnsdistrikterne, Slipshavn og
søværnets marinedistrikter, som
klædte tilhørerne på om udviklingen
på relevante områder.

Chefstævne

Marinehjemmeværnets frivillige chefer, næstkommanderende, øvrigt nøglepersonel og ansatte chefer samles en gang hvert år
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Sidste udkald for sommerens
begivenhed på Slipshavn
Årets uddannelsesuge er ved at være helt
på plads. Meld dig til nu.

Af Lene Brunemark

Planlægningen af den 17. Uddan-
nelsesuge i uge 28 på Slipshavn er i
fuld gang. I år er det Kursusleder Lars
Schwaner, der lægger kursen for de
mange garvede kræfter fra Sekreta-
riatet, Civilafdelingen, Sloppen, Faglig
og Kabyssen for at sikre os alle endnu
en forrygende uddannelsesuge. De
første kurser starter fredag d. 3. juli,
og aktiviteterne fortsætter frem til
lørdag d. 11. juli. Civilafdelingen sørger
hele ugen for, at er der spændende
aktiviteter for børn, unge og civile i
dagtimerne, mens deres pårørende
deltager i kurser. I aftentimerne er
det Sloppen, der tager over med
spændende og sjove arrangemen-
ter for hele familien. ”Vi ønsker en
kombination af faglighed og familieliv,

så alle deltagere får gode og lærerige
oplevelser uden dårlig samvittighed
eller savn”, siger Lars Schwaner.

Vi tilbyder en bred vifte af kurser i
år lige fra dæksgast til funktionskurser,
leder- og instruktørkurser. Du kan fin-
de det samlede udbud i uddannelses-
ugens katalog på www.hjv.dk/MHV/
MHD%20ØST/Nyheder/Sider/Uddan-
nelsesuge2009-1.aspx som kræver
login. Her har du også mulighed for at
printe ekstra ansøgningsskemaer

Markering af jubilæum
Marinehjemmeværnet har valgt at
markere hjemmeværnets 60 års
jubilæum på Slipshavn under uddan-
nelsesugen. Det kommer til at foregå
lørdag den 4. juli.

Særlige udfordringer
I år har vi særlige udfordringer om-
kring indkvarteringen og for-
plejning. Pga. skimmelsvamp
i barakken mangler der et stort antal
køjer, men ved fælles hjælp og tål-
modighed samt is i maven i planlæg-
ningsperioden skal det hele nok gå
op i en højere enhed inden uddan-
nelsesugens start. Omkring forplejning
mangler vi ledige hænder til at give
en hånd med i Kabyssen. Hjælp os
ved at melde dig til via ansøgnings-
skemaet.

Vi glæder os til at se jer og jeres
familier på Slipshavn i uge 28.

Husk – glem ikke at være glad.

Uddannelsesuge

Dæksgaster på vej i vandet

Koncentreret undervisning

Hygge for børnene

Gummibåd for begyndere

Samlingspunktet, Hangaren

Oprydning efter øvelse
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I gør en forskel
I Fredericia navngav miljøminister Troels Lund Poulsen marinehjemmeværnets
nyeste fartøj med miljøkapacitet. Samtidig understregede han den store betydning,
som marinehjemmeværnets frivillige arbejde har for samfundet.

Af Ninna Falck · Foto: Ole Friis

Navngivning

14
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Hvad betyder det for dig, at
miljøområdet i stort omfang
er en folkesag med så mange
frivillige kræfter involveret?

De frivillige kræfter er en kæmpe
gevinst for miljøområdet i Danmark
og en nødvendighed. Miljøet skal
være en folkesag, hvor folket er
med til at arbejde for et bedre
miljø. Marinehjemmeværnet er
et rigtig godt eksempel på, hvor
betydningsfuld den frivillige indsats
er. Det giver inspiration til den
øvrige del af befolkningen, når
ildsjæle står klar til at yde en frivillig
indsats for vores natur, og det er
min opfattelse at der generelt er en
stor respekt om det arbejde, som
marinehjemmeværnet udfører. I
dag er der cirka 5.000 frivillige i

marinehjemmeværnet, og de udfø-
rer en meget vigtig miljøopgave på
de danske farvande. Jeg vil gerne
give en stor cadeau til marinehjem-
meværnsfolkene for den indsats
de yder. Der er tale om yderst
veluddannede folk, der lægger
en masse fritid i at beskytte vores
miljø.

Har du nogen særlige ønsker
eller perspektiver for frem-
tidens samarbejde omkring
havmiljøet?

Når jeg ser på det fremtidige
arbejde med at skabe et renere
havmiljø, er der to forhold, jeg
gerne vil fremhæve.

For det første er det vigtigt, at
alle danske borgere tager med-

ansvar for vores miljø og dermed
havet. I sidste ende starter det med
den enkeltes indsats. Her kommer
marinehjemmeværnet helt naturligt
ind i billedet, fordi I jo ofte opholder
jer på havet og dermed har let ved
at opdage eventuelle forureninger.

For det andet er det vigtigt, at
vi ud over indsatsen i Danmark har
et bredt samarbejde med vores
nabolande om et renere havmiljø.
Det er sagt så tit, men havet ken-
der ingen grænser, og i dag er det
samarbejde, som vi deltager i i EU
og i de regionale havkonventioner,
vigtigt for, at vi kan få et rent hav
og rene strande i Danmark.

Jeg ser frem til at fortsætte det
gode samarbejde med marine-
hjemmeværnet om miljøopgaverne
på havet.

Miljøministeren roser marinehjemmeværnets
indsats for havmiljøet

Miljøminister Troels Lund Poulsen er meget bevidst om det ansvar, som de
frivillige i marinehjemmeværnet har for havmiljøet – både nu og i fremtiden.

”Hendes Majestæt Dronning Margre-
the II har resolveret, at dette fartøj skal
bære navnet SPEDITØREN”.

Med disse ord navngav miljømi-
nister Troels Lund Poulsen søndag
den 18. januar marinehjemmeværnets
nyeste fartøj MHV 909 på Gammel
Havn i Fredericia.

Miljøkapacitet til godshavn
Det var en grå søndag formiddag,
men alligevel tog havnen sig ud fra sin
festlige side. Syv gæstefartøjer fra Ma-
rinehjemmeværnet med flag over top,
en parade med omkring 100 gaster
fra marinehjemmeværnet, musik ved
marinehjemmeværnets orkester fra
Randers og et kanonlaug med hele ti
salutkanoner var på plads for at mar-
kere flotille 134 Fredericias store dag.

At det lige var miljøministeren, der
skulle navngive marinehjemmevær-
nets nyeste fartøj, er ingen tilfældig-
hed. Med et fartøj af 900-klassen har
Danmarks største godshavn fået en

lokal enhed med ekstra miljøkapaci-
tet, som inden for en time kan rykke
ud med 360 meter flydespærring til
inddæmning af olie, hvis uheldet skulle
være ude med et udslip i området. >

Chef for Hjemmeværnet generalmajor Jan Norgaard og miljøministeren på åben bro.
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Navngivning

En stolt minister
Miljøministeren ønskede i sin tale
marinehjemmeværnet og flotillen til-
lykke med det nye fartøj og udtrykte
stolthed over at få lov til at navngive et
skib, som løser opgaver inden for det
område, han er minister for.
”Nu er jeg jo ikke selv sømand, men
det, jeg har set om bord på skibet i
dag, er en lang række flotte kapacite-
ter”, understregede ministeren, som
gerne selv vil med ud og overvære en
miljøøvelse til havs.

Troels Lund Poulsen udtrykte
samtidig sin store anerkendelse for
det flotte frivillige arbejde, der udføres

i både marinehjemmeværnet og hele
hjemmeværnet til stor nytte for sam-
fundet, og han henviste til den store
omstillingsproces, hele hjemmeværnet
har været igennem i nyere tid.

Fortrinligt lokalt samarbejde
Fredericias borgmester Uffe Steiner
var også glad på kommunens og flotil-
lens vegne.

”Det er en fornøjelse at se et skib
i meget høj kvalitet”, understregede
han.

”Vi har et fortrinligt samarbejde i
Fredericia mellem havnen, beredska-
bet og det lokale hjemmeværn, som

vi jo kender så godt. Jeg ved, I har
glædet jer, og man kan se begejstrin-
gen i jeres øjne.”

Og flotillen har vitterligt glædet sig.
Det er et stort spring at gå fra hjem-
meværnets noget bedagede 90-klas-
se og direkte til den nyeste model i
900-klassen. Alle, som sejler i flotillen,
har været på skolebænken for at blive
opdateret i det nye skibs avancerede
drift. Så det var en tilfreds flotillechef,
kaptajnløjtnant Michael Egholm Lar-
sen, der nu sammen med flotillen kan
se frem til en lang række opgaver med
det nye skib, som efter navngivningen
allerede har været indsat flere gange.

Navngiver inspicerer paraden.

Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, KK Arne Petersen, byder velkommen.

Ti gange bragede salutkanonerne, så det rungede i hele havnen.

MHV 909 SPEDITØREN – en styrket miljøkapacitet til Danmarks størst godshavn.

Flag over top.
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Debatten gik livligt hen over bænkene i auditoriet. Koncentrationen var ikke til at tage fejl af.

MVDV Ledelseskonference

Ledelseskonference
med tid til refleksion

Mere gruppearbejde og mere tid til debat om tidens vigtigste spørgsmål.
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest kørte ledelseskonference på en ny måde.

Af Ninna Falck · Foto: Jan Lund

Chef for marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kommandør-
kaptajn Arne Petersen, havde imødekommet sine frivillige
chefers og næstkommanderendes ønske om mere debat
og mindre orientering, da distriktet holdt ledelseskonferen-
ce på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab i sidste weekend
i januar. Derfor var der i lørdagens program afsat i alt fire
timer til to gange gruppearbejde, fremlæggelser og debat.

De store aktuelle spørgsmål
Arne Petersen satte scenen for gruppearbejdet om formid-
dagen, hvor der blev lagt i ovnen til, at grupperne kunne
forholde sig til en stribe aktiviteter og nye tiltag: MHDV
ledelsesdirektiv, GIGANTEX, stormødet, Informationsom-
rådet, fokusflotiller, ny chefuddannelse, ny blanket 056
og meget mere. Hvordan fungerer tingene, kan det gøres
bedre?

Holdspil
Eftermiddagens gruppearbejde blev sat i gang af næstkom-
manderende ved distriktet, orlogskaptajn Pia Johnsen. Med
det danske håndboldherrelandshold som eksempel blev
der lagt op til, at grupperne kunne diskutere og komme
med forslag til, hvad der skal til for at, flotillerne kan blive
”gode hold” med engagement, fairplay, respekt, glæde og
holdspil.

Engageret deltagelse
Der blev arbejdet seriøst i grupperne, og under fremlæggel-
serne var der liv i diskussionerne. Der var mange forskel-

lige synspunkter og konstruktive debatter om de enkelte
temaer, som Arne Petersen og hans stab på distriktet nu
kan gå hjem og tænke videre over.

”Den rigtige blanding”
Flotillechef kaptajnløjtnant Allan Jørgensen fra flotille 137
Aabenraa synes, at det var en god måde ledelseskonfe-
rencen blev afholdt på. ”Der var den orientering, der var
nødvendig, men den fyldte ikke så meget. Der var mulighed
for at få en grundigere diskussion om, hvad vi hver for sig,
mente om tingene. Det er selvfølgelig sådan, at vi godt
kunne have brugt mere tid, men sådan er det jo altid, når
diskussionerne kører godt. Men det er ingen tvivl om, at det
var et godt møde og en god form. Man havde nok fundet
den rigtige blanding”.

Godt at få talt om daglig tjeneste og vilkår
Premierløjtnant Jan Lund er chef for Bevogtnings- og
Nærforsvarsflotille 125 i Århus. Han er ny i chefgruppen og
sætter pris på, at konferencen gav rum for erfaringsudveks-
linger og netværk. ”At mødes på tværs er altid godt for en
organisation, som ikke ses hver dag, og det er ekstra godt
for mig, som ny flotillechef i Marinehjemmeværnet at skabe
netværk, og det gav MHDV ledelseskonference mulighed
for. Vi får talt om den daglige tjeneste og om de vilkår, som
er gældende for sejlende enheder og BON enheder i Ma-
rinehjemmeværnet. Omkring de kommende SAMBONEX
øvelser kom der flere små aftaler på plads, og så gør det
ikke noget, at det hele sker i en god atmosfære.”
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60 års Jubilæum 2009

Man render ikke af pladsen i utide

Af Jens Andersen

Når man er opdraget til loyalitet og
pligttroskab, er det en selvfølge, at
man holder ved, gør sin pligt og udfyl-
der sin plads.

Sådan har 84-årige Annelise Jen-
sen haft det, siden hun i 1949 meldte
sig som frivillig, kvindelig mariner
efter et hverve- og orienteringsmøde
i Gedser, hvor fru Marie Antoinette
von Lowzow, der var chef for Kvin-
deligt Marinekorps, havde fortalt om
korpset, opgaverne og mulighederne
for de fremmødte. Hun havde stiftet
Kvindeligt Marinekorps i 1946 efter
engelsk forbillede.

Gæve piger i provinsen
”Vi havde jo krigen i frisk erindring, og
vi var tolv piger, der meldte os”, husker
Annelise Jensen, der som ældste dat-
ter af en gårdmand var vant til at tage
fat. Det var hende, der skulle hjælpe

”Jeg render ikke fra det, jeg er begyndt på”, siger Annelise Jensen.
Hun startede i Kvindeligt Marinekorps for 60 år siden og er stadig
aktiv i marinehjemmeværnet.

til hjemme, hvor hun fungerede som
karl og arbejdede med både heste og
maskiner. Hun var bare 13 år, da hun
tog fat – og hun har arbejdet hele livet.

”Vi var det første provinshold i
Danmark, og uddannelsen foregik i
Arresødallejren – både grunduddan-
nelse og senere befalingsmandsud-
dannelse, ligesom lejren fungerede
som øvelseslejr”, siger Annelise, der
har mange gode minder om træ-
ning og uddannelse ved Kvindeligt
Marinekorps. Når pigerne fra Gedser
og omegn for eksempel skulle lære
eksercits, var det en befalingsmand
fra den nærliggende radarstation,
der stod for instruktionen – i øvrigt til
stor morskab for marinesoldaterne på
stationen.

Annelise Jensen blev uddannet i
brug af radiomateriel og i O-rumstje-
neste. Hun blev tidligt chef for pigerne

i Gedser og Nykøbing F., der først
holdt til på radarstationen nær Gedser
og senere flyttede til lokaler på Nørre
Skole i Nykøbing F. Annelise er i dag
stadig aktiv i marinehjemmeværnet på
egnen, hvor hun er en del af komman-
dostationsgruppen (KSN) i Hjemme-
værnsflotille 284 Østersøen.

Autoritetstro og hårde krav
”Det var meget strengere dengang”,
husker Annelise Jensen. ”Vi var langt
mere autoritetstro, end man er i dag,
og vi havde desuden ganske ander-
ledes forhold. For eksempel måtte vi
i begyndelsen selv betale for vores
udrustning, og når vi var på kursus
i Arresødallejren, skulle vi selv have
bestik med, hvis ikke vi ville spise med
fingrene. Efter måltidet blev bestikket
rengjort i et par store kar – ét med
klorvand og ét med rent vand. Først

60 års jubilæum

Hjemmeværnet fejrer 60 års
jubilæum i 2009. Derfor bringer
Martha i løbet af året interviews
med medlemmer af marine-
hjemmeværnet, som har været
med siden starten i 1949.

Annelise Jensen fortæller levende om
sit lange liv som aktivt medlem.
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stak man gaflen ned i sandet for at få
eventuelle rester fjernet fra tænderne,
og derefter dyppede man først i
klorvandet og dernæst i det rene vand
for at afslutte med at tørre bestikket af
i trøjens eller skjortens armhule”, siger
Annelise Jensen.

”Det var også noget mere be-
sværligt at blive optaget dengang”,
siger Annelise Jensen. ”Før vi kunne
godkendes, skulle vi stille med læge-
erklæring, vi skulle tage idrætsmærke,
vi skulle til en psykoteknisk prøve, vi
skulle tage samaritteruddannelsen,
og vi skulle gennemføre et kursus i
samfundskundskab”.

Fra blylod til ekkolod
Annelise har alle årene primært be-
skæftiget sig med plot-, radio- og
O-rumsarbejde, men har dog også
været med ude og sejle. Ikke som fast

i en besætning – men dog jævnligt
med på vandet.

”Jeg husker, at jeg en gang var
med på en gammel trækutter, hvor
vi skulle måle dybde med et langt
reb med et blylod i enden og med
en knude for hver meter. I dag kigger
man bare på en skærm og har straks
den præcise dybde”, siger Annelise
Jensen, der i sine mange år i Marine-
hjemmeværnet har været vidne til en
fantastisk teknisk og materielmæssig
udvikling.

Altid aktiv og altid loyal
Udover arbejdet på KSN har Anne-
lise også fundet tid til at være med i
tamburkorpset i mange år og har som
sådan været med ved tattoo adskillige
gange. Hun passede landbrug frem til
1996, sejlede i 22 år på motorfærgen
Kong Frederik IX, nemlig fra ´71 til ´93,

og har altså været frivillig i det danske
forsvar i 60 år. Når man spørger, hvad
der har fået hende til at ”hænge på” i
så mange år, lyder svaret: ”Jeg render
ikke fra det, jeg er begyndt på”. Gan-
ske enkelt. Pligtopfyldende og loyal
overfor først Kvindeligt Marinekorps
og senere Marinehjemmeværnet i 60
år. Og ”still going strong” – det er da
imponerende!

Annelise med foden på dækket 1953.

Marchtræning, Frederiksværk 1954. En lille pause – Annelise til højre 1953.

Pigerne med det nyvaskede bestik 1954. I fuld uniform hjemme på gården 1949.

Arresødallejren.Tambourkorpset i Nykøbing F. i 60’erne.

“Vi var langt mere

autoritetstro, end man er

i dag, og vi havde ganske

anderledes forhold
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Hvervning

Det handler om at
tale med folk

Rekrutteringsofficer Peter Hansen fra Korsør giver
sit bud på, hvad der skal til for at få nye medlemmer.

Af Ninna Falck

Med 126 ud af hjemmeværnets sam-
lede 1230 kontrakter, blev Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst årets bedst
hvervende distrikt. Flotille 255 Korsør
stod for 37 af kontrakterne. Deres
rekrutteringsofficer, løjtnant Peter
Hansen, har planlagt udstillinger fire
weekender og fire dage i år, og han
brugte ca. det samme sidste år.

Gummibåden er et hit
”Det bedste er at få gummibåden
med. Så fanger du dem. Ungerne vil
en tur op i gummibåden, og mens de

hygger sig, kan du tale med forældre-
ne om motoren eller den slags.” forkla-
rer Peter, der helst vil starte snakken
med folk ud fra noget mere konkret
på standen, som de ser på. ”Det er en
fejl at sige ”Hej kunne du tænke dig
at høre mere om hjemmeværnet”, så
flygter folk”.

Egne plakater og foldere
”Plakaterne i vores A-bukke fortæl-
ler om de opgaver, vi har, og hvor
vi mangler folk. Det er vigtigt med
billeder med action, ligesom billedet af

FU SHAN HAI, der går ned ved Born-
holm, det er folk meget interesserede
i. Folderen fra marinehjemmeværnet
bruger vi ikke så meget. Den er mere
upersonlig end den folder, vi selv har
lavet,” forklarer Peter om de materialer,
han bruger.

Ung målgruppe
Peter går efter de unge. Det er dem,
han vil have fat i, og han vil også have
de unge fra flotillen med på udstillin-
gerne, selvom de er mere uprøvede.”
Hvis man har unge folk med, som
ikke er så sikre endnu, så sæt dem til
at dele lidt foldere ud, og sig til dem,
at hvis der er spørgsmål, de ikke kan
svare på, så kan de altid gå hen til en
af de mere erfarne på standen”

Ud og tale med folk
”Alle de dyre reklameartikler med
sportstasker osv. det er ikke det, der
duer. Du skal ud og tale med folk.
Det er vigtigt at møde folk med en
god energi og godt humør frem for at
gemme sig. Vi står både inde på stan-
den, og så går vi ud blandt folk to ad
gangen”, fortæller Peter, der mener,
at det er bedre, når man er to, for så
bliver det ikke så ”tæt på”, som hvis
det er en til en.

Gættekonkurrence og opfølgning.
Samtidig kører Peter gerne en gætte-
konkurrence om en sejltur. Folk skriver
navn, adresse, telefonnummer og al-
der på kuponen, og de kan krydse af,
hvis de vil høre mere om marinehjem-
meværnet. Efter max en uge hiver han
fat i konkurrencedeltagerne, og dem
der ellers er skabt kontakt til. Så kan
de komme ud at sejle eller til en info-
aften, hvor flotillen viser en powerpoint
med en masse gode billeder og for-
tæller om opgaver og muligheder.

Vi bærer nye folk på et sølvfad
Når folk så har udfyldt en ansøgning
og venter på kontrakten, holder Peter
godt fast i dem. ”De kan ikke komme
med på øvelser, men de kan godt
komme med ud at sejle, og ellers kan
man invitere dem med til en aften og
rense våben eller til møder i flotillen.
Her i flotillen bærer vi de nye folk på et
sølvfad”, understreger Peter Jensen
og afslutter dermed sin opskrift på,
hvordan det er lykkkedes flotillen at få
så mange nye medlemmer.

Peter ”Rust” Jensen har sammen med sin flotille hvervet 37 nye medlemmer i 2008.



21Martha · Marinehjemmeværnet

Fornyet MHV-råd
Der har netop været valg til Marinehjemmeværnsrådet.
Læs, hvordan rådsorganisation fungerer.

Af Ninna Falck

Fredag den 6. og lørdag den 7. fe-
bruar mødtes Marinehjemmeværns-
rådet (MHV-rådet) med nyvalgte og
”gamle” medlemmer på Slipshavn og
konstituerede sig med blandt andet
formandskab og repræsentanter til
Landsrådet.

Med på råd om MHV
MHV-rådet er et vigtigt forum, hvor
man debatterer alt, hvad der rører sig
i marinehjemmeværnet og i hjem-
meværnet som helhed. Det kan være
forsyning og vedligehold omkring
fartøjerne, IT-problematikker, de frivil-
liges forhold, uniformering osv. MHV-
rådets anbefalinger bliver taget med i
arbejdet ved distrikterne, inspektoratet
og hjemmeværnsstaben, og endelig
er der de spørgsmål, som føres hele
vejen op til hjemmeværnets Landsråd.

Landsrådet – den frivillige stemme
MHV-rådet er en del af den frivillige
rådsstruktur i hjemmeværnet, der
har Landsrådsrådet som sit øverste
organ. Landsrådet rådgiver hjemme-
værnsledelsen om hjemmeværnets
udvikling og planlægning og fremfører

Marinehjemmeværnsrådet

Formandskab MHI

Karsten Riis Andersen

Suppleant Jørgen Fink

Formandskab

John Abild Hansen

Suppleant Curt Hallberg

Marinehjemmeværnsdistriktschef

Jørgen Fink

Suppleant

Arne Petersen

Informationschef

Ninna Falck

Frivillig fra MHDV

Anja C.I. Hansen

Suppleant Kirsten M. Therkelsen

Frivillig fra MHDV

Henning Kristensen

Suppleant Thorbjørn Ehlers

Frivillig fra MHDV

Hanne Odgaard

Suppleant Jacob Ladegaard Ølholm

Frivillig fra MHDV

Per Seiling

Suppleant Niels Wolf Møller

Frivillig fra MHDE

Bøge Osmundsen

Suppleant Bo Strøyberg (1.)

Frivillig fra MHDE

Jan Norved Hansen

Suppleant Preben Foged (2.)

Frivillig fra MHDE

Lasse Jacobsen

Suppleant Flemming Andersen (3.)

Frivillig fra MHDE

Christine Brandborg

Frivillig fra DBH råd

Curt Ejvind Hallberg

Suppleant Erik P. Hansen

FH repræsentant fra MHDV

John Abild Hansen

Suppleant Michal Lynge

FH repræsentant fra MHDE

Per Tommerup, Alex Poulsen

Landsrådsrepræsentant

Hanne Odgaard

Suppleant Per Seiling

Anja C.I. Hansen

Suppleant Henning Kristensen,

Jan Norved

Suppleant Christine Brandborg

FH Landsrådsrepræsentant

Per Tommerup

Suppleant John Hansen

synspunkter fra sager, som er blevet
behandlet ude i de underliggende råd
ved værn og regioner. Marinehjem-
meværnet har en stærk tradition for at
deltage aktivt i Landsrådet.

Sammensætning af MHV-rådet
Medlemmerne i MHV-rådet er først
udpeget fra underafdelingsrådene i
flotillerne og herefter fra de to distrikts-
råd i henholdsvis Øst og i Vest.
MHV-rådet har en fast sammensæt-
ning og består af Marinehjemme-
værnsinspektøren, en distriktschef,
informationschefen, fire frivillige repræ-
sentanter fra hvert distrikt, en repræ-
sentant for marinehjemmeværnet på
Bornholm samt en repræsentant for
flotillecheferne fra hvert distrikt. Alle
har suppleanter undtaget informa-
tionschefen.

Blandt de frivillige rådsmedlem-
mer vælges 4 repræsentanter med
suppleanter til Landsrådet, hvoraf den
ene er en af MHV-rådets to flotillechef-
repræsentanter. Endelig vælger rådet
blandt sine frivillige medlemmer en
repræsentant, der deler formandska-
bet i MHV-rådet med inspektøren.

Det nye Marinehjemmeværnsråd samlet på Slipshavn

Marinehjemmeværnsrådet
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ABSALON i Adenbugten

Med Somalia om Styrbord

Journalist og informationsofficer i Marinehjemmeværnet, Helle Kolding,
fortæller om livet som presseofficer på Søværnets skib ABSALON i Adenbugten.

Af Helle Kolding

Med en bagende varm sol og et far-
vand, hvor delfiner og flyvefisk boltrer
sig i de blågrønne bølger, kunne
man forledes til at tro, at man var på
krydstogtsferie. Men synet af geværer,
missiler og to kanoner for og en agter,
bringer hurtigt virkeligheden tilbage.

Mission: Antipirateri
I to måneder har jeg været ombord
på HDMS ABSALON, der netop nu
sejler ud for Somalias kyst. Vores op-
gave er først og fremmest at jage og
uskadeliggøre de mange pirater, der
hovedsagligt kommer fra Somalia og
hærger de stærkt trafikerede farvande

mellem Yemen og Afrikas kyst, også
kendt som Adenbugten. ABSALON
har siden august 2008 været med i
missionen. Først i Task Force 150,
hvor ABSALON var kommandoskib i
seks måneder, og siden februar nu i
Task Force 151, hvor mandatet ude-
lukkende gælder antipirateri. I denne
lange periode har ABSALON blandt
andet været med til at afværge et pira-
tangreb, konfiskeret en række illegale
våben og tilbageholdt fem formodede
pirater, der senere blev overdraget til
retsforfølgelse i Holland.

Opgaver for pressen og pårørende
Jeg er presseofficer ombord (PIO), og
mine opgaver er at stå for såvel den
interne som den eksterne informa-
tion samt videreformidling af nyheder
hjemmefra, hernedefra og fra den
store verden. Hvis medier fra Danmark
eller resten af verden henvender sig
til ABSALON, er det mig, de først vil
komme til at snakke med, inden de
formidles videre til eksempelvis chefen
for en udtalelse. Dagligt prøver jeg at
lave en lille miniavis med uddrag fra
dagens danske mediers hovedhisto-

rier, der bliver lagt rundt i messerne til
fælles oplysning. Derudover tager jeg
en masse billeder, som kan bruges
som dokumentation af vores daglig-
dag og opgaver – og når der ’måtte
ske noget’ i området. Desuden leverer
jeg jævnligt artikler og små historier til
søværnets egne hjemmesider, blandt
andet 2. eskadres pårørendeside.

Altid på vagt
Selvom stemningen ombord hurtigt
bliver jovial og optimistisk, som vi
danskere nu har for vane, så ved
alle også, at det her ikke bare er en
almindelig rutinesejlads mellem Kø-
benhavn og Rønne eller en øvelse ved
Skotland. Der er skarp ammunition i
LMG’erne, og der kan være folk ude
omkring, der ikke vil os det godt. Ikke
alle både, vi møder, er venlige fiskere
eller handelsfolk. På Broen holdes der
udkig. Der er travlhed i O-rummet, og
agter gøres helikopteren klar til endnu
en opgave. Patruljering langs Soma-
lias kyster. Døgnet rundt er der vågne
folk på ABSALON, og presseofficeren,
PIO, er klar til at skrive om eller foto-
grafere deres færden.Helle med Somalias kyst i baggrunden.
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Nyt om navne

Hjemmeværnskommandoen

Marinehjemmeværnsdistrikt
Vest

Marinehjemmeværnsdistrikt
Øst

Informationsmedarbejder, Hanne
Nielsen, er den 1. november ansat
i Kommunikationsafdelingen, hvor
hun blandt andet støtter marinehjem-
meværnets informationsvirksom-
hed. Hanne kommer fra en stilling i
forsvarskommandoens ITP-IKT- og
procesafdeling.

Hanne Nielsen.

PL Torben Egon Andreasen (t.v.) og Chef

for MHDE, OK Jørgen Fink.

Fra venstre: Svend-Erik Olsen, Chef

for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest,

kommandørkaptajn Arne Petersen

og Finn Ottosen.

Flotille 135, Premierløjtnant Finn
Ottosen er tiltrådt som chef den 1.
januar og er blevet tillagt graden som
kaptajnløjtnant. Finn afløser kaptajn-
løjtnant Svend-Erik Olsen.

Årets flotille 2008: Flotille 124 Århus.
Årets INFO-flotille 2008: Flotille 137
Aabenaa. Årets bedst skydende flotille
2008: Flotille 125 BON Århus.

Distriktet har i perioden tillagt hele 5
flotillechefer graden af kaptajnløjtnant.

Ledige stillinger

Flotille 132 Horsens søger nyt
personel til besættelse af føl-
gende nøgleposter i flotillen:

Næstkommanderende
(NK/HVF)

Operationsofficer
(OPO/HVF)

Kommandobefalingsmand
(KBM/HVF)

Har du uddannelsen og lysten,
er du medlem af hjemmevær-
net, og bor du inden for 30 km
fra Horsens, så er du meget
velkommen til at kontakte
Carsten Blicher Therkelsen på
e-mail:

cbtherkelsen@stofanet.dk

Assistent Linda Engelhardt Nielsen er
ansat ved distriktet som barselsvikar
pr. 1. marts.

Flotille 201, premierløjtnant Robert
Dølling er tiltrådt som chef den 30. no-
vember. Robert afløser Premierløjtnant
Leif Von Qualen.

Hjemmeværnsflotille 135 i Kolding
har fået ny chef. Efter tre år som
flotillechef har kaptajnløjtnant
Svend-Erik Olsen overladt roret
til sin tidligere næstkommande-
rende, Finn Ottosen. Chefskiftet
blev markeret, da flotillen holdt
nytårsparole på Staldgården, og
her benyttede distriktschefen,
kommandørkaptajn Arne Petersen
lejligheden til at forfremme Finn
Ottesen til kaptajnløjtnant. Ved
sin fratræden som chef har den
62-årige Svend-Erik Olsen 26 år
på bagen som hjemmeværns-
mand, og han vil fremtidigt være at
finde som ”flink menig” i flotillens
senior-gruppe. Den 44-årige Finn
Ottosen har været aktiv i marine-
hjemmeværnet i 21 år og har i tre
år varetaget jobbet som næstkom-
manderende. Han er uddannet
fartøjsfører og efter at have virket

Ny flotillechef i Kolding

Af Leif Bruun

som sådan i 13 år, så var han i fem
år flotillens operationsofficer. I sit
nye job bliver han chef for ca. 65
aktive søfolk, som på skift beman-
der det grå marinehjemmeværns-
fartøj, der gennem mange år har
været en fast del af havnebilledet i
Kolding.

Flotille 368, Løjtnant Torben Egon
Andreasen er tiltrådt som chef den
1. januar og er blevet tillagt graden
som premierløjtnant. Torben afløser
kaptajnløjtnant Keld Stjerndrup.

Flotille 255, Løjtnant Keld Rosenberg
er tiltrådt som chef den 1. februar og
er blevet tillagt graden som premier-
løjtnant. Keld afløser premierløjtnant
Michael Fjord Petersen.

MHDE har tildelt Chef for flotille 300
Kvindelige Marineres Musikkorps,
Premierløjtnant Anita Jensen, Hjem-
meværnets Fortjensttegn.



Søværnets inspektionsskib THETIS sejler
lige nu som kommandoskib, efter at Dan-
mark den 13. januar 2009 overtog ledelsen
af NATOs minerydningsstyrke, Standing
NATO Mine Counter Measures Group 1,
også kendt som SNMCMG1.

THETIS står i spidsen for en styrke, der
består af seks minerydningsenheder fra
England, Tyskland, Holland, Belgien og Let-
land. Senere i 2009 vil flere komme til. Mi-
nerydningsstyrken skal blandt andet rydde
miner og torpedoer fra 2. Verdenskrig ud
for invasionsstrandene ved Normandiet og
ud for Belgiens og Hollands kyster.

Om opgaven siger chefen for NATO mine-
rydningsstaben 2009, kommandørkaptajn
Henrik Holck Rasmussen:

”Selv om minerne ikke længere er funk-
tionsduelige, udgør de en væsentlig risiko
for fiskerne, der hver uge får disse eksplo-
siver i nettene. Desuden hindrer minerne
etablering af kommunikationskabler samt
nye olie- og gasledninger. Derfor er en af
vores vigtigste opgaver, at vi bortsprænger
de mange miner fra krigens tid”.

THETIS forlod sammen med sin styrke
Danmark den 13. januar og ligger lige nu

ved Sardinien i Middelhavet, hvor det har
deltaget i en stor NATO-øvelse med 40
deltagende enheder og desuden træner
forskellige minerydningsscenarier. På vej til
Sardinien var styrken først en tur på hava-
riskole ved den tyske flåde i Neustadt og
sejlede herefter en periode i farvandsover-
vågningen ved Gibraltarstrædet.

Ud over minerydningen venter der mange
aktiviteter. Igennem 2009 vil minerydnings-
styrken deltage i en række øvelser med
andre flådestyrker. Blandt andre amerikan-
ske hangarskibsgrupper og amfibieenheder
samt NATOs fregat- og destroyergrupper
ud for South Carolina på den amerikanske
østkyst.
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Af Ninna Falck og SOK

THETIS med 4 skibe fra minerydningsstyrken.

THETIS i spidsen for minerydning


