
KrigssKibet
Læs alt om Danmarks nye fregatter

OPO
Vil du være 
den, som får
skibet på søen?

Piger tll søs
Aabenraa har nu
hele 22 % kvinder

”Det er et syn, 
man ikke glemmer”
Dramatisk beretning
fra de to færgebrande

MARTHA
Nr. 4  ·  2010  ·  Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet

    Ny motorpasseruddannelse • Surprise Exercise • MFP på samarbejdsøvelse



2 Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Leder og indhold

3

16

20

Piger til søs. Aabenraa har stor succes 
med at hverve kvinder.

”Ring, så finder vi på noget”. Musikkorp-
set i Randers spiller bedre og bedre.

8

Nyt kursus på Slipshavn: Autorisationsprøve for motorpassere 800 og 900-klassen.

Ansvarshavende redaktør

Informationschef Ninna Falck

Telefon: 33 47 93 67

martha@hjv.dk

Journalist

Helle Kolding (DJ)

Telefon: 21 84 22 48

helle.kolding@privat.dk

Redaktion Vest

martha@mhd-v.dk

Redaktion Øst

Elborough@hotmail.com

Adresse

Hjemmeværnskommandoen

Generalstok, Kastellet 82

2100 København Ø

www.hjv.dk/mhv

Oplag

6.000

Layout og tryk

Magasinværkstedet og

KLS Grafisk Hus A/S.

Trykt CO2-neutralt

Forside

F 361 IVAR HUITFELDT

Foto: Ole Friis

Fregatter  
– i fortid og fremtid

Fortiden er fremtidens fundament. 
Det er vigtigt for alle organisa-
tioners selvforståelse, at den af-
farende plads er kendt - Det gælder 
for Flåden og naturligvis også for 
Marinehjemmeværnet.

I dette nummer af Martha er pen-
sioneret viceadmiral Jørgen F. Bork 
repræsentant for de svundne tider. 
Admiralen kæmpede under den 
kolde krig og i fodnotepolitikkens 
skygge som en veritabel enmands-
hær en - forgæves - kamp for 
overlevelsen af fregatterne PEDER 
SKRAM og HERLUF TROLLE.

Men måske hørte de højere magter 
alligevel admiralen. I dag er der 
voksende politisk forståelse for 
moderne fregatters fleksibilitet - det 
være som væsentlige elementer i et 
fleksibelt og avanceret luftforsvars-
system på NATO’s hjemmebane 
eller som deltager i antipiratopera-
tioner ved Afrikas Horn.

Martha omtaler denne gang 
Flådens kommende fregatter. Når 
de sendes på togt, er der større 
behov for, at Marinehjemmeværnet 
hjælper med at løse de kystnære, 
maritime myndighedsopgaver i 
danske farvande. Det er det, der 
er grundlaget for – Et Marinehjem-
meværn Med Mening.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår 
til alle Marthas læsere.

Jens Walther
Kommandør
Marinehjemmeværnsinspektør

18
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Færgebrande

Af informationschef Ninna Falck

Premierløjtnant Erik Bjørn Sørensen, 
fartøjsfører på MHV 92 HOLGER 
DANSKE fra flotillen på Ærø, lå den  
8. oktober med sin besætning ved  
Bagenkop Havn, da der ved midnat 
lød et panikslagent mayday over 
radioen. Færgen Lisco Gloria, som lå 
i Femern Bælt, havde brand om bord. 
Både HOLGER DANSKE og MHV 901 
ENØ fra flotille 284 Østersøen meldte 
sig straks klar til Kattegats Marine-
distrikt, som sendte begge MHV- 
fartøjer mod den brændende færge.  

Et syn man aldrig glemmer
HOLGER DANSKE var fremme ved 
den brændende færge efter en time. 
“Det var et syn, man aldrig glemmer” 
understreger Erik Bjørn. “Danske og 
tyske enheder var i fuld gang med at 
redde folk op fra redningsflåderne og 
fra det brændende skib over på den 
tyske færge DEUTSCHLAND. Færgen 
var helt overtændt, der var meget sort 
røg, og vi kunne se, at der var eks-
plosioner om bord. På vores termiske 
udstyr var færgen helt hvidglødende”, 
fortæller Erik. 

Imponerende redningsaktion
Erik Bjørn Sørensen skønner, at der 
var 14 danske og tyske sejlende enhe-
der indsat samt en tysk og en dansk 

redningshelikopter. HOLGER DANSKE 
deltog i observationen af evt. men-
nesker i vandet og kunne ellers følge 
redningsindsatsen. “De gjorde alle de 
rigtige ting i den rigtige rækkefølge. 
Først reddede de alle passagererne 
og bagefter besætningen. Da de to 
sidste besætningsmedlemmer blev 
reddet fra agterstævnen, har det nok 
været ret varmt”, fortæller Erik. ENØ, 
som var længere væk, nåede aldrig 
helt frem, før begge MHV-fartøjer blev 
releaset. Alle 236 personer ombord 
blev reddet, men færgen var fuldstæn-
dig ødelagt.

 
Brand på stor passagerfærge
Onsdag d. 17. november var den gal 
igen. Der var brand på DFDS-færgen, 
Pearl of Scandinavia, som lå i Kattegat 
ud for Kullen. Kl. 06.30 om morgenen 
gik alarmen hos flotille 363 Skovsho-
ved, og 15 minutter efter var flotillechef 
og fartøjsfører kaptajnløjtnant Alex 
Poulsen om bord på MHV 809 AN-
TARES. Brand på en færge med 652 
personer ombord var noget, der satte 
mange tanker i gang.  

Forberedt på det værste
”Det stod straks klart, at jeg ikke 
kunne nøjes med en minimumsbe-
sætning, så vi indkaldte 16 mand”, 
fortæller Alex Poulsen, som stod 
over for et worst case scenario med 

600 mand på vej i redningsflåderne. 
”Redningsflåderne på de store færger 
kan rumme 150 til 300 personer, og 
hvis sådan en flok vælter ind over 
ANTARES, går det ud over vores 
stabilitet og udgør dermed en fare for 
skibets sikkerhed. Her skal man have 
en plan og folk til at styre situationen”, 
fortsætter Alex, som også havde 
seks sygdomsbehandlere med til at 
tage sig af evt. tilskadekomne. ”Men 
det gik jo gudskelov godt” siger Alex 
Poulsen, som kunne vende om, da 
ANTARES ved nitiden var nået ud 
nord for Helsingør. MHV 905 ASKØ fra 
flotille 361 Isefjord, som også var på 
vej til færgen, vendte også om. Pearl 
of Scandinavia havde selv fået styr 
på branden. Den kunne fortsætte ved 
egen kraft, og ingen kom noget til.

Brand om bord
To færgebrænde har i den grad trukket overskrifter i oktober og november  
– og marinehjemmeværnet har været indsat begge gange. 

Ulykkesfærgen Lisco Gloria 
morgenen efter den voldsomme
brand. Foto: Erik B. Sørensen

Udbrændt lastvogn på den totalt ødelagte færge. 
Foto: Erik B. Sørensen.
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Ny stribe til løjtnanten

Farvel til Flex’erne

Torsdag den 7. oktober markerede 

kommandostrygningen af ikke 

mindre end 7 Standard Flex-

skibe af FLYVEFISKEN-klassen, 

at en æra er ved at rinde ud. Det 

gælder både et vemodig farvel til 

skibsklassen men også til mindre 

kampenheder i Søværnet. Ud 

af oprindeligt 14 skibe er nu kun 

HAVKATTEN og SØLØVEN stadig i 

drift en tid endnu.

4

Sekondløjtnantgraden er genind-

ført i hæren og flyvevåbnet, men 

ikke i søværnet. Det betyder, at 

distinktioneringen af alle løjtnanter 

ændres i forsvaret og i hjem-

meværnet. Depoterne har fået 

besked om at rekvirere de nye 

skulderdistinktioner. Da bærings-

retten til M69 udløber pr. 31 de-

cember i år, vil der ikke blive brugt 

penge på at opdatere disse.

Af orlogskaptajn Casper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnsinspektoratet 

Som noget helt nyt blev Flotille 135 
Kolding den 4. november inspiceret 
uvarslet af Marinehjemmeværnsin-
spektør, kommandør Jens Walther 
i forbindelse med flotillens planlagte 
aftensejlads med MHV 812 HERCU-
LES. Formålet med inspektionen var 
dels at måle reaktionstiden og dels at 
kontrollere gennemførelse af en SAR 
operation (search and rescue).  

LYRA med på legen
Samtidig lå MHV 808 LYRA (med 
besætning fra HVF 246 Nordvestfyn) 
klar under påskud af sanitetsuddan-
nelse af besætningen ved stabslægen 
fra Søværnets Operative Kommando 
(STLG SOK). Den afgik fra Assens 
mod SAR-position sidst på eftermid-
dagen. Undervejs underviste STLG 
SOK besætningen. Ved ankomst til 
SAR området udlagde LYRA en dukke 
på den aftalte position og sejlede 
herefter ud af området og slukkede 
AIS og lanterner.

Kuvertopgave
På samme tid modtog HERCULES en 

SAR kuvertopgave og afgik umid-
delbart herefter fra Kolding. Under 
sejlads fra Kolding til SAR området 
klargjorde besætningen gummibå-
den, og indlæste oplysningerne i SAR 
programmet. 

Ved ankomst til SAR området på-
begyndte HERCULES eftersøgningen. 
Der var ligeledes aftalt en hoistøvelse 
med helikopteren fra SAR Skrydstrup, 
der blev gennemført med LYRA. 
HERCULES kunne dog efter at have 
gennemsejlet området flere gange 
ikke lokalisere den udlagte dukke, 
som LYRA senere opsamlede. 

Et realistisk billede
”SURPEX er uvarslet og giver et 
realistisk billede af flotillens indsats 
på et vilkårligt tidspunkt, frem for en 
traditionel inspektion, som egentlig 
er en mere kunstig ramme”, evaluerer 
Jens Walther, som vurderer, at det er 
en hensigtsmæssig måde at kontrol-
lere marinehjemmeværnets indsats-
evne på. 

”SURPEX vil dog ikke erstatte det 
eksisterende inspektionsregime, men 
det vil blive anvendt som supplement”, 
understreger Marinehjemmeværnsin-
spektøren.

SURPEX = 
Surprise Exercise

LYRA var med på øvelsen, da 
besætningen på HERCULES 
fik uventet besøg.
Foto: Torben Glyum.

Flexerne har gennem årene funge-
ret som kampflexer, patruljefartø-
jer og ved MCM (minerydning).

Løjtnan-
terne får 
en tynd 
stribe 
mere på 
distinktio-
nen.
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Fredag den 12. november oplevede tre 
kvindelige matchrace-sejlere det værst 
tænkelige. 
Under træning i Øresund krængede de-
res båd så voldsomt, at to af kvinderne 
røg i det kolde vand. Den sidste kvinde 
om bord kunne ikke lokalisere de to 
andre, som var iført forholdsvis mørk 
beklædning. Hun sejlede derfor mod 
havnen i Taarbæk for at hente hjælp. 

I Skovshoved Havn ombord på 
marinehjemmeværnsfartøjet, MHV 809 

ANTARES, sad en gast, Jan Heister-
berg, og øvede elektronisk søkort. Så 
da alarmen gik fra søværnet kl. 15.08, 
kunne han sammen med den tililende 
flotillechef, Alex Poulsen, samt motor-
passer, Erik Nørgaard, lynhurtigt sætte 
gummibåden i vandet, og de var af sted 
på eftersøgningen kl. 15.28. Og de var 
ikke alene. 

En stribe både var hastet på vandet, 
lige så snart alarmen var gået.  
”Det var imponerende at se, hvor hur-

tigt alle rykkede ud fra sejlklubberne” 
fortæller Alex Poulsen. 

Redningshelikopteren fandt de to 
kvinder i vandet kl. 15.58, og det var 
i sidste øjeblik, da den ene af pigerne 
var bevidstløs. MHV-gummibåden lå 
da kun 100 meter fra pigerne. 

”Denne situation viste tydeligt, hvor 
vigtigt det er at være klædt i signal-
farver” konstaterer Alex Poulsen om 
ulykken, som heldigvis fik en lykkelig 
udgang for alle tre kvinder.

DRamatiSk aktion i Øresund

Af flotillechef Keld Rosenberg 

Flotillerne HVF 255 Korsør og MFP 
201 flyttede i løbet af september-
oktober ind på flådestationen i 
Korsør, hvor flotillerne har overtaget 
stueetagen i en bygning ved kajen på 
flådestationen og har fået udsigt ud 
til Vestbassinet. 

Lokalerne er nye og velindrettede 
til forskel fra det tidligere hjemme-
værnscenter, der var noget nedslidt. 

Samtidig har vi fået mulighed 
for at bruge alle flådestatio-
nens faciliteter; mødelokaler, 
messer og kantine. Et skifte 
flotillerne er meget tilfredse 
med. Eneste udfordring er 
nu at få alle udstyret med 
militært ID kort - men det 
klarer vi jo nok. Indflytnin-
gen blev markeret med en 
indflytningsreception på 
flådestationen 9. oktober.

Fra venstre: CH MHDE, OK Jørgen Fink, CH HVF 255 Korsør, PL Keld 
Rosenberg og CH HVF MFP 201, LT Frank Mayntzhusen ved indvielsen. 

Nye lokaler på 
Flådestation korsør

ANTARES fra Skovshoved fik  
lynhurtigt gummibåden i vandet. 

Arkivfoto.
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Organisationen er på plads

Kryds i kalenderen

Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Beskæftiger du dig med info, eller 

er du vej ind i en info-funktion? Så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen 

26. – 28. august 2011 og meld dig 

til i AKOS. Her afholder vi MHV 

fælles informationsseminar på 

Slipshavn. Kom og få ny inspiration 

til bl.a. hvervning og fastholdelse 

og hyggeligt samvær med kollega-

erne fra hele landet.

Marinehjemmeværnsdistrikterne 

bliver hvor de er i Rinsted og Århus, 

ind til videre, og de får en stærkere 

normering end i dag. Alt omkring 

forligets nye organisering af hjem-

meværnet  

faldt endelig på plads med udgan-

gen af november og træder i kraft 

1. januar, hvor også CH MHV bliver 

en realitet. Martha uddyber i næste 

nummer.

Tekst og foto: Næstkommanderende 

Claus Olesen, Flotille 361 Isefjord

Flotille 361 Isefjord gennemførte en 
blæsende lørdag i oktober en øvelse 
sammen med færgen M/S Columbus. 
Columbus var under øvelsen ramt af 
en eksplosion med adskillige tilska-
dekomne om bord. MHV 905 ASKØ 
satte ved hjælp af gummibåden et 
hold førstehjælpere derover. De ydede 
førstehjælp til de nødstedte under 
ledelse af vores sygdomsbehandler. 
Øvelsen var meget lærerig, da det 
var første gang, vi afprøvede vores 
færdigheder på så stort et fartøj. 

Da øvelsen var afblæst, blev det lige 
pludselig alvor: En sejler ud for Rørvig 
havde tabt sit sejl, så det var kommet 
i skruen og roret. Sejleren var således 
ude af stand til at manøvrere sin båd, 
hvilket kan være livsfarligt, når det 
blæser, som det gjorde.

Redningshelikopteren fra Eskadrille 
722 var tilfældigvis i området og fløj 
også til undsætning. Den forlod dog 
hurtigt området, efter radiokommunika-
tion med besætningen på ASKØ, som 
havde sikret sig, at alle på sejlbåden var 
uskadte. ASKØ’s gummibåd bugserede 
herefter sejlbåden med besætning sik-
kert til Hundested Havn.

Fra øvelse til alvor

Et tabt sejl, som havde viklet sig ind i skrue 
og ror, satte sejleren ud af spillet. ASKØ’s 
gummibåd bugserede skibet i havn. 

Af Informationsofficer Helle Kolding

Efter knap et halvt års ombygning på 
Assens Skibsværft er marinehjemme-
værnets nyeste ‘ældre’ fartøj, MHV 851 
SABOTØREN, klar til nye udfordringer. 
Otte en halv million kroner har det kostet, 
men til gengæld har marinehjemmevær-
net fået et ’næsten’ funklende nyt fartøj, 
der kan sættes ind ved miljøkatastrofer 
til søs. Selve fartøjet er blevet forlæn-
get med tre en halv meter, så der kan 
medtages to moduler af flydespærringer, 

og det brede agterdæk og den nye hæk 
gør det lettere at sætte og bjærge flyde-
spærringerne. Skibet lever nu op til de 
nyeste 2010-regler vedrørende brandsik-
kerhed om bord, så kabys og lukafom-
råderne er blevet ekstra sikret i forhold 
til det oprindelige skib. Desuden er der 
kommet en ny kran om bord og alt det 
mest moderne tekniske udstyr som 
eksempelvis radiopejler, digital global 
position system, dobbelt søkortsystem 
og nye brandpumper og større kapacitet 
til vandkanonen om bord.  

Ældre model i nye klæder  
klar til maritime udfordringer 

Erfaringerne med MHV 851 i Ran-
ders vil vise, om der er basis  
for at ombygge et skib mere.  
Foto: Casper Max Larsen.

Muntert gruppearbejde om en af 
temaerne fra marinehjemmevær-
nets fælles info-seminar 2009.

Der var spænding til det sidste om 
garnisioneringen i hjemmeværnet, 
og det var ikke en selvfølge, at 
MHDE blev i Ringsted.
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Billedet, som er taget af fotograf Mikael Hauberg, er trykt 
som plakat og måler 100 x 18 cm. Billedet er sammensat 
af 17 fotografier og viser alle de deltagende enheder i 
flådeparaden i anledning af den danske flådes 500 års 
jubilæum. Specialrabat på 10% til marinehjemmeværnets

medlemmer. Plakaten kan bestilles via fotografens  
hjemmeside www.dk360.dk eller www.artposters.dk

Specialpris: 135 kr
Specialpris indrammet: 545 kr.

kunne du tænke dig et minde fra jubilæet?

Af næstkommanderende  
orlogskaptajn Pia Johnsen,  
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest 

Under et speedbådskursus på 
Slipshavn den 21. august kom Sven 
Matthiesen fra Flotille 135 Kolding ud 
for et alvorligt uheld. Han kom til skade 
med øjet, og han ved endnu ikke, om 
synet vil blive reddet. Uheldet ramte 
ham ikke kun fysisk, men påvirkede 
hele hans situation med lang sygemel-
ding og et ufærdigt hus til følge. 

Den 5. november modtog Sven 
Matthiesen derfor en gave fra Hjem-
meværnsfonden i form af en check 
på 25.000 kr. Gaven blev overrakt af 
næstkommanderende ved Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, Pia John-
sen, på vegne af Den Kommitterede 
for Hjemmeværnet, Jens Hald.

Sven har en flotillechef, kaptajn-
løjtnant Finn Ottosen, som vil gøre 
sit yderste for, at alle medlemmerne 
i flotillen kan trives - ikke kun i hjem-
meværnet, men også i privatlivet. Da 
han hørte om mulighederne i Hjem-
meværnsfonden, skrev han straks en 
ansøgning, og fonden har arbejdet 
hurtigt for at kunne give Sven en 

hjælpende hånd. Overrækkelsen fandt 
sted på Staldgården ved Koldinghus, 
hvor Svens Matthiesens besætning 
var mødt op. Her fortalte chefen 
for Marinehjemmeværnssektion 
Slipshavn, orlogskaptajn Erik Grubak, 
nærmere om, hvordan ulykken var 

sket, og hvad der gøres for at undgå 
noget tilsvarende i fremtiden. Herefter 
var der fælles kaffebord. 

Hjemmeværnsfonden er en selv-
ejende institution, som efter indstilling 
blandt andet kan give gaver ved tilska-
dekomst i hjemmeværnets tjeneste.

Pia Johnsen overrækker Sven Matthiesen gaven fra Hjemmeværnsfonden. 
Foto: Bent Madsen

 Fik 25.000 kr. af 

 Hjemmeværnsfonden 

Få et flot panoramabillede af flådeparaden i København.
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Af orlogskaptajn Leif Petersen,  

marinehjemmeværnssektion Slipshavn 

Foto: Per Lynge. 

Så er en ny vedligeholdelsesuddannelse 
for motorpasserne på plads. De første 
kurser løber af stablen i foråret 2011. Alle 
motorpassere (MOPA MHV) skal igen-
nem uddannelsen, der giver autorisation 
som motorpasser i fem år. 

Overgangsordning
Og tag det nu roligt. Vi ved godt, at I 
er mange, der har en motorpasserud-
dannelse, som er mere end fem år 
gammel, men det er ikke sådan, at I 
mister rettigheder til at sejle selvstændig 
motorpasser her og nu. Der er lavet 
en overgangsordning, således at man 

har to år til at tage autorisationsprøven. 
Det vil sige, at hvis man ikke taget sin 
autorisationsprøve inden 2013, ja så vil 
man miste retten til at sejle selvstændig 
motorpasser. 

Det kendte og det nye
Selvfølgelig vil I som kursister skulle på 
skolebænken bl.a. for at få information 
om nye og kommende tiltag i fartøjerne, 
men hovedparten af kurset foregår nede 
i fartøjet. Undervisningen er tilrettelagt 
sådan, at det er kursisterne selv, som 
”underviser” deres medkursister. Selve 
prøven er en case, der er taget ud af 
hverdagen. Det kan være klargøring til 
sejlads, eller det kan være almindelige 
hændelser under en sejlads. Der bliver 
to typer kurser, man kan vælge imellem. 

Man kan tage et kursus for 800-klassen 
eller et kursus for 900-klassen, alt efter 
hvilket fartøj man ønsker at få autorisa-
tion til. 

af motorpasserne

Fakta om kurset
Navn:   Autorisationsprøve for 

motorpassere MHV 800  
og 900 klassen.

Varighed:  Fra fredag eftermiddag til 
søndag eftermiddag - i alt  
19 undervisningstimer.

Hvor:  Kurset gennemføres på 
Slipshavn.

Hvornår:   Fra 2011 kører kurset fire 
gange årligt. To om foråret 
og to om efteråret.

BlåStEmPliNg

Motorpasseren har styr på mange ting 
ombord. Her er det ankerspillet.

Nyt fra Slipshavn

Motorpassere i marinehjemmeværnet skal nu hvert femte år 
en tur omkring Slipshavn på vedligeholdelsesuddannelse. 

Motorpasseren i maskinrummet. Gummibåden har også en motor, der skal tilses.
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Af informationschef Ninna Falck 

Foto: Ole Friis og FMT arkiv

Søværnet bliver om et par år opgraderet 
med tre fregatter. Det er regulære krigs-
skibe, og de skal afløse den kampkraft, 
der lå i de tre korvetter af NIELS JUEL-
klassen, som blev udfaset i sommeren 
2009.

Luftforsvarsfregatter
Fregatterne bygges som luftforsvars-
fregatter. Med pakken af radarer og 
sensorer kan de via et avanceret com-
putersystem danne et situationsbillede til 
operationsrummet over et område på en 
radius af 400 km og varsle om trusler fra 
luften, havoverfladen og under havoverfla-
den. Våbenpakken byder på en betydelig 
ildkraft, og fregattens våbensystemer kan 
meget præcist med kombinationen af 
radarer, sensorer og ildledelsesystemet 
bekæmpe missilangreb, levere ildstøtte til 
landoperationer og meget mere.  

Parate til mange opgaver
Fregatterne kan løse en stribe egentlige 

sømilitære opgaver som embargoope-
rationer, håndhævelse af sejlads- og 
flyveforbudszoner ifm. et operationsom-
råde, helikopteroperationer med maritim 
helikopter, ildstøtte til landoperationer, 
eskorte for flådestyrker og beskyttelse 
af civil skibsfart samt agere kommando-
platform for en stab. Fregatterne kan 
desuden løse en række øvrige opgaver 
som forsynings- og støtteopgaver, efter-
søgnings- og redningsopgaver, suveræ-
nitetshævdelse og myndighedsopgaver til 
søs, miljøovervågning osv. 

Byggeri for milliarder
De tre fregatter bygges næsten samtidig, 
og de kommer til at hedde: F 361 IVAR 
HUITFELDT, F 362 PETER WILLEMOES 
og F 363 NIELS JUEL. Byggeriet af IVAR 
HUITFELDT startede i 2007, og skibet 
forventes færdig i 2012. Sidste fregat for-
ventes klar i 2013. De tre fregatter er en 
videreudvikling af ABSALON-klassen, og 
de koster ca. 1.5 mia. stykket. Bygning af 
fregatternes stålkonstruktioner og monte-
ring af de civile udrustninger og installatio-
ner foregår på Odense Staalskibsværft. 

Herefter sejles de til Flådestation 
Korsør, hvor Forsvarets Hovedværkste-
der står for de militære installationer. 

Stort og udfordrende projekt
Projektansvarlig, kommandørkaptajn  
Anders Friis fra Forsvarets Materiel-
tjeneste (FMT) fortæller om den store 
opgave: ”På det professionelle plan er 
det en udfordring. Fregatprogrammet er 
det største byggeprojekt i søværnet. Det 
omhandler alle projektledelsens facetter, 
leverandører fra ind- og udland, samar-
bejde med andre flåder og en konstant 
hensyntagen til både kvalitet, afleverings-
terminer og omkostninger. På det person-
lige plan er det en tjeneste, hvor man kan 
fornemme historiens vingesus. Sidst vi 
byggede en fregat var PEDER SKRAM-
klassen  fra 1959-1962, så det er en 
sjælden begivenhed. Derudover træffer 
fregatprogrammet dagligt beslutninger, 
der kommer til at påvirke dagligdagen for 
besætningerne i mange år frem, så der  
er behov for omhyggelighed, spidse 
blyanter og en god argumentation.” 
Læs mere på de næste 4 sider >>

Danmark skal have tre nye fregatter. De nye 
krigsskibe er søværnets største anskaffelsesprojekt 
til dato, og de bliver udrustet med et potent luftforsvars-
system med avancerede radarer, missilsystemer og kanoner.

Så flotte bliver fregatterne.
En animation fra FMT. 

Herunder IVAR HUITFELDT  
våbenskjold. 

kRigSSkiBE På vEj

Fregatter
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Fregatter
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Den markante SMART-L luftvars-
lingsradar kan rotere og har en 
afsøgningsradius på 400 km og 
kan dække næsten hele Danmark. 

Torpedodækket, hvor man kan læg-
ge to rør ud til fregattens Eurotorp 
MU90 letvægts antiubådstorpedoer.

Der er monteret ikke mindre end 
52 kameraer rundt omkring på 
skibet.

VåBENPAKKEN
Lockheed Martin  
multimissillauncher

Boeing Harpoon blok II  
sømålsmissiler

Raytheon Evolved Sea  
Sparrow luftmålsmissiler

Oto Melare Super Rapido  
76 mm kanon

Oerlikon Contraves Millenium  
35 mm kanon

Eurotorp MU90 letvægts  
anti-ubådstorpedo

Terma 130 mm Decoy 
Launching System

12,7 mm maskingevær

Evolved Sea Sparrow Luftforsvars-
missiler kan blandt andet skyde 
andre missiler ned.

Harpoon sømålsmissiler - bereg-
net på at skyde andre skibe.

kRigSSkiBE På vEj



Martha  ·  Marinehjemmeværnet 11

Multimissillauncheren, som giver 
mulighed for, at der kan affyres 
mange forskellige missiler alt 
efter behov. Den står midt på 
skibet på toppen af maskinrum-
met og består af 4 moduler med 
8 huller hver.

Operationsrummet, er med sine 120 
m2 det største o-rum i hele søværnet. 
Herfra kan skibschefen og hans offi-
cerer se 400 km omkring skibet. Input 
fra alle radarer og sensorer samles 
på en særlig C-Flex computer, som 
på en storskærm genererer et billede 
af situationen rundt om fregatten 
både i luftrummet, på havoverfladen 
og under havoverfladen. Herfra kan 
fregatten også udveksle informationer 
med allierede enheder og indgå i 
såkaldte netværksoperationer.

Broen er en ren balsal. Ledningerne 
stritter stadig ud under bordpladerne 
rundt omkring, og installatører er i 
fuld gang med installere navigations-
udstyr, kommunikationsmateriel osv.

kRigSSkiBE På vEj
Fregatterne har 7 dæk, og med deres 138 m er de næsten dobbelt så lange som de kor-
vetter, de skal afløse. Skroget er konstrueret med bl.a. lav radarsignatur, så en fjende har 
svært ved at se skibet. Fregatterne er 1 m længere og 0,5 m bredere end ABSALON-klassen 
og har redesignede propeller, som kan afsætte dobbelt så meget effekt.

Den store APAR-mulitfunktionsra-
dar, som endnu ikke er monteret, 
kan bl.a. registrere missiler i lutften.

Samme type som de to 76 mm luft- 
og sømålskanoner, der skal placeres 
på fordækket.
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Maskinkontrolrummet. Skibets hjerte, 
mener nogen. Overvågningen består af en 
driftsdel med strømproduktion og vanddel 
samt en havaridel.

Der er to maskinrum om bord. De huser 
hver to tyske hovedmotorer af typen MTU 
8000, 20V M70. Hvert par motorer driver en 
vridbar propel via et RENK reduktionsgear. 
Det giver fregatten en fart på +28 knob.

Helikopterhangaren har et helikopterværk-
sted og en mobil tankstation mm. Man 
kan også rigge et system til, så helikopte-
ren kan tankes, mens den hænger i luften. 

”FDO- hytten”. Her sidder Flight Deck 
Officeren, som er sikkerhedsansvarlig for 
alt, hvad der foregår på helikopterdækket. 
Bemærk det lille helikopterfyrtårn ovenpå.

Til store maskiner hører et maskinværksted 
med drejebænk, søjleboremaskine, rense-
maskiner og en masse specialværktøj.  

Skibet har sit eget hospital med operati-
onsstue. Her ses lægens konsultationsrum 
med sygesengene  i rummet ved siden af.

Drengene og pigerne skal ikke gå sultne 
omkring. Alt i kabyssen er beregnet til 
stordrift. Her delt op i bagerafdeling, en 
varm afdeling og en kold afdeling. Køk-
kenmaskinen kan røre fars til 100-vis af 
frikadeller, og de avancerede ovne kører 
som små computere. Maden obevares i 
store tør-, svale-, køle- og fryserum. 

Helikopterdækket kan tage helikoptere helt 
op til Chinook-typen (den med to rotorer), 
som vejer ca. 20 tons. Fregatten skal 
udstyres med egen helikopter, og man 
afventer Lynx’ens afløser. 

kRigSSkiBE På vEj

Fregatter



13Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Lukaf’erne er stort set ens, med tre  
sovepladser, skrivebord, bad og toilet. 
Hver gast har i rummet en seng, et  
garderobeskab, en hylde og en skuffe.

Velfærdsrummet er pt. lidt tomt, men det 
skal fyldes med bøger , blade og spil på 
hylderne og pc’ere på bordet. 

Insineratoren: Fregattens forbrændings-
anlæg. Der produceres meget affald om 
bord, og det er meget dyrt at komme af 
med. Derfor er det miljørigtigt og en god 
forretning at, skibet kan komprimere og 
afbrænde sit eget affald. 

Fregatdata

Længde: 138,7 m
Bredde: 19,8 m
Dybgang: 4,56/6,45 m
Deplacement: 5.462/6.645 t
Fart: +28 knob
Personel: 101/165
Udholdenhed: 28 dage
1 stk. medium helikopter
1 stk. UAV system 
(Unmanned Aerial Vehicle)

SenSorpakken

Thales APAR mulitifunktionsradar
Thales SMART-L luftvarslingsradar
Furuno navigationsradarer
FLIR systems Seastar Seafire III (infrarødt 
kamera)
ATLAS ASO 94 skrogmonteret sonar
SAAB CEROS ildledelsessytemer
EDO 3701 elektronisk varslings- og 
analysesystem
 

Bemanding

Som udgangspunkt får fregatterne en 
besætning på 101 personer fordelt på fire 
divisioner: 
 
Operationsdivisionen på 32 personer 
(8 officerer, 3 sergenter og 21 menige) 
inklusive chefen 
Våbendivisionen på 17 personer 

(2 officerer, 3 sergenter og 12 menige) 
Teknikdivisionen på 32 personer 
(6 officerer, 3 sergenter og 23 
menige) 
Forvaltningssektionen på 20 
personer (2 officerer, 4 sergenter 
og 14 menige) 

 
Hertil kommer, præst, læge, 
helikopterbesætning m.fl.

På hver side af skibet er rum med kran 
og gummibåd. Gummibådstype er 
endnu ikke afklaret, men en RIB a 
la Frømandskorpset overvejes.

Bad- og toiletrummet kommer fra  
Kina samlet i en færdig kasse  – lige  
til at montere.

Orlogskaptajn Christer André Storsveen gennemgår fregatten.  
Christer er Leder af Fregatbyggetilsynet. Han har 14 mand under sig 
til at holde styr på alle leverandører, bygge- og installationsprocesser.

kRigSSkiBE På vEj
IVAR HUITFELDT er tæt på at skulle til Korsør. Værftsdelen – eller platformsdelen – er ved at 
være færdig. Udefra ser IVAR HUITFELDT nymalet og næsten færdig ud, men der mangler 
både kanoner og den store APAR-radar. Inde i skibet lugter der kraftigt af maling, og installa-
tionsholdene står på skuldrene af hinanden i bunker af ledninger, computere og instrumenter.
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Operationsofficer

Af orlogskaptajn Leif Petersen Marinehjem-

meværnssektion Slipshavn, OPO SØ pre-

mierløjtnant Peter Jensen Marinehjemme-

værnsdistrikt Øst, Informationsofficer Helle 

Kolding og informationschef Ninna Falck. 

Foto: Per Lynge.

For mange både i og udenfor ma-
rinehjemmeværnet er det sejlende 
marinehjemmeværn lig med fartøjerne. 
Det er fartøjerne og deres besæt-
ninger, der løser opgaverne og er 
mest synlige. Fartøjerne skal være i 
drift, besætningerne skal være fuldt 
bemandet, uddannet og trænet, og 
alarmeringslisterne ved søværnets 
marinedistrikter skal være ajourførte. 
Så er marinehjemmeværnets sejlende 
enheder operative, og det er operati-
onsofficerens (OPO) opgave at sikre, at 
alt dette fungerer. 

En udfarende  
tovholder på det operative 
Det er en krævende, men også meget 

spændende opgave at være OPO i 
marinehjemmeværnet. OPO sidder 
i spidsen for den operative division 
med fartøjsførerne i flotillen. OPO er 
desuden en del af flotilleledelsen og 
har direkte forbindelse til OPO ved 
distriktet og indgår i OPO-kredsen. 

OPO bruger en del tid ved com-
puteren og til møder, men det er ikke 
lutter skrivebordsfifleri. OPO skal have 
fingeren på pulsen og være et skridt 
foran for at holde besætningerne ope-
rative i koordination med flotillechef, 
flotillestab og distrikt. 

Fokus på besætninger og fartøj
OPO skal have lyst til at have med 
mennesker at gøre. OPO holder per-
soneludviklingssamtaler med fartøjs-
førerne og navigatørerne og skal være 
opmærksom på, hvordan det går i 
de frivillige besætninger - motivere og 
holde sammen på dem og planlægge 
enhedsuddannelse og øvelser. OPO 
sikrer også i samarbejde med fartøjs-

førerne, at der er folk nok på vej i ud-
dannelserne til alle pladserne ombord. 

Fartøjets drift er også et mål for 
OPO, som er i løbende kontakt med 
fartøjsmesteren og ved, hvad der fore-
går, hvis fartøjet er nede på beredska-
bet. OPO holder samtidig tæt kontakt 
med OPO ved distriktet, så de sam-
men kan lægge puslespillet omkring 
forlægninger til værft, udlån af fartøj 
til skolen og ved anmodninger på kort 
varsel fra div. samarbejdspartnere.

Netværker og ildsjæl 
Det er vigtigt, at OPO er udadvendt, 
vedholdende og har et godt netværk 
til alle besætninger i sin egen flotille og 
i naboflotillerne. OPO skal vide, hvem 
der er at trække på til sejladserne, ikke 
mindst ved eksterne henvendelser 
om støtte til f.eks. patruljesejladser 
for politiet på kort varsel. Når sådan 
en henvendelse tikker ind på distrik-
tet, overgiver distriktets OPO herefter 
kontakten med politiet til OPO i flotillen, 

Operationsofficeren i de 
sejlende flotiller er et meget 
vigtigt omdrejningspunkt, 
når det handler om marine-
hjemmeværnets evne til at 
løse sine opgaver på havet. 

Bag ethvert fartøj og enhver besætning 

StåR EN OPO 

Planlægning af øvelser og sejladser er 
operationsofficerens puslespil.
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man ved, hvad 
der foregår ...
I ca. seks år har premierløjtnant Michael Harmark 
har været operationsofficer i flotille 126 Hvide 
Sande-Ringkøbing , hvor han også er fartøjsfører. 

”Mit hverv er planlægning og tilrettelæggelse, og 
det kan jeg godt lide,” indrømmer Michael Harmark.

På den måde har han også fuldt overblik over, 
hvad der foregår i flotillen og kan være med til at 
sætte sit fingeraftryk.

Forhandlingsevner 
”Man skal være en god forhandler. Vores flotille har 
ikke eget skib, så vi skal ud og låne andres. Det 
kræver gode forhandlingsevner,” smiler Michael , og 
tilføjer;

”Men det, synes jeg, er spændende. Og  man 
kommer i en god dialog med de andre flotiller på 
den måde. Vi har gode relationer til de andre vester-
havsflotiller, men også andre omkring os. Vi låner ind 
imellem også fra Sønderborg og Frederikshavn”.

Ledelsesuddannelse og ledelsesopgaver
OPO-uddannelsen, synes Michael, er til at overskue, 
og de grundlæggende befalingsmands- og officers-
kurser kan man jo også bruge til andre funktioner.

”Men man skal altså kunne lide papirarbejde. 
Det bliver der ikke mindre 

af. Til gengæld har man 
også følingen med, hvad 
der sker i flotillen og ikke 

mindst er man med til at 
fastlægge øvelser, sejladser 

og aktiviteter.  Man ved, 
hvad der foregår og hvornår,” 
fastslår Michael Harmark.

Michael  ved ikke 
præcist, hvor mange timer 
han bruger om året som 
OPO, da grænserne er 
flydende mellem hans to 
funktioner. 

”Det er mange 
timer, men igen, 

jeg kan jo 
lide det,” 

under-
streger 

han.

som her også får mange kontakter ud 
af flotillen.

Hvem kan blive OPO?
Hvis du tænker på at blive OPO, er det  
en klar fordel at have en navigatorisk 
baggrund, selvom det ikke er et krav. 
Du skal have en solid erfaring med 
marinehjemmeværnets drift og opgaver 
og kunne brænde for opgaven i både 
medgang og modgang. Du kommer  
bl.a. til at bruge hjv.dk AKOS, så det er 
en fordel at beherske IT på brugerni-

veau. Som leder af o-divisionen skal du 
også helst have et godt overblik, være 
handlekraftig, have gennemslagskraft 
og være initiativrig, da du ikke kan for-
vente, at alting kommer ovenfra. 

Uddannelse
Som ved alle funktionsuddannelser, 
skal du have taget hjemmeværnets 
Lovpligtige uddannelse (LPU), inden du 
kan starte på uddannelsen til OPO, der 
hovedsagelig er en lang ledelsesuddan-
nelse. Marinehjemmeværnet arbejder 
for, at der efterhånden bliver udbudt 
flere relevante blå versioner af ledel-
sesuddannelserne, og hvis du har en 
navigatør i maven, vil det være oplagt 
at vælge de maritime udgaver, men det 
står dig helt frit for. 

Helt grundlæggende starter du 
uddannelsen med Alment befalings-
mandskursus (ABK). Kurset kører tra-
ditionelt i Nymindegab og som projekt 
på Slipshavn, hvor scenarierne er havn 
og hav frem for mark og skov. Visionen 
er, at MHV på sigt får en ’Maritim almen 
befalingsmandsuddannelse’, som gen-
nemføres på Slipshavn over en uge. In-
den officerskurserne skal du have taget 
hjemmeværnets Instruktørkursus (IN). 
Officerskurserne starter med Alment of-
ficerskursus (AOK), som også forventes 
at udkomme i en maritim udgave. Efter 
AOK fortsætter du med Videregående 
officerskursus (VOK), som kan erhver-
ves i en mørkeblå version på Slipshavn. 
Efter VOK er du så endelig klar til at 
tage Operationsofficer, MHV (OPO 
MHV), hvor du bl.a. får kendskab til de 
administrative opgaver og pligter, der 
er i forbindelse med fartøjets operative 
anvendelse. 

OPO har styr over besætningslisterne både i sin egen flotille og i 
naboflotillerne.

Premierløjtnant Michael  
Harmark.

Operationsofficer MHV,
OPO MHV

Videregående officers-
kursus, VOK

Alment officerskursus,
AOK

Instruktørkursus,
IN

Alment befalingsmands-
kursus, ABK

15
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Kvinder i MHV

Martha  ·  Marinehjemmeværnet

   PigERNE 
   StRØmmER 
   til aaBENRaa 

Kirsten, Jeanette og Kiri har mange 
kvindelige kollegaer i flotillen
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Tekst og foto:  

Informationsofficer Leif Bruun

Men hvordan går det nu til? Har de 
gode sønderjyder et hemmeligt våben, 
når det gælder om at tiltrække og 
fastholde kvindelige medlemmer? Det 
spørgsmål stillede vi forleden flotillens 
rekrutteringsofficer, korporal  Ib Ibsen, 
og fik dette svar:  

”Jeg ville gerne have kunnet sagt, at 
det er fordi, vi mandlige medlemmer af 
flotillen er så pokkers flotte og interes-
sante, men sandheden er jo nok den, at 
det faktisk er pigernes egen fortjeneste. 
De har et fantastisk godt netværk, og 
når den ene bliver grebet af en eller 
anden sag, så varer det sjældent længe 
før et par af veninderne følger efter. Så-
dan er det i hvert fald gået her hos os. 
Derfor deler jeg gerne æren for vores 
gode rekrutteringsresultater med de 
kvindelige gaster, som allerede befandt 
sig i flotillen, da vi i 2008 indledte en 
meget intensiv hvervekampagne. Det 
gjaldt dengang om at skaffe flere folk, 
så vi kunne bemande det nye skib af 
900-klassen, som var stillet os i udsigt. 
Og uden at prale, så lykkedes det til 
fulde. Siden da har vi nemlig fået 38 nye 
medlemmer, hvoraf altså ca. halvdelen 
er kvinder”.

Gode til at hverve
En af de kvindelige gaster, som har hjul-
pet Ib Ibsen i hans rekrutteringsarbejde, 
er MG Kirit Grønvall. Hun har været 
medlem af flotillen i en årrække og er 
netop gået i gang med en navigatørud-
dannelse. Hun stiller velvilligt op, når Ib 
mangler en hjælpende hånd på en af 

de mange messer, markeder, 

dyrskuer m.m. hvor han forsøger at 
kapre nye gaster. Med sit glade smil 
og vindende væsen er Kirit med til at 
”lokke husarerne indenfor”, og spør-
ger man hende om, hvordan hun så 
fastholder de måske interesserede, der 
kigger indenfor på infostanden, så får 
man dette svar:

”For det første gælder det om at 
være nærværende, at se den besøgen-
de i øjnene og svare så godt man nu 
kan på de stillede spørgsmål. Dernæst 
drejer det sig om at bruge nogle positivt 
ladede ord som f.eks. ”Søredning” og  
”Miljøbeskyttelse”, som begge dele er 
noget, alle folk kan forholde sig til”. 

”Og så er det forresten en god ide”, 
tilføjer Kirit, ”at tage en håndfuld bro-
churer med sig, hvis man går sig en lille 
tur udenfor messestanden. Og er vi her 
i flotillen på besøg i en fremmed havn, 
så er opsætningen af en kombineret in-
formations- og rekrutteringstavle noget 
af det første, der kommer på plads. Det 
har ved flere lejligheder givet et par nye 
medlemmer.

Gør en forskel og får selvtillid
Et par af de kvindelige gaster, som 
for nyligt er indtrådt i flotille 137, er 
den 26-årige Kirsten Boisen og den 
19-årige Jeannette Petersen.

De skal begge på grundskole og 
dæksgastkursus i løbet af foråret og 
glæder sig til at tage fat på opgaverne. 

For Kirsten gælder det, at hun blev 
”kroget” på en infostand af Ib under 
et dyrskue, og at hun inden da intet 
kendskab havde til Marine-

hjemmeværnet. 
”Jeg er i det 

daglige social- 

og sundhedshjælper, og lige som jeg i 
dette job føler, jeg gør en forskel, så er 
det mit håb, at jeg også kan være med 
til at løfte en vigtig opgave i marine-
hjemmeværnet”, siger Kirsten.

For Jeanette gælder det, at det var 
et personligt venskab mellem Kirit og 
hendes forældre, der førte til medlem-
skabet. 

”De fortalte hende, at jeg  - hvad 
sandt var - nok savnede lidt selvtillid, 
og så var Kirit naturligvis ikke sen til at 
fortælle, at  et medlemskab af mari-
nehjemmeværnet i så fald  ville være 
det helt rigtige, - og efter nu at være 
kommet i uniformen, så tror jeg på, hun 
får ret”, siger Jeanette med et lille smil 
om munden. 

18 kvindelige gaster ud af cirka 80 aktive medlemmer: Flotille 137 i Aabenraa 
har ramt en ren guldåre, og pigerne trives i den mørkeblå verden.

Kvinderne er på vej 
frem i hjemmeværnet

- Og de trækker hinanden med. 
I flotille 137 Aabenraa er over 
22 procent af den aktive styrke 
kvinder.

Flotillen ligger dermed langt 
fremme i feltet i en udvikling, som 
kan spores i hele hjemmeværnet.

Ud af alle hjemmeværnets med-
lemmer er 15 procent kvinder, og 
det er et tal, der er på vej opad. 

Hjemmeværnet har nemlig i 
de senere år oplevet en stigende 
tilgang af kvinder.

I 2005 kom der 188 kvinder ind i 
hjemmeværnet, og i 2009 var tallet 
264.  
Der er et stort potentiale i den 
udvikling både for hjemmeværnet, 
men da bestemt også for pigerne.  

Erfaringen er andre 
steder den 

samme som 
i Aabenraa: 
Tag pigerne 
med ud på 
hverveakti-
viteterne, så 
kommer der 
flere til! 

Læs 
mere i 
HJV-ma-

gasinet 
nr. 3, 
2010.

Jeanette Petersen, Kirsten Boisen, 
Ib Ibsen og Kirit Grønvall får sig en 
hyggelig snak ombord på MHV 910 
RINGEN.
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SAMBONEX

Af informationsofficer  

Jens Blauenschield 

Foto: Jan Lund

Forventningerne var store, da årets 
samarbejdsøvelse, SAMBONEX, blev 
sat i værk 1. – 2. oktober. Der var sær-
ligt fokus på havnebevogtning. 

Øvelse er fundamentet
Kaptajnløjtnant Jan Lund, chef for 
MFP 125 (tidligere BON 125 SOK), 
udtaler: ”En ting, som Søværnet 
forventer af os, er, at vi mestrer hav-
nebevogtning til fingerspidserne. Og 
derfor skal vi øve os så tit, som vi kan, 
for at opbygge en fast struktur i vores 
handlingsmønster, når vi sørger for 
sikkerheden på en havn, uanset om 
det er en civil havn eller en flådestati-
on.” En af de væsentligste forhold ved 
havnebevogtning er, at den enkelte 
soldat er bekendt med det tekniske, 
og kan håndtere Rules of Engagement 
(ROE)

Interesseret havnemester
Øvelsen foregik i tæt samarbejde 
med havnemesteren i Sønderborg 
Havn, Finn Hansen, der var meget 
interesseret i at se, hvilke 

kompetencer hjemmeværnet kunne 
tilbyde. I forbindelse med et egentligt 
terrorberedskab er det af afgørende 
vigtighed, at marinehjemmeværnet 
kan levere de ydelser og ressourcer, 
der forventes af os fra det øvrige 
samfund.

Der er lang 
vej endnu
Evalu-
eringen 
af øvelsen 
var dog no-
get blandet. 
”På det le-
delsesmæs-
sige plan fik 
vi lært meget. 
Vi er nået langt, 
men der er lang 
vej endnu” 
udtaler Jan 
Lund, 
der i 

øvrigt ikke undlader at påpege, at 
hans enhed fortsat mangler normeret 
udstyr, som er en forudsætning for at 
kunne løse pålagte opgaver.

SOP skal ligge på rygraden
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
som skal udarbejde en såkaldt SOP 
(Standard Operations Procedure) for 
igangsættelse og styring af pålagte 
opgaver på baggrund af erfaringerne 
fra SAMBONEX 2010. ”Når denne 
procedure er udarbejdet, skal vi ud at 
øve, så procedurerne til sidst ligger på 
rygraden. At MHDV har et evaluerings-

team er et godt og positivt værktøj, 
som jeg venter mig meget af i 

forhold til ovennævnte frem-
adrettede proces” udtaler 
kaptajnløjtnant Jan Lund.

årets samarbejdsøvelse 
løb af stabelen i Sønder-
borg Havn. Formålet var 
at træne og teste samar-
bejdet mellem hjemme-
værnets Maritime Force 
Protection-team og de 
sejlende enheder.

SamBONEX 2010
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Koordineringsmøde mellem 
Flotille 136, Flotille MFP SOK og 
kampdommeren fra Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest



Af informationsofficer Helle Kolding

Det kan godt være, at en populær 
operettesang påpeger; ”Stå aldrig til 
søs, lad de andre stå - du får stribevis 
af kors og bånd og stjerner på!” Men 
Jørgen F. Bork stod til søs, blev højt 
dekoreret og sluttede karrieren som 
viceadmiral, og nåede alligevel at sejle 
de fleste store farvande tynde, inden 
han gik på et velfortjent otium efter 45 
år i tjenesten. En tjeneste, som startede 
i 1945, da Jørgen Bork som 18-årig 
søgte optagelse på Søværnets Officers-
skole optændt af tanken om  ”aldrig 
mere en 9. april” med fornedrelsen 
under besættelsen og modstanden 
ved Flådens Sænkning i 1943 i frisk 
erindring. 

Fregatternes mand
Det var ikke mindst motortorpedo-
bådene, der satte gang i den unge 
søofficers karriere. Senere sejlede han 
også både korvet og ikke mindst fregat. 
Den dag i dag er der stadig ’noget med 
fregatter’. Nemlig PEDER SKRAM, 
museumsfregatten der nu ligger flot til 
kaj på Holmen og hvert år modtager 
et stort antal besøgende. Takket været 
Jørgen F. Borks indsats, blev den udfa-
sede fregat reddet fra en grum skæbne 
og bragt til sin nuværende placering. 
Og med velvillig støtte fra forskellige 
fonde, venlige mennesker og et pænt 
antal frivillige, kan formanden for 
repræsentantskabet for Fonden 
PEDER SKRAM, nu præsentere 
et museumsskib med stadig 
mere at se på.  

Vil give historien videre
At formidle historien er af-
gørende for Jørgen Bork. 
Han ser historien som 
grundlaget for identite-

ten, og han vil desuden gerne sikre, at 
ingen er i tvivl om, at den kolde krig var 
blodigt alvor. For nylig udgav Jørgen F. 
Bork sine erindringer, med udgangs-
punkt i hans aktive liv i søværnet fra 
1945 til 1990. Men det er ikke kun en 
bog om en lang, flot og alsidig karriere. 
Det er også 45 års spændende historie 
gennem en meget begivenhedsrig 
periode både nationalt og internationalt. 
’Den kolde krig’ med en farlig og ugen-
nemskuelig fjende fra Øst, jerntæppe, 
atommagter og samtidig et søværn, 
der skulle tilpasse sig alle faser. Oven i 
købet under den danske fodnotepolitik 
i 80’erne i forholdet til NATO og med 
stadig færre ressourcer til rådighed. En 
evig kamp mellem store ambitioner og 
krav og faldende bevillinger.  

Skarpe synspunkter
Der er historie men også masser af me-
ninger i Jørgen F. Borks bog, som han 
har skrevet i samarbejde med historiker 
Søren Nørby.  For viceadmiralen er en 
mand med sine meningers mod og også 
lysten til at tage en god debat og slås 
for sine synspunkter. Hans erindringer 
krydres desuden med spændende 
oplevelser, også uden for søens 
verden, og bogen går 
tæt på 

markante statsoverhoveder, jubilæer, 
flotte ceremonier og skønne skuespil-
lerinder. Blandt andet Elizabeth Taylor, 
der sammen med sin daværende mand, 
Richard Burton, blev inviteret til frokost 
på Jørgen Borks skib. Hvordan det gik, 
kan man læse i bogen.

Jørgen F. Bork har kaldt sin erindringsbog 
’Åbent hav’. Bogen er på 325 sider, rigt illu-
streret og udgivet på forlaget Gyldendal.

Jørgen F. Bork brænder for den historiske bevidsthed som fundamentet for  
identiteten. Den tidligere Chef for Søværnets Operative Kommando øser af  
søværnets historie siden krigen.
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Til søs i 
jERNtÆPPEtS SkyggE

Admiralen og historien
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Musik

Af Informationsofficer Helle Kolding

Der var lidt sommerfugle i maven, 
men sådan skal det være, forsik-
rede flere af de garvede deltagere, 
da Marinehjemmeværnets Musik og 
Tamburkorps for nylig gjorde klar til at 
modtage Marinehjemmeværnsinspek-
tør (MHI), kommandør Jens Walther til 
inspektion af korpset.

Musikkorpset er en af marinehjem-
meværnets mindste flotiller og består 

af cirka et halvt hundrede aktive med-
lemmer i alderen 20-80 år. De har ikke 
et eget fartøj liggende i havnen, men 
til gengæld har de en masse spæn-
dende og flot pudsede instrumenter 
stillet til rådighed.

Denne aften, hvor inspektio-
nen skulle finde sted, blev der givet 
smagsprøver. Det betød, at der blev 
budt på både Lili Marleen, Moonlight 
Serenade og et Vera Lynn-potpourri 

så velklingende og fornøjeligt, at 
fødderne svingede med hos flere 
af tilhørerne. Sammen med MHI 
var også næstkommanderende 
ved distrikt Vest, orlogskaptajn Pia 
Johnsen, orlogskaptajn Peter Nielsen, 
marinehjemmeværnsinspektoratet og 
konsulent Erik Petersen mødt frem.

I er blevet meget bedre
Ved inspektionen stod hjemme-

Marinehjemmeværnets mørkeblå musikkorps er til for at blive brugt, og de er 
kun et opkald væk, forsikrer flotillechefen i en af landets mindste flotiller.

Flotille 100 blæser 

gerne alle en lang march

Tamburkorpset i
 Willhelmshaven.



Koncentration under inspektionen for nylig, hvor den musiksagkyndige roste orkestret.
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værnets musiksagkyndige, Arne 
Christensen, for den musikfaglige 
bedømmelse og benyttede lejlighe-
den til at give en konstruktiv og dyb-
følt kritik af inspektions-koncerten.
Især var han begejstret for orkestrets 
entusiastiske Tamburkorps. Han 
roste dem for deres gåpåmod og 
musikalske dristighed, men også at 
de spiller godt og gennemført.
Ros var der også til selve musikkorp-
set. Det var ros, der varmede, især 
fordi samme musiksagkyndige ved 
seneste musikprøve vendte tommel-
fingeren nedad og var meget hård i 
sin kritik den gang. ”Denne gang er 
I blevet meget bedre. Der er virkelig 
sket en stor fremgang,” fastslog han 
blandt andet.

”Jeg må sige, at niveauet er hæ-
vet betragteligt. Undervejs kan man 
høre, hvor godt det klinger. Det er 
lækkert at høre,” tilføjede han.

Musik skaber opmærksomhed
”Vi har travlt. Der er mange, der 
gerne vil gøre brug af os. Med vores 
musik kan vi jo skabe opmærksom-
hed omkring mange arrangementer. 
Folk lægger mærke til, når vi er med, 
og det giver også ekstra fokus på 
dem, vi er sammen med,” forklarer flo-

tillechef Per Marker. Han vil dog gerne 
have endnu flere opgaver til sit aktive 
orkester. 

”Indimellem er jeg lidt bange for, 
at folk ikke rigtigt ved, at vi eksiste-
rer, eller at de kan få fat i os til deres 
arrangement eller aktivitet. Og så er 
det endda så nemt. De skal bare ringe 
til os med en dato, så finder vi ud af 
noget,” forklarer Per Marker videre. 

Brassband, tamburkorps 
og jazzorkester
Egentlig har musikkorpset tre gode 
tilbud til deres kolleger i marinehjem-
meværnet. For musikkorpset består 
både af selve brassbandet, der spiller 
det brede underholdningsreper-
toire inklusive marcher og traditionel 

militærmusik, og så er der tambur-
korpset, der også kan marchere og 
deltage i eksercits med musikalsk 
ledsagelse. Endelig rummer flotillen 
også et lille jazzorkester, der fleksibelt 
kan rykke ud med få mand og give 
svingende underholdning. Musik-
korpset er fysisk hjemmehørende i 
Randers, hvor de netop er flyttet ind i 

nye lokaler på Randers Kaserne. 
Flere af musikerne kommer dog 
langvejs fra i hele Jylland.

Hjemmeværnets  
ældste orkester
Marinehjemmeværnets Musik 

og Tamburkorps er i øvrigt muligvis 
landets ældste eksisterende Hjem-
meværnsorkester. De startede som 
Randers Hjemmeværnsorkester 
tilbage i 1949, hvor daværende kom-
pagnichef J. Kjær havde otte mand 
og ét instrument til rådighed.

I mange år hed orkesteret Hjem-
meværnsdistrikt 23 Djurslands Mu-
sikkorps, og uniformen var grøn. Men 
i 2002 skiftede orkesteret både farve 
og tilhørsforhold. De blev ’marinere’ 
og kom til at hedde Marinehjemme-
værnets Musikkorps. I dag er der så 
yderligere koblet et rigtigt tambur-
korps på, og jazzbandet.

Flotille 100 blæser 

gerne alle en lang march
kom med ud at spille en masse musik!

Hvis du kan spille, eller har lyst til at lære det, og gerne vil være med i et 
godt kammeratskab med masser af oplevelser, rejser, ture og især god 
musik, som du selv er med til at udføre - så er det dig vi har brug for! 
Vi spiller både i indland og udland. I 2011 skal vi til Nijmegen.
Vi øver hver tirsdag aften 
Vi udleverer instrument etc.
Vi har professionel instruktør
Du kan sagtens være sejlende og spille samtidig.  
Din sejlende flotille vil så være primær og MUK sekundær.

Ring eller skriv, hvis du vil være med, eller hvis du har spørgsmål. 
Vi ser frem til at blive kontaktet af dig.
Hilsen 
Per Marker: Tlf. 29703097, Mail: permarker@sol.dk, www.muhvf100vest.dk
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Julehilsen

Af orlogspræst Camilla Munck

Sidste år havde jeg fornøjelsen at sejle 
med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN 
i Nordatlanten. 

En tidlig novembermorgen stod 
jeg i Københavns Lufthavn, med knap 
80 andre, klar til at afløse den sejlende 
besætning. Der var glade stemmer, og 
glade smil. Gamle venner, der mødtes 
– også selvom de måske kun havde 
sejlet med hinanden én gang før. Jeg 
har jo fundet ud af fra MHV, at det at 
sejle sammen og arbejde sammen 
på et skib skaber særlige forbindelser 
og særlige tillidsforhold – og det stod 
pludselig meget klart, at jeg jo ikke 
kendte et øje. Nogen lagde mærke til, 
at jeg stod og så lidt ene ud, og spurg-
te hvem jeg var. Jo, jeg var præsten, 
og så blev de glade. Det var da dejligt 
at have en præst til 
jul, mente de, 
men så lang tid 
skulle jeg slet 
ikke med!

Julens be-
tydning 
Julen kom 

op igen og igen undervejs. Hvordan 
den skulle fejres, når man nu var så 
langt hjemmefra. Om traditionerne, 
der var svære at opretholde, som at 
gå til julegudstjeneste. På et tidspunkt 
blev jeg sat af i Grønnedal, hvor jeg 
skulle assistere den stedlige admiral 
i at udtænke et forløb, så folk dér og 
besætningen kunne holde en jule-
andagt i kirkesalen, når nu der ikke var 
nogen præst.

Jeg blev på en gang vældig 
opmuntret og vældig trist. Opmuntret 
fordi det blev så klart, hvor vigtigt det 
er at holde fast i det, julen betyder. 
Samvær og fællesskab, det sjove 
og festlige, men også at vi netop i 
juletiden bliver fastholdt på hinanden – 
fastholdt på omsorg og engagement 
i hinanden. Og fastholdt på, at den 
opgave er den gave, vi fik en julenat 
for mere end 2000 år siden, da Vor 

herre lod sin søn føde i en stald i 
Betlehem. Trist, fordi jeg vidste, 
at jeg var langt fra Nordatlanten 
den 24. december.  

At give af sig selv til andre
Til gengæld var jeg der den 24.  
november, og jeg besluttede, 
at jeg ville snyde, og holde en 
’førjulegudstjeneste’ om bord – 
netop denne dag. Jeg er mere 

end én gang om bord på et 
MHV-fartøj blevet bekendt med, 

at jeg ikke er søstærk. Det 
fik jeg bekræftet på 

Nordatlanten, og 
på trods af at jeg 
fyldte mig med 
alskens kemi, 
var der gode 
dage - og 
dårlige. Den 
23. novem-
ber var 
dårlig. Jeg 

sad grøn i hovedet i maskinrummet og 
var meget stille, og besætningen var 
bekymrede. Kunne jeg gennemføre en 
gudstjeneste?

Heldigvis fandt kaptajnen fladt 
vand den 24. og jeg indfandt mig i 
menigmessen sammen med mange 
fra besætningen, der dukkede op, om 
ikke andet så for at se mig med normal 
ansigtskulør. Det var fantastisk at syn-
ge julesalmer i november - den bedste 
opvarmning til julen, jeg kunne tænke 
mig. Så da jeg forlod HVIDBJØRNEN 
var jeg klar til jul, fordi jeg var mindet 
om, hvad det virkelig betyder, at vi har 
et tidspunkt på året, hvor det at give af 
sig selv til andre - det at være sam-
men, og prioritere hinanden - er livet. 

Med det i tankerne, er det mig en 
stor glæde at ønske en rigtig glædelig 
jul. Jeg håber, alle ud over det blå Dan-
mark får en velsignet en af slagsen. Og 
jeg håber, at mange efter jul har lyst til 
og mulighed for at komme til Nytårs-
gudstjenesten i Holmens kirke søndag 
den 9. januar kl. 1400, så vi sammen 
kan ønske hinanden i godt nyt år.

Blå juletanker
Under sin sejlads med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN fik Camilla Munch øje for 
julens betydning. Læs hendes beretning om tyvstarten på julen i Nordatlanten.

Intermistisk alter i menigmessen. Dannebrog 
hænger over en fladskærm og alterdugen er 
svøbt rundt om en brødkasse.
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Camilla Munch godt pakket ind 
under besøget i Grønnedal.
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Nyt om navne

MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 
ØST

MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 
VEST

Kaptajnløjtnant Harry Hansen, 
HVF 122, er tildelt Æresmedlemsskab 
af Marinehjemmeværnet i Jylland.

Orlogskaptajn René Krarup Holm 
er beordret til varig tjeneste ved 
MHDE fra den 1. november.

Dorte Lauritzen er tillagt graden 
premierløjtnant og er tiltrådt funktio-
nen som flotillechef i HVF 244 pr 1. 
august. 

Jan Sigsgaard er tillagt graden 
kaptajnløjtnant og er tiltrådt funktio-
nen som flotillechef i HVF 367 pr. 1. 
november. Han afløser kaptajnløjt-
nant Jørgen Falkenberg.

Hjemmeværnets  
fortjensttegn er tildelt:

Oversergent Ole Lerche, HVF 243, 
den 2. september .
Premierløjtnant Sofus Johann 
Hovgård Jacobsen, HVF 366, den 
11. juli.

Menig Henning Kjærvang Bach, 
HVF 255, den 9, oktober.
Løjtnant Gitte Helen Larsen, HVF 
362, den 9. oktober.

Jobbet
At lede en deling på 34 mand 
At planlægge uddannelse og øvelser 
for delingen
At deltage i stabsarbejde i flotillen 
At sikre udviklingen af nye befalings-
mænd 
At være bevogtningsleder/vagt-
havende officer ved indsættelse i 
operative opgaver for søværnet 

Krav
At du gennemgår relevant uddan-
nelse i forhold til jobbet
At du ser muligheder i stedet for 
begrænsninger
At du har et ”bagland”, som accep-
terer din fritidsinteresse

Vi kan tilbyde 
Relevante og meningsfyldte opgaver
Rammer til udvikling og ansvar 
Stor indflydelse på din funktion 
Et godt arbejdsmiljø

En spændende fremtid med nye op-
gaver, som vi skal løse for Søværnet 
Send et ord til flotillechef kaptajnløjt-
nant Jan Lund på:
ch@navalforce.dk - og du vil blive 
indkaldt til en personlig samtale.

Under en weekendsejlads i oktober 
overdrog fartøjsfører, Jens Kristian 
Larsen, besætning 1 i flotille 255 
Korsør til sin efterfølger Jimmi Niel-
sen. Dermed blev der sat punktum 
for mere end 40 år som fartøjsfører 
for Jens Kristian, der i januar 1970 
blev udnævnt som gruppefører for 
besætning 1. En imponerende ind-
sats for marinehjemmeværnet.

Bådsmand menig Bendix Merkel fra 
flotille 255 Korsør modtog 9. oktober 
et smukt barometer som hædersgave 
fra Hjemmeværnsfonden. Tidligere 
på året var MHV 813 BAUNEN nær 
tørnet ind i kajen, hvis ikke Bendix 
lynhurtig havde fået smidt trossen 
omkring en pullert, da han opdagede, 
at noget var helt galt under en hav-
nemanøvre, hvor en akut materielfejl 
forhindrede normal manøvre.  

Fartøjsfører i 40 år

Jens Kristian Larsen under en lille festlig-
hed, hvor flotillechef KL Keld Rosenberg 
monterer ”emeritus-distinktionerne” på 
hans skuldre.

HÆDERSgavE 
for snarrådighed

CH MHDE OK Jørgen Fink  
overrækker hædersgaven  
til Bendix Merkel.

Maritime Force Protection 125 SOK søger:
DEliNgSFØRERE FOR 1 Og 2 DEliNg 
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Af informationsofficer Helle Kolding

Det er sjældent, at man med hold i virkelig-
heden kan tale om, at det er så smukt, som 
’når englene synger’. Men med Holmens 
Kirkes Kantori kommer man i hvert fald me-
get tæt på. Tilsat flot og klangfuld musik fra 
Kvindelige Marineres Musikkorps, rød-hvide 
faner, mørkeblå uniformer og en hel unik 
nytårsglæde, så kan det næsten ikke blive 
bedre.

Flådens kirke
Marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste 
i flådens historiske Holmens Kirke søndag 
den 9. januar er en af de smukkeste og mest 
’blå’ traditioner, som de fleste burde unde sig 
selv at opleve. Med et spædt og helt nyfødt 
år foran sig og julen og juleglædens kåbe 
endnu svøbt om skuldrene træder man ind 
til en festlighed fuld af varme, stemning - og 
igen traditioner, når de er bedst.

Nytårsgudstjenesten vil denne gang blive 
ledet af kirkens provst, Ejgil Bank Olesen, der 
her i efteråret 2010 kunne fejre sit 25 års jubi-
læum ved selvsamme kirke, og marinehjem-
meværnets tre orlogspræster, Ulrik Pilemand, 
Annette Molin Schmidt og Camilla Munch.

Gudstjeneste og gode venner
Camilla Munch står for årets prædiken, mens 
marinehjemmeværnsinspektør Komman-
dør Jens Walther er årets taler. Efter selve 
nytårsgudstjenesten og de kendte salmer, 
hvor man selv kan få lov til at synge med af 
karsken bælg, vil man kunne forfriske sig ved 
et lille traktement, hvor man også kan byde 
hinanden godt nytår og gense eller hilse på 
gamle som nye venner og bekendte. 

Alle er velkomne til nytårsgudstjenesten, 
der finder sted 9. januar klokken 14.00.

Lad os herfra tilføje alle Marthas læsere 
en rigtig dejlig jul og et velsignet nytår. Vi ses 
i 2011.

med nytårsgaver, fryd og fred
Giv dig selv en god oplevelse. 
Kom til marinehjemmeværnets nytårsgudstjeneste.


