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Leder og indhold

kære marinere

Det er tiden for mig at afgå fra Ma-
rinehjemmeværnet, og jeg vil gerne 
understrege, at det er et ønske helt 
fra min side. 

For mig er det vigtigt, at Marine-
hjemmeværnet i dag har en endog 
meget stærk position i samfundet 
og i forsvaret.  

Marinehjemmeværnet er – uden 
sammenligning - den værnsgren, 
der yder mest for forsvarets opga-
ver, og som også yder et substan-
tielt bidrag til andre myndigheders 
opgavevaretagelse såsom politi 
og SKAT. Det aftvinger en enorm 
respekt for den frivillighed og det 
engagement, hvert enkelt medlem 
yder til denne opgavevaretagelse. 
Tak skal I have.

Et fælles Hjemmeværn forudsæt-
ter også respekt om fagligheden 
og den maritime kultur og dens 
værdier, hvilket udgør mit håb for 
fremtiden.

Jeg føler næsten, jeg kender jer 
alle sammen og har nydt samvæ-
ret, humøret og viljestyrken med 
jer. Jeg og mange andre i forsvaret 
og søværnet ved, at Marinehjem-
meværnet kan man regne med.

Derfor vil jeg ønske Marinehjem-
meværnet vinden i ryggen, medlø-
bende sø og sol på dæk og husk: 
Det skal også være sjovt at sejle!

K. Riis Andersen
Kommandør
Marinehjemmeværnsinspektør 
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Materiel

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 
Marinehjemmeværnsinspektoratet

Hjemmeværnskommandoen har des-
værre, tilsvarende hæren, søværnet 
og flyvevåbnet, måttet iværksætte en 
forskydning i de planlagte materielan-
skaffelser. 

Hjemmeværnets planlagte og 
igangværende anskaffelser, der ikke 
er omfattet af kontraktlige bindinger, er 
sat i bero indtil videre.

konsekvenser for  
marinehjemmeværnet
For marinehjemmeværnet får for-
skydningen i materielanskaffelserne 
betydning for en række planlagte 
anskaffelser 

Under fmp-1  
udskydes blandt andet

•  Udrustning og materiel til bevogt-
ningscontainer, MHV (4 stk.), herun-
der gummibåde samt sonar (forsøg) 
til havneobservation.

for fmp-2 er følgende materiel-
anskaffelser sat i bero i 2009

•  Sidste leverancer af regntøj M/94 
(stabspersonel).

•  Jakke, kort M/04, kasket M/04, og 
benklæder M/97 (dele af tjenesteu-
niform).

•  Sweater M/79, marineblå (kan først 
leveres i 2010).

•  Sweater, let, M/98 marineblå (office-
rer) (kan først leveres i 2010).

•  Dragt og sikkerhedsstøvler til gum-
mibådsbesætninger.

•  Magnetkompas til 1. fartøjsserie af 
MHV 900 klassen. 

•  Udskiftning af stationært radioudstyr 
i MHV 800 og 900 klassen.

•  Udskiftning af GMDSS- nødradio i 
alle fartøjer.

•  Anskaffelse af gnistfrie ATEX hånd-
holdte radioer.

Som det fremgår, vil planlagte og 
igangværende anskaffelser, der er 
omfattet af kontraktlige bindinger, ikke 
blive sat i bero. Det betyder for mari-

nehjemmeværnet, at levering af MHV 
911 gennemføres som planlagt. Som 
følge af den særlige uniformssituation 
indkaldes Hjemmeværnets Uniforms-
udvalg til et ekstraordinært møde. 

fmp-1 og -2
 

fmp-1: Forsvarets Materiel Plan 

1 omfatter større anskaffelses-

projekter. Disse projekter er in-

deholdt i den politisk godkendte 

materielskitse, der er en del af et 

forsvarsforlig. De enkelte projek-

ter beskrives og godkendes ved 

aktstykker. 

fmp-2: Forsvarets Materiel Plan 

2 omfatter mindre anskaffelser til 

supplement af allerede implemen-

teret udrustning og materiel, samt 

driftsøkonomi til vedligeholdelse, 

ammunition og lagertræk mv. 

Materielanskaffelser er udskudt
en stribe materielanskaffelser til forsvaret er sat i bero. det samme gælder for hele 
hjemmeværnet og herunder også planlagte materielanskaffelser til både de sejlende 
flotiller og til Bevogtnings- og nærforsvarsflotillerne (Bon). 

BON må vente på de nye gummibåde.
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Kort & godt

Forsvarsminister Søren Gades nyindstif-
tede frivillighedspris blev den 26. marts 
uddelt for første gang. Det foregik på 
Kastellet i København, hvor fire hjem-
meværnssoldater fra Storkøbenhavn 
og hjemmeværnsflotille 471 fra Born-
holm modtog den nye pris, der gives 
både til enkeltpersoner og til enheder, 
der har gjort sig særligt bemærket ved 
deres ekstraordinære indsats i bered-
skabet. Frivilligprisen til årets enhed i 
hjemmeværnet blev overrakt til Hjem-
meværnsflotille 471 Bornholm for stor 
støtte til både SKAT og politiet blandt 
andet ved at bidrage til at træne politiets 
indsatsstyrker. Flotillechef, Per Wistisen, 
modtog prisen til flotillen, der næsten 
fungerer som en stor familie og i 2008 
har gennemført 56 sejladser og 770 
timer til søs. ”Vi er overraskede over 
at få prisen. Vi har jo bare gjort vores 

arbejde, og mange andre enheder gør 
en lige så stor indsats,” siger flotillechef 
Per Wistisen, der var mødt op sammen 
med næstkommanderende i flotillen, 
Henrik Pedersen. ”Vi er mødt op som 
repræsentanter for hele flotillen, men det 
er gasternes fortjeneste, at vi får prisen,” 
siger en stolt flotillechef.

Forsvarsministerens frivilligpris 
til flotillen på Bornholm

Flotillechef Per Wistisen og næstkom-
manderende, Henrik Pedersen.

Fartøjerne MHV 813 BAUNEN, MHV 
803 ARIES, MHV 903 HJORTØ og 
MHV 816 PATRIOTEN fra marinehjem-
meværnet var 30. april og 1. maj på 
eftersøgning rundt om Bornholm. 
De deltog i søværnets internationale 
redningsøvelse, BALTIC SAREX, som 
pludselig blev til virkelighed, efter at en 
finsk helikopter fandt en redningskrans 
fra et polsk trawler i havet. Farvandet 
omkring Bornholm havde det bedst 
tænkelige udgangspunkt for eftersøg-
ningen med 25 fartøjer, 4 helikoptere, 
to fly, 5 specialenheder samt en færge 
og en coaster, som netop var i fuld 

gang med Europas største søred-
ningsøvelse. Kaptajnløjtnant John 
Strøbæk fra marinehjemmeværnet, 
der var instruktør på øvelsen for 6. 
gang, kunne også konstatere, at alle 
de småfejl, man fik korrigeret under 
øvelsen, var rettet op i den virkelige 
SAR-operation (search and rescue). 
”Kommunikationen og sejladsmøn-
strene virkede perfekt” fortalte John 
Strøbæk. Men det hjalp desværre ikke, 
for eftersøgningen førte ikke til fundet 
af hverken den polske trawler, som til-
syneladende var sunket meget hurtigt, 
eller dens fem mand store besætning.

Øvelsen blev 
til virkelighed

På grund af øvelsen var der mange fartøjer til eftersøgningen omkring Bornholm.

mHV info-seminar

27 royale skud

Af Ninna Falck

Efter mere end 50 år på Syd-

havnsvej ved Havnen i Vording-

borg måtte flotille 256 Storstrøm-

men flytte ud i februar. Men nye 

lokaler stod klar på det gamle 

Masnedøfort, hvor flotillen nu er 

ved at være på plads.

flotille på fortet

For første gang i mange år samles 

alle info-folk i hele MHV til et fæl-

les seminar fra den 28. til den 30. 

august i Fredericia. Er du interes-

seret i informationsarbejdet, så 

se at melde dig til på hjv.dk til en 

weekend, hvor vi arbejder med, 

hvordan man skaber engagement 

for opgaverne, samler inspiration 

til hvervning, lærer hinanden 

bedre at kende og meget mere. 

I anledning af Dronningens besøg 

med Kongeskibet i Nyborg blev 

der affyret ikke færre end 27 skud 

fra Marinestation Slipshavns 40 

millimeter salutkanoner. Det er det 

højeste antal salutskud, der må 

affyres – og kun for majestæten.

Masnedøfortet

Få alle de gode ideér

Salut fra Marinestation Slipshavn 
for Dronningen og Dannebrog.
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På Dronningens fødselsdag den 16. 
april anløb ABSALON Amalie Kaj i 
København efter syv måneders togt, 
hvor det har bekæmpet pirater ved 
Adenbugten. Marinehjemmevær-
net deltog ved ankomsten med to 
fartøjer nemlig MHV 811 APOLLO fra 
Helsingør og MHV 809 ANTARES fra 
Skovshoved og udførte patruljering 
på kajen. Opgaven med patruljerin-
gen på kajen, samt adgangskontrol 
til ABSALON blev hele dagen klaret 
af 9 gaster fra marinehjemmeværnets 
bevogtnings- og nærforsvarsflo-
tille, HVF 200 BON Sjælland, under 
ledelse af sergent Brian Madsen. 
Kaptajnløjtnant Helle Kolding, der er 
journalist og informationsof-
ficer i marinehjemmeværnet, 
har sejlet som presse- og 
informationsofficer (PIO) på 
ABSALON i den sidste pe-

riode i Adenbugten. Hun fik sammen 
med de andre fra togtet overrakt en 
medalje for indsatsen.

Af flotillechef Alex Poulsen

I lighed med tidligere år har Skovsho-
vedflotillen i starten af året været ude 
med sit �roadshow� i de lokale sejlklub-
ber. Efter en kort præsentation af flotillen 
er foredraget bygget op over 4 overskrif-
ter: ”Hvad store skibe kan se”, ”Søsik-
kerhed”, ”Søulykke og søredning” samt 
”Helikoptere”. Under den første overskrift 
fortæller vi om, hvordan verden ser ud 
fra broen på et typisk handelsfartøj. Det 
er både optisk og med radar, og vi for-
klarer med billeder, hvordan man ser. Vi 
gør meget ud af at fortælle, hvor meget 
plads store skibe skal bruge til f.eks. et 
”fuld stop”, og hvordan en skibsfører kan 
være nødt til at prioritere i en kritisk si-
tuation, f.eks. i et snævert løb. Det giver 
som regel en livlig diskussion. Herefter 
taler vi om søsikkerhed ud fra lidt andre 
vinkler end dem, der typisk anlægges i 
undervisningen. Det er egen sikkerhed, 
eget fartøjs sikkerhed og det, vi kalder 
”Hvad nu hvis…” Vi runder af med at 
fortælle om, hvad der sker, og hvad der 
sættes i gang, hvis der erkendes en for-
modet ulykke. Er tiden til det, fortæller 

vi om, hvordan man skal forholde sig, 
hvis man skal have hjælp fra en he-
likopter. Endelig får alle et tilbud om 
at komme med på en aftensejlads 
for at se fyr, bøjer og skibe mm. i 
den virkelige verden. Der er pæn 
tilslutning, og vi har altid fået 
virkeligt gode tilbagemeldinger.

MHV støttede ved 
ABSALONs hjemkomst
Af informationsofficer Per Steen Lynge

Helle Kolding i søværnets fine
uniform, model ”Top gun”.

En BON-soldat klar til
at tage imod ABSALON

Der er altid stor interesse for marine-
hjemmeværnets foredrag.

Vi lærer 
lystsejlerne 
om sikkerhed 
til søs
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Kort & godt

Marinehjemmeværnets tre orlogs-
præster var på dæksgastkursus i juni. 
Intet var vel mere nærliggende end at 
arrangere en gudstjeneste undervejs. 
Orlogspræst Ulrik Pilemand, som er 
tilknyttet Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest, havde en grå morgen i Svend-
borg Havn arrangeret et lille rejsealter 
på agterdækket af MHV 909 SPEDI-
TØREN. Her talte han for forsamlingen 
af kursister og instruktører om for-
gængeligheden, og om hvordan vi alle 
samtidig er en del af den store helhed. 
Eksemplet var sandslottet, der skylles 
bort på stranden. På den ene side tabt 
for evigt, og på den anden side opslugt 
af havet, som omslutter hele kloden. 
Med ordene om evigheden og havet, 
fadervor og et par velkendte morgen-
sange fik kurset en helt ny dimension, 
der passede utroligt fint ind i den ellers 
hektiske kursusuge, og som var til stor 
glæde for alle.

Gudstjeneste på dækket

Orlogspræst Ulrik Pilemand hoppede 
ud af rollen som kursist for en stund.

Søren og Hans på vagt i Amadillo-lejren

Et lille pusterum med eftertænksomhed, 
bøn og morgensang.

fÆnø til Helsingør

ny folder til mHV

kommunikationsseminar

Helsingør glæder sig over at have 

modtaget et helt nyt skib, nemlig 

MHV 906 FÆNØ. Til gengæld 

måtte man tage afsked med det 

gode skib APOLLO, der blev 

overdraget til Frederikshavn i et 

direkte bytte med FÆNØ. ”Vi er 

meget glade for FÆNØ. APOLLO 

er også et godt skib, men FÆNØ 

har andre gode egenskaber og er 

mere støjsvagt,” fortæller flotil-

lechef Jan Winther.

På opfordring fra MHV-rådet er 

der produceret en ny 4 siders A4 

folder om marinehjemmeværnet. 

Folderen beskriver opgaver, mate-

riel og ikke mindst de indrappor-

terede tal for marinehjemmevær-

nets indsættelser. Folderen kan 

anvendes bredt og bestilles via 

informations-officererne. 

MHV 906 FÆNØ

Sammen med 28 andre hjemme-
værnssoldater er Søren og Hans fra 
marinehjemmeværnets bevogtnings- 
og nærforsvarsstyrke (BON) udsendt 
til Amadillo-lejren i Afghanistans 
Helman-provins. Her bevogter de 
den øde beliggende lejr, som ligger 5 
timers kørsel fra hovedkvarteret Camp 
Bastion. 

Søren og Hans er med på ISAF 
hold nr. 7, og det er første gang, at 
hjemmeværnet har folk så tæt på 
fronten, hvor hærens enheder ofte 
er i kamp med Taleban. Og opgaven 
er netop at støtte og aflaste hærens 
enheder. ”Jeg var træt af at sidde 
hjemme og ikke kunne gøre noget”, 
forklarer Søren om, hvorfor han er 
taget af sted. ”Jeg har siddet i uniform 

herhjemme i 16 år, og kunne se solda-
terkammeraterne tage ud i verden og 
kæmpe. Jeg vil ud og gøre en forskel”, 
understreger han. For Hans gælder 
lidt af det samme - at komme ud og 
blive brugt som soldat. ”Jeg har trænet 
bevogtning så længe. Hvis jeg ikke 
prøver det nu, har det ikke samme 
mening at gå på øvelser osv. Her skal 
man stå distancen.” siger Hans, som 
også ser det som en personlig udfor-
dring at komme ud og prøve noget 
helt andet. ”Og så er det jo en hjælp til  
de afghanere, der er dernede” forkla-
rede Hans i et interview, lige inden de 
to BON-soldater tog afsted. Søren og 
Hans har oplevet meget under deres 
ophold i Amadillo, og det kan du læse 
mere om i næste nummer af Martha.

To marinere i Amadillo

I september og november afholder 

hjemmeværnet 4 kommunikations-

seminarer rundt om i landet. Her 

kan alle med interesse for informa-

tion hente nye ideer til rekruttering, 

presse, fastholdelse og hjv.dk - og 

desuden møde kollegaerne fra alle 

værn. Læs mere på forsiden af hjv.

dk og tilmeld dig i aktivitetsmo-

dulet.

MarinehjemmeværnetVi sejler for Danmark !

Marinehjemmeværnet:

Læs om vores:



7Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Af Jesper Svenningsen

En besætning fra flotille 255 Korsør var 
på farvandsovervågning den 22. marts, 
og havde netop hjulpet en lystfisker 
med motorstop, da de blev bedt om at 
assistere lodsen i forbindelse med et 
stort containerskib ’Karin Schepers’, 
der var gået på grund ved Saltholm ud 
for Amager. Karin Schepers besætning 
havde ikke været til at komme i kontakt 
med, da Søværnets Operative Kom-
mando (SOK) og Bornholms Marined-
istrikt gentagne gange havde forsøgt 
at kalde skibet. ”Da vi lagde til ’Karin 
Schepers’, var lodsen allerede om bord 
og havde konstateret, at både kaptajnen 
og førstestyrmanden var berusede,” 
siger Jimmi Nielsen, der var næstkom-
manderende på marinehjemmeværnets 
fartøj MHV 813 BAUNEN, som Korsør 
havde lånt af flotillen i Dragør. Kort efter 
fik Jimmy og hans folk den opgave af 

SOK at fortælle kaptajnen, at de skulle 
tilbageholde hans skib på vegne af SOK 
og den danske stat. I det meste af en 
time havde marinehjemmeværnet kom-
mandoen på skibet, da lodsen var gået 

fra borde igen. ”Det var en noget speciel 
oplevelse,” siger Jimmi Nielsen. Efterføl-
gende overtog næstkommanderende 
fra miljøskibet GUNNAR THORSON 
kommandoen. 

MHV havde kommandoen over 
grundstødt containerskib

MHV holder vagt på broen. Søværnet ville ikke have den berusede besætning til at 
sejle videre med containerskibet.

Fire glade 60 års jubilarer fra marinehjemmeværnet i Nymindegab med deres 
mange fortjente tegn, inklusive deres nye 60 års tegn fra hjemmeværnet.

Dronningen delte selv hver eneste af de 68 
tegn ud til jubilarerne.

Hele kongefamilien kiggede med på 
sidelinjen, da 68 jubilarer den 1. april fik 
overrakt hjemmeværnets 60-års tegn af 
Dronning Margrethe på Hjemmeværns-
skolens paradeplads i Nymindegab. 
Enhver festlig og højtidelig begivenhed 
har sine æresgæster. Ved paraden var 
det så afgjort de 68 jubilarer, der har 
været med hele vejen siden hjemmevær-
nets start 1. april 1949. Heriblandt fem 

jubilarer fra marinehjemmeværnet. Med 
de rød hvide dannebrogsfaner, Kron-
prinsesse Mary i spættet uniform og i 
forreste geled og den øvrige kongefamilie 
som tilskuere på tribunen blev hyldesten 
til æresgæsterne så dansk, som man 
overhovedet kunne tænke sig. ”I har 
bragt hjemmeværnet til det, vi ser i dag, 
hvor hjemmeværnet er dybt forankret 
i befolkningen. I har udvist en offervilje 

og uegennytte som er karakteristisk for 
frivillige soldater,” understregede dron-
ningen, der selv har de gladeste minder 
fra sine unge år i hjemmeværnet. Også 
hjemmeværnschef, generalmajor Jan S. 
Norgaard hyldede veteranerne: ”Dagen 
i dag tilhører jer. I har ydet en kæmpe 
indsats,” påpegede hjemmeværnschefen 
på en dag, som blev fejret med parade, 
reception og en festlig middag. 

Storslået 60 års jubilæum i Nymindegab
Af Charlotte Baun Drejka
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BON

Af informationsofficer Helle Kolding

Lyden ’chop’, ’chop’, ’chop’ kommer 
nærmere og giver genlyd mod de høje 
skrænter i grusgraven. Sand og grus 
hvirvles op som rødt støv i en ørken og 
gør det et øjeblik svært at se helikopte-
ren, der i samme øjeblik tordner frem fra 
horisonten, ’hænger’ over skrænterne 
og på ingen tid har droppet sin last.

Hurtigere end skyggerne kan følge 
dem, forsvinder to-tre skikkelser i 
krattet. Skud lyder. Så bliver der stille. 
I næste nu er helikopteren tilbage, og 
skikkelserne forsvundet med den!

Det kunne have været Afghanistans 
bjerge eller Iraks ørken, men stedet 
denne formiddag er den vestjyske muld 
omkring det store militære øvelsester-
ræn i Borris. I knap en uges tid øver 
internationale specialstyrker forskellige 
militære færdigheder, og med som støt-
teelement er ni frivillige marinehjemme-
værnsmedlemmer fra tre BON-enheder.

gør det spændende at være i Bon
De frivillige BON-soldater har sat kryds 
i kalenderen og fået fri fra civile gøremål 

for at stå her på den jyske hede og 
spejde efter folk og materiel. Men de har 
ikke et øjeblik fortrudt, heller ikke selvom 
det lunefulde forårsvejr byder på både 
gevaldige regnbyger, blæst og herlig 
sol. Tværtimod. ”Det er det her, der gør 

det spændende at være med i BON”, 
siger Brian fra BON. ”Også selvom der 
er ventetid!”. Sammen med kollegaen 
Michael skal han denne dag sørge for at 
afspærre og bevogte et område ved en 
stor silo, hvor specialstyrker vil foretage 
et angreb med præcisionsskydning efter 
såkaldte terrormål. 

støtter sikkerheden 
Da der skal skydes med skarpt, er det 
vigtigt, at ingen mennesker eller dyr 

forvilder sig ind i området imens, og det 
er her, BON-soldaterne kommer ind i bil-
ledet. Tæt på området ligger civile veje, 
og de sørger for, at ingen civile kommer 
for tæt på, mens indsatsen foregår.

Samtidig har de selv mulighed for 
at følge specialstyrkernes færden og 
opgaver og ’suge til sig’ af deres rutiner 
og erfaring.

”Det er vigtigt for sikkerheden, at vi 
er her. Og det er spændende at følge 
med i, hvad specialstyrkerne foretager 
sig. De er hurtige og dygtige”, forklarer 
Brian

Det kan BON-soldat Carsten også 
nikke genkendende til. Han er en af de 
BON’er, der er sat til at bistå ved en af 
områdets skydebaner, hvor der skal sky-
des fra helikopteren mod udvalgte mål 
for enden af den lange smalle bane. Og 
selvom det går stærkt, og helikopteren 
ikke har mange sekunder at rutte med til 
sin opgave, så er træfsikkerheden stor.

Bruger ferien for at være med
For Carstens vedkommende er det 
hans første møde med specialstyr-
kerne, og han synes, at det er en 

ni soldater fra bevogtnings- og nærforsvarsstyrken (Bon) har været en tur i Jylland 
på øvelse med frømandskorpset og internationale specialkorps. Bon skulle bl.a. 
stå for at bevogte og afspærre området omkring øvelsen ”falcon eye”.

Skarp træning 
er en ferie værd

“det er ikke hårdt arbejde, 
men det er vigtigt for 
sikkerheden, at vi er her.
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spændende oplevelse. Selv tilhører 
han BON 200 og har været med i 
marinehjemmeværnet i 11 år.

I lighed med Brian og Michael har 
han også brugt ferie og til dels afspad-
sering fra sit civile job for at kunne være 
med her i denne uge. Ingen af dem var 
i tvivl om at bruge ferie, når mulig-
heden bød sig for at kunne øve med 
specialstyrkerne.

”Det er både spændende, og vi 
lærer meget”, forklarer mændene som 
med en mund.

med specialstyrkerne for 5. gang
Leder af ugens lille BON-deling, Løjt-
nant Morten Schebye, forstår fuldt ud 
sine ’folks’ tankegang.

”Nu har vi efterhånden fem gange 
trænet med specialstyrkerne, og det 
giver os en masse. Men vi håber selv-
følgelig også, at vi kan bibringe spe-
cialstyrkerne en del. Og det kan det jo 
tyde på, siden de gerne vil bruge os,” 
forklarer han.

 ”Mange af vores opgaver og vores 
træning gør jo netop, at vi er godt 
rustet til at støtte specialstyrkerne i 

deres arbejde,” supplerer han hurtigt.
Som BON-soldat kræves der en god 
fysisk form, og at soldaten kan yde ad-
skillige timer til tjenesten pr. år. Typisk 
mange hundrede timer mere om året 
for den enkelte end hjemmeværnets 
krav - og masser af træning. 

Bon indsat fra luften
Udover at agere vagter for specialstyr-
kerne, bød ugen også på en række 
andre støtteopgaver og kulminerede 
på sidstedagen med helikopterflyv-
ning, hvor BON-soldaterne blev taktisk 
indsat fra luften. En oplevelse de havde 
set frem til hele ugen, og som lykkedes 
over al forventning.

”Jo mere vi får tydeliggjort, hvad vi 
kan bruges til, og hvem vi er, jo mere 
kan vi også håbe på at blive brugt,” 
siger Morten Schebye. ”Og det hvad 
enten vi bliver at til at bevogte, være 
vagt - eller som sidst på øvelsen agere 
’fjendtlig styrke’ og får lov til også en 
taktisk indsats.” Kombinationen af 
BON’s grundige feltuddannelse og ma-
ritime islæt, med blandt andet indsats 
fra gummibåd, mener Morten Schebye 

også er nærmest skræddersyet til 
specialstyrkerne.

frømandskorpset tilfredse
Ansvarlig for øvelse Falcon Eye, instruk-
tør Henning Thisgaard fra Frømands-
korpset, var glad for BON-soldaternes 
medvirken.

”De er meget interesserede i at hjæl-
pe os, og de lever op til vores krav, når 
vi sætter dem på de forskellige opgaver. 
Nu har vi jo efterhånden brugt dem 
nogle gange, og det er et samarbejde, 
vi er meget glade for”, understreger han.
Et samarbejde han gerne vil fortsætte, 
når mulighederne byder sig. ”Det er rart 
at have med BON’erne at gøre, de virker 
meget motiverede,” slutter han. 

”Vi er positivt indstillede over for flere 
udfordringer, og jeg føler, at vi allerede 
viser, at vi har et stort potentiale. Også 
til at klare endnu flere opgaver, eksem-
pelvis internationalt. Vores uddannelse 
rummer også en del af det, som militær-
politiet træner. Vi kan fungere som et 
supplement og stærkt støtteelement til 
både dem og specialstyrkerne,” under-
streger Morten Schebye.

BON på taktisk indsættelse med  
søværnets Lynx helikopter.

Grusgraven genlød af skud.  
En frømandssoldat ligger i stilling.

Klar til at agere fjendestyrke. Der var lige lejlighed til at skyde med det legendariske amerikanske M14 gevær.

Mauser viste stort talent for at afsøge 
området. Den er også en fin ”helohund”. 
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Nyt fra Slipshavn

Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Af kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen,  
Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Udgangspunktet for arbejdet med 
opdateringen af navigationsuddannel-
serne har fra starten været at skærpe de 
navigatoriske dyder.

Der er med andre ord ikke tale 
om en radikal ny måde at gennemføre 
navigationsuddannelserne på. Funda-
mentet er fortsat duelighedsbeviset og 
en yachtskipper af tredje grad. 

den nye struktur
Selve uddannelsen består af fire mo-
duler benævnt MHV NAV I til MHV NAV 
IV. Modulerne er tidsmæssigt adskilt 
af perioder, hvor kursisten er hjemme 
i flotillen. Her gennemføres en række 
sejladser/øvelser. Opgaverne er styret af 
beskrevne øvelser i de såkaldte ”On the 
Job Training” (OJT). Disse opgaver løses 
af den pågældende i samråd med en 
udpeget mentor om bord under flotillens 
almindelige sejladsprogram. Perioderne 

mellem modulerne er af vital betydning, 
for det er her, kursisten opnår den for-
nødne rutine, som er nødvendig for at 
kvalificere sig til næste modul. Timefor-
bruget på OJT forventes i gennemsnit at 
være cirka 60 timer. Perioderne mellem 
modulerne bruges også til at gennem-
føre andre kvalificerende kurser såsom 
SAR 1,  SAR 2 og ABK modulerne. 
 

Introduktionen af en mentor i flotillen 
er ny i forhold til tidligere. Mentorens 
rolle bliver bindeleddet mellem flotillen, 
distriktet og skolen.

fjernundervisning
Fjernundervisning vil som tidligere blive 
benyttet, hvor det giver mening. Fjernun-
dervisningsopgaverne skal være afleve-

siden årsskiftet har der været arbejdet målrettet med en opdatering af de naviga-
toriske uddannelser, som udbydes af marinehjemmeværnssektionen på slipshavn. 

Navigationsuddannelserne 
bliver opdateret

Der er lagt vægt på endnu mere tid til at øve mellem modulerne og blive rutineret.

Som noget nyt skal navigatørerne samarbejde med en mentor,
når de er hjemme og øve mellem modulerne.
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ret og godkendt forud for starten på det 
tilhørende tilstedemodul. Fjernundervis-
ningsopgaverne udvikles sådan, at de 
lægger op til det tilstedemodul, som de 
er en del af. Det skal forstås sådan, at 
er der en sejladsplanlægning i fjernun-
dervisningsmodulet, er det også den 
sejladsplanlægning, der arbejdes med 
på tilstedemodulet.   

mere sejltid
Igennem et øget fokus på tiden mellem 
de forskellige moduler (OJT) samt en 
styrkelse af de forberedende fjernun-
dervisningopgaver er det arbejdsgrup-
pens opfattelse, at den enkelte kursist 
vil opleve et øget antal brotimer på de 
sejlende nav-kurser. Hermed opnås en 
større grad af rutine. 

Udbydes efter sommerferien 
Arbejdsgruppen (AG NAV) forventer, 
at den ny uddannelsesstruktur kan 
afprøves som pilotprojekter på de navi-
gationsuddannelser, der er udbudt efter 
sommerferien 2009. Uddannelsesdirek-
tiver, fagplaner og tilhørende lektions-
planer er sendt til godkendelse.

Uddannelsen til fartøjs-
fører er den længste i 
hele hjemmeværnet.

Hyggeligt samvær og de bedste venner. Hovme-
steren ombord har kontakten og snakken med 
alle i besætningen. Hvorfor ikke blive hovmester 
i flotillen? Her er nye og sjove udfordringer, og 
alle kan være med.

Af orlogskaptajn Leif Petersen, Marinestation Slipshavn

Hvad skal du kunne
Du skal være god til at lytte, for det er dig, som får alle historierne - 
både historierne hjemmefra og dem i flotillen. Og du kommer ikke til at 
kede dig. I kabyssen er der næsten altid gæster: Én skal lige vide, hvad 
menuen er i aften, én vil lige høre, om der er mere af den gode pølse 
fra frokosten, og der er altid én på vej efter kaffe. Nå ja, og så det evige 
spørgsmål: Er der mere kage?

Uddannelsen
Uddannelsen er ikke svær, og så giver den civil kompetence. Du får et 
civilt godkendt certifikat i ”Almen fødevarehygiejne”, så du også kan 
hjælpe i køkkenet i fx sports- og fritidsklubber. Kurset tager kun 5 dage. 
Tre dage på AMU-centeret i Odense og to dage på Slipshavn. Under 
hele kurset bor du på Slipshavn.

 
der er altid brug for en hovmester! 
På skolen har vi ofte brug for en hovmester. 
Her kan du være med på de sejlende kurser 
som hovmester. Du modtager selvfølgelig 
vederlag efter gældende satser. 

Er du allerede hovmester, og vil du gerne 
hjælpe på de sejlende kurser, så ring til skolen 
og meld dig som hovmester.

få mere information
Vil du vide mere om hovmesteruddannelsen i 
marinehjemmeværnet, så klik ind på www.hvs-
info.dk, her finder du mere om uddannelsen, og 
du kan se, hvornår kurserne kører.

Har du yderligere spørgsmål, så ring til 
Marinehjemmeværnsskolen på Slipshavn, 
Leif Petersen, orlogskaptajn og hovmester på 
tlf.: 6331 7514. Du kan også sende en mail 
på lejope@mil.dk

Bliv hovmester 

i marinehjemmeværnet!

Hovmesteren 
snakker med 
alle.

de 4 naV-moduler
mHV naV I: Duelighedsbevis
mHV naV II: Yacht Skipper af tredje 
grad (”navigatør i ukompliceret far-
vand”)
mHV naV III: Vagtchef (”under alle 
navigatoriske forhold”)
mHV naV IV: Fartøjsfører
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Flotille 137 Aabenraa, som i fremtiden 
skal bemande MHV 910 RINGEN, var 
oppe på de høje nagler, og alt var på 
plads på dagen - måske lige bortset fra 
det gode vejr. Forud for navngivningen 
var Gammelhavn blevet anløbet af fem 
hjemmeværnsfartøjer fra henholdsvis 
Esbjerg, Århus, Fredericia, Kolding og 
Sønderborg, og på kajen var deres 
mandskaber opstillet til en parade til 
ære for dagens æresgæster, nemlig 

borgmester Tove Larsen, Chef for 
Hjemmeværnet, generalmajor Jan 
Norgaard, Marinehjemmeværns-
inspektør kommandør Karsten Riis 
Andersen og navngiveren; Chef for 
Søværnets Operative Kommando, 
kontreadmiral Niels Wang. Chef for 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kom-
mandørkaptajn Arne Petersen bød alle 
velkommen.

Et større antal borgere fra Aabenraa 
og omegn havde trodset det regnfulde 
vejr og var mødt frem, og under hele 
paraden gjorde marinehjemmeværnets 
eget orkester sit til at gøre hele sean-
cen ekstra festlig. Under selve paraden 
og navngivningen var regnen stilnet 
af, og ses der bort fra en karabinhage 
mellem vimplerne, der gik op, netop 
som der skulle flages »over top« med 
signalflag, så forløb hele navngivningen 
helt perfekt, lige efter drejebogen.  

rIngen er klar til opgaverne
Ved den følgende reception i Sønderjyl-
landshallen udtrykte Nils Wang både 
glæden ved at være navngiver og 
alvoren i søværnets og marinehjemme-
værnets fælles opgaver. ”Jeg er stolt 
over at navngive jeres fartøj. Jeg har 
altid gerne ville navngive et af søvær-
nets skibe, og nu har jeg navngivet 
jeres. Søværnets og marinehjemme-
værnets opgaver er et kolossalt stort 
ansvar, som kun kan løses, hvis man er 
til rådighed, og I skal gøre alt, hvad I  

kan for 
at være skarpe hele 

tiden. Det er vigtigt - vi redder 
liv!,” understregede navngiveren og 
forærede ved samme lejlighed flotillen 
et våbenskjold fra Søværnets Operative 
Kommando og et stormglas. Flotille-
chef Allan Jørgensen, Aabenraa, sagde 
på vegne af sit mandskab tak til alle, 
der havde medvirket i dagens program. 
En stor tak var der naturligvis også til 
de kræfter, der havde medvirket til, at 
marinehjemmeværnets mest moderne 
skib nu er hjemmehørende i Aaben-
raa. ”Det er selvfølgelig noget, der 
forpligter, men vi vil gøre, hvad vi kan 
for at leve op til tilliden,” sluttede han. 
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rIngen. sådan hedder 
marinehjemmeværnets 
nyeste skib. skibet blev 
d. 18. april navngivet i 
aabenraa. navngiver var 
Chefen for søværnets 
operative kommando.

Af Informationsofficer Leif Bruun 

modstandsgruppen 
ringen 
- eksisterede fra 1941 til 1945. 
Dens mål var oprindeligt at kæmpe 
for danskhed og demokrati ved 
oplysning og diskussion af politi-
ske spørgsmål. Den udviklede sig 
senere til en illegal organisation 
med mange forgreninger, som 
både var involveret i sabotage 
og illegal bladvirksomhed. Frode 
Jakobsen var en ledende skikkelse 
i Ringen. Han indgik efter krigen 
i Befrielsesregeringen og blev 
senere ved hjemmeværnets opret-
telse den første Kommitterede for 
Hjemmeværnet. 

Navngivning i Aabenraa 

Fra venstre: KK Arne Petersen, KL Allan 
Jørgensen, KA Nils Wang, GM Jan Nor-
gaard og KD Karsten Riis Andersen.

MHV 910 RINGEN med flag over top 

Navngivning
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Det er flotillechef Lars Poser fra Hjem-
meværnsflotille 123 Djursland, der 
siger sådan. To lørdage i det tidlige 
forår deltog han og hans besætning 
i eftersøgningen af et kærestepar, 
som myndighederne frygtede druknet 
i Randers Fjord. Og desværre blev 
frygten bekræftet. Efter at have ligget 
i vandet i en måned blev de to lig 
fundet i lystbådehavnen, den ene af en 
kajakroer og den anden af Lars Poser 
og hans folk.

Behov for hjælp udefra
”To mand i skibets gummibåd så liget 
af kvinden ligge i overfladen og trak 
det hen til et lille slæbested, hvorfra 
Falck så efterfølgende sørgede for at 
transportere det bort,” fortæller Lars 
Poser og fortsætter, ”Fordi vandet var 

meget koldt, var liget ikke gået i opløs-
ning, men alligevel var håndteringen 
af det jo en meget voldsom oplevelse, 
ikke alene for de to gaster, som var 
tættest på, men også for den øvrige 
besætning, der naturligvis fulgte grun-
digt med i hele operationen. Jeg fandt 
det derfor nødvendigt, at mandskabet 
fik mulighed for at få hele forløbet talt 

grundigt igennem, og mens vi endnu 
var til søs, kontaktede jeg distriktet 
og bad om professionel psykolog-
assistance.” 

stabslægen ved sok rykkede ud
Dette ønske havde man på distriktet 
stor forståelse for, og efter lidt snak 
frem og tilbage blev det arrangeret 
sådan, at stabslæge ved Søværnets 
Operative Kommando (SOK), Henrik 
Allermand, skulle komme forbi og leve-

re den nødvendige krisehjælp. Henrik 
Allermand bor nemlig kun ca. 10 km 
udenfor Randers og var da også på 
pletten ganske kort tid efter. ”Han tog 
nu de to gaster, som havde været tæt-
test på, ind til en fortrolig samtale i et 
separat rum, mens vi andre evaluerede 
dagens oplevelser i et andet lokale. 
Denne evaluering tog vi os god tid til, 
og det er derfor mit indtryk, at alle følte 
sig helt på højde med situationen, da 
vi efter nogen tid gik fra hinanden.”

er nu kommet godt over det
Men hvordan stod det til med de to, 
som Henrik Allermand havde haft på 
tomands-hånd? 

”Ja, ifølge Henrik så var de kom-
met rimelig godt fra oplevelsen, men 
alligevel bad han mig om, at holde tæt 
kontakt med dem begge, idet reak-
tionen på en så voldsom oplevelse, 
som den de havde været ude for, ofte 
først kommer efter 2-3 dages forløb. 
Det gjorde jeg selvfølgelig også, og 
heldigvis holdt lægens optimistiske 
forudanelser stik. De er begge kom-
met godt over det skete, selv om det 
selvfølgelig altid sætter sig nogle spor, 
når man pludselig kommer så tæt på 
døden i en meningsløs drukneulykke,” 
slutter Lars Poser.

selv om vi var indstillet 
på, hvad der kunne ske 
under eftersøgningen, så 
kom det alligevel som en 
grim overraskelse, da det 
endelig skete!

Af Informationsofficer, Leif Bruun
Foto: Richardt Sylvestersen

Vi blev konfronteret med døden 
på Randers Fjord 

Randersflotillen på eftersøgning i Randers Fjord. Det var fra gummibåden, man bjærgede den druknede kvinde i land.

“evaluering tog vi os god 
tid til, og det er derfor mit 
indtryk, at alle følte sig helt 
på højde med situationen.

Krisepsykologi
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I marinehjemmeværnet er opgaven at 
hjælpe søværnet og samfundet, og 
nogle af de flotteste målsætninger er 
at redde liv og miljø. Men opgaverne 
kan også føre til dramatiske, farlige og 
tragiske oplevelser, som man også skal 
kunne håndtere.

krisesituationer
I folderen ”Om krisesituationer” fra Rigs-
hospitalet kan man læse:

”Der er mange måder at reagere på, 
når man har været udsat for en voldsom 
hændelse. Meget kan klares med gode 
samtaler, og nogen gange kan det være 
nødvendigt at søge hjælp til at komme 
over sine oplevelser. Når man har været 
udsat for voldsomme begivenheder, som 
vil chokere ethvert menneske, er det 

normalt, at der i den kommende tid kan 
opstå en række reaktioner.

de mest almindelige  
psykologiske reaktioner er
• Uro og rastløshed
•  Angstreaktioner (ofte ledsaget af 

kropslige reaktioner som ryste-
ture, svedeture og hjertebanken)

•  Gentagne tanker om det, der er 
sket (både dag og nat)

•  Følelse af uvirkelighed/tomhed
• Mareridt
• Opstemthed/initiativløshed
• Selvbebrejdelser
• Skyldfølelse
• Grådtendens
• Vrede 
• Irritabilitet

de mest almindelige kropslige 
reaktioner er
• Træthed
• Hovedpine
• Appetitløshed
• Søvnvanskeligheder

Hvad kan man selv gøre?
Det er meget almindeligt at føle trang 
til at fortælle om den voldsomme be-
givenhed igen og igen. Det er en god 
måde at bearbejde oplevelsen på. Det 
er derfor en god idé at bede familie, 
venner, naboer eller arbejdskamme-
rater om at lytte. Mange vil således 
selv kunne bearbejde den belastende 
oplevelse med familie og venner.

Hvis man har mulighed for at møde 
andre mennesker, som har været med 
i samme begivenhed, er det værdifuldt 
at tale sammen om, hvad der er sket, 
og hvilke reaktioner man har haft.

Hvornår skal man søge hjælp?
Hvis man gennem flere nætter sover 
dårligt, kan det være nødvendigt at  
søge egen læge, som evt. kan ordinere 
sovemedicin for en kortere periode. Man 
kan også få brug for professionel hjælp 
og støtte, hvis reaktionerne på hændel-
sen bliver for belastende eller langvarige.

Ellers kan man kontakte sit hospi-
tals krisepsykiatriske skadestue, den 
lokale sognepræst eller evt. socialfor-
valtningen.”

Hvad er det for nogle fysiske og psykiske reaktioner, man kan forvente efter en vold-
som oplevelse? Hvad kan man selv gøre, og hvornår skal man søge hjælp?

Af informationschef Ninna Falck 

“der er mange måder at 
reagere på, når man har 
været udsat for en vold-
som hændelse

Hvordan forholder 
man sig til de  
barske oplevelser?

Krisepsykologi
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Den nærmeste leder skal sætte i værk
Når en besætning eller en deling i MHV har været udsat for en 
situation, der har påvirket mandskabet meget kraftigt, er det i 
første omgang fartøjsføreren eller delingsføreren, der har ansva-
ret for at vurdere situationens alvor og handle på det. Hvis disse 
selv er hårdt ramt af situationen, ligger opgaven hos næst-
kommanderende osv. Man vil for det meste selv gennemføre 
debriefinger, hvor alle får mulighed for at tale deres opfattelse 
af oplevelserne og forløbet grundigt igennem umiddelbart efter 
hændelsen. Ligesådan kan det være en god idé at følge op på 
tilstanden i dagene efter. Dette vil ofte være dækkende, men 
der er også være situationer, der kræver hjælp udefra, akut eller 
som opfølgning.

Flotillechefen
Flotillechefen skal informeres, når der har været en særlig 
hændelse. Flotillechefen kan også vejlede og hjælpe fartøjs-
fører eller delingsfører i det videre forløb.

Distriktet/vagthavende officer
Inden for arbejdstiden kontaktes distriktet direkte. Ellers er 
vagthavende officer (VO) ved eget distrikt altid den nærmeste 
hjælp. De kan prøve at finde krisehjælp lokalt eller kontakte 
forsvarets eget psykologberedskab. Distriktet eller VO er den 
frivillige leders livline i alle alvorlige problemstillinger og skal 
under alle omstændigheder altid holdes orienteret ved sær-
lige hændelser. Der er en VO ved hvert marinehjemmeværns-
distrikt og desuden en VO ved Hjemmeværnskommandoen. 
Uden for arbejdstiden opgiver alle telefonsvarere ved marine-
hjemmeværnsdistrikterne og ved Hjemmeværnskommandoen 
telefonnumre til respektive VO. 

Forsvarets Psykologberedskab
Ved kritiske hændelser kan forsvarets psykologberedskab ak-
tiveres, hvis der er psykologer, som har mulighed for at tage 
af sted. Aktivering af dette beredskab sker altid via forsvarets 
kommandoer – her Hjemmeværnskommandoen. Hjem-
meværnskommandoen kontaktes via eget distrikt, VO ved 
distrikt eller evt. via VO ved kommandoen. Både fartøjsfører, 
flotille chef eller VO kan desuden kontakte forsvarets vagtha-
vende psykolog for råd og vejledning i den konkrete situation. 
Endelig kan forsvarets psykologberedskab også henvise til de 
såkaldte netværkspsykologer ude i landet. De anvendes ikke 
akut, men til opfølgning. Aktivering af netværkspsykologer 
sker i samråd med kommandolægen ved Hjemmeværns-
kommandoen. Forsvarets Psykologberedskab står anført på 
bageste side i MHV’s telefonbog under ”Andre myndigheder”. 
I arbejdstiden anvendes nummeret til Forsvarets Psykologbe-

redskab, og uden for almindelig arbejdstid ringes til nummeret 
ved Institut for Militærpsykologi.

Radio Medical
Befinder man sig på et fartøj i en meget tilspidset situation 
ude på havet, hvor f.eks. en person er i en alvorlig krise, er 
der også muligheden for at kontakte Radio Medical. Her kan 
læger vejlede i evt. medicinering eller vurdere behovet for di-
rekte at få afhentet en person med helikopter. Telefonnummer 
til Radio Medical findes bl.a. i skibskisten om bord.

Egen læge mv.
Bortset fra den akutte situation, er det også op til den enkelte 
at være opmærksom på egne eventuelle symptomer. Som 
man også kan læse i teksten fra Rigshospitalet, vil det i de fle-
ste tilfælde være nærliggende, at tale med sin egen læge eller 
evt. en lokal psykologisk skadestue om vedvarende eftervirk-
ninger på en voldsom oplevelse.

Marinehjemmeværnets orlogspræster
Endelig er det en mulighed at kontakte sin egen præst eller 
en af MHV’s tre orlogspræster. Der er til hvert distrikt i MHV 
samt Slipshavn knyttet en orlogspræst, som både akut og i 
tiden efter en voldsom situation kan kontaktes for samtaler 
med enkeltpersoner eller i grupper. Alle MHV’s præster er dog 
primært lokalt forpligtet over for deres sogne. De er ikke på et 
fast beredskab, men de er parate til at træde til i det omfang, 
det er muligt. Orlogspræsterne er opført i MHV’s telefonbog 
under distrikterne med forkortelsen OPR.

Sådan gør vi i marinehjemmeværnet
alt efter situationens alvor er der for medlemmerne i mHV forskellige muligheder for 
hjælp. følgende gennemgang er baseret på interviews og samtaler med bl.a. vagtha-
vende officer i Hjemmeværnskommandoen, Hjemmeværnskommandolægen, sous-
chefen ved forsvarets psykologberedskab, øvrige officerer i mHV og flotillechefer.

Krisepsykologi

Det er sket flere gange, og risikoen for at møde døden på havet 
hænger uløseligt sammen med de opgaver, MHV løser. Modelfoto
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Navngivning60 års Jubilæum 2009

Vi bar nøglen 
til fremtiden

Tekst og foto: Kontaktofficer Lasse Jacobsen, 

Hjemmeværnet er nøglen til frihed og fred. for knud 
Hansen i faaborg blev det marinehjemmeværnet.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aldrig mere en 9. april summede det i 
hovederne på mange modstandsfolk 
under 2. Verdenskrig og tyskernes 
besættelse af Danmark.

Allerede i marts 1945 mødtes fire 
aktive modstandsfolk i en garage i Kol-
ding og tænkte i hjemmeværnsbaner.

En af dem var den nu 93-årige 
Knud Hansen fra Faaborg. Han har 
således været hjemmeværnsmand 
i hjertet i længere tid, end de 60 år 
hjemmeværnet har eksisteret. For nylig 
modtog han 60 års tegnet af Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II af 
Danmark med tak for sin tjeneste – alle 
60 år i Marinehjemmeværnet. 

“Jeg lever i nutiden og bliver i dette 
år 93 år; så jeg må vel være en af dem, 
der bærer og har båret nøglen til fremti-
den,“ siger Knud Hansen.

Og den nøgle til frihed og fred, 
Knud Hansen taler om, er hjemmevær-
net. Han var med til at starte flotillen i 
Kolding i 1950 og er stadig i Marine-
hjemmeværnet – nu i Faaborg, hvor 
han var flotillechef fra oktober 1964 til 
31. januar 1977.

“Vi lå tit i Langelandsbæltet, den-
gang vi hørte til Langelands Marined-
istrikt. Vi har sendt observations-

meldinger på russiske fragteskibe og 
beskrevet dækslaster og antenner. Og 
givetvis også meldinger, der alarmerede 
NATO. Marinehjemmeværnet spillede 
uden tvivl en rolle under Cuba krisen,” 
fortæller han. 
 
Iværksætter af den gamle skole 
En to og en halv time lang samtale med 
Knud Hansen afslører en iværksætter 
af den gamle skole med kendskab til 
pligt, ansvar og trofast loyalitet over for 
sit samfund. Ved siden af sit utrættelige 
arbejde for at styrke flotillen med sine 
tre divisioner, Faaborg, Ærø og As-
sens, har han været aktiv i lokalpolitik 
(naturligt som havneudvalgsformand), 
formand for Faaborg Boligforening, 
leder af sygekassen og flere andre til-
lidsposter. Men arbejdet i marinehjem-
meværnet fyldte meget. Og det var på 
alle tider af døgnet. 
 
sejlede som isbryder  
Knud Hansen husker mange ”jobs” i 
søen – blandt andet en isvinter, hvor 
den lille Bjørnø-kutter ikke længere 
kunne klare isen. Livlinen til Bjørnø 
halvanden sømil fra Faaborg var 

Knud Hansen modtager nyt fartøj af orlogskaptajn P.B. Olsen.Knud Hansen går ombord til P.B. 
Olsen med bilbrevet i hånden. 

Kolding-flotillens første fartøj, en lånt P-
kutter fra søværnet. Knud Hansen forrest tv.

Knud Hansen: ”Hjemmeværnet har 
fartøjerne og våbnene. I har nøglen til 
fremtiden – aldrig mere en 9. april.” 

16
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brudt, og landbruget havde brug for at 
komme af med sin mælk og sine grise 
til slagteriet. Faaborg flotillen sendte sit 
fartøj på Carl Jolle værft og fik isforhud-
ning. Og så sejlede flotillen flere gange 
om dagen for at holde renden åben. 
Det kunne man gøre dengang uden at 
skulle den lange vej gennem systemet.

fødslen
Klokken 02.15 en blæsende nat ringer 
telefonen hos Flotillechef Knud Hansen. 
Gennem røret hører han en umisken-
delig Lyø-dialekt fra en bekymret mand: 
“Knud, du må komme nu - fødslen er 
gået i gang.”

 Det tager en lille time for Faaborgs 
marinekutter at sejle til Lyø, så nu skal 
det gå stærkt. Knud Hansen vækker 
doktor Hansen, der søvnigt mener, at 
det ikke er hans patient. Knud Hansen 
replicerer, at det er det nu, og ringer 
videre til borgmester Richard Hansen. 
De tre gange Hansen stævner ud 
af Faaborg i uroligt vejr. På Lyø bro 
holder en traktor med den højgravide 
kvinde, som hjælpes ned om læ, me-
dens MHV 54 hamrer mod bolværket.

“Så er det nu, siger Knud Hansen 
til husbond. “Vi kan ikke ligge her. 
Båden bliver slået i stykker.”

“Jeg skal ikke med, siger manden, 
jeg skal hjem til kreaturerne.”

Lægen bliver nede om læ ved 
kvinden, men stikker hovedet op da 
MHV 54 en halv time senere er på 
højde med Dyreborg: 

“Nu sker det... jeg skal have hjælp 
hernede.” Ingen af de to gange Han-
sen på broen bryder sig om den slags. 

De vægrer sig begge, men Richard 
Hansen skærer igennem og siger til 
sin chef: “Det må være dig, lille Knud. 
Du er jo ved sygekassen.” MHV 54 
stamper sig uroligt gennem søerne, 
og flotillechef og fartøjsfører Knud 
Hansen begynder midt i kvindens 
stønnen at spekulere på navngivning 
og forklaring på tilføjelse til besæt-
ningslisten af en person – i rum sø. 
De nåede dog i havn til den ventende 
ambulance. Kvinden fødte umiddel-
bart efter ankomsten til sygehuset. 
Den lille dreng er nu voksen og besø-
ger af og til den gamle flotillechef. 
 
”nær på”
Knud Hansen: ”Vi kunne dengang 
rigtig meget uden at spørge nogen. 
Vi stablede vores egne uddannelser 
på benene og brugte dem også til at 
skaffe nye medlemmer til flotillen. Vi 
tiltrak nye gaster med uddannelser. Vi 
koncentrerede os om det nære miljø. 
Mit arbejdsprincip har altid kunnet 
sammenfattes i to ord: ”Nær på.”

Knud Hansen erindrer fra den-
gang flotillen i Faaborg hed HVF 
310 og omfattede de tre divisioner, 
Faaborg, Ærø og Assens. De deltes 
om tre travaljer og en motorbåd – 
Kejser Wilhelms gamle chalup fra 
1920 med plys og billede af den tyske 
kronprinsesse. Renoveret på Carl 
Jolle værft i Faaborg og kom på havet 
stort set hver dag på skift mellem de 
tre divisioner.

Senere blev Assens og Ærø 
selvstændige, og Faaborg kom til at 
hedder HVF 243. 

 
nøglen  
Stærkest i Knud Hansens erindring er 
dog fundet af ”nøglen”; nødvendiggjort 
af krigen dengang og gravet frem gen-
nem hjemmeværnet. Og nøglen passer 
stadig. Som Knud Hansen siger:

 “Hjemmeværnet har i dag fartø-
jerne og de rigtige våben og det rigtige 
grundlag at bruge dem på – på land og 
til søs. Jeg husker, da loven om hjem-
meværnet kom. Nøglen til fremtiden. 
Vi er nok lidt slidte og trætte, vi gamle, 
men nøglen har I fået. Pas godt på 
den.”

Flotillechef Knud Hansen på vej 
ombord.

Knud Hansen på prajehold. Knud Hansen sætter fendere fra 
MHV 54 til Faaborg.

Fra venstre: Hjemmeværnets fortjenst-
tegn, Hjemmeværnets 50 årstegn, Den 
danske frihedskamp, Norsk frihedskamp 
overrakt af Hans Majestæt Kong Håkon, 
De allieredes Medalje for deltagelse i 
modstandsbevægelsen og endelig en 
medalje fra Luxembourg med tak for 
uvurderlig hjælp under krigen. Hjemme-
værnets 60 års tegn skal sidde yderst til 
venstre.
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FOTOKONKURRENCE 

”MENNESKET I DET 
MILITÆRE MARITIME 
MILJØ”
Den danske flåde har intet mindre end 500 års jubilæum i 2010. Det vil blive fejret med et 

storstilet program hen over året.

I forbindelse med jubilæet udsendes en særlig jubilæums-kalender. Den skal afspejle de 

mange facetter af livet i den danske flåde i dag.

Derfor inviterer Søværnet alle medarbejdere og alle medlemmer af Marinehjemmeværnet og 

Danmarks Marineforening til at deltage i en fotokonkurrence, hvor de vindende billeder vil 

blive brugt i kalenderen. Der vil være 12 vinderfotos, ét for hver måned i året.

De 12 vindere får et weekendophold for to, fyldt med maritime oplevelser.

Konkurrencebetingelser:

Vinderne får direkte besked. God fornøjelse!
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Nyt om navne

HJemmeVÆrnskommandoen

kommandør karsten riis ander-
sen afgår som Marinehjemmeværns-
inspektør pr. 30. juni. Herefter tiltræder 
Karsten Riis Andersen stillingen som 
Chef for Uddannelses- og Inspektions-
divisionen  i SOK.

marIneHJemmeVÆrnsskoLen 
sLIpsHaVn

serviceassistent guri kølle modtog 
den 28. april Forsvarets fortjenstme-
dalje i sølv for 25 års tro tjeneste. 
Løjtnant Bent Larsen er blevet 
udnævnt til årets Slipshavner for sit 
uegennyttige arbejde for marinehjem-
meværnssektionen. Udnævnelsen 
skete ved en lille højtidlighed på 
Slipshavn fredag den 17. april. 
orlogskaptajn Leif J. petersen 
kunne tirsdag den 19. maj holde sit  
40 års jubilæum i forsvaret. 

marIneHJemmeVÆrnsdIstrIkt 
øst

kaptajnløjtnant anders Lakjer starter 
på VUT II på FAK pr. 10. august.  
kaptajnløjtnant Henrik grejs tiltræder 
som NK ved MHDE pr. 1. juni.
premierløjtnant peter Jensen tiltræ- 
der som OPO SØ v. MHDE pr. 1. maj. 

følgende er tildelt Hjemme- 
værnets fortjensttegn 4. maj

kaptajnløjtnant Lars Hansen,  
HVF 241.
premierløjtnant Jan norved,  
HVF 241.

marIneHJemmeVÆrnsdIstrIkt 
Vest

assistent maud Juliussen fratræder 
sin stilling v. MHDV pr. 31. marts.
karine L. Hjelmager er pr. 15. april 
ansat som assistent v. MHDV.

kaptajnløjtnant Henrik rask stopper 
pr. 30. april som flotillechef og fortsætter 
som fartøjsfører i HVF 121.
kaptajnløjtnant morten B. pedersen 
stopper pr. 30. april som flotillechef i HVF 
132.
kaptajnløjtnant michael Lynge stop-
per pr. 30. april som flotillechef i HVF 136.

mHV 60 års jubilarer

Følgende kan i 2009 fejre deres 60 års  
jubilæum i hjemmeværnet

else mortensen, HVF 363 Skovshoved,
Ib riiser, HVF 242 Østfyn
Ingrid Bodil mørck, Kvindelige  
Marineres Musikkorps,
Viggo Berland, HVF 132 Horsens,
knud Hansen, 243 Fåborg
annelise gertrud Jensen, 284 Østersøen
ruth Hansen, HVF 200 BON Sjælland,
Børge Hede, HVF 124 Århus

Fem af ovenstående deltog i festlighederne i  
Nymindegab 1. april og fik overrakt deres 
60-årstegn af Dronningen.

ny marinehjemmeværnsinspektør

1. juli tiltræder kommandør Jens Walther stillingen som 
Marinehjemmeværnsinspektør. Jens Walther er 53 år gam-
mel og har været ansat i Forsvaret siden 1975. En meget 
stor del af tiden har han tilbragt i det operative miljø på 
havet. Han har været skibschef i missilbåde af WILLEMOES-
klassen, korvetter af NIELS JUEL-klassen og inspekti-
onsskibe af THETIS-klassen og forrettet stabstjeneste i 
Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og 
i NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Siden foråret 2007 har 

Jens Walther været chef for 1. Eskadre, og inden da var han chef for Søværnets 
Våbenkursus på Sjællands Odde. Som bekendt omfatter 1. Eskadre bl.a. de 
af søværnets skibe, der varetager de nationale, maritime myndighedsopga-
ver i Nordatlanten og i syddanske farvande, herunder: Farvandsovervågning, 
suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, søopmåling, søredning og den mari-
time miljøindsats. Mange af disse opgaver hænger naturligt sammen med de 
opgaver, marinehjemmeværnet varetager, så Jens Walther betragter stillingen 
som chef for 1. Eskadre som en ideel baggrund for den kommende tjeneste som 
Marinehjemmeværnsinspektør.

Kaptajnløjtnant Henrik Grejs

Knud Hansen Viggo Berland Ib Riiser

Ingrid Bodil Mørck

Else Mortensen

Premierløjtnant Jan Norved og distrikts-
chef, orlogskaptajn Jørgen Fink.



Udgiver: Marinehjemmeværnet    Generalstok    Kastellet 82    2100 København Ø

Post Danmark
Magasinpost UMM
ID-nr. 42605

pp

Af informationsofficer Helle Kolding

Det blev en vemodig og også lidt brat afslut-
ning, da patruljefartøjet SØLØVEN af Stan-
dard Flex-typen, havde sin sidste patruljering 
i de danske farvande her i starten af maj.

Fremover er det de mindre men nye fartø-
jer af Dianaklassen, der skal overtage patrul-
jeringen med en 9 til 12 mand stor besæt-
ning, hvor det hidtil har været de to Standard 
Flex’er SØLØVEN og GRIBBEN med hver 
deres 19 til 22 mand store besætning.

”Det er meget vemodigt, også fordi at vi 
har haft en helt fantastisk besætning med et 
godt sammenhold, og nu spredes de for alle 
vinde til andre funktioner i søværnet,” forkla-
rer sergent Sonni Danielsen, banjermester 
ombord på SØLØVEN.

Selv skal han på videreuddannelse i 
Frederikshavn, men kun et par stykker af 

hans kolleger fortsætter patruljering på de 
nye fartøjer.

SØLØVEN skulle have haft sin sidste 
sejldag 11. maj med forlægning til Korsør den 
12. maj, men allerede 10. maj måtte skibet 
returnere til havn. Alle elektriske funktioner 
ombord satte nemlig ud, og SØLØVEN måtte 
lide den tort at blive trukket af en slæbebåd 
det sidste stykke vej hjem.

På grund af at skibet alligevel skal læg-
ges til kaj, har man nemlig ikke prioriteret at 
bekoste en større renovering, som egentlig er 
tiltrængt. Men det sker måske snart. SØLØ-
VEN skal nemlig stadig indgå i flådens tal og 
rygter vil vide, at det er i spil som et muligt 
nyt dykkerskib i stedet for LÆSØ, der netop 
er lagt op.

Uanset ankomstmåden var der dog af-
skedschampagne til SØLØVENs besætning, 
da de nåede Korsør.

Sidste patrulje med SØLØVEN

Standard Flex’erne og deres besætninger er velkendte samarbejdspartnere for marinehjemme-
værnet i de danske farvande.


