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Forliget 
spøger
I skrivende stund er der ikke indgået et 
nyt forsvarsforlig, men det er der måske, 
når Martha er på gaden.

Forligsprocessen har været yderst 
lukket, og derfor ved jeg ikke, hvad et 
nyt forlig vil indebære for Marinehjem-
meværnet.

Imidlertid er det helt sikkert, at de op-
gaver, de frivillige i Marinehjemmeværnet 
i dag løser, også skal løses fremover, og 
det er også helt sikkert, at ingen andre 
kan konkurrere på prisen med Marine-
hjemmeværnet, når det drejer sig om at 
løse de beredskabsmæssige opgaver. 

Det er også givet, at de store besparel-
ser og strukturændringer, forsvaret står 
overfor, også på en eller anden måde vil 
ramme Hjemmeværnet og derfor sikkert 
også Marinehjemmeværnet. Hvordan må 
vi vente at se.

Udfordringen for Marinehjemmeværnet 
efter et forlig bliver at søge at opret-
holde evnen til fortsat at løse de mange 
opgaver - samtidig med at vi måske skal 
gennemføre organisationsændringer. Det 
bliver en meget voksen opgave, da bæ-
geret allerede nu er fuldt for de sejlende 
besætninger, mens vores MFP-flotillers 
opgaveliste endnu ikke er fyldt helt op.

Jeg håber, at der er den politiske 
forståelse for de frivil-
liges vilkår, der 
betyder, at der 
fortsat vil være 
det nødvendige 
frivillige brænd-
stof til
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Mening.
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InSTrUKTØrEr

Marinehjemmeværnets (MHV) to frivillige 
SAR-specialister John Strøbæk og Bjarne Toft 
Madsen (BT) afsluttede 1. november undervis-
ningen på et SAR-kursus (Search And Rescue) 
i det østafrikanske land, Djibouti. Her un-
derviste de kursister fra Burundi, Comorene, 
Djibouti, Kenya, rwanda, Sudan og Uganda.

Situationsbestemt undervisning
Kursusforløbet var præget af et ret blandet 
hold kursister. De navigatoriske baggrunde 
var forskellige, engelskniveauet svingede 
og sammensætningen spændte fra navi-
gatøren til en general. John og BT havde 
forberedt sig grundigt. Klassesæt var sendt 
i forvejen, og opgaver var forberedt. En del 
af materialet blev dog aldrig brugt, da det 

blandede hold betød, at BT og John måtte 
planlægge hen ad vejen. Klassen blev delt 
op i tre syndikater for at få alle godt med, 
og samtidig vekslede de to instruktører 
mellem svære og lette opgaver for at holde 
motivationen oppe. Det blev kørt af stabelen 
med en god stemning, selvom bølgerne ind i 
mellem også gik højt i grupperne. 

Ros for pædagogikken
”Vi har fået særdeles positive tilbagemeldin-
ger” fortæller John Strøbæk, og fortsætter: 
”Chefen for hele arrangementet, den norske 
kommandør Toning, understregede bla. det 
positive i, at vi havde formået – i kraft af 
vores pædagogik og væremåde – at få syv 
forskellige nationaliteter fra Afrika til at ar-
bejde konstruktivt sammen, og han sagde, 
at han kunne mærke en fantastisk god 
stemning i klassen, og at vores entusiasme 
var smittende”.

Faglighed og fleksibilitet
Men hvad kræver den type opgave af en 
instruktør? John Strøbæk forklarer: ”Det vi 
har oplevet både i Arktis og i Afrika er, at 
vi skal være absolut omstillingsparate og 
med kort varsel ryste solide præstationer ud 

af ærmet, både på dansk og engelsk. Det 
kræver, at man har stor faglig overhøjde på 
stoffet. En anden ting, man som instruktør 
i MHV også altid har været opmærksom på, 
er de forskellige forudsætninger som MHV-
gaster har. Det gør, at man skal være indstil-
let på en differentieret undervisning – og 
det fik vi i høj grad brug for i Afrika.” 

HJV-instruktørers styrke
Det kommer ikke bag på Chef for Mari-
nesektion Slipshavn, orlogskaptajn Erik 
Grubak, at de to MHV-instruktører har været 
gode til opgaven med den brogede flok 
kursister.  

”Erfaringen med at undervise frivillige 
MHV-gaster har stor betydning. Mødet med 
de frivillige kursister er den optimale tryk-
prøve, og det er ikke alle, der kan”, forklarer 
han om de særlige instruktøregenskaber 
i hjemmeværnet. ”Det kræver et kæmpe 
forandringsberedskab. Man skal kunne 
omkalfatre og ændre undervisningen under-
vejs. Og social intelligens er lige som vigtig 
som det faglige. Det er ikke så nemt, men 
fantastisk, når det lykkes”, understreger 
Erik Grubak, som har omkring 200 frivillige 
instruktører tilknyttet skolen på Slipshavn.

MHV-instruktører: 
Gode på udebane

To MHV-instruktører har 
haft stor succes med at 
undervise i Europa og nu 
også i Afrika. Som 
instruktører fra 
hjemmeværnet kan de 
noget, der er brug for.

Af NiNNA FALcK
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Hele holdet med kursister  
fra syv afrikanske lande.

Klar til undervisning. Fra v. 
BT Madsen, Hjalmer T. Olsen 

(SOK) og John Strøbæk.

Der samarbejdes over  
søkortet i grupperne. 



KOrT & GODT

Hvis man kommer til skade eller 
er i livsfare, kan det være en 
stor fordel at have et medlem 
af marinehjemmeværnet i 
nærheden. Det har man kunnet 

konstatere to gange i løbet af 
denne sommer. To medlemmer 
har handlet, da det var nødven-
digt – på helt eget initiativ og 
uden at tøve.  

En kvinde kom den 13. juni 
alvorligt til skade, da hun blev 
ramt af en varevogn ud for Tivoli 
i København. Henrik Jørgensen, 
som er sygdomsbehandler i Flo-

tille 369 Holmen og har professio-
nel erfaring fra redningstjenesten, 
var tilfældigvis på pletten. Han 
standsede ulykken og styrede 
førstehjælpen lige efter bogen, 
indtil ambulancen kom frem. når 
man spørger Henrik, hvilke tanker 
der fløj igennem hans hoved, 
inden han kastede sig ud i før-
stehjælpsindsatsen, er hans klare 
svar: ”Jeg kunne jo ikke tillade 
mig at køre forbi, vel?”.

næsten præcis to måneder 
efter sidder Carsten Trans Fra 
Flotille 122 Thyborøn den 12. 
august om aftenen sammen med 
sin besætning ombord på MHV 
902 MANØ efter lang dag på togt 
i Mandal i norge, da han hører et 
plask i vandet. En ung kvinde er 
sprunget i det kolde sorte smel-
tevand. Carsten Trans springer 
resolut i vandet, og finder kvinden 
et par meter under vand og får 
hende med op, selvom hun kæm-
per imod. På vej op af vandet 
mister kvinden bevidstheden, og 
der må ydes førstehjælp på land, 
indtil hun kommer til live igen. 
Kvinden er reddet, og der er store 
roser til Carsten, som oven i kø-
bet to gange tidligere har reddet 
folk op af vandet. Måske derfor 
er hans rolige jyske kommentar 
til det hele: ”Hvorfor er det altid 
mig, der skal blive våd?”

MHV-informationsseminar 2013
Arbejder du med informationsopgaver i flotillen, så sæt kryds kalenderen 23., 24. og 25. august 2013
Mød infofolket i hele marinehjemmeværnet og få nye ideer og inspiration med hjem. Tilmelding: AKOS.

Hverdagens helte
Carsten Trans har reddet  
tre mennesker op af vandet.

FOTO: HEnnInG KrISTEnSEn
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På PATRuLje
I løbet at en lang sommersæson har marinehjemmeværnet været på en 
lang række patruljesejladser med politiet for at tjekke, om de sejlende har 
styr på certifikater, hastigheder, sikkerhedsudstyr og alkohol. Sankt Hans 
aften lokker mange på søen, så her sejlede Flotille 366 Vestegnens besæt-
ning 1 ud med politiet om bord på MHV 802 cARiNA og i gummibåden. 
Otte sejlere blev noteret for forseelser, heriblandt en meget fuld lystsejler, 
som blev eskorteret i land under store protester. Oktober skulle man tro 
var mere rolig. Men det overraskende gode vejr lørdag den 20. oktober fik 
mange lystsejlere på 
vandet – og havjægere. 
Omkring Sønderborg 
betød det samtidig be-
søg af ordensmagten i 
selskab med Flotille 136 
Sønderborg om bord 
på MHV 814 BUDSTIK-
KEn. Det blev en hilsen 
med hjem og en lektie 
i speedbådscertifikater 
og redningsveste for 
lystsejlerne. Et par af 
havjægerne fik også 
genopfrisket, hvilket 
fuglevildt de må jage 
med hvilken ammuni-
tion. I alt ni sejlere og 
jægere fik en bøde på 
den smukke efterårsdag.

jAzz 
oM boRd
Det lille aktive Jazz orkester fra Marinehjemme-
værnets orkester i randers var i juli med på Togt 
til Wilhelmshaven. De spillede bla. på dækket af 
MHV 910 ringen, da det sejlede ind i havnen, og 
gav en festlig start til opholdet i den store tyske 
flådehavn.

Fartøjet, MHV 910 RiNGEN, fik brug for at rulle sine 360 meter 
flydespærringer ud, da sandsugeren B.G. STONE lørdag den 20. 
oktober af  ukendte årsager kæntrede ud for Tørresø Strand på 
nordfyn og lækkede olie ud i det lave vand. rInGEn fra Flotille 137 
Aabenraa var på farvandsovervågning for Søværnet og var derfor 
i nærheden. Sandsugerens besætning, som var gået i rednings-
flåden, var allerede hjulpet i land af en redningshelikopter, da 
rInGEn nåede frem 45 minutter efter alarmen. rInGEnS besæt-
ning bjergede redningsflåden og lagde flydespærringen rundt om 
det stadigt synkende skib. Efter omkring fire og en halv time blev 
RiNGEN afløst af Søværnets MARiE MiLJØ.

FØRSTEHJæLp TiL HAVMiLJØET

Flotille 366 Vestegnen på havet med 
politiet. Otte sejlere fik en bøde.
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Igennem sommeren har mange marinehjemme-
værnsflotiller assisteret Kongeskibet på dets som-
mertogt rundt i landet. Her ses Flotille 255 Korsør, 
som stillede op med MHV 813 BAUNEN. Gummibå-
den udførte nødvendig færdselskontrol for Politiet i 
kanalen ind til næstved Havn under regentparrets 
besøg i byen den 4. september.

Farvandsovervågning 
med det hele
Hver weekend assisterer to mari-
nehjemmeværnsfartøjer Søværnets 
overvågning af de danske farvande. 
Lørdag den 27. oktober var Flotille 
134 Fredericia med MHV 909 SPEDI-
TØrEn og Flotille 362 Helsingør med 
MHV 906 FÆnØ på opgaven. 
Og det blev til meget mere end 
overvågning. 
Lørdag morgen blev FÆnØ kaldt ud 
til en motorbåd, som lå med motor-
problemer i Øresund ud for Tårbæk 
Havn. Gummibåden klarede opgaven 
og slæbte de to mænd og deres båd 
sikkert i land ved Margretheholm 
Havn. Kort efter blev FÆnØ kaldt ud 
til formodet olieudslip ved Hundige 

Havn. Det viste sig at være en pøl af 
dieselolie, som skulle sejles igennem 
for at lette fordampningen.  
Om aftenen var der bud efter 
SPEDITØrEn. En lille motorbåd var 
gået på grund ved Avernakø i det 
sydfynske øhav. SPEDITØrEn var 
lige i nærheden og kom hurtigt æg-
teparret om bord til udsætning. Og 
det var meget velkomment. De to 
havarister var blevet våde og meget 
kolde i forsøget på at komme af 
grunden. Varme tæpper, lidt at spise 
og en kop kaffe om bord på SPEDI-
TØrEn blev derfor taget meget godt 
imod, mens motorbåden blev slæbt 
til Faaborg Havn.

Støtte til 
DANNEBROG

KOrT & GODT

MFP SPOTTEr  
SpiRiTuSSEJLER
De tre Maritime Force Protection-flotiller 
(MFP) i Marinehjemmeværnsdistrikt Vest holdt 
fredag aften den 15. juni en fælles havnebe-
vogtningsøvelse i Fredericia kaldet PROTEX 
2012. En sen nattetime under øvelsen blev 
en af de deltagende gummibådsbesætninger 
opmærksomme på en lystsejler, som sejlede 
med slukkede lanterner. Efter at have taget 
kontakt med sejlbådens besætning, stod det 
klart, at de to om bord var kraftigt berusede. 
Politiet blev straks kontaktet og sejlet ud til de 
to lystsejlere, som blev anholdt og taget med 
i land til blodprøver. Der var efterfølgende stor 
ros fra marinehemmeværnsdistriktet og politiet 
til de opmærksomme øvelsesdeltagere.

Gummibådsbesætningen fra 
Fredericia trækker to meget 

forkomne sejlere af grunden. 
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Byd det nye år velkom-
men, nyd den særlige 
stemning og musikken i 
Holmens Kirke og mød dine 
kollegaer i marinehjemmeværnet. 
Holmens Kirke er åben for alle, når 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst holder 
sin årlige nytårsgudstjeneste. Mød op 
søndag den 6. januar 2013 kl. 14.00.

Flotille 126 med de to gummi-
både ved Skive Festivalen. 

NytårsgudstjenesteLynindsættelse for politiet
natten til den 10. oktober blev Flotille 363 
Helsingør indsat for at assistere politiet. 
Et 80  meter langt fragtskib havde i sidste 
øjeblik undgået en grundstødning nord for 
Helsingør, efter at Søværnet havde gjort 
alt for at stoppe det. Skibet lå nu for anker 
i Øresund, og politiet havde behov for at 
komme hurtigt ombord. Kaptajn og naviga-
tører skulle testes for alkohol. 
Det er første gang, besætningen har oplevet 
at blive indsat for politiet til søs med kort 
varsel. 

”Vi er jo vant til at blive kaldt ud til SAR 
(eftersøgning og redning), men der var ingen 
i vores besætning, som har prøvet at blive 
indsat til en assistance for politiet på denne 
måde før”, siger flotillechef premierløjtnant 
Gitte Larsen. Tre besætningsmedlemmer blev 
sejlet i land om bord på MHV 906 FÆnØ. 
Den ukrainske kaptajn havde en promille på 
over 2.0 og blev senere idømt en ubetinget 
fængselsstraf på en måned, samt forbud mod 
at sejle som styrmand eller kaptajn i et år og 
et seks år langt indrejseforbud i Danmark.

ToTALfoRSvAR  
På KASTeLLeT
I anledningen af Frivillighedsdagen var der 
lørdag den 29. september arrangeret en 
kæmpe totalforsvarsudstilling på Kastellet i 
København. Sammen med det øvrige hjem-
meværn, politiet, beredskabet og Forsvaret 
m.fl. fik marinehjemmeværnet vist butikken 
frem for de mange tusinde besøgende ved 
en stor stand inde på Kastellet og ved sejl-
ture i havnen med MHV 907 HVIDSTEn.
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RAKET

De frivillige medlemmer fra Hjemme-
værnsflotille 471 Bornholm kastede sig 
i sommer for tredje år i træk med stor 
entusiasme ud at støtte raketbyggerne 
fra Copenhagen Suborbitals, som har 
makkerparret, Peter Madsen og Kristian 
von Bengtson, i spidsen. Det skete i år 
i samarbejde med kollegaerne i Flyver-
hjemmeværnets Eskadrille 205, som løste 
opgaver i nexø med at passe på det dyre 
udstyr i havnen.

Alsidig støtte
Opgaven var at bistå Copenhagen Suborbi-
tals ved forberedelsen og gennemførelsen 
af deres to raketaffyringer fra rampen 
’Sputnik’ i Østersøen 30 km ud for nexø, så 
det skete på en sikker og forsvarlig måde. 
raketfolkenes kontrolrum, Mission Control, 

befandt sig ved begge affyringer igen om 
bord på HJOrTØ, som var spækket med 
ekstra instrumenter og udstyr til affyring og 
overvågning af raketterne samt selvfølgelig 
et større hold af raketbyggere, dykkere, 
teknikere, fotografer osv. Affyringerne af de 
to raketter var endnu et par skridt på vejen 
mod Copenhagen Suborbitals mål om en 
dag at sende en mand ud i rummet: Peter 
Madsen selv.

Strøg af sted i tredje forsøg
Sommerens første forsøg  var raketten ’Sma-
ragd 1’, som blev affyret fredag den 27. juli. 
Det endte med at blive ret presset. Først var 
nogle fiskere sejlet ind i sikkerhedsområdet 
lige før affyringen og måtte i al hast gelejdes 
ud. Bagefter drillede teknikken i to omgange, 
og der måtte søges om udsættelse. ”Skibe 

og fly til mange millioner kroner og mange 
penge i sekundet venter, mens man i timer 
forsøger at løse nogle problemer. Problemer, 
som man bare ikke havde chancen for at 
se, før alt fandtes samlet og interfererende 
i ’den blå boble’ ude på havet.” fortæller 
Peter Madsen i sin debriefing på www.ing.
dk om problemerne i sidste øjeblik. Det hele 
løste sig heldigvis til sidst, og Smaragd 1 
strøg til himmels i en smuk bue. 

Tumlede rundt i luften
næste forsøg var affyringen af den danske 
rumkapsel ’Tycho Deep Space’, som fandt 
sted søndag den 12. august. I forhold til 
Smaragd 1 var Tycho Deep Space temmelig 
stor og mere avanceret. Tycho Deep Space 
medbragte bl.a. en kapsel med en dukke i, 
og den skulle gerne lande blidt i vandet med 

SPAcESHiP MHV     903 HJORTØ
Marinehjemmeværnet på Bornholm støttede raketaffyringer for 
Copenhagen Suborbitals to gange denne sommer. En opgave, 
der giver en masse unikke erfaringer.

Af NiNNA FALcK
FOTO: THOMAS PEDERSEN
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Faldskærmen folde-
de sig ikke helt ud. 

Et hektisk øjeblik. 
Rumkapslen bjerges. 



SPAcESHiP MHV     903 HJORTØ
sin faldskærm. Men noget gik galt. rum-
kapslen endte i en forkert bane og tumlede 
rundt i luften. Den skiltes fint i tre dele med 
hver sin faldskærm, men de nåede ikke at 
folde sig ordentligt ud, inden delene ramte 
vandet. Og Peter Madsen skal nok være 
glad for, at det ikke var ham, der sad i 
kapslen. Den blev ret medtaget, men holdt 
sig dog flydende og kunne bjærges ombord 
på HJOrTØ.

Værdifuld træning
En raketaffyring til søs er ikke de rene nyt-
årsløjer. Det er et stort projekt med mange 
faser og mange delopgaver. 

”Copenhagen Suborbitals er et fantastisk 
projekt, og vi er glade for at kunne støtte 
Kristian von Bengtson og Peter Madsen 
med at teste deres projekt inden for dansk 
rumfart”, siger leder af operationen for 
hjemmeværnet, flotillechef kaptajnløjtnant 
Morten Brandborg. Han ser store fordele i 
samarbejdet. ”Opgaven indebærer betyde-
lige øvelsesmæssige udfordringer, der giver 
unikke muligheder for at træne personellet 

i flere discipliner blandt andet eftersøgning 
og bjærgning, logistik, overvågning mv.”, 
fortæller Morten Brandborg.

Et stort og spændende projekt
Planlægningen af de to affyringer har været 
et stort kapitel for sig selv med hensyn 
til de mange opgaver, der skal beskrives i 
operationsbefalinger mv. Og udførelsen er 
en omfattende operativ opgave, hvor alt 
personel har været på stikkerne med store 
udfordringer til både sygdomsbehandlere, 
motorpassere, dæksgaster og ikke mindst 
kommunikationsgasterne og navigatørerne. 
Alt skulle udføres i tæt samarbejde med Sø-
værnets Maritimt Overvågningscenter Syd, 
Nexø Havn, Nexø Redningsstation m.fl.

Samtidig skulle der løses en omfattende 
presseopgave. Den var erfaringsmæssigt 
kendt på forhånd og derfor nøje beskrevet i 
en taktisk befaling. Omtalen af aktiviteterne 
i pressen har da også været betydelig. Det 
er en spændende opgave, og tilfredsheden 
med at assistere Copenhagen Suborbitals er 
generelt stor i flotillen.

D ATA : 
TycHo deeP SPAce 

Bane: Toppunkt maks. 1 km 
Launch platform: Sputnik,  
0 graders affyringsvinkel
Vægt og dimensioner:  
6 meter høj, 2 meter diameter
Kapsel: 500 kg 
Motor: 500 kg
Generel info: rumkapsel 
med dukke. Tycho Deep Space 
blev affyret med redningsraket 
LES, placeret oven på kapsel. 3 
hovedskærme til udfoldelse på 
vej ned.

D ATA : 
SMARAGD 1

Bane: Toppunkt maks. 8 km
Launch platform: Sputnik, 
10+ graders affyringsvinkel
Vægt og dimensioner:  
5,7 meter høj. 160 kg i alt
Generel info: Hurtig acce-
lererende 2-trinsraket til test 
af raketseparation, flertrins-
system og langdistance kom-
munikation. 
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Raketbyggere slapper af 
et øjeblik på HJORTØ. 

Flyverhjem-
meværnet 
holdt vagt.

Der var mange opga-
ver til gummibåden. 

Rumkapslen fik buler 
af det hårde nedslag. 



Et frivilligt projekt, 
deR HoLdeR

For 20. år i træk har marinehjemmeværnet 
afviklet Uddannelsesugen for medlemmerne 
og deres familier. 

Den frivillige stab – med frivillig kursusle-
der, kaptajnløjtnant Bjarne Kodal, i spidsen 
– navigerede igen i år uddannelsesugen 
sikkert i havn. Over 240 frivillige, ægtefæller 
og børn har fået ny lærdom, nye venner og 
glade sommerminder med hjem i bagagen. 

Med alt, hvad det indebærer …
Uddannelsesugens kendemærke er, at det 
er frivillige medlemmer der leverer en effek-
tiv og veldrevet uddannelsesuge for deres 
frivillige kollegaer. Alle bruger deres ferie og 
deres fritid på at planlægge, afholde eller 
deltage i Uddannelsesugen.

Der blev som sædvanligt holdt styr på 
kurser, lokaler, instruktører, indkvartering, 
forplejning, logistik, IT, materiel, børne-
pasning, kursusbeviser, plaster til knæet, 
underholdning, VIP-besøg…  you name it!  
Og traditionen tro var der også alt det 
uforudsete, som skulle klares undervejs. 
Det blæste en halv pelikan, så teltene skulle 
sikres flere gange, og hele to gange blev 
ugens kursusfartøjer kaldt ud på eftersøg-
nings- og redningsopgaver af Søværnet. 
Selv midt i jubilæumsmiddagen måtte en 
stor del af deltagerne stille tallerknerne til 
side og tage af sted med kort varsel. Sådan 
er uddannelsesugen, og skolefaciliteterne 
ved det gamle skanseværk, Slipshavn, dan-
nede selvfølgelig igen rammen om det hele. 

Uddannelsesugens 
popularitet er her på 
dens tyvende år så 
stor som nogensinde. 
Og deltagerne, de er 
ikke i tvivl om værdien 
af, at det hele bliver 
kørt af deres frivillige 
kollegaer. 

Af NiNNA FALcK
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Et frivilligt projekt, 
deR HoLdeR

MAN TRæKKER på SAMME HAMMEL

LT Mogens Nielsen,  
HVF 126 Hvide Sande/ringkøbing.

3. gang på uddannelsesugen.  
Kursus: redaktørkursus.

Det er virkelig fantastisk. Der mangler 
ikke noget, og alle gør en indsats for at 
det fungerer. Man trækker på samme 
hammel alle sammen.  Det har jeg især 
lagt mærke til i år, hvor vi har været rundt 
og har leget journalister. Jeg har snakket 
med en, som har taget sin kone med i år 
for første gang. Og hun er helt overrasket 
over, hvor godt der er taget imod hende. 
Det afspejler ånden herovre – når det er 
frivillige, der står for arrangementet.  

FRiViLLiGT ER MERE VELOpLAGT

MG peder ulrik pyndt,  
HVF 201 MFP Øst

2. gang på uddannelsesuge.  
Kursus: 3 x MFP-kurser i rap.

når folk gør noget frivilligt, så er det 
som regel mere veloplagt, og der er en 
god stemning her. Det er også den civile 
hygge sammen, hvor nymindegab f.eks. 
mere er ren uddannelse. Jeg synes, 
at det er godt, at du får lejlighed til at 
snakke med andre end dem i flotillen, og 
får udbygget netværket uden for flotillen. 
Det er noget specielt her i marinehjem-
meværnet. Og så er det jo rart at få 
banket nogle uddannelser af.  

DE LæGGER iLDSJæL i uGEN

MG Michael Clay Aksenberg,  
HVF 255 Korsør. 

1. gang på uddannelsesugen.  
Kursus: NAV i

Jeg har en fortid i søværnet, og det er 
min første gang på uddannelsesugen. Det 
er fantastisk, at instruktørerne har tiden 
og vil tage tiden til at give deres lærdom 
videre. Og det er flot, at frivillige kan tage 
hånd om alle facetter af sådan en uge – 
alle tiders! Jeg synes, folk lægger ildsjæl 
i det. Det kendetegner meget det frivillige 
koncept. De går helhjertet ind i det, og 
det skal være godt for alle. Det er et me-
get vellykket arrangement, og det bygger 
også på det store samspil, der i forvejen 
er mellem flotillerne & skolen.

DET ViRKER uTROLiGT  
pROFESSiONELT, OG ALLE HJæLpER

MG Dorte Melchior, HVF 124 århus.

1. gang på uddannelsesugen.  
Kursus: Kommunikationsgast

Jeg bemærker ikke så meget, at det er fri-
villige, for det virker utroligt professionelt. 
Alle, der har været her før, har fortalt mig, 
at jeg kunne glæde mig. Her er en god 
ånd, og alle fra alle flotiller snakker sam-
men. nu ved indtjekningen var der rigtig 
mange mennesker, så det var lidt forvir-
rende, men alle tager det med et smil. Det 
er charmen ved det. Og alle hjælper alle. 
Da det blæste: Hvis nogen ser et telt, der 
er ved at vælte, så retter de det op igen 
måske med deres egne pløkker, selvom de 
ikke kender dem med teltet. Vi GØR DET, FORDi Vi ViL

OS Trine Holm,  
HVF 362 Helsingør

5. gang på uddannelsesugen.  
Frivillig sekretariatsleder på andet år.

Som frivillige har vi mere forståelse for 
hinanden. Det er sammenholdet og de 
værdier, vi kan give hinanden. Vi bruger 
hinanden meget på kryds og tværs. Der 
går meget fritid til hele planlægningen, 
og vi sætter en stor ære i at få det hele 
til at løbe rundt. Vi har som frivillige et 
andet forhold til marinehjemmeværnet. 
Vi gør det fordi vi vil - vi brænder for det! 
Vores samarbejde med de ansatte op til 
ugen har også altid fungeret rigtigt godt. 
Og når ugen så starter, er det os der kø-
rer det hele, og de er med på sidelinjen, 
hvis vi har brug for deres hjælp.  

Hvad betyder det, at det er frivil-
lige, der kører uddannelsesugen?

FO
TO

: 
JØ

rG
En

 M
äH

LE
r

MARTHA  |  nr. 3 2012 11



Husk: Glem ikke at være glad!
Denne positive opfordring har i mange år været mottoet for Uddannel-
sesugen, og det er meget betegnende for hele ånden, der har hersket på 
Slipshavn hver sommer i uge 28 de sidste 20 år. 
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Det er næsten gået hen og blevet en tra-
dition, at Uddannelsesugen skaber rammen 
for nye projekter og forsøg inden for uddan-
nelse. I de senere år har man præsenteret 
nyskabelser som 'coaching' for flotillechefer 
og næstkommanderende, 'Minifartøjsmester' 
for MFP og 'NAV 1' på en uge. i år var den 
største nyskabelse dog henvendt til en grup-
pe, der er blevet flere af på ugen de sidste 
år: de store unge.

Som et forsøg blev der udbudt et ’Mini-
dæksgast-kursus’ for de 14 til 17-årige. Her 
blev syv unge over tre dage ført igennem til-
lempede udgaver i de typiske dæksgastmo-
duler: kran, brand og redning, havmiljø og 
sømandsskab. 

Jens Frandsen på 15 år fra Als deltog i mi-
nidæksgasten.

”Det er den sjoveste sejlads, jeg har 
været på. Det fungerede rigtig godt, og 
jeg ville gerne tage et stempel og sige: 
Succes!” fortæller den unge mand. ”Det er 
første gang jeg er på uddannelsesugen, og 
Minidæksgasten er en god måde at blive 
indført i marinehjemmeværnet på”, siger 
Jess, som havde to farvoritoplevelser: ”Det 
sjoveste øvelse var, da vi skulle lave nødror, 
og det mest spændende var at være med 
på SAR og følge det hele på åben bro og 
hjælpe med udkig”  De unge røg med ud på 
en SAR midt i en sejlads sammen med de 
otte voksne marinere om bord. Og kurset 
har ikke været spildt på Jess Frandsen, 

som siger: ”Jeg har 
allerede over-

vejet at blive 
medlem, når 
jeg bliver 
gammel 
nok. Jeg 
kunne 
godt tænke 

mig at blive 
fartøjsfører 

eller komgast”.

UDDANNELSESUGEN 20 åR

Premiere: 
Minidæksgast

Uddannelsesugen  har gennem sine 
20 år sat et væsentligt aftryk, som 
ikke kun skaber værdi for den enkelte 
eller for sammenholdet og ånden i  
det mørkeblå værn i hjemmeværnet. 
Uddannelsesugen er simpelthen gået 
hen og blevet en væsentlig faktor, når 
det kommer til at opfylde marine-
hjemmeværnets mål for uddannelse. 

I år var der planlagt 15 kurser, og 
150 elevpladser var besat. Et program 
og en tilslutning, som også forklarer, 
hvorfor uddannelsesugen traditionelt 
leverer omkring 10% af marinehjem-
meværnets årlige uddannelse.  

Uddannelsesprogrammet i jubilæums-
året var som sædvanligt varieret. 

Man kunne uddanne sig til motor-
passer, dæksgast, våbenleder eller 
navigatøraspirant. Man kan også 
uddanne sig i det elektroniske søkort, 
tage speedbådscertifikat eller lære at 
lægge nyheder på nettet og meget 
mere. 

Uddannelser, som er med til at sikre 
grundlaget for, at marinehjemmevær-
nets sejlende enheder og Maritime 
Force Protection-styrke i sidste ende 
kan løse sine opgaver for Søværnet 
og for samfundet.

En hjørnesten for 
MHV's uddannelse

MFp-gaster uddannes i 'Før-
stehjælp på kamppladsen'.

 Jess Frandsen var  
meget tilfreds.
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Hvis liv eller havmiljø er i fare, så er 
marinehjemmeværnet klar.

På alle marinehjemmeværnets 30 
fartøjer er frivillige besætninger pa-
rate til at rykke ud ved alarmer fra 
Søværnet. Søværnet har en opdate-
ret liste med kontaktoplysninger, og 
de alarmerer flotillerne direkte.

Der må max gå én time fra 
alarm, til fartøjet er på vej . Det 
er målet, som marinehjemme-
værnet skal leve op til, og den 
gennemsnitlige reaktionstid skal 
være under en time: 45 minutter.                                     

Men hvordan kommer det enkelte  
skib så hurtigt på vandet? 
Hvordan få man samlet en  
besætning af frivillige, når  
folk kan være på arbejde, i  
Brugsen eller ligge og sove? 
 Og i hvilken sammenhæng er det 
egentlig, at en SAR (search and 
rescue) foregår?

Med dette tema ser vi på alarme-
ring fra mange sider, og der er god 
inspiration at hente til både metoder 
og værktøjer.

– til søs på en time!

TeMA AF ORLOGSKAPTAJN PETER NiELSEN, 
REDERKONTORET, MARiNEHJEMMEVæRNET

Alarmering

TEMA: ALARMERiNG

T E M A

ALARMERiNG
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TEMA: ALARMERiNG

En alarmering fra Søværnet en sen natte-
time i forbindelse med en eftersøgnings- og 
redningsoperation på havet (i daglig tale 
SAR: search and rescue) - det kan mange 
fartøjsførere i marinehjemmeværnet nikke 
genkendende til. Der er som oftest tale om, 
at menneskeliv står på spil, og fartøjsfø-
rerne er sig deres ansvar bevidst og samler 
straks en besætning, så fartøjet kan afgå 
hurtigst muligt. 

Adelsmærket 
At man som samfundsborger stiller sin 
hjælp ubetinget til rådighed for mennesker 
i nød er vel en af de fineste egenskaber, 

man kan besidde. I Marinehjemmeværnet 
kommer dette særligt til udtryk i forbindelse 
med søredningstjenesten, hvor et hjem-
meværnsfartøj med en frivillig, ulønnet be-
sætning kan alarmeres til en redningsaktion 
døgnet rundt, 365 dage om året.  

Personellet bruger store dele af deres fri-
tid på at uddanne og øve sig i at løse denne 
vigtige opgave, så de er klar den dag, det 
gælder. naturligvis er det ikke alle, der har 
mulighed for at slippe det, de står med i 
hænderne på jobbet, eller som kan forlade 
familien midt om natten, når der kaldes. 
Men heldigvis har mange muligheden og 
viljen, så opgaven kan løses i alle hjem-

meværnsflotiller. Det kan godt være, at det 
ikke er muligt for en almindelig besætning 
med personel i den erhvervsaktive alder 
at møde i dagtimerne på hverdage, men 
alternativt kan fartøjet oftest bemandes 
med en sammensat besætning bestående af 
personel med de rette kompetencer.

Materiel og uddannelse  
er godt givet ud
Dette frivillige beredskab findes ikke mange 
andre steder i dagens Danmark, og det er 
et aktiv, som Marinehjemmeværnet med 
rette kan være stolt af. Men når det er 
sagt, kan det heller ikke understreges nok, 

Alarmering: Sådan fungerer  
det frivillige 1-timesberedskab

Tiden er en helt afgørende faktor, hvis menneskeliv eller havmiljøet står 
på spil til søs. MHV-fartøjernes frivillige beredskab på en time kræver 
alarmeringsmetoder og selvfølgelig: Frivillige, som er klar til at rykke.

Med beredskabstoten 
kan Søværnet altid se, 

hvilke skibe der er klar.

Mange hundrede gaster i  
hele Danmark er altid klar til  
at rykke ud. Helt frivilligt. 

Efter flere timer i problemer er 
hjælpen meget velkommen.

T E M A

ALARMERiNG



FO
TO

: 
PE

r 
Ly

n
G

E

MARTHA  |  nr. 3 2012 15

Alarm
Uret viser 01.20 da mobiltelefonen på natbor-
det ringer. Halvt i søvne finder fartøjsføreren 
kontakten til sengelampen, får tændt lyset og 
taget mobiletelefonen. En stemme siger: ”Det 
er vagthavende officer ved Maritimt Overvåg-
ningscenter Syd. Taler jeg med fartøjsføreren 
ved Hjemmeværnsflotillen?”. Ordene skal lige 
trænge ind i bevidstheden, der for få sekun-
der siden befandt sig i drømmeland. Men så 
– lige med ét – er han lysvågen og klar over, 
at der nok er tale om en SAR. Fartøjsføreren 
bekræfter spørgsmålet og finder samtidig den 
kuglepen og blok frem, der ligger i natbordets 
skuffe. Så er han klar til at tage notater…

Klargøring til afgang
Der er normalt stille på den lille provinshavn en 
kold nat i marts, særligt når det er regnfuldt 
og blæsende som nu. Men nu begynder der at 
blive aktivitet. Et par biler og en scooter kører 
hastigt ud til hjemmeværnsfartøjet, og lidt efter 
høres lyden fra fartøjets maskineri, der vækkes 
til live. Endnu et par biler parkerer ved fartøjet, 
og så høres dæmpede kommandoer, og for-
tøjningerne blive kastet. Der bliver igen stille, 
da fartøjet sejler ud af havnen. Man kan se på 
skibslysenes bevægelser, at der i nat er kraftige 
bølger uden for havnens beskyttende moler. 

Hjemme igen
Det er ved at blive lyst, da fartøjet igen ligger 
sikkert fortøjet ved kaj. Fartøjsføreren stiller 
håndtagene i neutral og melder til motorpasse-
ren, at det er vel med maskineriet. Selv om det 
har været en lang nat uden søvn, er stemnin-
gen om bord god. På banjen sidder to fritids-
sejlere og luner sig med varm kaffe, efter nogle 
iskolde og ængstelige timer på deres sejlbåd 
med en knækket mast. Dejligt havde det været 
at blive reddet om bord på hjemmeværnsfar-
tøjet, hvor det kyndige mandskab også tog sig 
af den havarerede båd. Fartøjsføreren skriver 
lige de sidste papirer og giver folkene en kort 
debriefing. Og så må han vist hjem og skifte tøj 
og se at komme på arbejde …

at dette ”adelsmærke” er uhyre vigtigt for 
det omgivne samfunds syn på Marinehjem-
meværnet. Selv om den frivillige hjem-
meværnstjeneste er ulønnet, så koster det 
alligevel betydelige summer at holde de 30 
hjemmeværnsfartøjer operative, ligesom 
uddannelse, drift m.m. alt sammen koster. 
Skal Danmark betale dette, så skal Marine-
hjemmeværnet også i handling vise, at man 
kan løfte de pålagte opgaver på troværdig 
vis, herunder det afgørende søredningsbe-
redskab. 

Søværnet har styr på fartøjerne
Alle hjemmeværnfartøjer rundt omkring i 
deres basehavne ligger som udgangspunkt 
på én times frivilligt beredskab til indsats 
i forbindelse med søredning og forure-
ningsbekæmpelse. I praksis betyder det, 
at hver Hjemmeværnsflotille opstiller en 
”udrykker-besætning”, der står til rådighed 
for disse opgaver. Denne besætning kan så 
aktiveres ved opkald fra enten Søværnets 
Operative Kommando (SOK) eller Søværnets 
Maritme Overvogningscenter Syd eller nord 
(MOC S/n). Her har man altid opdaterede 
kontaktoplysninger omktring det enkelte 
fartøj inklusive oplysninger om fartøjets  
øjeblikkelige beredskab, således at man ikke 

forsøger at kontakte en flotille, hvis fartøj 
eksempelvis er på værft, eller uheldigvis 
ikke kan sejle grundet kraftig is. Marine-
hjemmeværnsfartøjernes øjeblikkelige 
beredskab fremgår af en beredsskabstote 
på internettet, som ajourføres dagligt. 

Mål på det frivillige beredskab
At beredskabet er frivilligt skal forstås 
derhen, at besætningerne ikke er løn-
nede eller modtager en eller anden form 
for betaling for at stå til rådighed for disse 
opgaver. Det ligger i sagens natur også i 
hele den frivillige ånd i Marinehjemmevær-
net, at man naturligvis står til rådighed, når 
menneskeliv eller store værdier er i fare. 
Derfor har Hjemmeværnet også opstillet 
det mål, at én-timesberedskabet skal være 
opfyldt i 95% af disse alarmeringer samt, 
at den gennemsnitlige reaktionstid ikke må 
overstige 45 minutter. Af de 59 aktioner 
Marinehjemmeværnet blev kaldt ud til 2011, 
oversteg reaktionstiden (tiden fra alarme-
ring af besætningen til afgang havn) i fem 
tilfælde en time, hvorfor det første krav kun 
delvist var opfyldt. Men med en gennem-
snitlig reaktionstid på kun 21 minutter, blev 
kravet om maks. 45 minutters gennemsnitlig 
reaktionstid fint opfyldt. 



når et marinehjemmeværnsfartøj deltager i en 
eftersøgnings- og redningsaktion, sker det på 
et gennemtænkt og koordineret grundlag, som 
gælder alle aktører i søredningstjenesten.

TEMA: ALARMERiNG

rEDnInG TIL SØS  
i dAnMARK

SAR-operationer 2011:

Antal SAR: 355
– Herunder: 
Fritid: 185
Erhverv: 67
Ej konstateret: 98
Formodet selvmord: 5

Antalt nødstedte: 508
Antal reddede: 496 
(97,6%)
Antal omkomne: 12

MHV deltog i 59 af de 355 SAR

Da de fleste SAR vedrører fritid 
(herunder badeulykker), er der 
også forholdsvis flere SAR i som-
merhalvåret med op til ca. 60 om 
måneden, mod ca. 10-20 i vinter-
månederne.

Kilde: 
redningsrådets årlige redegørelse.
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rEDnInG TIL SØS  
i dAnMARK

Redningsrådet 
I Danmark er det Skibs- og Luftfartens 
redningsråd - i daglig tale ’redningsrådet’ 
- der koordinerer det samlede statslige red-
ningsberedskab. rådet blev nedsat i 1957 
og består af repræsentanter fra relevante 
ministerier og styrelser med relation til om-
rådet, og det fungerer under formandskab 
af en afdelingschef i Forsvarsministeriet. Da 
Hjemmeværnet med sine 30 fartøjer er en 
væsentlig bidragyder til søredningsbered-
skabet, har Chefen for Marinehjemmevær-
net fast sæde i rådet. redningsrådet har til 
opgave at overveje og indstille til relevante 
myndigheder om tiltag, der bedst muligt va-
retager beredskabet, så både internationale 
og nationale forpligtelser efterkommes.

rådet holder to årlige møder og udgiver den 
årlige redegørelse om sø- og flyveredningstje-
nesten. Det er også redningsrådet, der formelt 
udgiver ”SAR Danmark”, som er en publikation 
i to dele. Bind 1 beskriver SAR-organisationen, 
og i bind 2 er en operativ manual til, hvordan 
SAR-operationer udføres i Danmark.

OKD og OKA
’Den Operative Kontaktgruppe for Søred-
ningstjeneste Danmark’ (OKD) refererer di-
rekte til redningsrådet. OKD har til opgave 
at styrke det tværgående samarbejde mel-
lem aktørerne på området samt at sikre, at 
anbefalingerne fra redningsrådet behandles 
og evt. gennemføres.

Marinehjemmeværnet er repræsenteret i 
rådet af bl.a. to frivillige SAR-specialister, B. 
T. Madsen og John Strøbæk. Der afholdes 
normalt to årlige møder i OKD, og det er i 
OKD, at det praktiske arbejde med opdate-
ringen af ”SAR-Danmark” sker. 

I erkendelsen af det øgede fokus på 
Arktis er det nyligt besluttet også at oprette 
’Den Operative Kontaktgruppe for Søred-
ningstjeneste Arktis’ (OKA). OKA har det 
samme fokus som OKD, men beskæftiger 

sig i stedet det arktiske område. Hjem-
meværnet er ikke med i OKA, men Marine-
hjemmeværnet bidrager til øvelser m.m. i 
Arktis med henblik på, at der opbygges et 
bedre beredskab i det store, øde område.

jRcc
Søredningsberedskabet i danske farvande 
ledes i det daglige af Joint rescue Coordina-
tion Centre (JrCC) Danmark ved Søvær-
nets Operative Kommando (SOK) i århus. 
JrCC er døgnbemandet med personel fra 
Søværnet og fra Flyvevåbenet, som fra 
SOK’s operationsrum (o-rum) tager sig af 
redningsopgaver i dansk område.

JrCC aktiveres ca. 900 gange årligt, men 
kun en del af aktiveringerne kan efterfølgen-
de karakteriseres som egentlige sørednings-
operationer, hvor der er tale om nødstedte 
skibe til søs. Da JrCC ofte vælger at delegere 
styringen af den enkelte søredningsoperation 
til et af Søværnets Maritime Overvågnings-
centre i, sker alarmeringen af Marinehjem-
meværnet oftest direkte via et af disse.

Alle er i princippet  
med i beredskabet
JrCC og MOC-S/n kan trække på en række 
ressourcer i forbindelse med en søred-
ningsoperation. Flyvevåbenets rednings-
helikoptere, Søværnets sejlende enheder, 

Kystredningstjenestens redningsstationer og 
Marinehjemmeværnets fartøjer og gum-
mibåde er nogle af de statslige aktører, der 
kan indsættes. Men også en række private 
selskaber stiller sig til rådighed for opgaven. 
Desuden kan der også trækkes på de tilsva-
rende ressourcer i vores nabolande, og der 
gennemføres jævnligt øvelser med henblik 
på at øve dette samarbejde. Endelig har alle 
civile  skibe, der befinder sig i nærheden, 
pligt til at deltage i en redningsoperation på 
havet, hvis det skønnes nødvendigt. 

Marinehjemmeværnet leverer med sine 
30 fartøjer på en times beredskab næsten 
10.000 beredskabsdøgn til søredningstjene-
sten, og værnet er på den konto den største 
bidragyder i søredningsberedskabet. 

MFp med mulig fremtid 
som redningsberedskab

I Marinehjemmeværnet er opbygnin-
gen af Maritime Force Protection (MFP) 
enhederne i fuld gang. Enhederne, der 
primært har til opgave at beskytte skibe 
i havn, er bl.a. udstyret med trailerbase-
rede gummibåde og tilhørende komman-
dokøretøjer med kommunikationsudstyr 
og kort. Enhedernes anvendelsesmu-
ligheder i søredningstjenesten vil nøje 
blive overvejet. Det er således ikke alle 
farvandsafsnit, der kan dækkes af det 
øvrige Marinehjemmeværn, ligesom in-
denlandske søer og vådområder normalt 
ikke kan besejles fra søsiden. Her kan 
de nye MFP-enheder med deres både og 
køretøjer være en en oplagt mulighed, 
da det er realistisk at enhederne, når 
de er fuldt operative, vil kunne have et 
frivilligt to timers beredskab.
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i o-rummet hos Søværnets Operative 
Kommando har man det store overblik.

EH101 Merlin. Flyvevåbnets redningshelikoptere spiller en helt  
afgørende rolle i eftersøgnings- og redningsaktioner til søs.

Kystredningstjenestens redningsfartøjer fra de 21 red-
ningsstationer er klar med 15 minutters varsel.



TEMA: ALARMERiNG

Der er ikke i Marinehjemmeværnet 
fastlagt ensartede procedurer for, 
hvordan det enkelte fartøj alarmeres 
i forbindelse med en SAR e.l. Der er 
ved Søværnets myndigheder standar-
diserede lister med kontaktoplysninger 
ved den enkelte flotille. Men her hører 
standardiseringen også op. 

Lokalt tilpassede procedurer
Det er forskelligt fra flotille til flotille, 
hvordan man omsætter en alarme-
ring til, at skibet er operativt. Hver 
flotille tilpasser organisationen og 
proceduren efter de lokale, individu-
elle forhold som: geografien, flotil-

lens personalemæssige 
sammensætning, 
medlemmernes bo-
pæl og arbejdssted 
i forhold til fartøjets 

placering osv. Og 
det, der virker som en 

god løsning i den ene flotille, kan 
vise sig at være en uhensigtsmæssig 
løsning i en anden.

Flotillens ansvar, at det 
virker
Med jævne mellemrum må flotillen 
give sit beredskab et serviceeftersyn 
og tage såvel nye tekniske mulighe-
der som andres gode erfaringer med 
i overvejelserne om, hvorvidt det kan 
forbedres. Beredskabet skal afprøves 
med jævne mellemrum for at sikre, 
at det virker, og telefonlister og alar-
meringsliste skal opdateres.

Endelig bør flotillerne i samråd med 
naboflotiller nøje overveje, om bered-
skabet kan styrkes gennem et bedre 
samarbejde på tværs af flotillegræn-
ser, så personel med de efterspurgte 
kompetencer i muligt omfang kan 
anvendes der, hvor behovet er størst i 
en nødsituation.

Beredskabet i flotillen
En alarmering fra Søværnet om en SAR betyder, at et fartøj 
med rette besætning skal gå på havet inden for en time. Det 
kan flotillen løse på mange måder og med forskellige værktøjer.

 
 
 

 
Distriktet skal  
altid orienteres
Der skal altid orienteres opad, når 
MHV-fartøjer er indsat i en SAR. 
Lige så snart, der er tid til det, 
orienterer fartøjsføreren den vagt-
havende ved Marinehjemmeværns-
distriktet, som lader beskeden 
gå videre til den vagthavende i 
Hjemmeværnskommandoen og 
Marinehjemmeværnets kommuni-
kationsrådgiver. 
Den vagthavende i Hjemmeværns-
kommandoen lader i nødvendigt 
omfang beskeden gå videre til Che-
fen for Hjemmeværnet og Chefen 
for Marinehjemmeværnet. 
Det er vigtigt, at man i Hjemme-
værnskommandoen og hos Chefen 
for Marinehjemmeværnet er klar 
over, hvad der sker. Det gælder 
også presseberedskabet, så man 
fra centralt hold kan give pres-
sen en orientering og altid ved, 
hvor man kan hente supplerende 
informationer. 

”bipper”  
(personsøger)
Endelig findes 
særlige alarme-
ringssystemer, hvor 
personellet udstyres 
med en ”bipper”, 
der kan aktiveres 
fra centralt hold. 
Denne metode an-
vendes i forbindelse 
med aktivering af 
Flotille 367 Dragør 
i de perioder, hvor 
flotillens fartøj 
indgår i Kastrup 
Lufthavns bered-
skab.

 
Der findes en række muligheder for tidsbesparende, målrettede og effektive systemer, som 
alle i princippet kan overvejes anvendt i Marinehjemmeværnet. Her tre af de mest kendte.

uMS
Hjemmeværnet har 
anskaffet et database-
ret og automatiseret 
meddelelsessystem med 
betegnelsen UMS, som 
står for Unified Messaging 
System. Systemet tænkes 
bl.a. anvendt i forbindelse 
med aktivering af hjem-
meværnspersonellet i 
forbindelse med operatio-
ner iværksat af Totalfor-
svarsregionerne, men dets 
anvendelsesmuligheder 
til alarmering af MHV-
fartøjer vil blive undersøgt 
i samråd med Søværnet. 

bLue boX
Et enkelt og automatiseret system an-
vendes i forbindelse med alarmeringen 
af Kystredningsberedskabet. Systemet 
hedder ’Blue Box’ og udmærker sig ved, 
at der udsendes operatør-SMS’er til 
udvalgte grupper. Disse særlige SMS’er 
er prioriterede i forhold til almindelige 
SMS’er, som kan være nogen tid om at 
komme frem.

VæRKTØJER TiL ALARMERiNG

T E M A

ALARMERiNG

123

God dækning: 
De blå cirkler 
illustrerer, hvor 
stort et område 
MHV-fartøjerne 
kan dække 
to timer efter 
alarm.
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SMS ELLER pERSONLiGT OpKALD?
 
Personel skal skaffes, og tiden er en vigtig fak-
tor. Hvordan kontakter man bedst hinanden?

personligt telefonopkald
Anvendelsen af almindelige telefonopkald er 
stadig meget udbredt.

Fordele: Der etableres umiddelbart tovejskom-
munikation, og spørgsmålet om mulighed for at 

deltage i SAR kan besvares med det samme. 
ulemper: Det tager tid at ringe rundt, særligt 
hvis opkaldene skal foretages af fartøjsføreren 
selv, der har andre vigtige opgaver i forbin-
delse med alarmeringen.

SMS
Udsendelse af SMS-beskeder er også udbredt, 
herunder udsendelse af SMS til grupper. 

Fordele: Alarmeringen er under normale for-
hold hurtigt distribueret til mange personer. 
ulemper: Der er ikke sikkerhed for, at sms 
læses af modtageren, eller at den besvares. 
SMS-beskeder kan risikere at være længe 
undervejs, alt efter belastningen i øvrigt på 
telefonsystemet. SMS-beskeder kan ikke mod-
tages af en gammeldags fastnettelefon, som 
mange medlemmer anvender.

Flotillerne organiserer selv det SAR-beredskab, 
de finder er mest hensigtsmæssigt. Og der er 
mange modeller at vælge imellem. Men fælles 
for alle, så starter alarmeringen hos én person 
i flotillen, der agerer, så man inden for én time 
får opstillet en besætning af rette størrelse og 
med personer, der besidder de rette uddannel-
ser til de vigtigste poster om bord. Fartøjsføre-

ren skal hurtigt have et overblik over, hvem der 
kommer, så man om nødvendigt kan indkalde 
ekstra mandskab, hvis det kniber med at 
besætte en bestemt post. 

Hvem der modtager opkaldet fra Søværnet, 
og hvordan en besætning samles – det findes 
der mange modeller for. Her et par eksempler.

 1  Alarmeringsopkaldet kan 
modtages af flotillens egen 
”vagthavende”, der videre-
formidler alarmeringen til 
en fartøjsfører, som så igen 
kalder sin besætning om 
bord.  

 2  Alarmeringsopkaldet 
modtages af flotillens egen 
”vagthavende”, der alarme-
rer ikke blot fartøjsføreren, 
men også de øvrige besæt-
ningsmedlemmer. 

 3  Alarmeringsopkaldet mod-
tages af fartøjsføreren, som 
så overlader ansvaret med 
alarmering af den øvrige 
besætning til sin næstkom-
manderende, således at 
han selv er frigjort til andre 
formål.

 4  Alarmeringsopkaldet kører 
efter en telefonkæde. Her 
er fordelen, at opgaven 
med at alarmere bredes ud 
på flere hænder. Ulempen 
er, at der ikke konstant er 
en person, der sidder med 
et overblik over status for, 
hvem der kontaktet, og 
hvem der deltager.

HVEM  
GØr  

HVAD?

Alarm
Søværnet

Vagthavende 
i flotillen

Besætning Fartøjsfører

Alarm
Søværnet

Fartøjsfører eller  
vagthavende flotille

Besætning Besætning Besætning Besætning

Besætning Besætning

Alarm
Søværnet

Vagthavende 
i flotillen

Fartøjsfører

Besætning

Alarm
Søværnet

Fartøjsfører

nK-besætning

Besætning
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3 eksempler

To alarmeringsmuligheder
Vagthavende ved MOC/SOK ringer til den første person på 
flotillens alarmeringsliste. Denne behøver ikke selv at være 
fartøjsfører, men han har altid den nødvendige SAR-uddan-
nelse som On Scene Coordinator. Denne person noterer sig 
alle oplysningerne, hvorefter han ringer til én af flotillens 
fartøjsførere. når fartøjsføreren har modtaget opkaldet, kan 
han vælge selv at alarmere sin besætning, eller han kan 
bede den der oprindeligt modtog opringningen fra MOC/
SOK om at alarmere den øvrige besætning. Fartøjsføreren 
skal så udelukkende koncentrere sig om at komme ned 
om bord på MHV 905 ASKØ hurtigst muligt, hvor han efter 
ankomst kan tage kontakt til den, der modtog opkaldet og 
har alarmeret resten af besætningen. 

Reservelisten
Flotillen har opbygget sin egen liste med nøglepersonel med 
tilhørende kontaktoplysninger. Listen tages i brug, hvis det 
skulle knibe med at få bemandet en af nøglefunktionerne 
om bord. I det tilfælde ringes der blot til en af de andre, der 
så kan udfylde pladsen. 

Geografisk udfordring
Sten fortæller, at systemet fungerer i praksis, men at flotil-
len godt kan få problemer, hvis fartøjet skal på havet inden 
for normal arbejdstid. En del af nøglepersonellet arbejder 
nemlig i Københavnsområdet, og enhver, der har prøvet at 
køre ud af byen i myldretiden, ved, at det ikke er problem-
frit at komme hurtigt af sted.

Operationsofficer Sten 
Lønborg Hansen fra 
Flotille 361 Isefjorden 
beskriver beredskabet, 
som det varetages i 
en flotille, hvor den 
største del af 
personellet er 
bosiddende 
forholdsvis 
langt fra 
fartøjets 
basehavn i 
Hundested.

B E R E D S K A B E T  
FLOTiLLE 361  
iSEFJORDEN

TEMA: ALARMERiNG

i Marinehjemmeværnet findes der en 
mangfoldighed af løsninger for, hvordan man 
får skibene på søen inden for en time. Det er 
i høj grad afhængigt af lokale forhold, så 
man kan ikke sige, at den ene løsning er 
bedre end den anden. Her er tre eksempler 
fra hver sin ende af landet.

T E M A

ALARMERiNG
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De skarpe gaster på listen
Som gast i flotillen bliver man på et eller andet tidspunkt spurgt, om 
man har lyst til og mulighed for at indgå i beredskabet. Hvis dette er 
tilfældet, kommer man med på listen. Det er her vigtigt, at man er fær-
diguddannet og gerne har et speciale (eks. motorpasser), samt at man 
sejler rimeligt hyppigt i sin egen besætning, så man er ”skarp”. At man 
står på listen, er ikke det samme som, at man altid har mulighed for at 
komme, uanset hvornår der kaldes, men man har tilkendegivet sin vilje 
til at stille næsten uanset hvad. 

Alle fartøjsførere på alarmeringslisten
På SAR alarmeringslisten ved MOc står flotillens tre fartøjsførere. Det 
er den fartøjsfører, der først svarer på telefonopkaldet fra MOC, som 
alarmerer resten af SAR-besætningen. 

Gruppe-SMS med overblik
Alarmering af besætningen gøres nemt og hurtigt ved, at fartøjsføreren 
sender en allerede forberedt gruppe-SMS til alle på SAR-liste, hvorefter 
han selv kan begive sig af sted. Aftalen er så, at man kun besvarer SM-
Sen, hvis man kommer, og dette gøres ved at sende navn og funktion 
som svar. I løbet af kort tid har fartøjsføreren således et overblik over, 
hvor mange og hvem der kommer, og han kan se, om han skal prøve 
at ringe til andre, hvis det skulle knibe med at få en post på MHV 812 
HErCULES besat.

Testes årligt
Det er Syntja selv, der har taget initiativet til 
dette system, som hun har set anvendt 
med fordel i den frivillige del at Be-
redskabskorpset. Systemet bliver 
testet ca. én gang i kvartalet, 
hvor alle på SAR-listen melder 
tilbage, om de er klar. Her 
fanges også de tilfælde, hvor 
folk har fået nyt telefonnum-
mer, men har glemt at melde 
det videre.

Syntja beretter videre, at 
systemet blev valgt, fordi man 
fandt, at det gamle system, 
hvor man ringede rundt, var 
for tidskrævende og upålideligt. 
Og som Syntja selv siger: ”Hvorfor 
spilde tid på at ringe til folk, der dybest 
set ikke kan eller vil på SAR midt om natten”.

Ét telefonnummer
Om samarbejdet og beredskabet fortæller Morten Brand-
borg, at MOCS kun har ét nummer til en vagttelefon, der 
skal ringes til i tilfælde af alarmering af Hjemmeværnsflotille 
471 Bornholm. Den, der besvarer opkaldet, er typisk flotil-
lens operationsofficer, der videresender alarmeringen via 
gruppe-SMS til dem i flotillen, der har valgt at stå til rådig-
hed for SAR. Vagttelefonen kan gå på skift blandt flotillens 
fartøjsførere, i fald operationsofficeren i en perioden ikke 
har mulighed for at deltage.

Vejledning til alle på listen 
Alle, der står til rådighed, har fået udleveret en vejledning, 
der kort beskriver, hvorledes man skal agere i en sådan 
situation, ligesom her også kan findes praktiske oplysninger 
om taxikørsel, ydelser m.m. SAR personellet har også altid 
klargjort en taske med det nødvendige indhold, således at 
man hurtigt kan rykke ud uden at skulle vække hele huset 
midt om natten. 

Fast model til SMS-svar
Modtager man en alarmering, besvarer man kort beskeden 
med ja eller nej og angivelse af navn samt antal minutter, 
til man er om bord. Herefter begiver man sig hurtigst muligt 
ned om bord. 

Morten Brandborg beretter, at systemet i praksis fungerer 
fint, men at man gerne så en eller anden form for automa-
tisk alarmering som eks. Blue Box taget i anvendelse for at 
nedbringe alarmeringstiden yderligere.

B E R E D S K A B E T  
FLOTiLLE 135  
K O L D i N G

B E R E D S K A B E T  
FLOTiLLE 471  
R Ø N N E

Fartøjsfører Syntja Schley Bülov fra HVF 135 
Kolding fortæller, at man her har opbygget 
en egentlig liste med personel, der gerne vil 
og har mulighed for at stille til SAR.

ifølge flotillechef Morten Brandborg 
er der et tæt samarbejde mellem 
Hjemmeværnsflotillen og den 
alarmerende myndighed, da 
Maritimt Overvågningscenter Syd 
(MOCS) har til huse på Bornholm. 



Polarisen smelter ved Arktis. Fjorde og kyst-
strækninger omkring Grønland, som ikke 
tidligere var til at komme i nærheden af, kan 
nu nås ad vandvejen. Smukke naturscenari-
er lokker flere krydstogtskibe til, og stigende 
kommercielle interesser i råstofudvinding 
fører også en øget skibstrafik med sig. Men 
det kan være livsfarligt. De nye isfrie far-
vande  er endnu ikke opmålte, så ingen ved, 
hvad der gemmer sig af undersøiske skær. 
De klassiske farer som det barske vejr og 
isbjerge er der altid, og hvis det går galt, er 
vandet meget koldt, hjælpen er meget langt 
væk - og i land findes der hverken civilisa-
tion eller infrastruktur

Første full scale  
SAR-øvelse i Arktis
I 2011 indgik de otte arktiske nationer en 
aftale ’The Arctic SAR Agreement’, ( Search 
And Rescue). Som en udmøntning af denne 
aftale og en test af samarbejdet blev der fra 
10. til 14. september afholdt en stor interna-
tional eftersøgnings- og redningsøvelse ved 
den østgrønlandske kyst: ’SAREX Greenland 
Sea 2012’. Den foregik i Kong Oscars Fjord 
ved Mestersvig og ved Ella Ø. Deltagerne 
kom fra seks arktiske nationer og talte bla. 

et Hercuelsfly fra canada, tre flådefartøjer 
fra Danmark, et dansk challengerfly, et 
islandsk kystvagtskib, et islandsk Dash8-
fly (ombygget til redningsfly), et norsk 
antiubådsfly, det islandske hospitalsvæsen, 
redningsfolk, det grønlandske politi mv. 
"Det er den første full-scale øvelse af sin 
art i Arktis", fortæller hovedarkitekten bag 
øvelsen, Chef for Operationsafdelingen 
ved det daværende Grønlands Kommando, 
orlogskaptajn Michael Hjorth.

MHV-specialister  
som observatører
Marinehjemmeværnet deltog med et såkaldt 
Observer/Trainer Team i form af tre frivillige 
eftersøgnings- og redningsspecialister: Leo  
Bram, John Strøbæk og BT Madsen samt 
orlogskaptajn Bent Holmer fra Marinehjem-
meværnsdistrikt Vest. Opgaven var dels 
at observere og dels at råde og vejlede de 
deltagende besætninger. 

I Grønnedal, godt 1.500 km fra øvel-
sens centrum, sad Bent Holmer i øvelsens 
operationsrum eller MrCC (Maritime rescue 
Coordination Centre). Her kunne han følge 
de tre SAR-folk, som deltog på hvert sit skib. 
John Strøbæk sejlede med på inspektions-

fartøjet EJNAR MiKKELSEN, BT Madsen var 
ombord på inspektionsskibet HVIDBJØr-
nEn, og Leo Bram Sejlede med det nye 
islandske kystvagtskib, THOr. De afholdt 
undervisning til genopfriskning af navigatø-
rerne på vej mod Grønland, og under selve 
øvelsen blev der givet råd og vejledning 
samt rapporteret observationer til øvelses-
ledelsen. 

På spørgsmålet om, hvorfor man havde 
valgt at bruge de frivillige specialister, 
svarede daværende Chef for Grønlands 
Kommando, Kontreadmiral Henrik Kudsk 
ganske enkelt: ”Jeg bad de tre frivillige om 
at deltage af den årsag, at de var de bedste 
til jobbet. Det er høj professionel kompe-
tence fra en frivillig organisation!”

160 i nød på Krydstogtskib
Øvelsen var opdelt i en eftersøgningsdel og 
en redningsdel. Krydstogtskibet, ARcTic 
VICTOry (spillet af inspektionsskibet TrI-
TOn) med 160 passagerer om bord havde 
ikke meldt sig på systemet, GREENLAND 
POSITIOn, med det 6-timers interval, som 
det skulle. Skibet skulle derfor findes.

Enheder til vands og i luften skulle nu 
iværksættes, der skulle udpeges en on 

redningsaktion:  
Katastrofe i Østgrønland

I september blev der afholdt  
den største redningsøvelse nogensinde i Arktis. 
Tre SAR-specialister fra marinehjemmeværnet deltog.

Af NiNNA FALcK
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scene coordinator, og søgemønstre skulle 
regnes ud. Og så gik den vilde jagt på det 
forsvundne skib. Et døgn snere var der 
livstegn fra det forsvundne skib, som blot 
havde haft problemer med det elektroniske. 
Næste morgen sendte skibet et MAYDAY. 
Det var gået på grund på et klipperev ved 
Ella Ø. nu gjaldt det redning med brand-
slukning, førstehjælp og evakuering. røg-
dykkere skulle sejles om bord, Canadiske 
paramedicinere blev fløjet ind på skibet pr 
faldskærm, der blev oprettet et nødhospital 
på øen, og logistikken med transport til 
sygehus på Island skulle sættes i værk. 

Noget at arbejde videre med
Øvelsen gav gode erfaringer, der skal arbej-
des videre med. Beredskabsplanerne skal 
opdateres. Der er behov for fælles syste-
mer, procedurer, koordination og træning. 
Desuden satte fjeldmassiverne satellitforbin-
delserne over iridiumtelefonerne ud af spil, 
og så måtte man konstatere, at redning af-
hænger af, at der er skibe med helikoptere 
inden for rækkevidde. Fly kan være hurtigt 
fremme, men de kan ikke redde liv, hvis det 
er koldt, og folk sidder i redningsflåden. Så 
der er rigeligt at gå i gang med ved den nye 

’Arktisk Kommando’ i Nuuk, der i mellem-
tiden har afløst Grønlands og Færøernes 
Kommando’er.

MHV: til glæde for navigatørerne
Ved besætningerne var tilfredsheden med 
teamet fra marinehjemmeværnet stor. Che-
fen for EJNAR MiKKELSEN, kaptajnløjtnant 
Kristian Daugaard siger bl.a. ”John Strø-
bæks tilstedeværelse optimerede læringen 
for navigatørerne under øvelsen og bidrog 
til opfyldelsen af øvelsens fokus – at lære og 
forbedre vores indsats ved SAR-operationer.”  
Chefen på det islandske skib, THOr, Si-
gurdur Steinar Ketilsson, var vældigt tilfreds 
med de danske observatører, og løjtnant 
Snorre Greil fra skibet skriver: ”Leo og John 
underviste besætningen på vej til øvelses-
området i On Scene Coordination og Search 
Area calculation, så deres kapacitet og tid 
om bord blev vel udnyttet.“

MHV: en gevinst for hele øvelsen
Orlogskaptajn Michael Hjorth fra Grøn-
lands Kommando havde også stor glæde 
af, at de frivillige medspillere havde 
hjulpet med at korrigere et par uhensigts-
mæssigheder under øvelsens opstart 

”Jeg bad de tre 
frivillige om at deltage 
af den årsag, at de var 
de bedste til jobbet. 
Det er høj professionel 
kompetence fra en 
frivillig organisation!” 

Chef for Grønlands Kommando,  
Kontreadmiral Henrik Kudsk.
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Redder gør klar til at hoiste 
en tilskadekommen. 

Leo Bram på arbejde om bord 
på det islandske skib, THOR.

Redningsflåder i iskoldt vand. 
Det kan hurtigt blive kritisk. 

Søgemønster 
beregnes ofte 

i tusinder af 
kvadratsømil 

i de store 
områder

Siriusfolket var 
bevæbnede. En 

sulten isbjørn 
var på spil.



mht. organiseringen af eftersøgningen 
og etableringen af søgemønstre, og 
at de havde givet enhederne hurtige 
tilbgemeldinger for at optimere indsatsen 
undervejs. ”Deres SAR-knowhow var den 
altoverskyggende gevinst ved at have 
dem med. De kunne med det samme slå 
op i publikationer og give eksempler på 
udregninger, procedurer og finde referen-
cer. En gevinst der flittigt blev anvendt 
gennem hele øvelsen, under den afslut-
tende ’Hot-Wash-Up’, men så sandelig 
også til de ’Post Exercise Discussions’, der 
fandt sted i nuuk”, understreger 

Michael Hjorth.

Store forskelle
John Strøbæk, Leo Bram og BT Madsen har 
selv følgende tilbagemeldinger på øvelsen:

”En eftersøgning i nordatlanten er noget 
anderledes end i de danske farvande. For 
det første har vi de meget store eftersøg-
ningsområder, som ofte beregnes til tusinder 
af kvadratsømil. En eftersøgning strækker 
sig over flere døgn, og som tiden går, øges 
eftersøgningsområdet på grund af strøm og 
vind. For det andet kan vejret være noget 
mere blæsende og gøre det vanskeligt selv 
for de større redningsenheder. For det tredje 
ligger hjælpen meget lang væk. Tættest på 

er MrCC reykjavik, 800 km 
væk. Endelig så er det 

koldt. Under øvelsen 
var lufttemperaturen 
ikke over 4 grader, og 

det er kritisk for folk, 
som opholder sig 

i længere tid 
i flåder. Og 
vandtempe-
raturen var 
ca. minus 
1,6 grader.”

Mange ligheder
Samtidig kunne de tre SAR-sepcialister også 
konstatere, at mange af udfordringerne ved 
en SAR i Grønland er de samme som hjem-
me i Danmark. Besætningerne og MrCC 
kommer igennem de samme faser af panik, 
kommunikation, vurdering og udstikning 
af søgeområder og de mange overvejelser, 
når havaristen er fundet. Udfordringer som 
kræver erfaring, øvelse og det rigtige grej.

En god anerkendelse
 ”Det var rart den måde, vi blev modtaget på 
af de forskellige skibe. De har modtaget os 
med åbne arme, og brugt os som profes-
sionelle på lige fod med andre medspillere.  
Tilbagemeldingerne fra vores nærmeste 
samarbejdspartnere på vores indsats har 
været yderst positive. Vi har forbedret vores 
netværk, og det har dannet grundlag for 
yderligere samarbejde i fremtiden. 
Som MHV-gaster er det godt at se, at vi er 
på rette spor. Vi tænker på samme måde, 
som storebror (Søværnet) og de andre delta-
gende nationer, og det er rart at mærke den 
anerkendelse, der ligger i, at vi deltager”, 
afslutter de tre SAR-folk fra Marinehjemme-
værnet i deres fælles tilbagemelding.
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Den islandske 
kystvagts nye 
skib, THOR.

MHv SAR-
specialister.
Fra v.: Leo 
Bram, BT 
Madsen og 
John Strøbæk

Medic-team 
arbejder på 
nødhospi-
talet på 
Ella Ø.

Lynx-helikopter letter fra 
HViDBJØRNEN. 

Tilskadekomne sejles til Ella 
Ø. TRiTON i baggrunden.
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Ved Marinehjemmeværnets 60 års jubilæum i år, har det været 
naturligt at se tilbage til oprindelsen. Men for Marinehjemme-
værnets vedkommende er det også interessant at kigge tilbage 
på, hvilke tanker, der rørte sig inden oprettelsen. Hvad skete 
der i tiden op til opstarten. Hvad var den politiske og militære 
baggrund? Hvilke erfaringer havde man draget under og efter 
den tyske besættelse fra 1940 til 1945. Og træder man et skridt 

endnu længere tilbage, hvad kender vi egentlig til af frivillige 
bidrag til flåden i et større historisk perspektiv? 

Kommandør Poul Grooss fra Forsvarsakademiets Center for 
Militærhistorie tegner i dette historiske tema de lange linjer 
tilbage i historien, og retter kikkerten særligt mod aktiviteterne i 
mellemkrigstiden og frem til marinehjemmeværnets spæde start 
kort efter 2. Verdenskrig.

pERSpEKTiV på 
MARiNEHJEMMEVæRNET

Af kommandør (pensioneret) poul Grooss 
CEnTEr FOR MiLiTæRHiSTORiE, FORSVARSAKADEMiET.

800

Vikingerne forsvarede sig selv
Hvis vi går helt tilbage til vikingetiden, så 
var stort set alle våbenføre mænd på en 
gang bønder, fiskere, soldater og orlogsga-
ster. De deltog alle i forsvaret af hjemstav-
nen, men man kan vel næppe udelukkende 
kalde dem frivillige.

1676: Fiskere indforskrevet
Under de to store landsætningsoperatio-
ner, som den danske flåde udførte ved Råå 

lidt syd for Helsingborg, henholdsvis den 
29. juni 1676 og den 12. november 1709, 
indforskrev Flåden alle fartøjer med besæt-
ninger hjemmehørende mellem Gilleleje og 
Præstø. Det var nødvendigt for at få en stor 
hærstyrke med alle heste og forsyninger i 
land i Sverige i løbet af kort tid. Dem kan 
vi næppe heller kalde frivillige, selv om 
begejstringen for at tilbageerobre Skåne, 
Halland og Blekinge var stor i den danske 
befolkning.

Frivillige bidrag til det maritime  
forsvar gennem historien

1676
Vikingerne var 'frivillige'. 

Kaperne under Kanonbådskrigen 1807-1814 
var frivillige søfolk med knap så ædle motiver.
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1801 19261807

1801: Tapre frivillige  
ved Slaget på Reden
Da man i dagene op til den 2. april 1801 
skulle bemande alle de mange udlagte skibe 
på Københavns red, så strømmede det til 
med frivillige, og de frivillige kæmpede 
tappert. Der er kun ganske få rapporter om 
tvangsudskrevet mandskab til ”blokskibene”. 

1807: Erobrede med ret til rovet
Under kanonbådskrigen fra 1807 til 1814 
kunne man løse et kongeligt kaperbrev, og 
det var en slags statsautoriseret sørøveri, 
hvor man fik ret til en del af værdierne fra 
erobrede engelske handelsskibe, som blev 
solgt på auktioner. Det var i høj grad frivil-
lige, som udførte denne tjans. Kapersyste-

met blev forbudt ganske få år senere. Det 
kan man vel næppe heller kalde en form for 
hjemmeværn, og motivet for at deltage var 
nok mere grådighed end fædrelandskærlig-
hed.

Frivillige bag kanonerne
I den samme krig byggede Flåden ca. 250 
kanonbåde, som opererede i danske og syd-
norske farvande mod engelske orlogsskibe 
og engelske konvojer. 

Til at støtte disse kanonbåde og deres 
baser blev der bygget et antal skanser 
rundt omkring i landet, og lokalbefolknin-
gen deltog ivrigt i såvel kanonbådsbesæt-
ninger som bemandingen af skansernes 
kanoner. 

år 1926: ”Motorbådsforeningen”.
Helt tilbage i året 1926 var der to personer, 
som tog initiativet til oprettelsen af ”Motor-
bådsforeningen” i Danmark, og det betrag-
ter man som forløberen for vort moderne 
Marinehjemmeværn. Det var daværende 
orlogskaptajn, senere kommandør, Halfdan 
Barfod og sagfører, Arnold Andersen. De 
blev henholdsvis formand og næstformand i 
foreningen. Det var en forening for ”motor-
bådsmænd, sejlsportsmænd og særligt for 
formålet interesserede”, som sympatiserede 
med tanken om ad frivillighedens vej at 
støtte Flåden i dens arbejde under en kom-
mende konflikt eller krig. Selv om alle kunne 
søge om medlemskab, var det vel så som 
så med folkeligheden, og der var formentlig 
ikke ret mange fra datidens Danmark, som 
var motorbådsejere – og hvor mange kunne 
mon tage fri fra arbejdet til dette formål?

Forløberen for marinehjemmeværnet

Motorbådsforeningen, som blev oprettet i mellemkrigstiden, 
betragtes som en slags forløber for marinehjemmeværnet. 
Foreningen var baseret på frivillige til støtte for Flåden.

Kommandør Halfdan Barfod 
tog initiativ til motorbåds-
foreningen.

Frivillige søfolk kæm-
pede under Slaget på 
Reden.

Der sad ofte frivillige bag kanonerne både til søs og til lands under Kanonbådskrigen 1807-1814.
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1932: Flåden reduceret
I 1932 kom der endnu en for-
svarsreduktion, som medførte, 
at den nyudnævnte chef for 
Søværnskommandoen, vicead-
miral H. L. E. Wenck, indgav 
sin afskedsbegæring. Hermed 
blev den daværende direktør for 
Marineministeriet, kontreadmiral 
Hjalmar rechnitzer, udnævnt 
til viceadmiral og bibeholdt sin 
stilling som direktør for Marine-
ministeriet samtidig med, at han 
også blev chef for Søværnskom-
mandoen. 

Økonomisk og sikkerheds-
politisk lavkonjunktur
1930’erne var en meget anderle-
des tid, end den vi kender i dag, 
og Danmark havde ikke nogen 
allierede. Der var en meget 
stor arbejdsløshed, og der var 
ikke noget socialt sikkerhedsnet 
under de arbejdsløse. På grund 
af Stalins voldsomme fremfærd 
i Sovjetunionen var der en 
udbredt kommunistforskræk-
kelse, som blandt andet gav sig 
udslag i spredte sympatier for 
nazismen. Hitler kom til magten i 

1933, og for at undgå for mange 
konfrontationer og gadekampe 
indførte den danske regering et 
uniformsforbud. 

Den socialdemokratiske rege-
ring havde nok at gøre med at 
bekæmpe arbejdsløsheden, og 
landets forsvar havde ikke høj 
prioritet, før man i 1937 pludselig 
opdagede, at Hitler måske kunne 
udgøre en militær trussel. Så 
gav man en lille ekstrabevilling 
til hær og flåde, men ikke noget, 
som ændrede radikalt på landets 
forsvarsevne.

Begrænset anvendelighed
Flåden havde under Den første Verdenskrig haft travlt med 
at bevogte landets neutralitet, men med den nye forsvars-
ordning i 1922 blev både Flåden og Hæren skåret kraftigt 
ned. Tanken omkring Motorbådsforeningen var i og for sig 
god, men nytten og det operative behov for foreningen 
var formentlig relativt begrænset. Antallet af øvelser var 
også beskedent, og så vidt vides findes der kun et enkelt 
billede fra øvelsesaktiviteterne. når datidens kommunikatio-
ner tages i betragtning, var opgaverne formentlig først og 
fremmest en form for lokal kurer-service, selv om der også 
er eksempler på, at bådene har lagt tåge ud og sløret torpe-
dobåde under angreb. De store skibe havde en radiostation 
og uddannede telegrafister. Alle øvrige måtte benytte sig af 
telefoner i havnene for at kunne kommunikere med højere 
myndigheder og underlagte enheder, og her kunne et antal 
motorbåde gøre gavn. 

Baggrunden for, at Flåden  
ikke kom i kamp 9. april 1940

Viceadmiral Henri Lucien 
Erik Wenck. Tegning af flåden fra midten af trediverne 

med det helt nye kongeskib.

Viceadmiral Hjalmer 
Rechnitzer.

Motorbådsforeningen på 
øvelse med værksteds-

skibet HENRiK GERNER i 
1930'erne.
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Svært at bekæmpe besættelsen
Hvis Flåden var blevet sat ind, og Motor-
bådsforeningen havde bistået i operatio-
nerne, så var det nærliggende at antage, 
at tyskerne efterfølgende ville have ført sig 
hårdt frem over for medlemmerne. Under 
det tyske angreb mod Danzigs (Gdansks) 
hovedpostkontor den 1. september 1939, 
hvor de ansatte postmedarbejdere greb til 
våben, blev de alle likvideret af tyskerne, 
da kampene var overstået. Tilsvarende ville 
Motorbådsforeningens medlemmer nok 
have haft svært ved at påkalde sig samme 
beskyttelse fra Genevekonventionen over for 
tyskerne, som uniformerede medlemmer fra 
landets forsvar.

1943: Flådens sænkning  
– nye tider
Efter de indledende krigsår med regeringens 
såkaldte ”tilpasningspolitik” kom det til en 
konfrontation med de tyske myndigheder 
i forbindelse med ”augustoprøret” i 1943, 
hvor den nye chef for Søværnskomman-
doen, viceadmiral A. H. Vedel, gav ordre 
til at sænke Flådens skibe. Kun et fåtal af 
de mindre enheder havde mulighed for at 
stikke af til Sverige. Flådens efterretningsar-
bejde fortsatte ufortrødent, nu fra Stock-

holm, under 
ledelse af 
orlogskap-
tajn P. A. 
Mørch. Alle 
resultaterne 
blev sendt til Storbritannien. 

Det man i dag kalder 
”Det blå Danmark” – det vil 
sige alle danskere knyttet 
til maritimt arbejde – kunne 
på daværende tidspunkt 
stort set arbejde sammen 
uden de store problemer. 
Det betød, at næsten alle 
danske jøder blev sejlet til 
Sverige, at der var regel-
mæssige kurerforbindelser 
og våbentransporter, at 
Fyr- og Vagervæsenet 
udlagde depoter for modstandsbevægelsen, 
at havnemyndigheder indberettede tyske 
havneanløb, og at lodser og fyrpersonel 
indberettede tysk skibstraffik etc.

Flådens personel  
som modstandsfolk
Selv om Flådens personel måtte se til med 
knyttede næver i bukselommerne den 9. 

april 1940, så fik personel-
let dog senere lejlighed 
til yde en meget stor 
indsats i frihedskampen. 
Også kommandør Halfdan 
Barfod, som i 1943 udgav 
en illegal publikation med 
titlen ”Hvorfor England 
vinder krigen”, blev i 1944 
fængslet af GESTAPO. Den 
beskedne personelstyrke i 
Flåden taget i betragtning 
- militære såvel som civilt 
ansatte – var tabene ganske 
voldsomme. Mellem den 29. 
august 1943 og den 5.maj 
1945 var 45 mand blevet 
dræbt. Og da befrielsen 
oprandt, var 50 mand af 
personellet indsat i tyske 
KZ-lejre, og 50 sad i tyske 
fængsler i Danmark. Til gen-
gæld havde Flåden fået en 
lærerig indføring i moderne 
krigsførelse, organisation af 
undergrundsarbejde, kom-
munikation og meget mere, 
og en del kom tilbage fra 
allieret krigstjeneste med 
kamperfaring.

1940: uforberedte på besættelsen
Danmark var derfor ilde forberedt den 9. april 1940, og selv om man havde fået forskellige oplysnin-
ger om forestående aktiviteter, så tillod Flådens chef siden 1932, viceadmiral Hjalmar rechnitzer, ikke 
at der blev taget særlige forholdsregler såsom mobilisering, luftrekognoscering, forøget patruljering 
etc. Han betragtede Grossadmiral Erich Raeder, chefen for den tyske flåde, som en god ven og kol-
lega, og såfremt der skulle opstå et problem i Tyskland, som krævede indrømmelser fra Danmark, 
så kunne han jo blot henvende sig, og så kunne sagen formentlig finde en løsning i mindelighed. 
Situationen udviklede sig dog ganske anderledes den 9. april, og derfor kom Flåden ikke i kamp.

Besættelsen endte med modstand

Nyholm ca 1941 
SØLØVEN, LOSSEN  
OG NiELS JuEL.

Flådens 
Sænkning 
1943. pEDER 
SKRAM ved 
Mastekra-
nen.

Viceadmital A. H. 
Vedel gav ordre til 
flådens sænkning

Danske jøder 
sejles til Sverige. 
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De første maritime hjemmeværnsforeninger

Hjemmeværnstanken:  
Aldrig mere en 9. april
Selve tanken om et hjemmeværn opstod al-
lerede umiddelbart efter besættelsen. ”Aldrig 
mere en 9. april” blev et politisk slogan, men 
også et folkeligt krav fra blandt andet de 
aktive modstandsfolk, som havde en noget 
reserveret holdning og manglende respekt for 
de etablerede politikere. Tilsvarende havde 
politikerne det ikke godt med, at bevæbnede 
organisationer ikke var underlagt en eller an-
den form for politisk kontrol. Det første møde 
herom fandt sted i Odense allerede den 9. juni 
1945. I løbet af sommeren 1945 udarbejdede 
Svend Wagner (kendt under besættelsen som 
”general Johansen”) et forslag til et hjem-
meværn, som var sideordnet med hæren, og 
som i virkeligheden var en forlængelse af den 
bevæbnede modstandsbevægelse. Det skulle 
baseres på lokalkendskab, og hvis man meldte 
sig ind i en hjemmeværnsforening, kunne 
man få lov til at beholde sine våben.

Maritime kræfter  
arbejdede for et MHV
Snart opstod der også tanker omkring 
et maritimt hjemmeværn. Så var det jo 
nærliggende at organisere og uddanne alle 
de ovennævnte maritime kræfter fra ”Det 
blå Danmark” til gavn og glæde for landets 
forsvar, allerede længe inden en konflikt brød 
ud. De allierede havde jo været oven ud til-
fredse med det maritime efterretningsbillede, 
som de modtog fra Danmark under krigen.
Politisk var der sket et skred. nu var det Sov-

jetunionen, som udgjorde en militær trussel, 
og de danske kommunister støttede Sovjetuni-
onen. Socialdemokratiet var efter besættelsen 
blevet et forsvarspositivt parti. Ude på de store 
arbejdspladser kæmpede Socialdemokratiet og 
kommunisterne om magt og indflydelse, og fra 
kommunistisk side prøvede man at latterlig-
gøre deltagelse i Hjemmeværnet.

Flåden i materielkrise  
kunne ikke støtte
Et af problemerne for et maritimt hjemme-
værn var, at Flåden i efterkrigsårene havde 
ganske godt med værnepligtigt personel, 

men man manglede selv de 
mest basale ting, så som per-
sonlig udrustning, våben, ma-
teriel, brændstof og penge. 
Eller sagt på en anden måde: 
Man manglede ikke folk, og 
man havde ikke noget ma-
teriel at låne ud af – og slet 
ikke sejlende materiel! Derfor 
var der fra Flådens side en 
noget reserveret holdning, for 
man havde ikke rigtig noget 
at bruge alle disse positive 
mennesker til. Derfor gik de 
indledende opgaver ud på 
havneforsvar og bevogtning.
Det krævede uddannelse og 
udrustning som infanterister. 

pålæg om at støtte  
med instruktører
I løbet af foråret og sommeren 1946 tog 
udviklingen for alvor fart. Søværnets skibe 
og enheder på land modtog et brev fra 
viceadmiral A. H. Vedel dateret den 18. maj 
1946. Det fremgik af brevet, at Flådens 
instruktører så vidt muligt skulle støtte 
hjemmeværnsforeningerne i deres maritime 
arbejde, som omfattede udkigs- signal- og 
meldetjeneste samt havnekontrol og rappor-
tering om skibsfart og skibsbevægelser, men 
der var ingen penge til rådighed til at dække 
eventuelle hermed forbundne udgifter.

Første flotille udsprang  
af marineforeningen
To uger senere blev der noget uro i Marine-
foreningen i Lyngby, hvor nogle medlemmer 
søgte at oprette et ”Marinekompagni” som 
en hjemmeværnsenhed blandt andet med 
støtte fra Hans Kongelige Højhed Prins Knud. 
Formanden for Marineforeningen i Lyngby, 
kommandør P. Ipsen, var imod. 

Ved et møde på ”Lottenborg” den 31.maj 
1946 var der 25 ”afhoppere” fra Marine-
foreningen, som begyndte arbejdet med 
at etablere en marinehjemmeværnsstyrke. 
Denne dato kan med en vis ret også bru-
ges som dato for Marinehjemmeværnets 
grundlæggelse. For private midler anskaf-
fede man en motorbåd, men den viste sig 
at være i så dårlig stand, at den året efter 
måtte kasseres med et økonomisk tab for 
medlemmerne.

MHV startede 
med overvåg-
ningsopgaver.

Hjemmeværnets første Kom-
mitterede, Frode Jacobsen, 
tidligere modstandsmand 
og medlem af Frihedsrådet, 
overværer en øvelse.

Hjemmeværnets spæde start. Der var mange forskel-
lige våben fra modstandsbevægelsen at få styr på.
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Et ’marinekompagni’
Styrken i Lyngby startede 
så som et ”marinedetache-
ment”. I det hele taget var 
der mange skiftende beteg-
nelser for enhederne. Man 
blev lovet, at hvis der kom 
mere end 80 mand med, så 
ville betegnelsen blive æn-
dret til et ”marinekompagni”. 
Det var dog stadig under-
lagt ”hærhjemmeværnet” i 
region VI, og først ved en 
parade på Skovshoved Havn 
den 24. april 1950 blev det til en flotille. 
Her overdrog Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor E. Johnstad-Møller, flotillen til 
Flådens chef, viceadmiral A. H. Vedel. 

I Flotille 1, som den kom til at hedde, 
fik man kort efter midlertidigt en kutter fra 
Flåden til låns. Det var den ældre kutter 
”P 15”, som blev udlånt via kommandør 
Dahl fra august til december 1950. Fra 1. 
november samme år overtog J. H. B. Barfod 
jobbet som flotillechef, og han er søn af 
Motorbådsforeningens stifter, kommandør H. 
B. Barfod, så ringen var sluttet. 

Tæt forbundne med  
modstandsbevægelsen
På grund af personsammenfald i mod-
standsorganisationen, Holger Danske, og 

marinehjemmeværnsstyrken fra Lyngby/
Skovshoved blev der skabt en tradition for, 
at æresvagten i Mindelunden i ryvangen 
juleaften altid var fra det, der senere blev 
til Skovshovedflotillen. Baggrunden for det 
var, at det var folk fra Holger Danske, som 
den 5. maj 1945 overtog Ingeniørkasernen 

(i dag Svanemøllens Kaserne) fra de tyske 
styrker. Her gjorde en af tyskerne opmærk-
som på, at modstandsfolkene burde se på et 
område i den nordlige ende, ved ryvangen, 
hvor man derpå fandt 202 grave og pælene 
fra henrettelsespladsen.

Forbindelse til marineforeningen
Andre steder i landet blev der arbejdet for 
at oprette flere maritime enheder i hjemme-
værnet, og i løbet af sommeren 1946 blev 
der bla. etableret et samarbejde mellem 
Jyske Marinekommando og Marinefor-
eningen i århus om at skabe ”et sejlende 
hjemmeværn”. Forbilledet var Motorbådsfor-
eningen. Chefen for Jyske Marinekommando 
var på det tidspunkt kommandør K. K. von 
Lowzow.

Besættelsen, modstandskampen 
og hjemmeværnet
Modstandskampen havde skabt den poli-
tiske baggrund for dannelsen af et dansk 
hjemmeværn. I de første år havde mange 
af de frivillige en baggrund i modstands-
bevægelsen, og deres våben hidrørte også 
derfra. Vigtigst af alt var dog den vilje og 
evne, som skabte denne store, folkelige 
bevægelse. Frihedskæmperarmbindet 
indgår i Hjemmeværnets våbenskjold, og en 
del af Marinehjemmeværnets nyere fartøjer 
er opkaldt efter de modstandsgrupper og 
organisationer, som under besættelsen 
arbejdede for Danmarks frihed. Det må de 
første medlemmer af Marinehjemmeværnet 
kunne se tilbage på med tilfredshed.

En flot udvikling efter en hård start
Marinehjemmeværnet fik en langsom start, 
som især skyldes mangel på penge. Hvor 
Flåden krævede en periode på ca. 20 år – 
fra 1945 til 1965 – for at blive operativ efter 
krigen, så tog det en betydelig længere pe-
riode, før Marinehjemmeværnet omsider fik 
de fornødne uddannelser og de skibe, som 
var bygget netop til Marinehjemmeværnets 
formål og behov. Marinehjemmeværnet rå-
der i dag over en betragtelig flåde af moder-
ne skibe – med masser af moderne udstyr. I 
takt med at Flåden nu fortrinsvis opererer i 
fjerne egne så som Grønland, Færøerne og 
internationale spændingsområder, så er det 
danske samfund i høj grad afhængig af den 
store indsats fra de frivillige i Marinehjem-
meværnet. De løser en lang række maritime 
opgaver for samfundet, som tidligere blev 
løst af Flåden. Den udvikling er der grund 
til at sige tillykke med, og den situation var 
nok ikke forudset af Marinehjemmeværnets 
ophavsmænd- og kvinder lige efter besæt-
telsestiden.

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor E. Johnstad-Møller, 
overdrager Flotille 1 til Flådens chef, Viceadmiral A. H. Vedel.

Første Chef for 
Hjemmeværnet, 
generalmajor Erik 
Johnstad-Møller.

Hjemmevær-
nets første 
kutter: p15  
senere kaldet 
DMH 59.

Flotilleinspek-
tør, komman-
dør G. E. de 
Lichtenberg, 
og chefen 
for Flotille 1, 
Jørgen H. B. 
Barfod, under 
en øvelse i 
Skovshoved i 
1951. 
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NYT OM NAVNE

OK per Skov Madsen er pr 
1. juni ansat i rederkontoret 
med ansvarsområderne : MFP, 
MHV uddannelse, Dataopsam-
ling (056) mv. Per kommer fra 
Søværnet, hvor han har tilbragt 
det meste af sin tid i nordat-
lanten som skibschef på bl.a. 
TRiTON, KNUD RASMUSSEN  
og TULUGAQ. 

KL Troels B. Rønsbro, 
beordres uden ansøgning  til 
midlertidig tjeneste ved MHDV 
som UDOF fra d. 1. juli.

pL Charlotte Falkenstrøm, 
fratræder pr. 30. juni 2012 
funktionen som OPO og tiltræ-
der pr. 01. juli 2012 funktionen 
som CHPLL ved MHDV.

pL Hans Strægaard, beordres 
uden ansøgning til midlertidig 
tjeneste ved GLK fra den 30. 
juli 2012 til den 31. juli 2014

pL Rune R. Nicolaisen, 
beordres uden ansøgning til 
midlertidig tjeneste ved MHDV 
som OPO fra den 01. septem-
ber 2012 til den 31. juli 2014.

ANG. TiDLiGERE HVF 128 
Nu MHDV FRiViLLiGE STAB:

pL Birthe E. Rugholm fratræ-
der funktionen som flotillechef i 
HVF 128 pr. 30 juni. 2012. 

KL Bjarne Kodal tiltræder 
funktionen som CH FrIVST  
pr. 01. juli 2012. 

FØLGENDE HAR MODTAGET 
HJEMMEVæRNETS FOR-
TJENSTTEGN:

MG Erik G. Thomsen, 
HVF 115
KL Benny Madsen, 
HVF 126

OS Gitte Grimstrup, 
HVF 126
LT Flemming L. Skaarup, 
HVF 121

pL per L. Ravn, 
HVF 122
KL Jess F. Abrahamsen, 
HVF 128
LT Jens J. Lund, 
HVF 136
pL Thorbjørn Ehlers, 
HVF 137
Kp Else Harck, 
HVF 137

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

Marinehjemmeværnet Marinehjemmeværnsdistrikt Øst

MG Asbjørn Wieck-Nordahn 
tiltræder pr 1. september stil-
lingen som IOF v. MHDE frivillig 
stab og tillægges ved samme 
lejlighed grad som OS. 
MG Jimmi Dynt, tiltræder 
pr 1. oktober stillingen som 
PIOF ved MHDE frivillig stab og 
tillægges ved samme lejlighed 
grad som løjtnant.
pL Alex Bech tiltræder pr 
1.juli stillingen som flotillechef i 
HVF 201. 

pL Gitte Helen 
Larsen tiltræder 
pr 01. juli stillingen 
som flotillechef i 
HVF 362. Hun aflø-
ser KL Jan Winther. 

pL Axel Skovga-
ard Miethe tiltræ-
der pr 1. september 
stillingen som 
flotillechef for HVF 
363. Han afløser 
KL Søren ronny 
Pedersen.

pL per Bach Lauritzen, HVF 
368 tiltræder 1. oktober stillin-
gen som flotillechef i HVF 368. 
Han afløser KL Torben Egon 
Andreasen.

FØLGENDE HAR MODTAGET 
HJEMMEVæRNETS FOR-
TJENSTTEGN:

LT Erik ib Ludvigsen,  
HVF 361
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DANNEBROG 80 år
Flådens første skib. Således 
benævnes Kongeskibet DAN-
nEBrOG, og der er respekt, når 
det hvide fartøj som en knejsende 
svane bevæger sig gennem de 
indre danske farvande og lægger 
til kaj i en ny by, modtaget af 
vajende flag og vinkende tilskuere 
- og ofte fulgt på vej af et marine-
hjemmeværnsfartøj og passet på 
af Maritime Force Protection.

i firs år har Kongeskibet været 
basis for den kongelige families 
sommertogter, der primært har 
ført dem rundt i danske havne-
byer, men også har haft afstikke-
re til bla. Færøerne og Grønland, 
Grækenland, USA og England. i 
år rundede skibet de otte årtier, 
og det næsten som et nyt skib, 
da det netop har gennemgået en 
omfattende renovering.

indvendig byder DANNEBROG 
på beskeden, men hyggelig plads 
til både besætning, gæster og 
den Kongelige familie. Her er den 
berømte ’Helvedstrappe’, med 

det imponerende messinggelæn-
der, som de værnepligtige hvert 
år pudser blankt, så man kan 
spejle sig i det. Her er også Prins 
Henriks store flygel, Dronning 
Ingrids sofa, rygesalonen og det 
lange blå tæppe, der indikerer 
de indre danske farvande. Som  
Kongefamiliens sejlende som-
merbolig bærer skibets interiør 
præg af hygge og beboelse. Både 
Dronningen og Prinsgemalen har 
deres eget lille kontor om bord, 
og efter sigende har Majestæten 
altid en kopi af filmen ’Flådens fri-
ske fyre’ liggende i sit kontor. Det 
er også Dronningen selv, der har 
været med til at indrette skibets 
messer og valgt det storblom-
strede stof til sofaerne.

Besætningen består af ni of-
ficerer, syv befalingsmænd, to 
konstabler og 38 værnepligtige. 
DANNEBROG blev bygget på 
Orlogsværftet i København og 
var færdigt i 1932. Det blev især 
benyttet af Kong Frederik iX, og 

hans begejstring for skibet er 
gået i arv til hans datter og svi-
gersøn. Om vinteren ligger skibet 
på Flådestation Frederikshavn, 
og i april plejer det at forlægge 
til København, hvor det har sin 
faste plads ud for Holmen, når 
det vel at mærke ikke er ude at 
sejle med Kongefamilien.  
Tom Wissmann har i år udgivet 
bogen, ’Kongeskib i 80 år. DAN-
nEBrOG 1932 – 2012’, på 152 
rigt illustrerede sider, som kan 
købes via www.flaadensskibe.dk

AF HELLE KOLDInG

1931: Kong Christian X inspi-
cerer DANNEBROG på Orlogs-
værftet for afløbning.

FOTO: FORSVARETS BiBLiOTEK
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