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For fuld skrue

Med årets første nummer af Martha 

kan vi traditionen tro gøre status for 

det forgangne år. Som det fremgår, har 

Marinehjemmeværnet også i år 2010 

leveret en indsats, alle marinere kan 

være stolte af og tilfredse med – det er 

jeg i hvert fald.

Det høje aktivitetsniveau er fastholdt i en 

periode med organisationsændringer 

og materielmæssige udfordringer, og 

opgaverne er ikke alene blevet løst – det 

er også sket på en professionel måde, 

der aftvinger respekt. Som flere af jer 

har hørt mig sige, så må vi dog også er-

kende, at bægeret er fuldt, når det drejer 

sig om den sejlende del af marinehjem-

meværnet. Vi har ikke fuldt ud været 

i stand til at levere det antal sejladser 

med SKAT, som vi har lovet; det skyldes 

mangler på nøglepersonel og materiel-

mæssige udfordringer. I den situation 

er det vigtigt, at vi forsat er i stand til at 

levere SAR- og havmiljøberedskabet og 

løse farvandsovervågningsopgaverne for 

Søværnet. Og det er vi.

Hvis vi giver os i kast med nye opgaver, 

skal det være opgaver, vi kan løse, når 

vi alligevel er på havet. Det er i vores og 

samfundets interesse, og det er i det lys, 

man skal se det nye samarbejde med 

Dansk Center for Havforskning. 

Vi hviler ikke på laurbærrene, men 

fortsætter for fuld skrue, så vi fortsat 

kan have – Et Marinehjemmeværn Med 

Mening.

Jens Walther

Kommandør

Chef for Marinehjemmeværnet
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Lev sundt. 18 hovmestre har været på nyt 
kusus om sund og lækker kost.

Til søs med havforskere. Marinehjemmeværnet i nyt pilotprojekt om samarbejde.

MHV har 60 års jubilæum i 2012. 
Vær med til at skrive historien.

Tag et foto og vind en bog.
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Af Ninna Falck

2010 lagde ud med en rekordkold 
januar, hvor fjordene isede til, og flere 
fartøjer frøs inde, men årets samlede 
resultat er alligevel ganske impone-
rende. 

Stor militær opgave til søs
Marinehjemmeværnets (MHV) absolut 
største opgave er farvandsovervåg-
ningen, der løses for Søværnet. Her 
har MHV’s fartøjer ydet i alt 21.935 
enhedstimer for Søværnet på opgaven 
med at holde øje med, hvad der fore-
går på havet. Det er 2.348 enhedstimer 
mere end i 2009.

Redningsaktionerne
I det hele taget fylder opgaverne 
for søværnet godt i ordrebogen. 48 

gange har Søværnet kaldt MHV’s 
fartøjer ud på eftersøgnings- og red-
ningsopgaver. På den konto blev der 
reddet liv under kraftig blæst ved Fyns 
Cup i maj, og der blev indsat hele fem 
fartøjer på én gang i Kattegats Mari-
nedistrikts område under et ekstremt 
tordenvejr i juli, hvor mange sejlere 
kom i problemer.

Havmiljøopgaven
Når det kommer til olieforurening, 
er MHV en vigtig spiller i det danske 
beredskab. Det blev i 2010 til seks 
opgaver for Søværnet, hvor blandt 
andet MHV 903 HJORTØ lå næsten 
et døgn og vågede over udslip fra en 
gammel kending. Bulkcarrieren FU 
SHAN HAI, som ligger på havbunden 
ud for Bornholm, var nemlig begyndt 
at lække olie.

Patruljer med politi og SKAT
34 gange har MHV’s fartøjer støttet 
politiet i 2010, når de har være på ha-
vet for at tjekke, om sejlerne overhol-
der loven til søs. SKAT har været med 
ude 27 gange for at sikre, at toldreg-
lerne overholdes blandt de sejlende. 
Det er i underkanten af det planlagte 
antal toldsejladser.

Maritime Force Protection
MHV’s Bevogtnings- og nærforsvars-
styrker (BON), som har skiftet navn 

til Maritime Force Protection (MFP), 
kunne i 2010 holde 10 års jubilæum. 
En omtumlet udvikling, som har ført til 
en kapacitet, der i dag er meget efter-
spurgt af Søværnet. 13 indsættelser 
blev det til med støtten til Søværnets 
500 års jubilæum som den absolut 
største opgave. Her støttede 70 mand  
over fem dage med kontrolposter, 
bevogtning,  patruljesejlads og trans-
portopgaver. 
 
Uddannelsesrekord
Ingen opgaveløsning uden den rette 
maritime og militære uddannelse. Ma-
rinehjemmeværnssektion Slipshavn, 
der står for de maritime uddannelser, 
kunne i år registrere en kursistrekord. 
1019 gennemførte kursister betyder 
en fremgang på 13% i forhold til 2009. 

MarinehjeMMeværnet
har gjort det igen

Resultaterne for 2010 viser, at 
marinehjemmeværnet har haft 

et særdeles aktivt år med mange 
indsættelser og rekord i uddannelser.

2010 i tal
21.935 enhedstimer på farvandsovervågning

48 indsættelser til eftersøgning og redning

6 indsættelser til havmiljøopgaver

34 patruljesejladser med politiet

27 toldsejladser med SKAT

13 indsættelser af Maritime Force Protection

5 indsættelser pr. dag i gennemsnit

1019 gennemførte uddannelser på Slipshavn

191 kontrakter med nye medlemmer

2010 i tal

70 MFP'ere ydede en stor indsats ved afviklingen af Søværnets 500 års jubilæum.
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Af Helle Kolding 

Flotille 367 Dragør har netop fornyet 
en knap 15 år gammel aftale omkring 
samarbejde med landets største 
lufthavn. Sker der en ulykke i vandet 
omkring lufthavnen i Kastrup, er det 
dermed ikke kun lufthavnens egen 
redningstjeneste til søs, Airport Re-
scue, der står til rådighed, men også 
marinehjemmeværnet. Hvis lufthav-
nens egen båd har havari eller er på 

værft, træder BOPA til og forpligter 
sig til at kunne mønstre en besætning 
inden for 15 minutter, der straks er klar 
til hjælp. BOPA vil samtidig kunne tage 
redningsgrej om bord - eksempelvis 
redningsflåder til op til 550 personer - 
hvis den helt store ulykke skulle være 
ude. Dragørflotillen og dens fartøj MHV 
911 BOPA har basehavn meget tæt på 
den trafikerede lufthavn, og besæt-
ningerne har stort lokalt kendskab til 
farvandet omkring den.   

Af flotillechef, Torben Andreasen 

Søndag den 6. marts kl. 15.01 kontak-
tede vagthavende officer (VO) fra Mari-
timt overvågningscenter Syd (MOC 
S) Flotille 368 Køge. Man ønskede, at 
flotillens skib MHV 815 KUREREN del-
tog i eftersøgningen af en lille jolle med  
to mand. En besætning blev samlet på 
KUREREN i Køge Havn, og trosserne 
blev sluppet kl. 15.46. Vel ude af 
havnen blev vi igen kontaktet af VO 
MOC S, som kunne oplyse, at en he-
likopter fra Roskilde samt den flyvende 

eskadrille fra Flyverhjemmeværnet 
og Stevns Redningsberedskab også 
deltog i eftersøgningen. Ret hurtigt 
lykkedes det helikopteren at finde den 
lille jolle med de to mand. Da jollen lå 
på lavt vand ca. 500 meter fra kysten, 
kunne Kureren ikke komme tæt nok 
på. I stedet for, at KUREREN skulle 
sætte gummibåden i vandet, sejlede 
Stevns Beredskabs båd hen til den, og 
alt endte lykkeligt. Indsatsen blev af-
blæst, og på vej hjem blev KUREREN 
kontaktet af VO MOC S, som takkede 
os for den hurtige indsats. 

Marinehjemmeværnet fornyer 
aftale med Københavns Lufthavn 

Aftalen med lufthavnen betyder, at MHV 911 BOPA’s besætninger må sove med støv-
lerne på, når de i perioder er på 15 minutters beredskab. Foto: Jesper Svenningsen.

Mhv og Fhv på søredning ved Stevns 

KUREREN sejlede ud med en besætning efter 45 minutter. Foto: Per Lynge

”Vi er ved at få klaret alle små-
reparationerne,” fortæller KL 
Lars Poser chef for flotille 123 i 
Randers, hvor det nye forlængede 
fartøj, MHV 851 SABOTØREN, er 
ved at blive testet. Og de er me-
get tilfredse med skibet i Randers. 
”Det sejler bedre end nogle af de 
andre fartøjer, vi har. Det er nok 
suverænt det bedste”, Lyder den 
tilfredse melding fra Lars Poser.

”Vi vil gerne vise hjemmeværnets 
samfundsnytte men også den 
store spændvidde, der er i opgav-
erne. Det er vigtigt, at danskerne 
forstår, hvem vi er, og hvor mange 
opgaver, vi løser”, fortæller DKH 
Jens Hald, om HJV-kampagnen, 
som kører fra den 14. marts 
til den 10. april i aviser og på 
plakater i byerne. 

Se mere på ’Informationsforum’ 
på hjv.dk bag login.

jørn, 44 år, fra toftlund. 

kompagniChef i hjemmeværnet. 

er til daglig SikkerhedSkoordinator. 

den militære uddannelse i 

hjemmeværnet giver jørn og hans 

folk de fornødne forudsætninger for 

at kunne løse opgaver som brand, 

redning og bekæmpelse af forurening. 

Som leder for kompagniets omkring 

100 mand er det jørns ansvar at holde 

hovedet koldt og bevare overblikket.

læs mere om jørns opgaver i 

hjemmeværnet på blivmedlem.nu

 

hjemmeværnetS frivillige uddanneS 

til at rykke ud ved ulykker. 

det giver tryghed.

SmS hjv + navn, adresse, alder og email til 1245. Så bliver du kontaktet af en frivillig fra hjemmeværnet i dit område. alm. sms-takst.

HJV-kampagne

”Suverænt det bedste”

Ny HJV-plakat om sanitet

MHV 851 viser gode takter
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På grundskoleudddannelsen på Skive 
Kaserne fra den 25. juni til den 3. juli i år 
gennemfører Uddannelsescenter Midtjylland 
en særlig grundskole målrettet kursister fra 
marinehjemmeværnet. 

  
’Marineholdet’ vil følge det sam-
me program som resten af 
grundskolen, men der, hvor det 
er muligt, vil indholdet blive mål-
rettet de opgaver, som hjemme-
værnssoldater fra marinehjem-

meværnet kommer til at løse 
hjemme i deres egne 

enheder. 
 

Så grib mulighe-
den, hvis du er ny 
i marinehjem-
meværnet, 
og få en 
spændende 
og relevant 
uddannelse 

sammen 
med andre nye 
marinehjemme-
værnssoldater. 
  

Tilmelding skal 
foregå gennem din 

flotille. 

Hvis din ’kampuniform’ ser 
sådan her ud, vil du måske 
føle dig godt hjemme på det 

blå grundskolehold. Foto: Per 
Lynge.

Marinehjemmeværnet har på det 
sidste fået en rigtig flot dækning på 
de store TV stationer. I December 
sendte TV 2 Øst et over en halv ti-
mes langt portræt af flotille 251 Ka-
lundborg som finalen på en stribe 
udsendelser om ’havnen’. I over 
en halv time blev der fortalt om 
marinehjemmeværnets opgaver, 
uddannelser og udstyr og glæden 
ved at være med. Helt ubetaleligt. 

2. marts tonede flotille 243  
Faaborg frem som dagens historie 
i to et halvt minut ved TV2 Vejret. 
Her gav operationsofficer Andreas 
Løvschal gode råd til, hvad man 
skal være opmærksom på, når 
man sejler ud i rigtigt koldt vejr med 
is på vandet, og man demonstrere-

de redning af en mand, 
der var faldet over bord. 

Endelig den 15. marts 
havde vi så Den Kommitte-
rede for Hjemmeværnet (DKH), 
Jens Hald, og en stribe frivillige 
i DR’s Aftenshowet, hvor temaet 
var, hvorfor så mange melder sig 
ind i hjemmeværnet. 

MHV 911 BOPA fra flotille 
367 Dragør var sejlet til Nyhavn 
og demonstrerede en redning 
fra gummibåden. Kollegerne fra 
hærhjemmeværnet fortalte om 
deres opgaver, og Maritime Force 
Protection lavede adgangskontrol 
med en smilende Puk Elgård. 
Prime Time underholdning med et 
herligt indblik i hjemmeværnet. 

KoM på 
grundSKoLe 

 med en mørkeblå vinkel 

Marinehjemmeværnet 
er KoMMet 
ud i Stuerne

TV2 Øst lavede et helt 
portrætprogram om 
marinehjemmevær-
net. Flotillen i Kalund-
borg fortalte om livet 
og opgaverne til søs i 
over en halv time. 

Operationsofficer 
Andreas Løvschal gav i 
TV2 Vejret gode råd om 
sejlads i koldt vejr.

Hjemmeværnets gode 
rekruttering var temaet, 
da DKH, marinehjem-
meværnet og hærhjem-
meværnet viste sig fra 
deres bedste side i 
Aftenshowet.

Mhv og Fhv på søredning ved Stevns 
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58.795 besøgende over 4 weekender
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I fire weekender i træk har 
marinehjemmeværnets in-
formationsfolk præsenteret 
marinehjemmeværnet for bådfolket og 
en masse andre, som drømmer om 
havet og livet til søs.  
25. – 27. februar og 3. – 6. marts var 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest 
med på Boat Show i Fredericia. Her 
udstillede marinehjemmeværnet 
sammen med 170 andre udstillere i 
Dronning Margrethe hallerne, hvor 
de blandt andet trak folk til ved at 
demonstrere ECPINS-navigationssy-
temet. Det blev til en stribe samtaler 
om marinehjemmeværnet med de 
besøgende. 12 af gæsterne vil nu ger-
ne vil høre mere om medlemskab. 
Danmarks største bådudstilling, 
Både i Bella, kørte af stabelen 
11. – 13. marts og 17. til 20 marts 
i Bella Centret på Amager. Her 
var Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst på banen sammen med bl.a. 
Søværnet, Søsportens Sikkerhedsråd 

og Farvandsvæsenet på et fælles 
udstillingsområde om ’Sikkerhed til 
søs’. Her kunne de besøgende på 
standen også høre om funktionen 
som fartøjsfører, og der var 75 som 
ville høre mere om medlemskab. Både 
i Bella havde 30.023 besøgende, og 
Boat Show havde 28.772.

Både i Bella. Marinehjemmeværnet har 
meget at tale med bådfolket om. 
Foto Jimmi Dynt

Der er som sædvanligt masser af 
spændende uddannelser på pro-
grammet, og der er planlagt hygge 
i hangaren og en masse aktiviteter 
for børnene. Ansøgningsfristen var 1. 
april, men hvis du kigger under infor-

mationsforum nederst i venstre side 
på hjv.dk (bag login), så kan der være 
ledige kursupladser, du kan søge.
 
Vi ses – og husk ugens motto: Glem 
ikke at være glad!

 uddanneLSeSugen:  

 Få Ledige pLadSer

8. til 16. juli afholder marinehjemmeværnet sin 19. 
uddannelsesuge. Du kan stadig nå at komme med.

Marinehjemmeværnet har slået 
følge med marchdeltagere fra 
hærhjemmeværnet til årets 
Nijmegen. Tilmeldingsfristen er 
overskredet, men der er en vente-
liste. Hvis du vil gå Nijmegen med 
MHV-kollegaer, så kontakt LT 
Finn Lorenz Jensen fra flotille 363 
Skovshoved på logof@hvf363.dk.

Nijmegen 2011 

K-seminarer 

Hjemmeværnskommandoen 
afholder kommunikations-
seminar 14. maj på Flyvesta-
tion Skalstrup ved Roskilde og 
28. maj hos SOK i Århus. Alle 
med interesse for information 
er velkomne, og årets tema er 
’Kvalitet frem for kvantitet’. 

Læs mere på ’Informationsfo-
rum’ på hjv.dk bag login. 

Kommunikationsseminar
2011

Årets tema er ”Kvalitet frem for kvantitet”

•		 Hør	om	de	nyeste	kommunikationstiltag	og	kampagner	i	hjemmeværnet
•		 Få	inspiration	og	begejstring	til	informationsarbejdet
•		 Vær	med	til	en	sjov	dag	med	fokus	på	det	faglige

Program for dagen

Hjemmeværnskommandoen
Kommunikations- og 

rekrutteringsafdelingen

Alle med interesse i hjemmeværnets informationstjeneste inviteres til

Workshops: 
Pressekontakt 
Hvordan kan vi som samlet hjemmeværn effektivisere og professionalisere vores kontakt med pressen? 
Hvad er den enkeltes rolle i denne sammenhæng? Hvordan skabes der synergi med de digitale medier?

Udstillingsvirksomhed 
Hvordan kan vi gøre vores udstillinger endnu skarpere og mere målrettede? Hvilke former for udstillinger findes der? 
Kan man overleve uden reklameartikler?

Den gode planlægning
Hvor meget betyder god planlægning for et succesfuldt resultat? Hvordan bruger man sine erfaringer konstruktivt? 
Hvilke spørgsmål skal man stille til sin planlægning?

CRM–system
Hvordan kan man håndtere kontakter i underafdelingen og på distriktet ved hjælp af et online CRM-system? 
Find ud af om hjemmeværnets CRM-system er noget for din underafdeling.

Tilmelding
Tilmelding foregår via hjv.dk
Ordrenummer er: 714865

I tilfælde af overbooking prioriterer regionerne mellem de tilmeldte.

 13. 00 Workshops, 2. runde
 14. 00 Kaffe
 14. 30 Workshops, 3. runde
 15. 30 Workshops, 4. runde
 16. 30 Afslutning, og sammenfatning
 17. 00 Hjemrejse

 9. 30 Ankomst og morgenmad
 10. 00 Velkomst 
 10. 05 Praktisk info ved arrangørerne 
 10. 15 HJV kommunikationsstrategi
 11. 00 Kort pause
 11. 15 Workshops, 1. runde
 12. 15 Frokost

14. maj 9.30 – 17.00, Flyvestation Skalstrup
28. maj 9.30 – 17.00, SOK (Århus)

Kursus i hav-
nebevogtning 
2010. Foto Jess 
Abrahamsen.

Mød info-kollegaer fra hele HJV.

MHV-gængere til Nijmegen.
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Tag et foto af flotillens 
fartøj og vind en bog 
eller få chancen for at 
få jeres fartøj på marine-
foreningens julemærke.  

•   Billedet skal være taget fra siden, 
og fartøjerne skal være under 
gang, i dagslys og gerne med et 
lokalt kendetegn i baggrunden.

•   Billedet skal helst være af en op-
løsning svarende til 300 dpi eller 
f.eks. fylde mindst omkring 1 MB, 

og undgå datotekst på billederne.
•   Billedet og navnet på fotogra-

fen kan fremsendes via mail til 
orlogskaptajn Peter Nielsen på 
hjk-mhv-red1@mil.dk og cc til 
marine@hjv.dk. 

•   Skæringsdatoen er 30. april i år, 
og vinderbilledet offentliggøres 
selvfølgelig her i Martha.

Læs evt. mere på MHV-nyhed fra 16. 
februar på hjv.dk bag login.

Af Henning Bach, flotille 255 Korsør 

Søværnets Våbenkursus, Sjællands Odde, over-
tog den 21. januar et patruljefartøj, der hidtil har 
forrettet tjeneste i marinehjemmeværnet. Fartøjet, 
nu ex. MHV 90 BOPA, blev ved samme lejlighed 
tildelt navnet Y 343 LUNDEN.  
LUNDEN afløser et ældre fartøj af samme navn 
som slæbe- og bugserfartøj for de store skyde-
mål, der anvendes af Søværnet i forbindelse med 
uddannelserne på Søværnets Våbenkursus.

Marinehjemmeværnet har ved flere lejlighe-
der overtaget fartøjer fra Søværnet i takt med 
overførelsen af opgaver fra Søværnet til marine-
hjemmeværnet, men det er første gang i historien, 
at Søværnet overtager et fartøj fra marinehjem-
meværnet. Fra flere deltagere blev dette karakteri-
seret som endnu et tegn på det nære samarbejde 
mellem moderværnet, Søværnet, og marinehjem-
meværnet.

Fartøjet blev overdraget af Chef for Ma-
rinehjemmeværnet, kommandør Jens 
Walther, til Chef for Søværnets Special-
skoler, kommandør Jens Klaus Hansen, 
der overdrog fartøjet videre til Chef for 
Søværnets Våbenkursus, kommandør-
kaptajn Gustav Lang. Herefter navngav 
marinehjemmeværnets orlogspræst 
Camilla Munck, der også er sog-
nepræst i Odden Kirke, far-
tøjet med gode ønsker 
for skib og fremtidig 
besætning. 

Marinehjemmeværnets 
orlogspræst Camilla 
Munck navngiver LUN-
DEN ved Søværnets 
Våbenkursus. Foto: Sø-
værnets Våbenkursus.

Søværnet overtager fartøj 
fra marinehjemmeværnet 

 FotoKonKurrence 

Et eksempel på den type billeder, konkurrencen efterlyser. Her ses Korsørs gamle MHV 
90 BOPA, som nu hedder LUNDEN og sejler for Søværnet.

7
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Tekst: SAR-instruktør B. T. Madsen 

Fartøjsførere (FARF) og navigatører 
(NAV) i marinehjemmeværnet får en 
Search And Rescue (SAR) uddan-
nelse på et meget højt niveau - både i 
forhold til Søværnet og til international 
målestok. Inden en FARF ”slippes 
løs” på havet, har FARF - udover den 
basale SAR-uddannelse - også fået en 
On Scene Coordinator (OSC) uddan-
nelse. Den giver FARF mulighed for at 
lede andre redningsenheder, når der 
skal eftersøges og reddes personer 
i nød på havet. Ifølge Joint Rescue 
Coordination Centres (JRCC) SAR-
statistik har adskillige FARF deltaget 
dels i OSC-rollen og dels som Search 
and Rescue Unit i SAR-operationer. 

Men hvordan kan FARF/NAV så 
sikre sig stadigt at have en ”skarp” 
SAR-uddannelse? Der findes et par 
muligheder. 

Teoretisk vedligeholdelseskursus
FARF og NAV kan sikre sig en god 
SAR-mæssig erfaring ved at deltage i 
brevkurset H8550. Kurset indeholder 
opgaver fra live SAR-scenarier. Det 

er dog udelukkende opgaver på det 
teoretiske plan. 

Eller JRCC 
vedligeholdelseskursus
Hvis man er til en mere udfordrende 
træning, er der også en anden 
mulighed. Vagtholdene under JRCC, 
skal - for at holde status - årligt deltage 

i et JRCC vedligeholdelseskursus 
på Flådestation Frederikshavn. For 
at give kurset et så realistisk præg 
som muligt tilbydes kursisterne 
adskillige medspillere. Medspillerne 
er Redningsvæsenet, Søværnet, 
Flyvevåbnet, Politiet, VTS Storebælt 
og Lyngby Radio. Kurserne består 
af simulering af SAR-scenarier, 
som foregår i ’SAR-træneren’ på 

Flådestation Frederikshavn. De sidste 
par år har Marinehjemmeværnets 
FARF også fået den udfordrende og 
spændende mulighed at deltage i 
disse meget realistiske SAR kurser. 

3 dage med flere scenarier
Gennem de 3 dage (hverdage), som 
kurset varer, udstikkes der i de forskel-
lige scenarier en OSC, der også kan 
være en FARF fra MHV. Samarbejdet 
med SAR Mission Coordinator (SMC) 
og OSC trænes for at forbedre mulig-
heden for, at operationer ender med et 
lykkeligt udfald.

Udbyg dit SAR-netværk
Der er stor søgning til kurserne fra de 
forskellige medspillere, men der mang-
ler ofte FARF fra MHV. Det er en frem-
ragende mulighed for at få pudset sine 
praktiske SAR erfaringer af og samtidig 
få udbygget netværket til SAR-folk i de 
SAR-organisationer, vi samarbejder 
med, i en meget positiv atmosfære.

I 2011 afvikles der seks JRCC vedli-
geholdelseskurser. Datoerne kan du få 
på dit MHD. Meld dig til, det er et godt 
og lærerigt kursus.

JRCC SAR-kursus

SAR-kurset ved JRCC giver mulighed for at spille scenarier igennem sammen med kollegaer fra hele SAR-beredskabet. 
Foto: John Strøbæk. 

  tiLBud tiL
 fartøjsførere og navigatører:

“Det er en fremragende mu-
lighed for at få pudset sine 
praktiske SAR erfaringer af
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Af orlogskaptajn Leif Petersen, Marine-

hjemmeværnssektion Slipshavn.

Vi hører det hver dag. Alle medier bom-
barderer os med, hvad der nu er sundt 
og ikke sundt. Og selvfølgelig skal 
marinehjemmeværnets besætninger 
også leve sundt, når de er ude at sejle, 
men det skal også smage godt.

18 af marinehjemmeværnets 
hovmestre var samlet på Slipshavn i 
weekenden den 22. og 23. januar for 
at diskutere og få inspiration til sund 
kost i fartøjerne. Skolen havde arran-
geret et besøg på Nyborg Kostskole-
gymnasium, hvor kok og køkkenleder 
Ulrich Rasmussen introducerede ny og 
sund mad. 

Introduktionen blev ganske kort, 
for Ulrich havde planlagt, at deltagerne 
selv skulle lave retterne. Hovmestrene 
blev delt i tre grupper. En gruppe 
skulle lave salater, en anden gruppe 
bage forskellige brød, og en tredje 
gruppe blev sat til at lave en sammen-
kogt ret, ikke som vi normalt kender en 
sammenkogt ret, men på Ulrich-måde.

reSuLtatet eFter to tiMerS 
anStrengeLSe BLev:
Salat: Marokkansk gulerodssalat, 
grov råkost med rosenkål og rødder og 
bagte jordskokker med grønkålssalsa. 
Brød: poilâne brød, olivenbrød med 
hvidløg, tomat-æblefocaccia og et 
lækkert kernebrød. 
Den varme ret: Kylling- karryret 
med årstidens grønsager.  

Ulrichs måde at tilberede maden på 
gjorde, at der kun blev anvendt halv 

mængde kylling og dobbelt portion 
grønsager, og ingen opdagede det!
Alt sammen sund mad og så smagte 
det pragtfuldt.

Der er nogle flotiller, som kan 
glæde sig til at komme ud at sejle, 
hvis de er så heldige at have en af de 
hovmestre, der deltog i weekenden. 
Og jeg som forfatter af denne artikel 
er også helt sikker på, at de, som 
ønsker opskrifterne, kan få dem ved 
at henvende sig til lejope@mil.dk.
Bon Appetit!

Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Nyt fra Slipshavn 

På Slipshavn har du mulighed for at 
gøre endnu en forskel.

Er du klar til - og har du mod på nye udfordringer, så 
er det dig, vi gerne vil høre fra. Slipshavn og kur-
sisterne har brug for din hjælp for at efterkomme et 
fælles ønske om mere uddannelse.

Lige nu har vi brug for flere instruktører til speed-
bådskursus, dæksgastkursus og NAV I – III kurserne, 
herunder også til ECPINS- og radarkursus.

Forudsætningerne for at kunne virke som instruk-
tør på Slipshavn er, at du er autoriseret fartøjsfører 
og har gennemført instruktørkursus.

Har du spørgsmål, eller er du bare klar til at kaste dig ud 
i det, så kontakt Slipshavn:
NAV I – III samt ECPINS og radar: Tine Ovens 6331 7519 
Speedbåd og dæksgast: Kurt Runge 6331 7512 

Slipshavn og kursisterne har brug for din hjælp

Hvis du er klar, så venter der en masse gode oplevelser med 
kursisterne. Foto: Bjarne Olsen

vi skal leve sundt 
En række hovmestre har 
lært at bage sunde brød  
og lave lækre retter med 
masser af grønt.

Marrokansk gulerodssalat, olivenbrød med hvidløg og flere andre lækkerier var på 
menuen på det sunde kursus. 
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Havforskning

Af Ninna Falck 

Det er bydende nødvendigt for hav-
forskningen, at forskerne har adgang 
til at komme ud på havet med deres 
måleapparater og med deres ustyr 
til at tage prøver, men universiteterne 
råder ikke selv over en flåde af fartøjer. 
Dansk Center for Havforskning er en 
helt ny institution, som arbejder på 
tværs af de danske universiteter for 
at sikre en optimal udnyttelse af de 
midler, der er afsat til at drive hav-
forskning, herunder chartring af skibe 
og samarbejde med Søværnet – og 
altså nu også samarbejde med 
marinehjemmeværnet (MHV).

Pilotprojekt skal afdække 
mulighederne
Den 8. februar underskrev MHV 
og Dansk Center for Havforsk-

ning en aftale om et pilotpro-
jekt, der gennemføres i 2011 i et 

Marinehjemmeværnet i nyt samarbejde

                                                                              

Havforskningen i 
Danmark kan angiveligt 
hente stor hjælp hos 
marinehjemmeværnet. 
Et nyt pilotprojekt 
skal afklare, hvordan 
samarbejdet kan lade 
sig gøre i praksis. 

oM havForSKningHavbunden  
og iltsvindet
Professor Bo Thamdrup, Biolo-

gisk Institut, Syddansk Universitet 

forsker i havbunden og dens betydning for 

havmiljøet. Han vil gerne med marinehjem-

meværnet ud og tage prøver og forske i de 

processer, der foregår i og ved havbunden. 

”Omsætningen af døde alger på havbunden 

bruger ilten, og når de går i forrådnelse, dan-

nes der svovlbrinter, der virker som gift på 

de levende organismer”, oplyser Bo Tham-

drup ”Når vi har iltsvind, starter det altså 

på havbunden og stiger op. Derfor ser man 

også først skader på bunddyrene som f.eks. 

jomfruhummeren”, forklarer han.

Projekt med MHV
Bo Thamdrup vil gerne ud 

og bruge en såkaldt Haps 

sammen med marinehjem-

meværnet. Hapsen består 

af et rør, som borer sig 

ned og tager en prøve af 

havbunden i form af en 

prop på ca 25 cm længde. 

Røret er monteret i en 

stor ramme, som kan 

stille sig på havbunden 

uden at rode den 

op, så forskerne 

kan få en prøve af 

havbunden med 

alle lag intakte 

– også det 

øverste.

På jagt efter 
dræbergoplen
Professor Hans Ulrik Riisgård 

forsker i forekomster af gopler og 

herunder ikke mindst de såkaldte  dræber-

goplers udbredelse og koncentrationer. 

Goplerne synes at være i fremgang ikke kun 

i de danske farvande, men også globalt. Det 

skyldes tilsyneladende en kombination af 

klimaændringer, overfiskning (sild og gopler 

lever begge af ’zooplankton’) og overgødsk-

ning af især nitrat fra landbruget. Massefore-

komster af gopler er ved at udvikle sig til et 

stort problem i Limfjorden, hvor de har slået 

økosystemet i stykker. Masseforekomster 

har også givet problemer for skotske og irske 

havbrug, hvor enorme sværme af små gopler 

har brændt 10.000vis af opdrætsfisk ihjel og 

i Middelhavet langs den spanske og franske 

kyst, hvor store mængder af gopler truer det 

vigtige turisterhverv.

Projekt med MHV
Hans Ulrik Riisgård vil sammen med MHV 

udsætte et goplenet for at indsamle gopler. 

Nettet er 1,5 meter i diameter og 5 meter 

langt. ”Vi skal ud med marinehjemmevær-

net og finde ud af, hvordan vi skal sejle, så 

nettet fisker ordentlig, og se hvor lang tid det 

tager”, forklarer Hans Ulrik, som også skal 

have uddannet to mand ved MHV’s maritime 

sikkerhedskursus til projektet. ”Det ville være 

genialt, hvis vi kunne komme ud og skrive 

goplerne i mandtal med marinehjemmevær-

net”, fortæller Hans Ulrik, som på sigt gerne 

så projektet udvidet til flere fartøjer rundt i 

landet, så man kan holde øje med goplernes 

fremmarch.

De studerende skal til søs
Kirsten Habicht er lektor ved Biologisk Institut, Syddansk Uni-

versitet, hvor hun underviser de studerende i marin mikrobiologi. 

Kirsten Habicht vil meget gerne have sine studerende med 

i felten på havet, så de kan lære at tage prøver til forskellige projekter. 

”De studerende skal kunne indsamle havvand og havbund til ana-

lyser i laboratoriet”, forklarer Kirsten, ”For de studerende, som vil 

være havbiologer, er det vigtigt at vide, hvordan man tager prøver 

fra skib.” Kirsten vil blandt andet gerne ud med de studerende til 

’Ærødybet’, hvor de kan tage prøver ved forskellige vanddybder 

og studere bakterier ved iltet og ikke iltet vand. 

Projekt med MHV
Kirsten Habicht kunne godt tænke sig at arbejde med den så-

kaldte Haps til havbundsprøver, en vandhenter og en CTD-måler, 

der kan måle temperaturer og saltindhold i vandet. Her er Hapsen 

en stor udfordring. ”Vi har aftalt, at vi i maj vil teste, om vi kan tage 

prøver med kranen.” fortæller Kirsten om sin del af pilotprojektet.

MHV 801 ALDEBARAN og dens 
kran, som skal anvendes ved flere af 
projekterne. Foto: Jan O. Madsen.
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Marinehjemmeværnet i nyt samarbejde

                                                                              

samarbejde mellem Marinebiologisk 
Forskningscenter (Biologisk Institut, 
Syddansk Universitet) i Kerteminde 
og Hjemmeværnsflotille 241 Odense/
Kerteminde med deres fartøj MHV 
801 ALDEBARAN. Foreløbig er der 
tale om et pilotprojekt, hvor man vil 
undersøge, om MHV kan understøtte 
forskellige typer af havforskningspro-
jekter, og om det er praktisk muligt at 
tilpasse havforskernes sejladsbehov til 
MHV’s øvrige opgaver, dvs. om man 
rationelt kan tilpasse forskning og 
planlagte øvelsessejladser mv.

Velkomment samarbejde
”Det er særdeles velkomment, at dan-
ske havforskere nu får mulighed for 
at sejle med marinehjemmeværnets 
skibe, som er en værdifuld national 
ressource, der bør udnyttes optimalt”, 
udtaler professor Hans Ulrik Riisgård, 
som sidder i bestyrelsen for Dansk 
Center for Havforskning og samtidig 

er daglig leder af Marinebiologisk 
Forskningscenter i Kerteminde. 
Også i MHV ser man meget positivt 
på det nye samarbejde. ”Marinehjem-
meværnet ser frem til samarbejdet 
og håber, at det vil være til gavn for 
såvel dansk havforskning som for 
marinehjemmeværnets professionelle 
udvikling”, siger Chef for Marinehjem-
meværnet, kommandør Jens Walther.

Flotillen: Vi er klar 
Kaptajnløjtnant Lars H. Hansen er 
chef for flotille 241 Odense/Kerte-
minde, som stiller op med besætnin-
ger og fartøj til pilotprojektet gennem 
2011. ”Det er jo et pilotprojekt, og vi 
er i en fase, hvor vi skal have afklaret 
de praktiske forhold omkring f.eks., 
hvor mange man kan tage af sted 
ad gangen, hvordan vi koordinerer 
samarbejdet omkring planlægningen 
af sejladserne, og så skal vi finde ud 
af, hvordan vi udsætter og bjerger de 

såkaldte Haps’er, som er ret tunge.” 
fortæller Lars. ”Lige nu er flotillens 
skib på værft, men alle besætninger er 
meget positive. Vi ser frem til samar-
bejdet, og vi afsætter gerne tid til det.”

Bliver pilotprojektet en succes, er 
der basis for at udvide samarbejdet 
med MHV til også at omfatte andre 
flotiller. 

oM havForSKning

Fra venstre: Jens Walther, Hans Ulrik 
Riisgård, Lars Hansen og Bo Thamdrup. 
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Af: Helle Kolding

Kommandør Jens Walther, tidligere 
kendt som Marinehjemmeværns-
inspektøren eller blot ’MHI’, fik ved 
årsskiftet ny titel og nye opgaver. Han 
er nu blevet udstyret med to kasketter, 
nemlig en som Chef for marinehjem-
meværnet (CH MHV) og en som Chef 
for Hjemmeværnskommandoens 
Logistikdivision (LD). 

Ny myndighed: MHV
Med oprettelsen af CH MHV stillingen 
er der samtidig oprettet en helt ny myn-
dighed, som er sammenlignelig med 
Totalforsvarsregionerne. 

Den nye myndighed fylder en pæn 
del af førstesalen i Generalstok på 
Kastellet, og her er to stabselementer 
- et MHV element og et rederkontor - 
der støtter CH MHV i det daglige virke. 
MHV elementet omfatter en assiste-
rende officer, kommunikationsrådgive-
ren og en stabshjælper. Rederkontoret 
består af tre orlogskaptajner og løser 
- som navnet siger - primært opgaver 
i relation til varetagelse af rederansva-
ret. Skibssikkerhed, operative forhold, 
bemanding og uddannelse. Kontoret 
har også ansvar for MHV rådsarbejde 
og kontrol af flotillernes indsatsevne

Et MHV Med Mening
”MHV visioner er ikke ændret, fordi 
organisationen er ændret. MHV 
Vision 2017 er fortsat gældende, og 
i dagligdagen oversætter vi den til: 
’Et Marinehjemmeværn med mening’ 
-  for den enkelte, for Søværnet og for 
samfundet. Men den organisatoriske 
ændring betyder en mere fokuseret 
organisation med klare kommandoveje 
og tydelig ansvarsplacering, så mulig-
hederne for at føre visionen ud i livet er 

blevet bedre,” forklarer den ’nye’ Chef 
for Marinehjemmeværnet, kommandør 
Jens Walther.

Bedre koordinering og 
sammenhængskraft
Jens Walther er samtidig sikker på, at 
de frivillige også vil kunne mærke, at 
marinehjemmeværnet har fået egen 
chef og ikke ’bare’ en inspektør.  
 ”Det vil de forhåbentlig komme til at 
mærke i form af en bedre koordinering 
af distrikternes virke, så de frivillige 
ikke vil opleve den store forskel mel-
lem distrikterne på øvelsesaktiviteter 
og administrative procedurer. Det vil 
skabe større samhørighed, gensidig 
forståelse og bedre muligheder for at 
gennemføre et sammenhængende 
øvelsesprogram,” siger kommandøren, 
og han fortsætter;

”Samtidig vil det være muligt i hø-
jere grad at effektivisere og koordinere 
sagsbehandlingen på distriktsniveau. 
Det vil betyde en mere kvalificeret, 
faglig sagsbehandling i marinehjem-
meværnet. 

Bægeret er fyldt for MHV
Umiddelbart mærker de enkelte sej-
lende flotiller ikke så meget til ændrin-
gerne. Deres opgaver har ikke ændret 
sig. Til gengæld har de rigeligt at se til.
”Opgaverne er af permanent karakter 
og knyttet til Danmarks rolle som sø-
fartsnation. Vores fartøjer er en meget 
efterspurgt kapacitet, og vi kan kun i 
meget begrænset omfang påtage os 
nye opgaver. Vi undersøger for tiden, 
om vi evt. kan løse opgaver for hav-
forskere, men så er det nok også slut. 
Bægeret er fyldt,” siger Jens Walther.
Kommandørens største bekymring 
lige nu er manglen på fartøjsførere, 
som har mulighed for at sejle inden for 
normal arbejdstid. Det er et område, 
der vil blive sat ekstra fokus på de 
kommende måneder.

Professionalisme uden 
kompromis
”Vores MFP-flotiller (Maritime Force 
Protection) er i rivende udvikling. Op-
gavefokus er ændret fra at være land-
orienteret til at være vand-orienteret. 

to kasketter og nye udfordringer

Kommandør Jens Walther er nu Chef for Marinehjemmeværnet.

ny organiSation

Marinehjemmeværnet har 
fået sin egen chef. Læs 
om hans opfattelse af den 
nye stilling og nogle af 
hans mål for MHV.
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Nyt fra 
Logistikafdelingen
1.  Logistikstrukturen er blevet styrket 

på alle niveauer og samtidigt for-
enklet i forhold til MHV 30 fartøjer 
Det lover godt for fremtiden. 

2.  Arbejdet med at opbygge en 
myndighedsbeholdning til alle MHV 
fartøjer er nu afsluttet. Der udestår 
nu blot at få alle fartøjer møn-
stret inden 30. september 2011.
Logistikafdelingen har allerede haft 
konstruktive møder distrikterne, 
fartøjsmestre og servicerende 
områdedepoter. 

3.  HJV’s munderingsudsalg (HMU) 
har desværre ikke fungeret tilfreds-
stillende. Logistikafdelingen er i tæt 
dialog med Forsvarets Materieltje-
neste om en løsning. På kort sigt er 

håbet, at varesortimentet i HMU 
kan udvides, og på lidt læn-
gere sigt er der planer om at 
oprette en Online Shop, der 
skal sikre alle Forsvarets 

ansatte og hjemmevær-
nets frivillige mulighed 
for at købe ekstra 

mundering mv. på en 
ny platform.

Chefen for marinehjemmeværnet har i 
sin division udover marinehjemmeværnet 
også Logistikafdelingen, som ligger i ’For-
tunstok’ på Kastellet. Det er lige overfor 
’Generalstok’, hvor marinehjemmeværnet  
har til huse. Chef for Logistikafdelingen er 
oberstløjtnant Paul Gordon Nielsen, af alle 
kendt som ’Gordon’. 

Mellem beslutning, ’kunder’ og 
indkøbere
Ud over chefen består logistikafdelingen 
af otte sagsbehandlere, heraf tre ’mørke-
blå’ dedikerede, der primært servicerer 
marinehjemmeværnet.
”Det er af stor betydning, at de kender til 
det materiale og de mennesker, de har 
med at gøre i dagligdagen,” pointerer 
Paul Gordon Nielsen. For afdelingen har 
at gøre med alt det materiel og alle de 
’stumper’, som hjemmeværnet bruger 
eller skal bruge. Det er ikke Logistikaf-
delingen, der bestemmer, hvad der skal 
købes ind og anskaffes. Disse opgaver 
beslutninger tages i Planlægningsdivi-
sionen, der skal levere et fyldestgørende 
grundlag, for at Logistikafdelingen kan 
iværksætte anskaffelser af den ene eller 
anden art. Alle anskaffelser gennemføres 
af Forsvarets Materieltjeneste (FMT), der 
også anskaffer materiel til de øvrige værn 
i Forsvaret.
 
Lang vej fra ønsker til 
fremskaffelse
”Det er vigtigt, at folk forstår, 
at det ikke er os, der træffer 
beslutningerne om, hvad 
der skal anskaffes, og 
hvem der skal have 
hvad og hvornår. Vi 
sørger alene for, at tin-
gene bliver tilvejebragt 
og kommer frem til 
brugeren,” smiler Paul 
Gordon Nielsen.

Han beder samtidig folk om at have 
tålmodighed, for processen kan somme-
tider være lang og tage mange måneder. 
Der er lang vej fra ønsker til bestilling og 
fremskaffelse. 

Paul Gordon Nielsen er glad for 
det tætte samarbejde, der er mellem 
logistikafdelingen og marinehjemme-
værnet. Marinehjemmeværnet er en stor 
”kunde” med mange komplekse og dyre 
materielgenstande, fra selve fartøjerne til 
værktøj og fendere. Paul Gordon Nielsen 
har store forventninger til fremtiden og ser 
frem til at løse alle udfordringer i et tæt 
samarbejde med alle interessenter. 

LogiStiKaFdeLingen: 

vi skaffer det, 
de andre beslutter

Det betyder en helt ny opgaveporte-
følje med at beskytte skibe og støtte 
Søværnet med kapacitetsopbygning 
- både nationalt og internationalt,” 
lyder det videre fra kommandøren.

”På sigt er målet en fortsat styr-
kelse af professionalismen, uden at 
gå på kompromis med sikkerheden 
og med behørig hensyntagen og ind-
dragelse af de frivillige,” fastslår Jens 
Walther. 

MHV chef med en ekstra hat 
De frivillige vil ikke få en mere synlig 
chef, da dobbeltfunktionen som 
chef for logistikdivisionen samtidig 
vil betyde ringere muligheder 
for at komme ud til de frivillige. 
Betydningen af at få egen chef vil 
de primært mærke gennem en 
koordineret og mere indflydelsesrig 
varetagelse af de frivilliges og 
marinehjemmeværnets interesser.”

Selvom chefen ikke selv vil få 
lejlighed til at komme ud til de frivillige 
så ofte som tidligere, pointerer han, 
at det på andre områder vil gavne 
marinehjemmeværnet at have den 
tætte tilknytning til logistikdivisionen.

”I den forbindelse vil jeg frem-
hæve betydningen af, at der er blevet 
oprettet en værnsfælles logistikafde-
ling med en oberstløjtnant som chef. 
Det vil helt sikkert være til gavn for de 
frivillige og skabe en større værnsfæl-
les logistikforståelse,” afslutter kom-
mandør Jens Walther.

to kasketter og nye udfordringer

ny organiSation

Uniformer, våben, køretøjer, fartøjer, fendere …  
Logistikafdelingen er hjemmeværnets udførende led 
på materielsiden. 

Mhv og logistikdivision

Mhv element

Logistikafdeling

rederkontor

Chef MHV og logistik

Assisterende officer
Kommunikationsrådgiver

Stabshjælper

Chef logistikafdeling
8 x sagsbehandlere
- heraf 3 mørkeblå

3 x sagsbehandlere
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Af Ninna Falck

De to marinehjemmeværnsdistrik-
ter har siden årsskiftet været i gang 
med at omstille sig til den ny struktur. 
En struktur, som har været under 
planlægning siden den nye distrikts-, 
regions- og værnsstruktur kom på 
plads i forbindelse med vedtagelsen af 
det seneste forsvarsforlig. Udviklingen 
af marinehjemmeværnsdistrikterne er 
altså sket sideløbende med udvik-
lingen af de tolv nye store hærhjem-
meværnsdistrikter og det landsdæk-
kende flyverhjemmeværnsdistrikt.  

Bemanding efter antal frivillige
For Marinehjemmeværnsdistrikt Øst 
og Marinehjemmeværnsdistrikt Vest 
betyder den nye struktur, at man er 
blevet normeret med fire ekstra med-
arbejdere og har fået en ny opbygning 
af organisationen.

”Vi når frem til en styrkelse af 
distrikterne”, forklarer Chef for Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, komman-
dørkaptajn Arne Petersen, som har 
siddet med i den arbejdsgruppe, der 
har udtænkt den nye distriktsorgani-
sation i hjemmeværnet. ”Alle distrikter 
i hjemmeværnet er nu dimensioneret 
efter antal aktive og antal underafde-
linger, og det er sådan set det, der 
har ført til den øgede bemanding i ma-
rinehjemmeværnet”, forklarer han. Det 
er dog ikke kun marinehjemmeværns-
distrikterne, der har fået øget beman-
ding. De tolv hærhjemmeværnsdistrik-
ter og flyverhjemmeværnsdistriktet er i 

sagens natur også blevet opnormeret, 
i og med at de er blevet færre distrik-
ter, der nu hver dækker flere underaf-
delinger. 

Mere ud til flotillerne
”Vi skal stadig løse de samme 
opgaver, som vi hidtil har gjort, men 
det kan nu blive med bedre kvalitet 
og større mulighed for at komme ud 
til de frivillige og støtte”, siger Arne 
Petersen. ”Det betyder også, at vi har 
valgt et produktionsmål for at komme 
ud til flotillerne, og den disposition 
er ikke uden et frivilligt fingeraftryk”, 

forklarer Arne og henviser til den 
frivillige arbejdsgruppe ”AG MHV”, 
som netop har appelleret til, at de 
fastansatte skal komme mere ud med 
støtte og synlighed i flotillerne. Der 
bliver stadig én fast kontaktperson 
til hver flotille, og hertil kommer et 
antal fagligt ansvarlige, som man kan 
trække på.  
 
Tre nye sektioner
”Det nye for os på distrikterne er også, 
at vi nu er delt op i tre sektioner”, siger 
næstkommanderende ved Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest, orlogs-

Mere tid til at komme 
ud til flotillerne
Marinehjemmeværnsdistrikterne er blevet styrket i den nye struktur. 
Med flere ansatte er målet mere tid i flotillerne og højere kvalitet i arbejdet. 

ny organiSation

Chef MHD

Chef OP- & UDD SEK
Operationsofficer
Uddannelses- og 

øvelsesofficer
Uddannelses-
befalingsmand

Operations-
befalingsmand

Chef planlægningsof-
ficer

Logistikofficer
Logistikbefalingsmand

Forsyningshjælper

Sekretariatsleder
2 x Økonomiassistent

Personelassistent
Administrations-

assistent

Næstkommanderende

Marinehjemmeværnsdistrikt

operations- og 
uddannelsessektion

planlægnings- og 
logistikdivision

Sekretariat
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Øst og vest
kaptajn Pia Johnsen. ”Det giver 
en meget klar ledelsesstruktur og 
friholder chefen for en del persona-
lemæssige opgaver” fortælle hun 
om nogle af fordelene ved den nye 
struktur. Under chefen og næst-
kommanderende er der nu en Ope-
rations- og uddannelsessektion 
med fem militære medarbejdere, 
en Planlægnings- og logistiksektion 
med fire militære medarbejdere og 
et sekretariat med fem civile med-
arbejdere. Her er især operations- 
og logistikområdet blevet styrket i 
forhold til tidligere. 

Fortrøstningsfuld
Arne Petersen er meget tilfreds 
med, at distriktet nu også får flere 
befalingsmænd end før. Med en 
seniorsergent og to chefsergenter 
forventer han mere kontinuitet på 
visse områder. ”Det er gode erfarne 
folk, som vil blive ved distrikterne 
i længere perioder”, siger han. Og 
som en sidste bonus ved den nye 
organisation nævner han, at der bli-
ver tilført tre ekstra tjenestebiler pr. 
distrikt, så det større antal ansatte 
får lettere adgang til at komme ud 
til flotillerne. ”Jeg er i det hele taget 
rimeligt fortrøstningsfuld med den 
nye struktur”, fastslår Arne Peter-
sen. 

På plads til efteråret
Det kan så komme til at vare lidt, in-
den distrikterne og flotillerne helt får 
fuld valuta af den nye organisation. 
De nye folk skal køres ordentligt ind 
i opgaverne, og så skal de i øvrigt 
først lige ansættes. ”Vi mangler at 
besætte tre militære stillinger”, siger 
Pia Johnsen, ”men vi forventer, at 
det er kommet på plads til efter-
året”.

Orlogskaptajn Jørgen Fink, 
Chef for Marinehjemmeværnsdi-
strikt Øst oplyser, at billedet er det 
samme her. ”Vi mangler at få ansat 
2 chefsergenter, og hertil kommer 
at en officer afgår her i 1. halvår, 
hvor afløseren først kommer den  
1. august.” fortæller han.

ny organiSation
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Marinehjemmeværnsditstrikt Øst*

Bagest fra venstre: Martin Jepsen, Kim Guldborg, Marianne Nilsson (bag 
Jørgen Fink), René Krarup Holm, Helmuth Thomsen, John Egemar Andersen, 
Jesper Lauersen. 

Forrest fra venstre: Peter Jensen, Mette Pilemand Larsen, Jørgen Fink, Henrik 
Grejs, Bente Eva Jensen.

Marinehjemmeværnsdistrikt vest*
 
Bagest fra venstre: Pia Johnsen, Gert T. Jakobsen, Ulrik G. Nielsen, Hans 
Strægaard, Claus M. Ibsen.

Forrest fra venstre: Katja Astrup, Karina Hjelmager, Marianne Vilhelmsen, 
Arne Petersen, Helle Boesen, Ginette Kattrup, Charlotte Falkenstrøm.

* Medarbejderstaben, som den så ud den dag, fotografen kom forbi.
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Af Ninna Falck

Man skulle ikke tro det, men marine-
hjemmeværnet - barn af modstands-
bevægelsen og lillebror til søværnet 
- fylder 60 år til næste år. Det skal 
selvfølgelig fejres.

Jubilæumsplanerne
En arbejdsgruppe med frivillige, ansatte 
og selvfølgelig Marinehjemmeværnets 
Historiske Udvalg er allerede i fuld gang 
med forberedelserne.  

Invitationer og nærmere oplysninger 
om jubilæumsaktiviteter mv. vil tilgå 
flotillerne via distrikterne i løbet af året. 

Få lidt af jeres historie ud til alle
Ingen jubilæumsbog eller et jubilæ-
umsmagasin kan yde noget, der ligner 
retfærdighed for marinehjemmeværnets 
historie.  

Derfor kan alle flotiller bidrage med 
deres egen fortælling i en elektronisk 
bladrebog, som sendes ud på en 
jubilæums-DVD til alle modtagere af 
Martha. Her kan flotillerne i billeder og 
tekst f.eks. beskrive deres oprettelse, 
deres fartøjer, flotillelokaler og organi-
satoriske udvikling gennem tiden eller 
måske ikke mindst nogle af de helt spe-
cielle indsættelser, øvelser eller person-
ligheder osv., der har været igennem 
tiden. Hvis man holder sin tekst inden 
for ca. 10 almindelige wordsider, vil det 
være hensigtsmæssigt. Indlæg på over 
15 sider tekst bliver for meget. Med 
39 flotiller kan det ellers hurtigt blive et 
værk, som ingen nogensinde kommer 
igennem.

Del jeres billeder og film
På DVD’en bliver der også plads til 
flotillernes billeder og film -  dog ikke 

 60 år på havet 

Der sættes fendere af bildæk.  
Faaborgs MHV 54 fra træskibenes tid.

Kvindelige Marineres Musikkorps øver i 
Arresødallejren tilbage i 50’erne.

Marinehjemmeværnet har rund fødselsdag til næste år. 
Den skal markeres med fest, udstillinger og jubilæumsudgivelser.      

MHV 60 år 

Programmet lige nu:
 
1.  Jubilæumsfest den 26. maj på 

det eneste rigtige sted, nemlig 
Slipshavn, hvor alle flotiller kan 
melde ti deltagere til samt melde 
til ventelister ved eget distrikt. Der 
bliver plads til 500 i alt.

2.  Jubilæumsudgave af Martha 
udsendt sammen med en bonus-
DVD fyldt med materiale fra og 
om flotillerne.

3.   En særudstilling på Hjemme-
værnsmuseet i Frøslev, som 
desuden kan udlånes til andre 
museer.

4.  Jubilæumsmaterialer (lille folder 
mm), som kan anvendes og ud-
deles ved årets øvrige informati-
onsaktiviteter ved flotillerne.

5.  Jubilæumsinformation på hjv.dk 
samt pressetiltag.
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– for sikkerheden og havmiljøet 

Bevogtning og nærforsvarsenhed på bassin-
overvågning, dengang styrken var helt ny.

800-klassen, den mest udbredte skibstype i dag. 
Her på SAR-øvelse med en gammel ven, Sikorsky.  

i biografkvalitet. Igen vil hensynest til 
overskueligheden betyde, at der ikke 
er plads til alt. Der skal sorteres. 50 
billeder pr. flotille er tæt på toppen, 
og den uredigerede helaftensfilm fra 
miljøøvelsen sidste år er ikke hen-
sigtsmæssig. Gamle film har stor 
prioritet, og korte filmklip af nyere dato, 
som holder sig under ti minutter hver, 
er ok. Indscannede kopier af doku-
menter eller breve, som er helt centrale 
og afgørende for flotillen, kan også få 
en plads på DVD’en. Men igen helt ind 
til benet.

Start nu
Alt indhold til DVD’en skal være sendt 
frem lige omkring årsskiftet, så hvis 
man i flotillerne nu begynder at samle 
sine historikere og andre historisk 
interesserede og evt. laver en lille reda-
ktionsgruppe, skulle der være god tid 

til at indsamle og bear-
bejde tekst, billeder og 
film. Hvordan tekst, 
billeder og film skal 
fremsendes, i hvilke 
formater osv. vil alt 
sammen gå ud i en 
skrivelse, men man 
kan roligt starte op 
allerede nu. Man kan 
også nu begynde at 
tænke på, om der 
er særlige aktiviteter 
i 2012, som kunne 
bruges til at vise 
omverdenen, at 
deres marinehjem-
meværn fylder 60 
år. Martha følger 
selvfølgelig også 
op på udviklin-
gen.
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Af CBRN officer ved MHDV premierløjtnant 

Tonny Dalsgaard og CBRN beregner i HVF 

128 oversergent Mogens Hager.

Røde rindende øjne og løbende næser 
er nok den erindring, der står skarpest 
hos de fleste frivillige, når talen falder på 
”gamle dages” ABC-undervisning og 
den fælles tur i det lille indelukkede lokale 
fyldt med CS-gas. Men hvad - der for 
mange gav et yderst traumatisk forhold 
til alt, hvad der havde med ABC at gøre 
- blev startskuddet for en lille flok til en 
masse spændende oplevelser inden for 
det, der senere blev til CBRN (viden om 
Chemiske, Biologiske, Radioaktive og 
Nukleare midler og våben). 

CBRN-beregning
CBRN-beregning er behandling af de in-

formationer, der vil kunne indrapporteres 
efter et uheld eller et udslip med forure-
nende stoffer, så man ud fra disse bereg-
ninger kan varsle de involverede parter 
omkring uheldets udbredelse (farezonen) 
samt orientere om, hvordan man skal 
forholde sig overfor uheldet med hensyn 
til både beskyttelse og behandling af 
eventuelt tilskadekomne.

Startet under Den Kolde Krig
Under Den Kolde Krig, før murens fald 
og Sovjetunionens kollaps, opstod beho-
vet for hurtigt og effektivt at kunne varsle 
egne styrker, hvis fjenden skulle foretage 
et angreb med krigsgas eller atomvå-
ben. For at en sådan beregning kunne 
bruges, skulle den kunne forudsige ud-
bredelsen af forureningen, samtidig med, 
at den skulle kunne varsle om effekten af 

et eventuelt våben på et givet sted. Sagt 
på almindeligt dansk skulle beregningen 
kunne bruges til at advare og rapportere 
om, hvor gassen eller atombomben var 
landet (eksploderet), og hvor gassen eller 
den radioaktive sky ville bevæge sig hen.  

Fra manuelt til IT-program
Disse beregninger og varsler blev i star-
ten fortaget manuelt og indrapporteret 
pr. telefon, men i takt med udviklingen, 
blev den manuelle beregning suppleret 
af et nyt revolutionerende edb-program 
udviklet af Bruhn Newtech, kaldet for 
AC-analyse (nu kaldet for NBC-analysis).

Programmet kunne med sine faste 
indtastningsmuligheder og procedurer 
hurtigt og præcist beregne virkningerne 
efter ethvert angreb med masseøde-
læggelsesvåben. Disse beregninger, 
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I flotille 128 har man udviklet en helt særlig ekspertise inden for beregning af gift-
udslip. Flotillen arbejder med et CBRN-koncept, der er yderst relevant ved farlige 
transporter til søs.

er det ikke sådan noget med gasmasker?

          Den årlige NATO-øvelse, Brave Beduin. Forrest ses ’White Cell’, hvor man har overblikket, og hvor alle øvelsens indspil starter og slutter.

CBRN



varsler og prognoser kunne hurtigt og 
sikkert videreformidles elektronisk til 
alle involverede allierede parter. AC-
analyse-programmet blev hurtigt en fast 
integreret del i store dele af NATO´s vars-
lingsprogram, og en stadig udvikling af 
programmet har bragt det til et nutidigt 
Windows-baseret brugervenligt bereg-
ningsprogram. Den manuelle beregning 
øves stadig.

HVF 128 bevarer specialet
Med murens fald og Sovjetunionens 
kollaps forsvandt truslen om giganter-
nes kamp med brug af krigsgasser, 
biologiske våben og atombomber hurtigt 
gennem de gensidige nedrustningsaf-
taler mellem øst og vest. Mange ville så 
mene, at en stab af CBRN-beregnere 
ville være overflødig på et i forvejen 
knebent forsvarsbudget. Sandheden 
er da også, at CBRN-organisationen 
i det danske forsvar er blevet skåret 
betragteligt ned gennem de seneste 
forsvarsforlig. 
I takt med nedskæringerne i Forsvaret 
opstod der dog en lille gruppe frivil-
lige, der kunne se vigtigheden i, at man 
bevarede ekspertisen og muligheden for 
at kunne foretage sådanne forurenings-
beregninger og –varsler. Gruppen har 
i flere år dannet grundstammen i Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest´s stabsflotille, 
HVF 128. Opgavemæssigt er HVF 128 
ikke som andre flotiller ved distriktet. En 
af flotillens vigtigste opgaver er at støtte 
Søværnets Operative Kommando med 
supplementsbemanding i forbindelse 
med CBRN-beregning.

Nutidens trussel er til søs
Hvis man vælger at se bort fra den 
stadigt tilstedeværende terrortrussel, 
samt risikoen for forurening ved op-
fiskning af dumpede gasbomber eller 
ved udslip fra omkringliggende atom-
kraftværker, så tilbagestår der stadig 
den største forureningstrussel i de 
danske farvande.De danske farvande 
besejles hver dag af et stadig stigende 
antal skibe, hvoraf flere fragter farlige 
stoffer. 

Muligheden for at disse skibe in-
volveres i et uheld enten som kollision 
mellem to eller flere af disse skibe eller 
som grundstødning, hvor de farlige 
stoffer lækkes i havet i større eller min-
dre mængder, er til stede hver dag. 
Så det er ikke et spørgsmål om ’hvis’, 
men ’hvornår’ den store katastrofe 
indtræffer.

Træner scenarier med udslip fra 
kollisioner
HVF 128 har de sidste mange år bevæ-
get sig fra at øve beregninger på rene 
krigsscenarier til i dag udelukkende at 
beregne på relevante nutidsscenarier, 
hvor sådanne kollisioner eller grundstød-
ninger mellem kemikalietransporterende 
tankere er involveret.

Et muligt scenarie kunne være en 
kollision mellem en kemikalietanker 
og et andet fartøj på rute Tango (en af 
Kattegats store motorveje for skibs-
trafik) ud for Frederikshavn, skaden på 
kemikalietankeren er så stor, at der er 
udslip af kemikalier.

Opgaven er hurtigt og præcist at 
kunne konstatere, hvilke stoffer og hvilke 
mængde der er involveret i uheldet, 
samt hvordan vejrforholdene er på 
ulykkesstedet. Ud fra disse oplysninger 
beregnes udbredelsen (fareområdet) for 
kemikalierne samt de gasser, de even-
tuelt måtte udvikle, så eventuelle andre 
fartøjer i eller på vej mod området kan 
varsles mod mulige farer, før de sejler 
ind i det forurenede område. Samtidig 
kan myndighederne på land blive varslet, 
hvis der er risiko for, at stofferne rammer 
kysten.

Øver som specialister med 
søværnet
HVF 128 er meget aktive på dette punkt. 
Vi deltager sammen med Søværnet fire 
gange om året i SOKPLOT, som netop 
er en øvelse i beregning og varsling af 
forurenende hændelser til søs. Øvelser-
ne bruges til at øve og afprøve proce-
durer for, hvordan SOK hurtigst og mest 
præcist kan varsle egne og civile fartøjer 
om eventuelle farer ved at besejle et 
forurenet område. 

Denne ekspertise opnås kun ved 
til stadighed at øve sig og holde sig 
ajour på området ved at søge ny viden 
omkring forureningsbekæmpelse. Her 
spiller HVF 128 en særlig rolle. 
HVF 128 har de sidste mange år opbyg-
get et team af specialister inden for 
beregning af og varsling om effekten af 
forurening til søs ved deltagelse i såvel 
egne funktionsspecifikke kurser og 
øvelser, men også gennem eksterne 
kurser ved henholdsvis Hærens Ingeniør 
og ABC-skole (HIAS) og Center for Bio-
logisk bekæmpelse ved Statens Serums 
Institut (SSI).
CBRN-personellet ved HVF 128 skal ud 
over den store interesse for CBRN-om-
rådet også besidde gode evner inden 

for matematik, engelsk og IT. Specielt 
engelskkundskaberne er vigtige, da al 
information og kommunikation på områ-
det foregår på engelsk.

128 planlægger øvelser, og flere 
lande involveres
De seneste år har HVF 128 i samråd 
med Søværnet overtaget opgaven som 
øvelsestilrettelæggere og øvelsesledelse 
under øvelserne, så Søværnets faste 

CBRN-central på denne måde helt kan 
koncentrere sig om at øve i varsling og 
beregning af forurenende uheld til søs.

Der har dog længe været et ønske 
om at indøve og afprøve CBRN-proce-
durerne med deltagelse af andre landes 
søværn for at afprøve og koordinere 
indsatsen over landegrænser. Foreløbig 
har man inviteret Søværnet i Norge, 
Sverige og Tyskland til at deltage i 
SOKPLOT-øvelserne, og de har takket 
ja til invitationen. 

Ud over SOKPLOT-øvelserne del-
tager HVF 128 i Brave Beduin bereg-
nerøvelsen, som afholdes en gang om 
året på Skive kaserne. Det er den største 
CBRN beregnerøvelse i hele NATO med 
deltagelse af mange nationer. HVF 128 
flotillen deltager på denne øvelse både 
med supplementsmandskab til Søvær-
nets CBRN centraler samt til øvelses-
staben. 
Man kan altså roligt sige, at der stadig 
er liv i CBRN, og at kompetencerne på 
området stadig er meget efterspurgte.
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Admiralen og historien

   Kontrol af, hvad en hændelse i øvelsen har ramt.
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Af Ninna Falck

Når man sætter sig ned og regner lidt 
på, hvad marinehjemmeværnet har af 
operative fartøjsførere, kan man gøre 
tallene op på mange måder. Man kan 
se på, hvor mange der har et ’Q’ for 
uddannelsen – det giver et tal. Man kan 
også se på, hvor mange, der har ’Q’-et, 
men som samtidig også er flotillechefer, 
så får man et andet tal. Og hvis man så 
kigger på, hvor mange der er over 65 
år, eller som nærmer sig de 65, der er 
den absolutte 

pensionsalder for operative fartøjsfø-
rere, så ser det ikke længere helt så 
rosenrødt ud. Kigger man så ned i de 
enkelte flotiller, viser det sig samtidig, 
at der er meget store udsving i, hvor 
mange operative fartøjsførere, man har 
rundt omkring. Nogle flotiller har rigeligt 
med fartøjsførere, og andre kører på 
pumperne. 

Fartøjsføreren er en af de tunge
Marinehjemmeværnet trænger altså til 
at få flere i gang med de navigatoriske 
uddannelser og til at hverve målrettet til 
de navigatoriske funktioner og målrettet 
til visse flotiller. Alle funktioner om bord 
er nødvendige, for at en besætning er 
operativ, men fartøjsførerne vejer tun-
gere i det store regnskab, fordi de skal 
igennem en meget lang uddannelse, 
der tager mange år. Derfor opfattes 
mangel på fartøjsførere umiddelbart 
som et større problem, end ved andre 
funktioner, selvom en fartøjsfører jo ikke 
sejler et skib alene.

Analyse 
I Hjemmeværnskommandoens plan-
lægningsdivision har orlogskaptajn 
Morten Wenzel lavet et omfattende og 
grundig notat, der belyser fartøjsførersi-
tuationen. Her opstilles en række mulige 
løsningsmodeller.  

Kan man give yderligere dispensation 
til de 65-årige fartøjsførere? Kan man 
gøre uddannelsen kortere? Kan man 
udbyde mere koncentrerede uddan-
nelsesforløb? Kan man med fordel 
gøre noget for at rekruttere folk med 
en erhvervsmæssig navigatorisk 
uddannelse, som kan køre hurtigere 
igennem uddannelsen? Kan man 
lettere få folk på uddannelse om som-
meren? 
De mange ideér er blevet vendt og 
diskuteret, og der er nu sat projekter 
i gang, hvor der skal arbejdes videre 
med uddannelse og rekruttering. Pen-
sionsalderen bliver der dog foreløbig 
ikke rokket ved. 

Tiltag på vej
Alt dette betyder, at vi kan forvente, at 
der i løbet af året og i en tid fremover 
vil komme en række tiltag på området. 
Det kan være værd at være opmærk-
somme på i flotillerne, som jo er her de 
nye fartøjsførere skal rekrutteres til eller 
sendes på uddannelse fra. Ligesådan 
er det vigtigt, at alle flotiller med behov 
for fartøjsførere stadig kører på med 
hvervningen og får støtte til det. Her har 
Hjemmeværnskommandoens igang-
værende kampagne allerede i ordets 
oprindelige forstand sat fartøjsføreren 
på plakaten.

Fartøjsførere

FartØjSFØrere 

i FoKuS
Der skal flere fartøjsførere i marinehjem-
meværnet, og Hjemmeværnskommandoen 
sætter alle kræfter ind for at nå i mål.

At lede et skib med besætning er spændende. Det er også stort ansvar, og det kræver en lang uddannelse. 

Hjemmeværnets annonce for marinehjem-
meværnet viser en fartøjsfører.

kenneth, 38 år, fra kaStrup.

fartøjSfører i marinehjemmeværnet.

er til dagligt havneaSSiStent.

med en militær uddannelse fra 

hjemmeværnet kan kenneth og  

hans besætning deltage i efter-

søgninger og redningsaktioner til 

havs. de frivillige besætninger på 

marinehjemmeværnets 30 fartøjer  

er parate til at rykke ud døgnet 

rundt i hele landet.

læs mere om kenneths opgaver i 

hjemmeværnet på blivmedlem.nu

hjemmeværnetS frivillige uddanneS 

til at hjælpe folk i havSnød. 

det redder liv.

SmS hjv + navn, adresse, alder og email til 1245. Så bliver du kontaktet af en frivillig fra hjemmeværnet i dit område. alm. sms-takst.
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Af kommunikationsrådgiver Ninna Falck 

og orlogskaptajn Casper Max Larsen

Som følge af den ny organisation i 
MHV og i Søværnet har det været 
nødvendigt at konsekvensrette i en 
langt række RFM. Der har ligeledes 
været behov for at gennemse samt-
lige RFM, så skriftstørrelse, fonte og 
opstilling gennemføres efter de samme 
retningslinjer.

I marts 2011 udkom således et 
justeret RFM på CD, på hjv.dk og på 
de ansattes FIIN. Rederikontoret i 
Hjemmeværnskommandoen er ’ku-
stode’ på RFM, og bidrag er modtaget 
fra såvel den ansatte som den frivillige 

struktur i marinehjemmeværnet samt 
fra Søværnets Operative Kommando, 
Forsvarets Personeltjeneste og For-
svarets Materieltjeneste. Eventuelle 
gennemarbejdede forslag til forbed-
ringer kan desuden fremsendes af alle 
ad kommandovejen.
 
RFM opfylder et lovkrav
’Lov om sikkerhed til søs’ stiller krav til 
rederen om at tilsikre, at besætningen 
har den fornødne uddannelse, og at 
instrukser m.v. foreligger i nødvendigt 
omfang. RFM skal derfor betragtes 
som et opslagsværk, hvor fartøjsfø-
rerne og andre kan søge vejledning og 
hjælp i sit virke.  

for marinehjemmeværnsfartøjer
’Biblen’ i marinehjemmeværnet, RFM, er endnu en 
gang blevet revideret. Revisionerne er foretaget i sam-
arbejde med bl.a. Slipshavn og den frivillige struktur.

Reglement For Marinehjemmeværns-
fartøjer er et vigtigt opslagsværk for 
alt, der vedrører drift og sejlads med 
marinehjemmeværnets fartøjer.  
Foto: Bjarne Olsen.

RFM

At lede et skib med besætning er spændende. Det er også stort ansvar, og det kræver en lang uddannelse. 

Fornyet 
regLeMent 

Der er oprettet 
følgende nye RFM
RFM 2-23 Instruks for Vagt-
chefen
RFM 2-25 Instruks for Kommu-
nikationsgasten
RFM 2-26 Instruks for Hovme-
ster
RFM 2-27 Instruks for Syg-
domsbehandler
RFM 2-28 Instruks for Fartøjs-
mesteren
RFM 7-11 Rapportering af ska-
der og uheld
RFM 7-12 Forsikringsforhold og 
rapportering af personskader
RFM 9-11 Sundhedstjeneste i 
MHV
RFM 10-13 Datablad MHV 850 
klassen

Følgende RFM er 
rettet/justeret
RFM 1-14 Sejlads med MHV 
gummibåd
-  Her er der bl.a. indlagt en brie-

fingform, der skal gennemfø-
res forud for operationer med 
MHV gummibåd.

RFM 1-15 Transport af personel
-  Dette RFM omhandlede tidli-

gere begrebet ’boarding’, som 
nu er faldet ud og erstattet af 
begrebet ’transport’.

RFM 1-16 Sætning og hejsning 
af Gummibåd
-  Dette RFM er brudt helt op og 

foreligger nu i en form, hvor 
der er anvendt piktogram-
mer, og der er lagt et aktion 
card ind, som kort og præcist 
beskriver hejsning og sætning 
af gummibåd.

RFM 4-14 Generalrulle 
-  Her er også lagt en ny rulle ud, 

der i højere grad forholder sig 
til den moderne MHV flåde.

RFM 1-32 Farvandsovervåg-
ning
-  Her er ligeledes foretaget en 

række større rettelser. Bl.a. 
benævnes MAD (Marined-
istrikt) nu MOC (Maritimt 
Overvågnings Center).

RFM 2-11 Skydning fra MHV 
fartøj
RFM 2-31 Brotjeneste 
RFM 4-12 Journalføring
RFM 4-22 Autorisation af FARF 
og NAV
RFM 6-31 Deviationskontrol
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Tekst og foto: Kommunikationsrådgiver 

Ninna Falck 

Den 1. februar overtog Chef for Mari-
nehjemmeværnet, kommandør Jens 
Walther, et smukt stykke håndværk. 
En model af marinehjemmeværnets 
800-klasse bygget i størrelsesforholdet 
1:25.  Modellen er bygget i 1990 af mo-
delbygger Carsten Vittrup Jensen, som 
selv har bygget alting på skibet - selv 
gummibåden, capstan og redningsflå-

En præcis kopi af fartøjet MHV 803 ARIES er nu føjet 
til marinehjemmeværnets samlede flåde. Skibet er 
knap en meter langt, og modelbygger Carsten Vittrup 
Jensen har brugt 1.000 timer på at bygge det.

derne. Carsten har siden 1972 bygget 
godt 30 skibsmodeller, og han er 
meget glad for, at hans model af MHV 
803 ARIES lige netop er havnet ved 
marinehjemmeværnet.

Et kæmpe arbejde
1000 timer har Carsten Vittrup brugt til 
at bygge MHV 803, og det er gjort med 
stor præcision efter de originale teg-
ninger leveret af Søby Værft samt efter 
billeder, som skibsbyggeren selv har 

været ude at tage af alle detaljerne. 
Carsten Vittrup startede, som ved alt 
andet skibsbyggeri, med skroget og 
har herfra bygget hele skibet op. ”Det 
tager en hel vinter bare at bygge skro-
get”, fortæller Carsten. Skibet er lavet 
i træ, som er snittet, skåret til og limet 
sammen. ”Skroget i sig selv er slebet, 
spartlet og malet op til 20 gange” 
forklarer han om det store arbejde. 

Danmarksmester
MHV 803 ARIES 1:25 er ikke blot en 
udstillingsmodel. Den kan sejle, og der 
følger fjernstyring med. Ligesom sine 
storebrødre i marinehjemmeværnet 
har den glimrende sejlegenskaber og 
har sammen med Carsten Vittrup vun-
det flere Danmarksmesterskaber over 
andre modelbyggere. Her kæmpes på 
disciplinerne: præcision i byggeriet set 
i forhold til originalen og præcision i 
sejlads og havnemanøvrer.

Får en fremtrædende plads
”Vi er meget glade for at overtage denne 
flotte model af et af vores egne fartøjer”, 
siger Jens Walther. ”Skibet vil få en frem-
trædende plads herinde, og vi glæder os 
til at se det til dagligt og vise det til vores 
gæster”, fortsætter kommandøren, som 
heller ikke er afvisende overfor at udlåne 
skibet til marinehjemmeværnets udstil-
lingstjeneste. Marinehjemmeværnet har 
i øvrigt flere andre modelskibe af deres 
fartøjer, som står fremme ved myndighe-
derne og på Slipshavn.

nyt FartØj
til marinehjemmeværnet

Carsten Vittrup har 
bygget en tro kopi af
MHV 803 ARIES.

Flotte detaljer og lys i lanternerne.

MHV 803 ARIES, model 1:25 i selskab 
med Carsten Vittrups nyeste projekt: 
MHV 911 BOPA.
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Nyt om navne

MARINEHJEMMEVæRNET

MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 
VEST

OK Søren Beck er ansat i MHV 
rederkontor pr. 1. februar med 
hovedopgaverne; uddannelse og 
MFP. Søren har forrettet tjeneste på 
FALSTER-klassen og som chef på 
bla. LINDORMEN-klassen, NYMFEN,  
SVANEN & THYRA. På land har han 
gjort tjenste ved bl.a. Søværnets Of-
ficersskole, Søværnets Materielkom-
mando, NATO SeaSparrow Project 
Office (USA), Søværnets Teknikskole 
(chef), Søværnets Dykkerskole (chef) 
og Forsvarets Materieltjeneste.

MSPC Søren John Pedersen er 
pr. 1. marts ansat som stabshjælper 
i MHV elementet. Søren har været i 
Søværnet siden 1975, hvor han har 
været radiotelegrafist. Søren har 
haft længere tjenesteperioder ved 
Forsvarets Datatjeneste og som for-
bindelsesassistent på Thule Air Base. 
Senest har han sejlet med ABSALON 
og ESBERN SNARE som fotograf og 
PR-medarbejder i den danske stab i 
SNMG1 styrken.

MARINEHJEMMEVæRNSDISTRIKT 
ØST

OK René Krarup Holm pr. 1. januar 
er tiltrådt stillingen som NK ved MHDE
KL Ejvind Johansen Vonsild er pr. 
1. december tiltrådt stillingen som 
OPO LAND ved MHDE

PL Tommy Sørensen, HVF 132, er 
tillagt grad som KL i HJV og er pr. 1, 
januar tiltrådt funktionen som flotil-
lechef.

horsens på rette vej
Af Kai Højlund Mogensen

Efter at flotilleledelsen fra HVF 133 
Juelsminde/Vejle med FH Per Ulrik 
Nielsen i spidsen har ledet flotillen i 
knap 2 år, kom tiden til at udnævne 
en ny flotilleledelse i HVF 132 
Horsens. Det blev markeret ved 
nytårsparolen. 

Per konkluderede her, at 
selvom flotillen har været delvist 
handlingslammet i 2010 på grund 
af manglende fartøjsførere, har der 
alligevel været et pænt aktivitetsni-
veau, hvor den aktive del i gen-
nemsnit har brugt 200 timer i MHV. 
To informationsarrangementer har 
givet et forrygende godt resultat: 
12 nye gaster og flere er på vej. 
Det kræver, at der er nogle til at 
tage imod og til at skabe aktivitet. 
Her har flotillen haft en uvurderlig 
hjælp af Jess Abrahamsen fra HVF 
128, som i årets sidste 4 måneder 
har kørt en række uddannelses-
aftner. I distriktschef Arne Peter-
sens udnævnelsestale til den nye 
flotillechef,  forklarede han, hvordan 
Tommy Sørensen til sidst slog til 
efter at have tygget på Arnes tilbud 
i et stykke tid. 

Ved udnævnelsen blev Tommy 
tillagt grad af kaptajnløjtnant.  

Flotillen takkede Per for hans 
arbejde og overrakte ham flotillens 
våbenskjold. Den øvrige stab i 
flotillen blev også udnævnt, og der 
blev uddelt anciennitetstegn. I alt 
48 personer havde fundet vej til 
nytårsparolen, og så stort et antal 
kan kun være et synligt tegn på 
stor opbakning til den nye flotille-
ledelse. 

Årets flotille 2010: HVF 136 Sønder-
borg
Årets INFO flotille 2010: HVF 114 
Aalborg - Hals
Årets bedst skydende flotille 2010: 
HVF 125 BON/MFP Århus

PL  John Egemar Andersen er an-
sat på kontrakt ved MHDE i perioden 
1. februar til 30 april 2011.
OS Kim Guldborg er pr. 1. januar 
tiltrådt stillingen som OBM ved MHDE.
MOKS Ronni Krogh Haahr Fornitz 
er pr. 17. januar tiltrådt stillingen som 
stabshjælper ved MHDE.
SEKL Jesper Bo Laursen er pr. 1. 
januar tiltrådt stillingen som SEK01 
ved MHDE.

KL Alex Jan Poulsen, HVF 363 er 
pr. 31. december fratrådt stillingen 
som flotillechef.
 

Tommy Sørensen og Arne Petersen.
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Havhingsten fra Ledingsflådens tid og nutidens MHV 807 JUPITER, der sejler under kommando af 

Søværnet. Det maritime forsvar i Danmark har skiftet navn flere gange. Foto: Lars Dahl.

Af informationsofficer Helle Kolding

Hvad enten vi kalder vores maritime forsvar for 
Marinen, Søværnet, Sømilitæret eller Flåden, 
så ved de fleste, hvad der gemmer sig bag 
ordets betydning.

Flåden
I Arilds tid, eller da ’ruder konge var knægt’, 
havde Danmark ikke et egentligt sømilitær 
men en ledingsflåde, der i middelalderen blev 
brugt, når kongerne skulle erobre nye territo-
rier mod øst eller bekæmpe vantro hedninge 
ved Arkona.

Og så var der jo Kong Hans, der i 1510 
fandt på at udnævne en flådechef og kalde 
sine krigsskibe for ’Flåden’, hvilket jo betød, 
at vi sidste år kunne fejre Flådens 500 års 
fødselsdag.

Søfolk og marinesoldater
Herefter hed det sømilitær og marine, og i 
1600-tallet var marinesoldater og marinekom-
pagnier ret benyttet. Marinesoldaterne i de 
udnævnte marinekompagnier var soldater fra 
fastlandet, der blev brugt som kæmpende 
soldater på skibene. Deres opgave var at be-
skyde dæk og rigning samt at entre og erobre 

fjendtlige fartøjer. Resten om bord var søfolk – 
og altså ikke ’soldater’. 

Marinere og marinen
Disse kæmpende blev kaldt for ’marinere’ og 
blev brugt helt op til midten af 1700-tallet. De 
var sjældent populære, og de blev rekrutteret 
blandt folk med ringe baggrund eller som ikke 
kunne tilpasse sig andre steder. Det blev nær-
mest set som en straf at være mariner. Udtryk-
ket marinen greb dog om sig. Så meget, at vi 
på et tidspunkt har haft et marineministerium. 
Sidste marineminister hed F. H. Jøhnke, og han 
takkede af i 1905.

Søværnet 
I dag forbindes alt sømilitært i Danmark nok 
med Søværnet, men for eksempel i Frankrig og 
Tyskland bruges ordet Marine stadig. Nemlig 
’Marine Nationale’ og ’Deutsche Marine’. 

Men, men, men… Herhjemme er marinen 
dog ikke helt gået bag af dansen. For det fine 
ord lever stærkt videre i marinehjemmeværnet. 
På den måde er vi stadig en del af stolte gamle 
traditioner og alligevel noget helt for os selv, på 
den gode vis. Marine må der til! 

Kært barn med mange navne


