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Kære marinere

En travl arbejdstid står for døren 

– en tid som bliver præget af en 

fortsat anstrengt økonomi og 

arbejdet med at få konkretise-

ret indholdet af Forsvarsforlig 

2010-14.

Forsvarets anspændte økonomi 

har også ramt Marinehjemme-

værnet. Der er allerede gennem-

ført en del besparelser, og der 

er næppe tvivl om, at yderligere 

sparekrav vil betyde bortfald af 

vigtige aktiviteter – lad os ikke 

håbe, at det går så galt.

Forsvarsforlig 2010-14 blev 

indgået med meget bred 

politisk opbakning lige inden 

sommerferien. Det er glæde-

ligt, og det er også glædeligt, 

at forliget anerkender Mari-

nehjemmeværnets betydning 

ved at lægge op til, at Marine-

hjemmeværnet skal påtage sig 

yderligere opgaver. Det er knap 

så glædeligt, at Forsvarsforliget 

samtidig indeholder krav om en 

betydelig effektivisering. Hvordan 

får vi enderne til at mødes?

Derfor er det med god grund, at 

dette nummer af Martha beskæf-

tiger sig med forsvarsforliget. 

Vi skal sikre os, at vi også i frem-

tiden vil have – Et Marinehjemme-

værn Med Mening.

Jens Walther

Kommandør

Marinehjemmeværnsinspektør 
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Materiel

”Hjemmeværnets virksomhed fokuse-
res mod bidrag til forsvarets nationale 
opgaveløsning først og fremmest 
bevogtning samt med fokus mod civile 
opgaver og havmiljø.” 

Sådan formuleres hovedopgaven 
for hjemmeværnet de næste 5 år. 
Bevogtningsopgaven, som også ligger 
ved MHV BON-enhederne, er altså 
kerneopgaven for det brede hjemme-
værn, og omdrejningspunktet er stadig 
opgaverne i Danmark, selvom støtten 
til de internationale operationer fortsat 
er på programmet.

havmiljøopgaven 
For MHV er det vigtigste dog forligets 
store fokus på havmiljøet. Hjemme-
værnets rolle og kapaciteter indenfor 
havmiljøopgaven skal styrkes, og her 
peger forligsteksten bl.a. på, at:
•   ”Udrustningen af MHV’s fartøjer 

styrkes generelt med henblik på 
løsning af miljøopgaver.

•   Mulighederne for at styrke hjem-
meværnets kapacitet til at løse 
miljøopgaver i kystzonen, herunder 
opsamlings- og detektionskapacitet 
undersøges. (...)

•   Det undersøges, om MHV helt eller 
delvist kan bemande og evt. over-
tage forsvarets nye lægtvandsfartøj.

•   Udnyttelse af flyverhjemmeværnets 
(FHV) flyvende enheder til havmiljø-
relateret overvågning mv.”

mhV øvrige opgaver
Forliget taler desuden om, at MHV’s 
og FHV’s kapaciteter inden for efter-
søgnings- og redningstjeneste skal 
undersøges for ”yderligere nyttiggø-
relse”. Ligesådan skal hjemmeværnets 
rolle i farvandsovervågningen styrkes, 
og endelig skal mulighederne for at 
hjælpe forsvaret med f.eks. støtte til 
isbrydertjenesten også undersøges.

materiel
Listen over hjemmeværnets materiel-
anskaffelser i forligsperioden er også 
præget af fokus på havmiljøopgaven:
•   ”Køretøjer, kommunikations- og 

miljøudrustning, herunder udrust-
ning til forureningsbekæmpelse i 
kystzonen.

•   Ny- eller ombygning af fartøjer til 
MHV mhp. styrkelse af miljøkapaci-
teten. Herunder undersøges mulig-
hederne for at gennemføre forlæn-
gelse af flere fartøjer af 800-klassen.

•  Personlig udrustning.”  

Ydelser
Forligspartierne har desuden set på de 
frivilliges forhold, og de ”er enige om 
at sikre, at de frivillige tilbydes tilstræk-
kelig kompensation for tabt arbejds-
fortjeneste, ulempe mv., når frivilligt 
hjemmeværnspersonel yder længere-
varende tjeneste til støtte for forsvaret 
og samfundet i øvrigt.”

Der skal analyseres nærmere
Det meget brede forlig lægger først og 
fremmest op til en del analysearbejde, 
fordi der peges på mange områder, 
som skal undersøges nærmere. Og 
selvom forsvarsbudgettet er øget 
med tre mia. kr. på grund af de dyre 
internationale opgaver, er der samtidig 
fokus på rationaliseringer og effekti-
viseringer - også for hjemmeværnet, 
som bl.a. skal spare 5 % på personale-
forbruget samt tilpasse og effektivisere 
organisationen. Status lige nu er, at 
der arbejdes på højtryk i hjemmevær-
net på at fortolke forliget, analysere 
løsningsmodeller og komme med 
forslag til implementeringen. Læs hele 
forligsteksten på www.fmn.dk. NF.

Forsvarsforlig 2010-2014
Den 24. juni blev der indgået et nyt forsvarsforlig. opgaver og materiel til  
marinehjemmeværnet er nævnt flere steder – især inden for havmiljøopgaven.

miljø 103
Bygget til opsamling af olie på lægt 
(lavt) vand helt ned til 0.6 meter.

Deplacement: Knap 24 ton let 
 vægt
Længde: 16,38 meter
Bredde: 4,60 meter
fart: Ca. 20 knob
motorer: 2 stk. 404 kW 
 motorer
Besætning: Minimum tre mand
Værft: Hvide Sande Skibs-  
 og Baadebyggeri  
 A/S
Byggeår: 2008

Med M103 kan MHV blive i stand til også 
at opsamle olie og ikke kun inddæmme 
den. 
Foto: Jess Abrahamsen
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Lørdag d. 28. november navngiver 

Hendes Kongelige Højhed Dron-

ning Margrethe II marinehjem-

meværnets nye fartøj MHV 911 i 

Dragør Havn kl. 10.30. MHV 911 er 

den sidste 900-klasse i anden se-

rie, som blev aftalt i indeværende 

forsvarsforlig.

Kort & godt

Af Informationsofficer Helle Kolding

Hvis man i dagene efter den sidste 
weekend i august mødte mennesker, 
der gik rundt og mumlede ”wooam… 
wooam” og så kom til at grine, var det 
ikke, fordi de kom fra en anden planet. 
Næ, de havde såmænd været til Mari-
nehjemmeværnets Informationsseminar 
på Ryes kaserne i Fredericia. Her fik alle 
et friskt pust fra den ’virkelige’ verden i 
form af en veloplagt og underholdende 
erhvervspsykolog, Freddy Meyer, 
der med udgangspunkt i ’glæden og 
kærligheden’ gav gode råd og egne 
erfaringer om de menneskelige faktorer 
i hverdagen. Eksempelvis ’surstrålerne’. 
Og så er vi nået til wooam. Den lyd - el-
ler nærmere stråling - møder os nemlig 
af og til, når vi i hverdagen støder på 
sure mennesker, og dem skal vi gøre 
noget ved. 

Freddy talte om kommunikation 
mellem forskellige aldersgrupper og 
forklarede om hjernens indlæring som 
forklaring på vores reaktioner over for 
nye udfordringer. Samarbejde og kom-

munikation var temaet, som blev sat i 
forhold til rekrutteringen og til motivatio-
nen i flotillerne. 

Rekruttering kom endnu mere på 
programmet ved lørdagens workshop, 
hvor informationsofficer, kaptajnløjtnant 
Per Steen Lynge, havde planlagt et 
varieret program. Med tre gode hverve-
historier fra Øst og Vest som inspiration 
blev gruppearbejde sat i gang, og 
det meste af en eftermiddag gik med 
erfaringsudveksling og nye ideer, som 
i sidste ende gav fire meget veloplagte 
gruppefremlæggelser med idéer til 
målrettet hvervning. 

45 informationsfolk fra hele landet 
deltog og lyttede og uddelte erfaringer 
og synspunkter. Seminaret fik des-
uden besøg af den nye Marinehjem-
meværnsinspektør, kommandør Jens 
Walther, der blandt andet fortalte om 
fremtidsudsigterne, forsvarsforliget og 
visioner. I løbet af weekenden kom der 
også input fra distrikterne og seneste 
nyt fra hjemmeværnets nye kampagne 
og filminitiativ samt en opdatering om-
kring de nyeste tiltag på hjv.dk. 

fra informationsfronten 
– nu med wooam

Billedtext

Workshop: Gruppearbejde, erfaringsudveksling og gode grin.

Erhvervspsykolog Freddy 
Meyer leverede gode pointer 
pakket ind i sjove historier. 
Foto: Jess Abrahamsen.

Sidste nytfilm.hjv.dk

Dronningen navngiver

Hjemmeværnet skal ses på film, 

og de skal laves af medlemmerne, 

for så bliver det spændende. Det 

er stort set filosofien bag hjem-

meværnets nye film- og hvervesite 

http://film.hjv.dk. Et hold videoam-

bassadører er blevet uddannede til 

at lave film, men alle kan levere til 

siden. Læs mere i HJV-magasinet.

Hjv.dk - nu med film

Folketinget har officielt udråbt en 

ny flagdag for at hylde de soldater, 

som har været udsendt til interna-

tional tjeneste. Datoen er den 5. 

september, og den blev markeret 

for første gang i år rundt om i lan-

det og ikke mindst i Holmens Kirke 

i København, hvor kongehuset og 

statsministeren deltog.

flagdag for soldater

Dronningen 
kommer 
til Dragør
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Af informationschef Ninna Falck

Den 29. juli kunne man i dagbladet Information læse, at 
den radikale integrationsordfører, Morten Østergaard, 
foreslog, at hjemmeværnet skulle rykke et par marine-
hjemmeværnsfartøjer til Middelhavet. De skulle bruges 
til at hjælpe de mange illegale bådflygtninge, som på 
grund af hensynsløse menneskesmuglere ofte ender 
i havsnød på vej til Sydeuropa fra Afrika i overfyldte 
og usejldygtige både. Morten Østergaard pegede helt 
specifikt på Malta, der har et stort territorialfarvand 
og brug for hjælp til opgaven. Forsvarsordførere og 
integrationsordførere fra flere partier udtrykte sympati 
for, at Danmark støtter ved opgaven, hvilket dog vil 
kræve en forespørgsel fra EU-Kommissionen mm. Efter 
en henvendelse fra DR, stillede marinehjemmeværnet 

op med en sejltur og viste kapaciteterne til TV 
AVISEN, som bragte en indslag samme af-
ten. Marinehjemmeværnsinspektør, kom-
mandør Jens Walther, kan godt få øje 
på en lang række spørgsmål, der skal 
besvares, inden der kan tages stilling 
til et sådant forslag, men han forholder 
sig i øvrigt helt neutral og afventende. 
”Såfremt der måtte være et politisk ønske 
herom, vil Hjemmeværnskommandoen 
naturligvis se på de konkrete muligheder og 
begrænsninger.”, understreger han. Og mere 
er der foreløbig ikke kommet ud af den sag.

Sparetider
Af informationschef Ninna Falck

Lige før sommerferien modtog alle 
underafdelingschefer i hele hjem-
meværnet en skrivelse fra Chefen for 
Hjemmeværnet, generalmajor Jan 
Norgaard. 

Skrivelsen var et varsel om kom-
mende sparetiltag i hele hjemme-
værnet. Nødvendige sparetiltag efter 
et opsparet merforbrug fra 2008 og 
starten af 2009 bl.a. pga. et meget 
højt aktivitetsniveau og forøgede 
udgifter til materiel. Det skal ret-
tes op, og der skal være sikkerhed 
for økonomien resten af året bl.a. 
til de mange indsættelser omkring 
klimakonferencen i december. Derfor 
har marinehjemmeværnsdistrikterne, 
lige som alle andre myndigheder i 
hjemmeværnet, været igennem en 
sparerunde. 

Distrikterne har måttet foretage 
en prioritering og spare aktiviteter 
væk, der ellers var godkendte som 
relevante og gode, men som ud fra 
en helhedsbetragtning bedst kan 
undværes. Det er generelt gået hårdt 
ud over udlandstogter og centrale 
aktiviteter inkl. uddannelser, skyd-
ning samt musikvirksomhed. 

”Udlandstogterne har en øvelses-
mæssig værdi og betyder meget for 
sammenholdet, så det er ikke med 
glæde, at vi har skåret dem væk”, 
understreger Chef for Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest, kommandør-
kaptajn Arne Petersen. For begge 
distrikter gælder det, at man i videst 

mulige omfang vil undgå at røre 
flotillernes tildelte rammer. Men der 
er samtidig heller ikke noget at give 
af, så flotillerne skal være meget 
opmærksomme på forbruget resten 
af året. 

Der vil generelt ikke være mulighed 
for at iværksætte nye aktiviteter.  

Marinehjemmeværnet til Malta?

Morten Østergaard vil sende 
MHV’s fartøjer sydpå.

Besparelserne har især ramt udlandstogterne og centrale aktiviteter.
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Kort & godt

Besætningerne på MHV 813 BAU-
NEN fra flotille 367 Dragør lå ikke 
på den lade side i august måned. 
Det startede den 4. august, hvor 
Bornholms Marinedistrikt (BHM) 
bad om assistance til en noget 
speciel opgave. En død person 
var fundet ved Flakfortet ud for 
København. Der skulle bruges 
transport af politiet og dykkere 
fra Københavns Brandvæsen og 
ikke mindst transport af liget, som 
havde ligget længe i vandet og var 
i en slem forfatning. Fartøjsfører på 
BAUNEN, John Strøbæk, efterly-
ste ved den lejlighed ligposer og 
desinfektionsmiddel til fartøjerne til 
den slags opgaver i fremtiden. 
Den 18. august var BAUNEN på 
vej ud på aftensejlads, da BHM 
igen kaldte dem ud. En højgravid 
kvinde og hendes familie havde 
fået strømsvigt og motorstop i de-
res motorbåd. De lå hjælpeløse og 

blev kastet rundt i de store bølger 
i mørket, indtil BAUNENS gum-
mibåd kom ud og fik sat en trosse 
i den drivende båd. Herefter kunne 
BAUNEN kunne slæbe den sikkert 
i havn i Dragør med en meget 
chokeret, men nu lettet familie.
10 dage senere kommer prikken 
over i’et, da BAUNENs besætning 
under en rutinesejlads bliver op-
mærksomme på to unge mænd, 
der hænger i spunsvæggen ud for 
Amagerværket ude af stand til at 
kravle op. De to var sejlet ud i kano  
fra Amager Strandpark og kommet 
alt for langt ud, så de blev taget af 
strømmen og til sidst kæntrede. 
De blev reddet ombord på BAU-
NEN, og fartøjsfører, Allan Strø-
bæk, funderede lidt over, hvad der 
kunne være sket, hvis de ikke var 
blevet opdaget. ”På et tidspunkt 
havde de jo været nødt til at slippe 
og drive videre.” forklarer han.

MHV 813 BAUNEN  
er overalt

Ingen kano og for højt op til land. BAUNENs gummibåd til undsætning.

Tilløbsstykkerne, FÆNØ og PATRIOTEN

Og sådan fisker vi dig op ad vandet. 

Mange af havnens besøgende kiggede 
ind til marinehjemmeværnets udstilling.

To lettede kanoroere hjælpes ombord på BAUNEN. Foto: Claus Beck.

Mange kiggede 
ind til MHV i 
Tuborg Havn
Tekst: Informationsofficer Henrik E. 

Elborough. Foto: Bjarne Olsen.

”Både i Tuborg Havn” er en stor og 
meget populær flydende bådudstilling, 
der i år fandt sted i midten af august, 
og som traditionen tro blev flot besøgt. 
Det fik Marinehjemmeværnet også 
glæde af, for mange benyttede lejlig-
heden til at kigge forbi MHV-pavillonen. 
Marinehjemmeværnet tilbød sejlture, 
og mange kom også ombord på Hel-
singør-flotillens 900-klasse fartøj, MHV 
906 FÆNØ, og fik en tur med Holmen-
flotillens 800-klasse fartøj MHV 816 
PATRIOTEN, der både lørdag og 
søndag sejlede gæsterne fra Tuborg 
Havn, rundt om Middelgrundsfortet og 
tilbage igen. De besøgene viste stor 
interesse for Marinehjemmeværnet, og 
flere fortalte, at de gerne vil prøve at 
sejle med MHV endnu en gang.
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Af informationsofficer Helle Kolding og 

udvalgsformand Vagn Damgaard.

Marinehjemmeværnets Historiske 
Udvalg afholdt for nylig deres årlige 
seminar på uddannelsescenter Søgård 
(det gamle Søgårdlejren) i Sønderjyl-
land. I år havde udvalget prioriteret 
at give de historiske medarbejdere et 
værktøj til opbygning af en biblioteks-
struktur, som kan tilpasses de enkelte 
flotillers behov i forhold til mængden af 
lokale arkivalier mm.

”Strukturen er tænkt anvendt således, 
at den efter registrering af flotillearki-
vet på PC, også vil kunne anvendes i 
HISTOREG”, fortæller formand Vagn 
Damgaard. HISTOREG er et program 
på internettet til registrering af hjem-
meværnets historiske genstande og 
dokumenter. Selvom fremmødet var 
pænt, kunne formanden dog ikke 
undlade et lille suk. De fremmødte 
historiske medarbejdere repræsen-
terede nemlig kun cirka halvdelen af 
hjemmeværnets 39 flotiller. ”Cirka ti 

enheder har endog slet ikke udpeget 
noget personel til det historiske ar-
bejde”, tilføjer formanden. Vagn Dam-
gaard håber, at flere vil få øjnene op for 
det vigtige og spændende historiske 
arbejde ude i flotillerne fremover. Semi-
naret indeholdt tillige en orientering om 
aktuelle forhold i marinehjemmeværnet 
ved Chef for Marinehjemmeværnsdi-
strikt Vest, kommandørkaptajn Arne 
Petersen samt et besøg på Frøslevmu-
seet, hvor hjemmeværnet har en stor 
fast udstilling. 

Nyt værktøj til historikerne

Tekst og foto: Informationsofficer Jess Abrahamsen.

Lørdag morgen den 4. juli blev flotillen i Fredericia bedt om at gå til assi-
stance i Kalundborg Fjord ved et grundstødt køleskib, KEA, fra Barbados. 
Skibet medførte 5000 ton amoniumnitrat og 900 ton brændstofolie og var 
på vej fra St. Petersborg til Peru. 

Miljøskibet M103 (Miljø 103) fra Flådestation Korsør havde ligget ved 
fragtskibet siden midnat. Da KEA skulle af stengrunden, ville Kattegats 
Marinedistrikt, KGM, gerne have et fartøj, som har flydespærringer om-
bord, med derover. Derfor sejlede MHV 909 SPEDITØREN fra Fredericia 
kl. 09.30 for at assistere Miljø 103. Opgaven for SPEDITØREN var sammen 
med Miljø 103, at inddæmme og opsamle olie fra KEA, hvis dens bund-
tanke ikke kunne holde og derved sikre miljøet mest muligt. 

Heldigvis blev der ikke brug for assistancen, da der ikke kunne kon-
stateres nogen form for olieudslip på overfladen. Kl. 14.14 var KEA lagt til 
kaj med hjælp fra to slæbebåde, så besætningen på SPEDITØREN kunne 
sejle hjem igen til Fredericia, og skibschefen fra Miljø 103 kunne gå over og 
tage olieprøver fra fragtskibets tanke. 

Miljøopgave ved Kalundborg

Marinehjemmeværnets historiefolk 
samlet til seminar i Sønderjylland.

Flydespærringer klargøres, og kursen 
er sat mod Kalundborg - for fuld skrue.
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Af Jesper Svenningsen, Presseafdelin-

gen, Hjemmeværnskommandoen.

I forbindelse med at regentparret besøg-
te Thisted mandag den 7. september, 
var Bevogtnings og Nærforsvarsflotille 
BON 116 indsat til at overvåge området, 
og opgaverne startede allerede aftenen 
inden, da flotillen skulle være med til 
generalprøve.

Det første BON-folkene gjorde, da 
de rykkede ind på havnen, var at afsøge 
havnen for at være sikre på, at der ikke lå 
ting, som kunne forvolde skade.

”Vi afsøgte kajen både fra vandsiden 
i vores gummibåd og fra landsiden. Da vi 
havde gjort det, skulle vores gummibåd 
være i bassinet hele tiden, så vi kunne 
overvåge området, mens skibet lå der,” 
siger delingsfører Bent Elten Mortensen.

Da kongeskibet anløb Thisted havn, 
var opgaven at holde folk på afstand af 

skibet, og denne opgave havde flotillen, 
helt indtil skibet sejlede igen mandag 
aften kl. 22.00.

”De opgaver, vi her har løst, er meget 
typiske BON opgaver, så det var dejligt 
at være af sted, og alle havde en rigtigt 
god dag,” siger delingsføreren.

Af informationsofficer Helle Kolding.

Årets Nijmegenmarch fik traditionen 
tro også deltagelse af mange hjem-
meværnsfolk og ikke mindst et helt hold 
af friske marinehjemmeværnsgaster. 
Med blandt dem var også orlogspræst 
i marinehjemmeværnet, Camilla F.W. 
Munch, for hvem marchen var ’første 
gang’. 

”Vi så knaldgodt ud i vores mørke 
uniformer, og gjorde god reklame for 
Danmark og for marinehjemmeværnet. 
For egen regning kan jeg godt sige, at 
pynten gik lidt af de følgende dage”, hu-
sker Camilla Munch med et stort smil.

Fire dage á 40 kilometer er hårdt. 
Men den lange seje vej blev opvejet af 
det store antal entusiastiske publikum-

mer, der stod langs hele ruten og hep-
pede og opmuntrede de marcherende. 
Vabler blev der dog alligevel, men de 
blev glemt ved det gode kammerat-
skab.

”Det var fantastisk. At gå af sted 
sammen med holdet, 16 mand plus 
holdfører, og se de lyseblå marineskjor-
ter lyse op i alt det grønne. Dannebrog 
vajede foran, og vi fandt en god rytme 
og et godt tempo,” fortæller Camilla 
Munch.

”Nijmegenmarchen er en kæmpe 
oplevelse, og jeg kan varmt anbefale 
alle at få støvlerne på og komme ud 
på landevejen og få nogle kilometer i 
benene - 40 km er altså lidt langt. Mon 
ikke marinehjemmeværnet stiller med 
et hold igen næste år?” slutter hun.

Kort & godt

mission fuldført

Kampagne i oktober

Hjemmeværnet går i luften med 

en kampagne i hele oktober. 

Det er en hvervekampagne, og 

den kører næsten udelukkende 

på nettet med bannerannoncer 

på sider, der besøges af den 

ønskede målgruppe, nemlig de 18 

– 32-årige. Bannerne peger ned 

på det nye filmsite, 

film.hjv.dk. 

Den Kommitterede for Hjem-

meværnet, Ulrik Kragh, har pr. 

15. september valgt at stoppe 

efter fire år i funktionen som den 

ene halvdel af hjemmeværnets 

ledelse. Det sidste halve år var 

en ekstraordinær forlængelse 

af ansættelsen i anledning af 

arbejdet med forsvarsforliget.

Ulrik Kragh har haft ansvaret for 

at sikre rekruttering og folkelig 

opbakning til hjemmeværnet. 

Et projekt han må siges at være 

lykkes godt med.

Profilannonce for MHV.

Nijmegen 
De lyseblå skjorter lyste op

Holdt øje med kongeskibet 

BON-flotille 116 holdt et vågent øje med 
havnen, da kongeskibet besøgte Thisted. 
Foto: Bent Elten Mortensen.

Ulrik Kragh

kØge bugt 21.02.43
position: 

55° 28.125’n – 012° 18.204’e

fi lm.hjv.dk

Marinehjemmeværnet har 5.000 frivillige og 30 fartøjer, der 

sejler i alle de danske farvande. Marinehjemmeværnet laver 

bl.a. eftersøgninger og redninger til søs, bekæmpelse af olie-

forurening, havnebevogtning og farvandsovervågning. Se os 

i aktion på  lm.hjv.dk.

navigatØr anders spur hansen pÅ Øvelse med 

hjemmevÆrnsflotille 368 kØge. ”det er altid alvor, 

nÅr vi er herude. hvis nogen pludselig er i havsnØd, 

skal vi komme dem til undsÆtning med det samme.”
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Af informationsofficer Leif Bruun

Ti nye. Så mange medlemmer har 
Jørn Simonsen, næstkommande-
rende ved Flotille 131 Esbjerg, skaffet 
marinehjemmeværnet siden maj 
måned 2009. Tre gange om ugen 

tager han turen til Herning for at være 
en del af Forsvarets Dag og for at 
orientere de unge deltagere om de 
tilbud, hjemmeværnet har til dem. 
Forsvarets Dag er det, man tidligere 
kendte som forsvarets session til 
værnepligten. ”Fordi jeg repræ-

senterer HELE hjemmeværnet, så 
orienterer jeg naturligvis grundigt om 
mulighederne indenfor både hær-
hjemmeværnet, flyverhjemmeværnet 
og marinehjemmeværnet, men fordi 
jeg nu engang er sømand, så er jeg 
naturligvis ikke spor ked af, at langt 
den største interesse samler sig om 
marinehjemmeværnet,” siger Jørn og 
fortsætter ”Blandt de tre ”store” værn 
er det også Søværnet, der nyder 
den største interesse. Fordi man her 
først har plads til nye værnepligtige 
og frivillige til juni 2011, så er det 
vel  meget naturligt, at nogle gerne 
vil ”tage forskud på glæderne” med 
et medlemskab hos os.” På spørgs-
målet om, hvilke flotiller der har fået 
glæde af de nye medlemmer, lyder 
svaret ”Det har flotillerne i Esbjerg, 
Thyborøn, Juelsminde/Vejle og 
Århus, og så hører det altså lige med 
til historien, at jeg indenfor samme 
periode har henvist fire unge menne-
sker til hærhjemmeværnet.”

Grundig orientering 
giver nye medlemmer

Jørn Simonsen sammen med Maria fra 
Århus, som vil i hærhjemmeværnet.

Tre flotiller 
til Festihvalen

Af informationsofficer Leif Bruun

Marinehjemmeværnsflotillerne i Juels-
minde/Vejle, Horsens og Fredericia 
tog for 8. gang del i løjerne, da der i 
begyndelsen af august blev arrange-
ret ”Festihvalen” i Juelsminde.

Ca. 10.000 gæster besøgte den 
maritime fest og ca. 1.000 gæster 

benyttede lejligheden til at komme 
ombord på de deltagende hjem-
meværnsfartøjer, der med flag over 
toppene lå som et stort trækplaster 
ved stormolen. Hele otte gæster 
fandt faktisk arbejdet i marinehjem-
meværnet så interessant, at der blev 
indgået aftaler om orienteringsmøder 

i den nærmeste fremtid. Ud over at 
holde åbent skib blev der også tid 
til at foretage en VIP-sejlads, et par 
præsentationssejladser, et par sik-
kerhedssejladser med gummibåd og 
til at agere sikkerhedsskib i forbin-
delse med en tovtrækning tværs over 
havnebassinet.
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Nyt fra Slipshavn

Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Planlæg  
speedbåds-  
og dæksgast-
kurserne
Fra dæksgastssæsonen 2008 har 
speedbådsmodulet været et selv-
stændigt kursus og ikke længere en 
del af dæksgastkurset. Speedbåds-
kurset skal være bestået forud for 
starten på dæksgastkurset. 

Det betyder, at hvis man dumper 
på speedbådskurset, vil man blive 
bedt om at tage hjem, også selvom 
man er tilmeldt det dæksgastkursus, 
som fortsætter i umiddelbart forlæn-
gelse heraf. Det er heldigvis sjældent, 
det sker. Det kan derfor være en fordel 
at starte med at tage sit speed-
bådscertifikat for senere at blive op-
taget på et dæksgastkursus. På den 
måde risikerer man ikke at ”spilde” en 
uge, hvor man har taget fri.

Af Kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen, Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Marinehjemmeværnet har i lighed med Søværnet fået nye redningsveste. Den nye 
redningsvest er en VIKING SOLAS 275N. Denne vest er som sin forgænger en 
tokammervest, der automatisk puster sig op, hvis man falder i havet. Den kan natur-
ligvis også betjenes manuelt. Vesten er som navnet angiver Solas godkendt. Solas 
godkendelsen er en international standard på maritimt redningsudstyr.

Vi har også fået udleveret et nyt linekastningsapparat med betegnelsen LKA 
M/08. Alle marinehjemmeværnsenhederne er normeret med 4 stk.

Linekastningsapparatet skal anvendes til at skabe forbindelse til for 
eksempel en nødstedt person eller skib, der befinder sig på en position, 
hvor vi ikke med andre midler kan komme til. 

Linekastningsapparatet består af en beholder indeholdende en line på 
ca. 300m. Denne line er via en wire forbundet med en raket. Man skal derfor 
aldrig skyde direkte mod den nødstedte, men henover, således at linen daler 
stille og roligt ned over målet. Apparatet må ligeledes heller aldrig anvendes 

på land.
Marinehjemmeværnsinspektoratet har i forbindelse med lanceringen af LKA 

M/08 udsendt en sikkerheds- og brugervejledning til apparatet. Det er meget vigtigt, 
at man nøje sætter sig ind i denne vejledning forud for en eventuel ibrugtagning. 

Seks containermoduler, der indeholder 48 køjepladser fordelt på 12 fire-
mandskamre, samt tilhørende toilet- og badefaciliteter, er nu taget i brug. 
Årsagen til denne containerløsning er som bekendt, at den gamle barak 
er angrebet af skimmelsvamp. Containermodulerne er placeret på det 
grønne areal over for bygning 4 (Filmsalen).

Så er der igen køjepladser 
nok på Slipshavn  

De blå containere giver 48 køje-
pladser til Slipshavns kursister.

Den nye redningsvest, VIKING SOLAS 275N.

Sådan fungerer den nye
redningsvest og det nye 

linekastningsapparat
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”Uromagere” skulle tøjles fra gummibåden.

Tekst og foto: Flotillechef Jan Lund, Flotille 

BON 125 SOK 

Lørdag den 29. august på havnen i Hvide 
Sande. Det blæser 16 m/sek., det regner 
kraftigt, Vesterhavet viser tænder.

Det skræmte nu ikke 60 medlemmer af 
hjemmeværnet, der gennemførte en Force 
Protection øvelse. Søværnet skulle have 
været der med et skib af DIANA-klassen, 
men det kunne ikke gå ind i havnen grun-
det den hårde vind.

Men her trådte flotille 131 Esbjerg ind 
og var ”søværnet” under øvelsen med 
støtte fra flotille 126 Hvide Sande som 
støtteskibe og med flotille BON 125 SOK 
ved kajen, der sikrede MHV 904 LYØ 360 
grader, når det lå ved kajen. Øvelsen var 
en succes med masser af læring, men det 
kunne kun ske, fordi hærhjemmeværnet 
var med. Der var støtte fra Hærhjemme-
værnskompagni Ringkøbing, som stod for 
adgangskontrol. Hærhjemmeværnskom-
pagni Skjern stillede velmotiverede figu-
ranter. Politikompagni Ringkøbing stillede 
figuranter og MC eskorte til flotille BON 
125 SOK’s store kolonne fra Nymindegab 
til Hvide Sande. 

Det var et samarbejde, som kørte fra 
første sekund - et samarbejde, som kan 
bruges som en MASTER for alle i hjem-
meværnet, da det er et samarbejde, som 
har kørt i flere år. Jeg kan kun sige, de er 
slet ikke så tossede derud imod vest. Der 
skal lyde en tak til jer alle for en kæmpe 
oplevelse. 

 

Af Charlotte Baun Drejka, Presseafdelin-

gen, Hjemmeværnskommandoen

Marinehjemmeværnet sagde straks 
ja til at hjælpe, da arrangørerne bag 
de olympiske lege for homoseksuelle 
pludselig stod og manglede et sik-
kerhedsfartøj til triatlon-konkurrencen. 
”Trods kort varsel lykkedes det os 
at skaffe to store gummibåde og en 
10 mand stor besætning fra vores 
BON-enhed i Kalundborg,” fortæl-
ler orlogskaptajn Jørgen Fink, chef 
for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst i 
Ringsted. 

Opgaven gik ud på at sørge 
for søsikkerheden i den trafikerede 
Københavns Havn under svømme-
konkurrencen. De to gummibåde med 
mandskab var klar til at rykke ud, 

hvis der pludselig opstod behov for 
assistance. Det gjorde der heldigvis 
ikke. Derudover sørgede de for at 
holde de mange sejlende væk fra 
svømmeområdet. ”Vi bad sejlerne om 
at holde god afstand og sænke farten, 
så de ikke generede svømmerne. Det 
rettede de fleste sig efter,” fortæl-
ler sergent Robin Jensen fra BON-
enheden i flotille 251 Kalundborg. Det 
gjaldt dog ikke 6 fartøjer, der pludselig 
kom sejlende med for høj fart tæt på 
svømmeområdet, så der kom bølger. 
”Det gjorde svømmerne nervøse. Så 
vi havde nok at se til,” siger Robin 
Jensen.

Arrangørerne bag triatlon-kon-
kurrencen var meget glade for den 
effektive frivillige indsats, der kom i 
stand med meget kort varsel.  

Sikkerhedsfartøjer 
under Copenhagen 
World Outgames
to store gummibåde fra marinehjemmeværnet støttede 
afviklingen af triatlon-konkurrencen i Københavns havn 
første weekend i august. 

Øvelse med 
stor succes 

BON



MHV’ere i Afghanistan

Tekst: Informationschef Ninna Falck 

Foto: Søren, Hans m.fl. fra ISAF hold 7.

”De danske soldater var taknemmelige 
for, at vi var der. De var faktisk ufatteligt 
flinke og hjælpsomme. Jeg var dybt 
imponeret. Jeg troede, at vi skulle ned 
og kæmpe for at vise, hvad vi kan, 
men det var ikke nødvendigt.”

Sådan fortæller Søren, som sam-
men med Hans har været med ISAF 

hold 7 i Afghanistan. Søren og Hans 
fra marinehjemmeværnets Bevogt-
nings- og Nærforsvarsflotille, BON 201 
Korsør, var sammen med 28 andre 
hjemmeværnsfolk udsendt til den 
fremskudte lejr, Armadillo, som ligger 
i den urolige Helmandprovins. Det er 
første gang, at hjemmeværnet har haft 
folk så tæt på fronten, hvor hærens 
enheder ofte er i kamp med Taleban. 
Og opgaven var netop at støtte og 
aflaste hærens enheder. 

Vi har hjulpet dem
Bevogtningsdelingen 
fra hjemmevær-
net overtog vagttje-

nesten i Armadillo 
i to måneder. 

I den tid var en del af hærens soldater 
hjemme på orlov. Opgaven var hoved-
saglig at bemande lejrens vagttårne i 
døgndrift, så de øvrige enheder kunne 
koncentrere sig om opgaverne ”uden 
for hegnet”. Hjemmeværnsdelingen 
kom stort set aldrig uden for lejren. 

”Vi har ikke direkte hjulpet Afgha-
nistan, men vi har hjulpet dem i lejren. 
Det er underligt, at man ikke har et fast 
vagtkompagni. Chefen ville gerne have 
haft os dernede fuldtid – fortsat,” for-
klarer Hans, som har en klar opfattelse 
af, at hjemmeværnet gjorde en stor 
forskel i Armadillo.

Udsigt til livet i ørkenen
Det blev til mange timer med øjnene 
rettet stift ud mod enten den uendelige 

ørken på den ene side af lejren, 
eller ned mod ”Green 

Zone” på den anden 
side. Ud over vagttår-

nene rundt om selve 
lejren, er der også 
en PMV-vagtpost 
(PMV= pansret 

mandskabs-

Dagene kunne godt blive lange i armadillolejrens vagttårne, men to marine- 
hjemmeværnsfolk gjorde en forskel i afghanistan og fik en oplevelse for livet.

Ørken, ørken, 
hulepindsvin, ørken 

Søren og Hans på vagt. Sammen med 28 andre frivillige soldater fra hjemmeværnet støttede Søren og 
Hans hæren, der kunne sende folk hjem på orlov uden at slide resten af styrken helt ned.12
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isaf
ISAF står for International Security Assistance Force. 

ISAF er en NATO-ledet koalitionsstyrke, der tæller ca 

61.000 soldater fra 42 lande. ISAF har gradvist skullet 

overtage opgaven efter amerikanerne, der i starten førte 

’krig mod terror’ under navnet Operation Enduring Free-

dom. ISAFs opgave er at sikre en stabil udvikling sammen 

med Afghanistans regering.

Krigen var i gang hele tiden. Det vænner man sig til.

Kropsvisitering var en daglig opgave. Her en chauf-
før ved indkørslen til lejren.

Søren tjekker en lastbil meget grundigt, inden den 
får lov at køre videre ind i Armadillolejren.

Der holdes vagt ud over ”Green Zone”, som er et 
grønt opdyrket bælte langs Helmandfloden.

vogn). Den ligger isoleret et par hun-
drede meter ude i ørkenen, fordi det er 
nødvendigt at kunne se over en bakke, 
som skråner ned imod lejren.  

Der opstod heldigvis ingen farlige 
situationer omkring lejren i de to må-
neder, Hans og Søren var dernede. 
Der blev studeret afghanere, som drev 
igennem med deres flokke af geder, 
kæmpe hulepindsvin, vilde hunde og 
nogle ørkenræve, der luskede rundt 
om lejren. 

Ville gerne yde mere
Andre opgaver kunne være kropsvisi-
tering af afghanere ved ”walk in”, kon-
trol af biler ind i lejren og lidt oprydning, 
f.eks. efter en storm, hvor alting flyver 
rundt i lejren. ”Det kunne være ufatte-
ligt svært at få tiden til at gå.”, fortæller 
Søren. ”Vi lavede ikke andet end at gå 
på vagt, spise og gå på lokum. Kun 
én gang var vi på opgave udenfor. Vi 
havde jo ellers skrevet kontrakt med 
Forsvaret – den samme som de andre, 
under samme vilkår” forklarer Søren, 
som har lidt svært ved at se fornuften i, 
at hjemmeværnet ikke må støtte med 
andre opgaver, når der er brug for folk.

Kunne bruge erfaringerne
Hans og Søren følte sig godt rustede 
til bevogtningsopgaverne. ”Jeg mener, 
at bevogtningsuddannelsen fra BON 
var den bedste baggrund til opgaven.” 
forklarer Søren, og fortsætter ”90% 
af uddannelsen op til udsendelsen 
var infanteriuddannelse, men vi har 
jo været bevogtningsfolk.” Der var én 
særlig ting, som alle hjemmeværnsfol-
kene specielt havde med til Amadillo. 
”Den store forskel er nok alderen. 
Hjemmeværnsfolkene er mere modne. 
De andre har ikke så meget i rygsæk-
ken med hensyn til at omgås andre 
mennesker. De er lidt mere ustyrlige”, 
forklarer Hans med et grin om en af 

forskellene på hjemmeværnsfolk og 
hærens soldater.

savnet
Mens drengene har været i Afgha-
nistan, har kæresterne ventet der-
hjemme. Det har ind imellem været 
svært. Det var for varmt at tale i lejrens 
telefoner i meget mere end ti minutter 
ad gangen, og kontakten har ikke altid 
været lige god fra den isolerede lejr, 
hvor al udgående kommunikation til 
tider har været lagt ned. Samtidig gik 
Sørens kæreste oven i købet derhjem-
me og ventede parrets første barn. 

godt at være hjemme
Søren og Hans kom hjem den 25. 
juni og skulle igen vænne sig til den 
danske hverdag.

”De første 14 dage kunne man 
mærke, at man var mere vant til at 
være på hele tiden,” forklarer Hans. 
”Det var svært at være sammen med 
mange folk tæt på. Man var vant til 
hele tiden at skulle sortere venner fra 
uvenner,” supplerer Søren. Men det 
er godt at være hjemme. ”Det er en 
glæde at kunne spise lige det, man 
vil, og at luften er ren,” fortæller Hans 
efter to måneder kun på feltrationer, 
og Søren nyder afvekslingen fra alt det 
sandfarvede: ”Jeg var i skoven kort 
efter. Det var fantastisk med alle de 
farver”

minus 15 kg
På spørgsmålet om turen har ændret 
dem som personer, siger de begge, 
at de er blevet mere kompromisløse. 
”Folk kan ikke bare løbe om hjørner 
med en. Der skal være handling på 
stedet, og tingene skal være i orden” 
forklarer Hans. Men ellers mener de, 
at den største forskel nok er de hen-
holdsvis 6 og 9 kg, de har smidt under 
opholdet i Armadillo.

13
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Tekst: Informationschef Ninna Falck

Foto: Søren, Hans m.fl. fra ISAF hold 7

Armadillolejren ligger 5 timers kørsel fra 
Camp Bastion og er en af de virkelig 
små og primitive lejre. Her var Søren og 
Hans fra marinehjemmeværnet og de 
28 andre danske hjemmeværnssolda-
ter indkvarteret i en Hesco-bunker, hvor 
de havde en lille hylde hver med en 
seng og en reol at ”brede” sig over.

man vænner sig til krigen
”Armadillo er en ren feltlejr,” forkla-
rer Søren, ”Den er omkring to km i 
omkreds, og der bor ca 80 mennesker 
fast. Og så kommer der ellers dan-
ske delinger på opgaver ud og ind af 
lejren.” 

Lejren ligger i et uroligt område, og 
krigen er hele tiden tæt på. ”Man kunne 
gå 300 meter fra muren (Hescoen), så 
begynder de at skyde på en.” fortæller 
Søren. ”Der går ikke mere end en uge, 
så vænner man sig til krigen, og kan 
sove fra geværild osv. Det er en mær-
kelig verden. Nogle kan stå og skyde 
med 105 mm kanoner og være i kamp, 
og så går andre rundt i shorts og slap-
per af lige ved siden af.” forklarer Hans. 

Det begrænsede liv i hesco-hulen
”Vi boede som i en hule i Hesco’erne 
og havde et 50 m2 fællesrum til delin-
gen. Her skulle vi spise og bruge 

fritiden, hvor vi spillede spil og så TV. 
Der var ikke meget andet at lave, og 
jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, 
hvis jeg ikke havde haft min computer 
med”, fortæller Søren om livet i lejren, 
som altså godt kunne blive lidt kedeligt 
en gang imellem. 

feltrationer - hver dag
Maden bestod udelukkende af feltra-
tioner, som man selv skulle tilberede. 
”Man lærte numrene udenad på de 
gode rationer.” fortæller Søren. ”Lige 
i starten var det OK med spændende 
amerikanske feltrationer osv., men så 
bliver det bare så kedeligt. Sidste uge 
måtte jeg virkelig overbevise mig selv 
om, at jeg skulle spise det”, forklarer 
Hans, som også smed 9 kg undervejs.

Vi lignede huleboere
Med tre badekabiner til hele lejren, var 
det daglige bad en umulighed. Hygi-
ejne foregik vha. vådservietter med 
bakteriedræbende creme til daglig og 
et bad hver 4. dag. Der var ikke rigtig 
tid til at vaske hår og blive barberet. 
Hans barberede sig hver 5. – 6. dag. 
Søren kunne nøjes med en eneste 
barbering under hele turen. ”Vi lignede 
huleboere alle sammen. I Afghanistan 
er skæg jo et statussymbol,” griner Sø-
ren. Det samme mønster gik lidt igen 
omkring tøjvasken, hvor Hans vaskede 
tøj hver 14. dag, mens det kun skete 

én gang for Søren, der havde købt 40 
stk. af alting hjemmefra, så han kunne 
smide ud efterhånden. 

Ekstremt vejr
”Temperaturen om dagen lå på 
omkring 38-40 grader, men der blev 
målt op til 52 grader. Det var meget 
varmt, men heldigvis en tør varme” 
fortæller Hans. Og så var der sand-
stormene. ”De kommer med to til fem 
minutters varsel, og så er det bare 
med at komme i dækning. De river alt 
i stykker – sindsygt! En gang var jeg 
ude i ørkenen og nåede lige i dækning 
bag en lastbil fyldt med sten og grus. 
Hvis du gik ud, føltes det ligesom 
sandpapir. Da stormen var slut var 
hele posten splittet i atomer.” fortæller 
Søren.

Kæmpe-edderkoppen …
Og så var der lige kæmpeedderkop-
pen. ”Det er kameledderkoppen. Den 
er på størrelse med en hånd, og man 
kan høre, når den kommer gående. 
Der skal helst en sok over støvlerne, 
man skal lukke tasken, og soveposen 
skal altid lige rystes, så man ikke får 
en grim overraskelse.” Forklarer Hans. 
”Den er totalt harmløs, men den er så 
afsindigt grim og ulækker”, understre-
ger Søren, som fik et særligt anstrengt 
forhold til dyret. ”Min hjelm havde lige 
ligget lidt på jorden, og så tog jeg den 

Forward Operating Base

intet i armadillolejren minder om den magelige danske hverdag. 
Ekstrem varme, sandstorme, 3 badekabiner til hele lejren, feltrationer 
hver eneste dag og kæmpeedderkopper. 

MHV’ere i Afghanistan

Armadillolejren i al sin enkelthed. Containere, rester af compounds, som er afghanske boliger, 
og HESCO, masser af HESCO - militærets foretrukne byggemateriale i lejrene.

Billedtext
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Armadillo
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MHV’ere i Afghanistan

Forward Operating Base

intet i armadillolejren minder om den magelige danske hverdag. 
Ekstrem varme, sandstorme, 3 badekabiner til hele lejren, feltrationer 
hver eneste dag og kæmpeedderkopper. 

Billedtext

Der var også feltrationer fra andre lande, 
men det blev alligevel kedeligt i længden.

Jubel over legoklodser. Arbejdet for civilbe-
folkningen og især børnene gjorde indtryk. 

HESCO: sandposer med grus 
holdt sammen af metaltrådnet.

Skydebanen var det fedeste. 
De frie forhold vil blive savnet.

Hans på køjen i hans lille hjørne af ”HESCO-hulen”, hvor soldaterne boede. 
”Jeg er forbløffet over, hvor godt man egentlig sov dernede,” fortæller han.

Kameledderkoppen. Ufarlig, men 
ikke  så hyggelig at få i soveposen.

Hans til venstre og Søren til højre 

15

på igen. Så kunne jeg høre denne her 
mærkelige lyd, og så sad der en kæm-
peedderkop oppe inde i hjelmen. Jeg 
skreg som en tøs og havde paranoia i 
en uge.” husker Søren ganske klart.

fantastisk at gå på skydebanen
En af de helt store fornøjelser var 
skydebanen. ”Jeg kommer til at savne 
skydebanen. Her tager du et gevær ud 
i ørkenen og skyder alt det, du har lyst 
til. Alle regner selvfølgelig med, at man 
kan det med våben på skydebanen, 
når man nu også skal kunne det ellers” 
siger Hans begejstret. ”Ja, det er virke-
lig godt. Man prøver alt og finder

virkelig ud af, hvad man kan og ikke 
kan. Det er ikke, som når vi træner 
derhjemme efter SIKAV.” tilføjer Søren.

armadillo – den bedste lejr
På trods af de trange kår i Armadillolej-
ren, og selvom det til tider kunne være 
ret kedeligt, er Søren og Hans ikke i 
tvivl om, hvor de vil hen, hvis de skulle 
af sted igen. ”Jeg kunne rigtig godt 
lide at være i den lejr, fordi forholdene 
var så små. Det betød faktisk, at man 
kunne være mere frie. Jeg ville helt 
klart til Armadillo igen – ikke de to 
andre.” fortæller Søren, og Hans er helt 
enig ”Ja, det er frihed under ansvar.”

Danskernes lejre
Camp Bastion er den centrale lejr for 
ISAF styrken i Helmand. Den danske 
styrke i ISAF, ’Danish Battle Group’ 
har hovedkvarter i Camp Price, kal-
det MOB Price ((MOB = Main Opera-
tion Base). Der er også danskere i en 
række fremskudte og mere primitive 
lejre. FOB Armadillo (FOB= Forward 
Operating Base) er sådan en lejr 
med en del kampsoldater. 
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Tekst: Ninna Falck. Foto: Bjarne Olsen

Marinestation Slipshavn dannede i som-
mer for 17. gang rammen om Marine-
hjemmeværnets Uddannelsesuge. Det 
blev igen en uge fyldt med uddannelse 
og hyggeligt samvær.

112 kursusbeviser
Uddannelsesugens kursusprogram bød 
i år på muligheder for at uddanne sig til 
bl.a. dæksgast, assisterende motorpas-
ser, kommunikationsgast, instruktør og 
hovmester, og så var der det grundlæg-
gende informationskursus og moduler 
i redning og miljø fra den resterende 
lovpligtige uddannelse, RLU. Resultatet 
for ugen var, at kursisterne erhvervede i 
alt 112 Q’er (kvalifikationer). In-
struktørkurset var en nyhed 
på programmet, og der var 
oven i købet venteliste. Til 
gengæld havde de planlagte 
kurser for Bevogtnings- og 
nærforsvarsenhederne, BON, 
desværre ikke tilstræk-
kelig tilslutning i år, og 
det kunne selvføl-
gelig mærkes, at 
den sædvan-
lige BON-lejr 
ikke var på 
sin plads.

187 på toppen
På ugens mest tætpakkede dag, 
søndag den 7. juni, var man oppe på 
187 kursister, hjælpere og instruktører 
til aftenskafning i Hangaren. Så det var 
jo godt, at Slipshavn netop havde fået 
etableret nye sovepladser i midlertidige 
containere med 12 firemandskamre 
som erstatning for de nedlagte lukafer 
i ”barakken”, der er lukket på grund af 
skimmelsvamp. 

teenager-udfordringen
I løbet af ugen måtte civilafdelingen 
underholde hele 45 børn, og her 
opstod i år en særlig udfordring. 27 ud 
af de 45 børn var 11 år og derover. Det 
betød, at det hyggelige børnetelt med 

tegneblokke og puslespil var lige 
ved at blive en ung-
domsklub, så det 
var ikke helt ved 

siden af, at der var 
arrangeret en kano-

oplevelsestur og indkøbt et Nintendo 
Wii-spil.

En solstrålehistorie
Taler man med sergent Lene Bru-
nemark, leder af uddannelsesugens 
sekretariat, er hun ikke i tvivl om årets 
rigtig gode historie. Ud af alle de mange 
tilmeldinger til kurserne i år oplevede ud-
dannelsesugen kun to udeblivere. Altså 
kursister, der blev væk uden afbud. ”Der 
skal bare stor ros til alle. Det synes jeg er 
en af årets solstrålehistorier,” understre-
ger Lene, der efter flere år i sekretariatet 
har oplevet kampen for at bringe lige 
netop det tal ned. ”To er selvfølgelig sta-
dig to for meget, men det ér altså flot.”

ny KUL – nye øjne
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst 

stod for ugen i år, og den frivil-
lige kursusleder eller KUL var 
premierløjtnant Lars Schwaner, 

som også er operationsofficer og 
fartøjsfører i Flotille 246 Nordvest-
fyn. Lars har ikke været KUL før 

og ville gerne starte med et 
frisk syn på uddannel-

sesugen. Blandt an-
det derfor indførte 

han en liste med 
strafpoint for 
alle i stabsele-

Udebliverne er blevet færre, teenagerne er blevet flere, og kursuslederen 
spekulerer på, om man mon kan gøre uddannelsesugen endnu bedre.

Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009

 

Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009

 

Kursusleder Lars Schwaner (th.) 
og næstkommanderende 
Bjarne Kodal. 
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menterne, der brugte ordene ’plejer’ og 
’burde’, hvor han så i øvrigt selv opnåede 
at blive topscorer. Lars vil helst ikke gøre 
tingene kun fordi, det plejer man at gøre, 
men fordi der er en idé med det, og han 
har tænkt særligt på, hvad det egentlig 
er, man vil med uddannelsesugen – om 
den er fremtidssikret? 

Bevidste valg
Lars Schwaner tænker ikke på en 
revolution eller et opgør med ånden og 
sjælen, måske snarere mere bevidste 
valg af kursusudbud og en afklaring af, 
i hvilken retning fremtidens medlemmer 
bevæger sig. Efter 17 år kan man jo godt 
kigge på konceptet, og hvordan man 
kan bruge uddannelsesugen til at udvikle 
marinehjemmeværnet endnu mere. ”Jeg 
kan f.eks. godt tænke på, hvad det ville 
betyde for snakken under maden, hvis 
man havde kursister på vedligeholdel-
seskursus for fartøjsførere og kursister 
på navigationskursus samtidig. Tænk 
på mulighederne for erfaringsudveks-
ling – for et fagligt miljø.” funderer Lars, 
som også tænker på, at det er vigtigt 
at tænke på blandingen af både nye og 
erfarne marinere. ”Sidste år havde vi 
en coaching-uddannelse for chefer, og 
pludselig var der 15 flotillechefer på ud-
dannelsesugen.” 
 
stafetten videre efter et godt år
Lars Schwaner synes, at ugen gik fint. 
Han havde forberedt sig på at skulle 
håndtere alverdens situationer, ”men alt 
kørte jo bare”, fortæller en tilfreds KUL, 
som ved, at det ikke mindst skyldes det 
gode samarbejde mellem alle de frivillige 
hjælpere og instruktører, som holder 
hjulene i gang på uddannelsesugen. 
Lars er dog ikke sikker på, at han er 
parat til tjansen en gang mere. ”Når man 
har en meget operativ funktion i mari-
nehjemmeværnet ved siden af, kan det 
blive svært at give begge delene alt det, 
de egentlig kræver,” fortæller Lars, der 
allerede har givet KUL-stafetten videre 
til næstkommanderende ved dette års 
uddannelsesuge, kaptajnløjtnant Bjarne 
Kodal, som sammen med Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest nu sætter sig i 
spidsen for planlægning og gennemfø-
relse af uddannelsesugen 2010. 

Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009 Uddannelsesugen 2009
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Kursister, instruktører, indkvartering... 
Sekretariatet holder styr på det hele.

Kanoerne ramte plet i den store gruppe af teenagere, som 
kom lidt bag på civilafdelingen i år.

Koncentration i varmen. Kommunikations-
gasterne var på kursus i Fiskerhuset.

Campingpladsen ligner noget fra en af de bedste 
feriekataloger, og stemningen er ren marinehygge.

How low can you go?
Limbosjov i Hangaren

Samarbejde om brandslangen ved brandkursus på Korsør Brandskole. Det er ikke så let at slukke 
den lumske ild i det store kar. Man skal være alle vegne, når der skal køles ned og kvæles.

Det første hoist er altid i kæmpe oplevelse. Dæksgastkur-
sisterne blev alle hejst op og fik en flyvetur i helikopteren.
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Assistance uden beregning!
Danmarks beredskabschefer var samlet i aalborg 26.-28. august 2009. 
marinehjemmeværnet var med for at vise, hvad de kunne levere.

Af informationsofficer Pia Martinussen

Den er ca. så stor! Lars Bo Kjær fra SINE-sekretariatet snakker om 
det det nye fælles radiosystem til hele beredskabet i Danmark.

Af informationsofficer Pia Martinussen

Aalborghallen har lagt gulv og vægge til 
mange spændende kulturelle begiven-
heder. Mange begejstrede publikum-
mer har her klappet berømte inden- og 
udenlandske kunstnere til da capo. 
Men i dagene 26.-28. august var hallen 
fyldt med noget så anderledes som 
brandbiler, ambulancer, stande med blå 
blink, med brandhæmmende uniformer, 
digitalt kommunikationsudstyr og meget 
andet spændende isenkram. 

Udstilling for tidens beredskab
Foreningen af Kommunale Bered-
skabschefer afholdt sit årsmøde i den 
gamle by ved Limfjorden. Et årsmøde, 
hvor de hørte foredrag om og drøf-
tede vigtige emner om udviklingen af 

beredskabet i Danmark. I pauserne 
kunne de så besøge udstillingerne fra 
alle de firmaer, der har udstyr, der kan 
lette løsningen af opgaven med det 
kommunale beredskab. Og det var flot 
isenkram – men selvfølgelig noget, der 
koster penge, og noget beredskabs-
cheferne er nødt til at prioritere i deres 
årlige budgetter. 

flyvende gummibåd
Bagest i hallen gemte der sig en 
overraskelse: Hjemmeværnets stand 
informerede om alle de kapaciteter, vi 
kan levere, uden beredskabscheferne 
skal gribe til pungen. Hjemmeværnets 
trækplaster var en gummibåd ophængt 
under sceneloftet, og på gummibåden 
et stort banner med det klokkeklare 
budskab: Assistance uden beregning!.

mange besøgende
Marinehjemmeværnet var en selv-
følgelig del af den flotte udstilling og 
kunne i ord, billeder og video doku-
mentere de kapaciteter, vi hurtigt og 
professionelt kan stille til rådighed, 
f.eks. assistance ved brandbekæm-
pelse fra søsiden, olieforureningsbe-
kæmpelse og eftersøgninger til søs. 
Noget mange kommunale beredska-
ber allerede sætter pris på, og derfor 
har indgået samarbejdsaftale med 
marinehjemmeværnet om.

Standen var vel besøgt, og mange 
fra de kommunale beredskaber fra 
hele Danmark samt Grønland fik her 
en øjenåbner for, hvad marinehjem-
meværnet kan tilbyde. Ganske gratis.

Udstilling i Aalborg

En stor forening
Foreningen af Kommunale Bered-
skabschefer - er en sammenslut-
ning af Dansk Brandinspektørfor-
ening af 1882 og Foreningen af 
Civilforsvarsledere i Danmark af 
1957.

Foreningen har ca. 450 A-med-
lemmer, som er chefer/souschefer 
for de enkelte kommunale red-
ningsberedskaber/brandvæsener. 
Derudover har foreningen ca. 450 
B-medlemmer, som er enkeltperso-
ner og virksomheder, der interesse-
rer sig for foreningens virksomhed.

Et blikfang, der vil 
noget: En gummi-
båd med motor, 
ophængt og badet 
iprojektørlys.
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Forventningssamtale

Af Jesper Svenningsen, Presseafdelingen, 

Hjemmeværnskommandoen

Flotillechefen i Hjemmeværnsflotille 
200 BON Sjælland havde ikke været 
på posten længe, før han indførte 
samtalerne, og flotillen har næsten 
været igennem to omgange.

”Formålet var at afklare forvent-
ninger og ønsker, så vi ved, hvor vi 
har hinanden,” siger flotillechef, pre-
mierløjtnant Peter Larsen. ”Selvom 
det er en militær organisation, og 
jeg har mulighed for at udstikke 
ordrer, er man nødt til at have en 
gensidig afstemning af forventning, 
og som frivillig organisation har man 
ikke de samme håndtag at trække i, 
som hvis det havde været en privat 
virksomhed. Netop fordi det er frivil-
ligt arbejde, er det i vores tilfælde 
simpelthen også et spørgsmål om 
fastholdelse.”

Det er en investering
På chefkurset har Peter Larsen haft en 
udmærket introduktion til de forskel-
lige typer af personelsamtaler, men 
derfra og til at føre det ud i livet var 
alligevel et stykke.

”Det er i høj grad et spørgsmål 
om at få alle med på vognen, og til at 
se fordelen i samtalerne. For det er 
ikke noget, der giver bonus med det 
samme – det er en investering,” siger 
flotillechefen, der holder samtaler med 
førerne, som så holder samtaler med 
folk i delingerne eller grupperne.

Virker det?
Om de nye samtaler virker, vil flotille-
chefen lade være op til folkene.

”Indtil videre synes jeg, at vi har 
gode erfaringer, men om det virker 
er meget subjektivt. Det væsentligste 
er, om den enkelte gast føler, at det 
virker,” siger Peter Larsen.

Jan Bach er rekrutteringsofficer i 
flotillen og meget begejstret for de nye 
samtaler.

”De betyder, at vi alle er opdaterede 
om både retningslinjer og forventnin-
ger. Vi ved, hvilken vej chefen vil, og 
han lytter til vores ønsker for enheden 
og forventninger til ham,” siger han. 
”Men det er ikke bare snak – der bliver 
gjort noget ved tingene. For mit ved-
kommende fungerer Peter Larsen som 
sparringspartner, og jeg føler, efter de 
møder jeg har haft, at det kører meget 
professionelt, og der bliver fulgt op på 
tingene frem til næste møde.”

Vi kommer ind til kernen 
Flere møder på programmet kan dog 
umiddelbart godt give anledning til en 
smule skepsis på forhånd. 

”Både jeg og et par andre var lidt 
tøvende inden den første samtale, 
men alle kunne hurtigt se fordelen ved 
det, og jeg er positivt overrasket over 
udbyttet,” siger Jens Sørensen, der er 
gruppefører og holder samtaler med 
folkene i sin gruppe.

Med samtalerne afklarer gruppen 
hinandens motivation og kan på den 
måde også få rettet op på hængeparti-
er som f.eks. uddannelser og kursus-
ønsker. Et værktøj til at holde fokus 
er et skema, som bruges til at skrive 
aftalerne ned i.

Jan Bach er ikke i tvivl om fordelen 
ved forventningssamtalerne.

”Det foregår helt nede på jorden – 
som en hyggelig sludder, men vi kom-
mer ind til kernen. Det fungerer bare.”

Tingene bliver sagt lige ud til forvent-
ningssamtalerne, men samtidig er der 
stor gensidig respekt. 

Samtale
fremmer forståelsen 
sådan lød et reklameslogan for et par år siden. Det har en flotille taget til sig og 
har indført forventningssamtaler. noget tyder på, at de har fat i den lange ende, for 
motivationen stiger, når man har overblik over sine fremtidsmuligheder.
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60-års jubilæum 2009

Frihed 
betyder alt
i over 60 år har Else mortensen været med i hjemmeværnet, først som medlem af 
Kvindeligt marinekorps og senere i marinehjemmeværnet, hvor hun stadig er aktiv. 

Af informationsofficer Helle Kolding

Kvindelige Marineres Musikkorps 1956 Orkestret øver i Arresødallejren.

Else Mortensen da hun får overrakt sit 60-årstegn  
af Dronningen den 1. april i Nymindegab.

På vej til Bornholm med orkestret. 1948. Else: Kvindelig Mariner nr. 117.
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Badminton, linedance, folkedans, 
porcelænsmaling og gymnastik samt 
aktiv i flotille 363 Skovshoved! Det er 
aktiviteter, der godt kan give de fleste 
sved på panden på en uge. Men for 
87-årige Else Mortensen, Greve, er det 
en almindelig uge, dog sejler hun ikke 
længere. ”Dét savner jeg, men det kan 
jeg ikke mere. Men så kan jeg noget 
andet”, siger Else Mortensen. Det våde 
element har ellers altid stået hendes 
hjerte nært, og helt slipper hun det 
heller ikke. Kan hun ikke sejle, kan hun 
i hvert fald svømme, og det sker gerne 
fra den dejlige strand tæt på hendes 
hus i Greve. 

Elses mand blev  
interneret på holmen
Else Mortensens mand, Sigurd, var i 
Søværnet og sejlede på Dannebrog, og 
som unge nygifte blev deres hverdag 
præget af tyskernes besættelse af Dan-
mark. I 1943 besluttede admiral Vedell 
at sænke den danske flåde, og det fik 
konsekvenser for søværnet. Flådeof-
ficererne blev interneret, og Sigurd var 
blandt dem, der blev spærret inde på 
Holmen. ”Vi vidste ikke, hvordan de 
havde det, eller hvad der skete med 
dem,” husker Else. Men handlekraftig, 
som hun allerede dengang var, opsøgte 
hun sin mand. Det var ikke let, for hun 
skulle forbi de tyske vagter, og de var 
ikke til sinds at tillade besøg. Men Else 
forklarede, at hun havde nogle vig-
tige regninger, som hendes mand var 
nødt til at se på, og det var tvingende 
nødvendigt, at hun fik nogle penge, så 
af en eller anden grund fik hun lov til 
at komme igennem, og ledsaget af en 
enkelt vagt fik hun adgang til Sigurd. 
Udover at hun så sin mand, lykkedes 
det også på den måde at få nogle infor-
mationer ud om, hvordan de havde det, 
og hvordan situationen var blandt andet 
til beroligelse for de andre hustruer og 
familiemedlemmer til de internerede.

man skal ikke tage vores frihed
Senere da Sigurd blev fri blev han 
involveret i frihedskampen og til slut 

’brændte jorden’ så meget under ham 
og Else, at de flygtede til Sverige. I 
næsten halvandet år boede de der. Så 
var krigen forbi, og parret vendte hjem 
til Danmark. Men det havde givet Else 
nogle stærke erfaringer.

”Frihed. Dét er det vigtigste af alt. 
Man skal ikke tage vores frihed, så må 
vi kæmpe for den,” fastslår hun. Frihe-
den blev synonym med hendes fremti-
dige virke. I kølvandet på de dramatiske 
begivenheder meldte hun sig nemlig 
ind i Kvindelige Marinere og fik her så 
mange oplevelser og udfordringer, at 
det kom til at fylde hendes liv.

store krav til Kvindelige marinere 
”Det var hårdt, for der blev stillet store 
krav til os”, fortæller hun.

De første 10 år deltog hun i Kvinde-
lige Marineres Tambourkorps, hvor hun 
primært spillede trompet. Her gjaldt det 
ikke kun musikken og forskellige op-
visninger og koncerter. Der skulle også 
læres de militære dyder som eksercits, 
befalinger, signal- og radiotjeneste mm. 
Der blev øvet fire hverdage om ugen og 
spillet om søndagen, så det tog megen 
tid. Udgifterne dækkede man selv, og 
mødte man ikke op hver gang, skulle 
man slet ikke bryde sig om at komme 
mere. Lederen, Marie Antoinette von 
Louzow, var krævende men blændende 
dygtig, og der var et fantastisk sam-
arbejde og en korpsånd, Else stadig 
husker med stor glæde.

”Hendes motto var; hold humøret 
højt, så kan man klare det hele”, siger 
Else Mortensen. Et motto hun selv har 
søgt at følge gennem livet. 

selvstændig og stærk
Senere blev Kvindeligt Marinekorps en 
del af Marinehjemmeværnet, og her fik 
Else også mange mandlige kolleger. 
Men sammenholdet og kammeratska-
bet fortsatte. Det var en af årsagerne til, 
at Else blev i værnet så mange år og har 
haft så mange gode timer der. Karrieren 
i hjemmeværnet førte også gennem 
befalingsmandsskolen samtidig med, 
at Else også havde familien, huset og 

haven at se til. I 1971 døde Elses mand 
pludselig, og midt i sorgen skulle Else 
også finde et nyt økonomisk fundament 
for sig og familien. Beslutsom tog hun 
op på Gentofte kommune for at finde 
et arbejde. ”Jeg spurgte, om de havde 
et arbejde, uanset hvad, og det havde 
de. Jeg blev ansat indenfor Skattevæ-
senet, og der var jeg i tyve vidunderlige 
år”. Marinehjemmeværnet blev dog 
ikke glemt i farten. Else var også blevet 
uddannet som instruktør. Øvelser, 
mødeaftener, sejladser, det hele blev 
passet flittigt, og pludselig kunne Else 
modtage årstegn. Først 25, så 40 og 
nu i år 60 år! ”Jeg ved ikke, hvor årene 
er gået hen. Det hele er gået så stærkt, 
men det må jo være, fordi man synes, 
det er gået godt, at det er gået stærkt,” 
indrømmer Else.

Det gælder om at have vilje
For lidt over ti år siden faldt Else ned fra 
et træ i haven. Ved ulykken brækkede 
hun ryggen og måtte gennem et meget 
langt og pinefuldt sygeleje. Men heller 
ikke her gav hun op. Som hun siger, 
”gælder det jo om at have en vilje og så 
fortsætte” Det sværeste i dag er derfor 
ikke ryggen. Men derimod at så mange 
kære, blandt andet alle hendes fem 
søskende og mange gode kammerater 
fra korpset for længst er borte. Heldigvis 
er der de voksne børn og børnebørn og 
nye gode kammerater. Else har slet ikke 
tid til at fordybe sig i sorg eller selvmedli-
denhed. Haven skal passes, hun har lo-
vet niecen at male kopper til et kaffestel 
til hende, og i næste uge starter gymna-
stikken og dansen. Hun var også meget 
involveret i hjemmeværnets jubilæum for 
nyligt, og forude venter en ny ’sæson’ i 
Skovshovedflotillen. Bilen er klar, og Else 
sidder gerne selv bag rattet de korte 
ture nordpå. ”Man får en styrke ved at 
koncentrere sig om noget andet end 
sygdom, og det man ikke kan. Så kan 
man pludselig meget mere! Og husk, at 
det vigtigste af alt er vores frihed. Det har 
været min indgangsvinkel til hjemme-
værnet, og den vil jeg altid kæmpe for,” 
understreger Else Mortensen.

1948. Else: Kvindelig Mariner nr. 117. Else i flotillen mellem sine to børn. 50 års jubilæum i Skovshoved. Else hjemme i haven, august 2009.

60-års jubilæum 2009
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MHV 90-klassen

Af Orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet

Der skulle gå næsten 15 år fra bygnin-
gen af de tre første hjemmeværnsfar-
tøjer (MHV 70 klassen) bygget specielt 
til marinehjemmeværnet, før næste 
serie så dagens lys. 

Bygget til marinehjemmeværnet
Samme år, som marinehjemmevær-
net modtog sin sidste trækutter fra 
søværnet, fik man også sin første stål-
kutter. Der var igen tale om fartøjer, 
der var bygget specielt med henblik 
på løsning af opgaver i marinehjem-
meværnet. I perioden 1973 til 1974 fik 
man således leveret 6 stålkuttere af 
MHV 90 klassen. Det var fartøjer, der 
på det tidspunkt viste sig yderst veleg-
nede ikke mindst som skoleskibe ved 
motor-, navigatør- og fartøjsførerud-
dannelsen på Slipshavn.

fulde af nyskabelser
De fire første fartøjer af 90-klassen 

blev bygget på Sakskøbing Maskinfa-
brik og Skibsværft (MHV 90-MHV92) 
mens de to sidste blev bygget på 
Svendborg Skibsværft (MHV 94 og 
MHV 95). MHV klassen blev bygget 
i stål med styrehus og bestiklukaf af 
letmetal. Fartøjerne var indrettet med 
underbringelse til 12 M/K, og for første 
gang i marinehjemmeværnets historie 
var der indrettet et primitivt baderum 
på toilettet i styrbord side. Fartøjerne 
var indrettet med en stor opholdsban-
je, hvor det var muligt for hele besæt-
ningen af skaffe samtidig. I bagbord 
side var der indrettet en kabys, hvor 
der var såvel køleskab som komfur 
og ovn. I pionertiden måtte man nøjes 
med petroleumslamper i beboelsen, 
nu kunne man glæde sig over elektrisk 
belysning i hele fartøjet.

Krævende men stabile
Fartøjerne har en længde på 19,75 m, 
en bredde på 5,70 m og en dybgang 
på 2,50 m. De er udrustet med en 
hovedmotor af typen Alpha Diesel 

på 4 cylindre med en ydelse på ca. 
400 HK. Fartøjet kan sejle med en 
fart af ca. 12 knob. Fra starten blev 
fartøjerne placeret ved flotiller, der 
fortrinsvis skulle operere på åbent hav, 
og selv om fartøjerne til tider er meget 
levende, bjærger de sig altid. Fartø-
jerne har gennem årene ikke gennem-
gået de store forandringer, kun rent 
teknisk er der foretaget forandringer 
og udskiftninger.

På sidste vers
I skrivende stund er der kun to opera-
tive fartøjer af MHV 90 klassen tilbage 
i marinehjemmeværnets tal, MHV 92 
HOLGER DANSKE, som ligger på 
Ærø og MHV 90 BOPA ved HVF 255 
Korsør. MHV 92 forventes udfaset i 
forbindelse med det nye forsvarsforlig, 
mens MHV 90 med udgangen af 2009 
overgår til tjeneste ved Søværnets Vå-
benkursus ved Sjællands Odde for at 
afløse kutteren, LUNDEN. Det betyder, 
at MHV 90 skal ende sine dage med 
at slæbe sømål for søværnet.

Historien om 

MHV 90-klassen
Den første klasse af stålkuttere til marinehjemmeværnet blev 
et mindre tigerspring, ikke mindst for besætningens komfort.
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Kaptajnløjtnant Ejvind J. Vonsild er 
tiltrådt som planlægningsofficer, PLO, 
pr. 26. juni. Han afløser kaptajnløjtnant 
Bent holmer, der pr. 1. juli er beordret 
til tjeneste ved Marinehjemmeværns 
sektion Slipshavn.
Løjtnant Jens a. s. Blauenschild er 
pr. 1. maj udpeget som informations-
officer.
Premierløjtnant michael Lynge er pr. 
1. juni udpeget som informationsofficer

hendes majestæt Dronningen 
har den 4. maj tildelt nedenstående 
Hjemmeværnets Fortjensttegn:

orlogsprovst, Eigil olesen, 

menig henning Jørgensen, 
flotille 121 
menig Birthe a. Pedersen, 
flotille 136 
Kaptajnløjtnant Lars Poser, 
flotille 123 
Løjtnant hans K. Christensen, 
flotille 124 
Løjtnant Ea J. Petersen, flotille 128 
Løjtnant Christian f. andernsen, 
flotille 132
Kaptajnløjtnant michael E. 
Lauersen, flotille 134 
Kaptajnløjtnant michael Lynge, 
flotille 136, 
oversergent Kaj ove hansen, 
flotille 471, 
menig Leif Lagoni, flotille 368, 
løjtnant Kjeld stjerndrup, 
flotille 368, 
Premierløjtnant sten Edvin 
Rasmussen, flotille 246 

Nyt om navne

Premierløjtnant mette monique 
Pilemand er pr. 1. juli ansat som 
planlægningsofficer, PLO.

flotillechef, premierløjtnant 
John Egemar andersen, flotille 
251, er pr. 1. maj udnævnt til kaptajn-
løjtnant.

Hjemmeværnsledelsen har pr. 31. 
august afskediget flotillechef, 
kaptajnløjtnant flemming 
Rosenfeldt sieben, flotille 369 efter 
eget ønske.

Premierløjtnant søren Vennits 
er pr. 1. september udpeget som 
flotillechef i flotille 369. 

maRinEhJEmmEVæRnsDistRiKt 
VEst

maRinEhJEmmEVæRnsDistRiKt 
Øst

Af informationsofficer Helle Kolding

Med tidligere kommandørkaptajn 
og Chef for Marinehjemmeværns-
distrikt 1 (Vest), Kurt Verner, på Bro-
en, sejlede orlogskutteren THURØ 
ud på sin sidste færd fra flåde-
station Korsør med modtagelse i 
Svendborg. Samme sted sejlede 
den som funklende ny kutter ud fra 
værftet i 1969 og med selvsamme, 
men den gang unge premierløjtnant 
i Søværnet, Kurt Verner ved roret.

THURØ er sidste orlogskutter af 
BARSØ-klassen, der har sejlet pa-

trulje og overvågning af de danske 
farvande gennem disse fyrre år. 

”Det var en helt fantastisk ople-
velse. Det hele sad stadig i fingrene, 
da jeg stod på broen,” fortæller Kurt 
Verner. 

Han var blevet kontaktet af 
THURØs seneste – og sidste chef, 
premierløjtnant Mads Jørgensen, 
der ville høre om THURØs første 
chef havde lyst at være med på den 
sidste tur. Og det havde han.

”Der gik mange tanker og 
følelser gennem mig, da jeg sejlede 
ind i Svendborgsund og lagde til 

kaj. Men jeg er meget glad for, at 
jeg fik muligheden, og vi fik en flot 
modtagelse i Svendborg,” siger 
Kurt Verner.

THURØ ankom nøjagtig på 
40-årsdagen 30. august. Indtil nytår 
indgår den stadig i Søværnets tal, 
men så er det meningen, at den 
skal sælges. 

Mads Jørgensen har fået ny 
tjeneste som chef på et af BARSØ- 
klassens afløsere, et fartøj af 
DIANA-klassen, som navngives i 
december og bliver hjemmehøren-
de ved Flådestation Korsør.

Den sidste tur med THURØ 
Premierløjtnant Mads Jørgensen og Kurt Verner på THURØ. Meget var nyt, men Kurt Verner følte sig straks hjemme.
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Af informationsofficer Helle Kolding

En æra er slut, men en ny kan starte. Det 
var budskabet, da de tre korvetter, NIELS 
JUEL, PETER TORDENSKIOLD og OLFERT 
FISCHER 18. august strøg kommandoen og 
hermed takkede af efter omkring 30 års virke 
på søen.

standsmæssigt farvel
Kommandostrygningen blev markeret med 
en parade på kajen ved Flådestation Korsør, 
hvor blandt andre forsvarschef, admiral Tim 
Sloth Jørgensen, chefen for Søværnets Ope-
rative Kommando, kontreadmiral Nils Wang 
og chefen for 2. eskadre, kommandør Frank 
Trojahn holdt taler for korvetternes besætnin-
ger og en indbudt skare af gæster.

En imponerende indsats
Vemod stod malet i de fleste ansigter ved 

paraden ud for de tre skibe, der lå til kaj side 
om side. Mange minder og spændende 
opgaver er oplevet og løst gennem årene. 
Trods deres forholdsmæssige begrænsede 
størrelse, har korvetterne sejlet både de 
indre danske farvande og internationale 
have tynde og været med til at imponere og 
begejstre for deres effektivitet, hurtighed og 
kampevner.

næste generation venter
Men nu er det så slut. Skibene skal udfases 
og vil allerede fra næste år og årene frem 
blive afløst af tre nye fregatter. Derfor var 
vemoden på kajen i Korsør også blandet 
med glæde og spænding. Mange fra de tre 
korvetbesætninger vil nemlig følge med over 
i de nye fregatter, og her glæder man sig til 
både de mange nye og bedre faciliteter samt 
ikke mindst den topmoderne teknik, der 
venter forude.

Afsked i Korsør:

Sidste parade for korvetterne 

Kommandoen stryges. De tre korvetters flag og kommandotegn nedtages.


