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Isbryderen Vigen endte med selv at skulle 
have hjælp. Det blev en ”Martha-løsning”.

Gitte Lillelund Bech mener, at hjemme-
værnet kan lære det øvrige forsvar noget. 
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Godt gået

Med årets første nummer af Mar-
tha er vi i stand til at gøre status 
for året der gik. Vi har nu modtaget 
de nødvendige data og kan se, om 
Marinehjemmeværnet i år 2009 var 
i stand til at leve op til de meget 
kontante og målbare krav - både 
med hensyn til planlagte indsæt-
telser og med hensyn til indsættel-
sestider ved SAR- og miljøudkald.

Med de store briller kan jeg kort 
konstatere, at det var vi. Og det er 
meget flot, når vi husker på, at det 
af besparelsesmæssige årsager 
var nødvendigt at reducere i aktivi-
tetsniveauet. Marinehjemmeværnet 
leverede varen og gennemførte 
alle planlagte sejladser med politi 
og SKAT, lige som der blev leveret 
støtte til søværnets farvandsover-
vågning med to fartøjer i 50 
weekender.

Ser vi på SAR og miljøudkald, hvor 
sejladsberedskabet er aktiveret,  
er der dog lidt malurt i bægeret. 
Marinehjemmeværnets adelsmær-
ke er det landsdækkende 1-times 
beredskab. For første gang i flere 
år, har der været et par situationer, 
hvor vi ikke har været i stand til at 
møde det krav. 

Vi skal derfor ikke hvile på laurbær-
rene, men fortsætte hvor vi slap i 
år 2009, så vi fortsat kan have 
– Et Marinehjemmeværn Med 
Mening.

Jens Walther
kommandør
Marinehjemmeværnsinspektør
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2009 i tal

Af Informationschef Ninna Falck

Marinehjemmeværnets medlemmer 
ydede i 2009 166.481 frivillige mand-
timer (tjenestetimer) ved i alt 1.595 
indsættelser. Det er over 22.000 timer 
mere støtte til forsvaret og samfundet 
i 2009 end i 2008 og mere end 30 
indsættelser om ugen. Det travle værn 
tegnede i løbet af året samtidig kon-
trakter med 227 nye medlemmer.

1.576 sejladser
De sejlende enheder har i alt leveret 
1.576 sejladser. Det blev til 19.587 
sejltimer med marinehjemmeværnets 
30 fartøjer i de danske farvande, som 
sædvanligt i tæt koordination med 
søværnet. 

56 udkald til SAR og havmiljø
Marinehjemmeværnets fartøjer blev 
alarmeret 51 gange til SAR (search 
and rescue). Det var bl.a. til assistance 
for lystsejlere og kanoroere i havsnød, 
der blev hjulpet sikkert i havn, og en 
eftersøgning, der førte til fundet af en 
druknet kvinde ved Randers. 

Havmiljøopgaverne fyldte heldigvis 
ikke så meget i 2009. Det blev til 5 
udkald - blandt andet til et grundstødt 
køleskib i Kalundborg Fjord.

100 x farvandsovervågning
Marinehjemmeværnets kerneopgave, 
farvandsovervågningen (SURVEX), 
har vanen tro trukket godt på marine-
hjemmeværnet. I 50 weekender har 
marinehjemmeværnet støttet med to 
fartøjer. De har bl.a. markeret suveræ-
nitet og fungeret som søværnets øjne i 
de danske farvande. 

Reaktionstid: 20 minutter
Den gennemsnitlige reaktionstid ved 
de i alt 56 udkald var 20 minutter. Det 
flotte tal skyldes bl.a, at fartøjerne tit 
har været på havet allerede, da de blev 
alarmeret. Dog var reaktionstiden i fire 
tilfælde over de krævede 60 minutter. 
Kravet er, at fartøjerne er ude inden en 
time i 95 % af alle årets udkald. I 2009 
blev tallet 93 %, og målet derfor kun 
”delvist opfyldt”. Bortset fra det, har 
marinehjemmeværnet levet op til alle 
øvrige krav og mål.

59 sejladser med politi og SKAT
Platformsopgaverne omkring politi og 
SKATs patruljer til søs kører rutine-
mæssigt. Der er i år registreret 43 
sejladser for politiet og 16 for SKAT.

Bred støtte fra BON
Bevogtnings- og Nærforsvarsenheder-
ne (BON) har bl.a. støttet med sikker-
heden for Kongeskibet DANNEBROG  
i Thisted, ved klimatopmødet i Køben-
havn, og ved ABSALON hjemkomst 
fra Afrika. De har desuden støttet 
ved eftersøgninger, til uddannelse af 
personel fra PET og Frømandskorpset 
samt til uddannelse af marinesoldater 
i Djibouti i Afrika. BON var indsat 19 
gange i 2009, hvor gasterne leverede 
samlet 4.139 mandtimer. 

600.000 timer fra hele HJV
Det samlede resultat for 2009 for hele 
hjemmeværnet tegner flottere end 
nogensinde. Over 600.000 timer har 
værnets frivillige været indsat, heraf 
170.000 timer alene under klimatop-
mødet i København. Den endelige 
årsrapport vil foreligge i april. 

Sikkerhed omkring skibe i havn er en af hovedopgaverne for BON-enhederne. 
Her passer BON Flotille 116 på Kongeskibet DANNEBROG i Thisted Havn. 

Til tjeneste: 166.481 timer 
2009 er ved at blive gjort op for hele hjemmeværnet.
Marinehjemmeværnet har igen leveret et godt resultat. 
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Kort & godt
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11.000 miljøvogtere

K-seminarer

MHV går igen

Et mørkeblåt hold samles igen til 

Nijmegen Marchen 2010. Igen i år 

er det flotillechef, KL Per Tomme-

rup fra Flotille 361 Hundested, der 

står i spidsen for holdet.

465 nye havmiljøvogtere meldte 

sig til SOKs Stop Olien-kampag-

ne under årets store bådmesse, 

’Både i Bella’ i Bella Center. 

Dermed er antallet af havmiljø-

vogtere nu oppe over 11.000.

Hjemmeværnskommandoens 

kommunikationsseminarer afhol-

des den 8. maj i Ballerup og den 

29. maj i Fredericia. Kom og få 

inspiration til rekruttering, fasthol-

delse, visuel kommunikation og 

web-kommunikation. Hør 

også om, hvordan 

du som ambassa-

dør kan gøre en 

forskel for image 

og rekruttering.

4

Kursuskataloget for Uddannelsesugen 
på Slipshavn 2010 har været ude 
længe. Programmet er spækket med 
gode uddannelsestilbud til stort set 
alle typer af funktioner og enheder. 
BON, som ikke havde kurser sidste år, 
er kommet stærkt igen med 4 kurser 
på programmet, og der er stort set til-
bud til uddannelser for alle funktioner i 
de sejlende besætninger. IT-befalings-
mænd og informationsfolk har også 
meget at komme efter, og et kursus 

for flotillecheferne tilbyder opdatering 
med alt det nyeste. Der er som sæd-
vanligt tænkt på familien, ikke mindst 
børnene har noget at glæde sig til. An-
søgningsfristen var den 1. april, men 
hvis du kom til at glemme at melde dig 
til, kan der godt være ledige pladser at 
søge frem til maj. Kursusleder kaptajn-
løjtnant Bjarne Kodal og hele holdet i 
den frivillige stab glæder sig til at tage 
imod i uge 28 med ugens motto: 
Husk - glem ikke at være glad!

Glemte du at tilmelde dig?

Morgenmønstring på Uddannelsesugen. Der kan stadig 
være ledige pladser at søge. Foto: Bjarne Olsen.

Den 9. februar var marinehjemmevær-
net ude at sejle med en delegation fra 
Georgiens nationalgarde. Delegatio-
nen bestod af den georgiske national-
gardes civile chef, Zurab Arsoshvili, og 
hans lille stab på to personer, der var 
på besøg hos hjemmeværnet som en 
del af et planlagt uddannelsessam-
arbejde. Delegationen besøgte også 
Hjemmeværnsskolen, Hjemmeværns-
kommandoen og Skive Kaserne. 
Programmet ved marinehjemmevær-
net bestod af en sejltur med MHV 818 
SABOTØREN fra Korsør til Slipshavn, 
en rundvisning på Slipshavn og en 

briefing om marinehjemmeværnet 
ved Marinehjemmeværnsinspektør 
kommandør Jens Walther. Besøget 
hos marinehjemmeværnet impone-
rede gæsterne - ikke mindst materiel-
let ombord på SABOTØREN og den 
indlagte sejlads med gummibåden fra 
Storebælt og ind til Slipshavn. Geor-
gien ligger ud til Sortehavet og er nabo 
til Rusland, Azerbajan, Armenien og 
Tyrkiet. Nationalgarden er opbygget 
om to brigader, der har infanteri-, pan-
serværn-, ingeniør- og andre upans-
rede enheder, og altså ingen maritime 
enheder - endnu. 

Den georgiske nationalgarde på besøg

Turen til søs tog 
kegler. I bagbord 
side; chefen for den 
georgiske national-
garde, Zurab 
Arsoshvili. 
Foto: Torben 
Carrock

MHV-holdet 2009.

Havmiljøvogternes vimpel.

K-seminarer, find dem på hjv.dk.
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Ministerskifte i Forsvaret

Gitte Lillelund Bech blev behørigt modtaget med fanekommando, da hun besøgte Hjemmeværnskommandoen 
på Kastellet den 9. marts. Foto: Charlotte Baun Drejka

Flere Kvinder i forsvaret. Den er en sag, der optager den nye forsvars-
minister, og hun roser hjemmeværnet for dets evne til at tiltrække  

kvinderne. Foto: Charlotte Baun Drejka. 5

Af informationsofficer Helle Kolding

Det var med vemod, at marinehjem-
meværnets frivillige modtog beskeden 
om, at den populære forsvarsminister, 
Søren Gade, havde valgt at trække sig 
tilbage fra aktiv landspolitik. Nu håber 
alle så på et nyt godt samarbejde med 
hans afløser, Gitte Lillelund Bech, 41, 
der som den første kvindelige for-
svarsminister i Danmark nogensinde, 
har sat sig i den varme stol.

Gitte Lillelund Bech har været i 
Folketinget siden 1999 og haft en 
række spændende interesseområ-
der, ikke mindst som formand for Det 
Udenrigspolitiske nævn, medlem af 
Udenrigsudvalget, Forsvarsudvalget 
og Indfødsretsudvalget.

Med det samme har Gitte Lillelund 
Bech da også valgt en udadvendt og 
aktiv profil i Forsvarsministeriet, hvor 
hun på det seneste har besøgt en 
række af forsvarets arbejdspladser. 
Således har hun også været forbi 

Kastellet og hilst på 

hjemmeværnets ansatte i Hjemme-
værnskommandoen. 

Her glædede hun sig over, at 
hjemmeværnet kan mønstre et stort 
antal kvindelige medlemmer. En af 
forsvarsministerens mærkesager er 
netop at få flere kvinder ind i forsva-
ret.

”Jeg vil blive ved med at påpege 
fordelene i, at forsvaret gør sig 
umage med at tiltrække de bedste 
hjerner blandt både mænd og 
kvinder. Til min glæde kan jeg kon-
statere, at kvinderne er langt bedre 
repræsenteret i hjemmeværnet i 
forhold til det øvrige forsvar. Så her 
er der basis for erfaringsudveksling,” 
pointerede hun ved sit visit i Hjemme-
værnskommandoen.

Gitte Lillelund Bech var også med 
i det store forberedende arbejde op til 
forsvarsforliget, der blev indgået 
af syv af Folketingets otte 
partier sidste sommer og 
gælder for 2010-14. Hun 
er uddannet cand.merc.
mat. på Handelshøjsko-
len i København og 
er gift med Thomas 

Egebo, der er departementschef i 
Klima- og Energiministeriet.
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Generalen bliver MVH-frivillig

HJV-kampagne

Hjemmeværnets forårskampag-

ne kører fra den 12. april til den 

9. maj med bannerannoncer på 

nettet, hængeskilte i busser og 

tog og en helt ny applikation på 

facebook. Interesserede poten-

tielle medlemmer kan læse mere 

på et nyt website, og kontaktfor-

men er enten sms eller mail.

Orlogspræst Ulrik Pilemand og 

Chef for Hjemmeværnet GM 

Jan Norgaard talte i en fyldt og 

stemningsfuld Holmens Kirke 

ved marinehjemmeværnets nyt-

årsgudstjeneste den 3. januar. 

Jan Norgaard nævnte i sin tale, 

at han melder sig som frivillig 

i MHV, når han går på pension 

den 30. april efter næsten 6 år i 

spidsen for hjemmeværnet.  

Af informationsofficer Helle Kolding

Traditioner er noget man kan lide i ma-
rinehjemmeværnet, og traditionen tro 
var de ’mørkeblå’ også flot repræsen-
teret på den nyligt overståede messe i 
Bella Centeret, ”Både i Bella”.
Ni dage foregik messen. Samtlige 
dage mødte 4 - 5 repræsentanter fra 
marinehjemmeværnet op og brugte 
adskillige timer på at vise materiel og 
uniformer frem, svare på spørgsmål 
og fortælle om marinehjemmeværnet. 
Ca. 35.800 voksne og børn fra hele 
landet gik gennem tælleapparaterne. 
”Vi har haft alle aldersgrupper her. Og 
folk virker meget interesserede, når de 
kommer forbi vores stand,” fortæller 
en af de frivillige, sergent Bjarne Olsen 
fra Flotille 362 Helsingør.

Der var rigeligt med spændende 
maritimt grej at se nærmere på og 
pille ved. Gummibåden var et blikfang, 
der tiltrak sig en del opmærksomhed 
og spørgsmål. I det hele taget havde 
marinehjemmeværnet fået en god 
placering sammen med en række 
maritimt ’ligesindede’. Med i området 
var nemlig også stande fra søværnet, 
Søsportens Sikkerhedsråd, Farvands-
direktoratet med flere. ”Det er vigtigt, 
at være med her, og jeg føler virkelig, 
at der har været en stor interesse for 
os og vores arbejde,” fastslår Bjarne 
Olsen. Om udstillingen konkret ud-
munder i indmeldelser vil først kunne 
konstateres i løbet af ugerne efter 
messen. Men marinehjemmeværnet 
fik i hvert fald endnu en gang markeret 
sig flot i maritime sammenhænge. 

Bogen ’Dansk Orlogsheraldik’ 

af Hans Christian Bjerg

Siden 1959 er søværnets myndig-
heder og enheder blevet forsynet 
med heraldiske våbenskjolde. Det er 
blevet til næsten 200 våbenskjolde. I 
perioden 1990-97 udarbejdedes over 
50 våbner til marinehjemmeværnets 
flotiller. I maj-juni 2010 udkommer en 
samlet fremstilling af disse omkring 
250 heraldiske våbner med beskri-
velser og motiveringer, samtidig med, 
at der redegøres for det orlogsheral-
diske arbejde. Bogen er udarbejdet 
af orlogshistorikeren Hans Christian 
Bjerg, der siden 1982 har været med 
til at udforme disse våbner, og den 
udgives af Statens Forsvarshistoriske 

Museum i samarbejde med søvær-
net og marinehjemmeværnet. Bogen 
er på ca. 280 sider og gengiver alle 
våbner i farver.

MARTHAs læsere vil inden 15. 
april 2010 kunne bestille denne bog til 
275,00 kr. inklusive moms og for-
sendelse ved at indsende en mail til 
hcbjerg@post.tele.dk mrk. ”Martha” 
med angivelse af navn og adresse. 
Beløbet vil først blive opkrævet i for-
bindelse med bogens 
fremsendelse. Bogla-
deprisen vil efter udgi-
velsen være 385,00 kr.   

Orlogshistoriker H. C. 
Bjerg har udarbejdet 
marinehjemmeværnets 
våbenskjolde. 

Tilbud til Marthas læsere

Mørkeblå markering i Bella

35.800 gæster besøgte Både 
i Bella i København, og mange 
kiggede forbi marinehjemme- 
værnets stand. 
Foto: Bjarne Olsen.

MHV-hængeskilt.

Generalen i Holmens Kirke.

SMS HJV + dit postnummer til 1245 
og få mere information om  
hjemmeværnet der hvor du bor!

SMS HJV + dit postnummer til 1245 
og få mere information om  
hjemmeværnet der hvor du bor!
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Marinehjemmeværnsdistrikt Øst’s 
(MHDE) årlige informationsseminar var 
lagt ud på aktivitetsmodulet på hjv.dk, 
og der var sat et max på 35 deltagere. 
Det kom ikke til at holde. 40 informa-
tionsinteresserede frivillige og ansatte 
var i weekenden 22. til 24. januar mødt 
op til et informationsseminar med et 
program, så ingen skulle komme til at 
kede sig. Næstkommanderende ved 
MHDE kaptajnløjtnant Henrik Grejs, 
Informationschef Ninna Falck og 
Marinehjemmeværnsinspektør kom-
mandør Jens Walther sikrede, at alle 
deltagere var helt opdaterede omkring 
udviklingen i marinehjemmeværnet 
og alle de nyeste projekter. Direktør i 
Mercuri Urval, orlogskaptajn (R) Steen 
Gravers, holdt oplæg og workshops 
om image, rekruttering og fasthol-
delse. Endelig stod et veloplagt korps 
af informationsofficerer med kaptajn-

løjtnant Henrik Elborough i spidsen for 
undervisning og seneste nyt om bl.a. 
informationsuddannelser, journalistik, 
brug af powerpoint, pressearbejde, 
billedbehandling og meget mere. 

Sidst men ikke mindst fik informati-
onsfolket ved seminaret en rigtig god 
lejlighed til at mødes, erfaringsudveks-
le, hygge sig og skabe gode kontakter 
til samarbejdet fremover. 

Nye vitaminer til 
informationstjenesten i Øst

Det store undervisningslokale på Uddannelsescenter Stensved var fyldt, og debatterne 
gik lystigt ved Marinehjemmeværnsdistrikt Øst’s informationsseminar. Foto: Jan Norved.

Alle flotillechefer, næstkommande-
rende, nøglepersonel ved Stabsflo-
tille 128 og ansatte ved distriktet var 
i weekenden 6. – 7. februar indkaldt 
til Marinehjemmeværnsdistrikt Vests 
flotilleledelseskonference. Lørda-

gen startede med en orientering fra 
fungerende chef, orlogskaptajn Pia 
Johnsen, som bla. kunne fortælle, at 
flotillerne i 2009 har løst alle opgaver 
for søværnet og har leveret 7.673 
fartøjstimer. Hun fortalte også, at 

den aktive styrke er oppe på 1.332 
medlemmer, som ved alarmerings-
øvelsen, OPEX, viste et beredskab, 
der ligger langt over målkravet. Mht. 
uddannelse og opstilling af enheder 
er der stadig et par udfordringer, og 
flere sygdomsbehandlere er en af 
dem. Ellers blev der bl.a. briefet om 
fokusområder inden for beredskab 
og planlægning, om informationsar-
bejdet, om at vuggen til gummibå-
den skal vendes, at der er kommet 
en ny uddannelsesdatabase, og at 
fartøjerne ikke længere bliver malet 
ved værftsophold. Søndagen var 
afsat til debat om hjemmeværnets 4 
U’er, som siger, at livet i hjemmevær-
net skal være udviklende, udfordren-
de, uddannende og underholdende. 
En vigtig debat i en tid med stadig 
flere opgaver til marinehjemmevær-
nets frivillige medlemmer.

Auditoriet i Nymindegab. Koncentreret lytning og debat afløste hinanden under 
konferencens to dage. Foto: Peter Barslev.

Flotilleledelseskonference i Vest
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Af lærer, navigatør Tine Ovens, 

Uddannelsessektion Slipshavn

I starten af december 2009 blev der 
gennemført en systemtest på simula-
toren på Slipshavn. I samarbejde med 
leverandøren, FORCE Technology, 
var der udarbejdet en liste over hvor 
mange og hvilke fejltyper, der kunne 
accepteres i forbindelse med testen.

På baggrund af testresultaterne 
besluttede simulator-styregruppen i 
samarbejde med leverandøren den 
18. december 2009, at simulato-
ren ikke havde bestået testen. Dvs. 
Forsvarets Materieltjeneste og hjem-
meværnet har opsagt kontrakten med 
FORCE Technologi. En ny styregruppe 
er nedsat, og den arbejder i øjeblikket 
på at undersøge mulighederne for en 
alternativ løsning.

Nyt fra Slipshavn

Tekst og foto: Uddannelsesofficer, 

orlogskaptajn Leif Petersen, 

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

Den nye uddannelse er lavet på 
rekordtid. Ikke engang et år har det 
taget, og det takket være en stor ind-
sats fra arbejdsgruppen AG FARM. 

Hvad er der så af nyt? 
Det hele er nyt, der er intet tilbage af 
det gamle kursus. Det nye fartøjsme-
sterkursus er i dag et kursus, hvor far-
tøjsmesteren lærer at administrere, og 
meget af undervisningstiden foregår 
da også ved en PC.

På kurset er dog også indlagt 
nogle praktiske ting. Blandt andet 
bruger vi en hel dag på en ekskursion. 
Temaet for ekskursionen ligger ikke 
fast, men vil vedrøre et emne, som 
er oppe i tiden. I øvrigt er den gamle 
papirlærebog afskaffet. Alt materiale 
får du udleveret på en USB-stick.

Hvem kan så komme med 
på det nye fartøjsmesterkursus?
Det daglige arbejde som fartøjsme-
ster er jo fortsat ret teknisk. Så for at 

kunne komme med, skal du have en 
”Motorpasser MHV” og minimum et 
års / 60 timers anciennitet som sej-
lende motorpasser. Du skal ikke være 
”IT-haj”, men skal kunne anvende 
Office- pakken (Word og Excel) på 
brugerniveau.

Hvad så med de 
”gamle”fartøjsmestre?
De er selvfølgelig MEGET velkomne 
på kurset. Erfaringen fra det første 
kursus viste, at kombinationen af nye 
og gamle gav en fin og positiv dialog 
på kurset, så skolen ser gerne, at ”de 
gamle” fartøjsmestre melder sig til 
kurset. 

Skolen kan bidrage med de nye 
tiltag, og I kan bidrage med jeres erfa-
ring fra det praktiske virke i flotillerne.

Hvornår er der kursus?
Første kursus i 2010 kørte i uge 11, 
og det næste er i uge 46. Skulle det 
vise sig, at der er behov for det, laver 
vi også to kurser i 2011.

Ønsker du yderligere information, 
så ring til OK Leif Petersen, 63317514 
eller send en mail til lejope@mil.dk.

Den nye Fartøjsmester
Så er den nye fartøjsmesteruddannelse i gang på 
Slipshavn. 

Simulatoren  
bestod ikke den 
endelige test

Henrik Egebak, tidligere lærer på 
Slipshavn, med simulatoren, som aldrig 
er kommet til at fungere tilfredsstillende. 
Foto: Ole Friis.

Med sit store engagement for 
Slipshavn var Chef for Hjemmeværnet, 
generalmajor Jan Norgaard, et popu-
lært valg ved udnævnelsen af ’Årets 
Slipshavner’. 

Det er gennem generalens knap  
6 år som Chef for Hjemmeværnet ble-
vet til mange sværdslag i kampen for 

Slipshavns fortsatte drift og udvikling, 
og udnævnelsen var en oplagt mulig-
hed for at sige tak for indsatsen. 

Chef for Marinehjemmeværnssektion 
Slipshavn, orlogskaptajn Erik Grubak 

overrækker Jan Norgaard sølvbægeret 
med inskriptionen for Årets Slipshavner.

GeNeraleN: Årets Slipshavner

Fartøjsmesteren er en tekniker, men PC’en fylder mere og mere. 
Her undervises kursister i udfyldelse af elektronisk reparationsanmodning. 
  



9Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Af SAR instruktør Leo Bram og 

kaptajnløjtnant Troels Rønsbo, 

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn.

SAR-uddannelsen (Search and 
Rescue) er obligatorisk i fartøjsfører-
uddannelsen. 

Desværre kan vi konstatere, at det 
er almindeligt, at man ikke anvender 
SAR-kurserne som vedligeholdel-
sesuddannelse. Faggruppe SAR på 
Slipshavn anbefaler ikke denne ud-
vikling. Det er ikke mindst, fordi der er 
tilgået ny viden til dette fagområde. Er 
der nogen, der går rundt med en gam-
mel SAR-uddannelse, er det derfor 
en god idé at deltage på uddannelsen 
igen.

 
Nyt på kurset
Der er udviklet et PC SAR-hjælpepro-
gram, der kan beregne eftersøgnings-
områder og andre nødvendige data til 
brug ved SAR. SAR-uddannelsen er 

derfor revideret og gennemføres som 
følgende: SAR 1 – SAR 2 Brev – SAR 2.

SAR 1 
I fremtiden bliver SAR 1 afholdt på 
Slipshavn. Det er et rent teoretisk kur-
sus, hvor de basale færdigheder bliver 
indlært med blyant, parallellineal og 
søkort, så man får en forståelse for de 
oplysninger, PC SAR-hjælpeprogram-
met giver.

For, at kurset ikke skal blive for tørt 
og teoretisk, er der indlagt små kon-
kurrencer og spil, hvor man tjekker, om 
begreber og færdigheder er indlært.

SAR 2 Brev 
Brevskolekurset, SAR 2 brev, har til 
formål at give navigatøren erfaring i 
den grundlæggende SAR-teori inden 
optagelse på SAR 2. Ønsker en 
fartøjsfører, som har en gammel SAR-
uddannelse, at komme på SAR 2, skal 
brevskolen gennemføres først.

SAR 2 
SAR 2 afholdes på Flådestation 
Frederikshavn. Inden kursisten møder 
på kurset, får vedkommende tilsendt 
en hjemmeopgave, der skal løses 
hjemmefra. Denne opgave skal eleven 
på kurset sejle i simulatoren som On 
Scene Coordinator. Under sejladsen 
bliver der lagt fokus på ledelse og 
ansvaret under SAR.

 
Vedligeholdelseskursus
For at vedligeholde sine færdigheder 
i SAR-beregninger, kan man med 
fordel tilmelde sig brevskolekursus 
H8550. Der bliver i H8550 udsendt 
SAR-opgaver med de værktøjer og 
metoder, der anvendes ved beregning 
af søgeområder. Opgaverne kan jo 
ganske fleksibelt løses på bopælen 
eller ombord i fartøjet. 

 
Faggruppe SAR byder jer velkommen 
på SAR-uddannelse.

Genopfrisk din 
Sar-uddannelse
Der er meget vigtigt nyt at lære, hvis du har en gammel SAR-uddannelse.

Det er ved SAR-opgaverne, at marinehjemmeværnet kan betyde forskel på liv og død. Derfor er det vigtigt at være opdateret med 
den nyeste viden. Foto: Per Lynge
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Af informationschef Ninna Falck

”Når vi gennemfører en askespred-
ning, er det for de efterladte. Det er 
deres sidste farvel, og når vi sætter 
dem i land, skal det være med en 
god oplevelse. Stille og roligt og med 
værdighed”. 

- Fartøjsfører Henning Bach, flotille 
255 Korsør. 

Mange besætninger har fundet 
deres egen model for askespred-
ninger, men til de, som evt. står lidt 
tvivlende over for opgaven, gennem-
går dette tema nogle gode råd fra 
præsten til håndtering af ceremonien, 
en beretning fra en aksespredning i 
Storebælt samt inspiration til plan-
lægning og gennemførelse. Temaet er 
baseret på reglementet, RFM 10-21, 
og samtaler med fartøjsførere, orlogs-
præster og ansatte officerer.

Overvejelser inden
Antallet af ansøgninger om spredning 
af aske over åbent hav har ifølge Kirke-

ministeriet været stigende de senere 
år. Derfor kan det være en idé, at 
flotillen overvejer, hvem man vil udføre 
askespredninger for. Skal afdøde have 
tilknytning til marinehjemmeværnet, 
hjemmeværnet, forsvaret, flotillen osv. 
Det er desuden vigtigt, at besætningen 
på forhånd er helt indforstået med at 
deltage. Man bør også som fartøjsfører 
afklare med sig selv, om man føler sig 
i stand til selv at stå for askesprednin-
gen, eller om man vil overlade opgaven 
til en anden officer i besætningen. 
Ellers er det bedre at sige nej.

Støtte fra orlogspræsterne 
De fleste flotiller gennemfører selv 
askespredningen med de pårørende, 
men det er en mulighed at spørge en 
af marinehjemmeværnets orlogspræ-
ster om råd eller at få støtte til kontak-
ten med de pårørende og til gennem-
førelsen af ceremonien, hvis familien 
ønsker det. Orlogspræsterne er i første 
omgang forpligtet af opgaverne i deres 
respektive sogne. Det betyder, at de 

ikke står ubegrænset til rådighed, 
men gerne vil støtte med opgaven, 
når det er muligt. Præsternes tilknyt-
ning til marinehjemmeværnet betyder 
samtidig, at prioriteringen hovedsagelig 
er askespredninger for marinehjemme-
værnets medlemmer. Find præsterne 
i marinehjemmeværnets telefonbog 
under distrikterne og inspektoratet 
med funktionen, OPR.

Det er ikke som en hel bisættelse
Præster har i sagens natur stor erfaring 
med at gennemføre denne type af 
ceremonier, men en askespredning 
kræver ikke en præst. Det er vigtigt at 
huske, også for at opgaven ikke kom-
mer til at blive for stor og avanceret for 
familien eller besætningen.

”Husk, at dette ikke er en bisæt-
telse. Der er allerede holdt en tale over 
afdøde ved bisættelsen, så det er 
normalt ikke nødvendigt med en lang 
seance en gang til. Askespredningen 
er altså ligesom urnenedsættelsen. 
Det er den sidste afslutning, og det 

askespredning 
til havs

TEMA: Askespredning

Få inspiration til, hvordan en askespredning kan gennemføres, og læs, 
hvordan man som besætning håndterer kontakten med de pårørende.

Familien tager afsted ved Oluf Rothmanns 
askespredning i Storebælt. Se side 12.
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askespredning 
til havs
Få inspiration til, hvordan en askespredning kan gennemføres, og læs, 
hvordan man som besætning håndterer kontakten med de pårørende.

11

skal være en god og smuk oplevelse”, 
forklarer orlogspræst Annette Molin 
Schmidt. 

  
Hvordan behandler 
man de pårørende?
”Det er vigtigt at behandle de pårø-
rende helt normalt. Man behøver ikke 
at være psykolog, men gå til dem som 
med alle andre mennesker. Man kan 
jo let sige: Skal du ikke lige have en 
kop kaffe? Og hvis man selv synes, at 
det er en smuk dag, så synes de det 
sikkert også. Endelig kan der komme 
spørgsmål til skibet og sejladsen i al 
almindelighed, og det er jo let at tale 
om. Der kan være meget stor forskel 
på, hvordan folk reager i sådan en 
situation, og selvom man smiler, kan 
man godt være meget ked af det, så 
behandl alle med respekt”, forklarer 
Annette Molin Schmidt og understre-
ger, ”Men vigtigst af alt: Giv dem en 
god og sikker oplevelse og mød dem, 
som du vil møde andre mennesker, og 
tal med dem helt almindeligt”. 

Gode tekster 
og sange på vej

Som en støtte til askesprednin-

gerne vil marinehjemmeværnets 

tre orlogspræster i løbet af året 

udgive en lille samling af tekster, 

gode formuleringer, salmer, 

sange mv. 

“Askespredningen er ligesom en urnenedsættelse. 
Det er den sidste afslutning, og det skal være en 
god og smuk oplevelse. 



XXXXXXXXXX

Af XXX

Foto XXX
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Af informationschef Ninna Falck

Pensioneret major i Flyvevåbnet, Oluf 
Rothmann var et naturmenneske, og 
han elskede havet, som altid havde til-
trukket ham. Derfor var det også hans 
ønske, at hans aske skulle spredes 
over havet. 

Forberedelserne
Oluf Rothmann døde af kræft den 
10. november sidste år. Hans ældste 
søn, major Michael Rothmann, som 
arbejder i Hjemmeværnskommandoen, 
sørgede for, at hans fars sidste ønske 
kunne blive efterkommet. Michael 
aftalte askespredningen med Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst, og fartøjsfø-
rer Henning Bach fra flotillen i Korsør. 
Familien havde taget imod tilbuddet 
om at få en præst med, så både 
Michael og hans mor havde talt med 
orlogspræst Annette Molin Schmidt 
om den kirkelige del. 

Den 19. december mødtes Oluf 
Rothmanns nærmeste 

familie på kajen i 
Korsør kl. 13.00 

ved marine-
hjem-

meværnsfartøjet, MHV 813 BAUNEN, 
som ventede på dem med flaget på 
halv. Henning Bach, hans besætning 
og Annette Molin Schmidt var klar til 
at tage imod, og efter en sikkerheds-
briefing kunne alle sejle ud.

Den sidste rejse
BAUNEN forlagde med lav fart, og 
sejlede følget ud sydøst for Sprogø. 
Her ringede klokken for første 
gang som signal om, at nu var man 
nået frem, og at ceremonien snart 
skulle begynde. Familien og præ-
sten samlede sig på dækket. Da alt 
var helt klart, ringede klokken igen, 
og Annette Molin Schmidt startede 
ceremonien. 

”Annette indledte med nogle fine 
ord, som vi var meget glade for”, 
fortæller Michael Rothmann, og 
fortsætter, ”Bagefter holdt min bror 
en smuk tale for min far, inden han 
dryssede asken i havet. Så slog han 
hul i bunden af urnen, som forsigtigt 
blev sænket i havet. Til sidst kastede 
min moster en blomsterkrans ud.”

Der blev bedt fadervor, og præ-
sten lyste velsignelsen over forsam-
lingen. Til sidst, mens skibet sejlede 

en runde omkring asken, sang alle 
”Altid frejdig, når du går”. 

Så ringede klokken for tredje 
gang. Ceremonien var forbi, og fla-
get på BAUNEN gik igen på hel.

Nu var der kaffe, vin og kranse-
kage nede om læ. Snakken gik, og 
familien følte glæde ved at have op-
fyldt Olufs ønske. BAUNEN lagde til 
kaj i Korsør efter en tur på 2.5 time.

Som min far ønskede det
Michael Rothmann var meget glad 
for stemningen ombord, som var 
positiv på vej ud og hjem og re-
spektfuld under selve ceremonien. 
”Besætningen var professionel, og 
det var godt lige at snakke med 
dem. Og vi var så glade for Annette. 
Hun vader lige ind i folks hjerter” for-
tæller Michael, som ikke er alene om 
at være glad for askespredningen. 
”Det var godt at være en meget lille 
sluttet kreds, der kunne have en så 
intim og intens oplevelse sammen. 
For familiens vedkommende kan jeg 
kun sige, at alle var glade for den 
måde, det blev gennemført på. Det 
var lige præcis det, min far ønskede. 
Det er jeg sikker på”. 

Sidste sejltur på Storebælt
”Det var smukt. Det var professionelt, og det var en værdig afslutning for min far”. 

TEMA: Askespredning

Havet var stille. Det var en kold, men smuk dag i december, 
da familien sagde det sidste farvel til Oluf Rothmann.

12
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CEREMONiEN FRA START TiL SLuT
Klokken lyder første gang (hurtige 
slag på klokken) som signal om, at man 
snart er fremme, og familien skal i overtøjet 

og op på dækket med urnen.
•  Skibet sejles på plads med agterdækket i læ.
•  Fartøjsfører eller præst og evt. hjælper samt delta-

gende del af besætningen er på plads på dækket.
•  Fartøjsfører beordrer huen af.
Klokken lyder anden gang som signal til, at 
ceremonien begynder.
•   Sejlads ved langsomst mulige fart.
•  Pårørende, fartøjsfører eller præst kan evt. fremføre 

en tekst fra biblen (f.eks. Salme 23 ”Herren er min 
hyrde”), holde en lille tale over afdøde eller bare sige 
nogle få velvalgte ord.

•  Urnen åbnes, seglet brydes, og asken spredes inkl. 
den lille brændingssten, som ligger i urnen. Det gen-
nemføres oftest af en pårørende. Der siges f.eks. 
”Ære være xx’s Minde”.

•  En hjælper overtager evt. urnen og skaffer den lidt 
af vejen.

•  Skibet sejler nu ind i en cirkel rundt om askespred-
ningsstedet.

•  Der siges evt. et velvalgt ord, og der bedes fadervor 
under ledelse af fartøjsfører, præst eller pårørende 
(andagt).

•  Blomster kastes ud, og der holdes evt. et minuts 
stilhed.

•  Man synger kopierede sang. F.eks. ”Altid frejdig når 
du går”.

Klokken lyder tredje gang som signal om, at 
ceremonien er forbi.
•  Flaget går på hel. Tidspunkt og position for aske-

spredningen samt afdødes navn, fødselsdato og 
dødsdato indføres i skibsjournalen.

Sådan kan du forberede og 
gennemføre en askespredning

PLANLæGNiNG/FORBEREDELSE
Start med at få en kontaktperson i fami-
lien. Sæt ham ind i ”drejebogen” og aftal, 
hvem der skal stå for hvad under den lille 

ceremoni: Familien, fartøjsføreren, en anden officer 
fra besætningen eller evt. en præst, som i så fald skal 
spørges. Spørg om der er særlige ønsker fra familien.
•  Familien skal selv melde askespredningen til kir-

keministeriet inden og efterfølgende melde den til 
dødsstedets kirkebogsfører.

•  Fortæl at vejret kan betyde udskydelse, og rådgiv 
om søsygepiller, fornuftig påklædning, parkerings-
muligheder mm.

•  Indhent deltagerliste med navne, adresser, telefon-
numre, og aftal kopiering af evt. sange.

•  Aftal evt. at besætning/præst står for bortskaffelse 
af urnen, som efter januar 2010 ikke længere må 
kastes i havet.

•  Find ”gode ord” til ceremonien, spørg evt. din 
orlogspræst.

•  Hvis der skal præst med, så aftal, om han/hun tager 
kontakten til de pårørende angående ceremoni og 
evt. praktisk gennemførelse.

•  Bestil ekstra redningsmidler samt evt. kirkestander 
(hvis præst) ved distriktet.

KLAR TiL FAMiLiEN På DAGEN 
Besætningen briefes om dagen: F.eks. 
ingen råben og derfor nøje aftalt havne-
manøvre. Man afklarer, hvordan snakker vi 

med de pårørende, hvem vil deltage i ceremonien på 
dækket, og at besætningen ikke deltager ved kaffen 
efter ceremonien, medmindre familien udtrykkeligt 
inviterer osv.
•  Ekstra redningsmidler er på plads, kaffen er parat, 

flaget er på halv og evt. kirkestander er sat.
•  Fartøjsfører og evt. orlogspræst modtager familien 

på kajen, og der gives sikkerhedsbriefing.
•   Familien anvises sikre pladser under havnemanøv-

ren.
•  Herefter er der kaffe til familien nede om læ. De får 

en kort briefing v. kontaktperson og præst/fartøjs-
fører om dagens program, og kopierede sange 
uddeles.

EFTER CEREMONiEN
Kaffe for familien og evt. varm kakao til 
børnene, samt hvad familien evt. selv har 
medbragt. 

  Efter anløb til havnen siges der pænt farvel. 

1 3

4

2
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COP15

Marinehjemmeværnet og COP15
Ved den største politiopgave i Danmark nogensinde støttede 1.200 
hjemmeværnsfolk politiet med 170.000 mandtimer. Læs om tre meget  
forskellige MHV bidrag til FN’s klimakonference, COP15, i København.

Af Ninna Falck

Sygdomsbehandler MG Peter Jensen og to kammerater fra 
Flotille 368 Køge var indsat ved COP15 som VIP-chauffører. 

Limousiner på glatbane
Sammen med 9 andre fra hjemmeværnet havde de været 
på kursus og teste grænserne i de lækre limousiner fra 
BMW, Volvo og Mercedes. Selvom det var noget, der 
vækkede drengerøven i de fleste, fik de hurtigt respekt for 
kræfterne ved 130 km timen på glatbanen og kortegekørsel 
med 4 meters mellemrum mellem bilerne ved 80-90 km i 
timen. ”Det var et ganske godt kursus, som - trods vi alle 
må betegnes som rutinerede kørere - gav nogle helt nye 
facetter ud i kørekunstens univers”, fortæller Peter.

Disciplin og præcision
Peter Jensen skulle under COP15 køre for Premierministe-
ren fra Den Dominikanske Republik. Efter to dages intro-
duktion til bl.a. logistikken, VIP-personen og motorcykelbe-
tjentene, fulgte fem dage med skiftevis ventetid og intensive 
køreture rundt i byen med stor disciplin og præcision. ”Efter 

aflevering af de forskellige VIP-gæster til Bella Centeret kun-
ne vi chauffører og politiet slappe af, og vente til at vi med 
kort varsel skulle være klar til afhentning og kørsel, hvorhen 
det måtte kræves. Om aftenen var der forskellige middage 
og arrangementer, hvor gæsterne skulle deltage. Her blev 
køretøjerne med militær præcision kaldt frem og dirigeret til 
de afspærrede områder, der til formålet var blevet sweepet 
og på alle måder sikret mod uønskede elementer”, fortæller 
Peter om sine arbejdsdage som ”VIP-chauffør 336”. 

ViP og frue legede med sne
En lidt sjov oplevelse var, da Premierministeren og hans 
hustru så al den sne, der var faldet, mens de havde været 
på restaurant. ”De blev meget overraskede over de store 
mængder sne og begyndte helt impulsivt at lege med sne 
og kastede det efter hinanden”, fortæller Peter, som godt 
kan forstå reaktionen. 

Peter synes, at ugen med logistikken omkring 200 rege-
ringsoverhoveder på besøg i Danmark har været spænden-
de med mange nye oplevelser – og ja, en del ventetid.

Bag rattet for 
premierministeren

Peter Jensen godt kørende i Volvo S80 med en 2,5 l. motor på 
godt 200 Hk. med auto transmission, beige ”læderstue”, GPS, 
Xenon lygter og fuldautomatisk klima anlæg. Foto: Mikael Farina.

De ellers rutinerede chauffører lærte noget nyt. 130 km i timen 
på glatbanen var noget, der gav respekt for kræfterne i bilerne.
Foto: Mikael Farina.
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10 marinehjemmeværnsfolk fra BON Flotille 200, BON Flotille 201 og 
Flotille 251 Kalundborg var i en samlet mørkeblå enhed indsat ved 
COP15 som en selvstændig gruppe under kaldenavnet Alpha 87. De 
havde op til klimatopmødet uddannet sig i antiterrorberedskab og po-
litiets arbejdsmetoder. ”Hovedopgaverne drejede sig primært om op-
klaring i nærområdet. Det inkluderede masser af fodpatruljer, der skulle 
sikre, at der ikke blev oplagret kasteskyts eller slagvåben i området, 
samt at udvise en massiv tilstedeværelse”, forklarer uddannelsesofficer 
ved BON Flotille 200, løjtnant Martin Jepsen, der var fører for gruppen. 

En enkelt tilspidset situation
Der blev på patruljerne sammen med politiet konstateret en del forhold, 
som lige skulle vurderes, og der var et enkelt tilfælde, hvor utilfredse 
borgere blev så truende, at de til sidst måtte en tur i det midlertidige 
”Klima-fængsel”. Denne tilspidsede situation var en enkeltstående epi-
sode for BON-folkene, der ellers havde flere positive oplevelser. 

”Det imponerende opbud af engagerede og topmotiverede hjem-
meværnsfolk, gjorde et stort indtryk på de tilstedeværende politifolk. 
Der blev helt sikkert flyttet nogle fordomme og opdaget kompeten-
cer, man ikke var klar over var til stede”, fortæller Martin Jepsen, og 
fortsætter, ”Det var en interessant og lærerig oplevelse at være fører 
for den eneste MHV-gruppe blandt 1200 af ’de grønne’. Det blev til 
mere end én enkelt godmodigt drillende bemærkning undervejs, men 
det gjorde også, at vi bar vores blå baretter lidt højere og ikke efterlod 
nogen tvivl om, at vi kunne vores kram”.  

alpha 87 
på patrulje

Politiets Maritime Indsatsgruppe (MIG) fra Bornholm havde 
til opgave at stå for sikkerheden i Københavns Havn under 
COP15 sammen med bl.a. forsvarets specialstyrker. 

”Vi har i 1½ år trænet målrettet til opgaven dels på 
Bornholm, dels med specialstyrkerne og ved det tyske poli-
tis maritime enhed MEG Neustadt”, forklarer vicepolitikom-
missær ved Bornholms Politi, Hans-Henrik Dam. Politiets 
maritime enheder tager deres grundlæggende maritime 
sikkerhedsuddannelse for politiet (MARSIKPOL) med støtte 
fra marinehjemmeværnet (MHV). Alle i indsatsgruppen tog 
desuden som en del af forberedelserne speedbådscertifikat 
ved MHV. ”Et par af kollegaerne, som ikke har taget 
MARSIKPOL, gennemførte oven i købet 
dæksgastkurset ved MHV i 2009, og 
så har vi selv givet dem politivinklen 
bagefter” fortæller Hans-Henrik Dam. 
Endelig har indsatsgruppen haft 
stor glæde af støtten fra den 
bornholmske Flotille 471 Rønne, 
som har lagt platform til deres 
træning. ”Samarbejdet med 
flotillen har været rigtig rigtig 
godt. De har understøttet os 
på alle tænkelige måder, og 
de har været meget fleksible. Vi 
har aldrig fået et nej”, understre-
ger vicepolitikommissæren om 
den indirekte støtte fra MHV til 
COP15. 

Støtte til politiets 
maritime træning

Politiets Maritime Indsatsgruppe fra Bornholm holder tilsyn med 
bl.a. Greenpeace i Københavns Havn under COP15. 
Fotograf Poul Bjerregaard.

Hele det mørkeblå hold bag Alpha 87 med Martin Jepsen forrest. Her samlet ved 
forhindringsbanen på Flyvestation Skalstrup under træningen op til COP15.
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16 Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet

I weekenden 29. til 31. januar 2010 blev der afholdt fartøjs-
førertræf på Slipshavn, hvor alle autoriserede fartøjsførere 
og operationsofficerer i marinehjemmeværnet var inviteret. 
Marinehjemmeværnsinspektoratet var på programmet om 
lørdagen og gav en orientering om seneste nyt.

Opdateret RFM
Der blev indledningsvis orienteret om, at Reglement For 
Marinehjemmeværnsfartøj (RFM) er opdateret januar 2010. 
RFM indeholder 7 nye bestemmelser herunder:

•   Beredskab for MHV-fartøjer RFM 0-51
•   Sætning og hejsning af MHV GB RFM 1-16
•   Fartøjer der går på siden af hinanden RFM 1-18
•   Sejlads i is med MHV fartøj RFM 1-42
•   Operative indsættelse og sejlads RFM 3-21
•   Anvendelse af linekastningsapparat RFM 6-51
•   Anvendelse af Redningsvest RFM 6-52
•   14 større og mindre rettelser i øvrige RFM

RFM JAN 2010 er fremsendt elektronisk til alle MHV fartø-
jer, det er udgivet på CD, og lagt ud på hjv.dk.

Sætning og bjærgning af gummibåd
Næste punkt på dagsordenen var drøftelse af sætning 
og bjærgning samt sejlads med MHV gummibåd. Der er 
fortsat behov for stort fokus på dette område. Den korrekte 
procedure skal altid anvendes, og operationen må aldrig 
behandles rutinemæssigt. Sætning og hejsning af gummi-
båd bør gennemføres på alle planlagte sejladser. Fartøjs-
føreren har altid det fulde ansvar for operationen og skal 
tilsikre, at hele besætningen har forstået opgaven, at der er 
etableret sikker kommunikation, samt at alle ordrer afgives 
højt og gentages.

Havarier
Marinehjemmeværnsinspektoratet orienterede efterfølgen-
de fartøjsførerne og operationsofficerne om havarier i 2009. 
Antallet af havarier er faldende, selvom der fortsat er et højt 
antal havarier med gummibåd. Havarier med gummibåd 
tegner sig for næsten halvdelen af alle havarier i MHV og for 
ca. 70 % af alle udgifterne hertil. 

Fartøjsførertræf 
Læs om marinehjemmeværnsinspektoratets budskaber til fartøjsførerne 
og om nogle af de ønsker fra salen, som inspektoratet er gået videre med. 

 

Marinehjemmeværnsinspektøren satte fokus på sætning og bjærgning af gummibåden. Det er en manøvre med store risici. 
Foto: Bjarne Olsen.  
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1.  Der blev på træffet rejst ønske om, at der udsendes en 

årlig beretning omfattende de maritime skadesager. En 

sådan rapport vil kunne tilgodese sikkerheden til søs 

og bør i videst muligt omfang omfatte en opklaring af 

årsagen til uheldet i den hensigt at drage en lære heraf.

2.  I forbindelse med beredskabsændringer for et MHV 

fartøj var det et ønske fra FARF, at de som tidligere selv 

skulle kunne ændre beredskab for fartøjet. På sigt vil 

der blive åbnet mulighed for, at FARF vil kunne ændre 

beredskab på fartøjet. Dette vil ske, når det ud fra en 

helhedsbetragtning er teknisk muligt.

3.  Der var også ønske om, at ”Den Danske Havnelods” 

blev normeret til fartøjerne. Marinehjemmeværninspek-

tøren har løftet sagen i Hjemmeværnskommandoen. 

Fartøjerne vil formentlig blive normeret i løbet af første 

halvår 2010.

4.  Hen mod slutningen af inspektoratets indlæg blev der 

rejst kritik af, at ikke alle operative fartøjsførere og ope-

rationsofficerer kunne deltage i stævnet som følge af de 

fysiske begrænsninger på Slipshavn. Inspektoratet har 

orienteret om sagen til Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, 

der er tovholder på fartøjsførertræffet i 2011.

Forsvarsforlig 2010-2014
Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Jens Walther 
gav i sit indlæg status for Forsvarsforlig 2010-2014. Der er 
mange tanker og intentioner men meget lidt konkret. Der er 
tale om et rammeforlig med effektiviseringskrav.
Hjemmeværnets virksomhed fokuseres mod bidrag til 
forsvarets nationale opgaveløsning, først og fremmest 
bevogtning samt et fokus mod civile opgaver og havmiljø. 
Hjemmeværnet skal dog fortsat og i muligt omfang øge 
bidraget til forsvarets internationale opgaveløsning.
Forligskredsen har 21. januar fået forelagt hjemmeværnets 
overordnede struktur til godkendelse, dvs.

•  Tre Regioner.
•  12 Hærhjemmeværnsdistrikter.
•  To Marinehjemmeværnsdistrikter.
•  Et Flyverhjemmeværnsdistrikt.

I forbindelse med reorganisering af hjemmeværnet er der 
lagt op til, at Marinehjemmeværnsinspektoratet nedlægges 
og erstattes af en Chef for Marinehjemmeværnet med de to 
marinehjemmeværnsdistrikter og en division underlagt.
Fordelen ved en sådan model skulle gerne betyde klar og 
entydig kommandolinje og ansvarsfordeling fra det 
laveste til det højeste niveau. Det vil også betyde en 
høj faglig kompetence af hele kommandovejen til en-
tydig terminering på højt niveau, ligesom det gerne 
skulle sikre tilstrækkelig støtte til de frivillige.

Forligsprojekter, materiel og opgaver
På udviklingsområdet siger Forsvarsforlig 2010-2014 for 
marinehjemmeværnets vedkommende, at man skal:
•   undersøge muligheden for yderlige nyttiggørelse af MHV 

kapaciteter på SAR området.
•   undersøge muligheden for yderligere nyttiggørelse af 

havmiljøkapaciteten.

Som en følge af ovennævnte er der allerede iværksat en 
række tiltag herunder:
•  Udrustning af MHV fartøjer styrkes.
•   Undersøgelse af muligheden for at løse miljøopgaver i 

kystzonen herunder opsamlings- og detektionskapacitet. 
Her er allerede iværksat pilotforsøg med uddannelse og 
bemanding af forsvarets lægtvandsmiljøfartøj (MILJØ 
103) med MHV personel.

•   Forlængelse af MHV fartøjer af 800 klassen. Første 
enhed vil formentlig blive leveret medio 2010 og anden 
enhed i starten af 2011. 

•   Bygning og levering af MHV 912 til afløsning for sidste 
fartøj af MHV 90 klassen. Fartøjet forventes leveret  
medio 2011.

4 ønsker fra fartøjsførerne

Hele den reviderede version af Reglement For 
Marinehjemmeværnsfartøjer ligger med de mange 
filer samlet i én mappe på hjv.dk/mhv - bag login.
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Istid

Vinteren 2009 – 2010 blev ifølge Danmarks Meteorologiske institut den 
koldeste i 14 år. Januar var i sig selv den koldeste januar i 23 år med en 
middeltemperatur på minus 3,2˚C. isen lå tykt i fjordene, langs bæl-
terne og ikke mindst i havnene. isbryderne gik i 24 timers beredskab. 
Det gav også problemer for marinehjemmeværnets fartøjer. Flere 
måtte meldes ned på beredskabet, fordi isen forhindrede dem 
i at sejle ud. ingen gik helt fri for at skulle forholde sig til 
kulden og isen.

Og det blev    
vinter …

18

MHV 902 MANØ måtte have hjælp fra isbryderen, Vigen, for at kunne forlægge fra 
Lemvig Havn, hvor isen var op til 60 cm tyk. Foto: Bjarne Thyrrestrup.
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Af informationsofficer Leif Bruun

Der gik rent Martha i tingene, da Flotil-
le 122 midt i februar skulle flytte MHV 
902 MANØ fra Lemvig til Thyborøn. 
På grund af et 60 cm tykt islag måtte 
det ske med isbryderassistance, men 
i løbet af turen blev der byttet om på 
rollerne. Nu var det pludselig mari-
nehjemmeværnsfartøjet, der måtte 
hjælpe isbryderen! Midt under is-
sejladsen begyndte det nemlig at ryge 
op fra isbryderens motorrum. Selv om 
det viste sig at være vanddamp, så 
blev der i al hast sendt en motormand 
fra MANØ over for at assistere ved 

en eventuel reparation. Vanddampen 
kom fra et utæt kobberrør, hvorfra 
der sprøjtede vand over på en glohed 
manifold. Og det var altså her, at 
mindelserne om det gode skib Martha 
opstod. Som i filmen blev det utætte 
rør nemlig tætnet på en lidt uortodoks 
facon. Ikke med klude, fedt og stål-
tråd, men med snor og træpinde! Om 
denne reparation var blevet accepteret 
på et af marinehjemmeværnets mo-
torkurser er temmelig tvivlsomt, men 
den holdt. Efterfølgende kunne de to 
fartøjer fortsætte mod hver deres mål: 
Isbryderen tilbage til Lemvig og MANØ 
- for egen kraft - mod Thyborøn.

Og det blev    
vinter …

Martha-løsning 
på isen

Isbryderen, Vigen, fik motorproblemer. MANØ’s motomand, Carsten Trans, trådte til 
med snor og træpinde. En reparation lige efter filmen Martha. Foto: Bjarne Thyrrestrup



Af kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen, 

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn

I februar var fem marsvin i flere dage 
fanget i en våge ved kajanlæget på 
Slipshavn. TV2 og aviserne var på 
pletten, og mange fulgte bekymret 
med i de fem smukke dyrs skæbne. 
Et af søværnets VTS-fartøjer (Ves-
sel Traffic Service), der har basehavn 

på Slipshavn, sejlede ud og skabte 
forbindelse til åbent vand fra vågen. 
To tilbageværende marsvin benyttede 
dog ikke denne mulighed, men blev 
i den nu åbne våge. Det lykkedes 
til sidst for Fjord & Bælt Centret fra 
Kerteminde at hjælpe de sidste to 
marsvin ud på åbent vand. Det gjorde 
de ved at bruge den type ”pinger”, 
som fiskerne sætter på deres net for 

at skræmme marsvinene væk, så de 
ikke drukner i nettene. Denne øvelse 
fik de sidste to marsvin til at svømme 
væk fra Slipshavn. Hvad der er sket 
med de tre øvrige marsvin vides ikke 
helt, men biologerne fra Fjord & Bælt 
Centeret vurderer, at enten er det 
lykkedes dem at undslippe vågen 
ved egen hjælp, eller de har muligvis 
mistet livet i forsøget. 

De indestængte marsvin ved Slipshavn vakte 
stor opsigt, og deres skæbne blev fulgt både i de 
lokale aviser og på TV2. Foto: Therese De Lemos

Istid

5 marsvin  
fanget af isen ved Slipshavn
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Is forude!
Af informationsofficer Leif Bruun

Året var ikke blevet mange dage gam-
melt, da is tvang Flotille 135 i Kolding 
til at forlægge MHV 818 SABOTØREN 
til Fredericia. Kolding Fjord var ved at 
ise til, og for ikke at risikere at ise inde 

og skulle melde skibet ned i bered-
skab blev Sabotøren sejlet til Frederi-
cia havn, som kun sjældent lukkes af 
is. På den første del af turen fik Sabo-
tøren isbryder-assistance af et mindre 
bugserfartøj. Det var forsigtig sejlads, 
og på den sidste del af rejsen gik det 
kun fremad med 2,2 knob! Isen var på 
det tidspunkt op til fem centimeter tyk, 
fortæller fartøjsfører Bruno Høiberg.

 
Selvom frosten bed, og skibet blev 
overiset undervejs, så var der ingen 
skår i glæden, da MHV 804 ANDRO-
MEDA fra Flotille 132 Horsens var på 
SURVEX en råkold weekend i januar. 
Kattegats Marinedistrikt havde en 
hurtig anmodning til flotillen om at 
deltage i en øvelse med flyvevåb-
nets redningshelikopter. Fartøjsfører 
løjtnant Henry A. Larsen stillede med 
en vinterfrisk besætning. Det blev en 
herlig øvelse, hvor der blev hoistet og 
bakset med en hårdt tilskadekom-
men i maskinrummet sammen med 
helikopterens læge med bla. livred-
dende førstehjælp, stabilisering og 
klargøring til intubering og indsprøjt-
ning. En meget lærerig dag, der fik alle 
til at glemme alt om kulden, som man 
også kan læse ud af Kai Mortensen 
nyhed på flotillens side på hjv.dk: ”Det 
er blandt andet den slags uforudse-
elige oplevelser, der gør, at det altid 
er spændende, når et marinehjem-
meværnsfartøj stikker til søs. Det er 
det, der gør det interessant at være 
medlem af marinehjemmeværnet. Så 
betyder det ikke noget, at vejret ikke 
har vist sig fra sin bedste side”.

Godt redningskransen ikke skulle bruges 
i øvelsen. Storebælt bød på en overis-
ning, der gav ANDROMEDA det glatte 
lag. Foto: Henning F. Laugesen.

5 marsvin  
fanget af isen ved Slipshavn

Pyt med  
at det er 
lidt koldt

Den kolde vinter betød, at Marinehjem-
meværnsinspektoratet gennemgik ek-
sisterende bestemmelse og udsendte 
en revideret ”Bestemmelse for sejlads i 
is med marinehjemmeværnsfartøjer”. 

Nyskabelserne i bestemmelsen 
er bl.a. et afsnit om isforlægning samt 
forholdsregler, når fartøjet er oplagt i 
hård frost, og det vil sige frost døgnet 
rundt i længere tid.

Sejlads i is
Bestemmelsens mål er i høj grad at 
sikre, at hverken besætning eller mate-
riel udsættes for store risici ved sejlads 
i isfyldt vand. Derfor påpeger bestem-
melsen, at der kun sejles ud på priori-
terede opgaver med stor forsigtighed, 
og kun hvis fartøjsføreren skønner, at 

sejladsen forsvarligt kan gennemføres 
efter indgående at have sat sig ind i 
issituationen.

Marinehjemmeværnsfartøjer er 
solide, men de er ikke isbrydere. Derfor 
anbefaler bestemmelsen, at man i 
frostperioder evt. forlægger fartøjet i 
tide til en anden havn i nærheden, hvis 
basehavnen er i fare for at ise til. Som 
nævnt i artiklen ovenfor, forlagde f.eks. 
flotillen i Kolding således deres fartøj til 
Fredericia.

i havn
Bortset fra anvisninger for at begrænse 
skader ved sejlads i is beskriver regle-
mentet også vedligeholdelse af fartøjet 
i havn for at forebygge frostskader. Det 
betyder blandt andet daglige inspek-
tioner, som er fartøjsmesterens eller 
fartøjsmesterassistentens ansvarsom-
råde. 

Vejrsituationen taget i betragtning, 
blev reglementet sat i kraft med øjeblik-
kelig virkning den 6. januar.

Ny bestemmelse om sejlads i is

Reglementet beskriver også, hvordan 
fartøjerne vedligeholdes i havn for at 
undgå frostskader. Her MHV 912  
HERKULES i tiliset havn.

En snedækket SABOTØREN forlod Kolding Fjord, for ikke at ise inde. 
Foto: Bruno Høibjerg.
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MHV beredskab

Af orlogskaptajn Asger Lindeblad, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet  

Hjemmeværnsflotiller med tildelte 
fartøjer opretholder til stadighed et 
frivilligt beredskab til indsættelse i 
søredning eller imødegåelse af havmil-
jøkatastrofer. Beredskabet er fastsat 
til 60 minutter, så fartøjet skal kunne 
forlade havn maksimalt 60 minutter 
efter, at Søværnets Operative Kom-
mando eller et marinedistrikt som 
OPCON myndighed (Operational 
Control) har iværksat sejladsen f.eks. 
ved telefonopkald til flotillen.

Nu kun elektroniske meldinger
Såfremt et fartøj ikke kan opfylde 60 
minutters beredskabet, skal dette 
meldes til OPCON myndigheden. 
Dette har indtil 1. januar i år foregået 
ved indsendelse af et beredskabssig-
nal, men fra denne dato er dette sig-
nalmeldesystem blevet erstattet af et 

internetbaseret system på hjv.dk, som 
hedder ’MHV Beredskab’. Dette kan 
ses af alle, der har adgang til at logge 
på hjv.dk. Det findes under ’Fagom-
råder’ i bunden af venstre kolonne på 
skærmen. Da søværnets myndigheder 
har fået tildelt et logon til hjv.dk, kan 
OPCON myndigheden nu her finde en 
samlet oversigt med alle 30 fartøjers 
beredskab.

3 Beredskabsgrader
Det er flotillernes operationsofficer, 
fartøjsfører eller fartøjsmester, der 
indtaster beredskabsmeldingerne på 
hjv.dk, og marinehjemmeværnsdi-
striktets vagthavende opdaterer toten 
med en af de tre beredskabsgrader:
KLAR (grøn) betyder, at fartøjet er 
klar på 60 minutters varsel til at løse 
alle pålagte opgaver.  
DELVIST KLAR (gul) betyder, at 
fartøjet er klar på 60 minutters varsel, 
men er begrænset, så ikke alle typer 

opgaver kan løses uden begrænsning.
IKKE KLAR (rød) betyder, at fartøjet 
ikke kan opretholde beredskab på 60 
minutter.

Melding inklusive årsager
Såfremt fartøjet meldes DELVIST 
KLAR eller IKKE KLAR, skal der inden 
for mindst ét af områderne, materiel, 
personel eller uddannelse, angives 
årsager til beredskabsnedsættelsen. 
Derudover skal der anføres, hvad be-
redskabsnedsættelse betyder for far-
tøjets indsatsevne – benævnt operativ 
konsekvens – samt, hvornår flotillen 
forventer, at fartøjet igen kan meldes 
klar, hvis man kender denne termin.
Systemet ikke kan anvendes til at 
fremme reparationsanmodninger og 
lignende, men søværnets logistiske 
støttecentre kigger også med på 
systemet og har derved en ekstra 
mulighed for bedre at koordinere 
værkstedsindsatsen.

Nyt beredskabssystem 
for fartøjerne
Der ligger nu en oversigt over MHV fartøjers beredskabsstatus på hjv.dk. 
Den skal opdateres af flotillerne og afløser tidligere meldesystemer.

MHV beredskabstote på hjv.dk bag login. Her et øjebliksbillede fra marts, hvor isen prægede beredskabssituationen.
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Hendes Majestæt Dronningen har 
den 29. januar benådet CH MHDV, 
kommandørkaptajn Arne  
Petersen, med Ridderkorset af 
Dannebrogordenen.

Operationsofficer, premierløjtnant 
Charlotte Falkenstrøm er på bar-
selsorlov fra 17. marts til 15. november. 
Fungerende operationsofficer under 
Charlottes orlov bliver premierløjt-
nant Thomas N. Sørensen, som 
ansættes på korttidskontrakt fra  
1. februar til 31. januar 2011. 

Nyt om navne

MARiNEHJEMMEVæRNSDiSTRiKT 
VEST

Årets flotiller ved MHDV

MARiNEHJEMMEVæRNSDiSTRiKT 
ØST

Menig uffe Stig Christiansen, 
HVF 255, er tildelt Hjemmeværnets 
fortjensttegn 15. december 2009

Premierløjtnant ivan Brøgger- 
Jensen, HVF 256 tiltræder pr. 15. 
januar funktionen som flotillechef.  
Han afløser Kaptajnløjtnant Benny 
Allan Larsen, som tiltræder funktio-
nen som informationshjælper.

Løjtnant Frank Kipp Mayntzhusen, 
HVF 201, tiltræder som flotillechef pr. 
28. februar. Han afløser premierløjt-
nant Robert Dølling, som tiltræder 
funktionen som BON-officer til 
rådighed ved MHDE.

Løjtnant Erling Lauth tiltrådte pr. 
1. januar stillingen som kustode.

CH HVS Oberst Ole Baggesgaard 
overrakte fredag den 29. januar 2010 
“Hæderstegnet med egeblad af guld 
for 40 års god tjeneste ved Søetaten” 
til OK Leif J. Petersen.

Arne Petersen har i en periode været sy-
gemeldt ovenpå en operation. Han fik en 
overraskelse, da Marinehjemmeværnsin-
spektør KD Jens Walther sammen med 
alt personalet fra distriktet kom forbi med 
Ridderkors og frokost den 29. januar.

Bent M. Petersen og Sven Aage Carlsen.

MARiNEHJEMMEVæRNSSEKTiON 
SLiPSHAVN

Ivan Brøgger-Jensen og distriktschef OK 
Jørgen Fink ved tiltrædelsen.

Leif J. Pedersen med hæderstegnet,  
som han fik overrakt ved en reception  
på Slipshavn

Under middagen ved flotilleledelses-
konferencen i MHD Vest lørdag den 
6. februar på Hjemmeværnsskolen 
fik tre flotillechefer overrakt ”vandre-
pokalerne” i de tre faste kategorier.   

HVF 125 BON: Den bedste sky-
dende flotille for andet år i træk. Her 
tæller både skydemæssige resulta-
ter, engagement på skydbane og til 
søs samt uddannelsesniveau i HVF 
på det skydemæssige område.

HVF 124 århus: Den bedste Info-
flotille. Ikke kun antallet af ansøgnin-
ger og kontrakter, men også tallene 
for aktive og reserver i HVF indgår 
i vurderingen. Info-arrangementer, 
synlighed og villighed til at påtage 
sig repræsentative arrangementer 
bliver vurderet ligesom HVF interne 
kommunikation, evne til at fastholde 

de “gamle” og få nye igennem hele 
den lovpligtige uddannelse.

HVF 126 Hvide Sande - Ringkø-
bing: Årets Flotille. Der er mange 
små og store oplevelser, som danner 
det endelige resultat. Her indgår 
både brug af køretøj, slagtøj og 
fartøj. En flotille som må oprette ven-
teliste på “pligtsejladser” og har sejlet 
flere SURVEX end nogen anden 
flotille, selvom de ikke har eget fartøj.

Katja Astrup er ansat som assistent 
pr. 1. januar (flexjob)  

Kaptajnløjtnant Ejvind Vonsild 
har fået forlænget sin ansættelse ved 
MHD Vest frem til 30. november 2010.

årets flotille 2009: HVF 126
årets info-flotille 2009: HVF 124
årets bedst skydende flotille 
2009: HVF 125

Følgende er tildelt æresmedlem-
skab af Marinehjemmeværnet i 
Jylland:  
Svend Aage Carlsen, HVF 135
Bent Møller Petersen, HVF 135

FH HVF 125 KL Jan Lund, FH HVF 124 
KL Annette Høyer, NK HVF 126 LT Kim 
Askjær og FH HVF 126 KL Benny Madsen.
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Af informationsofficer Helle Kolding

I forsvaret har man sit helt eget sprog. Der er 
først og fremmest alle forkortelserne, men så 
er der også begreberne, hvor mange har en 
lang historie bag sig. 

Ikke mindst har den maritime verden 
stadig sit helt eget finurlige univers, når det 
gælder sprog og begreber.

Lad os tage eksempler som ’dørken’, 
’skidtpøs’, ’om læ’, ’faldereb’, ’koøjer’ og 
’skafning’. For slet ikke at tale om, når klok-
ken ’slår glas’, eller klokken ti udtales som 
klokken ’talje’. Så er de fleste landkrabber 
vist stået af, eller pebet i 
land, om man vil!

Begreber  
med historie
Mange af de 
maritime beteg-
nelser har flere 
hundrede år på 
bagen. Eksem-
pelvis ’koøjerne’, 
der egentlig er et 
cirkelrundt vindue 
med tykt glas, 
der skabte lys til 
rummene over og 
under dæk, på land 
kaldet kamre men til søs selvfølgelig noget 
andet, nemlig ’lukaf-er’. På engelsk kendes 
også koøjerne, her hedder de bare ’bull’s 
eyes’.

Ordreudgivelser på et skib (bestemmel-
ser) gives stadigvæk ofte i ’ruller’. Der høres 
således ord som ’havarirulle’, ’brandrulle’ 
og ’baderulle’, når der skal trænes om bord.

Rullebegrebet stammer tilbage fra dengang, 
hvor netop skriftlige befalinger blev opbeva-
ret i ruller. Ganske bekvemt og pladsbespa-
rende på et gyngende fartøj.

Når kommandoen ’faldereb’ i dag lyder, 
er det ikke kun en landgangsbro, der hejses 
ned, så man kan komme trygt til og fra 
borde. Skibschefen og særlige gæster, har 
nemlig krav på at få ’faldereb’, når de pas-
serer. Det markeres med bådsmandspibe, 
honnør og vagtkommando.

Klokken ombord slår stadig ofte i glas. 
Det stammer tilbage fra den tid, hvor time-

glas med sand i viste tiden. Glassets ind-
hold var en halv time om at 

løbe ned i bunden, og 
så skulle det vendes. 
Man slog derfor 
på skibsklokken 
hver halve time, så 
havde man styr på 
både timeglas og 
klokkeslæt.

Så til søs!
Man skal i øvrigt 
ikke kalde søman-
den for en ’bol-
værksmatros’, for 

det er en person, 
der giver sig ud for at 

have kendskab til sømandskab og skibe, 
men bestemt ikke har det. Så han kan godt 
smide sin viden i skidtpøsen (skraldespan-
den) og passe på, at han ikke falder i dørken 
(på gulvet) om læ (indenfor), for nu skal der 
skaffes (spises) i kabyssen (køkkenet), 
inden det er tid at gå på køjen.

Jo, det maritime sprog er mangfoldigt!

Forstår du skibsk ?

Koen er blevet rodet ind i de maritime begreber.


