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“I er en fantastisk støtte”
MHV’s hjælp er uvurderlig, fastslår SOK. 
Læs det store tema om SOK’s o-rum

MFP på hård øvelse
Udsat for demonstranter,
frømænd og sure fiskere

Ekstra sejladser
NAV-studerende får
flere timer på søen

raketsucces
MHV var kontrolcenter for opsendelsen

Sea Daddy på Bornholm • Ærø belønnet • Jysk totaløvelse • Vind en Maglite LED
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Opgaven er 
omdrejnings-
punktet

I Marinehjemmeværnet kan vi nu 

sætte punktum for første halvår og 

se tilbage på en travl periode med 

løsning af mange opgaver. Opgaverne 

spænder vidt - lige fra raketaffyringer 

i øst til redningsoperationer i vest. 

Og det er jo opgaverne det drejer sig 

om i en ressourceknap tid, hvor der 

er kontant afregning. Hvis vi ikke kan 

levere ydelser, der er efterspurgte, til 

en konkurrencedygtig pris, så har vi 

ingen samfundsmæssig relevans.

Det giver derfor god mening, at tema-

et i dette nummer af Martha er vores 

evne til at levere efterspurgte ydelser. 

Og hvem er bedre til at vurdere det 

end vores operative arbejdsgiver - 

Søværnets Operative Kommando?

Som det fremgår af temaartiklen, 

yder Marinehjemmeværnet en god og 

værdsat støtte til søværnets løsning 

af de maritime myndighedsopgaver. 

De flotte ord fra SOK kan alle frivillige 

varme sig ved. Men naturligvis må det 

ikke blive en sovepude; det er kun en 

anledning til at forsøge at gøre det 

endnu bedre - både i den blå og den 

grønne del af Marinehjemmeværnet. 

Med modtagelsen af MHV 912 og de 

trailerbaserede gummibåde har vi nu 

en flåde af fartøjer og gummibåde, 

der skaber et optimalt grundlag for en 

fortsat udvikling af – Et Marinehjem-

meværn Med Mening.

Jens Walther

Kommandør

Chef for Marinehjemmeværnet

Martha i øvrigt

03 NAVEX, frivilligt initiativ
04 Øvelse med dykkere
05 Katastrofeøvelser
08 Ærø overtager DUBHE 
09 SAREX/ENVIREX Nord 
15 Tema: SOK’s o-rum
21 Fokus på fjernkending
22 Totalmønstring
24 Bøde for nødraket

Kollision langt ude i Østersøen. BALTIC 
SAREX træner internationalt samarbejde.

58 MFP’ere fik 
kam til deres 
hår ved den 
største øvelse 
i mange år.

I år blev det en succes. Læs om MHV 
og raketeventyret på Bornholm.

’Sea Daddy’ gør de nye gaster klar 
til dæksgastkursus.
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NAVEX

Af Ninna Falck

Marinehjemmeværnet tilbyder nu fælles 
sejladser for navigatører og fartøjsføre-
re på vej i uddannelsen. Her stiller MHV 
med skib, besætning og en fastansat 
kursusleder (KUL), som gennemfører 
sejladser efter de deltagende NAV-
studerendes behov og ønsker. 
 
Et ekstra tilbud om rutinering
NAVEX er et helt nyt tilbud om ekstra 
rutinering for alle, der har bestået NAV I 
i marinehjemmeværnet.  

Trænger du til mere tid på vandet 
eller mere rutinering i brug af ECPINS, 
brug af radar, ledelse af udsætning 
af flydespærring eller beregning af 
søgemønster? Så meld dig til en af de 
udbudte sejladser, og send dine evt. 
særlige ønsker frem i forvejen

Sejladserne benævnes NAVEX, og 
du kan frit melde dig til den sejlads, der 
passer bedst i din kalender, ligegyldigt 
hvor i landet den gennemføres. Eneste 
krav er, at du har gennemført NAV I.

Navigatorisk vitaminindsprøjtning
Der er udelukkende tale om rutinering, 
som ellers også foregår i flotillerne un-
der benævnelsen ’On the job training’. 
Du får ikke et Q, og du kan heller ikke 
dumpe – men du kan godt få en evalu-
ering af din indsats, hvis du ønsker det. 
Alt sammen for at stille dig stærkere i 
uddannelsen og for at give dig et ekstra 
tilbud for at få klaret kravene i On the 
job training-delen.

Samtidig får du også lejlighed til at 
træne sammen med andre NAV-stu-
derende fra hele landet, og du får gode 
muligheder for erfaringsudveksling med 
dem og med FARF og KUL ombord. Et 
gennemsyret navigatørmiljø kan man 
sige.

Snak på Slipshavn førte til idéen
Idéen, NAVEX er fostret af NAV-
studerende, Lene Brunemark, fra 
Flotille 471 Bornholm. Hun fik idéen 
under et NAV-kursus på Slipshavn, 
hvor snakken gik om behov for flere 
sejladsmuligheder for NAV-studerende 

kombineret med, at nogle fartøjsførere 
gerne vil sejle mere.

Lene luftede et forslag for sit 
distrikt, og sagen gik videre til Chefen 
for Marinehjemmeværnet. Herefter 
blev der nedsat en hurtigarbejdende 
arbejdsgruppe med repræsentanter 
fra Slipshavn, marinehjemmeværns-
distrikterne, Marinehjemmeværnets 
rederkontor og endelig Lene Brune-
mark.

Lenes forslag gik næsten lige igen-
nem, og resultatet blev et nyt direktiv 
for NAVEX.  
 

Frivilligt initiativ: 

Sejladser for ’NAV-studerende’  

 
Meld dig til NAVEX
Der er i 2011 udbudt følgende 
sejladser:
Øresund 2. – 4. september.
Smålandshavet  2. – 4. september.
Lillebælt  21. – 23. oktober.
Limfjorden 21. – 23. oktober.
Tilmelding via AKOS på hjv.dk.

Efter lynhurtig sagsbehandling er 
en frivillig idé blevet realiseret. Er 
du NAV-studerende, kan du nu få  
ekstra træningssejladser.

På NAVEX kan man træne alle navigatoriske discipliner. Det tilrettelægges efter kursisternes behov. Foto: Per Lynge.
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Søby Værft har 8. juni overdraget 
MHV 912 til hjemmeværnet. Det 
er sidste skib i den planlagte serie 
af 900-klasen og er samtidig skib 
nr. 30, som Søby Værft har byg-
get til hjemmeværnet. 
MHV 912 får basehavn i Kalund-
borg ved Flotille 251 Kalundborg. 
Her ligger det godt med sin ekstra 
miljøkapacitet i forhold til skibstra-
fikken i Storebælt og de mange 
grundstødninger ved Hatter Barn 
og Rev. 

Kristiansand

MHV 912 færdig

Kransen er lagt, og mindestøtten 
flankeres af dansk og norsk fane.

Nyeste skud på stammen, MHV 912.

Chefen for MHDV, komman-
dørkaptajn Arne Petersen har 
sammen med besætningerne 
på MHV 804 ANDROMEDA og 
MHV 902 MANØ været den 
traditionelle tur til norske  
Kristiansand for at mindes  
slaget ved Helgo-
land 9. maj 1864. 
Det blev markeret 
med æresvagt, 
mindetale og kranse-
nedlæggelse.

xxxxxx

Tekst: PL Jane Noesgaard Larsen

Foto: KL Per Lynge, flotille 368 Køge

Lørdag den 7. maj var 50 marinere 
fra flotillerne; MFP 200, HVF 362, 
HVF 368, HVF 300 og HVF 284 
samlet i strålende solskin og blæst 
på Køge Havn for at skabe opmærk-
somhed om marinehjemmeværnets 
mange opgaver. De besøgende 
kunne lytte til Kvindelige Marineres 
Musikkorps og opleve bevogtning 
med sweeping af køretøjer og en 
arbejdende sanitetsenhed, der be-
handlede alt fra læderede hænder til 
kuldeskader. 

Der var selvfølgelig også åbent 
skib og mulighed for at deltage i 
en sejlads med et af fartøjerne. 
På en af sejladserne blev 
der vist samarbejde med 
redningshelikopteren fra SAR 
Roskilde, og der blev hoistet 

til stor glæde for gæsterne.
Blandt dem, 

der valgte 
en sejl-

tur ud i Køge Bugt med MHV 907 
HVIDSTEN, var Køges fungerende 
borgmester, Thomas Kielgast, der 
var meget begejstret for at opleve 
marinehjemmeværnet til søs. Køges 
borgere fik et godt indblik i, hvad 
marinehjemmeværnet er i stand til at 
yde, og en af de lokale restauratører 
på havnen (Guldfisken) var så tilfreds, 
at han valgte at uddele smørebrød til 
hele banden, da arrangementet var 
lukket.

Blå dag 
på Køge Havn

Det er altid mere festligt 
med musik.

Sanitetsgruppen viser førstehjælp. En ’tilskadekommen’ lægges i halskrave og spæn-
des forsvarligt fast til sikker transport. 
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MHV 807 JUPITER har været godt 
i gang på det seneste med at sikre 
lystsejlernes værdier.

Først onsdag den 13. april, hvor 
der er inspektion af flotillen ombord 
på JUPITER. Midt i den koncentrere-
de gennemgang af Flotille 121 Hanst-
holm bliver inspektionen afbrudt af 
en henvendelse fra politiet om et 
bådtyveri. Flotillen og politiet er hur-
tigt parate, og JUPITERs gummibåd 
stryger af sted. Fra politiet modtager 
anmeldelsen, til den 28-årige bådtyv 
er blevet indhentet af gummibåden 
og arresteret, går der ikke en time.

Onsdag den 8, juni er der bud 
efter flotillen igen. Ved midnat 
løber en alarm ind fra Søværnet. En 
yngre mand er ikke kommet hjem 
fra en sejltur på Limfjorden, og hans 
pårørende har kontaktet politiet. 
Der samles hurtigt en 10-mands 
besætning, og JUPITER er af sted 
på SAR (search and rescue). Der 
søges intenst fra Feggesund og ud 

mod Løgstør i samarbejde med en 
redningshelikopter.

Omkring kl. 05.30 kommer den 
gode besked: Manden er fundet i sin 
båd ved sydspidsen af Livø Tap og 
reddet af helikopteren. JUPITER går 
nu mod Livø for at bjerge båden. Den 
viser sig at være grundstødt og ikke 
lige til at trække fri for gummibåden. 

Man ender med at grave en rende 
foran båden med årerne, så den 
kan flyde ud i Limfjorden igen. Efter 
den utraditionelle fritagning går det 
hjemad med speedbåden på slæb 
efter JUPITER. Senere kommer der 
besked om, at manden har det godt. 
En hektisk nat er endt med et godt 
resultat. 

7. og 8 juni deltog marinehjemme-
værnet i to store katastrofeøvelser 
med politi, beredskab, ambulancer og 
hospitaler. Over 350 personer deltog 
samlet i de to øvelser, som løb af 
stabelen i henholdvis Aabenraa Havn 
og Brassø ved Silkeborg. 

I Aabenraa var MHV 910 Ringen 
for en kort stund forvandlet til kryds-
togtskibet, AURORA, som anløb hav-
nen med 50 sårede og døde ombord 
og et par stykker, der var hoppet i 
vandet. Hele havnen blev omdannet til 
et inferno af udrykninger fra ambulan-
cer, politi- og brandbiler.

I Silkeborg var scenariet, at turbå-
den, MS HEJREN, var eksploderet og 
brudt i brand med 35 gæster ombord. 

Marinehjemmeværnet stillede med 
figuranter, sanitetstrailer, komman-
dovogn og MFP-flotille 116 og 127’s 
transportable gummibåde.

Der blev under øvelserne arbejdet 
på højtryk for at organisere redning og 
behandling af de mange tilskadekom-
ne, og Silkeborg fik desuden afprøvet 
sin nye akutlægehelikopter. 

Begge de store øvelser har givet 
indsatsledelserne gode erfaringer om 
især kommunikationen mellem de 
mange deltagere som f.eks. informa-
tion til hospitalerne om de patienter, 
der er på vej. Og marinehjemmevær-
net og deres deltagende kolleger fra 
hærhjemmeværnet har fået nyttige og 
spændende erfaringer med hjem.

En røgdykker har fundet en tilskade-
kommen. Foto Thorbjørn Ehlers.

Den bjergede speedbåd på slæb efter JUPITER. 

JUPITER på SaR og forbryderjagt

katastrofeøvelser i Jylland
 KæmPE
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Sømilitær Efteruddannelse, eller 
bare SME. De militært ansatte 
i marinehjemmeværnet tager 
nu hvert år et par dage på 
kursus, for at komme på 
omdrejningshøjde 
med alt det nyeste, 
man skal kunne til søs 
og til lands. Det blev i år 
bl.a. til kurser i ECPINS, 
radar, SAR og et par hav-
nemanøvrer.

De skal også kunne

Nye gummibåde 

Nye gummibåde til kaj ved Slipshavn.

Officererne øver førstehjælp. Fejl 
straffes med 10 armbøjninger.

Fire ud af i alt tolv gummibåde er 
afleveret til marinehjemmevær-
net fra leverandøren Pro-Safe. 
Marinehjemmeværnssektion 
Slipshavn har fået to til under-
visningsbrug, og Maritime Force 
Protection flotillerne 116 og 127 i 
Jylland har også fået en hver. De 
sidste 8 er snart på vej.

Af Ninna Falck og Fartøjsfører og instruk-

tør Bent Larsen, Flotille 242 Nyborg

Der kom mange gode erfaringer ud af 
en øvelse mellem Flotille 242 Nyborg, 
Fyns Dykkerklub og Falck den 14. maj 
på Slipshavn. 
Her øvede man bl.a. bjergning af en 
dykker fra havbunden, førstehjælp 
til en dykker med dykkersyge, og 
hvordan dykkere - der altid svømmer i 

par - skal forholde sig til 
skibenes redningsudstyr, 

hvis den ene er skadet. 
Det blev en spændende 

øvelse med en del aha-oplevel-
ser som:  At det er svært at bjerge en 
dykker med udstyr på. At en dykker 
ofte selv har en kraftig kniv på sig, 
som kan være velegnet til at skære 
den kraftige dragt op med (forsigtigt). 
At paramedicinerne kunne fortælle 
om dykkersymptomer, som sygdoms-
behandlerne ikke kender, og endelig: 
At det er vigtigt også at bjerge en 
dykkers udstyr, så man kan lære, 
hvad der evt. er gået galt med det. 
Udstyret kan bjerges senere, hvis man 
puster luft i det. Både dykkere, Falck 
og marinerne lærte meget nyt, og det 
er allerede aftalt at øve sammen igen 
– længere ude til havs og gerne med 
helikopter.

det er noget andet 
at redde en dykker

Marinehjemmeværnet har igen i år 
deltaget i den store øvelse BALTIC SA-
REX, hvor samarbejde og koordinering 
mellem enheder fra østersølandene 
trænes. Der deltog i år 28 overfladeen-
heder, 7 helikoptere og 4 fastvingede 
fly - heraf 3 fra flyverhjemmeværnet, 
som ifølge øvelsesledelsen gjorde et 

godt og professionelt indtryk. Der blev 
bl.a. trænet eftersøgning, kæmpe eva-
kueringer og selvfølgelig førstehjælp. 
SAR-instruktør, KL John Strøbæk, 
kunne fra Bornholm rapportere, at ma-
rinehjemmeværnets enheder gjorde et 
godt indtryk, og at man sætter meget 
stor pris på deres deltagelse i øvelsen.

BalTIC SaREX 
styrker samarbejdet

Dykkere med ud-
styr fylder meget.

Medic-teamet fra MHV 808 LYRA (bes. fra HVF 124) og MHV 813 BAUNEN i aktion 
på coasteren WARTENA, der havde mange sårede efter en stor ’kollision’.
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Om formiddagen mandag den 
28. marts blev Flotille 131 Esbjerg 
alarmeret af Søværnet. Der var 
konstateret et oliespild i Esbjerg 
Havn fra et skib, som lå til repara-
tion. Olien var på vej ud af havnen 
og ud i ’Grådybet’. 

Efter alarmeringen fik fartøjs-
fører, løjtnant Lars Hjort, samlet 
en besætning, og MHV 904 LYØ 
kunne gå i aktion. Besætningen 
udlagde skibets 360 meter flyde-
spærringer lige uden for havnen, 
hvor man fik fat i noget af den 
spildte olie, som nu havde samlet 
sig i store klumper.

”Olie fylder meget, når det først 
begynder at samle sig i klum-
per. Massen samler havvand og 
forøges ca. 7 til 11 gange”, forklarer 
flotillechef, kaptajnløjtnant Leif 
Davidsen. 

På grund af den stærke strøm 
i det smalle løb kunne LYØ’s flyde-
spærringer ikke kontrollere al olien, 
som løb ud mod vestsiden af Fanø. 
Her er der meget lavvandet, så 
MHV 904 LYØ kunne ikke forfølge 
resten af olieforureningen. Derfor 
kunne Søværnet sende skib og be-
sætning hjem igen efter 6.5 times 
god kamp imod olien. I aktionen 
deltog også: Dansk Miljøfly, Esbjerg 
Redningsstation og miljøskibet 
GUNNAR THORSON.

Af Helle Kolding - Foto: Søren Nielsen

Hendes Majestæt Dronningen og 
Hans Kongelige Højhed Prinsgema-
len var i maj på sommertogt i det 
nordjyske med Dannebrog. De frivil-
lige i Maritime Force Protection-flotille 
116 tog den lange vagt, da Kongeski-
bet skulle anløbe Hals. MFP 116 var 
ude med deres gummibåd kl. 02.00 
om natten for at ekskortere Dan-
nebrog sikkert i havn. Dagen efter 
mødte også MHV 816 PATRIOTEN 

fra Flotille 114 Aalborg/Hals op, og 
lagde sig betryggende i forlængelse 
af Dannebrog, mens 116 stod for 
sikkerheden i og omkring havnen og 
havnebassinnet.

Da de kongelige gæster tog til of-
ficielt besøg i Brønderslev, fik de frivil-
lige gaster fra marinehjemmeværnet 
så chancen for et hurtigt kik rundt i 
de officielle gemakker på det smukke 
kongeskib, som lige har gennemgået 
et omfattende værftsophold, hvor det 
blandt andet fik ny køl.

MFP-støtte til 
KongESKIBET

lYØ IndSaT 
til olieforurening 
ved Esbjerg 

det er noget andet 
at redde en dykker

En typisk olieklump. Foto: Alex Poulsen.
MFP 116 og PATRIOTEN 
sikrede Kongeskibet et trygt ophold i Hals.

Torben Carrock Olsens vinderbillede

Torben Carrock Olsen fra Flotille 255 
Korsør, har vundet marinehjemme-
værnets fotokonkurrence med hans 
foto af MHV 813 BAUNEN i flotte lokale 
omgivelser. Hans billede levede op til de 
opstillede krav om bl.a. eget fartøj un-
der gang med et lokalt motiv i baggrun-
den, gode lysforhold og høj opløsning. 
Tillykke til Torben Carrock, som har 
modtaget en bogpræmie.

Torbens billede vandt over 12 indsendte 
billeder, som jo langt fra dækker alle 
MHV fartøjer, men årstiden var måske 
heller ikke helt på konkurrencens side. 
Tak til alle der deltog i konkurrencen. 
Billeder af de resterende 18 fartøjer 
- efter samme opskrift som i konkur-
rencen  - er stadig meget velkomne. 
Send til orlogskaptajn Peter Nielsen på 
adressen: hjk-mhv-red1@mil.dk. 

Korsør vinder mHV 
fotokonkurrence



Mar-

tha  

·  

88

DUBHE til Ærø

Af Ninna Falck

”Jeg kan faktisk ikke helt forstå, at vi 
endelig har fået et nyt skib”, fortæller 
en meget glad leder af marinehjem-
meværnet på Ærø, løjtnant Erik Bjørn 
Sørensen. I de sidste mange år har 
flotillens medlemmer tålmodigt fulgt 
med, når øens skibsværft, Søby 
Værft, gang på gang har leveret nye 
flotte fartøjer til deres kollegaer i det 
øvrige marinehjemmeværn, mens 

de selv har sejlet en stribe af meget 
ældre modeller. 

Et mere effektivt beredskab
Lørdag den 14. maj blev Ærø-flotillens 
stædighed og tålmodighed endelig 
belønnet. 

Med overtagelsen af MHV 806 
DUBHE er Ærø nu fuldt på højde med 
de andre sejlende flotiller i mari-
nehjemmeværnet. Det er slut med 
gamle skibe. 

”Med DUBHE får vi på Ærø nu et 
større og meget mere tidssvarende 
skib. Det betyder, at vi får et mere ef-
fektivt redningsberedskab til søs, og 
at vi er bedre rustede til alle de andre 
opgaver, vi løser”, siger Erik Bjørn. 

Ø-sammenhold
Overdragelsen skete ved en 
ceremoni i Marstal Havn i silende 
regn. Vejret påvirkede dog 
tilsyneladende ikke 
paraden af hjem-
meværnsfolk 
synderligt, og 
de fremmødte 
Ærø-borgere 
havde selv-
følgelig taget 
paraplyerne 

med. Så der er måske noget om 
snakken, når Chef for marinehjem-
meværnet, kommandør Jens Walther, 
i sin tale fortalte om det særlige ’ø-
sammenhold’ og den store tålmodig-
hed og stædighed i flotillen: ”På Ærø 
har man bevist, at hvor der er en vilje 
er der en vej”, sagde kommandøren, 
som også understregede det impo-
nerende ved, at det er lykkes en af 
landets mindste kommuner at drive 
et hjemmeværn. Han roste desuden 
flotillen for sit høje aktivitetsniveau, 
inden han til sidst overdrog komman-
doen over DUBHE til flotillen.

Der er jubel på Ærø. Flotillens 37 år gamle fartøj, MHV 92 HOLGER DANSKE, 
er blevet skiftet ud med det langt nyere, større og mere effektive fartøj, MHV 
806 DUBHE.

ærøsk stædighed belønnet

Præcis som Kvindelige Marineres Musikkorps begyndte at spille den første march, kom regnen. Og den fortsatte stort set igennem 
hele ceremonien. Det forhindrede dog ikke orkestret i at spille veloplagt. Foto: Christian Jacobsen. 

Flotillen yngste mand, menig 
Kenny Søby Jørgensen, 
glæder sig over det nye 
skib. ”For mig var 90’eren 
skoleskibet, og nu kører 
det bare derudaf”, griner 
han, mens han tjekker 

talerstolens mikrofon. 

Der er jubel på Ærø. Flotillens 37 år gamle fartøj, MHV 92 HOLGER DANSKE, er ble-
vet skiftet ud med det langt nyere, større og mere effektive fartøj, MHV 806 DUBHE.

Øjeblikket Erik Bjørn Sørensen (tv.) har 
ventet længe på: Chef for Marinehjem-
meværnet, kommandør Jens Walther 
overdrager DUBHE til flotillen.
Foto: Christian Jacobsen
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SAREX/ENVIREX Nord

Af operationsofficer, PL Charlotte Falken-

strøm, Marinehjemmeværnsdistrikt Vest  

Det er lørdag den 30 april, og øvelsen 
’SAREX Nord’ er skudt i gang. 58 
deltagere med fartøjerne MHV 807 
JUPITER, MHV 811 APOLLO, MHV 
816 PATRIOTEN og MHV 851 SABO-
TØREN fra flotille 121, 115, 114 og 123 
er klar til at kaste sig ud i en lang dag 
med både SAREX (search and rescue 
exercise) og ENVIREX (environmental 
exercise). 

Synkende motorbåd
Dagen starter med, at motorbåden 
CALYPSO er stødt på en stor gen-
stand. Tre personer er kastet over 
bord, og båden er ved at synke. 
JUPITER får et opkald fra MOC Nord 
(Maritimt Overvågningscenter – 
øvelsesledelsen) og stævner ud. Kort 
efter bliver de andre enheder også 
alarmeret.
 
OSC går på omgang 
Første dukke findes lidt sent, og den 
tilhørende figurant kan nu give de nød-
vendige oplysninger til udregningen af 
søgemønstret. Så skal der regnes, og 

snart har alle et område. JUPITER er 
OSC (On Scene coordinator), og efter-
søgningen går i gang med fin kom-
munikation, og løbende information 
til MOC Nord. På grund af ’opståede 
problemer’ skifter OSC-opgaven til 
SABOTØREN og herefter videre til 
PATRIOTEN. Det giver en del udfor-
dringer. Bl.a. sender SABOTØREN 
OSC-overleveringen til PATROTEN via 
mail, da deres VHF-radioer er sat ud.

Overraskelser i 
sanitetsmomenterne
Når dukkerne er bjerget, starter sani-
tetsmomenter med figuranterne om 
bord. Til deltagernes overraskelse spil-
ler en rigtig læge i land Radio Medical, 
så sygdomsbehandlerne får relevant 
modspil. Det er også uvant for mange, 
at figuranterne må afklædes og be-
handles, indtil kontrollanten siger stop. 

Eksplosion på APOLLO
APOLLO har en slemt tilredt person 
(figurant) og sejler til Hals. Da de er 
ude af havnen igen, får de en eksplo-
sion om bord og ild i maskinrummet. 
Besætningen er nu sårede og panik-
slagne figuranter. To af dem springer 

i vandet, og fartøjsføreren råber om 
hjælp på VHF. PATRIOTEN har nok at 
gøre med at styre sin og JUPITERs 
gummibåd med indsatshold, men da 
de først er kommet om bord, kommer 
der ro over sagerne, og der ydes en 
fortrinlig indsats. 

Smukke formationer
APOLLO begynder nu at lække olie 
(popcorn), og SABOTØREN går i 
gang med at sætte flydespærringen. 
JUPITER hjælper med at trække. Efter 
uforudsete problemer med hydraulik- 
og luftslangen kan spærringen slæbes 
i både U- og  J-formation, og smukt 
ser det ud. Herefter er det PATRIO-
TENs tur. Popcornene samles, og 
JUPITER slæber APOLLO et stykke, 
hvorefter øvelsen afblæses. 

Øvelse på rette spor
Gode og dårlige erfaringer udveks-
les ved debriefingen. Konceptet kan 
forbedres, men MHDV tror, at det er 
den rigtige retning. Der er plads til 
mere aktivitet på fartøjerne, så der vil 
blive udtænkt flere sanitetsmomenter 
samt anvendt idékatalog for gasterne 
til gennemgang af kontrolpunkterne.

Totaløvelse 

Mayday mayday mayday 
- This is Calypso Calypso 
Calypso - I am sinking… 
Scenarierne stod i kø 
for at udfordre og træne 
deltagerne ved MHDV 
SAREX/ENVIREX 

i nordjylland 

Mand over bord efter dramatisk 
’eksplosion’ på APOLLO. Foto: Lars Dahl.
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Tekst: Ninna Falck - Foto: Ole Friis

”Jamen jeg skal bare ind og se til mine 
ruser”, råber en mand med en besyn-
derlig bornholmsk dialekt. Han rækker 
armene mod himlen i afmagt og er 
meget oprørt. ”Det her er virkelig dårlig 
behandling”, raser han. De to soldater 
ved adgangskontrollen tager det roligt 
og viser ham høfligt men bestemt væk 
fra havneområdet. Manden går derfra 
under højlydte protester. 

MFPEX med det hele – også RLU
I weekenden fra 1. til 3. april blev 
distriktsøvelsen MFPEX (Maritime 
Force Protection exercise) gennemført 

på Flådestation Korsør. 58 MFP’er og 
hælpere fik nogle hårde dage med 
et tæt spækket øvelsesprogram. De 
skulle forholde sig til fredelige hånd-
værkere med reelle intentioner, den 
sure fisker, der ikke kunne komme ind 
til sine åleruser, uromagere, et biluheld 
med hårdt tilskadekomne, mistæn-
kelige personer, som overvågede 
området, en flok vilde demonstranter, 
beskydning, eksplosioner og forsøg 
på indtrængen af specialstyrker. Fra 
vandsiden skulle man håndtere et pa-
truljefartøj, som skulle have brændstof, 
en tilskadekommen fra en kæntrings-
ulykke, som blev sejlet ind i en lille båd 
samt forsøg på indtrængen af båd og 

af frømænd. Stort set alle discipliner 
inden for havnebevogtning var i spil.
”Formålet med øvelsen var udover at 
afprøve havnebevogtning også at ud-
danne i den del af resterende lovpligtig 
uddannelse (RLU), som drejer sig om 
enhedsuddannelse i ’bevogtning i 
fred og krig’”, fortæller kaptajnløjtnant 
Robert Dølling, som har drevet en stor 
del af planlægningen og afviklingen af 
øvelsen.

Gode momenter
”I AKP’en (adgangskontrol-post), 
hvor jeg stod, blev der sat nogle rigtig 
gode momenter ind imod os. De var 
meget realistiske med alt fra fredelige 

Havnebevogtning var overskriften for den 
største MFP-øvelse i flere år. 58 MFP’ere 
klarede vilde demonstranter, indtrængen af 
specialstyrker og blodige trafikuheld.

mFPEX: 

SToR ØVElSE I KoRSØR

Adgangskontrolposten var oppe på 
neglene med de mange momenter..

MFPEX

10
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håndværkere til demonstrationer, der 
forsøgte at skabe sig adgang til Alca-
telbygningen, som var første prioritet 
i øvelsen for os i AKP’en”, fortæller 
delingsfører løjtnant Thomas Friis fra 
MFP-flotille 201. Som delingsfører har 
Thomas fået mange meldinger ind 
fra de andre poster i øvelsen: ”Mit 
generelle indtryk er, at alle havde en 
rigtig positiv opfattelse af øvelsen som 
helhed. Den var godt sat op og med 
scenarier, der sagtens kan forekomme i 
virkeligheden for os MFP-soldater”

Erfaringer med udholdenhed 
og kommunikation 
Når man spørger Thomas, hvad han 
lærte mest af ved øvelsen, er svaret: 
Udholdenhed.
”Vi mødte alle ind til briefing fredag af-
ten kl. 18,00. Herefter skulle alle poster 
oprettes og bemandes inden lørdag 

morgen kl. 07.00. Siden da var vi alle 
på posterne: AKP, bassinsejlads med 
gummibåde, moleposter og en frem-
skudt post mod fiskerihavnen. Vi var på 
i 18 timer lørdag og 7 timer søndag”. 
Ellers nævner Thomas også erfaringer 
med kommunikationen. ”God kom-
munikation er ret afgørende, så alle 
har mulighed for at følge med i, hvad 
der sker på de andre poster. Ellers kan 
det godt være svært at opretholde 
motivationen og stadig være vågen på 
posten, hvis der ikke sker så meget lige 
der, hvor man står.

En anden ny erfaring var også at få 
hjælp fra MHV 813 BAUNENs vand-
kanon til at bekæmpe demonstranter. 
”Det var et interessant middel at se i 
brug, selvom det i første omgang ikke 
kunne skræmme demonstrationen helt 
væk”, siger Thomas Friis.
 
Store øvelser giver mere
Thomas Friis er meget tilfreds med 

det store set up. ”Det er her, vi har 
mulighed for at afprøve de ting, vi 
træner ude i enhederne, og se om det 
virker i det store spil. Det er også her, 
at førerne får mulighed for at udveksle 
erfaringer og samtidig få deres grupper 
til at samarbejde på kryds og tværs af 
MFP-enhederne. Han har også ros til 
planlægningen, som han efter øvelsen 
godt kan se havde været meget omfat-
tende. Og forplejningen, som blev le-
veret af logistikdivisionen fra flotille 255 
Korsør, glemmer han ikke lige med det 
samme: ”De gjorde deres ypperste for 
at forkæle os under hele øvelsen. En 
stor tak til dem”, understreger Thomas.

Vi skal træne kommunikation
Robert Dølling er i det store hele også 
tilfreds med resultatet. ”Adgangskon-
trolposten - den kan de. Søsiden kan 
de også, og med lidt mere træning 

sidder den lige i skabet”, fortæller han. 
Hvis Robert skal sætte en finger på 
noget, der skal arbejdes med, er det 
kommunikationen.”Vi skal blive endnu 
bedre til at informere hinanden”, un-
derstreger han og fortsætter: ”Når alle 
ved, hvad der sker, løser de opgaven 
på en helt anden og bedre måde”. 

MFPEX fortsætter
Robert kan også fortælle, at tilbage-
meldingerne fra deltagerne har været 
så positive, at MFP-folket i Marinehjem-
meværnsdistrikt Øst kan godt se frem 
til tilsvarende store øvelser i fremtiden. 

Thomas Friis ser også gerne flere 
øvelser af samme skuffe, og så har han 
i øvrigt et ønske om at styrke samar-
bejdet med Søværnet ved at deltage 
i deres store øvelser. ”Her ville vi rigtig 
have mulighed for at tilrettelægge og 
øve vores havnebevogtning og de 
andre opgaver, der ligger inden for 
Maritime Force Protection”, siger han.

mFPEX: 

SToR ØVElSE I KoRSØR

En brækket arm stabiliseres. Et pludseligt biluheld gav 
sanitetsfolkene mange sårede, der skulle behandles.

En militær chauffør har glemt sit ID, så bil og bagage tjek-
kes grundigt igennem, før han kan passere.

Thomas Friis (tv.) kan melde over radioen, at to uroma-
gere er pacificerede.

Sygdombehandleren havde indrettet en helt lille feltska-
destue, og hun var parat til det meste.

“Mit generelle indtryk er, at alle havde en rigtig positiv 
opfattelse af øvelsen som helhed. Den var godt sat op 
og med scenarier, der sagtens kan forekomme i virke-
ligheden for os MFP-soldater



Tycho Brahe

Tekst: Ninna Falck 

Foto: Per Frost (PF) og Bo Tornvig (BT) 

Anden gang blev lykkens gang for de to 
amatørraketbyggere og eventyrere fra 
Copenhagen Suborbitals, opfinderen 
Peter Madsen og arkitekt og master i 
rumfartsvidenskab, Kristian Von Bengt-
son. 

Der var stor spænding til det sidste. 
Efter sidste års fuser, skulle det bare 
lykkes i år.

Fredag d. 3 juni kl. 16.32 holdt alle 
vejret under den direkte TV-transmissi-
on fra raketbyggernes hovedkvarter om 

bord på marinehjemmeværnets fartøj 
på Bornholm, MHV 903 HJORTØ.

Stemningen på  åben bro om bord på 
HJORTØ er højspændt. Der er nedtæl-
ling, og de to raketbyggere Peter Madsen 
og Kristian Von Bengtson står og kigger 

Raketten Tycho Brahe blev i juni opsendt med stor 
succes fra sin platform 30 km ud for Nexø. Marinehjem-
meværnet på Bornholm ydede stor støtte. De fik spæn-
dende oplevelser og gode erfaringer.

Raketbyggerne 
jublede 
om bord på 
HJoRTØ 

 Ten, nine, eight…  

Så sker det!
Tycho Brahe letter 
fra sin platform, 
Sputnik. Foto: BT
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Testdukken stikker hovedet op 
af raketten. Foto: PF

Raketten blev hurtigt funder og bjerget af 
HJORTØs Kran. Foto: BT



skiftevis på deres skærme og ud på 
vandet. Tre kilometer længere ude kan 
de se raketten Heat 1x-Tycho Brahe på 
affyringsplatformen, Sputnik. 

Peter Madsens stemme i mikrofonen 
falder et øjeblik ud, men det betyder 
ikke så meget, for alle kan nu tydeligt 
se, at Tycho Brahe letter fra platformen 
i røg og damp. Den flyver i en blød bue 
opad med den karakteristiske stik-
flamme efter sig.  

We are going supersonic
…  lyder det nu fra mikrofonen, og med 
en pludselig acceleration er raket-
ten væk. Den har brudt lydmuren og 
kommer helt op at flyve med 1,3 gange 
lydens hastighed. 
 Jublen bryder løs om bord, og for en 
kort bemærkning glemmer raketfolke-
ne alt om sikkerhed til søs og springer 
euforiske omkring på HJORTØ.

Vil sende sig selv på rumtur
Omkring 4 minutter når Tycho Brahe at 
flyve, og kort efter ligger raketten i van-
det, parat til at blive bjerget om bord på 
HJORTØ. Raketten indeholder måleud-
styr med vigtige data om flyveturen til 
det videre arbejde med projektet. For 
Peter og Kristian er ikke færdige. Målet 
er, at Peter Madsen en dag selv skal 
skydes ud i rummet i en raket. Denne 

gang var det kun en dukke, der fik 
himmelturen.

Bred støtte fra MHV

Three, two,  one…  
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HJORTØs gummibåd sejlede i fast rutefart 
mellem HJORTØ og affyringsplatformen med 
teknikere, dykkere og raketbyggere. Foto: PF

Messen: Raket o-rum. Foto: PF Agterdæk: Pejle- og sendeudstyr. Foto: PF

Copenhagen Suborbitals jubler på 
HJORTØ. Peter Madsen står forrest og 
Kristian Von Bengtson er nr 3. Foto: BT

Det har været en helt unik og meget 
spændende oplevelse for Flotille 471 
Bornholm at bidrage til det spektakulære 
projekt. Udover at være kontrolcenter for 
opsendelsen, så har HJORTØ’s gum-
mibåd været i vandet et utal af gange. De 
har transporteret teknikere, raketbyggere 
og dykkerteam frem og tilbage til raketten 
ude på Sputnik, og de har været ude og 
bjerge raketten. Gummibådsbesætningen 
fik desuden også en hektisk opgave en 
time før opsendelsen, da de med hjælp 
fra bl.a. MHV 907 HVIDSTEN, skulle 
ud og rydde området omkring raket-
ten. Lystsejlere og baltiske fiskere havde 
åbenbart ikke fanget navigationsvarslerne 
fra Lyngby Radio om,  at ’det militære 
skydeområde’ ikke måtte besejles.

Vi har lært en masse
Premierløjtnant Morten Brandborg har 
været marinehjemmeværnets operative 
leder for aktionen. Med den succesfulde 
opsendelse og bjergning af Tycho Brahe 
kan han, besætningen og Flotille 471 
Bornholm også høste frugten af flere 

måneders grundig forberedelse. ”Vi har 
virkelig lært en masse både med hensyn 
til træning, planlægning og koordination”, 
understreger han. 

Fælles inspiration
Der har været mange gode erfaringer 
at hente i samarbejdet med folkene fra 
Copenhagen Suborbitals.
 ”Det var inspirerende at møde en anden 
arbejdskultur”, fortæller Morten Brand-
borg. ”Vi har lært meget af at gå sam-
men med videnskabsfolk. Det er to helt 
forskellige kulturer, der mødes”, siger han. 
”Vi har lært at tænke kreativt og lade 
tankerne flyve lidt mere. De var gode til at 
finde løsninger, når der opstod proble-
mer,” forklarer Morten. Og inspirationen 
er åbenbart gået begge veje. Alt har 
kørt efter vanlig militær planlægning og 
drejebog, og det har fungeret så godt, at 
selv raketteamet har lært et par ting om 
militær præcision. ”De siger, at det noget, 
de kan bruge, så vi har alle sammen lært 
noget – også af hinanden”, konkluderer 
Morten Brandborg.
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SoK o-RUm og BEREdSKaBET TIl SØS

Af Helle Kolding

Der er stille inden døre. Lidt småmum-
len, en svag summen fra tændte com-
putere og lidt raslen med papirer er det 
eneste, der bryder tavsheden i rummet.  
Delt i to etager - nærmest som et stort 
rum med en ’hems’ - ligger Søværnets 
o-rum  (overvågningscentret)  i udkanten 
af Århus centrum tæt på skov og vand. 
Men her lægger man ikke mærke til de 

smukke omgivelser, og for den sags 
skyld heller ikke om det er nat eller dag. 
O-rummet ligger i en bunker med op 
imod 70 centimeter tykke betonmure 
dybt nede i jorden. Et levn fra tyskernes 
besættelse af Danmark i 1940-45, men 
gennem årene også en effektiv og godt 
beskyttet arbejdsplads. 
 
Centrum for maritim information
Døgnet rundt, året rundt sidder der 

medarbejdere hernede. Fra de mange 
skærme modtager de hele tiden de 
seneste meldinger om al trafik i de dan-
ske farvande og kan følge hvert ene ste 
danske flådefartøj, uanset om det be-
finder sig på piratjagt i Adenbugten eller 
på overvågning i Nordatlanten.

Hver lille prik eller firkant på skær-
men viser vigtige informationer om 
skibe, sømærker, fyrtårne og alt det, der 
er vigtigt at vide, når man færdes til søs. 

O-rummet i Søværnets Operative Kommando ligger aldrig stille. 
Dybt nede i jorden er overvågningen og beredskabet konstant på dupperne 
– og kommer alarmen, er det afgørende: tiden og samarbejdspartnerne.

mens vi venter på 

alarm ...

Havmiljøvogtere
Søværnets Operative Kom-
mando (SOK) iværksatte for 
fem år siden en kampagne, 
hvor alle fritidssejlere, fiskere 
etc. blev tilbudt at blive ’hav-
miljøvogtere’, dvs at de via et 
telefonnummer blev bedt om at 
melde alle olieudslip og forure-
ninger til søs direkte til SOK. 
I alt har over 14.000 frivillige 
tilmeldt sig ordningen.
På trods af den øgede satellito-
vervågning og flere havmiljø-
vogtere er antallet af anmeldte 
mulige olieforureninger i 2010 
dog ikke steget i forhold til 
2009 (356 i 2010 og 359 i 
2009).
Antallet af konstaterede olieud-
slip, der formodes at stamme 

fra skibsfarten, er ligeledes 
faldet fra 151 til 129, hvilket 
svarer til et fald på 15 %. Man 

kan så kun gisne om, kampag-
nen mon har haft en præventiv 
virkning. 

emSa

Danmark (SOK) har et 
tæt samarbejde med 
Europa, når det gælder 
farvandsovervågning. Et 
samarbejde er EMSA, 
European Maritime 
Safety Agency, der styres 
via EU. Herfra modtager 
SOK blandt andet satel-
litbilleder, der viser det 
maritime verdensbillede. 
Sidste år modtog SOK 
656 satellitbilleder fra 
EMSA mens man i 2009 
modtog cirka 550 billeder. 
Via billederne kan man 
blandt andet se olieudslip 
eller tilsvarende, der kan 
vise miljøforurening.
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alarm ...

 
Styr på både militær og civil trafik
Omkring 20 medarbejdere udgør den 
faste stab. De er delt op i to ’afdelin-
ger’, hvor MAS’en (maritime assistance 
service) tager sig af den civile trafik, 
mens selve operationscentret tager sig 
af den militære del, herunder søværnets 
patruljering og overvågning, hvor også 
fly og helikoptere kan indgå.

De fleste medarbejdere er militært 
personel; konstabler, marinespecialister, 
sergentgruppen og officerer, men der er 
også ansat civile medarbejdere. Nemlig 
tidligere skibsførere fortrinsvis fra han-
delsflåden, der med deres erfaring og 
knowhow kan byde ind med uvurderlig 
hjælp, råd og vejledning, når civile skibe 
skal dirigeres gennem det drilske danske 
farvand, eller når det er vigtigt for o-
rummets opgaveløsning at vide detaljer 
om de enkelte skibe og deres færden.

Fokus på sikre gennemsejlinger
”Sejler et skib til Danmark med farligt 
gods, har de pligt til at varsko os. Så får 
skibet en særlig farve på vores skærm, 
og vi kan følge dem hele vejen, til de er 
væk fra vores farvande igen”, fortæller 
chefsergent og leder af MAS’en, René 
Nørlund.

Er skibene over en vis størrelse, 
opfordrer MAS’en også skibet til at tage 
lods om bord, men de kan ikke tvinge 
skibet til at bekoste en dansk lods.

”Flere rederier vil gerne spare den 
udgift, men når vi så fortæller skibet, 
at det er en god idé, så er det vores 
erfaring, at mange så siger ja til en lods 

alligevel”, supplerer MAS’assistent, over-
konstabel Peter Krog.

Klar til hurtig reaktion 
Et enkelt kig på Peter Krogs skærm 
understreger, at trafikken i de danske 
farvande er intens. Tusindvis af store 
og mindre skibe - alt fra krydstogtskibe 
til sejlbåde, trawlere og store tankere - 
passerer hvert år og sejler især gen-
nem Østersøen, Øresund og Kattegat. 
Størstedelen af al trafikken går uden 
problemer, men indimellem sker det 
alligevel, at et skib går på grund, får 
motorproblemer, dumper olie, eller ryger 
ud i andre problemer. Så ringer telefonen 
i o-rummet.
En af dem, der så tager telefonen er 
kaptajnløjtnant Rolf Willadsen. Hans 
sidemand, flyverløjtnant Niels Henrik 
Jensen, er med på en lytter. Mens 
Willadsen snakker, kan han nemlig 

høre, om der muligvis bliver brug for en 
helikopter, og kan allerede trykke på 
alarmknappen her, inden samtalen er 
slut. Derved kan der spares kostbare 
sekunder, og sekunder er der brug for, 
når det gælder redninger til søs. Ikke 
mindst om vinteren.

Hurtigt beredskab er afgørende
”Ryger du i vandet, er det om vinteren et 
spørgsmål om få minutter, før kroppen 
er så nedkølet, at du dør. Om somme-
ren kan du godt overleve i vandet i flere 
timer,” fortæller Rolf Willadsen.

Døgnet rundt er en helikopter klar til 
at blive sat ind på under et kvartér om 
dagen og på under en halv time om 
natten. Ofte er de dog hurtigere af sted. 
Derudover kan søværnet trække på 
egne og eksterne fartøjer til assistance 
og eftersøgning. 

”Vi har vores egne patruljefartøjer �� 

moC’erne

Maritimt Overvågnings-
center Nord (MOCN) 
er det ene, og Maritimt 
Overvågningscenter 
Syd (MOCS) det andet 
af to døgnbemandede 
overvågningscentre 
underlagt SOK. Overvåg-
ningscentret assisterer 
bl.a. SOK i forbindelse 
med søredningsopgaver, 
overvågning af havmiljøet 
og løsningen af myndig-
hedsopgaver.  MOCN er 
beliggende i Pikkerbakkerne, syd 
for Frederikshavn. MOCS er belig-
gende i Almindingen midt på Born-
holm, hvor alle operationer ledes 
fra et døgnbemandet operations-
center. MOCN søværts ansvars-

område strækker sig fra den tyske 
grænse i Nordsøen, rundt Skagen 
til Als i Østersøens vestlige del, 
ved Kelds Nor i Langelands Bælt 
og ved Kronborg i Sundet. Øvrige 
farvandsområde dækkes af MOCS 
indtil øst for Bornholm. 

opgavefordeling
Søværnet leder eftersøgnings- 
og redningsoperationer i forbin-
delse med nødstedte skibe og 
havanlæg og kan under udførelse 
heraf anmode om assistance fra 
flyvevåbnet og politiet.
Flyvevåbnet leder eftersøg-
nings- og redningsoperationer 
i forbindelse med nødstedte 
luftfartøjer og kan under udførelse 

heraf anmode om assistance fra 
søværnet og politiet.
Politiet leder eftersøgnings- 
og redningsaktioner i forbindelse 
med drukne-, is- og bådulykker 
samt ulykker med gummibåde, 
windsurfere og luftmadrasser m.v. i 
moser, søer og vandløb etc. og kan 
under udførelse heraf anmode om 
assistance fra Forsvaret.

alarmering
Ved en nødsituation kan man 
alarmere via den internationale ra-
dioforbindelse på frekvensen 156,8 
MHz (VHF kanal 16) eller MF tele-
fonen 2182 Lyngby Radio. Har man 

ikke mulighed for radiokontakt, kan 
man ringe direkte til vagtcentralen 
(politiet) på 112.
Overværer man en flyulykke over 
vand ringes direkte 112.

moC n

moC S

lyngby 
radio

jrCC
danmark

Roen i o-rummet kan vende til hektisk aktivi-
tet på et splitsekund. Foto: Helle Kolding



16 Martha  ·  Marinehjemmeværnet

SoK o-RUm og BEREdSKaBET TIl SØS

og ikke mindst marinehjemmeværnets 
skibe. De er fordelt over hele landet og 
kan rykke ud med meget kort varsel, 
og dem bruger vi meget,” siger chef-
sergent René Nørlund.

Et kæmpe set up
Via computerne og telefoner, radioer 
og storskærm kan alle i o-rummet følge 
redningsbestræbelserne. De kan herfra 
dirigere og koordinere yderligere hjælp, 
og det er også herfra, at en rednings-
aktion endeligt afblæses. Alarmerne 
kommer ind fortrinsvis via politiet eller 
Lyngby Radio, men også direkte opkald 
fra de nødstedte eller folk, der har 
observeret noget. Også de såkaldte 
havmiljøvogtere ringer ind. Det er civile 
sejlere, der har tilmeldt sig søværnets 
store kampagne for et bedre havmiljø. 

O-rummet har også en tæt kontakt 
til og samarbejde med de to maritime 
overvågningscentre (tidligere marined-
istrikter) i henholdsvis Frederikshavn 
og på Bornholm - kaldet MOC nord og 
MOC syd - samt de myndigheder, der 
har med maritime områder at gøre f.eks. 
Søfartsstyrelsen og rederiforeninger. 
 
Hotline til nødopkald og gode råd
Telefonerne ringer da også jævnligt, 
uden at det er nødsituationer, det 

gælder. Opkaldene er spørgsmål fra 
sejlere, skibe, civile, badegæster etc. og 
ikke mindst pressen, der dagligt i deres 
hunger efter nyhedsstof vil orientere sig 
om den maritime situation.

Nødopkald har ikke en ’særlig 
sæson’. De opstår uafhængigt af årstid 
og tid på dagen. Men med endnu flere 
sejlere og badegæster i de indre danske 
farvande om sommeren, så ringer telefo-
nerne måske lidt hyppigere her.

”Men folk er blevet flinke til at ringe, 
hvis de har mistet et badedyr eller en 
luftmadras, der er drevet til havs, så vi 
ikke skal sætte en større aktion i gang, 
hvis andre observerer dem ude på 
åbent vand,” siger Rolf Willadsen. Og 
heldigvis for det. For en redningsaktion 
koster mange tusinde kroner, og i sidste 
ende kan der rejses erstatningskrav, 
hvis ubetænksomhed eller dumdristig-
hed har været årsag til en unødvendig 
redningsaktion.

Altid i front
Ved enhver redningsaktion sættes 
mange ’brikker’ i gang. Mange men-
nesker og meget materiel inddrages. 
Og det hele følges intenst fra rummet 
her, mange meter under den østjyske 
skovbund. Hvor de mange forskellige 
specialiserede computersystemer 
døgnet rundt viser de nyeste informa-
tioner om hver eneste lille bevægelse 
fra Vesterhav til Østersø, Hals Barre 
og Gedser rev. 

For Niels, Peter, Rolf, René og deres 
kollegaer udgør o-rummet en arbejds-
plads under stadig udvikling, hvor 
teknologien bliver stadig mere avanceret 
og detaljeret. Men der er også et sted, 
hvor man aldrig ved, hvad der sker i 
næste time. Men hjælpen er kun et 
telefonopkald væk, og så bliver den stille 
ro ved skærmene afbrudt af hektisk 
aktivitet. Kommunikation, koordinering 
og overblik. 

materiel til rådigHed
Søværnets patruljefartøjer er 
DIANA-klassen, der for et par 
år siden afløste de tidligere 
ø-kuttere (BARSØ-klassen) og 
overvågningen med Standard 
Flex-fartøjerne af FLYVEFI-
SKEN-klassen. Marinehjem-
meværnets fartøjer er af 800- 
og 900-klassen, hvor især 
900-klassen er specialbygget til 
indsats i havmiljøberedskabet.

Flyvevåbnets helikoptere er 
af mærket EH-101 (Merlin).

redninger til SøS
Eftersøgnings- og redningstjene-
sten, dagligt benævnt SAR-tjene-
sten (Search And Rescue), ledes 
fra Joint Rescue Coordination 
Centre (JRCC), som ligger ved 
SOK i Århus. JRCC er bemandet 
med personer fra henholdsvis 
Søværnet og Flyvevåbnet.
Tre helikoptere, placeret hen-
holdsvis i Roskilde, Aalborg og 
Skrydstrup er hver dag til rådig-
hed for den maritime rednings-
tjeneste.
Søværnet har selv 2-3 sejlende 

enheder indsat døgnet rundt 
til farvandsovervågning og as-
sistance, men hertil indgår skibe 
fra Farvandsvæsenets Rednings-
stationer, Marinehjemmeværnets 
Flotiller samt Fiskeridirektoratets 
redningsskibe i beredskabet og 
kan indsættes med meget kort 
varsel efter ønske og koordine-
ring fra JRCC.
I gennemsnit behandler JRCC 
hvert år cirka 2.500 anmeldelser, 
hvor cirka 1.000 fører til direkte 
redningsaktioner. 

mere
Yderligere informationer om JRCC, søværnets indsats i havmiljø og 
søredninger, herunder årsrapporter og gode råd, kan hentes på SOKs 
hjemmeside: www.forsvaret.dk/sok

Peter Krog har det 
forkromede overblik 

over skibstrafikken i de 
danske farvande. Foto: 

Helle Kolding.



søfartsstyrelsen, kystdirektoratet og 
naturstyrelsen (havmiljø) og formidler 
al kontakt. Det inkluderer også en 
række møder og konferencer, både 
herhjemme og internationalt,” tilføjer 
han.

Udover den maritime assistance-
service formidles også kontakten til 
EU’s operative kontakter og til kolle-
ger i de øvrige styrelser. ”Kolleger, der 
også byder ind med deres erfaringer 
og input, som vi kan have stor glæde 
af,” understreger Gustav Lang. 

Nye samarbejder
De danske maritime interesser er ikke 
kun overvågning og redninger, men i 
høj grad også politisk og økonomisk 
bestemt, og der bliver flere og flere 
opgaver til det operative overvåg-
ningscenter i – og under Skovhytten.
Senest er der også kommet et tæt 
samarbejde med Told og Skat og 
et nært samarbejde med kolleger i 
de lande, der alle grænser op til de 
samme farvande som Danmark. Både 

de baltiske lande, Polen, Rusland og 
Sverige er med i dette samarbejde.
”Først og fremmest drejer det sig om 
informationsudveksling. Men også af-
taler om samarbejde vedrørende SAR 
og miljø og den slags samt øvelser,” 
nikker kommandørkaptajnen.

Tæt samarbejde med MHV
Samarbejde er der bestemt også 
med marinehjemmeværnet. Og det 
er et tæt og varmt samarbejde. Hver 
eneste uge supplerer marinehjem-
meværnet Søværnet ved at sejle 
patruljering og farvandsovervågning 
i weekenderne. Og trykker Overvåg-
nings –og Beredskabsafdelingen på 
alarmklokken i deres o-rum, er MHV 
landet over klar til at yde en indsats 
på under en times varsel. ”Det er 
imponerende. Det er en fantastisk og 
uvurderlig støtte, vi her kan trække 
på,” fastslår Gustav Lang.

”Og deres lokalkendskab er ene-
stående. Det er et netværk, der er helt 
unikt,” tilføjer han fast. 
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Af Helle Kolding

”Marinehjemmeværnet yder en uvur-
derlig støtte. De er et supplement til, 
hvad vi (Søværnet) er forpligtet til. De 
yder en ekstrem tydelig indsats, og jeg 
er imponeret over, at vi her har med 
frivillige at gøre - frivillige der går op i 
arbejdet med liv og sjæl!” 

Sådan kommenterer kommandør-
kaptajn Gustav Lang marinehjemme-
værnets indsats i de danske farvande, 
og som chef for Overvågnings –og 
Beredskabsafdelingen i søværnets 
operative kommando, ved han, hvad 
han har med at gøre. Afdelingen står 
nemlig for overvågningen af selvsam-
me farvande døgnet rundt, og det er 
herfra assistance og redningsmand-
skab sendes af sted, hvis skibe eller 
mennesker er i nød til havs.

Overblik, handling og samarbejde
Overvågnings –og Beredskabsafdelin-
gen holder til i den såkaldte Bunker 1 i 
Marselisborgskoven ved Århus. Synlig 
er træbygningen, der udgør kontorer 
og opholdsfaciliteter - blandt afde-
lingens medarbejdere kaldet  ’skov-
hytten’ - men gemt for øjet er selve 
bunkeren, der ligger under jorden. 
”Det er vores ansvar at overvåge alt, 
der foregår til søs. Vi følger skibstrafik-
ken, og vi agerer, hvis skibe, badegæ-
ster eller andre, der begiver sig til søs, 
kommer i nød. Det være sig havari, 
grundstødninger, olieudslip, mand 
over bord, motorstop osv. Især er 
overholdelsen af EU direktiver til søs 
vokset støt, og EU har også stor inte-
resse for havmiljøet,” forklarer Gustav 
Lang videre.

Assistance og vejledning til skibs-
farten er et andet af de store områder, 
Overvågnings –og Beredskabsafde-
lingen tilbyder.  ”Vi agerer på vegne 
af alle maritime myndigheder som 

marinehjemmeværnet 
er en fantastisk støtte
Chefen for Overvågnings- og Beredskabsafdelingen i 
SOK ved, hvad der rører sig i de danske farvande. Læs 
hans beskrivelse af afdelingens opgaver og marinehjem-
meværnets betydning i den sammenhæng. Gustav Lang ved ’Skovhytten’.

redningSvejen

t  En båd driver i vandet. En familie 
mangler deres far. De ringer 
bekymrede til politiet. 

 t Politiet kontakter straks Søvær-
nets Operative Kommando.

 t Telefonen ringer i o-rummet og 
tages af en af de vagthavende 
officerer.

 t  Officeren skaber sig et overblik 
over situationen, tid, sted, 
begivenhed etc. og vurderer 
allerede i samtalens løb, at der 
skal sendes redningsfolk af sted. 
Derfor gentager han højt aktivitet 
og sted, en besked der opfanges 
af hans sidekammerat fra 
helikoptertjenesten. 

 t  Inden telefonen lægges på, er en 
helikopter allerede rekvireret, og 
nu sendes alarm til det fartøj fra 
søværnet, der er nærmest 
’ulykkesstedet’ samt marine-
hjemmeværn og eventuelt lokal 
redningsstation. Er der andre 
fartøjer i området, varskos de via 
radio om at holde øje.

 t  I o-rummet følges situationen. 
Herfra bestemmes, om der skal 
sættes yderligere assistance ind, 
og hvor længe hele redningsak-
tionen skal vare.

 t  Det er også fra o-rummet, at en 
redningsaktion afblæses og- eller 
afsluttes.
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Fastholdelse

Af Ninna Falck

Fastholdelse og uddannelse er den 
anden side af medaljen, når vi taler 
om at rekruttere nye medlemmer til 

Når man starter som ny gast i Flotille 471 Bornholm, tilgår man ’Sea 
Mommy/Daddy-holdet’. Det er et forholdsvis nyt projekt til fastholdelse 
og udvikling, og de nye gaster er glade for det.

marinehjemmeværnet. Efter arbejdet 
med at rekruttere de nye folk, skal 
de integreres, og de skal vejledes 
og anspores til at gennemføre ’den 
lovpligtige uddannelse’ (LPU), som 
bla. indbefatter dæksgastuddan-
nelsen. 

Kontaktperson-ordninger
Der eksisterer ikke et direktiv eller 
en fast model for, hvordan opga-
ven med de nye medlemmer skal 
løses, og der findes mange varianter 
rundt omkring. En meget udbredt 
løsning er, at man kører med en 
kontaktpersonordning. Altså en eller 
flere personer i flotillen, som tager 
sig af enkelte nye eller hele hold af 
nye medlemmer. Altså en buddy, 
en mentor, en coach eller som på 
Bornholm: En Sea Mommy og en 
Sea Daddy.

Sea Daddy/Mommy på Bornholm
På Bornholm kører der lige nu et 
hold nye medlemmer i det, man 
lokalt kalder Sea Mommy/Sea 
Daddy-ordningen. Her tager Rekrut-
teringsofficer (ROF), oversergent 
Lene Brunemark, og Operations-
officer, Fartøjsfører, løjtnant Lars 
Swaner, sig af flotille 471 Bornholms 
nye gaster i et samlet hold.

”Det startede med, at jeg som 
ROF stod med en gruppe på 10 ny-
optagede gaster, der havde en læn-
gere ventetid på dæksgastkursus.” 
fortæller Lene Brunemark. ”Dem 
ville vi jo gerne holde hånd i hanke 
med. Altså skabe et sikkerhedsnet 
og plads til dem og sikre en struk-
tur omkring integration, holdninger, 
kvalifikationer og uddannelsesforløb. 
Samtidig vil vi også skabe et socialt 
netværk og mere synlighed i flotillen 

Bornholm har fået en idé
 dE nYE gaSTER: 

Lene Brunemart (tv) og Lars Swaner 
(th) med de nye gaster i flotillen. 
Foto: Lasse Dyrnits.

Søgelænderet er glimrende, når 
man skal lære knob og stik. 
Foto: Lene Brunemark.
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spørgsmål, så de forhåbentlig bliver 
helt klare og engagerede i forhold 
til udfordringerne, der venter dem. 
Sea Mommy - Sea Daddy er ikke et 
forsøg på at uddanne til dæksgaster 
på forhånd, men nærmere at skabe 
basis for genkendelsens glæde og 
spare kræfter ved dæksgastkurset. 
Bagtanken er, at jo mere vi kan 
klæde vores ’dæksgaster-på-vej’ 
på, desto mere tid og overblik får 
de på dæksgastkurset. Så kan de 
på kurset bedre koncentrere sig om 
indlæring og rutine fremfor praktisk-
banale udfordringer så som, hvor 
sidder lyskontakter, hvor ligger hvad, 
hvem gør hvad, og hvad skal jeg 
gøre? Konceptet er at sammenligne 
med en sandkasse, hvor man har 
lov til at prøve og eksperimentere 
med de faglige discipliner uden at 
blive vurderet. Den del af uddan-
nelsen gemmes til dæksgastkurset. 
Vi bruger den tid, det tager, for at få 
fortrolighed og kendskab til de fag-
lige emner, og intet er for stort eller 
småt til at blive taget op”, fortæller 
Lene Brunemark.

Udsluses efter dæksgasten
Deltagerne bliver i gruppen, indtil de 
har aflagt dæksgastkursus, herefter 
overflyttes de til fast besætning. 
”Vi har endnu ikke erfaringer med 
reaktioner på udslusningen, men 
overgangen til den endelige besæt-
ning bliver bl.a. hjulpet på vej, ved at 
deltagerne samtidig med deltagelsen 
i Sea Mommy - Sea Daddy også har 
mulighed for at sejle med de faste 
besætninger som overtallig. Men vi 
arbejder virkelig på at gøre dem så 
parate, som vi kan”, understreger 
Lene.” Jeg synes, at vi har skabt 
et stærkt og engageret hold med 
kendskab til fælles holdninger og 
regler og især fælles procedurer, og 
vi har fremlagt og demonstreret alle 
fagemner på den korrekte måde, og 
vi følger Reglement for Marinehjem-
meværnsfartøjer, så det kan vist ikke 
gå helt galt”, griner Lene Brunemark, 
som indtil videre er meget fortrøst-
ningsfuld omkring sit hold. ”Det er en 
fornøjelse at opleve en større grup-
pe, der deler de samme holdninger 
omkring korrekthed, sikkerhed og 
faglighed. Og set i fremadrettet 
perspektiv, tror jeg, vi vil se effekten 
af disse første indledende aktiviteter 
ude i besætningerne”.

omkring de nytilgåede”, forklarer 
hun.

Aktiviteter hver 14. dag
Når et nyt medlem har skrevet 
kontrakt i flotillen, tilgår den nye gast 
Sea Mommy /Sea Daddy-holdet. 
De samles hver 14. dag til aftenak-
tivitet primært ombord på MHV 903 
HJORTØ. På disse aftner gennem-
gås og øves de discipliner, der skal 
indlæres under dæksgastskurset. 
Lars Schwaner, der både er fartøjs-
fører og instruktør på dæksgasts-
kursus, står for aftenens maritime 
programpunkter. Lene Brunemark 
tager hånd om det administrative og 
personelmæssige aspekter. Samti-
dig fungerer hun som den, der ’sid-
der bagerst i klassen’ og opfanger 
spørgsmål og giver ekstra forklarin-
ger til deltagerne.

To ’forældre’ pr. hold
”Det er væsentligt, at der er to per-
soner tilknyttet opgaven. Både for at 
sikre at der er kontakt til alle delta-
gere, men også fordi de to holdle-
dere kan sparre med hinanden om 
de faglige, sociale og administrative 
aspekter”, siger Lene. Hun synes 
også, at det er praktisk at køre med 
hold i stedet for individuel kontakt. 
”Når man står med en håndfuld nye 
er det praktisk at samle dem i en 
gruppe. Det kører jo sådan, at man  
fortæller og instruerer i gruppen, og 
det betyder jo, at man så undgår at 
skulle fortælle den samme ting 10 
gange, og at der opnås en ensartet-
hed i informationerne, forklarer Lene

Bliver klar på en tryg måde
”Vi er meget fokuserede på at give 
de nye folk de rigtige maritime 
grundholdninger og på at forbe-
rede dem til dæksgastkurset. Her 
kan de trygt stille alle de dumme 

Hovedmål for 
Sea daddy/mommy
•  At fastholde, underholde og 

integrere vores nye gaster
•  At sikre ensartet og korrekt 

faglighed
•  At skabe struktur og overblik 

for den enkelte gast og for 
flotillen

BIRGITTE TEUT: 
Det er godt at få 
fif på forhånd.

MARK VON 
MüLLER: 
Det er super at 
være forberedt, 
inden man tager på 
kursus. Man bruger 
ikke så meget 
energi på at huske nye ting. Det 
er en form for teambuilding der 
styrker os. Vi lærer også hinan-
dens ressourcer at kende, så vi 
ved, hvordan de skal fordeles.

BO LUND 
PEDERSEN: 
Konceptet er godt, 
fordi jeg lærer noget 
nyt og tropper op.

JAN TEUT: 
Jeg får sammen-
hold med og indblik 
i de mennesker, jeg 
er på hold med. Vi 
skal ikke lade os 
trække ned af de gamle uvaner, 
men lære tingene på den korrekte 
måde.

JIMMY TEUT: 
Jeg lærer noget, 
jeg kan bruge i 
dagliglivet og får 
noget socialt.

CASPER LEEBERG: 
Jeg kommer med 
en maritim bag-
grund, så det er 
især det sociale, jeg 
vægter.

HVAD FåR DU UD AF AT VÆRE På 
SEA MOMMy/DADDy-HOLDET?

Stjålet fra Royal Army

Navnet ’Sea Daddy’ kommer fra 
englands Royal Navy:  “Sea Daddy” 
is a senior rating or Instructor in 
charge of new entries, to help and 
guide them as well as to instruct 
them. Similarly, any rating who takes 
a newly-joined rating under his wing 
for this purpose.



20 Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Fjernkending

Af seniorsergent Søren Konradsen (TAK) og 

seniorsergent Henrik B. Skafte (FAK IFP).

Det er ikke længere nødvendigt at lære 
skibs- og flykending ved tilstedeværel-
sesundervisning. IT-baseret undervis-
ning kan overtage læringen i det fulde 
pensum. Via ’Forsvarets ELektroniske 
Skole’ (FELS) kan du nu lære et antal 
orlogsskibsklasser og maritime helikop-
tertyper nærmere at kende. Pensum 
bliver løbende udvidet, og det er planen 
på sigt at lade FAK’s programmerede 
undervisningshæfter afløse af de nye 
elektroniske produkter.

Baggrund
På fjernkendingsområdet blev et sam-
arbejde mellem Forsvarsakademiets 
Institut for Pædagogik (FAK IFP), TAK 
og Hjemmeværnsskolen på Slipshavn 
indledt i slutningen af 2008. Opgaven er 
grundlæggende forankret i ’Forsvarets 
Fjernkendingskoordinationsgruppe’.

De IT-baserede kurser er testet ved 
bla. ABSALON’s O-rumsbesætning, den 
operative afgangsklasse ved Søvær-
nets Officersskole og faginteresserede 

lær skibs- og flykending 

via computeren
Et samarbejde mellem Søværnets Taktikkursus (TAK), Forsvarsakademiet (FAK) og 
Marinehjemmeværnet åbner nye fleksible muligheder på fjernundervisningsområdet.

i Marinehjemmeværnet med positive til-
bagemeldinger. Læringsmålet er rigeligt 
indfriet, når de givne instruktioner følges.

Programmerne
En forudsætning for at benytte kurserne 
er, at du minimum har Adobe Reader 
9.0 installeret på din PC.

Programmerne er opbygget pæda-
gogisk, så uanset dit niveau, kan du få 
udbytte af dem. For nybegynderen er 
der et introduktionstrin, som du anbefa-
les at gennemføre, før du overgår til ’læ-
ringsafsnit’ og ’øveafsnit’. Via øveafsnit-
tet kan du både træne uendeligt mange 
opgaver, og under processen løbende 
holde kontrol med dit niveau.
Indtil videre foregår slutkontrol ved til-
stedeværelse med TAK medvirken efter 
nærmere aftale med kursisten. Målet 
på sigt er, at slutkontrol gennemføres 
elektronisk.

Programmerne kan også køres via 
en udleveret USB. Det har to fordele, 
nemlig at du selv kan tilføje og gemme 
dine egne hjælpekommentarer på 
USB’en undervejs, og at du kan søge på 
ethvert ord el. begreb i materialet.

Hvordan gør du?
Klik ind på www.fels.dk og tilmeld dig 
som kursist efter vejledningen. Blandt 
de mange andre kurser på sitet, finder 
du ’Skibskending’ og ’Flykending’.

Operative støtteværktøjer
I programmerne indgår også elektro-
niske skibs- og flykendingsbøger, der 
dels er supplement i læringsfasen, og 
dels kan benyttes som operative støt-
teværktøjer i den daglige fjernkending. 
’Bøgerne’, der kan printes ud, indehol-
der typesider, som de kendes fra de 
tidligere trykte publikationer, men nu i 
en forbedret opsætning.   

Tilbagemelding og kontakt
Som en del af kursusmaterialet finder 
du i skibs- og i flykendingsbogen et 
tilbagemeldingsskema, som du bedes 
udfylde og sende. 

Har du spørgsmål undervejs i dit 
kursusforløb, kan du kontakte Søren 
Konradsen fra TAK på mail:  fjk@sps-
tak.dk

KonKURREnCE
Gæt skibsklasser og 
vind en Maglite LED lygte
Kan du din fjernkending?

Kender du skibsklassen på de fem billeder, så send en mail til 
marine@hjv.dk .

Her skriver du i emne: ’Fjernkending’. I mailen skriver du først tal for 
billede og herefter skibsklassen (f.eks.: 1. SVANEN-Klassen), og det gør 
du for alle seks billeder. 
Endelig skal du også skrive navn og adresse, så vi kan sende præmien til 
dig, hvis du skulle gå hen og vinde. 

Vinderen udtrækkes efter 15. august.

1

2
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Af Fagansvarlig Fjernkending MHV, løjt-

nant Jesper Dandanell 

Som en del har bemærket, har der 
ikke været ret meget gang i SWIFT 
på det sidste, nærmere betegnet i 
det sidste års tid. 

SWIFT er et fjernkendings- og 
databaseværktøj, der er fremstillet 
af det svenske forsvar i samarbejde 
med SAAB. Her indsamles billeder 
og data om skibe, såsom ejerfor-
hold, hjemhavn, IMO nummer osv.  
Gennem systemets levetid er der  
indsamlet en betydelig fotodataba-
se, som marinehjemmeværnet i stor 
stil har leveret billeder til. 

I gang efter et års dvale
Det svenske forsvar har nu fået for-
nyet fokus på området. Administra-
tionen af SWIFT er overført til kon-
sulentfirmaet, MILSO, og det ser ud 
til at tingene kører hurtigere igen. Vi 
arbejder nu på at rette hurtigt op på 
det tabte, og der kommer i løbet af 

En ny version er 
sendt ud til flotillerne, og 
nye billeder efterlyses.

et år ret mange opdateringer og ret-
telser, som kræver nye billeder. 

Sendt ud på USB
Med udgangen af juni 2011 skulle 
en ny udgave af Swift til alle MHVs 
enheder være sendt ud på en USB 
nøgle. Det gør det nemmere og hur-
tigere at installere den nye udgave 
på skibene. Leder af stabsdivisio-
nen ved MHD Øst, premierløjtnant 
Henning Vinther, arbejder samtidig 
på en installation, så vi kan linke 
AIS-mål direkte til SWIFT. Det vil 
køre som forsøg på et skib hen over 
sommeren. Opdateringer til SWIFT 
vil komme jævnligt, og første gang 
vil en udførlig beskrivelse af, hvor-
dan man opdaterer sit program, føl-
ge med. Opdateringer til SWIFT vil 
kunne hentes som online opdaterin-
ger sidst på året, eller måske først i 
2012. Det bliver et stort fremskridt, 
og når vi ved noget mere præcist, 
vil det blive kommunikeret ud. 

Fagansvarlige klar til hjælp
Vi har været lidt tilbageholdende 
med, at lave en endelig brugervej-
ledning til indtastning, opdateringer 
af rettelser, samt optimal brug af 
SWIFT. Den forventes færdig senest 

Så der liv i SWIFT igen
SWIFT ER BlEVET oPdaTERET

Send billeder til 
databasen

Det er vigtigt, at der fortsat 
leveres billeder til SWIFT, så nye 
skibe kan optages i databasen, 
og andre kan opdateres ved 
feks. ændringer i udseende eller 
lignende. 

Det er aftalt med MILSO, at 
alle billeder skal sendes gennem 
FAGANS Fjernkending MHV på 
dandanell@mil.dk. Krav til billeder 
og tilhørende data beskrives i 
vejledningen omkring SWIFT.
Benyt enhver chance til at tage 
billeder, når I er på sejlads og 
send dem - jo flere, jo bedre. 

sidst i 2011. Når den er ude, vil 
Faggruppe Fjernkending MHV gerne 
stille sig til rådighed, hvis der skulle 
være brug for yderligere instruktion 
rundt om i landet. 

Når dette læses, skulle alle skibe 
gerne være opdateret med den ny-
este SWIFT, og forhåbentlig vil alle 
få stor glæde af den i forbindelse 
med fjernkending og farvandsover-
vågning.

3 4 5
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Af Ninna Falck

Alle hængelåse er låst op, skabene 
står åbne, og hver en afkrog i skibet 
skal rodes igennem.

Fartøjsmester i flotille 369 Hol-
men, Ole Krone, har fået besøg af Ole 
Sørensen, der er materielmester og 
daglig leder af Depot Midt og Vestsjæl-
land og logistikofficer premierløjtnant 
John Egemar Andersen fra Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst: MHV 907 
HVIDSTEN skal totalmønstres.

Ole Krone har allieret sig med bla. 
navigatør, Jesper Henriksen,  NK 2. 
besætning, Per Jetting og Henrik K. 
Lebech fra flotillen til at hjælpe med at 
gennemgå skibet. 

Knap 700 materielgenstande
Ole Sørensens vigtigste værktøj er en 
rød mappe. Den er fuld af lister, der 
omfatter lige knap 700 materielgen-
stande, som ifølge en ny standard-
fordeling skal befinde sig ombord på 
HVIDSTEN. 

”Jeg beder om en genstand på 
listen, og I finder den”, forklarer Ole 
Sørensen om fremgangsmåden, og så 
går holdet ellers i gang. 

De starter på broen: Bådsmands-
pibe, Blaupunkt Autoradio, natobser-
vationskikkert, kontorartikler, søkort, 
VHF SP 3525, hjertestarter…  Ole 
Krone og hans folk finder ting i skuffer 
og skabe på broen, og de fortsætter 
på samme måde videre ned til kabys-
sen, i motorrummet, ude på dækket 
osv. 

Der er dog en prioritering under-

vejs, og Ole Sørensen er ikke lige så 
emsig med at tjekke f.eks. antallet af 
teskeer som antallet af redningsveste.

4 timer
Mønstringen varer 3 - 4 timer, og man 
har fundet langt det meste fra listen. 
Men der manglede feks. fendere, som 
var bestilt, og en bådshage.  Der var 
nogle forældede publikationer, og der 
var også et par ting, som ikke stod på 
listen bla.  et ’nødkit til olieskift’. Der 
var så også et par ting, der ikke lå på 
deres plads, og der blev snakket om, 
hvor vigtigt det er, at alting ligger på de 
samme faste pladser i alle de samme 
skibe.  Man skal jo i princippet kunne 
gå ombord i ethvert fartøj og kunne 
finde de samme ting det samme sted. 
Og her bliver de nye lister også en 
hjælp.

Om de nye mønstringer
”Hvis du forestiller dig, at du vender 
skibet på hovedet og ryster det, så er 
det alt det, der falder ud, vi skal have 
talt op”, forklarer logistikafdelingens 
konsulent på skibsområdet, Leif Has-
ling Petersen om mønstringerne.  
Forsvarets Interne Revision fandt ved 
en stikprøvemønstring ringe over-

ensstemmelse mellem styklister og 
virkeligheden på et fartøj. Derfor er der 
lavet nye standardfordelinger til MHV 
fartøjer, og totalmønstringerne skal så 
teste, om de passer med virkelighe-
den: Har skibene det, de skal? har de 
noget, der ikke står i fordelingen, men 
som burde stå der? eller har de noget, 
der ikke skal være om bord? 

Leif Hasling Petersen synes, at det 
er på tide, at der er kommet et gen-
nemarbejdet grundlag til fartøjsme-
strene i flotillerne. ”De har faktisk været 
ladt lidt i stikken”, siger han.

Totalmønstring
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Fra for til agter: 

Totalmønstring 
Beholdningen af ’løsdele’ 
i samtlige marinehjem-
meværnsfartøjer skal 
skrives i mandtal.  
Totalmønstringen ruller 
fra marts til udgangen af 
september, og Martha var 
med en tur på Holmen.

Leif Hasling ser fordele for fartøjsmestrene.



23Martha  ·  Marinehjemmeværnet

Nyt om navne

SLIPSHAVN

MARINEHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 
ØST

MARINEHJEMMEVÆRNSDISTRIKT 
VEST

Premierløjtnant Mette Moniqe 
Pilemand er beordret til varig tjeneste 
ved FPT-FA5R13 pr. 1. april.

Premierløjtnant Martin Steckhahn 
Jepsen er ansat som vikar i perioden 
15, marts til 15. juni 2011.

Hendes Majestæt Dronningen har den 
16. marts 2011 resolveret, at Chef for 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst, 
Jørgen Fink, udnævnes til komman-
dørkaptajn fra den 1. april. 

Kaptajnløjtnant Søren Ronny 
Pedersen tiltræder som flotillechef pr. 
1. marts. Han afløser kaptajnløjtnant 
Alex Poulsen, der er fratrådt efter eget 
ønske og fortsætter som fartøjsfører i 
flotillen.

Ernæringsassistent Annette Lar-
sen er den 1. februar tiltrådt som ny 
medarbejder i kabyssen på Slipshavn.  

Chefskifte i HVF 125 mFP VEST 
Tekst: Jan Lund  

Foto: Steen Burlund

En lun maj aften i Thorskoven - by-
gerne var ophørt, og alting duftede 
frisk. Kort sagt de perfekte rammer 
for en skovparade under ledelse af 
Jesper K. Torbensen - NK for 125. 
Ca. 30 MFP gaster var mødt frem 
for at sige farvel til den afgående 
chef Jan Lund og goddag til den til-
trædende chef Bo Jaque, som blev 
udnævnt til premierløjtnant samme 
aften af Marinehjemmeværnsdi-
strikt Vest’s chef, Kommandørkap-

Fortjenstegn 
for 42 år i Kolding 

Af Leif Bruun

Menig fartøjsfører Bruno Høiberg 
HVF 135, er ved en sammenkomst 
i lokalerne i Haderslev blevet tildelt 
Hjemmeværnets Fortjensttegn. For 
overrækkelsen stod flotillechef Finn 
Ottosen, der i sin tale til Bruno Høi-
berg takkede ham for 42 års trofast 
tjeneste ved Kolding-flotillen. Her er 
han kendt for sin faglige dygtighed, 
sin stoute ro i alle situationer og 
sin aldrig svigtende omsorg for 
besætningen. 

Jørgen Fink med en stribe mere.

Flotillechef KL Finn Ottosen over-
rækker tegn til Bruno Høiberg.

tajn Arne Petersen. Efter skovpa-
raden var der uformel reception i 
”Nissebo”, som det røde træhus i 
Thorskoven er blevet døbt. 

Kaptajnløjtnant Bent Holmer tiltræ-
der pr. 1. juli som CH OPU ved MHDV 
og udnævnes samtidig til orlogskaptajn.

Orlogskaptajn Mads K. Sørensen 
tiltræder pr. 1. juli som NK ved MHDV.

Følgende er blevet tildelt hjemme-
værnets fortjensttegn
Kontorfuldmægtig Ebba D. Østergård, 
MHDV. Løjtnant Mogens Grimstrup, 
HVF 126. Kaptajnløjtnant Henrik R. 
Leensbak, HVF 127. Premierløjtnant 
Per U. Nielsen, HVF 133. Menig Bruno 
Høiberg, HVF 135. 

Løjtnant Bo Juque er pr. 1. juni tiltrådt 
som flotillechef i HVF 125. Han afløser 
kaptajnløjtnant Jan Lund

Kontorassistent Therese Bonde 
Sørensen er den 5. januar 2011 til-
trådt i Marinehjemmeværnssektionen. 

Premierløjtnant Henrik R. Rask er 
pr. 15. juni tiltrådt som flotillechef for 
HVF 115. Han afløser premierløjtnant 
Lars D. Christensen.
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Af Ninna Falck, flotillechef KL Keld Rosen-
berg Flotille 255 Korsør og SOK. Foto: SOK

Under en SURVEX (farvandsovervågning) den 
12. juni observerer fartøjsfører Jimmi Nielsen 
og hans besætning på MHV 813 BAUNEN kl. 
00.33 en rød nødraket i pejling mod Falsters 
kyst. Fartøjet sætter naturligvis straks kurs 
mod observationen og melder til MOC S om 
hændelsen. 38 minutter senere observeres 
endnu et nødblus fra samme sted. Nu er de 
to redningsfartøjer fra Gedser redningsstation 
også alarmeret og på vej, og politiet på land 
følger situationen. Da en kvinde fra Marielyst 
på Falster rapporterer til politiet, at hun har hørt 
suset fra raketterne, da de blev affyret, går det 
op for alle de involverede, at raketten er affyret 
fra land, og indsættelsen afblæses. 

Strafbart spild
Spild af politiets, marinehjemmeværnets og 
redningsstationens ressourcer. BAUNENs 
besætning var allerede på søen, men de kunne 
jo lige så godt være taget direkte hjemmefra til 
opgaven på en alarm fra Søværnet. Ærgerligt, 
men ingen tvivl om, at man hellere vil rykke ud 
en gang for meget, end en gang for lidt.

Misbrug af nødsignaler sker desværre med 
jævne mellemrum. Det er selvfølgelig forbudt 

og straffes med bøde eller hæfte - og kan 
efterfølges af en stor regning for den iværksatte 
redningsaktion. 

24.000 kr. ved kasse 1
Søværnets Operative Kommando (SOK) har 
ganske få dage før BAUNEN’s forgæves sejltur 
netop fået tilkendt erstatning i en sag helt 
tilbage fra 2007.  Her havde en ung mand i 
kådhed affyret et nødblus ved Hundested. Det 
blev absolut ikke opfattet som en joke, og flere 
bekymrede borgere slog alarm til politiet, som 
anmodede SOK om assistance. SOK sendte 
en Sikorsky ud for at overflyve området i søgen 
efter nødstedte. En dyr, forgæves aktion, der af 
retten her 4 år efter er blevet takseret til 24.000 
kr., som den unge mand nu kan betale tilbage 
til SOK. Det er man meget tilfredse med i SOK, 
hvor jurist Inge Rønberg udtaler:
”Vi er tilfredse med, at vi nu endnu en gang har 
fået dom for, at vi er berettigede til at kræve 
erstatning for nødblus, der opsendes for sjov. 
En unødvendig redningsaktion koster ikke 
kun samfundet mange spildte penge, men 
kan i værst tænkelige situation også koste liv 
i tilfælde af, at der på samme tid er brug for 
helikopteren et andet sted, hvor der virkelig er 
folk i nød”.

nødraketter: 

En dårlig joke


