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  Danske havforskere kan nu få støtte fra 
marinehjemmeværnet. Læs hvordan.
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Unge kvinder vil gerne i MHV
Kvinderne fylder meget i de unge generationer, 
og de er friske på opgaverne.
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Bægeret  
er fuldt
Så fik vi et nyt forsvarsforlig. Umiddel-
bart er hjemmeværnet sluppet nådigt 
igennem skærsilden, og det tager jeg 
som et udtryk for, at der er bred politisk 
forståelse for værdien af det store og 
høje beredskab, de frivillige løfter.

Imidlertid skal der løses flere og nye 
opgaver for det samme budget, der skal 
foretages effektivisering af distriktsstruk-
turen, og der skal gennemføres en bud-
getanalyse. Så realiteterne er også, at vi 
endnu ikke kender forligets slutresultat.

Årets første nummer af Martha ser 
traditionelt tilbage på året der gik. År 
2012 var præget af 60-års jubilæet, men 
også af at efterspørgslen på Marinehjem-
meværnets kapaciteter aldrig har været 
større - og der er intet, der tyder på fal-
dende efterspørgsel i de kommende år.

Vi må erkende, at bægeret er fuldt, 
og at det er nødvendigt, at vi er meget 
kritiske overfor, hvilke opgaver vi påtager 
os. Som følge heraf har jeg iværksat en 
tilpasning af MHV opgavekompleks, så 
vi sikrer os, at der også i de kommende 
år er balance mellem MHV kapaciteter, 
opgavekompleks og tiden til uddannelse.

Den balance er helt afgørende for, at 
vi kan bevare – Et Marinehjemmeværn 
Med Mening.
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RESULtAt 2012

2012 var året, hvor marinehjemmeværnet kunne fejre 
sit 60-års jubilæum. Det var også et år, hvor aktivitets-
niveauet på alle kerneopgaver var usædvanligt højt.

Godt 225.000 frivillige timer blev lagt af 
marinehjemmeværnets medlemmer ved 
ind sættelser i 2012. Fem gange om dagen i 
gennemsnit var fartøjer eller grupper indsat 
til opgaver for Søværnet, politiet og Skat 
m.fl. Et yderst aktivt jubilæums år, hvor 
værnet også fik 219 medlemmer.

Indsatser for liv og havmiljø
2012 var kun godt 11 timer gammelt, da den 
første eftersøgningsopgave tikkede ind. En 
tom jolle var fundet, og flotillen i Sønder-
borg måtte sende en besætning på havet. 
Det blev siden til 78 såkaldte SAR-opgaver 
(search and rescue) for hele året. Små og 
store eftersøgninger blev sat i værk, og man-
ge lystsejlere blev hjulpet trygt i land efter 
problemer til søs. Årets sidste SAR blev løst 
29. december, hvor en besætning fra flotillen 
på Bornholm var ude og eftersøge en kvinde, 
som var savnet på et russisk handelsskib. 

Ekspertisen på SAR-området gjorde også 
gavn uden for de danske farvande. Marine-

hjemmeværnets frivillige SAR-eksperter 
støttede historiens største redningsøvelse i 
Grønland, og de blev udsendt til Afrika sam-
men med Søværnet for at lære navigatører 
fra flere afrikanske lande om eftersøgning 
og redning til søs. 

Havmiljøet fik også hjælp af marinehjem-
meværnet i 2012. 16 gange blev fartøjer 
kaldt ud for at observere for olieforurening 
eller for at bekæmpe den. I Esbjerg havde 
flotillen i juni flydespærringerne ude for 
at holde styr på et udslip efter en ulykke i 
havnen, og ved Fyens Hoved var fartøjet fra 
Aabenraa heldigvis i nærheden med flyde-
spærringer, da en sandsuger sank, og olie 
fra skibet sev ud i vandet i oktober.

Stor støtte til samarbejdspartnere
Politiet og Skat stod i 2012 mere til søs med 
marinehjemmeværnet, end de nogensinde 
har gjort før. Skat var på toldpatruljer 37 
gange, og politiet brugte marinehjemme-
værnets støtte hele 59 gange til deres 

kontrol af lystsejlere og havjægere og til en 
række andre opgaver. En ny markant opgave 
har været de hurtige indsættelser, hvor 
politiet er blevet transporteret ud til mistæn-
kelige fragtskibe for at kontrollere kaptajn og 
navigatører for alkohol. 

Endelig har marinehjemmeværnet i 50 
weekender været på søen med to fartøjer 
for at støtte Søværnet i farvandsovervåg-
ningen (kaldet SURVEX). En kæmpe opgave 
med forholdsvis lille opmærksomhed. 

Et brag af et 
jubilæumsår

AF NINNA FALcK

FOTO: OLE FrIIS
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MHV indsættelser 

 2011 2012
SAR 59 78
Havmiljø 10 16
Politi 18 59
Skat 29 37
SURVEX 98 100
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Marinehjemmeværnets 60års jubilæum blev fejret  
26. maj i Nyborg, og der var en stor udstilling i havnen.



Stoppet med  
en promille på 2,75 
En plakatfuld russisk kaptajn på vej 
til Kaliningrad var i januar efter en 
slingrekurs gennem Kattegat ved at 
styre den 1.423 DWT store coaster, 
SUNNY MARIA, på grund ved Råge-
leje. I sidste øjeblik lykkedes det Sø-
værnet at få bragt skibet til stands-
ning. Politiet skulle om bord, og 
Flotille 362 Helsingør blev kontaktet 
af Søværnet. Fartøjsfører, løjtnant 
Claus Salling, tog af sted med en 
besætning og to betjente fra nord-
sjællands Politi. Om bord på SUNNY 
MARIA var kaptajnen så fuld, at han 
ikke kunne blæse i alkometeret, så 
han måtte med i land til blodprøver. 

Næste dag var der bud efter flotillen 
igen, da politiet nu havde behov for 
at hente yderligere besætningsmed-
lemmer i land som vidner.

Den russiske kaptajn fik målt 
en promille på 2,75, og han fik en 
lyndom på 30 dages fængsel og 
udvisning af Danmark med indrejse-
forbud i seks år. ”Det er godt at få 
dem stoppet. Og jeg vil hellere med 
ud og stoppe skibet og lade politiet 
gøre arbejdet, end at vi selv skal ud 
til en stor ulykke, hvor mennesker 
er kommet til skade, eller der er 
sket en olieforurening”, understreger 
Claus Salling. 

KOrT & GODT

Kvindelig russisk  
kok savnet
Den sidste indsættelse i 2012 blev en eftersøg-
ning ud for Bornholm 29. december. Det russiske 
handelsskib, ’RUSIcH-7’, havde slået alarm. Deres 
40-årige kvindelige kok var savnet, og efter selv at 
have ledt forgæves efter hende bad den russiske 
besætning om hjælp. Flotille 471 Bornholm blev 
alarmeret og samlede hurtigt en besætning. Inden 
en time var deres fartøj, MHV 903 HJOrTØ, på vej 
mod positionen 10 sømil nord for Hammeren. Fire 
timer efter alarmen blev den storstilede eftersøgning 
med flere danske og svenske enheder indstillet. Det 
var desværre ikke realistisk, at kvinden længere var 
i live efter så lang tid i det kolde vand.

To betjente fra Nordsjællands Politi på vej om bord på SUNNY MARIA for at 
hente vidner blandt besætningen.
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Husk at godkende de aktiviteter,  

du er ansvarlig for.  
Så får dine kollegaer deres  

timer registreret.  
Det drejer sig i høj grad  

om de 24 timer.
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En såkaldt ’Haps’, som kan tage bundprøver,  
fires ned i vandet med en sikker hånd på kranen.

TALTE OM  
FRIVILLIgHED
Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn 
Winkler, holdt i år talen ved Marinehjemme-
værnets nytårsgudstjeneste i Holmens kirke. 
Generalen talte om frivillighed og den respekt,  
det kræver, at så mange er parate til at give  
deres fritid for at hjælpe. ”Det er noget, der  
glæder og imponerer”, understregede han.

FOtO: BjARNE OLSEN

I VANSKELIgHEDER  
VED FARØbROERNE
På en kold søndag i december fik Flotille 256 Storstrømmen et opkald fra 
Søværnet. En 17 fods motorbåd med to mand om bord var i problemer tæt 
ved Farøbroerne. Der var tale om en såkaldt fritidssejlerassistance – kaldet 
FAS, og flotillen var klar til at rykke ud. Fartøjsfører Martin Lehman sejlede 
ud med en besætning på MHV 803 ARIES, og gummibåden blev sendt i 
forvejen. Havaristen havde motorstop og lå for anker på lavt vand for ikke 
at drive med strømmen. Gummibådsbesætningen fik lidt udfordringer, men 
endte til sidst med at trække motorbåden i den seks meter ankerkæde fri 
med håndkraft. Herefter kom havaristen på siden af ARIES, som gav de to 
forkomne mænd og deres båd et lift til Stubbekøbing. 

Havaristen fik et lift til Stubbekøbing.

generalmajor Finn Winkler på 
prædikestolen i Holmens Kirke.

FOTO: rIGO H. JØrGEnSEn

Det drejer sig i høj grad om arbejdet med 
kranen. Det var en af de vigtigste erfaringer, 
da Flotille 121 Hanstholm og Kystdirektoratet 
19. december testede mulighederne for at 
tage bundprøver fra MHV-fartøj ved hjælp af 
en såkaldt Haps. Der blev manøvreret med en 
bestemt og forsigtig hånd på kranen. Hapsen 

i sin store ramme blev firet ned i havnen, hvor 
den skulle stødes hårdt mod bunden. Her tog 
Hapsen en prøve, og en klap lukkede for selve 
prøvecylinderen, og så blev det hele hejst op 
igen. Prøven blev nu vurderet – om den var 
ok, eller om hele manøvren skulle gentages. 
når den var i orden, blev prøven lagt i en 

forseglet plasticpose. Inden der kunne tages 
en ny prøve et andet sted, skulle alt spules af. 
Brandhanerne blev startet og spulede for fuld 
tryk med havvand, så grejet skinnede. Efter 
et par forsøg sad hele manøvren i skabet til 
alles store tilfredshed. Den opgave kan mari-
nehjemmeværnet sagtens løse.

grej testet med Kystdirektoratet
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KOrT & GODT

Omkomne RAF-flyvere 
mindet efter 70 år
Flotille 134 Fredericia sejlede søndag den 10. marts pårørende og kollegaer 
til syv omkomne RAF-flyvere fra 2. Verdenskrig ud til den positionen, hvor 
deres Lancaster gik ned i Lillebælt. Flyet, som stadig ligger på bunden af 
Lillebælt, blev skudt ned af tyskerne præcis 70 år tidligere: 10. marts 1943. 
MHV 909 SPEDITØrEn transporterede det lille selskab, som kastede blom-
ster ud og holdt en tale for de faldne. Senere på dagen blev der i Fredericia 
afsløret en mindesten for den faldne flybesætning. Stenen ligger næsten 
lige ud for den position, hvor flyet ramte vandet. Flotillen og det øvrige 
lokale hjemmeværn støttede og deltog i den højtidelige afsløring.

NAVEX  
fortsætter
træningssejladserne for ’NAV-studerende’ er 
fortsat i 2013. Sejladser i Lillebælt og Øresund er 
allerede gennemført i år. nåede du ikke med, så 
meld dig til fra Assens 13.-15. september eller fra 
Århus 4.- 6. oktober. Det er i orden at deltage i 
NAVEX-sejladser uden for eget distrikt.

Kæmpede med skibsbrand i Kattegat
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Et 'mayday relay' på Lyngby radio ændrede 20. december en 
fredelig aftensejlads om bord på MHV 905 ASKØ fra Flotille 361 
Isefjorden til en dramatisk kamp mod elementerne. Fiskekutteren, 
Camilla C, var i brand ude ved Hesselø, og der var en mand om 
bord. Fartøjsfører Steen Lønborg og hans besætning på ASKØ satte 
straks kursen i retning mod havaristen. De var derfor allerede på 
vej, da Søværnet kontaktede dem for at sende dem mod Hesselø. 
Manden på kutteren blev i mellemtiden reddet om bord på et andet 
skib, så nu drejede det sig om brandslukning. Kutteren brændte 
voldsomt, da ASKØ nåede ud til den, og der blev iværksat slukning 
fra fordækket med ASKØ’s brandslanger. Hele kutterens agterskib 
brændte, der var 1,3 meter bølger, og flammerne nåede til tider op i 
seks meters højde. Besætningen kæmpede i 30 minutter mod ilden 
og fik så meget bugt med flammerne, at de et øjeblik troede, at 
branden var bekæmpet. Men noget ulmede, og da søværnets skib, 
DIANA, kom til og overtog opgaven, brød ilden ud igen. camilla c 
brændte ud og sank, og man ved stadig ikke, hvad der var årsag til, 
at branden brød ud, og at den blev så voldsom.

FOtO: PER LYNGE

Hele kutterens agterskib  
brændte, da ASKØ nåede frem.

Flotillechef, kaptajnløjtnant Jan Jensen, lægger en krans ved den nye  
mindesten.
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Kontrol af  
to grundstødere
To gange i det nye år er Flotille 366 Vestegnen blevet indsat 
for at støtte politiets kontrol af erhvervsskibe, som er gået 
på grund ud for Avedøre. Begge gange er gummibåden 
fra flotillens skib, MHV 802 cARINA, blevet sendt ud med 
betjente fra Københavns Vestegns politi. 10. januar var det 
coasteren, KAIRIt, på 95 meter, der var sejlet på grund i 
sejlrenden, og 15. februar drejede det sig om det 115 meter 
lange fragtskib EMSSUN, som sejlede på grund lige ud for 
Avedøre Havn. I begge tilfælde blev besætning og skib 
kontrolleret grundigt. Ingen af kaptajnerne var alkoholpåvir-
kede, det var snarere navigationen, der svigtede.

Forgiftede søfolk hjulpet i land

tre søfolk ombord på fragtskibet, AtALANtA, var 13. januar blevet 
alvorligt syge efter at have arbejdet med at laste et stort parti træflis 
i Århus Havn. Skibet var afgået og lå ude i Århus Bugt, da de kaldte 
på hjælp. MHV 908 BRIGADEN fra Flotille 124 Århus var netop på vej 
hjem fra week endens farvandsovervågning, da de blev alarmeret af 
Søværnet, som bad dem sejle hen til AtALANtA.  
 Fordi BRIGADEN kom før redningshelikopteren, blev de bedt om 
at tage kontakt. På grund af AtALANtAS dårlige radiokontakt gik tre 
MHV-folk ombord og kunne fra deres håndholdte radioer styre kom-
munikationen.  
 ”10 minutter efter ankommer helikopteren. Deres læge bliver firet 
ned om bord, og hun er ikke i tvivl om, at de tre søfolk skal flyves med 
ind på land til behandling”, siger fartøjsfører, løjtnant Briann Koust 
Enevoldsen. De tre MHV-folk hjalp med at hoiste de tre syge, og bag-
efter lå BRIGADEN stand by, indtil Søværnets skib, HAVFRUEN, nåede 
frem og kunne holde skibet tilbage til nærmere undersøgelser. De  
tre søfolk kom sikkert på hospitalet, og forgiftningen skyldtes tilsyne-
ladende, at lasten var sprøjtet mod skadedyr.
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Helikopteren i luften  
for at hente de syge søfolk.

Coasteren KAIRIT i havn ved  
Avedøre, hvor den ventede  

på yderligere undersøgelser.

Danmarks største soldater- og orlogsforening runder 100 år, og foreningens 
78 lokalafdelinger vil fejre jubilæet over hele året. Marineforeningen blev 
oprettet 30. april 1913 på Hotel Phønix i København og har siden arbej-
det for at udbrede kendskabet til det maritime Danmark og for at styrke 
sammen holdet blandt sømænd. Ud over bogudgivelser og receptioner er 
jubilæets hovedaktivitet sendemandsmødet i København 27. april. Dagen 
starter med andagt i Holmens Kirke, hvorefter foreningen marcherer gen-
nem det centrale København, inden mødet endelig afholdes på Børsen.  
Læs mere om jubilæet på marineforeningen.dk

Danmarks Marineforening  

100 år
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SIMULAtOR

ny simulator:  
Koncentreret undervisning

Den nye skibssimulator på Slipshavn er nu integreret i den 
navigatoriske undervisning. Simulatoren tilfører kursisterne 
medrivende og intensiv træning i mange mulige sejladsscenarier.

AF NINNA FALcK
FOTO: OLE FrIIS

Der er forbavsende stille i lokalet. radarkur-
set er i fuld gang, og 13 kursister arbejder 
koncentreret ved syv simulatorer, som 
står op og ned ad hinanden i det gamle 
’fritidsområde’ på Slipshavn. Billardbordet 
og de magelige sofagrupper er skiftet ud 
med store skærme, instrumenter og pulte. 
I lokalet ved siden af i det tidligere såkaldte 
’lærerværelse’ står den ottende simulator. 
Det er dyrt materiel, og det skal sikres, 
så der er kommet gitter for vinduerne og 
’metalrullegardiner’ for dørene.  

Der er liv i alle skærmene på de syv 
simulatorer i ’simulatorklassen’, og en 
imponerende grafik viser en let genken-
delig stævn fra et MHV-fartøj. I dag sejler 
alle i Øresund, og ud af simulatorernes 
tre ’vinduer’ kan man se både den danske 

og den svenske kyst, vindmølleparker og 
Øresundsbroen.

En form for kvalitetssikring
Det er nu anden gang, at der kørers et 
radarkursus på simulatoren. navigatør Tine 
Ovens og de fem frivillige instruktører på 
radarkurset ser mange fordele i det nye 
værktøj til undervisningen.

”Man kan sige, at det giver en form for 
kvalitetssikring”, fortæller Tine Ovens. 

”Med simulatorerne kan vi ensrette under-
visningen. Alle kursisterne får den samme 
undervisning med de samme scenarier, og 
de kommer igennem mange flere ting, end 
hvis de skulle sejle rigtigt”, forklarer hun.

”Tiden bliver også brugt meget effek-
tivt med simulatoren. Som instruktør kan 

man forberede sig bedre. Jeg kan lave alle 
øvelser og scenarier og forberede mine 
instruktører. Man kan ikke på samme måde 
forberede en sejlads”, siger Tine Ovens. 

Der er også besparelser på brændstof og 
besætninger at hente. Tine Ovens fortæller, 
at et hold som radarkurset med 13 elever 
svarer til, at man skulle bruge tre til fire 
fartøjer. 

Mulighed for at nørde
Premierløjtnant Kenneth Lautrup Kristensen, 
fartøjsfører og uddannelsesstøtteofficer ved 
Flotille 123 randers er med som ’kursus-
lederføl’ på radarkurset, og han synes, at 
det er meget relevant at bruge simulatoren. 

”På dette kursus, kan vi tillade os kun at 
have fokus på radaren og glemme alt om 
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Nej, vi er ikke til søs. 
Marinehjemmeværnets 
nye simulator præsenterer 
en meget imponerende 
gengivelse af udsigten fra 
broen på et MHVfartøj.



ny simulator:  
Koncentreret undervisning

ECDIS. Vi kan gentage øvelserne mange 
gange, og vi kan arbejde meget koncentre-
ret og nørdet med de enkelte ting”, fortæller 
han ud fra sine nyindhøstede erfaringer med 
simulatoren. 

”Det er kun andet kursus, vi holder. Vi 
har lavet øvelser med simulatoren, men 
det er noget andet at have kurser. Det er 
meget spændende at arbejde med. Det er 
noget nyt, og jo mere vi arbejder med det, 
jo mere kan vi finde på nye ting, som vi kan 
bruge til undervisningen. Vi kan jo f.eks. 
også have simulatoren som en reserve for 
NAV II-kursister, hvis der skulle komme 
havari på et skolefartøj. Man kan jo lægge 
hele øvelsen ind”, fortæller Tine Ovens om 
de mange muligheder, simulatoren giver til 
øvelser og undervisning.

Sejlads eller simulator? 
Man får ikke hele virkeligheden, når man ar-
bejder med en simulator, men det er tæt på, 
og man kan også godt blive søsyg. Folk står 
tit og svajer. Men der er dog stadig meget, 
en simulator ikke kan bruges til.

”Der sker en anden læring, når man er 
rigtigt til søs. Simulatoren kan ikke give 
den samme træning i broorganisationen 
eller samspillet med dæksgasterne. Man 
kan f.eks. heller ikke sætte gummibåden i 
simulatoren. Og på navigationskurser kan 
du heller ikke rigge brandgrej til eller gå ned 
i lukafet, fortæller Tine. 

”Og endelig, så kan vi ikke stresse kur-
sisterne på samme måde som ude i skibene. 
Her har en fejl ikke samme konsekvens som 
til søs", tilføjer Kenneth Kristensen, om en 
af de helt store forskelle.

Uviklet til Marinehjemmeværnet
Leverandøren af simulatoren er det norske 
firma, Kongsberg, som leverer mange 
højteknologiske løsninger til den maritime 
verden.

”Vi har prioriteret de funktionaliteter, som 
vi vil bruge, og vi har fået udformet simu-
latoren, så den ligner vores bro så meget 
som muligt. radaren og ECPInS er placeret 
rigtigt, der er det rigtige tastatur osv”, For-
klarer Tine Ovens. 

til grafikken har marinehjemmeværnet 
også specifikt bestilt særlige farvande. 
Derfor kan kursisterne sejle Fyn rundt, og 
de kan sejle til Bornholm, Esbjerg, Korsør, 
Århus og København. Kongsberg havde ikke 
lavet noget til danske farvande i det omfang 
før, så der var ikke meget i deres database. 
Derfor sejlede frivillige MHV-gaster de dan-
ske kyster rundt sammen med fotograf Vio-
leta Babaleva, som var ansat af Kongsberg 
til at fotografere de danske farvende med sit 
gyrostabiliserede kamera. Efterfølgende er 
databaserne udviklet efter billedmaterialet.

Meget realistisk  
og sjovt

Menig Henriette Lønborg Hansen, 
radiogast og navigatørstuderende fra 
Flotille 361 Isefjorden, var kursist på 
radarkurset.

”Det er rigtig godt at arbejde med si-
mulatoren, fordi det er meget realistisk. 
Og selvom du lever dig meget ind i 
det, så er der ikke det samme pres på 
dig som ude på skibet, hvis der sker 
noget”, fortæller Henriette Lønborg 
Hansen, som ikke synes, at simulatoren 
er svær at arbejde med. 

”Jeg har haft en time i simulatoren 
på navigationskurset. Det var godt at 
have med til at starte på her. Men ellers 
minder det jo også meget om skibet”, 
siger hun.

”Det er godt, fordi du kan blive udsat 
for en masse situationer, som du ikke 
kan være sikker på at møde ude på 
vandet. Og så er det sjovt, fordi det 
minder om virkeligheden i forhold 
til kun at lave opgaverne i søkort. 
Grafikken er jo fantastisk og meget 
virkelighedstro. tiden flyver simpelthen 
af sted, fordi man virkelig lever sig 
ind i det”, fortæller Henriette Lønborg 
Hansen.
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Navigatør, Tine Ovens, har arbejdet længe 
med simulatorprojektet, og hun ser mange 
muligheder.

Kursuslederføl, Kenneth Kristensen, har 
bemærket, at presset på kursisterne letter, 
når de ikke kan havarere.



1  Overhead panel

2  Kikkert

3  Visuel - Vindue

4  ECPInS

5  Conning display med mulighed for 
at se ni forskellige instrumenter ad 
gangen. Kan også indstilles til andet 
antal af instrumenter, samt et stort.

6  radar

7  ECPInS tastatur

8  Intercom

9  Multiflex panel til betjening af Alarm, 
View, Intercom og MIL VHF

10  General Alarm

11  VHF militær

12  VHF civil

13  Multiflex panel til betjening af VHF 
civil, AIS og Sound system

14  radar tastatur

15  View joystick

16  Trackball til betjening af conning 
display

17  Thruster kontrol

18  Maskintelegraf

19  Aktivering af maskine

20  Multiflex panel til betjening af kom-
pas, styring auto/manuelt

21  rudder control

22  Heading control

23  Steering override

24  rat
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når man træder ind i lokalet med simula-
torerne, kan man godt blive grebet af en 
helt futuristisk stemning blandt de mange 
flimrende skærme og manøvrepultene.

Der er i alt indkøbt og installeret otte 
såkaldte ’kursiststationer’ til undervisning 
plus to instruktørstationer – en stor og en 
lille. Der er plads til 16 kursister ad gangen 
fordelt med to pr. kursiststation (bro). 

nuværende installation af simulatoren er 
ikke optimal, og det er skolens håb, at hver 
enkelt ’bro’ på et tidspunkt kan blive place-
ret afskærmet i hver sin såkaldte kubikel.

Kursiststationer
På hver af de otte broer er der tre lag af 
skærme at holde øje med. 

Øverst er der to små skærme. Den ene 
er kikkertens skærm. Her ’ser’ man gennem 
kikkerten, der kan drejes i alle retninger 
uafhængigt af det øvrige. Ved siden af kik-
kerten er en skærm, der kaldes ’overhead’. 
Her vises status for log, ekkolod, GPS, vind, 
fart, retning og rate Of Turn. 

I midten sidder de tre store 50” skærme, 
som jo sådan set er ’vinduerne’ i simulato-
ren, og de giver et 120 graders udsyn. Her 
ser man stævnen på et MHV fartøj i den 
flotte grafik, og man ser farvand, sømærker 
og anden skibstrafik, som man skal forholde 
sig til. 

nederst sidder instrumenternes skærme. 
Her er det elektroniske søkort, ECDIS, der 
er radar og en skærm, som kan vise de 
forskellige instrumenter.

Endelig kommer bordet – manøvrepulten 
– med tastatur, rat og maskinbetjening med 
diverse joystick, knapper og håndtag.

Instruktørstation
Sammen med de syv kursiststationer står 
også en instruktørstation. Her kan instruktø-
rerne sætte alle de planlagte scenarier, og de 
kan overvåge det hele. Det er 'moderskibet', 
hvor alle indspil og hjælpen kommer fra, og 
der er intercom til at kalde kursisterne op.

Der findes også en mini-instruktørstation. 
Fra den kan man køre en film op på et 

lærred f.eks. inde i ’Filmsalen’, så alle kan 
sidde sammen til feed back og køre nogle 
af dagens kursistforløb igennem til fælles 
læring. Man lagrer alle sessioner ved alle 
kursiststationerne.

Instruktørerne ved simulatoren er fortrins-
vis frivillige. Fire af dem er udlært på et 
simulatorbrugerkursus med undervisning fra 
Kongsbergs egne instruktører.  

Mulighederne
Simulatorerne giver kursisterne muligheder 
for at træne relevante scenarier til søs. Det 
kan være radar eller ECDIS. navigatører kan 
også lave forskellige øvelsessejladser til at 
træne de fleste aspekter af sejlads, efter-
søgning og redning, kommunikation osv. 
Systemet har AIS, GPS, Ekkolod, dagsignal 
og lys, og man kan ud over at sejle også 
ankre, sætte flag og meget mere.

Instruktørerne har mulighed for at give et 
utal af udfordringer for kursisterne. De kan 
blandt andet spille ind med:

• Alle typer af skibstrafik
• Skibe, der havarerer
• Skibe, som er ved at synke
• Vraggods
• En Hercules, der flyver ind over
• Orange røg (nødsignal)
• Mennesker i vandet – med og uden vest
• Forskelligt vejr
• Forskellig vind
• Forskellige strømforhold
• Bølger med forskellig bølgehøjde
• Farven på vandet
• Årstider
• Tid på døgnet – dag/nat osv.
• Forskellige farvande og havne

Scenarierne kan sættes i et utal af variatio-
ner. Instruktørerne har også mulighed for at 
sætte skibe ind, som de selv sejler. Kursister 
kan også sejle mod hinanden – eller de 
kan alle sejle i samme områder, uden at se 
hinanden. Det er kun fantasien, der sætter 
grænser.

En tur i rummet: 
Simulatorrummet 

Lån  
simulatoren
Alle flotiller kan bestille simu-
latorklassen til træning i f.eks. 
en weekend.
Det kræver, at der ikke er 
andre kurser eller bestillinger 
i samme periode, og så skal 
der anvendes en godkendt 
instruktør.
Bestillingen fremsendes via 
distriktet tre måneder før den 
ønskede weekend eller dag i 
ugen.

Læs mere i ’Bestemmelse 
for brug af skibssimulator på 
Slipshavn’.

Instruktørstation.



Kvindernes andel i  
marinehjemmeværnet
Medlemmer i alt (31.dec. 2012): 4.882 
Heraf kvinder: 770  
Medlemmer under 30 år: 370 
Heraf kvinder: 94 

Unge kvinder  
vil i hjemmeværnet,  

og de vil gerne  
stå til søs

Der sker noget nyt i 
marinehjemmeværnet. 
Hver fjerde i geleddet 
under 30 år er en kvinde. 
Mød Katrine og natascha. 
De er friske på ud fordring-
er ne, og der er blevet 
taget godt imod dem.

Geværer, uniformer og en traditionel 
mandeverden skræmmer ikke nutidens 
danske, unge kvinder. Det viser tallene fra 
hjemmeværnets rekruttering. 325 kvinder 
skrev i 2012 kontrakt med hjemmeværnet, 
og ud af dem er hele 232 under tredive år. 
I marinehjemmeværnet udgør kvinder 15% 
af hele styrken, men mere end hver fjerde 
under 30 år er nu en kvinde. 

Natascha er vild med gummibåden
natascha Krog på 23 år er nyt medlem i 
Flotille 368 Køge. ”Det mest spændende 
er at være på dækket og at komme ud 
med skibets gummibåd. Gummibåden er 
simpelthen det sjoveste”, fortæller hun, og 
understreger desuden sammenholdet om 
bord og muligheden for at gøre en forskel. 
natasha Krog er i gang med laborantstudi-
et, og hun er glad for det modspil til hver-
dagen, hun får i marinehjemmeværnet. 
Hun gennemførte for nylig dæksgastkurset 
(LPU2). ”Det var en rigtig fed oplevelse.  
Vi var jo sammen på skibet 24-7 i en uge, 
så man savner helt fællesskabet bagefter. 
Og så blev vi hoistet. Jeg er allerede blevet 
hoistet to gange. Det er utroligt fedt. Jeg 
har jo altid gerne ville flyve helikopter, og 
det får man lov til i marinehjemmeværnet. 
Og der er blevet taget godt imod mig. 
når man f.eks. er på weekendsejlads er 
der stor respekt om, at man skal have lidt 

privatliv. Det var det samme 
på dæksgasten, hvor jeg 

var den eneste pige i 
besætningen. Jeg  
har ikke haft nogen 
problemer over-

hovedet med, at jeg er kvinde”, fastslår 
natascha Krog.

Det militære interesserer Katrine
Katrine Andersen er fra Nykøbing Falster. 
Hun er 20 år og økonomielev. Katrine 
Andersen blev medlem af hjemmeværnet i 
december 2012, og hun har meldt sig ved  
Maritime Force Protection Flotille 201. ”Jeg 
meldte mig på grund af min interesse for 
den militære organisation, og min store 
lyst til at hjælpe, hvor man hjælpe kan og 
forhåbentlig bidrage til at gøre en forskel. 
Interessen for det militære er opstået ved 
en gammel drøm om at blive jagerpilot, 
som udspringer af mine timer i et svævefly. 
Samtidig har jeg valgt marinehjemmevær-
net, fordi jeg er vant til at sejle og derfor 
er dus med vandet. Det er mit element”, 
fortæller hun. Katrine Andersen har ikke 
haft nogen problemer med at være kvinde 
i hjemmeværnet, tværtimod. ”Jeg vil sige, 
at der er blevet taget virkelig godt imod mig 
hele vejen igennem. Der bliver ikke forskels-
behandlet, og det synes jeg er kanongodt. 
Samtidig er lysten til at hjælpe hinanden 
høj, og derfor er man aldrig ladt i stikken – 
heller ikke som ny”, siger Katrine Andersen.

AF NINNA FALcK
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KVInDEr OG MHV

Natascha hoistes.  
Det har hun allerede  
prøvet to gange, og  
hun er vild med det.

Katrine på grunduddannelse 
(LPU1) i Skive. Det var en meget 
positiv oplevelse for hende. Især 
fælleskabet gjorde indtryk.



TEMA:  
Enhedsuddannelse
Enhedsuddannelse er den uddannelses- og 
øvelsesaktivitet, der finder sted om bord på 
hjemmeværnets fartøjer. Den gennemføres 
for, at besætningen kan løse de pålagte 
opgaver og for, at kravene til sikkerheden 
om bord opfyldes. 

Enhedsuddannelsen på hjemmeværnets 
fartøjer sættes nu i system med et nyt di-
rektiv (CH MHV DIr 180-020) og et værktøj 

i form af et øvelseskatalog. Det skulle gerne 
betyde, at det bliver lettere for fartøjsfø-
reren at finde ideer til de rutinemæssige 
øvelsessejladser, og at det bliver nemmere 
at planlægge dem med et bedre overblik. 

Læs i dette tema om hvad enhedsuddan-
nelse egentlig vil sige og om baggrunden 
for, at der er blevet indført et nyt system. 

TEMA AF ORLOGSKAPtAjN  
PETEr nIELSEn,  
rEDErKOnTOrET
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Enhedsuddannelsen:  
Alt det vi kan om bord

I enhedsuddannelsen mødes de enkelte 
gasters uddannelser med den fælles løsning 
af op gaverne til søs og med kravene til 
sikker heden om bord. Enhedsuddannelsen 
er kompleks. Alle er forpligtede på den, 
og det er fartøjsførerens ansvar at deres 
besæt ninger kommer igennem år efter år.

grunduddannelse
Det er naturligvis vigtigt, at man som gast 
om bord på et marinehjemmeværnsfartøj 
kan bestride den funktion, man er placeret 
i. Det skulle gerne være sikret gennem det 
uddannelsesforløb, den enkelte har gen-
nemført i hjemmeværnet eventuelt sup-
pleret med kompetencer erhvervet gennem 
civil uddannelse og job. Alle om bord har 
dermed i forbindelse med deres grundlæg-
gende uddannelse gennemført et dæksgast-
kursus (LPU2), der netop tager sigte på, 
at man kan være gast om bord. Men skal 
man bestride nogle af de andre funktioner 
om bord, er det nødvendig at uddanne sig 
yderligere. 

Funktionsuddannelse
Ønsker man f.eks. at være motorpasser, skal 
der gennemføres uddannelse til funktionen 
som motorpasser. Denne type uddannelse 
kalder vi i hjemmeværnet for funktions-

uddannelse, og der er en nøje sammen-
hæng mellem uddannelse og funktion, 
samt hvilken militær grad man bliver tillagt. 
Besætningen om bord skulle derfor gerne 
være skruet sammen, så alle væsentlige 
funktioner bestrides af personel med de 
rette uddannelser. 

Enhedsuddannelse
Det er samtidig lige så vigtigt, at alle om 
bord kan arbejde sammen, så besætningen 
som enhed kan løse de mange opgaver, der 

er pålagt marinehjemmeværnsfartøjet. Her 
tænkes ikke blot på, at man som menneske 
kan arbejde sammen med andre om en 
fælles opgave, men også på at man kan 
gøre det om bord på et marinehjemme-
værnsfartøj og herunder bruge udstyret om 
bord. Her er et godt eksempel udlægningen 
af flydespærringerne om bord på marine-
hjemmeværnets fartøjer af 900-klassen.  
For at udlægningen kan foregå så sikkert 
som muligt, er det vigtigt, at man kan løse 
opgaven som et team. Operationen invol-
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Udlægning af flydespærringer – er en fælles opgave, hvor der skal samarbejdes.Motorpasseren er funktionsuddannet.

På dæksgastkurset lærer man det grundlæggende sømandskab.
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Det nye system
Gennem de sidste par år har det været 
overvejet, hvordan man kan opstille et 
system, der kan støtte fartøjsføreren i hans 
planlægning, og som samtidigt er enkelt  
at bruge. Overvejelserne har ført til, at  
marinehjemmeværnet nu har indført et 
samlet standardiseret system, der beskriver, 
hvordan enhedsuddannelse skal gennem-
føres. 

25 øvelser
Det nye system består primært af et katalog 
med 25 forskellige øvelsesaktiviteter, der 
omfatter hele eller dele af besætningen. De 
25 øvelser dækker alt lige fra eksempelvis 
brandøvelser, der tager sigte på, at enhe-
den kan fungere i sig selv, over til mere 
komplicerede aktiviteter som eksempelvis 
søredningsøvelser, der sigter på, at enheden 
skal kunne løse sine opgaver.

For hver øvelse er anført, med hvilket inter-
val (årlig frekvens) øvelsen skal gennemfø-
res, så et passende niveau under normale 
omstændigheder kan opbygges og vedlige-
holdes. Ved udarbejdelsen af marinehjem-

meværnets nye system for enhedsuddannel-
sen har man også skelet til hvilke krav, der 
eksempelvis stilles til civile skibes afholdelse 
af tilsvarende øvelser, hvor månedlige brand- 
og redningsøvelser f.eks. er et krav.

verer naturligvis fartøjsføreren, som den 
øverste ansvarlige om bord, og i teamet 
indgår desuden næstkommanderende, 
motor passeren og det øvrige personel på 
dækket. 

Mange af de opgaver, der skal kunne lø-
ses involverer altså i varierende omfang hele 
eller dele af besætningen. Det er imidlertid 
ikke nok, at man kan samarbejde som team 
for at løse opgaverne. For når man er på et 
skib, er der også en række sikkerhedsmæs-
sige forhold, der skal tages højde for, og 
som er en forudsætning for, at man i det 
hele taget kan løse sine opgaver. Opstår der 
eksempelvis brand eller en anden nødsitua-
tion om bord, skal besætningen være 
trænet til at håndtere det. 

I marinehjemmeværnet bruger vi be-
tegnelsen enhedsuddannelse om denne 
trænings- og øvelsesaktivitet om bord. En-
hedsuddannelse er kendetegnet ved, at der 
oftest indgår flere funktioner om bord, og at 
fartøjets materiel indgår i aktiviteten.

Ansvar for ubeskrevet opgave
Fartøjsføreren er sig naturligvis sit ansvar 
bevidst i forhold til, at enheden skal kunne 
løse sine mange opgaver. Han har – ud fra 
sin egen vurdering af besætningsmedlem-
mernes uddannelse og erfaring – tilrettelagt 
den enkelte øvelsessejlads. Men han har 
hidtil ikke haft en samlet oversigt over hvilke 
øvelsesaktiviteter, der som minimum er nød-
vendige, for at han med god samvittighed 

kan påstå, at enheden er klar til at løse alle 
pålagte opgaver. 

behov for fælles system
Dette har jo langt hen ad vejen fungeret, 
og erfaringen har da også vist, at marine-
hjemmeværnsfartøjerne løser deres op-
gaver tilfredsstillende. Men det har krævet 
urimeligt meget arbejde at skulle holde styr 
på, hvornår man sidst har udført de enkelte 
øvelser, og hvornår det er ved at være tid 

til at øve igen. Enkelte fartøjsførere har da 
også opbygget egne systemer til at holde 
regnskab med enhedsuddannelsen. Det har 
i praksis fungeret fint, men man har ikke 
haft et standardiseret system, der dækker 
alle besætninger i marinehjemmeværnet. 
Det har derfor vist sig, at der er en stor 
spredning i besætningernes kunnen, ligesom 
visse besætninger måske har fokuseret for 
ensidigt på visse opgavetyper – på bekost-
ning af andre.
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Opstår der brand om bord, skal besætningen være trænet til at håndtere det.
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Overblik lokalt  
og centralt
Det nye system er udformet, så det er 
nemt at indrapportere den gennemførte 
enhedsuddannelse. Det sker ved få klik med 
musen, når man alligevel skal udfylde en ak-
tivitetsrapport efter sejladsen. De indtastede 
data fra alle besætninger vil blive opsamlet 
i en database. Herfra vil det være muligt at 
trække de relevante oplysninger, som så kan 
præsenteres hensigtsmæssigt. Fartøjsføre-
ren vil hurtigt kunne få en status på sin egen 
besætnings niveau i forhold til kravene til 
enhedsuddannelse, og ved farvemarkeringer 
i oversigten vil det blive anført, om det er tid 
for en repetition. Denne præsentationsdel af 
systemet er under udarbejdelse og vil blive 
en del af de mange oplysninger, fartøjsfø-
reren m.fl. kan finde på HjV.DK bag login. 

Systemet vil også blive et godt værktøj på 
ledelsesniveau, hvor man vil kunne danne 
sig et overblik og i nødvendigt omfang sætte 
ind med hjælp.

Under opbygning
Det nye system for enhedsuddannelsen 
er taget i brug, vel vidende at der for en 
række af de enkelte uddannelser mangler 
en mere præcis beskrivelse af, hvordan de 
skal gennemføres. Dette omfattede arbejde 
er igangsat, men forventes ikke færdiggjort 
lige med det første. Fartøjsføreren er dog 
ikke på bar bund. Systemet har henvisnin-
ger for en række øvelser, hvor der allerede 
eksisterer beskrevne procedurer, vejled-
ninger m.m. Hvor der savnes en nærmere 

beskrivelse, kan fartøjsføreren anvende den 
praksis, som hidtil er blevet anvendt, når en 
tilsvarende øvelse er udført, og ellers i det 
hele taget anvende almindelig sund fornuft.

Forbedres løbende
Det er forventningen, at de sidste elementer 
i systemet vil blive færdige i løbet af året, 
samtidig med at der også indhøstes nogle 
erfaringer. Systemet vil så kunne finjusteres 
og suppleres med de manglende elementer, 
så det forhåbentligt er komplet i forbindelse 
med næste årsskifte. Indtil da er det bare 
med at komme i gang ude i besætningerne 
og glæde sig over, at det nu gerne skulle 
være blevet nemmere at planlægge rele-
vante aktiviteter til de enkelte sejladser. 

Det nye skema til enhedsuddannelserne 
skal skabe overblik og struktur. Men det er 
sjældent, at virkeligheden passer 100% i et 
skema. Der kan være forhold i besætningen, 
som man må planlægge efter, eller der kan 
være andre forhold, der skal tages hensyn 
til. Altså må man til tider fravige skemaet.

 Alle skal med
En udfordring kan være, at deltagerne i de 
enkelte besætningers øvelsessejladser ikke 
altid er de samme. Der kan være afbud 
fra gaster, som er forhindrede, og der 
kan være deltagere, som ikke ”står” i den 
pågældende besætning. Ved udarbejdel-
sen af det nye system har det ikke været 
muligt at tage højde for dette forhold. Den 
enkelte fartøjsfører må derfor tage det med 
i sin vurdering, om en given planlagt øvelse 
eventuelt skal gennemføres på et andet 
tidspunkt, hvor en større del af den faste 
besætning er samlet, eller om øvelsen skal 
gennemføres med en højere frekvens end 
anført i systemet. Et lignende forhold gør 

5 gode grunde til  at fravige skemaet
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besætningen er ikke altid 100%  
samlet ved enhedsuddannelser. Det kan 

kræve gentagelser, så alle er med.

t E M A

ENHEDS
UDDANNELSE



sig naturligvis gældende, når der er tale om 
en relativ ny og ikke samtrænet besætning. 
Her bør fartøjsføreren i en periode intensi-
vere enhedsuddannelsen.

 Nyt materiel
Det kan også være nødvendigt for fartøjs-
føreren at gennemføre enhedsuddannelsen 
med større intensitet end angivet i syste-
met, hvis besætningen eller fartøjet har 
modtaget nyt og ukendt materiel. Her kan 
det i en periode blive nødvendigt at målrette 
enhedsuddannelsen til brugen af materiel-
let, så der hurtigst muligt opnås færdighe-
der i anvendelsen. Et godt eksempel kunne 
være, hvis besætningen har fået tildelt en 
ny fartøjstype. Der vil her være behov for 
at målrette øvelsesaktiviteten, så fartøjet 
hurtigst muligt kan indgå i beredskabet.

 Nye procedurer
Ikke alene nyt materiel kan nødvendiggøre 
øget fokus på enhedsuddannelse, det kan 

nye procedurer også. Hvis der er udgivet 
ændrede procedurer for løsningen af en 
opgave om bord, vil det være nødvendigt 
at rette opmærksomheden mod dette, indtil 
den nye procedure 'sidder i skabet'.

 Store øvelser
Hvis fartøjsføreren er bekendt med, at 
enheden skal indgå i en aktivitet, hvor det 
som led i forberedelsen kan være hensigts-
mæssigt at intensivere enhedsuddannelsen på udvalgte områder, så kan fartøjsføreren 

i perioden op til øvelsen med fordel vælge 
at øve ekstra meget på dette område, så 
besætningen er 'knivskarp'. Det kunne f.eks. 
være, hvis man til sommer skal deltage i en 
stor international redningsøvelse.

 Ukendte farvande
Det samme forhold kan gøre sig gældende, 
hvis man skal besejle ukendte farvande. 
Her kan det være på sin plads at skærpe de 
navigatoriske kompetencer gennem intensiv 
enhedsuddannelse på området.

5 gode grunde til  at fravige skemaet

Planlægning af 
øvelsessejladser 
støttes af syste
met. Her vises 
besætningens 
status, og hvilke 
enhedsuddannel
ser, der mangler.  

Efter sejladsen 
rapporteres 
hvilken enheds
uddannelse, der 
er gennemført. 
Dermed opda
teres systemet 
med ny status, 
og grundlaget for 
planlægning af 
næste sejlads er 
nu på plads.
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Udsætning og 
bjergning af 
gummibåd er en 
klassisk og vigtig 
enhedsuddannelse.

Sejlads i ukendte farvande kan stille krav til  
ekstra forberedelse som enhedsuddannelse.

Deltagelse i store øvelser kan kræve ekstra 
enhedsuddannelse.

besætningens  
status for  

enhedsuddannelse

Planlægning  
af  

sejladsen

gennemførelse  
af  

sejladsen

Afrapportering  
af gennemført  

enheds 
uddannelse

Data 
opsamling,  
bearbejd 
ning og  

præsentation



6 nye 
kommandokøretøjer
Spækket med udstyr  
og specialfunktioner  
og bygget specielt til 
marinehjemmeværnet. 
MHV’s seks nye kom-
mandokøretøjer er nu  
ude i flotillerne med 
gummibåde og trailere.

Seks flotiller råder nu over hver sit sæt af 
kommandokøretøj med gummibåd på trailer. 
Fleksible kapaciteter som hurtigt kan rykke 
ud til fjorde, kyster, havne, vandløb og søer.

Lørdag den 2. marts blev de længe 
ventede kommandokøretøjer udleveret til de 
fire Martime Force Protection-flotiller (HVF 
116, 125, 200 og 201) og to sejlende flotil-
ler (HVF 126 og 132).  

bredt anvendelig pakkeløsning
Kommandokøretøjet og gummibåden er be-
regnet til at operere som en pakkeløsning. 

Køretøjet skal både traile gummibåden, og 
så skal det fungere som kommandostation 
for gummibådens aktioner. 

Køretøj og gummibåd er udstyret med 
navigations- og kommunikationsmateriel, så 
de kan tale sammen, og så man fra køretø-
jet kan følge præcist, hvor gummibåden er 
henne.

Køretøjer og gummibåde kan indsættes 
hurtigt og fleksibelt til opgaver for Søvær-
net, politiet, Skat og beredskabet med flere, 
og de kommer til at indgå i beredskabet til 
bl.a. eftersøgning & redning og havmiljø, 

AF NINNA FALcK
FOTO: OLE FrIIS 
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når de er fuldt operative. Maritime 
Force Protection-flotillerne vil være 
på to timers varsel med hver én 
gummibåd, og de to sejlende flotil-
ler er på én times varsel. Varslet 
gælder fra alarm til køretøj med 
gummibåd forlader sin holdeplads. 

To besætninger
Kommandokøretøj og gummibåd 
indsættes med to besætninger: en 
til gummibåden og en til komman-
dokøretøjet. 

• Gummibådsbesætningen består af 
minimum 3 gaster: En opera-
tiv gummibådsfører (OGF), en 
forgast og en agtergast. De skal 
alle tre have speedbådscertifikat, 
og OGF skal have duelighedsbevis 
og uddannelse i det elektroniske 
søkort samt i kommunikation: 
VHF, SrC og SInE.

• Kommandokøretøjet bemandes 
af en besætning på mindst tre 
gaster. En kommandostationsle-
der, en plotter og en radiogast. 
Kommandostationslederen skal 
være uddannet OGF, plotteren har 
uddannelser i GPS, AIS og IxBlue 
føringssystem, og radiogasten er 
uddannet i kommunikation: VHF, 
SrC og SInE. Plotter og radiogast 
har begge trailerkørekort. Køretøj 
med gummibåd kræver som mini-
mum et B/E kørekort. 

De seks gaster er minimumsbesæt-
ningen, men der er heller ikke plads 
til mange flere, for kommando-

køretøjet kan udover egenvægt kun 
laste 580 kg personel og ekstra ud-
styr. Skal man flere eller hurtigere af 
sted, kan suppleres med transport i 
private biler eller tjenestekøretøjer 
hen til, hvor gummibåden skal sæt-
tes i vandet.

MHV kan nu noget mere
Det nye trailerkoncept betyder, at 
der i marinehjemmeværnet nu  
bliver sejlet gummibåd på to 
måder: som sejlads fra komman-
dokøretøj – eller som sejlads fra 
MHV-fartøj. 

Gummibåden, som kontrolleres 
fra kommandokøretøjet, vil kunne 
foretage dele af de operative op-
gaver, som et MHV-fartøj udfører, 
men under hensyntagen til den 
begrænsede størrelse, samt vind- 
og vejrbegrænsninger, besætnings-
størrelse, udholdenhed, rækkevidde 
m.m. Den vil til gengæld også 
kunne indsættes i farvandsområder, 
hvor MHV-fartøjer ikke eller kun 
vanskeligt kan operere; søer, større 
åløb, kanaler, snævre fjorde, mindre 
havne og lægtvandsområder mm.

Desuden vil den trailerbaserede 
gummibåd ofte være hurtigt fremme 
i et operationsområde og kan sø-
sættes fra langt de fleste havne med 
slæbested eller ved hjælp af kran. 

Da Martime Force Protection- 
besætningerne alle er MFP-uddan-
nede, vil deres gummibåde naturlig-
vis også kunne indsættes til Force 
Protection (FP), herunder også  
med våben.

Et rigtigt  
godt køretøj

næstkommanderende ved Flotille 125 MFP Vest, 
premierløjtnant Jacob Ladegaard Ølholm, er meget 
tilfreds med det nye køertøj, flotillen nu råder over.

godt indrettet
”Det er et rigtigt godt køretøj, vi har fået her. Det 
er operativt godt med et køretøj, der er indrettet, 
så man kan arbejde i det, og det er rart med et 
køretøj med radioer, så vi kan tale med gummibå-
den og ikke kun med håndholdte radioer. Der er et 
rigtig godt navigationsanlæg i køretøjerne, og så 
er det rigtigt positivt at se, at man har tænkt på 
udsugning i bagagerummet til våddragterne, og at 
der er monteret bøjlestang til dragterne, så de ikke 
skal ligge på gulvet”, fortæller Jacob Ølholm om de 
mange fordele.
”Det, vi nu især bliver styrket med i forhold til før, er, 
at vi har den til at stå ved os selv og kan rykke hur-
tigt ud, i stedet for at skulle ud og låne et køretøj. Vi 
har jo f.eks. rigtig mange opgaver for politiet og kan 
nu rykke hurtigere. Og vi skal jo op på et beredskab 
på to timer,” siger han. 

Let at køre
Jacob Ølholm har været med til at lave test på kom-
mandokøretøjet og synes, at bilen er nem at gå til. 
”Den er let at køre, og det er let at sætte en gum-
mibåd i vandet og få den op igen med den. Især 
hvis vi sammenligner med, når vi har brugt en Vito, 
der nærmest ikke kan få gummibåden op af vandet. 
Men den er stor, den er jo noget større end en 
personbil, hvis det er det, man er vant til”, under-
streger Jacob Ølholm, og fortsætter: ”Lige nu 
skal vi først have folk uddannet på IxBlue, som er 
navigationssystemet på køretøjets taktiske PC, og 
den uddannelse er jo på vej. Ellers skal vi jo ud og 
skabe os nogle erfaringer med køretøjerne. I vores 
enhed glæder vi os til at arbejde med det.”

MARTHA  |  nr. 1 2013 19



Rundt om 
kommandokøretøjet
Det er ikke en almindelig Mercedes Sprinter, marine hjemme-
værnet nu råder over. Den er fyldt med specialudstyr til at 
lede operationer med gummibåden.

bagagerum:

I venstre side er et net til opbevaring af 
gummibådshjelme.  
I loft er monteret en bøjlestang til våddrag
ter samt lys og udsugning. 
I højre side er et ophæng til redningsveste, 
og på gulvet står en ammunitionskasse. 
Senere kommer også en kasse til våben.

Teknikrum (i bagegerum) med; 
lithiumbatteri, router, inverter, gPSmod
tager, AIS, hovedafbryder, styringspanel og 
sikringsboks.

Arbejdslys, monteret udendørs bagerst på 
taget.

Stik til traileren, 13polet. Udtag til ekstern strøm. 230 volt.

AF ORLOGSKAPtAjN cASPER MAX LARSEN, 
REDERKONtOREt, OG NINNA FALcK. 
FOTO: OLE FrIIS
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Fuldt integreret multifuntionsrat til betje
ning af de væsentligste funktioner i instru
mentbrættet. 
I instrumentbrættet findes et integreret 
’command system’. Her styres navigation, 
håndfri betjening af telefon, musikradio, 
klimaanlæg og oliefyr. 
’Hill holder’ sidder ved nøglen og styrer det 
intelligente 4hjulstræk. Køretøjet kan køre 
opad i en vinkel på 26 grader og nedad i en 
vinkel på 24 grader.

Køretøjets kommandocentral med plads til 
fire personer. 
Der er monteret rullegardin mod førersædet 
og for vinduer, så kommandocentralen kan 
mørklægges. 
I loftet er der LEDbelysning til dag (hvid) 
og nat (rød).

I venstre vognside over vinduet sidder civil 
(th.) og militær (tv.) VHF.

Køretøjet leveres med en administrativ PC 
til afvikling af bl.a. hjv.dk og en taktisk PC 
(billedet) til isoleret betjening af Ixblue 
føringsprogram.  
Uden for billede bagerst i rummet er monte
ret et whiteboard. 
Ståhøjde i bilen er 180 cm. 

Køretøjsfakta

Mercedes Sprinter 316 CDI 
4x4 
196 HK 
Command system (mobiltelefoni,  
GPS navigation, mv.) 
6 trins automatgearkasse 
Hill holder 
GPS 
AIS 
VHF civil 
VHF militær 
1 stk. administrativ PC 
1 stk. taktisk PC med IxBlue 
Oliefyr 
 
Et yderligere tilbehørssæt er på vej med 
opbevaringskasse til seks håndvåben, 
surringsmateriel og forlængerkabel til 
strømforsyning, håndholdte SInE-
radioer mm.

Terrænkøretøj
Køretøjet er et terrænkøretøj med lav 
frihøjde og et højt tyngdepunkt. Det 
må føres ad fastbanet vej eller skov-
vej, men ikke uden for vej eller spor 
som f.eks. på strand eller andre ikke 
bærende overflader.

Vægt og last
Ud over egenvægt kan kommando-
køretøjet kun laste yder ligere 580 kg 
personel og ekstra udstyr. Det giver en 
totalvægt på 3.500 kg. Køretøjet må 
maksimalt trække 2.000 kg med påløbs-
bremse. MHV gummibåd på trailer har 
en såkaldt nyttelast på samlet 975 kg 
og må maksimalt veje 1.500 kg. 

AF ORLOGSKAPtAjN cASPER MAX LARSEN, 
REDERKONtOREt, OG NINNA FALcK. 
FOTO: OLE FrIIS
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Et samarbejde  
om havforskningen
Marinehjemmeværnet og Dansk Center for Hav forskning 
underskrev 21. januar en sam ar bejds aftale. Læs her om, 
hvordan samarbejdet i grove træk er tænkt i praksis.

Den nye samarbejdsaftale er resultatet af 
to års pilotprojekt med Dansk Center for 
havforskning (DCH). DCH er en institution 
under Forsknings og Innovationsstyrelsen, 
der formidler sejladser for havforskere ved 
de danske universiteter.

Det kan MHV tilbyde
Med aftalen har MHV og DCH nu afklaret 
mulighederne og rammerne for den støtte, 
der kan ydes til forskningen. MHV kan tilby-
de sejladser fra sine 30 fartøjer, når de ikke 
skal ud på andre planlagte aktiviteter. Her 
kan forskerne komme til søs ved projekter 
inden for; udtagning af vand- og bundprø-
ver, prøvefiskeri samt udlægning, optagning 
og vedligehold af måleudstyr.

Når et projekt banker på
Havforskere kan via DCH ansøge om sejlads-
støtte til deres projekter. Bliver projektet 
godkendt i DCH, sendes en ansøgning videre 
til MHV. Her ser man først på, om det er 
et projekt, man kan påtage sig i forhold til 

samarbejdsaftalen, materiel, omfang, sikker-
hed osv. når projektet er accepteret i MHV, 
kan arbejdet med koordinationen omkring 
flotiller, materiel, besætninger og de givne 
forskere gå i gang. Og når sejladsen så er en 
realitet, stiller MHV med besætning og skib, 
og havforskerne møder op med deres udstyr. 
Forskerne følger naturligvis fartøjsførerens 
anvisninger til søs, og de indgår i øvrigt i 
udførelsen af diverse småopgaver om bord. 

Sådan organiseres opgaven i MHV
I MHV er der for hvert distrikt udpeget en 
faglig koordinator (fartøjsfører). Denne ko-
ordinator er den frivillige ’point of contact’, 
koordinator for de enkelte havforskerpro-
jekter og fast fartøjsfører ved sejladserne. 

De enkelte flotiller stiller 
i muligt omfang resten 

af besætningen, og 
hvis der er ledige 

pladser, tilkaldes gaster fra en ’supplements-
besætning’, som har meldt sig klar til at 
rykke ud. Dermed skulle det være muligt at 
tilbyde en ret fleksibel løsning for havfor-
skerne. (Læs evt. detaljerne i CH MHV DIr 
159-010).

Første opgave: Klimaforskning
Et stort internationalt projekt gennemføres 
fra juni til august. Målet er at samle viden 
om, hvordan fremtidige klimaændringer 
vil påvirke Skandinavien. Fra et chartret 
boreskib skal tages prøver dybt nede i den 
danske havbund mellem Anholt og Læsø, i 
det sydlige Lillebælt og i Bornholms Bassin-
et. Opgaven for MHV vil være transport af 
meget værdifulde prøver fra boreskibet og i 
land. Prøvernes indhold af levende mikro-
organismer skal analyseres ved laboratorier 
i flere lande, og transporten og tiden er 
afgørende faktorer.

AF NINNA FALcK
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NYt OM NAVNE

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Slipshavn

PL Rune R. Nicolaisen er 31. 
december fratrådt funktionen 
som OPU01 ved MHDV. 
KL Paw E. Møller er beordret 
til varig tjeneste ved MHDV som 
OPU01 fra den 25. januar.

HVF 125 og HVF 127 MFP 
Vest er fra 15. november sam-
menlagt og vil for eftertiden 
hedde: HVF 125 MFP Vest.  
PL bo Jaque  stopper 15. 
november som flotillechef i HVF 
125.

ÆRESMEDLEMSKAb AF 
MARINEHJEMMEVÆRNET I 
JYLLAND ER TILDELT:

PL Jørgen Nygaard, HVF 115 
Mg  Palle Winther, HVF 115 

Mg Jørn E. Simonsen,  
HVF 131 
LT  Andreas J. Kristensen, 
HVF 131
 

LT Carsten b. Therkelsen, 
HVF 132  

LT Syntja S. bülow, HVF 135 
OS Anders Lindberg,  
HVF 135

LT Martin Lehman, HVF 256, 
er tiltrådt som flotillechef 31. 
januar. 
 
PL Torben Skotte Andrea
sen, HVF 241, er tiltrådt som 
flotillechef 31. december.

HJEMMEVÆRNETS FOR
TJENSTTEgN ER TILDELT:

KL John Michael Olsen,  
HVF 284 
PL Per Christensen, HVF 246 
LT bjarne Holm Jensen,  
HVF 361

COMMANDERS COIN

Chef for Marinehjemmeværns-
sektion Slipshavn (MHS), OK 
Erik Grubak, har overrakt 
Commanders Coin til Bent 
Larsen for at udtrykke respekt 
og taknemmelighed for Bent 
Larsens helt ekstraordinært 
store indsats i forbindelse med 
implementeringen af MHS 
simulator. 

KOMMANDOSKIFT

Chef for Marinehjemmeværns-
sektion Slipshavn, OK Erik 
grubak, er udsendt et halvt 
år til Kosovo. OK Leif Petersen 
er i perioden 25. januar til 27. 
august chef for sektionen. Her-
efter genindtræder Erik Grubak 
som chef, og Leif Petersen 
hjemsendes (pensioneres) med 
kommandoskiftet 27. august.

På årets stormøde for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest 9. - 10. marts blev der 
lørdag aften uddelt hædersbevisninger og kåringer.
HVF 123 Djursland blev kåret til Årets bedst skydende flotille.
HVF 135 Kolding blev kåret til Årets informationsflotille.
Og endelig blev HVF 115 Vendsyssel blev kåret til Årets flotille.
Ud over kåringerne uddelte distriktschef, KK Arne Petersen to commanders coin. 
Mønten blev uddelt til operationsofficer i frivillig stab, B.t. Madsen, for hans 
arbejde for kapacitetsopbygning i Afrika og søredningsøvelsen i Grønland, samt 
til ledende skydelærer i frivillig stab, John Blomkvist, for hans ekstraordinære 
indsats for skydningen – både i distriktet og for hele hjemmeværnet. 

Årets flotille i Vest: Flotille 115 Vendsyssel

FOtO: PEtER BARSLEVÅrets flotille kåres.
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Skibet er det samme, og pro-
blemerne tårner sig igen op om 
bord. Men det foregår længe 
efter 1967, så gasterne er ikke 
helt de samme, og kaptajnen – 
det bliver en kvinde. 

Filmselskabet Einstein Film 
arbejder sammen med nordisk 
Film på at lave en efterfølger 
til den gode gamle danske 
filmklassiker fra 1967: Martha. 
Det bliver en animeret udgave, 
og premieren i 2015 ligger noget 
ude i fremtiden. 

Producent og instruktør Philip 
Lipski ved godt, at han arbejder 
med en film, som har kultstatus 
blandt søens folk. ”Dem, der 
kunne lide Martha før, vil også 
komme til at kunne lide den 
nye”, understreger han. Men der 
kommer nye boller på suppen, 
når den gamle rustbunke,  
Martha, sejler ind i nutiden.

”Ja altså, når rederiet får nye 
ejere, og når der bliver introdu-
ceret en ny kvindelig kaptajn, 
som lægger vægt på nye ma-
nagementprincipper og medar-
bejdersamtaler med fokus på den 
enkeltes personlige udvikling, så 
sker der selvfølgelig noget”, siger 
Philip Lipski med et grin. 

Mette Heeno, der også skrev 
‘Terkel i Knibe’, står for manu-
skriptet. Hun vil sende Martha ud 

i nye farvande langt fra Dan-
mark, og undervejs kommer de 
gamle dyder om bord og de nye 
ledelsesfilosofier til at lægge arm 
med hinanden.

”Den moderne verden kommer 
til at lære af de gamle dyder. Og 
de nye ideer kommer også til at 

finde vej ind til besætningen, 
som selvfølgelig stadig er en 
samling originaler af den gode 
gamle skuffe”, fortæller Philip 
Lipski, som i øvrigt kan berolige 
alle med, at det legendariske 
store frokostbord – det bliver der 
ikke pillet ved. 

AF NINNA FALcK
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