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På vandkortet
Marinehjemmeværnet er begunsti-

get af at have mange meningsfyldte 

opgaver. Opgaver der giver mening 

for den enkelte og for samfundet i 

bredeste forstand. Det er ikke kun 

Søværnet, der trækker på hjemme-

værnets fartøjer, det er også andre 

myndigheder og sektorer.

De direkte kunder er ikke i tvivl om, 

hvad de frivillige i MHV yder, og vi er 

også med god grund selv stolte af 

indsatsen, men vi skal huske på, at 

ikke mange ser, hvilken indsats, der 

bliver ydet på havet. Det er derfor 

vigtigt, at vi også er opmærksomme 

på at fortælle, hvad MHV egentlig 

laver under indsættelser til søs, og 

hvilket beredskab, der opstilles. Det 

har enhver borger og politiker i dette 

land krav på og behov for at vide. 

Borgerne har krav på at vide, hvad 

skattekronerne anvendes til, og poli-

tikerne har behov for at vide, hvilken 

ydelse de får for de midler, der er 

afsat til hjemmeværnet.

Det er derfor, det er vigtigt, at vi alle 

forsætter med at fortælle de gode 

historier. Det er derfor, vi skal sørge 

for at få marinehjemmeværnet på 

vandkortet, som er grundlaget for, at 

vi kan opretholde – Et Marinehjem-

meværn Med Mening.

Jens Walther

Kommandør

Chef for Marinehjemmeværnet
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Af  Ninna Falck

”Til at begynde med var de ret skepti-
ske, men det er de ikke mere”, fortæller 
flotillechef kaptajnløjtnant Michael Buus 
om samarbejdet med politiet, som i 
2011 har taget helt utrolig fart.

Markant stigning i efterspørgslen
Maritime Force Protection (MFP) Flotille 
116 i Nordjylland løser primært hav-
nebevogtningsopgaver for Søværnet. 
Senest har flotillen ledet 75 hjemme-
værnsfolk, som var indsat på Flåde-
station Frederikshavn ved den store 
internationale flådeøvelse, DANEX.  
I år er politiet så også dukket op som 
en flittig kunde i butikken hos Flotillen. 
”Set i forhold til ingenting, så har 116 nu 
været af sted med politiet seks gange i 
år, så det er en stigning, der vil noget” 
fortæller Michael Buus om et travlt år 
for den nordjyske MFP-enhed.

Udvikling og nyt udstyr
Marinehjemmeværnets Maritime Force 

Protection styrke -  tidligere kendt 
som Bevogtnings- og Nærforsvars-
styrken (BON) - har i de seneste to år 
været igennem et stort udviklingsar-
bejde både fra frivillig og ansat side, 
som peger i retning af en ny klar profil. 
Nu er MFP-styrkens i alt otte planlagte 
gummibåde også endelig blevet til 
virkelighed. "Udstyret er på plads. 
Vi har gummibåde, trailer, overlevel-
sesdragter og det hele, så nu kan vi 
rigtigt byde os til”, forklarer Michael. 
”Vi dækker nu et helt nyt område: Sej-
lende bevogtningspersonel, der kan 
bevogtning, kamp og sanitet”. 

Anvendelig kapacitet
De otte nye gummibåde på trailere 
rundt omkring i landet har samtidig 
øget MFP fleksibilitet og rækkevidde. 
Med MFP kan bl.a. politiet nu også 
få støtte til opgaver i søerne inde i 
landet. Her støttede Flotille 116 f.eks. 
politi og beredskab tidligere på året 
ved en meget  stor katastrofeøvelse 
på Brassø i Silkeborg.  

”Vi har også været brugt meget ved 
byfester som Skive Beach Party, 
Vildsund Marked og Aalborg Karneval, 
hvor politiet bruger os som afviserfar-
tøj for den civile trafik eller for at holde 
øje med, om festglade deltagere skulle 
falde i vandet”, forklarer Michael. Flotil-
len har også fået et fint samarbejde 
op at stå med Politiets Efterretnings-
tjeneste med hensyn til sikkerheden 
omkring Kongeskibet, når det besøger 
det nordjyske, som det gjorde tidligere 
på året ved Hals. 

70% er indsættelser
”Det er gode opgaver, og vi får enormt 
gode tilbagemeldinger fra politiet. Det 
kan godt udvikle sig til mere, kan jeg 
fornemme”, fortæller Michael Buus. 
Men samtidig skal han som flotillechef 
også tænke på prioriteringerne og de 
langsigtede perspektiver. ”I år har vi 
brugt 70% af vores tid på indsættel-
ser, men vi skal jo altså også have tid 
til uddannelse og øvelser”, understre-
ger en ellers yderst tilfreds flotillechef.

MFP: Efterspørgslen 
fra politiet stiger 

Maritime Force Protection-styrken har længe løst en stribe opgaver for Søværnet. 
Nu har politiet også for alvor fået øjnene op for ’mudderdelfinerne’. Ordrebogen 
hos Flotille 116 har været temmelig fyldt i år.

Med den nye gummibåd på trailer kan 
MFP også støtte politiet i søerne. 
Foto: Jens Blauenschild.
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Tjek boblerne! 

Rundt om info

Lørdag den 6. august udvikler MHV 
803 ARIES’s weekendsejlads sig til tre 
eftersøgninger og to bugseringer. Det 
starter ved 17-tiden med eftersøgningen 
af en motorsejler sammen med søvær-
nets skib, HAVFRUEN. HAVFRUEN 
får så et opkald fra en anden båd med 
motorproblemer, som de finder. ARIES 
tilkaldes og tager båden på slæb til 
Korshavn på Fyn. En time senere er 
en sejlbåd med to mænd løbet tør for 
benzin. De har ingen søkort, og deres 
kommunikation – mobilen - er gået 
død. ARIES finder dem lidt over mid-
nat. De to sejlere kommer ombord på 
ARIES, som slæber båden til Kerte-
minde med ankomst kl. 05.00. 

Torsdag den 12. august rykker Aries ud 
igen: En motorbåd har motorstop, og 
havaristen er ikke helt klar over, hvor han 
selv er. GUNNAR SEIDENFADEN, som 
finder båden ved Knudskov Rev, sejler 
med gummibåd de to lystsejlere over til 
ARIES, som også slæber båden hjem.

Søndag den 4. september på vej fra 
værftsophold, bliver ARIES kaldt ud til en 
motorbåd, der er løbet tør for brænd-
stof. ARIES sætter gummibåden ud og 
ordner det lille problem.

Lørdag den 19. september bliver flotil-
len igen alarmeret. En grundstøder på 
9.5 ton skulle af grunden på Masnedø 
Kalv. Det ordnede gummibåden, som i 
forvejen var ude at øve.

Travl sensommer 
for Flotille 256 Storstrømmen 

Kommer du fra 
Marinehjem-
meværnsdistrikt 
Vest, så er der 
et nyt tilbud for 
dig på hjv.dk.

Her er opret-
tet en såkaldt 
’Gastebørs’, 
hvor besæt-
ningsmedlemmer 
med alle typer af funktioner kan skrive 
sig på via en formular, hvis de har lyst 
til eller behov for at sejle mere. Hvis 
man som fartøjsfører mangler folk til 
en sejlads, eller har plads til flere, kan 
man så gå ind på den nyoprettede 

liste og finde kontaktop-
lysningerne på de ledige hænder. 

Du finder Gastebørsen på Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vests side på 
hjv.dk under ’For medlemmer’, og det 
er naturligvis bag login.

Gastebørs på hjv.dk 

Seks indsættelser 
på lidt over en måned.

Hvad har hjemmeværnets kam-
pagneside blivmedlem.nu og 
marinetraffic.com til fælles?  
Jo, det er to kort, hvor MHV 
flotiller eller fartøjer præsente-
res kort i små bobler, som folk 
kan klikke sig frem til.  Husk at 
holde dem opdateret – der er 
nok ikke andre, der gør det. 

Fastholdelse af alle, LPU, 24 
timer, mål for info i år og næste 
år, nyt om kampagner, fokus 
på presse og den politiske 
verdenssituation, nye lokale 
info-projekter, MHV’s udvikling, 
rekruttering af fartøjsførere…  
44 deltagere fik vendt og 
diskuteret det meste på MHV 
informationsseminar i august.

44 deltagere fik ny inspiration.

Blivmedlem.nu-kortet stammer
fra hjv.dk.
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Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor 
Finn Winkler, har længe udtrykt ønske om at 
komme til søs med et MHV-fartøj. Ikke et fint 
besøg, men med som almindelig dæksgast. 
Generalen ville opleve livet til søs. Det blev til 
to dage med MHV 911 BOPA fra Flotille 367 
Dragør.

Finn Winkler blev hentet en aften i Kragenæs 
Havn med gummibåden, fik et skibsnummer 
og en rulleplacering om bord, og så var det 
ellers af sted. 

Der var planlagt en del øvelser de følgende 
dage. Første dag oplevede generalen en sam-
arbejdsøvelse med søværnsskibet, NYMFEN, 
som i øvrigt passerede med front for generalen 
med fløjter og honnør, som det nu passer sig. 
Øvelsen bød bl.a. på eksplosion og brand på 
BOPA, og et indsatshold fra NYMFEN, der 
kom om bord og gennemsøgte skibet. Dagen 
efter var der bl.a. udlægning af flydespærring 
og søskydning, hvor Finn Winkler absolut var 
godt med. Der var også evakueringsøvelse, 
hvor generalen blev evakueret af helikopter og 
sat pænt ned på dækket igen.  
Finn Winkler var med til det hele også bakstørn 
og ankervagt, og han kunne efter sigende blive 
en glimrende gast i marinehjemmeværnet.

Generalen til søs og i luften

I sidste nummer af Martha 
kunne alle teste deres talent 
inden for skibskending.

Der var bragt fem billeder af 
fartøjer, som skulle gættes. Ge-
vinsten, en Maglite LED 4D-cell-
lygte, fik gang i gætterierne. Der 
kom 27 svar, og de 19 havde 
svaret helt korrekt. 

Det korrekte svar var: 
1: Knud Rasmussen-klassen, 2: 
Diana-klassen, 3: Holm-klassen, 
4: Thetis-klassen og 5: MHV 
900-klassen.

En del kvikke læsere havde 
bemærket, at teksten havde 

omtalt seks skibe, selvom der 
kun var billeder af fem. Og nej, 
det var ikke en ubåd, der var 
gået ned, det var bare en fejl i 
teksten.  
Marinehjemmeværnets frivillige 
fjernkendingsekspert, løjtnant 
Jesper Dandernell, har sorteret 
de 19 rigtige svar for Martha, og 
en vinder er fundet via lodtræk-
ning.  

VINDEREN ER:  
Erik Mortensen fra Viby J. 
Vi siger tillykke, og et styk Mag-
lite er sendt af sted med posten.

Fjernkendingskonkurrence

Farven har vist drillet ved Holm-klassen. En del har skrevet Mette Miljø. 
Bemærk, at Holm-klassen findes i 2 forskellige bemalinger: Grå og som 
her på billedet.

Generalen prøvede 
bl.a. at udsætte 
flydespærringer, og 
blive evakueret - opad.
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Sikker øvelse

US Naval Forces-analytiker 

  PÅ BESØG

Gummibåden klar under broen.

Forberedelserne til Marinehjemmevær-
nets 60 års jubilæum er i fuld gang. På 
Slipshavn er planen for jubilæumsfesten 
d. 26. maj ved at blive meget konkret, bil-
lederne til jubilæumsplakaten er taget, der 
arbejdes med særudstillingen på Frøslev, 
og historiker Søren Nørby skriver løs på 
MHV-historien til jubilæumsmagasinet. 

Samtidig har alle flotillechefer fået en 
skrivelse ud angående indsamling af flo-
tillens historie, flotillens billeder og korte 
flotillefilm. Et materiale, som samles for 
at blive delt ud igen til glæde for alle. 
Husk, at gamle filmruller, som skal di-
gitaliseres, så de f.eks. kan afspilles på 
computeren, skal indsendes allerede 
nu i oktober. Det hele står i skrivelsen, 
men er I i tvivl om noget, så skriv til 
kommunikationsrådgiver Ninna Falck 
på marine@hjv.dk.

MHV 60 JUBI: 
Husk flotillehistorien til jubilæet

Et handelsskib og en trawler kollidere-
de lørdag den 10 september i Nord-
søen 20 sømil ud for Thyborøn. 
Ombord på trawleren, Vidar, var en 
person kommet lettere til skade, og ski-
bet havde fået lidt skrammer. Handels-
skibet, Golden Trader, derimod havde 
fået et stort hul i skroget, og olien var 
strømmet ud i vandet og havde spredt 
sig ud over 300 x 2000 meter. 

SOK alarmerede de to nærmeste 
MHV fartøjer af 900-klassen; MHV 904 

MANØ fra Flotille 122 Thyborøn og 
MHV 904 LYØ fra Flotille 131 Esbjerg. 
De begav sig straks mod positionen. 
Det blev en sejltur på 10 timer for LYØs 
besætning, og reservebesætninger 
blev varslet, så skibene kunne være 
klar til en evt. længere indsættelse. 
De to fartøjer blev dog allerede sendt 
hjem igen om søndagen, da vejret og 
bølgerne i Nordsøen var for voldsomt til 
marinehjemmeværnets kystflydespær-
ringer, og Søværnet klarede resten 

OLIE I NORDSØEN
MANØ og LYØ var klar til at 
sætte flydespærringerne. 
Arkivfoto: Peter Barslev.  

Politi og beredskab trænede et 
stort toguheld på Storebælts-
broen søndag den 28. august. 
Flotille 242 Nyborg stillede op 
med sikkerhedsfartøj, hvis no-
gen af øvelsesdeltagerne skulle 
falde i vandet. Fremadrettet vil 
øvelsesledelsen have marine-
hjemmeværnet med hver gang.

Under det store skybrud 2. - 3. 
juli stod store dele af Kastellet 
under vand. Det medførte om-
fattende skader ved Hjemme-
værnskommandoen og Totalfor-
svarsregion Sjælland, som man 
stadig arbejder på at udbedre.

Oversvømmelse

Kastellet under vand.

Kastellet i solskin.
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Marinehjemmeværnet 
havde i slutningen af 
juni besøg af Professor 

Elisabeth Heider, som 
er analytiker ved US Naval 

Forces Africa. Hun var på 
besøg ved Søværnet og 

marinehjemmevær-
net for at hente 
inspiration til mari-
tim kapacitetsop-
bygning i Afrika. 
Hendes fokus gik 
især på, hvordan 
man kan enga-
gere befolkningen 
til at deltage i at 
sikre farvandene. 
Professoren var 

i Danmark for at 

indhente erfaringer hos Søværnet 
om bl.a. Stop olien-kampagnen 
og hos marinehjemmeværnet for 
at studere det særlige danske 
marinehjemmeværnskoncept, 
hvor borgere leverer frivilligt ar-
bejde. Hun lagde ud med at få en 
briefing ved Chef for Marinehjem-
meværnet, kommandør Jens 
Walther, på Kastellet. Bagefter var 
hun ude på en sejlads med MHV 
907 HVIDSTEN fra Flotille 369 
Holmen, hvor hun bl.a. fik indblik 
i investigeringen for Søværnet. 
Elisabeth Heider var let forundret 
over de frivillige gasters mange 
forskellige civile baggrunde, og 
hun var dybt imponeret over ind-
satsen og de opgaver, der løses 
frivilligt i marinehjemmeværnet. 

US Naval Forces-analytiker 

  PÅ BESØG

Af flotillechef Michael Buus, 

Flotille 116, og Ninna Falck

75 soldater fra marinehjemmeværnet, 
flyverhjemmeværnet og hærhjemme-
værnet var indsat under den internatio-
nale flådeøvelse, DANEX NOCO, fra 8. 
til 12. september. MFP flotille 116 havde 
fået til opgave at være OPLOG´s Force 
Protecion for flådestationen og for alle 
de danske og udenlandske flådeenhe-
der, der besøgte området. Flådestatio-
nen var helt fyldt med skibe, så derfor 
var der også skibe i civilhavnen, og her 
skulle der også være bevogtning. En 
ny opgave kom til undervejs: En kom-
munikationscontainer med UHF-radio 
skulle bemandes, og endelig blev man 
også bedt om støtte til MP-vagten. 
Hjemmeværnets enheder løste alle 
opgaverne i tæt samarbejde med 
MOCN, MP vagten og vagthavende of-

ficer ved flådestationen. Hele set up’et 
blev koordineret af MFP Flotille 116 fra 
broen på Isbryderen DANBJØRN, som 
de havde lånt af Søværnet. En stor 

spændende opgave, et godt samar-
bejde med alle hjemmeværnsfolkene 
og en super service fra besætningen 
fra DANBJØRN.

Flotille 116 koordinerede stor 
HJV-indsættelse under DANEX

MFP på havnebevogning ved Flådesta-
tion Frederikshavn. Her med et Finsk 
patruljefartøj af Hamina-klassen. 

OLIE I NORDSØEN

Professor Elisabeth Heider 
sammen med fartøjsfører 
løjtnant Jens Warnock om 
bord på HVIDSTEN.  

Professor Elisabeth Heider sammen med 
fartøjsfører løjtnant Torben Warnock



Tekst Orlogskaptajn, Caper Max Larsen, 

Marinehjemmeværnet, Hjemmeværns-

kommandoen. Foto: Ole Friis

Nye kraner på vej
Det er blevet besluttet at indkøbe nye 
10 tons meter kraner til MHV 901, 902, 
903, 904 og 905. Det sker, fordi man 
har valgt ikke at forlænge flere 800-klas-
ser. Man omdirigerer nemlig midlerne 
fra forlængelse nr 2 videre til indkøb 
af kranerne. Det er håbet, at man 

med tiden også kan 
skifte kranerne på 
800-klassen. En 
særlig bonuseffekt 

ved det er, at det vil 
muliggøre udsætning af 

gummibåd om bagbord.   

Ny FLIR viser gode 
takter 
MHV 907 blev under stor-
men sidste år beskadiget, 
mens den lå i tørdok på Søby 
Værft. Taget fra tørdokken 

faldt ned over styrehuset 

og ødelagde bl. a. fartøjets FLIR. Der 
kunne ikke skaffes en ny FLIR, og da 
MHV 92 HOLGER DANSKE stod for at 
skulle sælges, blev det besluttet at flytte 
FLIR fra MHV 92 over på MHV 907. Nu 
havde Hjemmeværnskommandoen en 
FLIR til gode hos Søby Værft forsikrings-
selskab, og man besluttede at indkøbe 
en helt ny og meget dyrere type FLIR til 
MHV 912. Den nye FLIR er helt eminent. 
Den er stabiliseret og har en lang række 
fordele i forhold til den gamle. 

Den elektroniske afdeling i øvrigt
En ny type radiopejler anskaffes til hele 
MHV-flåden i løbet at de næste par år, 
og så vil SINE-terminaler og Iridium Sa-
tellit telefoner blive installeret i alle MHV 
fartøjer allerede inden årets udgang. 
Hvert fartøj vil blive udrustet med 2 
SINE-terminaler - en indbygget og en 
bærbar. Den bærbare vil kunne medta-
ges i gummibåden, og der er indkøbt et 
vandtæt kit.  
Endelig har Hjemmeværnskommandoen 
besluttet at udskifte samtlige admini-
strative PC’ere og printere i fartøjerne. 

Premierløjtnant Henning Vinther vil stå 
for udrulning af systemerne.

Operativ modtagekontrol
I starten af juni blev der gennemført 
Operativ Modtagekontrol (OMK) af MHV 
912. Modtagekontrollen forløb yderst 
tilfredsstillende. Fartøjet blev samtidig 
talt op af Hjemmeværnskommandoens 
logistikafdeling ligeledes med et tilfreds-
stillende resultat. Fremadrettet er det 
CH MHV intention, at der gennemføres 
OMK efter alle større eftersyn. Man har 
også gennemført operativ modtagekon-
trol ved modtagelsen af hjemmeværnets 
nye gummibåde, som nu alle er blevet 
godkendt og afleveret til flotillerne.

Føringskøretøjer på tegnebrættet
Som det sidste nye kan nævnes, at der  
arbejdes for at indkøbe nye føringskø-
retøjer, som ikke mindst kan være inte-
ressante for MFP-enhederne. Lige nu 
arbejdes der på at lave en brugerspe-
cifikation, så der bliver købt en model, 
der i videst muligt omfang lever op til 
opgavernes og brugernes krav.
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Som led i den løbende udskiftning og opdatering er der nu nyt materiel på vej 
til skibe og gummibåde. Det mest markante i denne omgang er anskaffelsen af 
fem nye kraner til 900-klassen.

Læs om alt det nye

Ny type FLIR 
fra MHV 912. 

Broen på MHV 912. Her er allerede ny FLIR og radiopejler. Ti tons meter kran til resten af 900-klassen.

Nyt om materiel



Marinehjemmeværnsfartøjernes skibsmedicintaske er blevet fornyet. Alle har fået 
ny medicin, og der er indført en ny og mere økonomisk indkøbsordning 

Skibsmedicinen       
udskiftet 
Af orlogskaptajn Niels Kjærgaard, Logistikafdelingen, 
Hjemmeværnskommandoen 
 
På baggrund af lægemiddelkomiteens beslutning, blev det 
fastlagt, at MHV 800- og 900-klassen skal være udrustet 
og normeret med ’Medicinbeholdning kategori B’, som den 
hedder i Søfartsstyrelsens fortegnelse. 

Indkøb sat på stand by
Beslutningen om nyindkøbet medførte samtidig, at der den 
28. oktober 2010 blev indført et midlertidigt stop for medi-
cinindkøb til fartøjerne, og Hjemmeværnskommandolægen 
meddelte i forlængelse af stoppet dispensation til fortsat 
anvendelse af ombordværende medicin, selvom udløbsda-
toen var overskredet. 

Alle kister gået igennem
Efter, man havde annonceret det midlertidige stop, fik alle 
fartøjerne besøg af farmaceut Lene Beck Mortensen fra 
Forsvarets Materieltjeneste. Hun gennemgik skibsmedicin-
taskernes beholdninger. Der blev konstateret problemer 
med omfang, udløbsdatoer, opbevaring, genforsyning og 
korrekt beholdning af lægemidler. 

Nye ressourcebevidste indkøb
For at sikre en ensartethed og en økonomisk ressourcebe-
vidst politik indenfor området, arbejdes der nu hen mod at 
udskifte al medicinen på én gang. Derfor blev indkøbsstop-

pet indført. Når skibsmedicinen er udskiftet, opnås kontrol 
med udløbsdatoer og dermed en friskning af medicinen på 
fartøjerne, som også hænger økonomisk godt sammen. 
Al genbestilling af medicin foregår gennem Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest (MHDV), som fremover foranstalter 
indkøbet èt sted. Der vil således ikke mere være tale om 
medicinindkøb ved det lokale apotek. Den nye medicin er 
blevet bestilt og kontrolleret af Forsvarets Materieltjeneste 
inden udbringning. Den 23. – 25. august 2011 sørgede 
MHDV så for, at de gamle skibsmedicintasker B2 med ind-
hold blev inddraget og, at alle fik udleveret en ny skibsme-
dicinliste B. 

Sygdomsbehandlerens domæne
Den nye skibsmedicin ligger i en rygsæk. Rummene i 
rygsækken har, små laminerede mærkater monteret på de 
enkelte rum/lommer og de er opdelt efter Søfartsstyrelsens 
grupper/kategorier. Det gør det lettere og hindrer misfor-
ståelser, når sygdomsbehandleren eventuelt skal tale med 
Radio Medical angående udlevering af medicin. Taskens 
store lomme med medicin er plomberet med en strip. Det 
giver sygdomsbehandleren sikkerhed for, at der ikke er 
ændret på indholdet. I forlommen, som ikke er plomberet, 
ligger ekstra søsyge- og hovedpinepiller. Uddannelsen til 
sygdomsbehandler er rettet ind efter den nye medicinbe-
holdning. Hvis der er personer ombord, som får en fast 
medicinering, så skal de selv medbringe egen medicin, 
som i øvrigt skal være sygdomsbehandleren bekendt. 
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Sanitet

Markater på lommerne går brugen af de 
nye tasker mere sikker.

Sygdombehandleren er klar med det 
meste. Her er bla. hjertemedicin.
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Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse 
Mary gjorde søndag den 18. september 
til noget helt særligt for Flotille 251 Ka-
lundborg, for borgerne i byen og for hele 
marinehjemmeværnet.
MHV 912, det foreløbig sidste skib i ræk-
ken af de 30 fartøjer, som Søby Værft 
har leveret til marinehjemmeværnet siden 
1992, skulle navngives. Man 
kan næsten ikke forestille 
sig en anden navn-
giver, der kunne 
sætte et smuk-
kere punktum for 
denne æra, end 
Kronprinsessen.
Elegant klædt i 
gråt og marineblåt 
inspicerede hun smilen-

de paraden og vinkede til de hundredevis 
af voksne og ikke mindst børn, der var 
dukket op for at fejre navngivningen og 
det royale besøg. Man glemte helt, at det 
regnede, og alle i havnen råbte med på 
Kronprinsesse Marys trefoldige leve, efter 
hun havde navngivet det nye skib.
Og navnet, HOLGER DANSKE, som 

refererer til en af besættelsestidens 
mest betydningsfulde modstands-

grupper, markerer hjemmeværnet 
tilknytning til modstandsbe-
vægelsen. Flere veteraner fra 

HOLGER DANSKE beærede 
marinehjemmeværnet 
med at møde op, og det 
mindede alle om de værdier, 

som hjemmeværnet stadig 
værner om den dag i dag. 

Navngivning

MARY OG HOLG ER DANSKE
Navnet afsløres

Vennerne var på besøg. Fem andre 
marinehjemmeværnsfartøjer og deres 
besætninger var med til at fejre dagen 
med Flotille 251 Kalundborg.

Søværnets Tambourkorps spillede 
og sang oppe i byen og på havnen.

10

Kan man tænke sig en flottere finale? 
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MARY OG HOLG ER DANSKE

Kronprinsessen fik på en lille sejltur 
syn for alt, hvad det nye fartøj kan.

Veteran fra Holger 
Danske gruppen, 
Eigil Skov Jørgensn 
(Foss), med grup-
pens armbind.

Flotillechef John 
E. Andersen lytter, 
mens Chef for 
Marinehjemme-
værnet Jens 
Walther holder 
tale.

Især børnene gik 
meget op i at se en 
rigtig prinsesse. 

Besætningsmedlemmer 
fra MHV 912
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Nyt MFP-koncept

Af orlogskaptajn Søren Beck, Marinehjemmeværnet, 

Hjemmeværnskommandoen

Marinehjemmeværnets Bevogtnings- og nærforsvars-
enheder (BON) – nu mere kendt som Maritime Force 
Protection-enheder (MFP) – har fået nyt koncept. Der 
lægges op til ændrede og mere søspecialiserede opga-
ver og nyt materiel. 

Fra koldkrig til nutid
Traditionelt har marinehjemmeværnets bevogtningsgrup-
pers opgaver været fokuseret imod bevogtning og nær-
forsvar af hele havnen, lokale landfaciliteter og anlæg, 
bemanding af kystudkigsstationer mv., og selvfølgelig 
også bassinovervågning i havnen. BON-uddannelsen var 
derfor mere præget af feltuddannelse end maritim be-
vogtningsuddannelse, og den var ret ”koldkrigs-præget”. 
Der er nu blevet arbejdet på at samle og fokusere mari-

nehjemmeværnets traditionelle BON-opgaver og målrette 
dem til tidens behov.

Maritime Force Protection
Hjemmeværnsledelsen godkendte i juni ”Business Case 
4203, Maritime Force Protection (MFP)”. Det indebar 
et markant skift i marinehjemmeværnets bevogtnings-
opgaver. Det betyder, at man nu går fra bevogtning og 
nærforsvar af landetablissementer til det nye begreb; 
Maritime Force Protection. Nu lægges der i højere grad 
vægt på beskyttelse af selve skibet frem for beskyttelse 
af landfaciliteter, som herefter overlades til hærhjemme-
værnet og Totalforsvarsregionerne. Skibets beskyttelse 
mod anti-terrorvirksomhed, sabotage m.v. er nu i højsæ-
det. Det er en aktuel opgave, der afspejler det aktuelle 
trusselsbillede, som både nationale og internationale 
myndigheder har fokus på - frem for egentlig traditionel 
krigsbevogtning.

Så er der nyt opgavekatalog og nyt materiel til Maritime Force Protection. Styrken er 
blevet mere 'søspecialiseret', og bevogtningen af skibe er omdrejningspunktet.

Fra grønt til blåt 
for MHV-bevogtningsgrupper 

Nyt MFP-koncept
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Forslag om navneændring
Der er stillet forslag om at ændre de fem BON/MFP flotillers 
betegnelser, nu hvor der er en ny opgavebeskrivelse, og da 
navnet på styrken er skiftet fra Bevogtning og Nærforsvar 
(BON) til Maritime Force Protection (MFP).

HVF 116 BON Frederikshavn  HVF 116 MFP Vest
HVF 125 BON SOK  HVF 125 MFP Vest
HVF 127 BON Djursland  HVF 127 MFP Vest
HVF 200 BON Sjælland  HVF 200 MFP Øst
HVF 201 Flådestation Korsør  HVF 201 MFP Øst



Nye gummibåde på trailere
Samtidig med godkendelsen af det nye MFP-koncept blev 
der også tildelt økonomiske midler til omkalfatring af Ma-
rinehjemmeværnets Force Protection-opgaver, som bl.a. 
har betydet indkøb af otte nye hurtiggående gummibåde 
på trailere og med navigations- og radioudstyr. MFP-enhe-
derne kan med disse gummibåde, der også får selvstæn-
digt VHF kaldesignal, operere selvstændigt som fartøjer. 
MFP-gummibådene kan anvendes til mange formål. De 
kan indsættes til havnebevogtning, eftersøgningsopgaver i 
havne, søer, fjorde, bugter m.v., hvor de større fartøjer ikke 
kan sejle eller operere. De kan også fungere som supple-
ment til MHV 800- og 900-klassens SAR- og oliebekæm-
pelsesberedskab. Samtidig kan MFP gummibådene meget 
fleksibelt og hurtigt være fremme i indsatsområderne pga. 
deres mobilitet på landevejene med traileren.

Mobile kommandocentre og nye våben
Kommando- og føringsmæssigt vil MFP-flotillerne kunne 
løse flere opgaver på et højere niveau med de nye mobile 
(containerbaserede) kommandocentre, der er på vej. Det 
vil give langt bedre C3 (Communication, Command & 
Control) end tidligere.
MFP-styrkens uddannelse og udrustning er i forbindelse 
med de nye maritime opgaver også under justering. 
Gevær MK/95 erstattes med GC/95-11, som har karabi-
nens fordele med teleskop, men bedre gennemslagskraft 
i målet end den "rene" karabin. Samtidig anskaffes "rød 
punkt sigte" (red dot), som gør våbnet langt mere velegnet 
til nærforsvar i og omkring skibe og fra gummibådene. 
For at imødegå truslen fra mindre hurtiggående fartøjer 

fra søsiden anskaffes fire tunge 12.7 mm maskingeværer 
(med natsigte) til bekyttelse af skibet eller havneområdet 
omkring skibet.

Selvstændige og specialiserede MFP-teams
De nye MFP-teams (grupper) kan med det nye koncept 
operere mere selvstændigt og fleksibelt i mindre teams 
(seks til ti gaster) end tidligere og med vægten lagt på 
specialiserede afgrænsede operationer, herunder på fore-
byggelse og imødegåelse af anti-terroroperationer. Opga-
verne er dermed langt mere realistiske og aktuelle i dag 
end den gamle massive krigsbevogtning. MFP-teams på 
seks gaster er den ideelle størrelse ud fra et operativt og 
logistisk synspunkt. Seks MFP-gaster med fuld udrustning 
kan nemt transporteres i buslet, gummibåd eller helikop-
ter, hvis dette bliver aktuelt, og de udgør en lille effektiv 
sammentømret enhed.

Nationale opgaver
Udover at støtte Søværnet med bevogtning af Søværnets 
enheder i havn, til ankers, på red, samt evt. ARK-skibene, 
Dannebrog mv. under gang, forventes det også, at MFP-
flotillerne i højere grad vil kunne støtte politi og SKAT med 
flere operative opgaver i kraft af MFP-flotillernes større 
mobilitet og udrustning. Sejlads for politi (kontrol af spiri-
tussejlads, speedbådsbevis m.v.) og SKAT (toldpatruljer) 
er allerede eksisterende opgaver, men også bundafsøg-
ning med sonar i havne, fjorde, søer m.v. er nu MFP-
opgaver. Den traditionelle bevogtning af flådestationerne/
OPLOG’erne, er derimod ikke længere en MHV-opgave, 
men ligger nu placeret i totalforsvarsregi.

Fra grønt til blåt 
for MHV-bevogtningsgrupper 
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MFP's nye gummi-
båd. Foto: Per Lynge.

>
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Af XXX

Foto XXX
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MFP kan bruge sine sanitetsressourcer ved mange typer af opgaver. Foto: Per Lynge

Bevogtning af Søværnets enheder i militære havne

De specifikke MFP-opgaver
I nedenstående er oplistet en oversigt over de mere specifikke opgaver, som MFP-flotillerne 
vil kunne påtage sig i sammenhæng med de overordnede opgaver, der er beskrevet i den 
nye Business Case for MFP. Opgaverne er tænkt som idégrundlag for det videre arbejde 
med udvikling af procedurer, taktikker m.v. ved marinehjemmeværnsdistrikterne. Det kan 
samtidig udmønte sig i nye uddannelser eller revidering af eksisterende uddannelser, som 
Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn kan iværksætte.

1.

Nyt MFP-koncept

Bevogtningsopgaver af militære havne 
(Oplog Nord og Syd), marinestationer 
(MAS KBH), kajanlæg m.v. kan omfatte:

•  Afspærring og bevogtning af 
kajområdet i skibets umiddelbare 
nærhed.

•  Adgangskontrol til 
bevogtningsområde og skib 
(herunder landgangsvagt).

•  Afsøgning af kyststrækninger ad 
sejlruter.

•  Afsøgning af ankerpladser og red.
•  Afsøgning af bygninger og 

lagerområder i skibets umiddelbare 

nærhed.
•  Afsøgning af kajanlæg, havbund 

og evt. skibsbund for miner, IED 
(Improvised Explosive Device) 
”sticky-” og magnetminer m.v.

•  Bassinovervågning med gummibåd.
•  Bassinovervågning med fodpatruljer.
•  Afvisningsopgaver med gummibåd.
•  Passagekontrol ved havneindløb 

m.m.
•  Kommando- og føringsfunktioner.
•  Forbindelsesofficer til 

havnemyndigheder og andre 
samarbejdspartnere.

•  Ruteopklaring med fartøj eller 

gummibåd.
•  Escortesejlads med fartøj eller 

gummibåd.
•  Transportopgaver for enheder til 

ankers, på red eller under gang.
•  Bemanding og anvendelse af 

Søværnets Force Protection-våben.
•  Sanitetstjeneste.
•  Forsyningstjeneste.

Efter anmodning fra politiet kan MFP-
flotillerne udføre samme opgaver, 
som beskrevet her, i civile havne og 
evt. i samarbejde med totalforsvaret/
regionerne.
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Gummibåd, trailer og buslet: En 'MPF-pakke' klar til indsættelse. Foto: Casper Max Larsen

 Opgaver for civile myndigheder

MHV bevogtningsopgaver og opgaver for civile 
myndigheder omfatter de allerede etablerede opgaver 
som assistance til politi og SKAT, men også egentlige 
eftersøgnings- og afspærringsopgaver. MFP støtte til 
civile myndigheder omfatter og kan udvides til:

•  Assistance til politi (spiritussejlads og kontrol af 
speedbådsbevis).

•  Assistance til SKAT (toldkontrol).
•  Assistance til boarding.
•  Assistance til eftersøgningsopgaver (savnede 

personer og genstande) på land, ved kajområde, 
kanaler, kystlinje og strandbred.

•  Assistance til eftersøgningsopgaver (savnede per-
soner og genstande) i havne, kanaler, fjorde, søer 
og lavvandede områder med 'side scan sonar', 
mini-undervandsdroner, vandkikkert mv. fra gum-
mibåd.

•  Assistance og støtte til dykkerteams (Falck/red-
ningsvæsen, Frømandskorpset-EOD) i forbindelse 
med eftersøgning af savnede personer og gen-
stande.

•  Afspærringsopgaver og skiltning i havne, søer, 
fjorde og kanaler.

•  Udlægning af flydespærringer i havne, søer og 
fjorde ved udslip af olie, kemiske materialer m.v.

•  Sikring af bevismateriale ved eftersøgningsopgaver 
samt ved udslip af olie og kemikalier.

•  Sanitetstjeneste.

Internationale opgaver

MFP-flotillerne skal kunne sammensætte ”teams” til støtte for 
Søværnets udsendte enheder og bidrag til Søværnets operatio-
ner inkl. logistik og støtte til uddannelse ved kapacitetsopbygning 
(CAP). Udsendelsesområderne er defineret som ”ikke-højrisiko 
miljø”. MFP i forbindelse med kapacitetsopbygning er hovedsage-
ligt bevogtning af en opstillet kapacitet, som kan være et landetab-
lissement, havneområde, øvelsesområde, skib i havn m.m. MFP-
flotillernes støtte til Søværnets internationale opgaver, herunder 
CAP, vil kunne omfatte:

•  Bevogtnings- og sikringsopgaver i havn eller til ankers.
•  Indgå i enhedernes vagt- og havariberedskab.
•  Betjening af enhedernes Force protection-våben, fartøjer, inkl. 

gummibåd, LCP (indsatsfartøjer: Landing Craft Personnel) m.m.
•  Logistiske støtteopgaver.
•  Uddannelsesmæssige opgaver (CAP), herunder missionsforbe-

redende uddannelse.

2. 3.

En ny udvikling er i gang
MHV MFP er nu mere fokuseret på de søværts og maritime opgaver, 
nationalt som internationalt, og MHV kapaciteter som støtte 
til civile myndigheder er øget væsentlig og er mere kvalificeret 
med nye gummibåde, nyt radiomateriel (maritim og land), mobile 
kommandocentre og føringskøretøjer, samt de forventede 'side scan 
sonarer'.
Det nye koncept vil stille krav til nye procedurer, taktikker osv., og 
det vil påvirke tilpasningen af organisationen og uddannelserne, som 
marinehjemmeværnsdistrikterne og Marinehjemmeværnssektion 
Slipshavn lige nu er i gang med at tilpasse.
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Search and rescue

Af Ninna Falck

To mænd forliste med deres motorbåd 
i området ud for Nivå og Rungsted en 
tidlig søndag morgen i august. 

Den ene mand blev bjerget af en 
lystsejler, men den anden var forsvun-
det. 

Der blev straks slået alarm, og 
Søværnet sendte danske og svenske 
redningsenheder til stedet og gav 
besætningen på MHV 906 FÆNØ fra 
Flotille 362 Helsingør rollen som On 
Scene Coordinator med fartøjsfø-
rer løjtnant Jan Kragh Michelsen og 
næstkommanderende korporal Søren 
Aagaard i spidsen.

”Jeg har aldrig hørt om, at man har 
koordineret så mange enheder før. Det 
var nogle hektiske timer, vi havde, især 
i starten. Men efter, at vi havde fundet 
modellen at køre efter, fik vi lidt mere ro 
på”, fortæller Søren Aagaard. 

Overblik over situationen
Det var en stor opgave, og besæt-
ningen startede med to ting: at regne 
søgemønster ud og få styr på alle de 
deltagende enheder. ”Vi skulle have 
alle enheder til at melde struktureret ind 
til os. Det gjorde vi ved at få dem til at 
melde ind i alfabetisk rækkefølge ud fra 
skibsnavnene. Det fungerede meget 
fint, og 22 enheder meldte ind uden at 
snakke i munden på hinanden.” forkla-
rer Søren Aagaard.

Organisering af enhederne
”Vi grupperede de fartøjer, der havde 
relation til hinanden. Der var f.eks. 
fem både fra Nivå bådelaug, og der 
var fire fra kystredningstjenesten osv. 
Grupperne blev bedt om at følges ad 
i søgeområderne. De kørte selv den 
interne kommunikation, og kun én af 
dem kommunikerede med os. Vi be-

tragtede altså grupperne som enheder 
og sendte dem også samlet videre til 
nye søgeområder. Der kom konstant 
meldinger, vi meldte nye søgeområder 
ud, vi indkaldte situationsrapporter fra 
de professionelle besætninger, og vi 
anråbte den øvrige trafik om at holde 
skærpet udkig. Vi følte faktisk, at der 
hele tiden var tjek på det” siger Søren 
og tilføjer, ”Jeg vil rose lystsejlerne for, 
at de havde så god radiodisciplin”.

Organisering om bord
FÆNØ kørte med en enkel broorga-
nisation. Fartøjsføreren navigerede, 
regnede søgemønstre ud og kommu-
nikerede med SOK og MOCS. Søren 
Aagaard kommunikerede med alle ski-

bene og helikopteren, og radiogasten 
skrev alt ned, der blev kommunikeret 
på radioen, så man hele tiden kunne 
følge op på søkortet og se, hvem der 
skulle gøre hvad.

Vi kan – og det giver mening
Klokken 21.30, blev eftersøgningen 
indstillet af SOK. Desværre uden det 
resultat, som alle havde arbejdet så 
hårdt for. ”Alt det, jeg har lært på ud-
dannelser og øvelser i min fritid, det fik 
jeg brug for, og det virkede. Vi fik også 
en del ros tilbage fra SOK, som syntes, 
at vi havde gjort det godt. Det er en 
bekræftelse på, at det man gør, det 
giver mening, at man er med til at gøre 
en forskel”,  fastslår Søren Aagaard. 

 Kæmpe eftersøgning

Eftersøgningen af en mand i Øresund blev en stor mundfuld for besætningen 
på FÆNØ. De koordinerede over 20 professionelle enheder og lystsejlere, som 
desværre ikke fandt, hvad de søgte.

I 12 timer var FÆNØ centrum for 
den store eftersøgning.
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Tekst: Ninna Falck, 

Foto: Jes Abrahamsen

Det er ikke bare hele marinehjemmeværnet, der fylder rundt til 
næste år. Marinehjemmeværnets uddannelsesuge fylder faktisk 20 
år i 2012. 
 
En frivillig bedrift
I år har et stort hold af frivillige dermed for 19. gang holdt uddan-
nelsesuge for et endnu større hold af deres frivillige ’kollegaer’ 
i marinehjemmeværnet. En stor bedrift, som ud over de flotte 
uddannelsesresultater, også betyder så meget for hele ånden og 
sammenholdet i marinehjemmeværnet. 

Dagene summer af aktivitet. Børnene er altid i gang med noget 
på pladsen, og man får ind imellem et glimt af kursisterne, der lige 
kan nå en lille pause i solen, inden det er tilbage til undersivnings-
lokalerne, til skibene – eller til posterne, hvis man er på havnebe-
vogtningsuddannelse. Der er sol, regn, myg, masser af fartøjer og 
lange køer ved frokostbuffeten. Alt er som det plejer. Og alligevel 
opstår der uforudsete situationer. MFP’erne mangler senge, næst-
kommanderende bliver kaldt væk, og der kommer stormvarsel, så 
alt skal sikres lidt ekstra. Men det klarer man jo – og det er jo for så 

vidt også som det plejer. 

Mange kursusbeviser – og 
nytænkning
13 forskellige kurser blev det til i uge 
28, og det krævede, at uddannel-

sesugens frivillige kursusleder (KUL), 
premierløjtnant Henning Vinther fra Mari-

nehjemmeværnsdistrikt Øst, måtte rundt og ud-
dele hele 146 velfortjente kursusbeviser.  
Samtidig med de gode traditioner indret-
ter man sig også efter nye betingelser, 
og uddannelsesudbuddet justeres efter 
behovet. Her har man i år bla. forsøgt 
sig med et ugekursus for navigatøraspi-

rantuddannelsen, NAV I, hvor to week-
endmoduler og et fjernundervisningsmodul  

blev slået sammen til et samlet forløb.

Meget har ændret sig, men…
Uddannelsesugen bliver evalu-

eret hver eneste gang, for at give 
erfaringerne videre til det næste år. 

Og der sker hele tiden ændringer. Det 
understreger Henning Vinther også i ind-
ledningen af sin rapport om årets uddan-

nelselsuge: ”Meget har ændret sig gen-

nem de sidste 19 år. De fysiske faciliteter er meget anderledes, 
kurserne er anderledes og afspejler de nyeste forsvarsforlig og 
et marinehjemmeværn, der er med i tiden, og de administrative 
bestemmelsers snærende bånd har igen fået et ekstra hak 
indad. Men selve grundtanken: Frivillige laver kurser for frivillige, 
lever videre og skal fortsætte mange år endnu. Det samme gør 
uddannelsesugens motto: Husk.. glem ikke at være glad!

– Et motto der kan ses i ansigterne på de mange deltagere 
på Slipshavn i uge 28 – hvert år! også selv hvis KUL skulle 
glemme det ved morgenmønstringen - gasterne skal nok huske 
ham på det.”

Uddannelsesugen

UDDANNELSESUGEN 
Igen i år mødtes marinehjemmeværnet i 
uge 28 på Slipshavn for at uddanne sig 
og for at få nogle gode sommerdage og 
-aftener sammen. 

En klassiker: Dæksgasterne lærer at redde sig selv.

Havenbevogtningskursus er taget på stranden.

Sygdomsbehandlerkursister lærer at stikke og lægge drop.

– en sikker vinder 

17>
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Uddannelsesugen

Tekst: Ninna Falck. Foto: Jess Abrahamsen 

På Uddannelsesugen kørte man i år et 
forsøg med den første del af navigati-
onsuddannelsen, ’NAV I’.  
Fem kursister gennemførte hele NAV 
I som et koncentreret ugekursus i 
stedet for et forløb opdelt i to under-
visningsweekender og et fjernun-
dervisningsmodul. Kursisterne var 
begejstrede, og de så mange fordele i 
det koncentrerede forløb.

Godt at bruge tiden intensivt
”Det er godt at få koncentreret sit 
uddannelsesforløb, ellers ville det her 
have taget sin tid”, fortæller Mark Von 

Müller, og Jan Andreasen supplerer 
”NAV I på en uge har været rigtigt 
godt. Meget intensivt. Vi får meget ud 
af det. Vi er kun 5 og får meget mere 
ud af instruktørerne på den måde. 
Og det er rigtigt gode instruktører.” 
Rasmus Müller-Hansen synes, at NAV 
I på en uge er praktisk ligesom det 
nye initiativ, der kører med NAVEX- 
sejladserne.

Støtter hinanden
”Det er genialt. Vi er sammen hele 
tiden, og vi kan støtte hinanden også 
gennem selvstudieperioden mellem 
modul 1 og 2. Her har vi hinanden og 
instruktørerne. Vi har fået en masse 

flere prøver, og vi kan hurtigere rette 
systematiske fejl undervejs, forklarer 
Flemming Strandberg. 
Rasmus Müller-Hansen er meget glad 
for undervisningsformen,”Sparring 
betyder meget for den måde, jeg 
lærer på. Derfor er det godt at være 
sammen med de andre”, siger han.

Vi får mere ud af det og bliver 
dygtigere 
”Det er et godt koncept. Man har mu-
lighed for at snakke bedre om tingene, 
det kører jo hele dagen. Her den 
anden aften stod vi og pejlede ude i 
Storebælt, uden at det var noget, vi 
skulle. Vi bor jo også på skibet i forve-

FORSØG: NAV I på en uge
Fem kursister gennemførte under uddannelsesugen et koncentreret forløb, hvor 
de klarede hele NAV I på en uge. Det var en succes, hvis man spørger kursisterne 
og instruktørerne.

Der var god tid og rigelig 
hjælp til kursisterne på 
NAV I.
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FORSØG: NAV I på en uge

FLEMMING STRANDBERG, 
FLOTILLE 368 KØGE
Som udgangspunkt går jeg 
lige nu efter duelighedsbeviset, 
og se om det er noget. Jeg vil 
lige teste: Er det nemt nok, så 
vil jeg gå videre. Jeg føler, at jeg har rimeligt 
nemt ved det. Jeg går på NAV II til næste år. 
Jeg har talt med familien og har fået OK på 
at gå hele vejen (fartøjsfører).

MARK VON MÜLLER, 
FLOTILLE 471 RØNNE 
Jeg vil gerne være fartøjs-
fører, men i første omgang 
sigter jeg dog efter at blive 
navigatør. Jeg blev optaget i 
vinter og har siden taget grunduddannelse 
og dæksgast, og nu er jeg på NAV I. Jeg har 
ikke planlagt fartøjsførerforløbet 100%. Lige 
nu trænger jeg til mere sejlads. En ting er jo 
f.eks. at lægge en pejling ud på et søkort, en 
anden ting er at se det i virkeligheden.

MARTIN VINTHER, 
FLOTILLE 243 FAABORG
Jeg skal blive fartøjsfører, hvis 
evnerne holder. Og det skal 
jeg, fordi jeg godt kan lide at 
sejle. Jeg skal på NAV II til 
september, og så skulle jeg gerne sejle som 
navigatør til årsskiftet.

RASMUS MÜLLER HANSEN, 
FLOTILLE 132 HORSENS
Jeg tager NAV I for at lære at 
sejle og få noget mere kend-
skab til, hvad der foregår på 
skibet. Jeg kan også bruge 
det privat. Jeg fortsætter på NAV II. Det har 
indtil videre ikke passet ind med on the job 
trainingen, Men hvis den var klar, så ville jeg 
gå på NAV II i september. Det er jo bedst, 
når man har tingene friskt i erindring. 

JAN ANDREASEN, 
FLOTILLE 135 KOLDING
Jeg tager NAV I, fordi det er 
sjovt at arbejde med søkort og 
navigation. Det giver flere ud-
fordringer end at være dæks-
gast. Jeg tager NAV II i foråret næste år. Jeg 
tager et skridt ad gangen, så jeg også kan få 
noget mere sejladserfaring.

Instruktør: 

DET VAR BARE PERFEKT!
De garvede instruktører Per Faurholt og Mogens Timler kørte under-
visningen for de fem NAV I-kursister i Uddannelsesugen. Per Faurholt 
lægger ikke skjul på, at han synes, at ugekurset er et godt supplement til 
dem, der har en uge at sætte af til det.

Man taler NAV’sk i en uge
”Man skaber jo et miljø i en hel uge, hvor man taler navigation. Det er en 
helt ny terminologi, og den får du meget bedre ind, når du taler den i syv 
dage. Som instruktør foretrækker jeg det her. Det giver mig en meget 
stærk føling med mine kursister. Vi kan jo bedre give individuel vejledning, 
fordi vi også har ’fritiden’ sammen. Vi kan også nå at rette programmet til 
og samle op til dagen efter, hvis vi opdager, at der er noget, der trænger 
til en ekstra gennemgang.  Det har du ikke tid til på weekendkurserne”, 
forklarer Per.

Et stærkt fundament til Y3
”Det var bare perfekt. De er ikke hjemme og køre træt i det i mellempe-
rioden, så de ender med at blive væk til modul 2. De fastholdes – også 
fordi man hjælper dem over de små bump undervejs. Jeg er sikker på, 
at dette forløb gør det faglige fundament stærkere til yachtskipperen. 
Betydeligt!”, understreger Per Faurholt

jen”, fortæller Martin Vinther. 
 ”Samlet set så tror jeg, at vi bliver 
dygtigere, end hvis vi havde siddet 
hjemme uden hinanden og instruktø-
rerne”, understreger Mark Von Müller. 
Og den pointe er Jan Andreasen 
meget enig i ”Hvis jeg skulle læse der-
hjemme, ville mit arbejde komme lidt i 
vejen. Det, man skal lave derhjemme, 
bliver meget bedre af at blive lavet her. 
Vi hjælper hinanden, snakker sammen 
og retter fejl, før de bliver for store, så 
man ikke kommer for langt ud på et 
vildspor”, fortæller han.  

Flere koncentrerede forløb, tak!
Alle de fem NAV I’ere har planer om 
at fortsætte på NAV II, og de er ret 
enige om, at det også gerne må køre 
i koncentrerede forløb. Martin Vinter 
vil ligefrem gerne tage på kursus i tre 
uger i streg. Og spørger man ham, 
hvordan det kan hænge sammen 
med familielivet, er svaret: ”Jo jo, men 
det skal du jo så veje op imod alle 
de weekender, du ellers skal være af 
sted. Her sparer vi jo en masse tid på 
transport, indkvartering, socialisering 
osv. Den tid, der er sparet, kan så 
bruges til undervisning. 

 Det vil jeg med NAV I

19

Rasmus Müller-Hansen i dyb 
Koncentration over søkortet.
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RING OG FÅ 
VEJLEDNING
Har du brug for konkrete råd eller 
inspiration til din træning, er du 
velkommen til at ringe eller skrive til 
Carsten Rosengren. Alle i MHV kan 
kontakte Carsten.

Du fanger ham på tlf. 31356034 
eller e-mail carsten.rosengren@
gmail.com 

Det skal være 

sjovt at træne

Tekst og foto: Kasper Erling Olsen

Ikke alle hjemmeværnsfolk er i lige 
god form. Medlemmerne i hjemme-
værnet afviger dog ikke væsentligt 
fra normalbefolkningen i Danmark, 
men det er i sig selv ikke positivt, og 
for medlemmerne er der grund til at 
forbedre især kondital og blodtryk. 
Det viser en undersøgelse foretaget af 
oberstløjtnant Jette Albinus fra Hjem-
meværnskommandoen. Men der er 
to rigtig gode nyheder på vej til dem, 
som vil forbedre fysikken 
og måske smide et 
par kilo i farten.  

 
Idékatalog
Den ene del er et 
idékatalog, som 
kan findes på hjv.
dk. Det er fyldt 
med masser af 
træningsøvelser, 
hvor alle kan 
være 
med. 

Har du ikke rørt dig i tyve år, så er 
der rigtig gode tips til, hvordan du let 
kommer i gang med at styrke din krop 
på en korrekt måde. Er du derimod fit 
for fight og klar til en maraton, finder 
du også øvelser, der passer til dig. 
Idékataloget udarbejdes af de to frivil-
lige: Hans-Henrik Pedersen fra Hjem-
meværnskompagni Farø og Carsten 
Rosengren fra MFP 200 og Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst. Carsten 
Rosengren forklarer lidt om initiativet 
bag projektet. 

- Mit motto er: 'Det skal være sjovt 
at træne'. Det er også udgangs-

punktet i hele hjemmeværnets 
nye sundhedsinitiativ. Vi vil ikke 
tvinge nogen til noget, de ikke 
er klar til. Her er ingen pisk, 
men bare en masse gode 
idéer til træningsøvelser, som 
passer til det niveau, den 
enkelte befinder sig på.

Alle kan være med
Til en start kommer 

idékataloget til 
at indeholde 

70-80 
emner 

in-

den for træning og sundhed, og der vil 
være noget for enhver smag og form.

- Det handler om at gå efter de fire 
S'er, som vi kalder det: Små Sikre 
Synlige Succeser. Det er meget bedre 
at lave nogle enkelte øvelser, som rent 
faktisk virker og vil vare ved, end at 
gå efter en maraton og så springe fra 
efter to uger, fordi det er alt for hårdt 
og uoverskueligt, siger Carsten.

De mange træningsøvelser er også 
udarbejdet med henblik på, at de ikke 
kræver en stor sal fyldt med moderne 
udstyr og maskiner. Alle skal kunne 
komme i gang uden de store forbere-
delser eller indkøb af dyrt grej. Derfor 
bruges de remedier, som lige er ved 
hånden. Det kan være en flaske vand, 
en dunk, et tov, et bord eller andre 
ting.

Du finder idékataloget i menuen til 
venstre under ’Fagområder’, når du er 
logget ind på hjv.dk. 

Uddannelse af vejledere
Den anden del af det nye sunds-

Sund i MHV

Er maven blevet lidt for stor, eller kniber det med at klare trapperne uden åndedræts-
besvær? Bare rolig, der bliver masser af gratis hjælp at hente på hjv.dk og hos hjem-
meværnets nye sundheds- og træningsvejledere.
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“Her er ingen pisk, men 
bare en masse gode idéer 
til træningsøvelser, som 
passer til det niveau, den 
enkelte befinder sig på

Carsten  
Rosengren

Alder: 40 år
Titel i HJV: Pre-
mierløjtnant og 

uddannelsesofficer til rådighed 
for MFP i MHD Øst.
Job til hverdag: Gårdmand hos 
Københavns Gokart Bane 
Info: Carsten har sammen med 
Hans-Henrik Pedersen udarbej-
det det store idékatalog, som nu 
kan bruges af alle hjemmeværns-
folk til at komme i bedre form. 
Find det på hjv.dk i venstre side af 
menuen, når du er logget ind.

HVEM ER HAN?

Carsten Rosengren har udvalgt syv gode øvelser, som styrker de vigtigste 
dele af din krop. Vi har testet dem på et hold fra grundskolen på Christians-
minde. Nu er det din tur!

– SÅDAN GØR DU

 HOLDØVELSER

 INDIVIDUELLE ØVELSER

 ØVELSER I BILEN (ELLER PÅ KONTORET)

SKUB EN BIL
Stil jer bag en bil og skub den fremad. Ganske sim-
pelt, men hold lige øje med, hvor bilen ender henne!
Muskler: Læg, balle og lår
Husk: Spænd i lænden, og hold ryggen strakt

TOVTRÆK
Kræver bare et solidt tov og nogle personer på hver 
side. Stå gerne på blødt underlag som f.eks. græs.
Muskler: Lår, baller, arme og ryg
Husk: Spænd i mave og lænd, og pas på din ryg

DYP FØDDERNE
Læg dig på en bænk eller et bord (eller på jorden). 
'Dyp' så begge fødder ud over kanten, og løft dem 
langsomt op igen. 
Muskler: Lysken og mave
Husk: Spænd i lænd og mave, og hold ryggen plant 
med underlaget ved at spænde dine mavemuskler

OP MED MAVEN
Læg dig på maven og dine underarme. Løft maven 
op, så din krop er helt strakt ud. Bliv liggende sådan 
i 20 til 45 sekunder.
Muskler: Ryg, mave og lænd
Husk: Pas på ikke at 'tabe' ryggen – hold den helt 
lige. Spænd i mave og lænd.

STYR PÅ BALANCEN
Læg dig på alle fire som en hund. Løft så venstre 
arm og højre ben, og bliv liggende sådan. Når du 
ikke kan mere, laver du den omvendt.
Muskler: De skrå mave- og lændemuskler. Også 
god for balancen.
Husk: Spænd i mave og lænd. Lav øvelsen 
langsomt.

DEN MED RATTET
Placer hænderne klokken 9 og klokken 15 på rattet, 
og hiv armene til hver side, så hårdt du kan i 10-15 
sekunder. Tryk bagefter hænderne mod hinanden og 
'mas rattet sammen' – også 10-15 sekunder.
Muskler: Skuldre, arme og bryst
Husk: Bøj en smule i armene, og lav feks. øvelsen, når 
du holder for rødt - og ikke for hårdt og for længe.

DEN MED FØDDERNE
Sæt hælen i gulvet, og løft så tæerne op i luften. 
Bagefter laver du den omvendt med tæerne i gulvet og 
hælen højt op. Kan også laves på kontoret.
Muskler: Læg og skinneben (god øvelse til dig, der 
skal gå med støvler)
Husk: Hold positionerne i mindst 10 sekunder ad 
gangen

hedsinitiativ er en helt ny uddannelse, 
der hedder Sundheds- og trænings-
vejleder (STV). Uddannelsen starter 
med det første kursus i uge 39. Det 
er ambitionen, at alle underafdelinger 
på sigt får deres egen vejleder, som 
kan hjælpe medlemmerne i gang med 
træningen eller kommer med et sjovt 
input til det almindelige gruppemøde.

Det behøver ikke være en befalings-
mand eller officer, der tager uddannel-
sen til Sundheds- og træningsvejleder. 
Det er til gengæld vigtigt, at det er en 
person, der har interesse for emnet og 
evner at favne alle.

- Egentlig er en af de vigtigste evner 
at kunne være en slags coach for sine 
kammerater, så man kan støtte og 
opmuntre hinanden, siger Jette Albi-
nus fra Hjemmeværnskommandoen til 
'HJV magasinet'.

Hvis du har lyst til at blive sund-
heds- og træningsvejleder, skal du 
bare henvende dig til dit distrikt, hvor 
du kan få nærmere information.

 KOM NEMT I FORM 



Farvande

Bortset fra den korte landegrænse 
mod Tyskland, er Danmark jo som 
bekendt omgivet af hav. Havet har 
spillet en afgørende rolle i landets 
udvikling både økonomisk og sikker-
hedspolitisk, og de omgivne farvande 
er en helt naturlig del af danskernes 
selvforståelse og kultur.  

De usynlige grænser på havet
For de fleste af os opdeles havene 
med stednavne på de forskellige 
farvandsafsnit. Alle ved vel, hvad vi 
mener, når vi taler om Østersøen, 
Kattegat osv., og de fleste af os er 
også bekendt med navnene på de 
danske stræder. Mere lokal indsigt 
kræver det nok at kende navnene 
på fjorde, bugte og vige, men alle 
har de navne. Men havet er faktisk 
også opdelt i forskellige administra-
tive områder eller zoner adskilt af 
usynlige grænser – områder med 
hver sin betegnelse, og med sine helt 
egne spilleregler for, hvad man må 
og ikke må.

For fartøjsføreren om bord på et 

marinehjemmeværnsfartøj er kend-
skab til opdelingen af havet ikke blot 
interessant viden, men det er også 
afgørende at vide, i hvilken del af 
farvandet man befinder sig, når mari-
nehjemmeværnet virker som platform 
for Politiets og SKAT’s myndigheds-
udøvelse på havet. Politi og SKAT 
skal til enhver tid kunne få at vide, 
hvor de er, men reglerne for farvan-
dene skal de selv have styr på.

Opdelingen af havet
De Forenede Nationers Havretskon-
vention fra 1982 danner grundlaget 
for opdelingen af havet og brug 
af dets ressourcer. Konventionen 
regnes for en af de mest komplice-
rede internationale aftaler, der til dato 
er indgået, og den er efterfølgende 
blevet ratificeret (gjort gældende) af 
de fleste lande. Danmark ratificerede 
aftalen i 2004, men havde allerede 
inden da tilrettet dele af sin lovgiv-
ning i konventionens ånd.

I konventionen er en række beteg-
nelser for de forskellige opdelinger 

af havet beskrevet, og kyststaternes 
rettigheder i den sammenhæng er 
præciseret. De vigtigste betegnelser 
er beskrevet i det følgende.

Søterritoriet
Søterritoriet udgøres af det ydre og 
indre territorialfarvand. Kyststaten 
har ret til at fastsætte bredden af det 
ydre territorialfarvand op til 12 sømil 

(22,224 km) fra kystlinjen eller rette 
basislinjer trukket mellem kystfrem-
spring eller øer. Det indre territo-

Kattegat er ikke bare Kattegat, og lovene gælder ikke på samme måde 
alle steder i Danmarks farvande. Derfor er det vigtigt for Politi og SKAT 
at vide, hvor de er på havet, når de sejler med marinehjemmeværnet.

Af orlogskaptajn Peter Nielsen, Marinehjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen. 

Kortudsnit: Kort og Matrikkelstyrelsen.

 

DE DANSKE 
FARVANDE
– sådan er de opdelt
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DANMARKS TERRITORIALE FARVAND



DE DANSKE 
FARVANDE
– sådan er de opdelt

rialfarvand er beliggende på den 
landvendte side af basislinjerne. 
Danmarks ydre territorialfarvand er 
på 12 sømil. Dette gælder også ved 
Færøerne, mens det ved Grønland 
indtil videre er 3 sømil.
På søterritoriet har kyststaten i 
princippet fuld jurisdiktion (retslig 
myndighed) til bl.a. at håndhæve sin 
lovgivning ligesom på landjorden, dog 
med undtagelse af fremmede orlogs- 
og statsskibe, som der gælder særlige 
regler for. De danske myndigheder har 
ikke nogen beføjelser til at gå om bord 
i disse fartøjer, selvom de er på dansk 
territorialfarvand.

Ydre territorialfarvand
Danmark skal respektere fremmede 
skibes ret til det, der kaldes ’uskadelig 
gennemsejling’ af det ydre territorial-
farvand. Lillebælt, Storebælt og den 
danske del af Øresund er dansk ter-
ritorialfarvand som beskrevet ovenfor. 
Stræderne er omfattet af et særligt 
stræderegime kaldet ”historiske stræ-
der”, der er baseret på København-

Man skal vide, hvor man er på 
havet. Det kan ikke ses med det 
blotte øje - kun søkortet kan give 
svaret.

Traktaten fra 1857 om ”Sund- og 
Bælttoldens Afløsning”. Denne traktat 
er nærmere beskrevet i en anordning 
fra 1999. Det betyder i praksis en ret 
til at gennemsejle farvandene uden 
unødige ophold (”uskadelig passage”) 
og behørigt hurtigt. Det kan naturlig-
vis blive nødvendigt at gøre ophold 
som følge af havarier eller lignende. 
Retten gælder for fremmede handels-, 
orlogs- og statsskibe. For orlogsskibe 
gælder det dog, at undervandsfartøjer 
skal sejle på overfladen, ligesom gen-
nemsejling med mere end tre orlogs-
skibe ad gangen skal anmeldes ad 
diplomatisk vej på forhånd.

Indre territorialfarvand
Handelsskibe har normalt ret til at 
besejle det indre territorialfarvand, 
når dette sker som led i besejling af 
landets havne eller i tilfælde af ”force 
majure”.
Fremmede orlogsfartøjer og stats-
skibe har normalt ikke adgang til det 
indre territorialfarvand uden tilladelse, 
selvom der i Hesselø Bugt og Ålbæk 

Bugt gives mulighed for uskadelig 
gennemfart, hvis dette er anmeldt for-
inden. For svenske kystbevogtnings-
fartøjer foreligger en generel tilladelse 
til at sejle på dansk territorialfarvand 
og anløbe danske havne, blot dette er 
anmeldt på forhånd.

Den eksklusive økonomiske zone
Uden for søterritoriet kan kyststaten 

oprette en eksklusiv økonomisk zone 
(EEZ). I denne zone har kyststaten 
eneret til efterforskning og udnyttelse 
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DANMARKS EKSKLUSIVE ØKONOMISKE ZONE
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Farvande

af de naturlige ressourcer i havet samt 
på havbunden og i undergrunden. 
Danmark og Grønland har en eksklu-
siv økonomisk zone, mens Færøerne 
indtil videre alene har kontinentalsok-
kel og fiskeriterritorium. Danmarks 
eksklusive økonomiske zone udgør 
200 sømil fra basislinjen eller til mid-
terlinjen i fh.t. omliggende kyststater. 
Bemærk, at territorialfarvandet ikke er 
en del af EEZ, men at Danmarks ret-
tigheder her naturligvis er de samme, 
da det i sagens natur er at betragte 
som Danmarks territorium. Særlig 
økonomisk betydning har zonen som 
bekendt, når det drejer sig om udnyt-
telsen af olie- og gasforekomsterne i 
Nordsøen.

Den tilstødende zone 
Uden for søterritoriet kan kyststaten 
desuden oprette en såkaldt tilstøden-
de zone. I denne zone har kyststaten 
ret til at udøve kontrol, dels for at for-
hindre overtrædelser af statens told-, 
afgifts-, udlændinge- eller sundheds-
love og forskrifter på dens land- og 
søterritorium, og dels for at straffe 
overtrædelser af disse regler, som 
allerede måtte være begået på land- 
eller søterritoriet. Den tilstødende zone 
kan maksimalt udstrækkes til 24 sømil 
målt fra kysten.
Danmark har en tilstødende zone, 
mens der ved Færøerne og Grønland 

endnu ikke er oprettet en sådan zone.
I loven om den tilstødende zone, som 
blev vedtaget i 2005, fastslås det, at 
zonen gælder 24 sømil fra basislinjen, 
dog med undtagelse i de tilfælde, hvor 
der er mindre end 48 sømil til frem-
mede staters kyster. De rettigheder, 
Danmark har i den tilstødende zone 
efter Havretskonventionen, er ikke 
i alle tilfælde udbredt til den øvrige 
lovgivning. For eksempel er toldområ-
det på havet i Toldloven kun defineret 
som søterritoriet. Det betyder, at SKAT 
alene udfører sin kontrolvirksomhed 
på territorialfarvandet, og altså ikke i 
den tilstødende zone, selvom det reelt 
er hjelmet i Havretskonventionen. 

Kontinentalsoklen
Kontinentalsoklen er den undersøiske, 
naturlige forlængelse af landterritoriet. 

Enhver kyststat har uden videre ret til 
en kontinentalsokkel på 200 sømils 
bredde svarende til grænsen for den 
eksklusive økonomiske zone. Nogle 
lande kan dog have krav på sokkel-
områder uden for 200 sømilegrænsen, 
forudsat visse betingelser er opfyldt. 
For Færøernes og Grønlands vedkom-
mende er man netop i gang med at 
indsamle videnskabelig dokumen-
tation for dette under det såkaldte 
Kontinentalsokkelprojekt. 
Danmarks kontinentalsokkel er fastlagt 
ved Kontinentalsokkelloven af 2005.

Det åbne hav
Uden for de nævnte zoner ligger det 
åbne hav, som ingen stat kan under-
lægge sin suverænitet. Det er åbent 
for alle stater til sejlads, fiskeri og 
overflyvning. Visse af disse friheder 
er også gældende i den økonomiske 
zone, herunder retten til fri sejlads og 
overflyvning. En række internationale 
aftaler - uden for Havretskonventio-
nen - regulerer dog aktiviteten på det 
åbne hav indenfor udvalgte områder. 
Et eksempel er de Internationale 
Søvejsregler.

En særlig regel, ’forfølgelse in con-
tinenti’, giver kyststaterne mulighed 
for under særlige omstændigheder at 
forfølge et skib ud på det åbne hav, 
hvis der er mistanke om, at skibet 
har overtrådt det pågældende lands 

Fartøjsføreren skal kunne fortælle Politiets og SKAT's medarbejdere om, hvor de er, når de sejler med marinehjemmeværnet.
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ling kan også kontrolleres. En und-
tagelse gøres i forhold til fremmede 
orlogsskibe og ikke-kommercielle 
statsskibe, hvor SKAT som udgangs-
punkt ikke har bemyndigelse til at gå 
om bord.

Politi
Politiets kontrolvirksomhed til søs 
med marinehjemmeværnet sker i 
henhold til en bekendtgørelse om for-
svarets varetagelse af politimæssige 
opgaver til søs. I praksis gennemfører 
politiet kun sin kontrolvirksomhed på 
på søterritoriet, selvom bekendtgø-
relsen åbner op for, at det også kan 
gøres i den tilstødende zone.

rådgive SKATs personale om bord. De 
skal kende farvandet i forhold til posi-
tionen på det skib, de kontrollerer, så 
der er sikkerhed for, at kontrollen sker 
efter gældende lovgivning.  Opstår 
der tvivl, skal Søværnets Operative 
Kommando (SOK) eller det Maritime 
Overvågningscenter (MOC) kontak-
tes. Procedure m.m. er beskrevet i 
Reglement for Marinehjemmeværnet 
1-51.

Toldloven beskriver, hvordan SKAT 
har ret til adkomst til disse skibe, og 
at skibe på forlangende skal stoppe 
op. Det er ikke et krav for SKATs 
kontrol, at skibet er på vej til eller fra 
dansk havn, så skibe på gennemsej-

lovgivning. En betingelse er, at forføl-
gelsen skal være påbegyndt, mens 
skibet befinder sig på statens juris-
diktionsområde (hvor staten har ret 
til at håndhæve sine love), herunder i 
en eventuel tilstødende zone. Forføl-
gelse er også mulig ved overtrædelser 
i den eksklusive økonomiske zone 
og på kontinentalsoklen ved særlige 
overtrædelser.

Grænsedragning på havet
I de tilfælde, hvor der mellem to stater 
ikke er plads til fuld udstrækning af 
søterritoriet eller øvrige maritime zo-
ner, må grænsen aftales mellem sta-
terne. For Danmark er det naturligvis 
et spørgsmål om grænsedragningerne 
til henholdsvis Sverige og Tyskland, 
som er reguleret af ældre aftaler fra 
henholdsvis 1932 og 1921.

Internationalt farvand
Betegnelsen ”internationalt farvand” 
anvendes ikke i folkeretten (Havrets-
konventionen), og kan derfor ikke i 
denne sammenhæng defineres enty-
digt. Nogle vil påstå, at det, der ikke er 
nationalt farvand (territorialt farvand), 
må være internationalt farvand. Dette 
kan give mening i en række tilfælde, 
men da staterne har en række befø-
jelser i de øvrige zoner mm., er det 
internationale farvand ikke det samme 
som det åbne hav, hvor der langt hen 
ad vejen er ”frit slag”.

Fiskeriterritorium
Fiskeriterritoriet omfatter som ud-
gangspunkt det område, hvor 
kyststaten har eneret til fiskeri. Dan-
marks fiskeriterritorium omfatter hele 
området fra basislinjerne og ud til 200 
sømil, dog sådan at den ydre grænse 
er sammenfaldende med grænsen 
for den eksklusive økonomiske zone. 
Med Fiskeriloven som den vigtigste 
beskrives reglerne for området. Her 
har samarbejdet med øvrige EU-lande  
og den regulering, der følger med her, 
også stor betydning.

SKAT
Som tidligere beskrevet omfatter 
SKATs jurisdiktionsområde ifølge 
Toldloven alene søterritoriet (det indre 
og ydre territorialfarvand). Marine-
hjemmeværnets fartøjer udgør som 
bekendt bl.a. platform for SKATs 
kontrolvirksomhed til søs. I den forbin-
delse er det fartøjsførerens ansvar at 

Når tolderen sejler ud, har han fået at vide, hvor han er. Resten har han selv styr på.
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Find det på kortet eller i ECPINS
Kort og Matrikelstyrelsens 
kort D (tidligere kort F) viser 
grænserne for indre og ydre 
territorialfarvand, den til-
stødende zone og den eks-
klusive økonomiske zone 
for Danmark (bortset fra 
Færøerne og Grønland). I 
fartøjerne ECPINS systemer 
kan der findes tilsvarende 
oplysninger ved tilvalg af 
Administrative Areas under 
Featueres. Her er beteg-
nelserne for de forskellige 
zoner anført på engelsk 

således; Indre teri-
torialfarvand (Sea 
Base Line), ydre 
territorialfarvand 
(Territorial Waters), 
tilstødende zone 
(Contiguous Zone) 
og eksklusive 
økonomiske zone 
(Eksklusive Eco-
nomic Zone EEZ). 
I reglement for 
Marinehjemmeværnsfartøj 
0-11 er beskrevet, hvordan 
marinehjemmeværnet skal 

agere i forhold til sejlads 
på henholdsvis tysk og 
svensk territorialfarvand.
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Search and rescue

Af Ninna Falck. Foto: Per Lynge 

”Det er så positivt, at man kan hjælpe 
andre mennesker”, fortæller Michael 
Johansen fra besætning 3 i Flo-
tille 368 Køge, som under en privat 
sejlads har hjulpet en havarist i store 
problemer. 

Mayday: brand i motoren
Michael er pinselørdag ude på week-
endsejlads med sin forlovede i sin 
motorbåd. Der blæser en jævn vind, 
og målet er Vejrø i Smålandsfarvandet 
nord for Lolland. Undervejs hører de 
et mayday relay (videregivet mayday) 
over Lyngby Radio. En lystsejler har 
brand i motoren og brug for hjælp.
 Michael, som er ved at uddanne sig 
på navigationslinjen i marinehjem-
meværnet, noterer sig positionen og 
hiver straks sine søkort frem. Han 
befinder sig 5 sømil fra havaristen. 
Han regner ud, hvor havaristen er ved 

at drive hen, og han regner ud, hvor 
lang tid det vil tage ham at nå frem. 

Lyngby Radio sender Michael til 
havaristen
”Jeg kan være fremme på 42 minut-
ter” melder Michael til Lyngby Radio, 
og da han er den, der er tættest på, 
får han opgaven med at sejle derud. 
Han holder kontakten til Lyngby Radio 
undervejs og får kontakt til havaristen 
på mobilen. Michaels beregninger 
holder stik, og han er fremme efter 45 
minutter. 

Lystsejlere i chok 
De to lystsejlere om bord – et ægtepar 
i 50’erne – er meget chokerede, da Mi-
chael og hans kæreste når frem. Ilden 
er under kontrol, og Michael laver lidt 
efterslukning for at sikre, at der ikke 
er noget, der ulmer. Det har brændt 
voldsomt, og det har været en meget 
ubehagelig situation for de to sejlere. 

Bugsering efter bogen
Michaels forlovede snakker med 
kvinden for at berolige hende, mens 
Michael og manden lænser vand 
fra skibet, og Michael forbereder 
bugsering. Han anlægger slæbegrej 
med hanefod, som han har lært det i 
marinehjemmeværnet, og så går det 
ellers mod Kragenæs Havn på Lol-
land. På vej kontakter Michael hav-
nelodsen og færgen ved Kragenæs, 
så indsejlingen bliver helt rigtig. 

Godt at hjælpe andre
Havaristen kommer trygt i havn, 
og Michael og hans forlovede kan 
fortsætte deres weekendsejlads 
med en rigtig god fornemmelse. ”De 
har virkelig følt sig som Palle alene 
i verden, og så kommer man ud og 
føler, at man gør en forskel”, fortæller 
Michael, der bare synes, at han har 
gjort, hvad han håber, at andre vil 
gøre for ham. 

MHV’er på privat sejltur 

redder havarist 

Hvad gør en MHV’er på weekendsejlads i sin motorbåd, når han hører et mayday 
relay på Lyngby Radio? Han melder sig til Lyngby Radio, bruger alt, hvad han har 
lært, og redder havaristen, som har haft voldsom brand i motorrummet. 

Michael og hans forlovede 
om bord på Michaels 30 
fods motorbåd. Deres 
weekendsejlads i pinsen tog 
en dramatisk drejning.  
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Nyt om navne

HJEMMEVÆRNETS 
FORTJENSTTEGN ER 
D. 4 MAJ BLEVET TILDELT

Kaptajnløjtnant Henrik J. 
Rask, Flotille 115
Kaptajnløjtnant Jan Jensen, 
Flotille 134

KL Henrik Grejs er pr. 1. juli 
udnævnt til orlogskaptajn

HJEMMEVÆRNETS 
FORTJENSTTEGN ER 
D. 4. MAJ BLEVET TILDELT

Løjtnant Helle Vibeke 
Hansen, Flotille 361
Premierløjtnant Axel 
Skovgaard Miethe, Flotille 
363
Premierløjtnant Lisbeth Blom 
Møller, Flotille 368

Premierløjtnant Henning 
Vinther, Flotille 368
Oversergent Per Jensen, 
Flotille 368

Premierløjtnant Frank Kipp 
Mayntzhusen, Flotille 201

Marinehjemmeværnsdistrikt 

VEST

Marinehjemmeværnsdistrikt 

ØST

Farvel til 
en ildsjæl
Af Casper Max Larsen

 
Marinehjemmeværnet har mistet en meget 
værdsat gast. Regner Meyer afgik ved dø-
den den 2. juli 2011 efter kort tids sygdom. 

Regner, blev født den 19. juli 1927 i 
Århus, og stod som ung mand til søs i den 
danske handelsflåde. 

Regner startede i marinehjemmeværnet 
i november 1964 i den daværende Hjem-
meværnsflotille 322 Holmen, der senere 
fik nummer 369. Regner, virkede som 
gruppefører og divisionsfører, men det var 
tjenesten som fartøjsmester, der kom til 
at fylde mest. Han blev ved oprettelsen af 
Marinehjemmeværnsdistrikt 3 tilknyttet som 
fartøjsmester til rådighed, og det var bl.a. 
herigennem, at vi lærte at værdsætte hans 
indsats.

Regners aldrig svigtende gode humør 
og hans åbne, hjælpsomme væsen skabte 
ham mange forbindelser, der kom marine-
hjemmeværnet til gode. Regner var med til 
at starte fartøjsmestertræf i marinehjem-
meværnet, et træf der i dag betragtes som 
uundværligt. Hvis der er én, der fortjener 
betegnelsen” ildsjæl” i Marinehjemme-
værnet, må det have været Regner. Hans 
engagement for sagen fornægtede sig 
aldrig, og hans gerning blev påskønnet lige 
til det sidste. 

Regner modtog Hjemmeværnets For-
tjensttegn allerede den 01. januar 1974, og 
han modtog 40-årstegnet i 2004. 

Regner blev ved en smuk ceremoni bisat 
fra Holmens Kirke den 8. juli 2011. Her var 
mange hjemmeværnskammerater mødt 
frem, for at sige et sidste tak og farvel.

Æret være hans minde

MHDE flyttet
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst er flyttet. Ikke særligt langt - 
bare lidt mere østpå i bygningen på kasernen i Ringsted. Det 
har givet lidt rod, og i perioder kan mobiltelefonerne være det 
mest driftsikre, hvis man vil i kontakt med personalet. 
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Tre af marinehjemmeværnets 
fartøjer gennem tiden er kommet 
på Marineforeningens julemær-
ker i år.

På denne smukke måde 
markerer Danmarks Marinefor-
ening over for sine medlemmer 
og alle deres partnere i den 
maritime verden, at marine-
hjemmeværnet kan fejre 60 års 
jubilæum i 2012.

Det er blevet til flot ark med 
tre markante fartøjstyper fra 
Marinehjemmeværnets fortid 
og nutid.

Julemærkerne leveres i 
et fint omslag, hvor marine-
hjemmeværnet har skrevet 
en kort tekst om marine-
hjemmeværnets historie og 
om historien bag de tre af-
bildede fartøjstyper af hhv. 
80-klassen, 70-klassen og 
900-klassen.

Det kan virke lidt tidligt at forberede sine 
julekort allerede nu, men hvis man vil pynte 
julens breve og kort med marinehjemme-
værnsmotiver, skal man snart i gang med 
bestillingerne.

Marinehjemmeværnets medlemmer tilby-
des selvfølgelig at købe de flotte julemærker. 
Marineforeningen ser dog helst at indkøbet 
foretages flotillevis, ligesom de selv gør det 
i deres egne lokalafdelinger. Dvs. at man i 
flotillerne opsamler bestillingerne og laver en 
samlet bestilling. Bestillingen sendes via mail 
til Danmarks Marineforenings Landskontor 

til: landskontoret@marineforenin-
gen.dk. 

Man kan købe omslaget med et ark på 15 
julemærker til 35 kr., og ekstra ark koster 10 
kr. Julemærkerne er sat til salg fra august, 
og Landskontoret modtager bestillinger frem 
til 1. november. Herefter pakkes alle flotil-
lens bestillinger og sendes samlet i en pakke 
sammen med en faktura, der også omfatter 
forsendelsesomkostningerne. Hvis der stadig 
er flere mærker på lager, kan man dog være 
heldig med bestillinger helt frem til 1. decem-
ber, hvis man tør satse på det.

OP PÅ JULEMÆRKERNE
- BESTIL DEM NU  


