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Forskud på  
Forsvarsforliget

Med årets sidste nummer af Mar-
tha sættes der samtidig punktum 
for ét forsvarsforlig. Men i Marine-
hjemmeværnet er vi allerede godt 
i gang med at konkretisere det 
næste. Det gælder både til lands 
og til vands.

PL Robert Dølling fra HVF 201 
BON Korsør har været i Djibouti 
sammen med et hold fra Sø-
værnets Frømandskorps for at 
undervise i Force Protection. Det 
er et godt udgangspunkt for at 
analysere, om Marinehjemmevær-
net vil kunne bidrage til maritim 
kapacitetsopbygning og beskyt-
telse af havneområder til støtte for 
søværnets enheder i internationale 
operationer.

På den hjemlige front er der først 
og fremmest fokus på havmiljø-
området. Der er derfor iværksat et 
pilotprojekt for indledningsvis at 
undersøge, om Marinehjemmevær-
net vil være i stand til at operere 
Søværnets lægtvandsmiljøfartøj – 
MILJØ 103.

Martha kommer denne gang vidt 
omkring og afspejler dermed både 
det høje aktivitetsniveau og de 
mange forskellige aktiviteter. Alle 
i Marinehjemmeværnet kan med 
tilfredshed se tilbage på året, der 
svinder. Tak for jeres store indsats 
i 2009 for – Et Marinehjemmeværn 
Med Mening.

Jens Walther
Kommandør
Marinehjemmeværnsinspektør
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Materiel

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet

Som det fremgår af Forsvarsforlig 
2010-14, skal det undersøges, om 
marinehjemmeværnet (MHV) helt eller 
delvist kan bemande og evt. overtage 
forsvarets nye lægtvandsmiljøfartøj, 
MILJØ 103. 

koncept for havmiljøopgaven
Umiddelbart er den kystnære havmil-
jøopgave en oplagt opgave for MHV, 
men det er ikke ligegyldigt, hvordan 
den løftes. Der er derfor iværksat et 
indledende arbejde med at beskrive, 
hvordan et koncept for varetagelsen 
af den kystnære havmiljøopgave kan 
se ud. 

pilotprojekt
For at tilvejebringe et beslutnings-
grundlag er det nødvendigt at 
undersøge, om MHV-personel vil være 
i stand til at operere et lægtvandsmil-
jøfartøj såvel sejlmæssigt som indsat 
i havmiljøopgaven. Hjemmeværns-

kommandoen har derfor anmodet 
Søværnets Operative Kommando 
(SOK) om udlån af MILJØ 103 som et 
pilotprojekt i forbindelse med denne 
afklaring. Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst er derefter blevet anmodet om at 
udarbejde og iværksætte en plan for 
uddannelse med personel fra Hjem-
meværnsflotille 255 Korsør i samar-
bejde med 1. Eskadre. 

Det skal understreges, at det er 
SOK’s opfattelse, at pilotprojektet gen-
nemføres som et supplement til det 
daglige miljøberedskab forstået sådan, 
at MILJØ DIV fortsat opfylder det for-
melle beredskab. Det anbefales derfor, 
at det involverede MHV-personel også 
kan indsættes/medsejle ved operative 
indsættelser af M103 i forbindelse med 
det daglige beredskab. 

rapport før beslutning
Der er aftalt en prøveperiode, og 
efter projektet skal der laves en rap-
port, som skal konkludere, om MHV 
operativt kan løfte opgaven. Herefter 
skal der arbejdes videre med den 

eksisterende beskrivelse af projektet 
(kaldet ’business case’), så der opnås 
enighed med SOK om præmisserne 
(økonomi, placering, beredskab).

Det er derfor vigtigt at understrege, 
at der først vil blive taget endelig stil-
ling til MILJØ 103’s fremtidige geogra-
fiske placering, når pilotprojektet er 
evalueret. 

MiLJØ 103

M103 er bygget til indsættelse i 

lægtvandsområder, f.eks. i bæl-

ter, fjorde og bugter og vil kunne 

operere ind til en vanddybde på 

ca. 1 meter. Besætningen består 

af 3 mand, og fartøjet kan gøre 

en fart af 20 knob, hvilket også 

gør det meget velegnet i forbin-

delse med en hurtig indsættelse 

i søredningsoperationer.

Lægtvandsfartøj klar til test 
i marinehjemmeværnet 
projektet med miljøfartøjet MiLJØ 103 er ved at tage form. Med MiLJØ 103 
kan marinehjemmeværnets miljøkapacitet udvides til også at kunne opsamle olie.

Kan marinehjemmeværnets personel 
operere MILJØ 103? Det skal belyses 
ved et pilotprojekt i Korsør.
Foto: Jess Abrahamsen.
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Kort & godt

4

Marinebibliotek flytter

MHv i bella Centeret

radio Medical

Efter en udbudsproces har Sø-

fartsstyrelsen besluttet at indgå 

aftale om varetagelsen af Radio 

Medical-funktionen med Sydvest-

jysk Sygehus, der også varetager 

opgaven i dag. Den nye aftale 

løber fra den 1. januar 2010 til den 

31. december 2013. Marinehjem-

meværnet bruger Radio Medical 

til lægelig rådgivning til søs. 

’Forsvarets Bibliotek’ er en 

realitet. Marinens Bibliotek flytter 

i sommeren 2010 fra Nyholm i 

København og lægges sammen 

med de to andre værnsbibliote-

ker til et stort, moderne forsk-

ningsbibliotek placeret i Nordre 

Magasin på Kastellet. 

Af informationsofficer Jan Norved 

Ja, for nogen lyder det jo lidt højtra-
vende med en nytårsgudstjeneste, 
men denne tradition er absolut værd 
at slutte op om. Jeg deltog for første 
gang i 2009, men ikke sidste gang. Den 
stemning, der er under hele nytårs-
gudstjenesten, er fantastisk. Kirkens 
kor, Holmens Kantori, synger så smukt 
og klart, at sangene og salmerne næ-
sten blive nye for en. Når så også vores 
Kvindelige Marinere spiller, ja så går det 
hele op i en højere enhed. Prædiken i 
2009 blev holdt af orlogspræst Annette 
Molin - og hvilken prædiken! Først 
det vi kalder en almindelig traditionel 
prædiken, og så holdt Annette en lille 
kunstpause og forklarede, at nu ville 
hun give os en moderne udgave af jule-
evangeliet, hvor hun tog udgangspunkt 
i nutidige personer fra tidens overskrifter 
i medierne. Det var nok en prædiken, 
som mange kunne lide. Jeg havde i 
hvert fald lyst til at klappe, da hun var 

færdig, men det gør vi jo ikke i kirken. 
Nytårsgudstjenesten i 2010 er den 3. 
januar kl. 14.00 i Holmens Kirke. Mød 
op og hils på vores tre orlogspræster, 
den nye inspektør Jens Walther og ikke 
mindst dine marinehjemmeværnskam-
merater, som du måske ikke har set 
længe. En sidste ting, som også bør 
nævnes, er, at dette arrangement er for 
alle: familie, venner og også gaster, der 
står i reserven.

Kom til Marinehjemmeværnets
Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

Af informationsofficer Helle Kolding

31. oktober var det 350 år siden, at hol-
landske søfolk gik i land ud for nordøst-
fyn, nærmere betegnet Kerteminde, for 
at hjælpe danskerne i krigen mod sven-
skerne. Landgangen blev en succes og 
hollænderne fortsatte over Fyn, hvor de 
gav svenskerne gedigne klø.

De var således med til at sikre Dan-
marks fortsatte status som selvstændig 
stat, og det blev markeret i Kerteminde 

og omegn med flådebesøg. Skibschef 
LT Ulrik Freiesleben styrede Kertemin-
des gode fartøj, MHV 801 ALDEBA-
RAN, der deltog sammen med flere 
fynske flotilleskibe og et af Søværnets 
nyeste fartøjer, DIANA, i en ’gentagelse’ 
af landsætningen anno 1659.

En tilfreds flotillechef, Lars Hansen, 
kunne desuden notere sig, at mange 
fynboer benyttede lejligheden til at 
besøge ALDEBARAN, da der senere på 
dagen var åbent skib og flag over top.

ALDEBARAN markerede en 
350 år gammel landgang

Nordre Magasin, Kastellet.

Faner ved alteret i Holmens Kirke.

Hollandsk landgang 
i oktober 1659. 

Malet af 
Christian Pelck.

Marinehjemmeværnet udstiller i 

2010 som sædvanligt ved ”Både i 

Bella” i Bella Centret på Ama-

ger. Kom ind og se udstillingen, 

som kører i perioden fra  den 27. 

februar til den 7. marts. Marine-

hjemmeværnet udstiller igen i år 

sammen med forsvaret i et fælles 

udstillingsområde. 

Demonstration af Jason Cradle 
ved Både i Bella 2009.
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Af Hans-Jørgen Brehmer, flotille 368 

Køge og Ninna Falck

Flotille 368 Køge havde i september 
besøg af det tyske redningsfartøj Theo 
Fischer. Theo Fischer er hjemmehø-
rende i Barhöft nord for Stralsund og 
kunne meget vel blive en samarbejds-
partner ved opgaver i f.eks. Kadetren-
den. Theo Fischer, der næsten er på 
størrelse med en 800-klasse, sejler for 
det tyske søredningssystem, Deut-
sche Geselschaft zur Rettung 
Schiffsbrüchiger, som er helt privat 
og lever af sponsorater og gaver. 
Skibet er operationsdygtigt med en 
besætning helt ned til fire mand - to 

navigatører og to maskinfolk - som 
oven i købet magter at bemande både 
moderskibet og den lille ”Tochterboot” 
(datterbåd), der er placeret på agter-
dækket i en sliske. Under besøget 
blev der udvekslet mange erfaringer 
bl.a. omkring førstehjælp med den fri-
villige tyske læge, og man fik demon-
streret sine forskellige systemer for 
hinanden. En stor oplevelse var ikke 
mindst en hoistøvelse med helikopte-
ren fra eskadrille 722. Når de hoistede 
skulle sættes ombord igen, foregik 
det på fordækket, mens Theo Fischer 
bakkede med 6 knob. En ikke helt let 
manøvre, men den eneste mulighed, 
hvis der skulle hoistes fra fordæk, da 

helikopterpiloten ellers ikke kunne se 
skibet. Et godt besøg med nye erfarin-
ger og nye venskaber. 

Besøg fra tysk søredningstjeneste

Chefen for Søværnets operative 
Kommando (SOK), kontreadmiral Nils 
Wang, har sendt sin varmeste tak til 
en besætning på MHV 802 Carina fra 
flotille 366 Københavns Vestegn for en 
særlig indsats. 

Den 27. oktober tog en øvelse 
med Søværnet, ’Nothern Coast’, 
noget af en drejning for besætningen 
på Carina. SOK sendte pludselig 

øvelsens enheder ud for at kigge efter 
en savnet fisker. Den lille kutter blev 
fundet, og ombord lå den 68-årige 
fisker, livløs. En læge kom til med 
helikopteren og skrev dødsattesten. 
Men kutteren og fiskeren skulle jo 
også hjem igen, og Carina og dens 
besætning fik opgaven. Tre timer tog 
det at bugsere fiskeren og hans båd 
hjem, og de, som var ombord på den 

lille kutter, fik tid til mange tanker, indtil 
man nåede frem til havnen. ”Det var 
en mærkelig oplevelse, da Brian og 
jeg trak den lille kutter hen til sin egen 
plads i Køge Havn. Vi kunne ikke få 
slukket den røde fiskerlanterne, og 
projektøren ville ikke slukkes.” skriver 
Erik Hein fra Carina i en lille beretning, 
som han har lagt ud på flotillens hjem-
meside på hjv.dk.  

Anerkendelse for en  
aktion ud over det sædvanlige

MHV 802 CARINAs besætning fik en noget 
speciel opgave. Foto: Kurt Gjerstof.

Det tyske skib måtte bakke under 
hoist. Foto:  H. J. Brehmer.
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Kort & godt

Af informationschef Ninna Falck

”Jeg var inviteret til en reception i kom-
mandoen og havde fået en forklaring 
om, at en eller anden skulle have et 
tegn eller lignende. Jeg trådte intet-
anende ind i lokalet og så mig omkring. 
Og så gik det så småt op for mig, hvad 
det handlede om.”

Fartøjsofficer premierløjtnant Per 
Skou Christensen fik tirsdag den 1. 
december en af sit livs overraskelser. 
Han var lokket ind i Hjemmeværns-
kommandoen på Kastellet og 
blev lige sendt ind for at vende et 
spørgsmål med generalen. Chef for 

Hjemmeværnet generalmajor Jan 
Norgaards kontor var dog befol-
ket af kollegaer i hjemmeværnet 

og i Forsvarets Materieltjeneste, og 
på bordet stod champagnen klar. 

en ekstraordinær påskønnelse
Tidligere Chef for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, 
var på vegne af Generalmajor S. E. 
Johnstad-Møllers Fond i kommandoen 
for at overrække en æressabel til ma-
rinehjemmeværnets Per Skou. ”Denne 
sabel gives som en ekstraordinær 

påskønnelse for din ekstraordinært 
store frivillige indsats gennem 

mange år for fartøjsvedli-
geholdelsestjenesten”, 

understregede Jørgen 
Nils- son. ”Du har siden 
1985 ar- bejdet for at sikre, 
at fartøjerne i marinehjemme-
værnet var operative. Var det om dagen 
eller om aftenen, så var du der”, sagde 
han. Jan Norgaard udtrykte også stor 
respekt for betydningen af Pers Skous 
indsats gennem årene. ”Sjældent har 
noget været så velfortjent”, som han 
udtrykte det.

Meget, meget glad
”Jeg plejer jo nok at sige noget, men 
jeg er helt stum og meget glad”, 

sagde en bevæget Per Skou, som i 
dagens anledning oven i købet også 
fik overrakt sit 25 års tegn af Chef 
for Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, 
orlogskaptajn Jørgen Fink, der ikke 
lagde skjul på, at han var særlig glad 
for at overrække dette tegn til netop 
Per.

”Jeg er selvfølgelig meget over-
rasket og meget, meget glad og stolt 
over at have modtaget denne æresbe-
visning, som Hjemmeværnsledelsen har 
indstillet mig til”, fortæller Per Skou lidt 
senere. ”Denne indsats, har jeg selvføl-
gelig ikke kunne gøre uden min families 
fulde accept. Jeg har ligeledes gennem 
alle årene haft et fortrinligt samarbejde 
med alle hjemmeværnsflotiller, værfter, 
Hjemmeværnsskolen og øvrige sam-
arbejdspartnere. Og dette samarbejde 
vil fortsætte”, siger den evigt aktive 
Per Skou på vej videre til et møde med 
Søby Værft på Ærø samme dag.

en ildsjæl

Per Skou, der er uddannet elektri-

ker, startede i marinehjemmeværnet 

i Faaborg i 1984 og blev i løbet af 

kort tid fartøjsmester. Senere blev 

han også næstkommanderende 

og endda chef for flotillen. Hjertet 

bankede dog altid for fartøjerne, 

og i mange år var han flyvende på 

landevejene for at forsyne, reparere 

og vedligeholde fartøjerne i hele 

landet. Ved siden af har Per Skou 

undervist og udviklet undervisnin-

gen af fartøjsmestre og motorfolk 

i MHV. De sidste år har opgaven 

skiftet karakter, og Per er i dag til-

knyttet kommandoen og Forsvarets 

Materieltjeneste, hvor han deltager 

i opgaverne ved værkstedsniveau 

II omkring værftsophold. Det bliver 

ofte op til 70 frivillige timer om ugen 

for marinehjemmeværnet.

Fortjent æressabel til Per Skou 
Hvis der er en frivillig, som gennem årene har knoklet for at holde 

marinehjemmeværnets fartøjer gående og dermed operative, er 
det per Skou. Hans store indsats er nu blevet hædret. 

6
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Af Charlotte Baun Drejka, Presseaf- 

delingen, Hjemmeværnskommandoen.

”Det er imponerende, at en frivillig 
organisation kan løfte så varierede 
uddannelses- og kontrolopgaver og 
samtidig kan stille besætninger så 
hurtigt og effektivt til redningsindsat-
ser i hele Danmark. Det havde jeg 
ikke regnet med,” sagde justitsmini-
ster Brian Mikkelsen, da han fredag 
den 13. november stod til søs med 
MHV 801 ALDEBARAN fra flotille 241 
Odense/Kerteminde. Besøget kom i 
stand i forbindelse med Brian Mikkel-
sens rundrejse til landets 12 politi-

kredse. På Fyn valgte politidirektør, 
Poul Bjørnholdt Løhde, at vise Brian 
Mikkelsen politiets samarbejde med 
marinehjemmeværnet. Marinehjem-
meværnet fungerer som platform for 
politiet, når de skal lave razzia til søs 
og uddanner politifolk og livvagter i 
opgaverne til søs. 
På Marinestation Slipshavn gav 
Marinehjemmeværnsinspektør kom-
mandør Jens Walther justitsministeren 
en briefing om marinehjemmeværnets 
opgaver med vægt på samarbejdet 
med politiet. Til søs demonstrerede 
besætningen fra ALDEBARAN, hvor-
dan de eftersøger folk i deres gum-

mibåd. Det overraskede justitsministe-
ren, at marinehjemmeværnet i dag er 
så professionelt organiseret i betragt-
ning af, at det tæller frivillige gaster. 
Også det tætte samarbejde med 
politiet imponerede ham. Kommandør 
Jens Walther glæder sig over ministe-
rens besøg. ”Det var en enestående 
mulighed for på højt niveau at kunne 
drøfte vores samarbejde med politiet, 
som begge parter har en positiv 
oplevelse af,” siger Jens Walther. Han 
forventer, at samarbejdet i fremtiden 
vil blive yderligere intensiveret, når en 
række lokale samarbejdsaftaler med 
politiet falder på plads.

Hjemmeværnets nye filmkanal på 
nettet, film.hjv.dk, rundede for nylig 
82.500 afspilninger, og det er vel 
at mærke afspilninger, hvor folk ser 
over 75 % af hver film i gennemsnit, 
inden de slår væk. En gruppe inden 
for hjemmeværnets målgruppe, de 
18-32-årige, har evalueret filmkana-
len og nogle af dens film. De kunne 
godt lide initiativet, men de efterlyste 
flere film, der i højere grad fortæller 
dem, hvilken mening hjemmevær-
net giver dem. De er altså ikke kun 
interesserede i at se action, men 

også i at vide, om de 
kan gøre en forskel 
og få nye kompeten-
cer. Alle kan levere 
film, og MHV har 
også uddannet fem 
videoambassadø-
rer: MHDV: IOF 
Peter Barslev og IT-officer Bjarne 
Kodal, begge HVF 128. MHDE: 
IOF Per Lynge, HJK og NK Jan O. 
Madsen, HVF 241. BON: OPO Søren 
Glaw Lund, HVF 201. Alle står opført 
i MHV telefonbog. Giv dem et tip, 

hvis I har en aktivitet, som 
viser et marinehjemmeværn, der 
giver mening for nye folk. Men husk, 
at videoambassadør er skråstegs-
funktion nr. 2 for de fleste.

Film.hjv.dk og MHV’s
videoambassadører

Brian Mikkelsen stod til søs 
Det hårde vejr fik Brian Mikkelsen til at trække hætten godt ned om hovedet. Her ses han på broen sammen med  
kommandør Jens Walther. Foto: Ninna Falck
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BON 

Af Ninna Falck

”Samarbejdet på det danske hold 
gik utroligt godt. Det er meget flinke 
mennesker med et utroligt højt fagligt 
niveau. De så ikke skævt til mig, fordi 
jeg var fra marinehjemmeværnet, men 

de havde høje forventninger til mig” 
fortæller premierløjtnant Robert Døl-
ling, chef for flotille 201 Bevogtning og 
nærforsvar (BON) på Sjælland.

Fra den 15. til den 21. november 
var Robert Dølling sammen med tre 
mand fra frømandskorpsets minedyk-
kere og militærpoliti i Djibouti, hvor de 
underviste 15 marinesoldater fra det 
lokale søværn i Naval Force Protection. 
Det vil her sige beskyttelse af et krigs-
skib under havneanløb og havneop-
hold.

besøg førte til aftale
”Der er mange gode grunde til at 
uddanne Djiboutis marinesoldater,” 
forklarer orlogskaptajn Lars Møller, der 
er chef for minedykkerne i Frømands-
korpset (FKP EOD), og som stod i 
spidsen for den lille danske delegation. 
”Aftalen kom i stand efter et besøg 
fra repræsentanter fra Djiboutis flåde 
ombord på ABSALON i Djibouti Havn 
sidste år. Her tilbød vi, at søværnet 
kunne bidrage med et Force Protec-
tion-seminar. Det ville Djibouti vældigt 
gerne være med til – og vi vil jo gerne 
skabe gode vilkår i Djibouti, gode afta-
ler med Djibouti og gode forbindelser i 
det hele taget”, fortæller Lars Møller.

et søværn på 300 mand
Det djiboutiske søværn er af nyere 
dato og ikke særligt stort. Det består 
af omkring 300 mand og en temmelig 
blandet flåde. ”Deres hovedopgave er 
at patruljere Bab el Mandeb-strædet 
ved Det Røde Hav med ét skib ude ad 
gangen. De har nogle skibe på stør-
relse med 800-klassen, som er modi-
ficerede gamle lystbåde med kanoner 
fra US Coast Guards gamle skibe, 
og så har de en masse små både”, 
fortæller Robert Dølling. Størrelsen til 
trods vil man alligevel dedikere 40 ud 
af de ca. 300 mand til opgaver inden 
for Force Protection. Og det var altså 
15 af dem, der deltog i seminaret.

Fiskekroge mod terror
”Vi skulle vise dem, hvordan vi laver 
Force Protection ’sea and land’, og 
scenariet er terrorangreb imod skibe 
generelt - en trussel der er stigende 
i Afrika.” forklarer Robert Dølling. 
Robert deltog i flere dele af undervis-
ningen, nogle gange sammen med 
militærpolitiet og nogle gange med 
frømandskorpsets dykkere. ”Jeg var 
med til at undervise i bording, hvordan 
man laver adgangskontrol, hvordan 
man bruger gummibåden i forskellige 

Søværnet har netop haft en delegation i Djibouti i afrika for at lære de lokale 
marinesoldater om naval Force protection. Marinehjemmeværnet havde en 
instruktør med speciale i havnebevogtning med på holdet.

Force Protection-seminar i Djibouti

Djibouti
Djibouti ligger i østafrika, lige hvor 
Det røde Hav møder Adenbugten. 
Landet grænser op til Eritrea, Etio-
pien og Somalia, og lige overfor på 
den Arabiske Halvø ligger Yemen. 
Djibouti ligger strategisk godt for de 
udenlandske flådeenheder, der bl.a. 
deltager i indsatsen imod pirateriet 
især i Adenbugten. Djiboutis meget 
travle havn - også kaldet ’Port of 
Africa’ - har gode faciliteter og er 
den eneste havn i området, som 
søværnets støtteskib ABSALON 
kan gå ind i. 
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situationer samt Force Protection fra 
havn til sø. Endelig har jeg også væ-
ret med til at undervise i, hvordan de 
forskellige ’poster’ snakker sammen”, 
fortæller Robert om sine opgaver. ”Vi 
underviste dem bl.a. også i, hvordan 
man kunne lave undervandsbekæm-
pelse, og de var meget imponerede 
over, hvordan man kan gøre livet surt 
for en frømand med meget enkle 
midler f.eks. med små fælder med 
net og fiskekroge, som ikke er til at 
se under vandet. Det kunne gøres for 
50 US$.”

tålmodighed i varmen
Bortset fra selve det faglige i uddan-
nelsen, var der et par øvrige forhold, 
der skulle tages højde for. ”Vi var 
dernede om vinteren, og det var 
meget varmt. Jeg kan ikke forestille 
mig, hvordan det er om sommeren”, 
siger Robert. De afrikanske marine-
soldater, som deltog i seminaret, var 
alt fra menige til premierløjtnanter, og 
deres engelsk var meget svingende, 
men de var motiverede. ”Det giver 
mange erfaringer at samarbejde med 
udenlandske enheder, og det kræver 
en kæmpe portion tålmodighed”, 
understreger Robert.

bon til test
Robert Dølling var med på seminaret 
efter en forespørgsel fra Frømandskorp-
set til marinehjemmeværnet. ”Vi vidste, 
at BON fra marinehjemmeværnet var 
gode til havnebevogtning. Det er jo 
deres ekspertise, som vi fra Frømands-
korpset ønskede at anerkende, og på 
den måde kom vi af sted med folk fra 
frømandskorpsets EOD, militærpolitiet 
og BON”, forklarer Lars Møller og fort-
sætter, ”Samarbejdet med marinehjem-
meværnet har været rigtigt frugtbart. 
Marinehjemmeværnet har en ekspertise 
indenfor havnebevogtning, som vi jo har 
nedlagt i søværnet for nogle år tilbage”.

Robert Dølling, som personligt 
gerne ser BON blive mere anvendt i 
internationale opgaver for søværnet 
inden for Force Protection, har været 
glad for at deltage, og han føler også, at 
det har været en test af, hvad BON står 
for og kan. ”For BON’s vedkommende 
har jeg været glad for at kunne vise fla-
get for søværnet. At vi er veluddannede 
folk, der kan det her”, understreger han 
og lægger ikke skjul på, at han gerne 
vil af sted igen, enten for at undervise 
eller selv tage del i Force Protection-
opgaven, og gerne sammen med flere 
BON-folk.
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kapacitetsopbygning

I det nye forsvarsforlig er ”kapacitetsopbygning” et 
fokusområde. Der står i forligsteksten at, der er ”et 
stort behov for, at forsvaret har kapacitet til at ud-
danne og træne lokale sikkerhedsstyrker, således at 
disse opbygger kapacitet til selv at løse lokale kon-
flikter og tage ansvaret for løsning af sikkerhedsop-
gaverne.” Force Protection-seminaret i Djibouti ligger 
derfor fint i tråd med forventningerne i forligsteksten, 
hvor det også understreges, at ”forsvarets evne til 
at løse kapacitetsopbygningsopgaver skal styrkes”, 
og at der skal etableres ”dedikerede kapaciteter i 
forsvaret til kapacitetsopbygning, ligesom operative 
kapaciteter i værnene samt i hjemmeværnet fortsat 
pålægges at kunne udføre kapacitetsopbygnings-
opgaver.” En opgave BON dermed har været med 
til at tage hul på i Djibouti.

Naval Force Protection handler om beskyttelse af 
krigsskibe. Djiboutis store havn besøges af mange 
flådeenheder, og ABSALON kommer derned i 2010. 

Bordinglektion, hvor Robert 
stod for undervisningen i praksis.

Introduktion.
Der var gode undervisninglokaler med air condition.

Robert Dølling under-
viser i havne-
bevogtning.
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Af SAR fagansvarlig i MHDE,  

kaptajnløjtnant John Strøbæk

Første Sar-uddannelse 2004
I sensommeren 2004 var MHV’s tre 
SAR-ansvarlige (Search And Rescue) 
på et 14 dages SAR Mission Coordi-
nator-kursus (SMC) ved den engelske 
Coast Guard. Formålet med dette kur-
sus var at få yderligere kompetencer, 
inspiration og input udefra, så vi fort-
sat kunne udvikle MHVs kompetencer 

på SAR-området som IMO-certificeret 
(International Maritime Organisa-
tion under FN). I årene efter 2004 er 
samarbejdet med søværnet på SAR-
området blevet yderligere forstærket 
med et tættere samarbejdet med 
søværnets civile element på Søvær-
nets Taktikkursus (TAK) ved orlogs-
kaptajn Anders Møller. Et samarbejde, 
der som bekendt bl.a. har resulteret 
i den nye operative manual, ”SAR 
Danmark”, så vi i MHV og i søværnet 

anvender samme lærebøger, og vores 
SAR-kurser nu ligner hinanden til for-
veksling. Helt i tråd med ånden om at 
MHV og moderværnets uddannelser 
skal kunne sammenlignes og give 
gensidige kompetencer.

tid til opdatering
Der var nu gået 5 år, siden vi var i 
England, og som alle andre kompe-
tencegivende søfartsuddannelser, 
skal denne friskes eller fornys hvert 

Marinehjemmeværnet lærte om 
eftersøgning og redning i USA
John Strøbæk fortæller om, hvordan han har været i amerika og få fornyet og  
opdateret sin specialuddannelse som Sar Mission Coordinator sammen med  
overordnet Sar-ansvarlig i marinehjemmeværnet, skolechef orlogskaptajn erik 
Grubak, og fagansvarlig ved MHDv, kaptajnløjtnant bjarne toft Madsen.

De tre MHV-kursister om bord på 
hangarskibet, Harry S. Truman. 
Fra højre: John Strøbæk, Erik Grubak,  
B. T. Madsen og en amerikansk  
søofficer.

Nyt fra Slipshavn

kulturforskelle, yes Sir

At være studerende på en amerikansk 

militærinstitution som Coast Guard’s 

træningsskole i Yorktown, Virginia, er en 

noget anden oplevelse end f.eks. at være 

kursist på Slipshavn. Da orlogskaptajn 

Grubak har samme rang som skoleche-

fen, bestilte han ikke andet end at gøre 

honnør, hver gang han mødte andre i 

uniform på skolen, og der tiltales med 

ordet Sir. Vi to andre, som jo er frivillige, 

har fortalt ham, at han ikke skal overføre 

dette system til Slipshavn, for så vil han 

komme til at gå meget alene på skolen. 

Vi frivillige er også højt respekteret – men 

her skal man blot vænne sig til, at det er 

graden, man hilser på, og ikke personen. 

Hangarskibet Harry S. Truman 
ved flådebasen i Norfolk.
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5. år, hvis man ønsker at beholde sin 
internationale SMC-status. En SMC i 
dansk regi svarer til en vagthavende 
officer ved en søredningscentral 
(JRCC / MRSC) – altså en person 
der har kompetence til at lede en 
eftersøgning på havet fra land. Det er 
niveauet over den On Scene Coor-
dinator (OSC), som vi uddanner alle 
vores fartøjsførere til. 
Da den engelske Coast Guard p.t. 
ikke længere tager internationale 
studerende, var valget ikke så svært 
– så er der faktisk kun et sted at tage 
hen, hvis vi fortsat skal udvikle os 
på SAR-området, og det er ved den 
amerikanske Coast Guards trænings-
skole i Yorktown i Virginia, hvor man 
kan gennemføre det 3 ½ uges lange 
SMC-kursus, som vi tre netop er kom-
met hjem fra.

Uddannelse hos US Coast Guard  
– ingen kære mor
US Coast Guard har sin helt egen 

måde at uddanne sine kommende 
SMC’er på. Det er en hård skole, hvor 
der konstant stilles store krav til hver 
enkelt studerende. Man kan vel nok 
sige, at vi fik os en på opleveren, da vi 
alle tre efter 2 skoledage skulle op til 
den første individuelle stopprøve. Og 
det er faktisk en stopprøve af hen-
holdsvis 1 og 2 ½ times varighed. 
Hvis man ikke består, får man en 
chance mere. Klarer man den ikke 
anden gang - ja så er det farvel og 
tak, ligegyldig hvor i verden, 
du måtte være fra. Kurset 
var generelt meget 
krævende med et hårdt 
presset program, og 
der var stopprøver ca. 
hver 3. dag.

Men vi klarede den 
jo, og da vi alle havde 
bestået eksamen efter 
18 dage på skolebæn-
ken, kunne vi købe det 
eftertragtede synlige vå-

benskjold og revers-pin til uniformen, 
der synliggør, at man ”have gradu-
ated from USCG SAR School”. Vores 
ophold på skolen blev afsluttet med 
et møde med skolechefen, hvor Erik 
Grubak holdt en kort tale og overrakte 
Slipshavns våbenskjold til skolen.

ny viden til  
uddannelser og Sar Danmark
Værdien af dette kursus skal nu 
evalueres nærmere, men skolechefen 
har helt sikkert fået noget fagligt og 
pædagogisk med hjem. Ser man på 
den pædagogiske side, så har vi set 
en del nyt – men så sandelig også 
modeller, der hører en anden tid til. Vi 
to frivillige har fået en hel del fagligt 
med hjem. Det gælder bl.a. analy-
seværktøjer før og under en SAR-
operation, nye emner til lektioner og 
inspiration til vores egen SAR-uddan-
nelse i MHV, der netop i år gennem-
går en tilpasning i samarbejde med 
søværnet. Derudover så sidder både 
B.T. Madsen og jeg i publikationsud-
valget i den Operative Kontaktgruppe 
for Søredningstjenesten (OKS) under 
Søværnets Operative Kommando. Her 
har vi da en del med hjem, som vi vil 

forelægge det øvrige udvalg og 
evt. foreslå optaget ved den 
næste revidering af 
”SAR Danmark”. 
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John Støbæk mod-
tager sit certifikat.

Men sådan er det. besøg på hangarskib

Flådebasen I Norfolk blev besøgt undervejs, 

hvor vi var ombord på hangarskibet Harry S. 

Truman (CVN 75), der - når det er operativt 

- har en besætning på ca. 5000 m/k. Som 

eksempel på størrelsen kan nævnes, at 

skibet er ca. 3 1/2 fodboldbaner langt, har 

et deplacement på 97000 tons, hvert anker  

vejer 30 tons, og hvert kædeled i ankerkæ-

den vejer 180 kg. Man har sin egen nyheds-

afdeling ombord bestående af 35 personer, 

der producerer til egen TV kanal, egen avis, 

og egen radiostation – med ønskeprogram-

mer. Så det er noget af en fartøj, der fremdri-

ves af 2 atomreaktorer, som giver power til 

4 stk. 5 blades skruer hver med en diameter 

på 6,5 meter og med en vægt på 33 tons.

Skolechef Erik Grubak
på skolebænken.

Hangarskibet Harry S. Truman 
ved flådebasen i Norfolk.
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Nyskabelser på  
officersuddannelserne
Af kaptajnløjtnant Troels Rønsbro,  

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Marinehjemmeværnssektionen har konstateret, at den 
nuværende officersuddannelse ikke er målrettet nok til 
virket som officer ved marinehjemmeværnet. Marine-
hjemmeværnssektionen har derfor revideret officersud-
dannelsen. 

Det har medført, at uddannelsesvejen for en officer, 
der har befalingsmandsuddannelse, fremover ser ud 
som følger:

Fjernundervisningsmodul bestående af 5  
breve, indeholdende undervisningsteori.

instruktørkursus 1 uge kursus

alment officerskursus,  1 weekendkursus 
Modul 1 og 2 og 1 uge kursus

videregående 1 weekendkursus
officerskursus, MHv  
 

Herved får kursisten den viden, de færdigheder og de 
holdninger, der er nødvendige for at kunne virke som 
officer i marinehjemmeværnet. Herunder: instruktørvirke, 
ledelse, føring, øvelsestilrettelæggelse og tjenestekend-
skab.

Den nuværende uddannelse består til sammenlig-
ning af 4 uge kurser samt en weekend.  

Med revideringen håber Marinhjemmeværnssektio-
nen, at der kommer en stor søgning til kurserne, da der 
er brug for officerer i marinehjemmeværnet.

Et herligt stort hold nye dæksgaster. 
Flere af dem skulle meget gerne ende som officerer.

Bliv instruktør
Har du interesse i at undervise, så 
har vi brug for dig som instruktør på 
kurserne på Slipshavn. 
For at virke som in-
struktør skal du have 
Hjemmeværnsskolens 
instruktørkursus. 
Er det noget for dig, 
så kontakt Marinehjemme-
værnssektionen 
på tlf. 65 31 10 01.

Nyt fra Slipshavn

Fjernundervisnings-
modulerne er vigtige 

Af kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen,  

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Marinehjemmeværnssektionen har i år registreret et 
antal fjernundervisningsforløb, som ikke har fulgt den 
planlagte vej.

Fjernundervisningsmodulerne er et vigtigt og nyttigt 
redskab i uddannelsestilbuddet, fordi man herved redu-
cerer i tilstedetiden på kurserne.

Brugen af fjernundervisning stiller store krav til den 
enkelte kursist, for at tage ansvar for egen læring, idet 
det nu er den enkeltes ansvar at gennemføre fjernun-
dervisningen til den aftalte tid. Opstår der problemer 
undervejs af forståelsesmæssig eller teknisk art, er det 
igen kursistens ansvar at tage kontakt til den tilknyttede 
rettende lærer. 

For, at alle kursisterne har samme faglige niveau ved 
fremmødet på tilstededelen, er det meget vigtigt, at alle 
har gennemført de til kurset hørende fjernundervisnings-
moduler. Herigennem sikres det højeste mulige faglige 
niveau. 

Pointen er, at fjernun-
dervisningsmodulerne er 
mindst lige så vigtige som 
tilstededelen, så brug dem, 
som de er tiltænkt.  
Vel mødt på fremtidige 
kurser på Slipshavn.



Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet.

Marinehjemmeværnet har længe 
savnet forvaltningsbestemmelser 
for forsyning og vedligeholdelse af 
marinehjemmeværnets fartøjer (MHV 
fartøjer). Hjemmeværnskommandoen 
har derfor i tæt samarbejde med 
Hjemmeværnsskolen og Marinehjem-
meværnsdistrikterne arbejdet på at 
fastsætte procedurer for gennemførel-
se af vedligeholdelses- og forsynings-
forvaltning af MHV fartøjer. 

Bestemmelsen er primært tænkt 
som en håndbog, hvor hjemmeværns-
flotillen kan træffe de nødvendige 
foranstaltninger, så MHV fartøjet i 
videst muligt omfang kan opretholde 
et sejlvarsel på 1 time.

vedligeholdelsestjeneste
Søværnets Operative Logistiske Støt-
tecenter (OPLOG) varetager vedlige-
holdelsesniveau I (VN I) og udfører 
primært reparationer og udskiftning af 
defekte komponenter.

For at forenkle systemet skal de 
operative enheder kun henvende 
sig et sted (OPLOG), hvis der opstår 
havari på udstyr ombord.

Forsvarets Materieltjeneste (FMT) 
varetager vedligeholdelsesniveau II 
(VN II) og udfører primært planlagte 
eftersyn og reparationer. VN II kan 
også støtte VN I, i det omfang VN I 
ikke har tilstrækkelig kapacitet.

Forsyningstjeneste
Forsyningstjenesten har til formål at 
fremskaffe, opbevare og fordele de 
nødvendige forsyningsgenstande til 
MHV fartøjerne. 

Forsyning omfatter fremskaffelse af 
forsyninger som erstatning for kas-
sation, tab, returnering (ombytning), 
friskning, forbrug m.v. med henblik på 
opretholdelse af fastsatte normer.

Forsyningerne inddeles i to katego-
rier af forsyningsgenstande: 
Materiel: Dvs. varige forsyningsgen-
stande, der ikke forbruges ved deres 
anvendelse, og som bevarer deres 
oprindelige identitet i brugsperioden.
Forbrugsgods: Dvs. forsyningsgen-
stande, der forbruges under deres 
anvendelse eller mister deres oprin-
delige identitet, eller som er af ringe 
økonomisk værdi.

Forsyning af MHV fartøjer er 
begrænset til et antal udpegede områ-
dedepoter af hensyn til fagligheden og 
den geografiske placering. 

 
kom med jeres input
Ved modtagelse af forvaltnings-
bestemmelserne er det vigtigt, at 
brugerne melder tilbage og stiller 
eventuelle ændringsforslag til områ-

der, der ikke virker efter hensigten. 
Bestemmelsen forventes udsendt 
i starten af 2010. Den er dog alle-
rede blevet præsenteret for en stribe 
kursister på et fartøjsmesterkursus på 
Slipshavn. Tilbagemeldingerne var en-
kelte forslag om justeringer, men ellers 
stor ros til et tiltrængt 
og rigtigt godt 
værktøj.

Ny bestemmelse 
på trapperne
Forsyning og vedligeholdelse af marinehjemmeværnets fartøjer 
får ny bestemmelse. Den kan også anvendes som håndbog.

Den nye bestemmelse er et tiltrængt 
værktøj – især for fartøjsmestrene.

Materiel
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Navngivning
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Af informationsofficer Helle Kolding

Den 28. november fik Dragør navn-
givet deres nye fartøj. Det skete med 
både musik og kongeligt besøg. Fle-
re hundrede Dragørborgere trodsede 
de mørke skyer og novemberkulde 
og mødte op til festlighederne på 
havnen, hvor otte af marinehjemme-
værnets skibe lå med flag over top 
sammen med et af søværnets nyeste 
skibe, NYMFEN.

navngivet med kongeligt smil
Hendes Majestæt Dronningen hav-
de sagt ja til at navngive MHV 911, 
og det skete kort og præcist med 
et stort kongeligt smil. ”Skibets 
navn skal være BOPA”, erklærede 
Majestæten. Herefter kunne først 
Dronningen besigtige det nye fartøj 
og derefter de mange fremmødte 
og her ikke mindst en repræsenta-
tiv del af det danske hjemmeværn 
og forsvar med blandt andre jagt- 

kaptajn, kommandør Lars  
Rosendahl Christoffersen, Chef  
for Søværnets Operative Kom-
mando, kontreadmiral Nils Wang, 
Chef for Hjemmeværnet general-
major Jan Norgaard, den Kommit-
terede for Hjemmeværnet, Jens 
Hald, og Marinehjemmeværnsin-
spektør, kommandør Jens Walther. 
Herefter blev navngivningen fejret 
ved en hyggelig reception på det 
gamle Dragør Fort.

Så har marinehjemmeværnet modtaget sit 11. fartøj af 
900-klassen og fået det navngivet af Hendes Majestæt 
Dronningen under behørig festivitas.

Navnet er BOPA 
- og det er kanon!
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borgerlige partisanere: kanon !
Med var også nogle efterhånden ’ældre 
herrer’, der har en særlig tilknytning til 
BOPA. De var nemlig i sin tid en del af 
modstandsgruppen, borgerlige partisa-
ner, som BOPA er opkaldt efter.

”Vi har fået en fantastisk modtagel-
se i Dragør. Her har man tidligere haft 
et skib med navnet BOPA (MHV 90), og 
den gang blev kontakten etableret. Nu 
besøger vi flotillen en gang imellem og 
er med på en sejltur en gang om året. 
Den tradition, håber vi, fortsætter,” siger 
tidligere BOPA-medlem Per Mortensen, 
der havde dæknavnet ’Tom’. Senere 
kunne han understrege sin glæde over, 
at Dragør fortsat har en BOPA, da han 

holdt en kort men gribende tale under 
selve receptionen i Dragør Fort. ”Ja, 
navnet blev BOPA. Og det, synes vi, er 
’kanon’!”, fastslog han.
Et helt specielt øjeblik var det også, da 
flaget efter Dronningens navngivning 
gik til tops på BOPA.

Undtagelsesvis var det nemlig 
ikke det rød-hvide Dannebrog, men 
derimod det blå-hvid-røde frihedsflag, 
kendt fra frihedskæmpernes armbind, 
der gik til tops. Selvsamme flag blev 
hejst over modstandsgruppen BOPAs 
hovedkvartér 4. maj 1945, da friheds-
budskabet lød fra London.

Flaget blev venligst udlånt af 
BOPAs medlemmer til denne specielle 
lejlighed i Dragør.

en festlig dag
De mange aktive frivillige i flotille 367 
Dragør har haft nogle travle måneder 
med forberedelse og planlægning. 
Derfor var det også helt fortjent, at 
de efter endt officielt program, kunne 
slappe af med en festlig sammen-
komst i det store receptionstelt bag 
fortet. Her blev der også budt på en 
hjemmekomponeret flotillesang skre-
vet af Axel Ravn. Flotillechef Jørgen 
Falkenberg var en meget lettet – men 

også glad mand, da dagens store 
program var ved at være afsluttet. 
”Det har været en kæmpe oplevelse, 
og med 450 gæster kan det jo ikke 
være bedre,” fortalte han fornøjet. At 
så mange borgere fra Dragør også 
kiggede ned på havnen, glædede ham 
især. Han skønnede desuden, at 98 
procent af hele flotillen var mødt op for 
at gøre dagen ekstra god. Nu kan han, 
flotillen og MHV 911 BOPA så se frem 
til næste års udfordringer. De byder 
blandt andet på øvelsessejlads sam-
men med flotillen på Holmen, hvor der 
skal øves miljø og oliebekæmpelse og 
en del patruljesejlads i Øresund.  ”Så vi 
rigtigt kan blive dus med procedurer-
ne,” fortalte Jørgen Falkenberg.”Vi har 
været godt vant med vores hidtidige 
skib af 800-klassen. Men den her har 
lidt mere at byde på, blandt andet til 
miljøberedskabet. Det bliver spæn-
dende,” understregede han.

15

et ekstra  
scoop for miljøet

Med MHV 911 i Dragør er kystlin-

jen langs Øresund blevet sikret 

yderligere. Marinehjemmeværnet 

har netop oprustet deres miljøkapa-

citeter i området i forbindelse med, 

at Søværnet har flyttet miljøskibene 

fra Holmen til Frederikshavn. Skibet 

er specielt udrustet til at kunne yde 

assistance ved miljøforurening og 

miljøkatastrofer, udover dets mange 

andre gode egenskaber i forbin-

delse med farvandsovervågning, 

eftersøgning og søredning etc.

Dragørs Borgmester Allan Holst 

var da også en glad mand, da 

han sammen med sin frue deltog i 

navngivningen af MHV 911 BOPA 

på Dragør havn. ”Vi har jo en lang 

kystlinje, så for os er det vigtigt 

med et godt miljøberedskab, og jeg 

forstår, at det nu bliver endnu bedre 

med det nye skib,” sagde han. 

”Vi er meget obs på, at vi får det 

bedste udstyr til at sikre kystlinjen!” 

understregede Allan Holst, som 

ugen efter navngivningen skulle en 

tur ombord med andre gæster til en 

udvidet rundvisning.Festklædt havn og MHV 911 BOPA med det gamle frihedsflag i toppen.
Foto: Bjarne Olsen.

Hendes Majestæt Dronningen inspicerer paraden.
Foto: Michael Hjuler.

BOPA-medlem Per Mortensen.
Foto: Helle Kolding.
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Af Jesper Svenningsen

Flyverhjemmeværnets Flyvende Delin-
ger (FFD) er et supplement til hjem-
meværnets øvrige enheder. Ved at få 
støtte af de flyvende delinger har politi, 
brandvæsen, redningsberedskab 
og andre myndigheder mulighed for 
at give deres indsatsledere et bedre 
overblik over situationen.

relevant støtte på én time 
Kravet til besætningen er, at de skal 
kunne have flyet i luften senest en time 
efter alarmeringen, og ved eksempel-
vis en SAR (search and rescue) kan 
en flyvende deling med fordel sendes 
af sted i forvejen, så besætningen på 
et marinehjemmeværnsfartøj kan få 
vigtige informationer, allerede inden de 

selv når helt frem. ”Ved et større olie-
udslip kan vi også skabe et overblik 
over det samlede udslip og på den 
måde give marinehjemme-
værnets fartøj besked 

om, hvilken 
oliepøl der 
udgør størst 
risiko – for 

eksempel den, der er tættest på 
land. På den måde kan de nemmere 
prioritere. Det er jo ikke sikkert, at den 
første oliepøl, de ser, er den værste,” 
siger oversergent Ole Sanggaard 
Knudsen, der er operativ leder ved det 
nationale flyelement for de flyvende 
delinger.

behov for at øve med MHv
”Vi har efterhånden en del skarpe 
opgaver blandt andet for politiet, men 

det er vigtigt, at vi træner sammen 
med marinehjemmevær-

net (MHV),” siger Ole S. 
Knudsen og understreger, 

Flyverhjemmeværnet

Missionens øjne 
i luften
Læs om Flyverhjemmeværnets Flyvende 
Delinger. De er relevante for marine-
hjemmeværnet at samarbejde med, 
fordi de giver overblik.

aktionsradius 1/2 time
Med de 8 flyvende delinger kan flyverhjemmeværnet nå 
ud til størstedelen af landet og kysten indenfor en halv time.
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Et sæt vinger i luften giver et bedre overblik over situationen. Foto: Ole Steen Hansen.

vi har efterhånden en del 
skarpe opgaver, blandt andet 
for politiet, men det er vigtigt, 

at vi træner sammen med 
marinehjemmeværnet

“

at kommunikationen er altafgørende 
for en mission. Derfor er det nødven-
digt at uddanne flere flyvere indenfor 
maritim radiokommunikation for at 
kunne løse opgaverne tilfredsstillende.
”Der er flere, der er ved at tage et ma-
ritimt radiocertifikat, et såkaldt Short 
Range Certificat, så de kan betjene 
det samme radiosystem, som bruges 
mellem skibene,” siger Ole S. Knud-
sen, der ser et oplagt samarbejde ved 
mange forskellige indsættelser.

Og samarbejdet er  igang. FFD 
skal blandt andet deltage i en af 
MHV’s miljøøvelser i foråret.

Samarbejde gav øget effektivitet
Fartøjsfører Kjeld Møller-Madsen fra 
flotille 133 Juelsminde/Vejle havde et 
godt samarbejde med de flyvende ›› 

Fly og besætning
Flyene er af typen Cessna 172 og Cessna 182. Det er ikke militære fly, og de 

lejes ud til flyverhjemmeværnet.

Besætningen består af en pilot, en navigatør og to hjælpere på jorden.  

Derudover er der en delingstrop til at støtte besætningen.

En Flyvende deling kan bestå af op til 19 personer: Fire besætninger og en 

delingstrop bestående af delingsfører, næstkommanderende og en hjælper.

Der er oprettet otte flyvende delinger fordelt på følgende lufthavne og 

flyvepladser: Sindal, Skive, Randers, Vamdrup, Odense, Roskilde, Maribo og 

Rønne. 
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krav til piloten

Som pilot skal man – ud over at 

tage hjemmeværnets lovpligtige 

uddannelse – supplere sit eget 

pilotcertifikat med en uddannelse 

som hjemmeværnspilot. 

Det sker ved at gennemgå uddan-

nelse i FFD materiel, uddannelse i 

navigation og aerodynamik samt 

en prøve i maritim VHF kommuni-

kation. Afslutningsvis skal enheds-

uddannelsen bestås, hvor pilot og 

besætning lærer at samarbejde og 

at udføre forskellige missionstyper:

•   Observation: Der flyves med politi 

om bord for at foretage f.eks. 

fartmålinger på motorveje.

•   Rekognoscering af f.eks. broer 

eller jernbaner.

•   Asymmetrisk flyvning:  

Den flyvende deling indgår som 

moment for flådefartøjer under 

øvelser.

•   Eftersøgning: Her søges efter 

personer eller sunkne skibe.

•   Støtte til forureningsbekæmp-

else.

De flyvende 
delingers opgaver

Miljøopgaver

•   Verificering

•   Indvisning

Observation

Eftersøgning

Støtte til civile myndigheder

Øvelser

Piloten og navigatøren er hele tiden 
i kontakt med operationslederen. 
Foto: Jan S. Knudsen.

”Vi var for noget tid siden på en øvelse 
med marinehjemmeværnet, og det sam-
arbejde giver god mening,” siger Esben 
Nielsen, der er delingsfører i den flyvende 
deling i Vamdrup. ”Vi kan være hurtigt 
fremme og give dem nogle præcise 
koordinater, så de kan sejle 
hen og løse resten af 
opgaven.”

Ved eftersøgning af f. eks. en person kan den flyvende deling hurtigt give de 
rette koordinater videre til folk på jorden eller på vandet. Foto: Tuf Krenchel.

Flyverhjemmeværnet

delinger, da enheder fra de to værn 
i oktober sammen støttede politiet 
under en razzia, der skulle kontrollere 
havjægere.

Flyverhjemmeværnets Flyvende 
Delinger sendte koordinater på de små 
jagtbåde direkte til besætningen på 
MHV 802 ANDROMEDA, og det resul-
terede i en meget effektiv aktion.

Selvom ANDROMEDA har en hur-
tiggående gummibåd med om bord, 
blev opgaven for politiet alligevel løst 
mere effektivt på grund af samarbejdet 
med De Flyvende Delinger.

“Hvis ikke vi havde samarbejdet om 
den opgave, skulle vi have sejlet rundt 
for at finde havjægernes både. Men 
fordi vi gjorde det på den måde, er jeg 

sikker på, at vi fik alle både i området 
med, så politiet kunne kontrollere dem 
alle,” siger Kjeld Møller-Madsen. “Vi 
supplerer hinanden godt.” 

Sådan får man  
kontakt til enhederne
Hvis en marinehjemmeværnsflotille 
ønsker at gennemføre en øvelse med 
Flyverhjemmeværnets Flyvende 
delinger, skal de kontakte flyverhjem-
meværnsinspektoratets forbindelses-
officer ved Flyvertaktisk Kommando, 
major Claus Bouet, på mail FTK-
OKF021@mil.dk. Claus Bouet vil så 
sørge for den overordnede koordina-
tion og for den videre kontakt til de 
flyvende delinger.
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Logemøde

Af Informationsofficer Leif Bruun 

Foto: Informationsofficer Peter Barslev

I Marinehjemmeværnsdistrikt Vest 
har man for nogen tid siden etableret 
en loge for de officerer og befalings-
mænd, der efter at have opbrugt de 
sidste muligheder for aldersdispensa-
tion, har måttet ”klippe guldstriberne 
af ærmerne” og er faldet ind i geleddet 
som flinke menige. 

alt for værdifulde til at miste
Netop nu lever ca. 80 mand op til 
logens optagelseskrav, og ifølge 
distriktets næstkommanderende, or-
logskaptajn Pia Johnsen, så behøver 
interesserede ikke selv, at gøre noget 
for at blive medlem. 

”Vi retter her fra distriktet selv 
henvendelse til alle, der falder 
indenfor rammerne, når de overflyt-
tes til de meniges rækker”, fortæller 
Pia Johnsen og fortsætter, ”Selv om 
regulativet har krævet, at vi desværre 
må ’pille striberne’ af vores officerer 
og befalingsmænd, når de når en vis 
alder, så er der jo heldigvis mange af 

dem, der fortsætter i deres funktion. 
Og fordi de fortsat besidder en masse 
værdifulde erfaringer og kompetencer, 
så er det naturligvis vigtigt for os at 
fastholde deres interesse for marine-
hjemmeværnet så længe som muligt. 
Og det mener vi altså at kunne gøre 
ved bl.a. at holde dem opdateret på, 
hvad der rør sig indenfor Søværnet i 
almindelighed og marinehjemmevær-
net i særdeleshed. Netop nu og på lidt 
længere sigt.”  

Den omtalte information får loge-
medlemmerne én gang om året, når 
de inviteres til en lille sammenkomst 
på distriktet i Århus.

Logemøde med indhold
I år fandt dette logemøde sted den 
18. november, og denne gang var 
det stabschef i Søværnets Operative 
Kommando (SOK), flotilleadmiral Jan 
Torben Leisborch, der orienterede 
om den seneste udvikling indenfor 
Søværnet. Flotilleadmiralen gennem-
gik således de mange brændpunkter 
rundt om i verden, hvor Søværnet gør 
sig gældende og kom i den forbin-

delse også ind på samarbejdet med 
Marinehjemmeværnet. Det fandt han 
meget værdifuldt, ikke mindst fordi 
Marinehjemmeværnet i mange år har 
kunnet hjælpe Søværnet med løsnin-
gen af nogle af de hjemlige opgaver.

Inden flotilleadmiralens briefing i 
Sødalsparken havde de ca. 40 del-
tagende logemedlemmer været på 
et meget interessant besøg i SOK’s 
operative afdeling ved Marselisborg, 
hvor der var rundvisning i såvel kom-
munikationscentret som i det under-
jordiske O-rum. 

Sidste nyt om MHv 
Senere blev der budt på frokost i  
Sødalsparken, og herefter holdt 
orlogskaptajn Pia Johnsen et oriente-
rende foredrag med titlen ”MHV i nuti-
den”, mens chefen for Marinehjemme-
værnsdistrikt Vest kommandørkaptajn 
Arne Petersen tog sig af ”MHV i 
fremtiden”. Det vellykkede logemøde 
sluttede med eftermiddagskaffe, og 
så kunne deltagerne tage tilbage til 
arbejdet i deres flotiller godt klædt på 
om udviklingen i og omkring MHV.

Det grå guld har 
fået egen loge
Det gælder om at passe godt på ”det grå guld”. Det er sagt så ofte, men modsat  
så mange andre, så gør Marinehjemmeværnsdistrikt vest noget ved sagen.

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest havde sammensat et varieret program for mødet i den nye loge. 

Martha  ·  Marinehjemmeværnet
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Brand- og havarikursus

Tekst og foto: Informationsofficer  

Per Lynge

Søværnets ”Brand- og Havari-
kursus” i Frederikshavn skabte 
rammerne for to spændende og 
lærerige dage med teori og praksis i 
både brandbekæmpelse og havari-
tjeneste. 

Havaritjeneste
Efter endt teori blev besætningen 
præsenteret for simulatoren, som 
skulle gøre det ud for et vuggende 
skib med - skulle detvise sig - tem-
melig mange lækager. Hver gang 
gasterne mente, at nu var der styr 
på sagerne, sprang der nye huller 
i skroget. Det ene værre end det 
andet. I koldt vand til livet blev der 
kæmpet med de mange opgaver. 
Pumperne kørte for fuld kraft. Ha-
varitømmer blev skåret til og opsat, 
andre lækager krævede special-

værktøj, og mandskabet lærte bl.a., 
hvordan en ”T-nikkebolt” (lukkeme-
kanisme til mindre lækager) skulle 
bruges. Da øvelsen var slut, var det 
en træt, meget våd og kold, men 
godt tilfreds besætning, der efter et 
varmt bad vendte tilbage til Flåde-
stationen.

brandbekæmpelse
Brandkurset bød på en del kendt 
stof, men blev serveret på en herlig 
frisk måde af entusiastiske instruk-
tører fra Havariskolen. Det var 
varmt, sjovt og udfordrende. Alle fik 
deres kundskaber i brandbekæm-
pelse opfrisket - og lidt til…

på med vanten og nye erfaringer
Der er ikke tvivl om, at besætnin-
gen fra Køge har fået en masse ud 
af kurset: Næstkommanderende, 
Anker Hyldgård: ”Havaridelen var 
meget lærerig. Det var givende 

at se, at man med små midler og 
fantasi kan komme langt. Brandde-
len var et godt supplement til det, vi 
tidligere har lært”. Radiogast, Jane 
Noesgård: ”Efter en ”Åh-åh-det-her-
er-ikke-godt-oplevelse” ved de første 
5-10 cm. vand, var det bare på med 
vanten og forsøge at standse vand-
masserne. Meget lærerigt, burde 
være obligatorisk for alle gaster. Man 
finder ud af hvor meget, man faktisk 
kan gøre.”. Navigatør, Anders S. 
Hansen: ”Havaridelen af kurset har 
givet mig en viden og nogle ople-
velser på kroppen, som gør, at jeg 
føler mig mere tryg og bedre rustet 
til en eventuel havarisituation, både 
på eget skib eller på en havarist. Det 
burde være obligatorisk i Marine-
hjemmeværnet”.

vigtig træning for MHv
Kaptajnløjtnant Per Nielsen, som er 
Chef for Uddannelsessektionen ved 

i vand til livet på et vuggende skib med vandet strømmende ind fra utallige  
lækager den ene dag og brandbekæmpelse på flere måder den anden.  
besætning 2 fra Flotille 368 køge fik prøvet samarbejdet af på en helt ny måde. 

Sort røg og koldt vand

Radiogast Dennis Madsen opbygger lækagebarriere. Der sikres frit løb fra pumpen.
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Sort røg og koldt vand
Søværnets Havarikursus, synes, 
at det er vigtigt, at Marinehjemme-
værnet (MHV) træner opgaverne.   
”Naval Damage Control er en vigtig 
forudsætning for, at hjemmeværnets 
enheder kan klare deres opgaver i et 
moderne forsvar. Flere gange årligt 
har Søværnets Havarikursus besøg 
af enheder fra MHV, som træner 
og uddanner sig indenfor områ-
derne brandslukning og lækstopning 
(Almen-D) og CBRN. Samarbejdet 
har fundet sted i flere år, men er 
blevet intensiveret de senere år af 
forskellige årsager. En af årsagerne 
er, at MHV får flere 
og flere opgaver, 
der nødvendiggør 
en kompetence-
udvikling af deres 
personel. En anden 
årsag er, at det giver 
mulighed for Havarikur-
sus at holde en høj faglig 
indsigt i, hvilke muligheder 
MHV’s enheder har indenfor 
havariområdet, så det kan bringes i 
anvendelse, når Søværnets sejlende 
enheder træner med MHV”, siger Per 
Nielsen. 

evt. mere samarbejde
Om mulighederne for træning af 
MHV fremover, siger Per Nielsen, 
”Hvad fremtiden vil vise omkring 
uddannelse af MHV indenfor havari, 
kan være svært at give et bud på. Et 
ønske fra havarikursus kunne være, 
at samarbejdet blev et mere formali-
seret uddannelsesforløb for hjemme-
værnsenhederne. For både behov og 
relevans for en kompetenceudvikling 
er til stede. Endvidere kunne det for 
Havarikursus give en mulighed for at 
træne med hjemmeværnet ude på 
deres enheder, hvilket ville give os en 
erfaring, der kan bringes i anvendelse

ved udviklingen af vores 
kurser”.

Besætningen deltog i 
kurset på den betingelse, 
at de sejlede til Frede-
rikshavn og dermed selv 
sørgede for under-
bringelse og 
skafning.

T-nikkelbolt og spand. Simpelt og effektivt. Lækagebarrieren kommer helt på plads.
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Julehilsen

Af Orlogspræst Ulrik Pilemand

nisser, nisser, nisser…
Nisser og julemænd er overalt! De har 
indtaget butikker og hjem og ”nissefi-
cerer” alting omkring os i en grad, så 
vi med rette kan føle os invaderet. Jeg 
taler ikke om den gode gamle gård-
nisse, men om den store Coca-cola-
julemand/nisse, der står og brøler til 
os i bukket neon, at julen kun handler 
om at købe og købe og købe – og 
spise. Glem alt om hyggen, her skal 
handles, bruges penge og stresses for 
at handle endnu mere. 

Julens budbringere
Hvorfor er det ikke engle, der fylder 
butiksvinduerne? Det var trods alt 
dem, og ikke nissen, som kom med 

budskabet om, at 
Guds søn var 

født for at være 
vores frelser, 
og at vi skulle 

glæde os over 
det og fejre det i 
taknemmelighed 

og ydmyghed.
Jeg vil gerne 

slå et slag for 
englene, for de 

minder os 
om, at 

julen handler om 
noget andet, end hvad 
øjet begærer. Det vil 
jeg gøre med en lille 
historie,

en englehistorie
Gud havde en dag kaldt 
sine engle sammen. 

”Der er så meget at 
gøre”, sagde han. ”Jeg har 
brug for flere skytsengle. I 
skal flyve ned til jorden og se, om ikke 
I kan finde nogle flere engle.”

Alle englene begav sig på vej. 
Også lille Sofia. Hun var en lille engel, 
og det var første gang, hun skulle til 
jorden. – hun gik nu rundt og så sig 
omkring. 

Hun så nogle, der havde arme og 
ben, og som lignede hende selv. Og 
hun forstod at det måtte være men-
nesker, som de store engle havde talt 
om. Når Sofia så på menneskene, så 
hun, at de kun havde en vinge, og at 
den næsten ikke var til at få øje på, så 
lille var den.

Hun mødte en dreng og en pige, 
og de gav sig til at lege gemmeleg. I 
skoven, hvor de legede, var der dog 
et dybt hul, som de ikke opdagede 
i legens munterhed, før drengen og 
pigen var faldet derned. Helt ned på 
bunden af hullet. Børnene kunne ikke 
selv komme op, og de var også for 
tunge til, at Sofia kunne løfte dem. For 
hun var jo kun en lille engel. Hun satte 
sig og tænkte og så på børnenes lille 
usynlige vinge. ”Nu har jeg en idé”, 
sagde hun, og hun forklarede bør-
nene, hvad de skulle gøre. Børnene 

holdt tæt om hinanden, og så havde 
de jo to vinger tilsammen. De lettede 
og fløj op til hullets kant. Glade tak-
kede de Sofia og løb hjem.

Sofia fløj hjem til Gud og de andre 
engle. De ventede allerede på hende, 
og hun fortalte om børnene og hullet. 
Hun sagde: ”Mennesker er som engle 
med blot én vinge. Hvis de holder 
om hinanden, kan de klare næsten 
hvad som helst”. Gud syntes, hun var 
en klog lille engel. Og så sendte han 
alle englene til jorden igen. Nu skulle 
de lære menneskene at holde om 
hinanden. 
Se dét er julens budskab!

En fredfyldt jul og et godt nytår til alle.

nytårsgudstjenesten
Husk, at marinehjemmeværnet holder 
nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i 
København søndag den 3. januar kl. 
14.00. Alle er meget velkomne.

Velkommen igen, 
Guds engle små
er butikkernes mange farvestrålende nisser
og julemænd blevet lig med alt det, julen i 
virkeligheden ikke burde handle om? 
Ulrik pilemand slår et slag for englene.

Orlogspræst Ulrik Pilemand
fra Marinehjemmeværnsdistrikt Vest.

22
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Dæksgastuddannelsen har fået nye 
fagansvarlige (FAGANS):

Speedbåd: Søren vennits
Kran: Geert S. Magnussen
Brand og redning: 
Morten brandborg
Havmiljø: Mogens timler

Sømandskab: Christian Gravad, 
som også fungerer som koordine-
rende FAGANS indenfor dæksgast-
området. 

annette bennike fratræder efter 
eget ønske sin stilling som assistent 
pr. 30. oktober.

Marion Leonhard ansættes som as-
sistent ved MHD Vest pr. 1. november.

Menig pia J. Martinussen, HVF 
128, tillægges grad som løjtnant og 
tiltræder funktionen som informations-
officer ved distriktet pr. 1. september.

MHD Vest holder julelukket i perioden 
21. december til 4. januar (begge dage 
inkl.).

kaptajnløjtnant Jan rasmussen 
beordres til midlertidig tjeneste ved 
Søværnets Operative Kommando, 
Joint Rescue Coordination Centre 
(SOK JRCC) pr. 1. november. 

assistent Linda englehardt niel-
sen fratræder som barselsvikar pr. 31, 
oktober.

assistent Lisbeth Suhr tiltræder 
efter endt barselsorlov pr. 16. novem-
ber.

Løjtnant Dorte Lauritzen, HVF 244 
tiltræder pr 1. november funktionen 
som flotillechef. Hun afløser kaptajn-
løjtnant Niels Møller, som er blevet 
afskediget af Hjemmeværnsledelsen 
efter ansøgning pr. 31. oktober.
 
MHD Øst holder julelukket i perioden 
19. december til 3. januar (begge 
dage inkl.).

Nyt om navne

MarineHJeMMeværnSDiStrikt 
veSt

MarineHJeMMeværnSDiStrikt 
ØSt

MarineSektion SLipSHavn

Af informationsofficer Helle Kolding

41-årige Jens Hald Madsen er ny Kommitteret for 
Hjemmeværnet. Den 1. november overtog han hver-
vet efter sin partifælle, Ulrik Kragh, der stoppede den 
15. september efter fem år i stillingen for at hellige sig 
andre udfordringer.

Som Kommitteret har Jens Hald ansvaret for tilgan-
gen af nye medlemmer til hjemmeværnet og for at sikre 
hjemmeværnet et godt image hos befolkningen og 
blandt hjemmeværnets samarbejdspartnere.

Jens Hald er tidligere Folketingsmedlem for partiet 
Venstre. Han er også tidligere borgmester i Lejre og 
oprindeligt uddannet civiløkonom. Han blev som 26 
årig første gang valgt ind i Folketinget, og han interes-
serer sig især for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspo-
litik. I sin tid i Folketinget var han bl.a. formand for Det 
Udenrigspolitiske Nævn og medlem af og i en periode 
næstformand for Forsvarsudvalget samt medlem af 
bl.a. Udenrigsudvalget og Europaudvalget.

Ny Kommitteret  
for Hjemmeværnet

Jens Hald Madsen.
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Af informationsofficer Helle Kolding

MHV 90, som tidligere hed BOPA, ligger ved 
sin næsten vante kaj i Korsør. Og venter! Efter 
mere end 30 års tro tjeneste i marinehjem-
meværnet (MHV), senest ved flotille 255 Kor-
sør, har skibet skiftet ejer. Men MHV 90 kan 
fortsat sejle med splitflag og være omgivet af 
mørkeblå uniformer. Den 7. november overgik 
skibet nemlig officielt til Søværnet, og ideen 
er, at det fremover skal gøre tjeneste ved 
Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde. 
”Vi har kigget nærmere på MHV 90 og fun-
det, at det skib vil blive en perfekt afløser for 
vores udtjente LUNDEN,” fortæller Chef for 
Søværnets Våbenkursus, kommandørkap-
tajn Gustav Lang. LUNDEN, som har gjort 
aktiv tjeneste siden 1941, er netop gået på 
pension, og så mangler der en ny ’slæber’ på 
Odden. ”Det havde vi hørt om, og derfor syn-
tes vi, at MHV 90 på den måde kunne bruges 
til noget fornuftigt, når nu skibet skulle udgå 
af MHV’s tal,” fortæller operationsofficer, 
Henning Bach fra flotille 255.

Våbenkursets folk behøvede blot en enkelt 
tur med MHV 90 og et nærmere kig, så var 
de begejstrede. ”MHV 90 har præcis de 
egenskaber, vi har brug for. Den kan slæbe 
vores materiel og manøvrere fint på en 
forholdsvis lille plads som vores havnebassin, 
og der er køjepladser ombord. Vi er alle-
rede blevet temmelig dus med den,” fastslår 
Gustav Lang.

Korsørflotillen har mange gode minder 
med MHV 90, men glæder sig nu over at 
overtage MHV 813 BAUNEN, som er et 
langt nyere og mere fleksibelt og moderne 
fartøj til de mange opgaver i MHV. ’Gamle 
BOPA’ ligger endnu i Korsør, hvor der skal 
laves nogle småjusteringer, inden turen går 
mod Odden. Gustav Lang regner dog med 
at have LUNDEN’s arvtager, der får samme 
navn, klar til brug allerede fra foråret 2010. 
Dermed er et fartøj for første gang gået fra 
MHV til Søværnet.

‘Gamle BOPA’ klar til nye  
udfordringer på Odden

MHV 90 er på vej til Sjællands Odde, hvor den nu skal slæbe sømål for Søværnets Våbenkursus.


