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Fartøjsfører i fokus 

I en skibsbesætning er alle lige 
vigtige, og alle er uundværlige. Der 
er ikke plads til blinde passagerer 
i hjemmeværnets fartøjer. Men 
nogen funktioner er mere krævende 
end andre. 

Den mest krævende funktion 
varetages uden tvivl af fartøjsføre-
ren, og derfor er der god grund til, 
at dette nummer af Martha stiller 
skarpt på den frivillige på komman-
dobroen.

Fartøjsføreren er marinehjem-
meværnets skibschef og har det 
ultimative ansvar for sin besætnings 
liv og for materiel til en værdi af 
mange millioner kroner. 

Når bølgerne er store, og der kom-
mer grønt vand på dækket, må far-
tøjsføreren være i stand til at sparre 
med sig selv. Der er ingen kolleger, 
søgående coach eller mentor at 
støtte sig til.

Jobbet er fantastisk, kravene er 
store, uddannelsen langvarig, og 
manglen på fartøjsførere er alvorlig 
og voksende. 

Det er nødvendigt at stille på flere 
skruer for at mønstre fartøjsførere 
til at løse de mange samfundsvig-
tige opgaver, vi har i – Et Marine-
hjemmeværn Med Mening.

Jens Walther
Kommandør
Marinehjemmeværnsinspektør
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Raketten på Bornholm

Af Leni Larsen, redaktør ved  

Det Bornholmske Hjemmeværn

Ubådsbyggeren, Peter Madsen, og 
hans makker, Kristian von Bengtson, 
har konstrueret raketten, Tycho Brahe, 
som en dag skal tage Peter Madsen 
med ud i rummet. Den skulle i sep-
tember testflyves fra Østersøen sydøst 
for Nexø. Marinehjemmeværnsfartøjet 
MHV 903 HJORTØ med besætning 
havde påtaget sig opgaven at over-
våge det aktuelle farvandsafsnit, bistå 
med kommunikation og transport af 
både ingeniører og verdenspressen, 
ligesom gummibåden også skulle 
bruges til at sejle raketteamet frem og 
tilbage til affyringsplatformen. 

Klargøring af det specielle udstyr
Tirsdag den 2. september om efter-
middagen forlægger HJORTØ fra 
Rønne til Nexø, og onsdag morgen 
starter den store klargøring. Raket-
teamet monterer en masse forskelligt 
elektronik – computere, kameraer og 
antenner - og der monteres en stor 
radar fra Weibel, som med sin 240 W 
antenne er utrolig så kraftig, til at følge 
raketten medxxxx.

Raketten kommer med ubåd
Så ankommer det mærkeligste fartøj til 
Nexø: M/V Flora of Glennock træk-

ker, og u-båden Nautilus skubber 
den specialbyggede søgående af-
fyringsplatform, Sputnik. Om bord har 
Sputnik løfteraketten, HEAT, og den 
ni meter lange og 1,6 ton tunge raket. 
På kajen står fotografer og journalister 
klar, for verdenspressen har fået nys 
om en dansk sensation. Flere gaster er 
også mødt frem, for nu skal der holdes 
døgnvagt over det dyre udstyr ombord 
på HJORTØ samt ubåden og raketten.  
 
Så er man klar
De næste dage byder på afprøvning og 
justering af radaren. Vejrmeldingerne 
overvåges, og raketteamet beslutter 
endelig søndag den 5. september, at 
nu er det dagen. Sputnik starter sin 
langsommelige færd til skydeområdet, 
og HJORTØ følger efter noget senere. 
Alle er klar. Nogle er udpeget som 
håndpejle-operatører, mens andre sej-
ler gummibåd frem og tilbage mellem 
Sputnik og HJORTØ. 

Verdenspressen på HJORTØ
Det er også på HJORTØ, at journali-
ster fra TV2/Bornholm og Discovery 
befinder sig for at få nogle gode billeder 
med hjem. TV2 har en helikopter i 
nærheden, der sender live til internet-
siden. Utroligt som de kan zoome ind. 
På hjemmesiden www.ing.dk er der live 
opdateringer i form af en blog, der sty-

res af ’Ingeniøren’s’ journalist, Thomas 
Djursing, der også er om bord. 

Og der sker … ikke noget
Nedtællingen begynder. Tryk på 
knappen … Ingenting sker. Alle holder 
vejret. Rakettens motor tænder ikke. 
En ventil vil ikke åbne for brændstof-
fet - det flydende oxygen. I løbet af få 
sekunder står det klart, at Tycho Brahe 
ikke kommer til himmels denne gang. 
Et team af raketfolk bliver efter erken-
delsen af fuseren sejlet over til Sput-
nik, hvor de på 20 minutter tømmer 
brændstoftankene. HJORTØ’s modige 
gummibådsteam, Dennis K. Andersen 
og Lene Brunemark, har markeret 
hjemmeværnets motto på bedste 
vis: ”Vi træder frem, hvor andre viger 
tilbage”. Gå aldrig tilbage til en fuser, 
gælder altså ikke for denne raket.

Det var spændende
For HJORTØs besætning har det været 
en meget spændende og lærerig uge. 
Fartøjsfører Erik P. Hansen siger til 
TV2/Bornholm, at han ikke vil tøve med 
at sige ja, hvis han bliver spurgt om at 
være med ved næste forsøg. ”Det har 
været spændende, og vi har lært en 
masse, og når man eksperimenterer, 
kan man ikke vinde hver gang. Jeg er 
sikker på, at næste gang, så lykkes 
det.” siger Erik Petersen.

MHV på raketeventyr 
MHV 903 HJORTØ var med på nærmeste hold, da raketten Tycho Brahe skulle 
testflyves. Det blev en fuser, men det var spændende alligevel.
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BOPA - LUNDEN

Ny reparationsanmodning

5.000 i MHV

Her i løbet af foråret rundede 

styrken i MHV 5.000 medlemmer. 

Siden 1990 er styrken dermed 

steget med 1.000 medlemmer.  

Den aktive styrke udgør i dag 57 %  

af den samlede styrke. Stigningen 

er udtryk for en pæn tilgang af  

nye medlemmer, da vi skal hverve 

næsten 5, for at øge styrketallet 

med 1 pga. den løbende afgang. 

3. december er der endelig kom-

mandohejsning på ”ny LUNDEN”, 

som bl.a. skal slæbe sømål ved 

Søværnets Våbenkursus på Sjæl-

lands Odde. Det er som bekendt 

det tidligere MHV-fartøj ”Ex 

MHV 90 BOPA”, der har fået ny 

arbejdsplads. 

4

MHV styrketal stiger støt.

Tidligere MHV 90 BOPA i Korsør. 

Blanketten

kan hentes

på hjv.dk

FMT og OPLOG har udarbejdet en 

ny elektronisk blanket til repara-

tionsanmodning for MHV fartøjer. 

Blanketten ligger sammen med en 

udførlig vejledning på hjv.dk/MHV 

under ”MHV 

blanketter”.

Af John Strøbæk og Ninna Falck

Under bådudstillingen i Bella Centeret 
her i foråret, blev der skabt en kontakt 
mellem Redningstjenesten på Færø-
erne og marinehjemmeværnet (MHV). 
Redningstjenesten var interesseret i et 
kursus i søredning (SAR), og det er en 
af MHV kernekompetencer. 

Gav færingerne SAR 1 og 2
Efter aftale med hjemmeværnsskolen 
gik de 2 frivillige SAR Instruktører, 
kaptajnløjtnanterne BT Madsen og 
John Strøbæk, i gang med at plan-
lægge et kursus, der svarer til MHV 
eget SAR 1 og 2. I august gen-
nemførte de sammen med Chef for 
Marinhjemmeværnssektion Slipshavn, 
orlogskaptajn Erik Grubak, kurset i 
Torshavn på Færøerne med stor suc-
ces. Kurset bestod af 3 dages intensiv 
teori i lokaler ved Færøernes Kom-
mando og 2 dage i simulatoren på 
Torshavns Navigationsskole.

Stor ros
En af initiativtagerne til SAR-kurset var 
direktør for administrationen i uden-
rigsministeriet på Færøerne og kursist, 
Gunnar Toftegaard, han udtaler bl.a.: 
”Det var med en vis forventning, at vi 
så frem imod dette kursus. De 2 frivil-
lige instruktører BT. Madsen og John 
Strøbæk og deres chef, orlogskaptajn 
Erik Grubak, har i den grad leveret va-
ren. Vi havde inviteret repræsentanter 
fra Landsforeningen for Redningsorga-
nisationen, MRCC Torshavn (Red-
ningscentralen på Færøerne), Fiske-
riinspektionen på Færøerne, Atlantic 
Airways (der har 2 redningshelikoptere i 
SAR beredskab), samt Torshavns Navi-
gationsskoles viceskoleinspektør Petur 
Hans Dahl til at deltage i dette kursus. 
De mødte alle op”, fortæller Gun-
nar Toftegaard. Og han kunne også 
tilføje, at Petur Hans Dahl havde sagt 
til ham, at kurset absolut var noget af 
det bedste, han havde oplevet - både 
pædagogisk og fagligt.

Søredningskursus 
i Torshavn

Kursus i Færøernes Kommando. Initiativtager, Direktør for administrationen i udenrigs-
ministeriet på Færøerne, Gunnar Toftegaard (forrest v. vinduet), var meget tilfreds.

MHV SAR-specialister (fra v.): KL BT. Madsen, OK Erik Grubak og KL John Strøbæk. 
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55MHV holdet med fanen på marchens sidste dag. 
Foto: Finn Lorenz. 

Tekst: Rekrutteringsofficer Karen Deluran 

Foto: Jess Abrahamsen

Søndag den 18. juli, på vej hjem fra 
marinehjemmeværnets uddannelses-
uge på Slipshavn ved Nyborg, blev 
MHV 909 SPEDITØREN bedt om at 
gå til assistance sammen med en red-
ningshelikopter til en motorbåd med 
vand i maskinrummet. 

Fartøjsfører Kim Nielsen satte 
straks kurs mod Kalundborg Fjord, 
hvor motorbåden HELA havde proble-

mer. Vi havde ca. tre kvarters sejlads, 
inden vi nåede ind i Kalundborg Fjord. 
I den periode var redningshelikopteren 
ankommet og havde sat to redere ned 
på HELA med pumper for at sørge 
for, at motorbåden stadig holdt sig 
flydende. 

Ombord på HELA var far og søn, 
som skulle ud og have sig en lille 
hyggelig søndagstur på Kalundborg 
Fjord. Her fandt de lige pludselig ud 
af, at motoren stort set var dækket af 
saltvand og slog alarm til SOK, mens 

de søgte mod kysten. Selvom vinden 
ikke var den kraftigste, vi har set, så 
skulle mandskabet på HELA holde sig 
godt fast. De lå helt inde under kysten 
med ankeret ude, så de ikke skulle 
drive helt op på land. De var dog 
kommet så langt ind, at HELA havde 
grundberøring og måtte slæbes ud til 
SPETIØREN med gummibåden. HELA 
kom på slæb efter SPEDITØREN til 
Kalundborg. Gummibåden hjalp HELA 
til kaj i Kalundborg, og besætningen 
kunne nu sejle hjem til Fredericia.

Marinehjemmeværnets hold til 
Nijmegen-marchen i Holland slog til 
igen i år. Det blev til en temmelig varm 
omgang - især de to første dage, hvor 
temperaturen sneg sig op over 30 
grader. Der blev drukket meget vand. 
Holdleder kaptajnløjtnant Per Tomme-
rup og hans ti gængere holdt modet 
højt i bevidstheden om, at temperatu-
ren ville gå den rigtige vej de sidste to 

dage. Over 160 km på fire dage sam-
men med ca. 40.000 marchdeltagere 
fra 30 lande er en særlig oplevelse. 
Men det er holdets 11 mand, der er 
omdrejningspunktet for succesen. 
”Alle har vist styrke og sammenhold. 
Et sammenhold som har båret holdet 
igennem alle dagene”, forklarer Per 
Tommerup om MHV-holdets opskrift 
til marchen. Og den virkede. Alle 11 

gennemførte og kom i mål den sidste 
dag i storform efter de hurtigste 40 
km, Per Tommerup nogensinde har 
oplevet som holdfører.

SPEDITØREN hjalp 
havareret motorbåd i havn

Far og søn om bord på HELA havde 
oplevet mere, end de havde ønsket, og 
trængte efterhånden til et eller andet at 

styrke sig på. Der blev lavet en madpakke, 
som gummibåden sejlede over til dem.

SToRfoRM I NIjMEgEN

Martha  ·  Marinehjemmeværnet
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MHV-Plakater

Adoptionsfest

Film.hjv.dk

Plakat med plads 
til at skrive på.

ALHOLM og ERTHOLM.

Se de mange gode MHV-film, 
bla. en helt ny om SAR.

Af Jens Andersen,  

flotille 256 Storstrømmen

Miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN 
var på adoptionsbesøg i Vording-
borg i forbindelse med fejringen af 
Flådens 500-års jubilæum. Der var 
i den anledning lagt et omfattende 
program for dagene 6.- 8. august med 
Vordingborg Marineforening som tov-
holder. MHV 803 ARIES eskorterede 
GUNNAR SEIDENFADEN til havnen i 
Vordingborg, hvor en velkomstkomité 
med borgmester Henrik Holmer i spid-
sen tog imod, og hvor repræsentanter 
for flotillen, Vordingborg Marinefor-

ening, Prins Jørgens Garde m.fl. stil-
lede op i stiveste puds. Om lørdagen 
var der åbent skib såvel på GUNNAR 
SEIDENFADEN som på ARIES. Her 
benyttede rekrutteringsofficer Jens 
Svensson naturligvis lejligheden til 
at informere om skibet, flotillen og 
marinehjemmeværnets muligheder. 
”Jeg anslår, at vi havde 150-200 
besøgende i løbet af dagen, så der 
var konstant travlhed for informati-
onsfolkene. Én skrev begæring med 
det samme, mens tre har bedt om at 
komme til informationsmøde”, fortæller 
Jens Svensson. Søndag forlod GUN-
NAR SEIDENFADEN Vordingborg. 

Af informationsofficer Leif Bruun

12 medlemmer af Hjemmeværnsflotille 
137 i Aabenraa var midt i juli på et vel-
lykket togt til Wilhelmshaven sammen 
med kollegaer fra flotillen i Århus. Her 
tog de del i et internationalt flådetræf, 
som hvert år sætter den nordtyske by 
og dens flådehavn på den anden ende. 
Der blev afholdt cocktail-party på ski-
bets agterdæk, og vanen tro blev dette 
arrangement et rigtigt tilløbsstykke. 

”Vi havde inviteret 50, men der kom 
næsten det dobbelte”, fortæller næst-
kommanderende, Thorbjørn Ehlers. 
Første besøg fandt sted i 1996, og i de 
seneste 7- 8 år har turen til Wilhelms-
hafen været en fast del af programmet. 
”I årenes løb har vi opbygget et rigtigt 
godt forhold til vores tyske værter, men 
også til flere europæiske flådekolleger”, 
tilføjer Thorbjørn Ehlers. Turen gik via 
Kielerkanalen og Tyske Bugt. Det tog et 
døgn, hver vej.

jubilæumsvisit  
gav mange besøgende

Den forventningsfulde  
besætning lige inden afrejsen. 
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Eskorte for 
GUNNAR SEIDENFADEN. 

Foto: Flyverhjemmeværnet. 

Aabenraa til internationalt  
flådetræf i Wilhelmshaven

Har du set alle de film, der ligger på 

film.hjv.dk? Der ligger 22 film om 

MHV, som medlemmerne selv har 

lavet og 4 film lavet af SydDanmark 

Broadcast. Lav evt. link til filmene 

på din side i hjv.dk – eller prøv at 

lave en selv. Der ligger en vejled-

ning på siden, du kan gå frem efter.

Der er trykt et mindre oplag af 

MHV-plakater i størrelse A3 og i en 

størrelse, der passer til de fleste 

klapskilte. Plakaterne 

er i det nye design 

og lavet med et blåt 

felt nederst, man kan 

skrive i. Plakaterne 

er sendt til distrik-

terne. 

Flotille 135 Kolding var med helt 

fremme i forreste linje, da det i 

august blev fejret, at Haderslev har 

adopteret to af Søværnets uddan-

nelsesskibe, ”ALHOLM og ”ERT-

HOLM”. Flotillen deltog i festlighe-

derne med gummibåden og fik selv 

stor opmærksomhed fra publikum 

ved deres udstilling på kajen.

Marinehjemmeværnet redder liv til søs. Bekæmper  

forurening af havmiljøet. Deltager i søværnets 

farvandsovervågning. Støtter politi og SKAT til 

søs. Bevogter flådestationer og søværnets skibe.
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Den 16. juni fløj de kendte redningshelikoptere Sikorsky 
S-61 deres sidste opgave ved en flyveopvisning på Flyve-
station Karup. Sikorsky’en stoppede dermed efter 45 år 
og 16.000 operationer i deres tjeneste for det danske 
forsvar og her ikke mindst for redningsarbejdet på havet. 
Hvor mange gange har marinehjemmeværnets fartøjer 
og deres besætninger gennem årene ikke samarbejdet 
med Sikorsky på øvelser og på SAR-opgaver? Og hvor 

mange på dæksgastkursus har ikke fået det helt store 
sus på deres første hoist med en Sikorsky? Det er be-
stemt en kær gammel ven af marinehjemmeværnet, der 
nu er gået på pension. Sikorsky afløses i tjenesten af den 
nye helikoptertype Augusta-Westland EH-101, som har 
fløjet i Danmark siden juni sidste år og allerede er godt 
kendt i marinehjemmeværnet.

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Af flotillechef Per Ulrik Nielsen

 MHV 804 ANDROMEDA fra flotille 
133 Vejle/Juelsminde var lørdag den 
28. august på farvandsovervågning, 
da de kl. 22.30 blev bedt om at gå 
til området omkring Treldenæs for at 
eftersøge og bjærge 2 personer i en 
havareret jolle. 

ANDROMEDA begav sig straks 
af sted fra Fåborg gennem Lillebælt 
til Treldenæsområdet for at søge 
efter den 15 fods gule speedbåd 
med kahyt, som var uden lys om-
bord. Kattegats Marinedistrikt havde 
løbende været i kontakt med havari-
sten, som kl. ca. 17.30 havde mistet 
sit anker og tillige havde en defekt 
motor. Ingen andre myndigheder i 
området var i stand til at hjælpe, fordi 
speedbåden befandt sig for tæt på 
kysten. Undervejs var ANDROMEDA 
i telefonkontakt med havaristen, der 
efter omstændighederne havde det 
godt og var ved godt mod. Kl. 03.30 

var ANDROMEDA fremme i området, 
og gummibåden blev sat i vandet. 
Efter ca. en halv time lykkedes det at 
finde havaristen, som blev bugseret 
af gummibåden ud til ANDROMEDA. 
Speedbåden blev herefter fortøjet 
på siden af ANDROMEDA, og de to 
personer ombord kunne efter hele 12 

timer i den lille jolle få sig en kop varm 
kaffe og et tæppe til at varme sig på. 
Kl. 05.30 var aktionen slut, og havari-
sten lå trygt fortøjet i Gammel Havn i 
Fredericia. De to ombordværende, et 
ægtepar fra Fredericia, kunne herefter 
gå hjem i seng efter en lang, kold og 
begivenhedsrig aften og nat. 

Farvel 
til en kær gammel ven

Reddet efter tolv timer i havareret jolle

Der var hverken lys eller varme 
i den lille jolle.
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Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet.

Forlængelsen af MHV 818 blev påbe-
gyndt på Assens Skibsværft i som-
meren 2010. Fartøjet er blevet skåret 
over, forlænget med 3,5 meter og 
samlet igen. Det sker ud fra et ønske 
i forsvarsforliget om, at få plads til 
moduler af flydespærringer på agter-
dækket, så fartøjet selvstændigt kan 
inddæmme olieforurening, ligesom på 
marinehjemmeværnets 900-klasse. 
Fartøjet gennemgår samtidig en 
række andre forandringer, og det har 
bl.a. fået et nyt agterskib.

Skal afprøves
Det forventes, at Assens Skibsværft 
afleverer fartøjet til Forsvarets Materiel-
tjeneste (FMT) den 8. november. Efter 
afleveringen gennemføres en række 
tekniske og navigatoriske havne- og 

søprøver af FMT. Når det er klaret, vil 
der være operativ modtagekontrol, 
hvor både Hjemmeværnskomman-
doen, FMT og OPLOG deltager. 

Resultatet af den operative 
modtagekontrol skal danne grundlag 
for hjemmeværnets endelige overta-
gelse af fartøjet. Eventuelle fejl, som 
måtte afsløre sig, udbedres, inden 
fartøjet efter planen overdrages til 
Hjemmeværnskommandoen den 20. 
november.

150 dages test ved flotillen
Herefter overdrages fartøjet til hjem-
meværnsflotillen for operativ drift.  
Efter overdragelsen gennemføres et 
planlagt program på ca. 
150 dage. I planen indgår 
en oversigt over, hvilke 
test og konditioner 
fartøjet skal udsæt-
tes for. Ved udløb 

af testperioden afleveres en rapport 
over de gennemførte test med en 
anbefaling af, hvorvidt en forlængelse 
af yderligere fartøjer af MHV 800 klas-
sen ud fra en operativ betragtning bør 
gennemføres. 

SABOTØREN, da den var 23,7 m 
lang. Nu er den 3,5 m længere.

Ud fra et ønske om at styrke marinehjemmeværnets miljøkapacitet er MHV 818  
ved at blive forlænget. Marinehjemmeværnsinspektoratet har været forbi værftet.

MHV 818 SABoTØREN har vokseværk

FMT
Forsvarets Materieltjeneste, er 
hjemmeværnets partner ved indkøb 
af fartøjer og deres drift samt 
vedligehold på overordnet plan som 
f.eks. værftsophold og ved større 
havarier. 

OPLOG
Søværnets Operative Logistiske 
Støttecentre, tager sig af MHV 
fartøjers drift på det, der kan kaldes 
komponentudskiftningsniveau.  
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Skibssiden. Her bag ved stilladset ses de 3,5 meter, 
som fartøjet er forlænget med

Kabyssen. Nedgangen til banjen ses til venstre. Kabyssen un-
dergår en omfattende ombygning, da den bl.a. skal brandsikres 
som MHV 900 klassen.

Agterskibet. Her ses forlængelsen på 3,5 meter også tydeligt. 
Som det ses, er der lagt en gangvej hen over forlængelsen.

Agterskibet forandres og bygges om, så det er 
forberedt til bl.a. udlægning af kystflydespærringer. 

Fartøjet udrustes med dual ECPINS, så kortbordet er fjernet. På 
de 2 skærme på forkanten vil der i bagbord side blive en EC-
PINS skærm og i styrbord side en FURUNO 2117 radarskærm.

Det forlængede agterdæk set fra åben bro.

MHV 818 SABoTØREN har vokseværk
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Uddannelsesugen 2010

Uge 28 i sommerferien betyder altid én ting: Marinehjemmeværnets  
Uddannelsesuge på Slipshavn med masser af kurser og familiehygge.

Q-fABRIkkEN foR fulD SkRuE 

Tekst Ninna Falck  

Foto: Jess Abrahamsen og Bjarne Olsen.

14 kurser, en beståelsesprocent på 88 
og 173 kursusbeviser er nok den sole-
klare forklaring på, at hjemmeværnets 
nye chef, generalmajor Finn Winkler, kal-
der marinehjemmeværnets uddannel-
sesuge for ”Q-fabrikken”. Til forklaring 
kan fortælles, at et Q tastes i systemet, 
når en person har bestået et kursus.

 
Båret af frivillige
”Her er det frivillige, der gør noget 
for frivillige, uden at det store system 
blander sig, og de gør det på en måde, 
så vi opnår flotte resultater”, forklarer 
årets kursusleder (KUL), kaptajnløjtnant 
Bjarne Kodal fra flotille 128 i Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, om hemme-
ligheden bag Uddannelsesugens man-

geårige succes. Her giver vi ansvaret til 
folk, og de vokser ekstremt meget med 
opgaven”, fortæller Bjarne. Ugen hviler 
på mange års erfaringer, som udvikles 
år for år, og på gamle og nye kræfter, 
der påtager sig de mange opgaver un-
dervejs. Og med mottoet: ”Husk – glem 
ikke at være glad” går det høje faglige 
niveau side om side med en helt særlig 
marinehjemmeværnsstemning, som gør 
ugen til supergod oplevelse. Og det er 
lige netop et af Bjarne Kodals højeste 
mål. 

Nytænkning
Årets uddannelsesuge bød på et par 
nyskabelser. Nærforsvars- og bevogt-
ningsflotillerne (BON) har efterhånden 
alle fået gummibåde, og nye og bedre 
er på vej. Et tredages ”Minifartøjsme-
sterkursus” for BON blev gennemført 
som et relevant udviklingsprojekt. Her 
kom kursisterne hele vejen rundt om 
drift og vedligeholdelse af gummibåd. 
De lærte bl.a. at sætte gummibåden 
korrekt i vandet, skifte tændrør på mo-
toren, slibe skrueblade og lappe huller. 
”Kursisterne var vildt begejstrede. Nu 
skal der arbejdes med at formalisere 
uddannelsen”, fortæller Bjarne Kodal. 

En anden nyskabelse var at invitere kol-
legaerne fra flyverhjemmeværnet med 
på SAR-kursus (search and rescue). 
For som Bjarne forklarer, ”Nu hvor vi er 
begyndt at samarbejde med flyver-
hjemmeværnet om SAR-opgaverne, er 
det oplagt, at flyverne får indsigt i, hvor-
dan marinehjemmeværnet opererer, 
hvordan vi regner søgemønstre ud mv.” 

God uge helt uden Murphy
”Denne her uge gik simpelthen så godt. 
Jeg fik på et tidspunkt helt sommer-
fugle i maven. Hvor blev Murphys lov 
af? Jeg var parat til hvad som helst, 
men det kørte bare efter drejebogen”, 
siger Bjarne Kodal om endnu en vellyk-
ket uddannelsesuge. En stor udfordring 
var dog den administrative byrde, som 
er vokset gevaldigt over Bjarnes tre 
omgange som KUL, og her sender han 
en varm tanke til Ebba D. Østergård og 
Karina L. Hjelmager fra Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest, som sørgede for, 
at alt kom på plads og blev tastet under 
ugen. Bjarne Kodal bliver til næste år 
afløst som KUL af årets næstkom-
manderende, premierløjtnant Henning 
Vinther fra flotille 368 i Marinehjemme-
værnsdistrikt Øst.

Årets KUL, Bjarne Kodal 
(tv) og NK, Henning 
Vinther (næste års KUL). 

10
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”I skal huske at holde fokus på det, I laver, selvom der sker noget et 
andet sted. Og husk at give melding tilbage til føreren!” En håndfuld 
soldater står samlet til briefing på kajen ved Slipshavn efter en afsluttet 
øvelse. BON var i år tilbage på uddannelsesugen efter et års pause, og 
her stod den på kursus i havnebevogtning.  

Interesse for havnebevogtning
En person skildte sig lidt ud fra den lille gruppe. Han var som den eneste 
iført forsvarets sandfarvede camouflageuniform. Premierløjtnant Niels Chri-
stian Larsen, vagtchef og Force Protection officer på søværnets fleksible 
støtteskib ESBERN SNARE, havde bedt om at komme med og observere 
havnebevogtningsuddannelsen. ”Vi har jo ikke noget havnebevogtning i 
søværnet bortset fra MP’erne, så jeg er nede at se, om vi evt. kunne sende 
nogle folk på kursus hernede”, fortæller Niels Christian Larsen. 

Læste om BON i Martha
”Omfanget af BON kompetencer er jo ikke 100% kendt i Søværnet, så jeg 
er også interesseret i at se, hvad BON kan”, forklarer Niels. Selv blev Niels 
Larsen opmærksom på BON havnebevogtning, da han læste en artikel 
i Martha om premierløjtnant Røbert Dølling fra BON, som var med frø-
mandskorpset i Djibouti i Afrika for at lære de lokale om havnebevogtning.

Basis for mere samarbejde 
”Jeg kan se, at grundprincipperne for opgaverne er det samme, men her 
hos BON tages der udgangspunkt i Danmark, og det giver flere beføjel-
ser. På internationale operationer med ESBERN SNARE må man tage 
udgangspunkt i, hvad der tillades lokalt. Vi har et mere komplekst mandat, 
som defineres af de lande, vi er i, og de organisationer vi samarbejder med 
eller indgår i”, siger Niels, som efterfølgende vil give feed back til søværnet 
på sine observationer og positive overvejelser om 
samarbejde med BON. ”BON har sine helt egne 
kompetencer inden for Force Protection, som 
det vil være helt naturligt at sætte ind i en sam-
menhæng med MP’erne, frømandskorpset og 
minerydderne (MP/FKP/EOD)”, fortæller Niels 
Larsen, som personligt kan se gode perspekti-
ver i et udvidet og formaliseret samarbejde med 
BON både mht. udviklingsopgaver, uddannelses-
samarbejde og udsendelser.

Søværnet med 
på BoN-kursus

Havnebevogtning: Passage- og kontrolpost opbygges.

PL Niels Christian Larsen
fra ESBERN SNARE.

Q-fABRIkkEN foR fulD SkRuE 

Dæksgaster kæmper med 
 ilden - og med brandslangen.

Instruktøren 
forbereder sig i skyggen.

Informationsfolkene lærer 
at lave nyheder til hjv.dk.

Solen skinner og det summer af aktivitet under  
Uddannelsesugen på Slipshavn. Speedbådskursus og  

krabbefiskeri side om side. 

11
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Bliv fartøjsfører

12

Af navigatør Tine Ovens, lærer ved 

Marinehjemmeværnssektion Slipshavn, 

Informationsofficer Helle Kolding og 

informationschef Ninna Falck.

Har du det, der skal til, og kan du 
overskue et længere uddannelsesfor-
løb, så venter der store udfordringer 
og muligheden for at gøre en stor 
forskel for menneskeliv og havmiljø 
som fartøjsfører. Mange flotiller kan 
godt bruge flere, der vil gå i gang med 
uddannelsen som fartøjsfører - den 
absolut mest krævende operative 
funktion i marinehjemmeværnet.

Ansvar - når det gælder
Når søværnet alarmerer marinehjem-
meværnet, fordi der er observeret 
en nødraket, fordi nogen er savnet til 
søs, eller fordi der er udslip af olie på 
havet, så skal der altid en fartøjsfører 
af sted som chef for det marinehjem-
meværnsfartøj, der bliver sendt ud på 

opgaven. Det er fartøjsførerne, der 
tager beslutningerne, når bølgerne er 
høje, og en havareret lystsejler med 
knækket mast skvulper faretruende 
rundt og skal have hjælp. Som fartøjs-
fører skal du kunne vurdere hele situa-
tionen; vejret, søen, faren, materiellets 
muligheder og begrænsninger og ikke 
mindst sikkerheden for mandskabet – 
og du skal kunne tage en beslutning 
og føre den ud i livet. 

Hverdagen er grundlaget
Hverdagen som fartøjsfører fyldes dog 
mest med øvelsessejladser, sejladser 
for politi og SKAT,  farvandsovervåg-
ning (SURVEX), planlægning, admini-
stration og møder med besætningen 
og flotilleledelsen. Som fartøjsfører har 
du ansvar for besætningsmedlem-
mernes kompetenceudvikling og ”On 
the Job træning” med folk på naviga-
tionsuddannelse. Ikke mindst har du 
også ansvaret for enhedsuddannelsen 

- den uddannelse der gør, at netop din 
besætning fungerer som en enhed og 
kan løse hele spektret af opgaver og 
derfor er klar, når det virkelig gælder. 

Hvad kræver det af mig?
Helt grundlæggende er det vigtigste, 
at du er handlekraftig, villig til at på-
tage dig et stort ansvar og trives med 
at træffe beslutninger. Du skal brænde 
for opgaverne, for at gøre en forskel 
- og for at komme ud på søen med 
din besætning og få gode oplevelser 
sammen. 

Uddannelsen har også et niveau, 
du skal gøre dig klart. Der stilles ikke 
krav til studentereksamen eller den 
slags, men du skal kunne læse, skrive, 
og regne og beherske IT på bruger-
niveau.

Det er desuden vigtigt at have 
flair for at sejle et skib. Det meste kan 
læres, men du skal have en grundlæg-
gende god fornemmelse for, hvordan 

Som fartøjsfører får du det ultimative ansvar for skib og besætning, og du kommer 
i centrum af marinehjemmeværnets mest betydningsfulde opgaver og oplevelser.

Eventyret venter. 
Få fod på eget skib. 

Foto: Per Lynge

Er du klar til at blive 
fartøjsfører?
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man arbejder med skibet i søen. Der 
stilles også krav til personlige egen-
skaber. Du skal have en god men-
neskelig indlevelsesevne, og du skal 
gennem uddannelsesforløbet kunne 
demonstrere, at du har gennemslags-
kraft som chef. 

Endelig skal du også have et godt 
helbred, og kunne se og høre ordent-

ligt. Fartøjsførere anbefales senest at 
erhverve autorisationen som 59-årige. 
Dvs. man skal starte i god tid inden 
da. 

En fartøjsfører er officer, og da 
aldersgrænsen - med dispensation - 
for befalingsmænd i hjemmeværnet 
er 65 år, kan man ikke herefter være 
fartøjsfører i en besætning. ��

Ansvaret er dit. 
Det er det fede 
ved det!
Løjtnant Kjeld Møller-Madsen blev uddannet som  
fartøjsfører i februar 2007. Han hører til flotille 133  
Vejle-Juelsminde og sejler som fartøjsfører på MHV  
804 ANDROMEDA.

Det er virkelighed, det vi laver
At være fartøjsfører med benene på eget dæk er efter 
Kjeld Møller-Madsens mening den ultimative ledelses-
udfordring i Marinehjemmeværnet. ”Hver gang vi sejler, 
er vi ’på’. Det er virkelighed, det vi laver”, understreger 
han. Det er fartøjsføreren, der har ansvaret uanset 
hvem, der ellers er om bord. ”Ansvaret er dit. Det er det 
fede ved det!” tilføjer han.

Faglig og personlig udvikling
Kjeld supplerer med, at der også er meget socialt og 
psykologisk i at være fartøjsfører. Det er fartøjsføreren, 
der skal få besætningen til at arbejde sammen og 
udgøre en helhed med skibet.

”Menneskeligt er der et stort spænd. Du er lidt af 
det hele. Men det giver ikke kun et stort ansvar, også en 
stor frihed. Du bestemmer kursen”, fastslår Kjeld.

Han opfordrer alle med lyst og tid til uddannelsen 
at gå i gang. ”Det er en personlig rejse. Både teknisk 
og mentalt. Der er konstant en krævende strøm af nye 
tiltag og opdateringer. Men det er spændende”. Kjeld 
mindes ikke mindst første gang, han sejlede ud som 
selvstændig fartøjsfører. ”Det er ligesom at flyve solo. 
Når noget går galt, og man vender sig om, så står der 
ikke nogen – bortset fra en hel besætning, der venter 
på en beslutning. Så går det op for en, at det er for 
alvor. Og det er jo fedt.”

Tænk dig godt om
”Tag et bevidst valg og sig; jeg vil det her. Læg så en 
plan og følg den”, lyder Kjelds opfordring til kommende 
fartøjsførere. ”Mange begynder på uddannelsen men 
falder fra undervejs. Det bedste råd, jeg kan give, er, at 
man virkelig tænker sig godt om inden start og sørger 
for at få familien med. Man bruger rigtig megen tid, især 
weekender, på uddannelsen. Derfor er det vigtigt at 
have baglandets accept, så bliver det nemmere med 
hele forløbet”, siger Kjeld Møller-Madsen.

Det er muligt at holde en pause undervejs og fort-
sætte uddannelsen på et senere tidspunkt. Det gjorde 
Kjeld selv af familiemæssige årsager. 

Arbejdspladsen. Det elektroniske 
navigationsudstyr i MHV er helt i 

top. Foto: Per Lynge.

Samarbejde med helikopter. Hoist kan blive en del af en redningsaktion.

Kjeld Møller-Madsen

Som fartøjsfører får du ansvaret 
for, at dine folk udvikler sig og 

er glade. Foto: Bjarne Olsen
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Med uddannelsen til fartøjsfører i ma-
rinehjemmeværnet får du den længste 
og mest kostbare uddannelse, man 
kan tage i hele hjemmeværnet. Du får 
blandt andet en Yachtskipper 3, som 
også kan bruges uden for hjemmevær-
net og en befalingsmandsuddannelse, 
som giver dig et ledelsesmæssigt 
fundament.

Den lange uddannelse er bygget 
op, så du uddanner dig til flere funktio-
ner efter hinanden. Hvis det er nød-
vendigt, kan du holde pauser eller helt 
stoppe ved en funktion undervejs. 

Efter uddannelsen skal alle far-
tøjsførere løbende vedligeholde deres 
rutine og hvert femte år gennemføre en 
vedligeholdelsesuddannelse. 

Uddannelsen kører som beskrevet 
i det følgende. Det er en ny model, 
som lige nu bliver testet, og der kan 
komme ændringer. Forbered dig i det 
hele taget på, at uddannelsen løbende 
bliver justeret og tilpasset til udviklingen 

i marinehjemmeværnet, lovgivningen, 
Søfartsstyrelsens retningslinjer osv. 

NAVIGATØRASPIRANT (NAV I)
Adgangskravet til fartøjsføreruddan-
nelsen er den lovpligtige uddannelse 
inklusive speedbådscertifikat og dæks-
gastuddannelsen. Herefter er første trin 
i den navigatoriske uddannelse NAV 
I, hvor du uddanner dig til navigatøra-
spirant. Her kommer du igennem den 
grundlæggende navigation med emner 
som søkortslæsning, søvejsregler, 
farvandsafmærkning, vejrmeldinger, 
sejladsplanlægning samt brug af instru-
menter, journaler mv. NAV I består af 
to moduler på skolen og et fjernunder-
visningskursus (FJERN) med opgaver 
hjemme ved computeren.

On the job training (OJT)
Efter NAV I følger det første af tre ”On 
the Job Training”-moduler. OJT-moduler-
ne er rutinering hjemme i flotillen, hvor du 

efter en fast plan bliver trænet i alt det, 
du lige har lært. Det sker under vejled-
ning af en fartøjsfører eller mentor. 

NAVIGATØR (NAV II)
Herefter kommer uddannelsen til navi-
gatør. NAV II består af tre NAV-moduler, 
et brugerkursus i rader, et brugerkursus 
i ECPINS  og fire fjernundervisningsmo-
duler. Radarkurset foregår i simulator og 
indeholder bla. undervisning i anvendel-
se af radar til navigation og antikollision. 
ECPINS-kurset (Electronic Chart Precise 
Integrated Navigation System) foregår 
også i simulator, og her lærer du selv-
stændigt at kunne anvende ECPINS til 
navigation. Det sidste NAV-modul er en 
navigationssejlads. Den afsluttes sidste 
dag med Y3-eksamen (Yachtskipper af 
3. grad). Efter uddannelsen er gen-
nemført tilfredsstillende, må du fungere 
som navigatør i ukompliceret farvand, i 
dagslys og under ansvar af en vagtchef.

Det var den navigatoriske uddannelse, 
der lokkede Christine Brandborg, 
da hun i sin tid begyndte som frivil-
lig i Marinehjemmeværnet. Men efter i 
flere år at have gået på ’sidelinien’, var 
springet ikke så stort til at fuldføre en hel 
fartøjsføreruddannelse, da muligheden 
bød sig. 

Det er skønt at sejle
”Det fede ved at være fartøjsfører er det 
hele”, fastslår hun. ”Det er de mange 

forskellige opgaver, det sociale, ansva-
ret...” fortsætter hun og tilføjer; ”Efter-
hånden er der kommet rigtig mange 
administrative opgaver. Det er næsten 
for meget af det gode. De hænger jo på 
fartøjsføreren. Men når man er ude og 
sejle, er al det administrative lagt bagud. 
Så sejler man, og det er skønt!”

Man skal kunne tage beslutninger
Christine Brandborg påpeger, at der 
også med ansvaret er en række beslut-

ninger, der skal træffes som fartøjsfører. 
Og man skal være klar til også at skære 
igennem og træffe nogle knap så po-
pulære beslutninger. Eksempelvis hvis 
en gast ikke passer ind i besætningen. 
Så er det også fartøjsføreren, der giver 
besked. Hun fortæller også, at det er 
vigtigt, at man er med til at motivere sin 
besætning.

”Vi er et team, der skal arbejde 
sammen. Kan vi skabe det rigtige team 
og den rigtige atmosfære, får vi en fan-

Så længe det er sjovt
Christine Brandborg har nu i ti år haft funktionen som fartøjsfører  
i flotille 369 Holmen, og hun sejler i dag MHV 907 HVIDSTEN.

Bliv fartøjsfører

Lang og kompetencegivende uddannelse 

Brænder du for at stå på broen? Naviga-
tionsuddannelserne i MHV giver dig alle 

værktøjerne og masser af træning. 
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Search and rescue (SAR)
Efter NAV II følger det første af to SAR.
kurser. På SAR 1 indlæres de teoretiske 
færdigheder inden for SAR beregning. 
Dvs beregning af et søgemønster ud fra 
oplysninger om bl.a. beregnet ulykkes-
sted, vind og strømforhold. Efter SAR 2 
– senere i uddannelsen - kan du lede en 
SAR-operation med flere enheder som 
”On Scene Coordinator” (OSC). 

Alment Befalingsmandskursus 
(ABK)
Inden du kan gå videre på NAV III, 
skal du have gennemført ABK, som er 
fartøjsførerens ledelsesuddannelse. Her 
undervises du bl.a. i føring, ledelse og 
instruktioner og lærer at fremstå som en 
selvstændig og gennemslagskraftig chef. 

VAGTCHEF I MARINEHJEMME-
VÆRNET (NAV III)
Efter ABK og OJT 2 fortsætter man på 
NAV III. Her uddannes du ombord på 

skibet i at håndtere et fartøj under alle 
sejladsforhold. Efter NAV III, må du virke 
som vagtchef på et marinehjemme-
værnsfartøj under alle sejladsforhold.

Fartøjsadministrationskursus (ADM)
På ADM-kurset, som er et fjernundervis-
ningskursus, får du kendskab til publi-
kationer om bord på et MHV fartøj samt 
den forvaltning, der skal ske i forbindelse 
med sejlads. 

Grundlæggende våbenuddannelse 
(GRU M62 SØ)
Inden det sidste navigationskursus, skal 
du også igennem en våbenuddannelse. 
Her lærer du at anvende let maskinge-
vær i løsningsaffutage til at engagere 
sømål.

AUTORISERET FARTØJSFØRER 
(NAV IV)
Efter tredje OJT er du endelig klar til det 
fjerde og sidste navigationskursus, NAV 

IV, som er en uge på skibet. Her uddan-
nes, trænes og prøves du inden for alle 
discipliner som chef for en besætning 
under løsning af opgaverne: farvands-
overvågning, havmiljø, assistance til 
civile myndigheder, samt eftersøgning 
og redning under alle sejladsforhold. Du 
bliver løbende evalueret, og hvis du er 
egnet, bliver du efter sejladsen indstillet 
til autorisation ved marinehjemmeværns-
distriktet og til sidst ved Marinehjemme-
værnsinspektøren. Og så kan du endelig 
kalde dig for fartøjsfører i marinehjem-
meværnet.

tastisk besætning. Og det har vi her,” 
siger hun.

Man skal have baglandet med
Hvis man går med en kommende far-
tøjsfører i maven, skal man ikke holde 
sig tilbage.

”Men gør dig et overblik over, hvor 
meget uddannelsen kræver og sørg 
for at have dit bagland med dig,” råder 
hun og fortsætter; ”Uddannelsen er 
ikke specielt fysisk krævende, men 
den kræver tid og mange weekender. 
Det er også godt, hvis man er god til at 
snakke, ikke genert og ikke er bange 
for selv at gå forrest i rækken”. Selv 
bliver Christine Brandborg ved længe 
endnu. ”Så længe det er sjovt. Og det 
er det nu,” fastslår hun.

FARTØJSFØRER
NAV IV 
OJT 3 
SAR 2

GRU M62 SØ  
FJERN ADM

VAGTCHEF I MHV
NAV III 
OJT 2 

ABK modul 3
ABK modul 2  
ABK modul 1 

FJERN H.2070 
SAR 1 

NAVIGATØR
NAV II modul 3 
FJERN modul 4 

ECPINS brugerkursus 
FJERN modul 3

RADAR brugerkursus
FJERN modul 2 
NAV II modul 2 
FJERN modul 1 
NAV II modul 1 

OJT 1 

NAVIGATØRASPIRANT
NAV I modul 2
FJERN/NAV I 
NAV I modul 1 

Lovpligtig udd. inkl. dæksgast

Christine Brandborg
Foto: Helle Kolding

På ”On the Job Training” træner man, det man har lært 
på skolen, sammen med en mentor hjemme i flotillen.
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Af Ninna Falck og Helle Kolding

Solen skinnede fra en blå himmel, 
og det summede af liv på Nyholm, 
Toldboden og Amalie Kaj, da søvær-
net tirsdag den 10. august startede 
fejringen af flådens femhundrede 
års jubilæum i Københavns Havn. 
En stribe af søværnets skibe med 
’piratjægeren’ ABSALON i spidsen, 
fem marinehjemmeværnsfartøjer og 
godt 30 udenlandske orlogsskibe 
deltog i flådens honnør for Dronning 
Margrethe. Det foregik ved sail past 
forbi Kongeskibet DANNEBROG, som 

lå ankret op lige overfor Toldboden. 
Dronningen, Prinsgemalen, Kronprins-
parret og Prins Christian og lille Prin-
sesse Isabella samt forsvarschef Knud 
Bartels var om bord på DANNEBROG, 
og ikke mindst Dronning Margrethe 
vinkede og smilede til alle skibene. 

Sail past og kransenedlæggelser
Marinehjemmeværnet deltog i sail 
past med: MHV 911 BOPA fra flotille 
367 Dragør, som Dronning Margrethe 
selv navngav i november sidste år, 
MHV 908 BRIGADEN fra flotille 124 
Århus, som Dronningen også har 
navngivet, MHV 907 HVIDSTEN fra 
flotille 369 Holmen, MHV 906 FÆNØ 
fra flotille 362 Helsingør og endelig 
MHV 815 KURÉREN fra flotille 368 
Køge. Samtidig med sail past ned-
lagde marinehjemmeværnet sammen 
med marineforeningerne kranse ved 
10 mindesmærker for store danske 
søslag rundt i landet. Det blev flere 
steder blev fulgt med stor interesse.

Over hundredetusinde på besøg
Alle uniformerede havde i ugen gratis 

adgang til bl.a. Tivoli, og det benyt-
tede mange sig af. Åbent skib ved 
mange af flådefartøjerne og udstil-
linger trak ifølge politiet over hundre-
detusinde interesserede til havnen i 
løbet af ugen. Her kunne man bl.a. 
se nærmere på en F16, høre om 
Siriuspatruljen, Frømandskorpset og 
marinehjemmeværnet. En flot uge for 
flåden, som marinehjemmeværnet 
havde stor glæde af at deltage i. 

Flådens 500 års jubilæum

Fra den 10. til den 16. august stod København i flådens tegn. I havnen lå  
danske og udenlandske flådefartøjer i flere lag, og marinehjemmeværnet  
deltog med fartøjer, BON-styrker, udstilling og kransenedlæggelser. 

flot fejring af flåden

ABSALON fylder godt i 
Københavns Havn. Foto: Per Lynge

Sail Past forbi DANNEBROG i
Københavns Havn. Her MHV 911 
BOPA. Foto:Jesper Svenningsen. 

Fremragende!
Tidligere Chef SOK, kontreadmiral 
Nils Wang har i et brev til Chefen for 
Hjemmeværnet takket for indsatsen 
ved jubilæet, som han kalder frem-
ragende. ”Det var en stor fornøjelse 
at opleve marinehjemmeværnets 
fartøjer deltage med søværnets 
fartøjer i den store flådeparade.” 
skriver admiralen, som også frem-
hæver BON: ”Det var også rart at 
opleve de pligtopfyldende BON- og 
politihjemmeværnsenheder, som 
passede på os alle.” skriver han. 

Martha  ·  Marinehjemmeværnet
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Af informationsofficer Helle Kolding.

Op imod 70 frivillige fra marine-
hjemmeværnets bevogtnings- og 
nærforsvarsenheder (BON) deltog i 
søværnets 500 års jubilæum og løste 
en række forskellige opgaver. “Vi 
fik henvendelsen fra søværnet, lige 
da sommerferien begyndte, så det 
gjaldt om at agere hurtigt. Men det 
var fantastisk at opleve, hvor hurtigt vi 
kunne samle et hold, der ville hjælpe 
til,” fortæller lederen af BON-indsatsen 
i jubilæumsugen, premierløjtnant 
Robert Dølling. 

Rykkede hurtigt ud
På ganske kort tid meldte 70 frivillige 
sig til arbejdet, og det lykkedes at få et 
tidsskema stablet på benene, så man 
hurtigt kunne bemande de nødven-
dige poster hver eneste dag. ”Jeg er 
ganske overvældet over den store 
opbakning. Alle har været fantastisk 
motiverede og parate,” tilføjer Robert 
Dølling. 

Tæt samarbejde og stor tillid
BON stod ugen igennem for kontrol-
poster ind til havneområdet, patrulje-
sejlads i havnebassinerne, bevogtning 
af udvalgte havnestrækninger og 
hjalp desuden til med en række andre 
opgaver som eksempelvis transport. 
Alle opgaver er løst i tæt samarbejde 
med både søværnet og politiet. Flere af 
skibene, blandt andet den amerikanske 
fregat USS TAYLOR, der lå placeret ude 
ved Amagerværket, krævede særlig 
bevogtning. “Amerikanske fartøjer plejer 
at hyre et privat vagtværn til at hjælpe 
dem med at bevogte deres skibe. 
Denne gang overlod de den opgave 
100 procent til os. Det er jeg fantastisk 
stolt over. Det er en blåstempling af 
vores arbejde. Det viser, at vi for alvor er 
’inde i varmen’ og yder den indsats, de 
kræver,” fastslår Robert Dølling. 
 
Tilfredshed fra ledelsen 
Også planlægningsofficer ved Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, kaptajnløjt-
nant Ejvind Vonsild, er meget tilfreds 

med BON’ernes indsats i sidste uge. 
“De har virkelig løst opgaverne. Over 
alt har jeg kun fået positive tilbage-
meldinger. Søværnet har været meget 
tilfredse med vores indsats. Jeg kan 
kun tilføje, at jeg er meget glad og 
meget stolt over vores BON’er. De har 
virkelig vist, hvad de kan,” siger Ejvind 
Vonsild.

fantastisk uge for 
marinehjemmeværnets bevogtningsstyrker

17

Robert Dølling ledede BON-enhedernes indsats i 
søværnets KSN under flådens 500 års jubilæum.  

Hvad mange nok ikke lagde 
mærke til i mylderet af skibe 

var de 70 frivillige BON-folk 
som støttede med sikkerheden 

og den praktiske afvikling af 
søværnets jubilæum. 

Den amerikanske fregat 
USS TAYLOR, som lå ved 
Amagerværket, krævede særlig 
bevogtning til lands og fra søsiden.
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Af kaptajnløjtnant Henrik Grejs,  

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst og  

Informationschef Ninna Falck.

I forsvarsforliget for perioden 2010 til 
2014 er der blevet lagt stor vægt på at 
styrke hjemmeværnets og ikke mindst 
marinehjemmeværnets (MHV) rolle og 
kapaciteter inden for havmiljøopgaven.  
Der er blevet lagt op til investeringer 
i bla. udrustning til forureningsbe-
kæmpelse i kystzonen og en generel 
styrkelse af udrustningen af MHV 
fartøjer med henblik på løsning af 
miljøopgaver. 

Analyser af mulighederne 
Ønsket om styrket materiel har i sig selv 
betydet, at området skulle analyseres. 
Det samme gælder forligets udtrykte 
ønsker om undersøgelser af en styr-

kelse af hjemmeværnets kapacitet til at 
løse miljøopgaver i kystzonen, herunder 
opsamlings- og detektionskapacitet. 
Endelig skulle det undersøges, om MHV 
helt eller delvist kan bemande og evt. 
overtage søværnets nye lægtvandsfar-
tøj, Miljø 103. 

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst 
(MHD Øst) har nu stået i spidsen for 
et ministudie om MHV muligheder for 
at løse miljøopgaver i kystzonen, samt 
”Projekt Miljø 103”, som er gennemført 
i samarbejde med flotille 255 Korsør. 

Miljø: En traditionel MHV-opgave
Marinehjemmeværnet har altid deltaget 
i og været et supplement til søværnets 
løsning af havmiljøopgaven. Marine-
hjemmeværnet deltog sammen med 
søværnet i bekæmpelsen af olieforure-
ningen efter udslippet fra olietankeren 

BALTIC CARRIER i Grønsund i marts 
2001 og fra bulk carrier’en FU SHAN 
HAI ved Bornholm i maj 2003 med sine 
800-klasse fartøjer. Herefter har marine-
hjemmeværnet fået leveret 11 fartøjer af 
900-klassen med udvidet miljøkapacitet 
i form af to moduler på agterdækket 
med i alt 360 meter flydespærringer til 
inddæmning af olieforurening.  Siden 
leveringen af 900-klassen er udviklingen 
og indsatsen taget til, men de grund-
læggende opgaver er stadig de samme. 
Dette er blevet bekræftet af Søværnets 
Operative Kommando (SOK) i forbin-
delse med det ministudie, som netop er 
udarbejdet under ledelse af MHD Øst. 

Ministudiet præciserer opgaven
Ministudiet har haft til formål, helt 
grundlæggende at få tydeliggjort MHV 
nuværende opgaver: Hvad kan og skal 

Havmiljø

Marinehjemmeværnets opgaver i det danske havmiljøberedskab  
er blevet analyseret. Opgaven er præciseret, og MHV anbefaler 
bemanding af lægtvandsfartøjer og nyt udstyr til fartøjerne.

HAVMIljØ
uDVIklINgSPRojEkT: 
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vi? Et vigtigt  udgangspunkt for det 
videre udviklingsarbejde. Herefter har 
man arbejdet for at besvare ønskerne 
fra forliget: Hvordan kan vi optimere 
eksisterende opgaver og materiel?, og 
endelig: Hvilke muligheder har MHV for 
at deltage i operationer i ”gråzonen”? 
Med gråzonen menes området fra 
strandkanten og ud til tremeterkurven. 
Opgaven i gråzonen skal selvfølgelig 
løses i tæt samarbejde med søværnet, 
men også med andre myndigheder, 
herunder Beredskabsstyrelsen, kom-
munerne etc. 

Hvad kan vi – hvad skal vi?
Ministudiet beskriver, at MHV op-
gaver er opdelt i tre hovedområder: 
havmiljøovervågning, forurenings-
bekæmpelse samt bevissikring. Det 
har aldrig været præciseret entydigt, 
men en forventningsafstemning i 
forbindelse med ministudiet har nu 
gjort det mere klart. I korte træk kan 
miljøopgaverne defineres inden for de 
følgende tre hovedområder:

Havmiljøovervågning, som gennem-
føres i forbindelse med alle sejladser. 
Dvs. alle besætninger er til enhver tid 
forpligtet til at holde øje med evt. hav-

miljøforurening, når de sejler ud med 
et MHV fartøj. Hvis havmiljøforurening 
konstateres, rapporteres det straks til 
søværnet. 

Sætning af flydespærring. Marinehjem-
meværnets 900-klassefartøjer er udrustet 

med flydespærringer. De er beregnet til 
inddæmning af olie ved kysten.

Hvor går grænsen mellem Søværnets og det kommunale beredskabs opgaver,  
og hvor kan MHV støtte? Ministudiet giver et bud på en præcisering af zonerne. 

3 METER-KURVEN

3 METER-KURVEN
3 METER-KURVEN

UDENFOR KYSTZONEN
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GRÅZONEN
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Forureningsbekæmpelse, som 
primært gennemføres i kystzonen. 
Dvs. Marinehjemmeværnets fartøjer 
kan indsættes til arbejde med flyde-
spærringer, bugsering af søværnets 
pramme eller transport af personel 
og udstyr til forureningsbekæmpelse i 
kystzonen eller ved særligt gode vejr-
forhold længere ude til havs. 

Bevissikring, som gennemføres 
i henhold til de entydige udgivne 
retningslinjer. Dvs. Marinehjemmevær-
nets fartøjer har alle et særligt udstyr 
om bord beregnet til at tage prøver 
af olieforurening til sammenligning af 
mistænkte skibes brændstoftanke. 
Prøverne skal tages helt korrekt, hvis 
de skal kunne anvendes i en evt. ret-
sag mod en mulig havmiljøsynder. 

Præcisering af  
forureningsbekæmpelse
Forureningsbekæmpelsen er den 

bredeste og mest krævende opgave og 
kan for marinehjemmeværnet omfatte 
mange forskellige typer af opgaver, som 

stiller krav til fartøjerne og personellets 
uddannelse. Det bliver præciseret i mi-
nistudiet, som foreslår nedenstående.

transport af personel og slæbning af flydespær-
ring, som er klargjort på land, ud til en bekæmp-
bar forurening eller potentiel forureningsrisiko. 

Flydespærringen kan her være alle de af forsvaret benyt-
tede spærringer, primært kystflydespærringer. Spærringen 
skal ved ankomst overdrages til kompetent enhed. Ved 
operationer med kystflydespærringer er det primære opera-
tionsområde således det kystnære område. Kystflydespær-
ringer kan benyttes udenfor det kystnære område, hvis 
vejrforholdene tillader det, hvor MHV operationsområde så 
vil blive udvidet. Basisuddannelsen skal primært basere sig 
på det kystnære område samt kystflydespærring.

Assistance til søværnets miljøfartøjer med ud-
lægning, slæbning og hold af flydespærring.

MHV fartøjer assisterer i forbindelse med udlægningen, 
samt hold og slæbning af flydespærringen. MHV vil operere 
på baggrund af instrukser fra et miljøskib, On Scene Coor-
dinator (OSC), National On Scene Coordinator (NOSC), Su-

preme On Scene Coordinator (SOSC) eller anden udpeget 
enhed. 

Anvendelse af spærring ombord på MHV fartøjer  
af 900-klassen.

Ved anskaffelse og ombordtagning af kystflydespærringer 
til fartøjer af 900-klassen ændres MHV opgaver og rolle i 
havmiljøopgaven ikke. Det primære operationsområde er 
stadig det kystnære og dertil hørende kystflydespærringer. 
Ligeledes påvirker det ikke flotillernes varsel, som stadig er 
på en time i relation til en forureningsbekæmpelse. Fordelene 
er dog indlysende, da førstehåndsindsatsen i det kystnære 
område ofte vil være væsentlig hurtigere, qua den strategiske 
placering af MHV fartøjer af 900-klassen. 

Bugsering af pramme til opbevaring af en  
opsamlet forurening.

MHV skal kunne bugsere pramme - tomme som  
fyldte - til og fra et operationsområde.

Opgaver MHv løser ved fOrureningsbekæMpelse

MHV assistance til svensk 
enhed ved olieudslip i Øresund.

Anvendelse af MHV spærringer
ved sunket kutter.

Bevissikring. MHV fartøjer har et sæt til at tage prøver af olieforurening. Foto: P. Lynge.

Havmiljø
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Lægtvandsfartøj, M103
Som det står anført i forsvarsforliget har 
ministudiet og ”Projekt Miljø 103” set 
på mulighederne for optimering af hav-
miljøopgaven og undersøgt, om MHV 
kan deltage i bjærgning af en forurening 
og operere med søværnets lægtvands-
fartøj, Miljø 103, som kan opsamle 
olieforurening på lavt vand.

Da marinehjemmeværnet for nylig 
gennemførte havmiljøøvelsen ”ENVI-
REX” blev de første skridt taget til at 
komme videre i afklaringen af, om MHV 
kan deltage i bjærgning af en forurening 
med Miljø 103. En praktisk øvelse fandt 
sted i Københavns Havn, hvor formålet 
var at se, om det praktisk er muligt. 
”Projekt Miljø 103” er tilendebragt, og 
den endelige rapport er fremsendt ad 
kommandovejen til videre behandling i 
SOK. Her fremgår det, at det er MHV 
vurdering og anbefaling, at MHV godt 
kan bemande Miljø 103 og indgå i et 
beredskab i forbindelse med havmiljø-
opgaver. Herefter skal der desuden ses 
på mange andre facetter på opgaven, 
herunder sikkerhed og uddannelse. 
MHD Øst har lead på opgaven og det 
videre forløb. Det er endnu ikke beslut-
tet, hvor Miljø 103 evt. skal placeres el-
ler hvilken/hvilke flotiller, der skal kunne 
bemande fartøjet.

Alternative lægtvandsfartøjer?
Næste skridt vil blive at undersøge 
mulighederne for anskaffelse af andre 
og mere enkle lægtvandsfartøjer. 
Vores nabolande har flere forskellige 
fartøjer, som kan være interessante 
for MHV, men materiellet skal i så 
fald muligvis anskaffes i samarbejde 
med andre myndigheder - kommuner, 
regioner og Beredskabsstyrelsen - 
da denne type af lægtvandsfartøjer 
fleksibelt kan transporteres over land 
på lastbiler og dermed også benyt-
tes i søer, åer samt selvfølgelig i det 
kystnære område (gråzonen), hvor 
operationer ikke er mulige i dag.  

Nyt udstyr til fartøjerne
Der ses hele tiden på optimering af sik-
kerheden og eksisterende udstyr. 

MHV arbejder på at få etableret en 
”udrykkerkasse” til alle fartøjer, alterna-
tivt et antal kasser, som vil blive placeret 
et centralt sted og transporteret ud til 
berørte fartøjer, når behovet opstår. 
Første prioritet er en ”udrykkerkasse” til 
alle fartøjer. En udrykkerkasse består af 
udstyr, som skal benyttes i forbindelse 
med en forurening, herunder engangs-
dragter, engangshandsker etc. Der ses 
også på muligheden for at optimere 
fartøjernes IR-udstyr (infrarød), som 

er af forældet karakter. IR-udstyr er 
et varmemoniteringsudstyr, som kan 
vise temperaturforskelle på havover-
fladen og dermed afsløre, hvis der er 
en forurening på havoverfladen. Det 
bruges også i forbindelse med eftersøg-
ning af en person i vandet, da krops-
temperaturen er højere end vandets. 
Muligheden for indkøb af nyt materiel 
skal undersøges nærmere. Ligeledes 
kan anskaffelse af UV-udstyr (ultraviolet) 
som supplement til IR-udstyret være en 
mulighed. UV-udstyr kan monitere en 
forurening og ”se”, hvor det tykkeste lag 
ligger i havoverfladen. Det kan hjælpe 
med at finde ud af, hvor man skal starte 
en opsamling. Radaren sidder kun 14 
m over vandet på et MHV-fartøj. Det 
skal undersøges, om placeringen har 
betydning for radarens effekt. Her vil 
man læne sig op ad erfaringer, som er 
ved at blive indhentet fra andre lande. 
 
Status lige nu
MHV ser nu frem til det videre udvik-
lingsarbejde i forlængelse af ministu-
diet og Projekt 103, som er fremlagt 
for Hjemmeværnskommandoen samt 
afventer tilbagemeldinger fra SOK. 

I relation til de opgaver, ministudiet mener, at MHV skal løse 
ved en forurening, understreges samtidig en række opgaver, 
som MHV ikke skal løse. 

Bjærgning af spærring, som har været i berøring 
med en forurening, og dermed er blevet forurenet.

Uanset om det er en spærring tilvejebragt af forsvaret eller 
anden myndighed, eller det er en spærring tilhørende MHV 
og ombord på et MHV fartøj, så skal MHV ikke bjærge 
spærringen, hvis den har været i berøring med en forure-
ning. MHV fartøjer skal lade spærringen forblive i vandet og 
afvente forholdsordre fra OPCON (operational control/ope-
rativ myndighed) omkring det videre forløb. MHV kan blive 
bedt om at slæbe spærringen hen til en nærmere angivet 
position eller havn.

Rensning af MHV fartøj, der i forbindelse med  
deltagelse i en havmiljøopgave har været i be-
røring med en forurening og dermed er blevet 
forurenet.

MHV fartøjet skal inden afsejling fra området kontakte 
OPCON og via dialog afklare forholdene, herunder i hvilken 
grad fartøjet er forurenet. MHV fartøjet skal afvente OPCON 
forholdsordre inden afsejling.

Hvis det via dialog med OPCON vurderes, at fartøjet skal 
på værft for afrensning, afventer MHV fartøjet udpegning af 
værft inden forlægning. Hvis det besluttes, at fartøjet skal 
gå til basehavn midlertidigt inden forlægning til værft, afkla-
rer OPCON med basehavnen om det midlertidige havneop-
hold kan accepteres af havnen, trods forureningen.

Opgaver MHv ikke løser ved fOrureningsbekæMpelse

Der ses også på alternativer til Miljø 
103. Her en svensk ”strandbekämpare”.
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Tak fra KGM

Af Premierløjtnant Tue Husted, Vagthavende 

officer ved Kattegats Marinedistrikt

Mandag den 12. juli advarede det 
europæiske center for tordenforudsi-
gelse, ESTOFEX om, at der var risiko for 
et usædvanligt kraftigt tordenvejr over 
Danmark: Et kategori 3 varsel for den 
vestligste del af Danmark. På TV2 vejret 
sagde man også, at tordenguderne 
denne aften ville holde fest. DMI valgte 
dog ikke at udsende varsel. Det skulle 
vise sig, at TV2 og ESTOFEX havde ret.

Herreløs vandscooter
I O-rummet på Kattegats Marinedistrikt 
(KGM) fulgte vagtholdet om eftermidda-
gen DMI’s målinger af lynnedslag, som 
så småt havde ramt Danmark. En hurtigt 
overstået grundstødning ved Tunø blev 
en stille start. Omkring kl. 18.00 havde 
tordenvejret nået det sydlige Lillebælt 
indløb, og dagens første SAR (Search 
and Rescue) indløb. En herreløs vand-
scooter med nøglen i tændingslåsen 
var observeret ud for Skærbækværket 
ved Fredericia. Da man frygtede, at en 
person var faldet i vandet, blev en red-
ningshelikopter fra Skrydstrup og MHV 
818 SABOTØREN fra Kolding forespurgt 
om assistance. 

Problemer ved Helnæs og Tunø
Inden for de næste 20 minutter indløb 
yderlige to meldinger om sejlskibe i 

vanskeligheder. Den ene var endnu et 
sejlskib på grund ved Tunø, mens den 
anden melding drejede sig om et sejlskib 
ved Helnæs i det sydlige Lillebælt, som 
havde flænget sejl og motorproblemer. 
Sidstnævnte blev opprioriteret, da der 
var børn blandt de seks mennesker 
om bord, og da vejret i området nu var 
meget dårligt. SOK bad derfor KGM 
om at ringe rundt til flere af marinehjem-
meværnets fartøjer i området. For at 
være på den sikre side blev både MHV 
817 PARTISAN fra Assens og MHV 910 
RINGEN fra Aabenraa forespurgt, om de 
hver kunne samle en besætning. 

På grund ved  
Strynø og Hørup Hav.
I mellemtiden var der indløbet yderligere 
to meldinger om skibe på grund. En 
smakkejolle med en voksen og seks 
børn om bord var blevet overrasket af 
vejret og gået på grund ved Strynø. 
Det viste sig, at vandscooteren ved 
Fredericia selv var drevet ud, så SOK 
dirigerede nu redningshelikopteren mod 
Strynø. Her kom jollen dog fri ved egen 
hjælp. Den anden melding drejede sig 
om en tysk sejlbåd på grund ved Hørup 
Hav. Her blev både RINGEN og MHV 
814 BUDSTIKKEN fra Sønderborg 
forespurgt, om de kunne bistå med as-
sistance, da der fortsat indløb meldinger 
om sejlbåde i problemer. BUDSTIKKEN 
blev sendt til den tyske båd. 

Mødte to grundstødere på vejen
RINGEN blev nu sendt videre for at 
støtte PARTISAN. PARTISAN, havde 
nemlig på vej mod Helnæs mødt yder-
ligere to skibe, som var gået på grund. 
RINGEN blev dog kort tid efter released, 
da PARTISAN - efter assistancen til 
sejlbåden ved Helnæs - ville tage sig af 
de to andre sejlskibe på vej tilbage til As-
sens. SABOTØREN var efter den aflyste 
SAR med vandscooteren fortsat op i det 
nordlige Lillebælt og være standby.

Der falder ro på igen
Som tiden gik, drev det værste uvejr 
over. Sejlbåden ved Hørup Hav var 
kommet fri af grunden ved egen hjælp, 
og PARTISAN havde fået sejlbåden ved 
Helnæs på slæb og var nu på vej mod 
Assens for at assistere de to andre sejl-
både i området. I O-rummet begyndte 
der nu at falde ro over sagerne, og be-
sætningen på MHV 808 LYRA i Faaborg, 
som havde stået stand by i havn, var nu 
også frigivet.

En kæmpe hjælp
En stor tak fra hele KGM til besætnin-
gerne på de involverede fartøjer, som var 
en kæmpe hjælp denne eftermiddag og 
aften. 

Dagen sluttede heldigvis uden 
alvorlige personskader eller dødsfald, 
men tordenvejret var vist kommet bag 
på mange, ikke mindst DMI.

ToRDENVEjR og TRAVlHED 
på Kattegats Marinedistrikt
Et usædvanligt voldsomt tordenvejr ramte Danmark en dag midt i juli. KGM  
fik brug for fem MHV-fartøjer. Vagthavende officer takker her for indsatsen

I O-rummet hos KGM følges skibene og vejrsituationen, og 
om aftenen den 12. juli var der rigeligt at se til.

Premierløjtnant Tue Husted var på vagt, da tordenvejret 
sendte fem MHV-fartøjer på søen i KGM område.
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Nyt om navne

MARINEHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 
ØST

HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN

MARINEHJEMMEVÆRNSSEKTION 
SLIPSHAVN

OK Harry Christian Hansen - 
blandt venner HC - gik på pension 
30. maj efter 30 år i hjemmevær-
net, som han kom til efter en fortid 
ubådene. HC, der altid har haft en 
god fornemmelse for livet i MHV, har 
gennem tiden bl.a. været Chef for 
MHS Slipshavn, og han har siddet i to 
stillinger ved den hedengangne Hjem-
meværnsregion II, inden han i 2001 
satte sig i stolen som NK ved MHD 1. 
HC sluttede som MHI’s FO i SOK med 
tjeneste i Århus, hvor han også lagde 
timer ved MHDV og desuden var den 
samlende figur for BON gennem flere 
år. Mojn HC - og god vind fremover!

OK Anders Lakjer tiltrådte 2. juli 
stillingen som assisterende officer for 
MHI lige efter 11 mrd. på videreud-
dannelsestrin 2. Anders er 43 år, og 
har været ansat i forsvaret fra 1986 
til 1999. De seneste 10 år har Anders 
været ansat i stillinger ved hjemme-
værnsstaben og ved distrikt. Senest i 
stillingen, som NK ved MHD Øst. 

MARINEHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 
VEST

PL Thomas N. Sørensen er efter 
ansøgning fratrådt stillingen som OPO

Tove Andersen er midlertidigt ansat 
som assistent 1. maj. Hun afløser Ma-
rion Leonhard, som efter ansøgning 
er fratrådt stillingen som assistent 30. 
april.

KL Michael R. Buus er 31. maj 
fratrådt funktionen som BONOF ved 
HVF 128 og er 1. juni tiltrådt stillingen 
som flotillechef ved HVF 116.

PL Jan Jensen, HVF 134, er 1. juni 
tiltrådt stillingen som flotillechef. Han 
afløser KL Michael E. Laursen

LT Lars B. Lundsberg, HVF 124, 
er tillagt grad som KL og er tiltrådt 
funktionen som flotillechef 1. juni. Han 
afløser KL Anette J. W. Høyer

Hendes Majestæt Dronningen 
har den 4. maj tildelt efternævnte 
Hjemmeværnets Fortjensttegn:

PL Henning Kristensen, HVF 122
MG Axel A, Møgelvang, HVF 124

KL Niels Juel Fenger Rasmussen 
gik på pension 31. august.

PL John Egemar Andersen er ansat 
på tidsbestemt kontrakt som LOGOF i 
perioden fra 1 september til 31.  
december 2010.

Hendes Majestæt 
Dronningen har tildelt 
PL Johnny Finn Jørgensen, HVF 
256, Hjemmeværnets Fortjensttegn.

KL Kurt Runge er den 9. august 
2010 tiltrådt som ny medarbejder i 
Marinehjemmeværnssektionen på 
Slipshavn. Kurt kommer fra søværnet 
og har senest gjort tjeneste som VO 
ved BHM og om bord på STØREN. 
Kurt er gift med Louise og de har 
sammen tre små piger. Kurt forventer 
at blive på Slipshavn min. 2 år.

Af informationsofficer Helle Kolding

Efter fem år i chefstolen hos Sø-
værnets Operative Kommando er 
det nu blevet tid for kontreadmiral 
Nils Wang at fortsætte karrieren 
andetsteds. Det sker som chef for 
Forsvarsakademiet fra 1. september.

Med chefskiftet i SOK er det 
også et farvel til en mand, der ofte 
har understreget betydningen af et 
godt og frugtbart samarbejde med 
Marinehjemmeværnet (MHV). Når 
kontreadmiralen har været rundt og 
fortælle om søværnet, har han også 
altid haft MHV med på listen, og han 
har på det seneste været optaget 
af samarbejdet med BON-enhe-
derne. Sidste år navngav Nils Wang 
desuden  MHV-fartøjet, MHV 910 
RINGEN, i Aabenraa. Nu er kursen 
så sat mod Forsvarsakademiet, hvor 
han får kontor på Svanemøllen. 

Som ny Chef for SOK er udpeget 
kontreadmiral Finn Hansen, der
kommer fra stillingen som Chef for 
Forsvarets Efterretningstjeneste. 
Finn Hansen er 53 år og har en solid 
baggrund i de sejlende enheder, 
hvor han blandt andet har været 
chef for inspektionsskibet HVID-
BJØRNEN, korvetten NIELS JUEL 
og torpedobåde af SØLØVEN- og 
WILLEMOES-klasserne. Han har 
desuden haft flere chefstillinger i 
Forsvarskommandoen, Forsvarets 
Materieltjeneste og i den tidligere 
Søværnets Materielkommando.

farvel til Wang og goddag til Hansen

LT Henry S. Larsen, HVF 132
KL Jørn Holst, HVF 114
MG Kaj E. A. Jensen, HVF 121
PL Tommy Sørensen, HVF 123
OS Henning K. Jensen, HVF 123

Nedenstående er tildelt  
Æresmedlemsskab af  
Marinehjemmeværnet i Jylland:

KL Anette J. W. Høyer, HVF 124
MG Per S. Christensen, HVF 368
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Når man er i Majestætens klæder, har der alle 
dage fulgt et vist ansvar og en vis pli med. Især 
jo højere man stiger i de militære grader. Selv 
den dag i dag forventes en vis stil og opførsel, 
hvis man eksempelvis er officer. På officerssko-
len hører optræden og danselære (lancier) sta-
dig til på skemaet. Men det er måske ikke altid, 
at de overordnede er tilfredse med kadetternes 
optræden eller opførsel. Det var man sandelig 
ikke i de gode gamle dage.

 
343 filosofiske betragtninger
I starten af 1800-tallet var der åbenbart så store 
mangler i uddannelsen, at admiral Jørgen Bal-
tazar Winterfeldt udgav et skrift til kadetterne på 
Søakademiet. Det hed ”Indledning til philsophi-
ske samtaler for unge søekrigere” og indeholdt 
ikke færre end 343 filosofiske betragtninger, 
som var både opbyggelig lærdom og gode råd. 
Pling! Miraklet skete. Tilfredse kunne man på 
søakademiet (som det dengang hed) notere sig, 
at man ”inden for få år fik en anden kendelig 
forbedret skikkelse” Altså hjalp det at lade de 
unge kadetter læse teksten – og lære den. Om 
officersskolen i dag har bevaret denne ’fuld-
kommenhed’, må være op til andre at dømme, 
men her følger til inspiration et par af de lærerige 
og åbenbart nyttige filosofiske konklusioner 
 

13 Den ene Skrøbelige har ikke noget at be-
breide den anden Skrøbelige, men derimod 
kan den ene Ven gjerne advare og formane 
den anden, men det maa skee med Sagtmo-
dighed: thi Bebreidelser forbittre mere, end 
de forbedre. 
19 Vi ere stundom ret tilfredse med os selv, 
naar vi have seiret over en eller anden Fristelse: 
dog ville vi ved nøie Selvprøvelse maaskee fin-
de, at det ei er vor Dyd, som har frelst os, men 
at et lykkeligt Tilfælde er kommet os til hjelp. 
31 Naar en Mand ikke taler eller skriver saa 
tydelig, at man kan forstaae ham, bør han ikke 
tage det ilde op, at man udbeder sig en nøiere 
Forklaring. 
54 Tvende Veie kunne føre til et Maal, men fordi 
den ene Vei er rigtig, er den anden ikke urigtig. 
80 Man maa tilstaae, at den nærværende 
Slægt har flere Kundskaber end den foregaa-
ende, men er den og klogere? 
209 Tarvelighed, Høisomhed, Ædelmodighed 
ere de Dyder, der sømme sig en Krigsmand. 
210 Overdaadighed, Gjerrighed, Spillesyge og 
Vellyst fordærve ofte gode Anlæg. 
 
Ja, alt dette skulle en ung søofficer altså lære 
sig – og tage ved lære af dengang i 1821. I 
bedste Martha-ånd kan vi jo så bare tilføje; 
hvorledes?

officer og gentleman

Officererne i MHV går selvfølgelig forrest med det gode eksempel.    


