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Skud for 
boven
Temaartiklen i dette nummer af Martha 
handler om skydning til søs. 

Vi lever i dyb fred og er i dagligdagen 
mest optaget af søredning og anden 
maritim støtte til det civile samfund. Men 
vi skal ikke glemme, at vi bærer uniform 
og er en militær organisation. derfor har 
vi alle i sin tid modtaget en grundlæg-
gende våbenuddannelse, som vi som 
militære har en forpligtelse til at holde 
ved lige – Hjemmeværnet hviler efter min 
mening på to ligeværdige ben. et sam-
fundsmæssigt og et bevogtningsmæssigt 
beredskab.

Skydning er bestemt ikke populært hos 
alle i Marinehjemmeværnet, og det har 
været en stor udfordring at få justeret 
vores bestemmelseskompleks, så det i 
dag er muligt at gennemføre skydning til 
søs overalt i danske farvande. Og vel at 
mærke også skydning med håndvåben. 
Skydning kan gennemføres både på korte 
aftensejladser, og når man alligevel er på 
SUrVeX.

Jeg ved ikke, hvor mange aktive vi 
mister, fordi der ikke er blevet gennem-
ført vedligeholdende skydninger, men jeg 
ved fra mine inspektioner, at I gør, hvad I 
kan, og det vil jeg gerne anerkende.

Jeg er stolt over at være chef for 5.000 
frivillige, der tager det sure med det 
søde. det er også – et Marinehjemme-
værn Med Mening.
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FOrSKerSeJLAdS

Marinehjemmeværnets nye samarbejde med de danske havforskere  
er begyndt at vise resultater. Fem sejladser med to projekter er nu  
gennemført, og det har fungeret rigtigt godt

”Her kan man få hele pakken på en gang, 
og det er en stor lettelse. Jeg kan ikke få 
armene ned”. Sådan udtrykker biolog og 
Ph.d.studerende Lotte Kindt-Larsen fra dTU 
Aqua sig om det nye samarbejde med Mari-
nehjemmeværnet.

Til søs med de første forskere
Samarbejdsaftalen mellem Marinehjemme-
værnet og dansk Center for Havforskning, 
der blev underskrevet 21. januar, er nu ved 
at blive realiseret i en stribe projekter, hvor 
Marinehjemmeværnet støtter forskere i at 
komme til søs med deres prøvetagninger, 
observationer osv. Projektkoordinator og 
fartøjsfører, Henning Bach, og fartøjsfører 
Mogens Grimstrup har taget hul på de første 
fem sejladser med to projekter. Og der er 
flere på vej.

det første havforskningsprojekt, der stod 
til søs med Marinehjemmeværnet, gik ud 
på at blive klogere på, hvordan marsvin 
reagerer på akustiske alarmer, såkaldte 

pinger, der benyttes til at undgå bifangster 
af marsvin i garnfiskeriet. Det blev til fire 
sejladser. Først en sejlads med udsætning af 
lytteudstyr og bøjer ved Sprogø og herefter 
tre sejladser med observationer af fiskegarn 
og marsvin i Storebælt. 

Gode erfaringer
Henning Bach er ganske tilfreds med de 
første erfaringer. 

”Vi har taget hul på det nye samarbejde, 
og det gik fint”, fortæller han og fortsætter;  
”Udsætningen af lyttestationerne var en 
helt ny opgave med meget nyt udstyr, som 
besætningen ikke har prøvet før. Vi havde 
forberedt os godt, og alligevel blev det lidt 
anderledes. Men det gik jo godt, og det 
skyldes jo også nogle virkeligt engagerede 
besætninger og et godt samarbejde med 
havforskerne”.

Lotte Kindt-Larsen og hendes kollega, 
seniorforsker Finn Larsen, har også været 
meget glade for hjælpen.  

”det er en enorm gave for os, at vi kan 
komme med ud. Her har man en båd med 
besætning. det er en stor kapacitet at kun-
ne trække på med ordentlige faciliteter og 
kran om bord. Og det er nemmere logistisk, 
når der er så mange fartøjer i så mange 
havne, man i princippet kan vælge imellem",  
siger hun. ”Og det er så fantastisk. når vi 
skal ud, så tropper der ti mand op med et 
stort smil og siger; hvad 
skal vi?”, fortæller en 
glad Lotte Kindt-Lar-
sen, og understreger: 
”Hvis det er muligt 
at fortsætte med 
Marinehjemmevær-
net til resten af 
projektet, så gør 
vi det”.

Forskerne er glade 
for samarbejdet AF nInnA FALCK

Gule markeringsbøjer til lytteudstyr sættes i 
vandet.
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Spredte 
byger på 
den jyske 
hede
den 20. april samlede 97 marinere fra 
hele danmark sig på Borris Skydeter-
ræn til en fælles skydeweekend. det 
primære mål var at give skytterne 
optimale skydeudfordringer ud fra den 
enkeltes skydefærdigheder.

Syv forskellige skydebaner blev opstillet, hvor der blev trænet kastearm 
med en håndgranat, Canadian Tunnel (ild og bevægelse), nærkampskyd-
ning, uddannelse på let maskingevær og en skydning med artillerispræng-
ninger. en bred vifte af udfordringer til Marinehjemmeværnets bedste skyt-
ter, og det hele foregik med blå himmel, og ikke mindst godt humør.

KOrT & GOdT

Vanvittige 
bådulykker i  
København

To gange inden for 12 
dage rykkede Marine-
hjemmeværnet ud til 
ulykker, hvor motor-
både har været på flyveture efter 
kollisioner med stenmoler og bådebroer.

den værste ulykke var 1. juni, hvor fartøjsfører 
dorthe Vennits og hendes besætning på MHV 907 
HVIdSTen fra Flotille 369 Holmen var på sejlads med 
politiet for at holde et øje med gadefesten, distor-
tion, i København. 

Omkring midnat blev skibet kaldt ud til en ulykke. 
12 unge mennesker i en for lille speedbåd og uden 
redningsveste havde torpederet stenmolen ved Tre-
kronerfortet. de var alle blevet kastet ud af båden, 
og sad på stenene, da HVIdSTen nåede frem. de 12 
unge blev taget om bord, og besætningens sygdoms-
behandler samt to tililende læger tilså og behandlede 
de unge, inden de blev sejlet i land til ventende 
ambulancer. Tre – fire af dem havde slået nakke og 
ryg, men ellers må man sige, at de unge var sluppet 
temmelig heldigt fra ulykken. 

det samme gjorde en mand 12 dage senere, da 
han i spirituspåvirket tilstand og med høj fart drø-
nede sin motorbåd ind over en kajakbane ved Islands 
Brygge og endte i en kollision med en pontonbro, 
hvor han blev kastet ud af båden. 

Marinehjemmeværnet fra Flotille 366 Vestegnen 
var på patrulje med politiet og blev kaldt til ulykkes-
stedet, hvor den fortumlede mand nåede at blive 
sigtet for spiritussejlads, inden han blev kørt væk i 
ambulance. 
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MHV mindes faldne 
danske søfolk i Norge 

Marinehjemmeværnet var i maj i norge med to fartøjer. Opgaven var at 
repræsentere danmark ved den faste tradition: at lægge en krans for at 
markere Slaget ved Helgoland 9. maj 1864 og mindes de danske søfolk, 
som omkom der. Lige siden det berømte slag har det danske Søværn sejlet 
til Kristiansand i norge, for at ære de faldne søfolk. Marinehjemmeværnet 
har i dag overtaget disse forpligtelser og stiller hvert år med to fartøjer.

Kransenedlæggelsen og mindetalen på Kristiansands Kirkegård blev i år 
gennemført af Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, kommandørkap-
tajn Arne Petersen
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97 marinere på skydeweekend
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Ambulancer klar ved 
Nordre Toldbod

FØLG MHV På FACEBOOK
Læs nyheder, se film og billeder og deltag i konkurrencer.  
Gå ind Marinehjemmeværnets side på HJV.dK og find link til 
MHV på facebook.
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Hoppede i vandet 
for at hjælpe ægtepar 

Flotille 121 Hanstholm og 122 Thyborøn deltog 21. og 22. maj med deres 
fartøjer, MHV 807 JUPITer og MHV 902 MAnØ, i en stor redningsøvelse 
sammen med Søværnet i Jammerbugten. Scenariet var en stor ulykke 
ombord på en færge, og der blev rigelige udfordringer for de to MHV-
besætninger med redningsopgaver og ikke mindst radiokommunikation.

Gaster fra Marinehjemmeværnet yder før-
stehjælp på færgens vogndæk

Redningsøvelse 
i Jammerbugten

et ægtepar var 25. maj i problemer midt i Storebælt. GPS’en på deres motorbåd havde sat 
ud, og de var gået på grund ved den ubeboede holm, Vresen, mellem nyborg og Langeland. 
Her stod de så, langt fra land og med et stort hul i bunden, hvor vandet fossede ind.  
   et hold skydelederkursister om bord på MHV 805 GeMInI var samtidig på uddannelse lige 
syd for Sprogø, da de blev alarmeret af Søværnet. Kursisterne transformerede sig straks til 
en redningsbesætning, og gummibåden fandt de nødstedte. dog kunne de ikke komme 
helt hen til motorbåden, der stod på kun 70 cm vand. resolut kravlede to af gasterne fra 
gummibåden i vandet og vadede hen til motorbåden – først med lænsepumpen og siden 
med en slæbetrosse. Båden blev tømt for vand og hevet fri af grunden og bagefter slæbt 
efter GeMInI til nyborg Havn. det ældre ægtepar var lykkelige for hjælpen, og 
skydelederkursisterne fik en ekstra dags kursus, så de kunne indhente det tabte.

Hullet i bunden viste sig at være 
på størrelse med en håndbold

Søværnet deltog med en DIANA-klasse, et transportskib og to miljø-
fartøjer. Flyvevåbenet deltog med en redningshelikopter, og Color Line 
stillede med ’den forulykkede færge’ Fo
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MERE EFTERSyN  
OG KONTROL

 
Gummibådene skal nu efterses og kontrol-
leres både før og efter sejlads. 

Se den nye ’Briefing Form’ i Reglement for 
Marinehjemmeværnsfartøj (rFM) 1 – 14. 
Find rFM på MHV-siden på HJV.dK. rFM lig-
ger bag login under ’For medlemmer’.
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Sundhed i MHV: 

 Fra Fyn til Frederikshavn 
På CyKEL 

Familie 
Med MOTOrSTOP 
hjulpet i havn
en lystsejlerfamilie med mor, far og to børn var i problemer søndag den 
19. maj. de befandt sig i Kattegat et sted ud for Hou. Her lå de i en meter 
bølger med motorstop og røg i motorrummet. SOK alarmerede MHV 908 
BrIGAden fra Flotille 124 Århus, som alligevel var i området og på vej 
hjem fra en weekend på farvandsovervågning for Søværnet. efter at have 
pejlet sig ind på en mere sikker position fandt de den havarerede familie 
og fik en trosse over til dem, så de kunne blive slæbt i sikkerhed i Hals 
Havn ved Limfjorden. da alle lå til kaj, kom den tilfredse familiefar over og 
sagde tak for hjælpen, og en af de to små sønner, ja han havde nu beslut-
tet sig for at gå i Marinehjemmeværnet, når han blev stor nok til det.

BRIGADEN på vej til Hals 
Havn med havaristen på slæb

For Søværn 
og Søfart 

I anledning af danmarks Marinefor-
enings 100 års jubilæum har orlogshi-
storiker Hans Christian Bjerg skrevet 
bogen, ’For Søværn og Søfart’. det er 
en rigt illustreret bog, hvor historie-
fortællingen falder i to dele. I bogens 
første del kommer H. C. Bjerg omkring 
Marineforeningens historie og dens tre 
mål: Politisk lobbyisme, formidling og 
kammeratskab. Anden del beskriver 

lokalforeningernes historie siden 1940’erne. ’For Søværn 
og Søfart’ er et stykke dansk maritim historie, og den kan 
købes via Marineforeningen. Prisen er 250 kr., og bogen 
bestilles via en mail til: landskontoret@marineforeningen.dk

På Marinehjemmeværnets Uddannelsesuge fødes mange gode ideer. I 
'civilteltet' fik Dorte Lauritzen og Jørgen Østergaard Nielsen fra Flotille 244 
Svendborg, Lisbeth Blom fra Flotille 368 Køge, Kirsten Ramsing Fra flotille 
132 Juelsminde/Vejle og Morten Christensen fra Flotille 242 nyborg en – set 
med sømandsøjne – ret vild idé. Dorte, der havde fået en ny smart cykel, fik 
i kådhed sagt, at hun da godt kunne cykle til Frederikshavn på den. ”Top” 
sagde vennerne, og snart var der planlagt træning i regi af Hjemmeværnets 
trænings- og sundhedstiltag for et hold af cyklister, og resten meldte sig til 
følgekøretøjet. I Kristi Himmelfartsferien skete det så, at dorte og Morten 
smed sig på cyklerne i Blommenslyst på Fyn og cyklede til Horsens, hvor 
Kirsten dagen efter hoppede på indtil Langå, og i løbet af i alt fire dage var 
dorte og Morten i Frederikshavn. ”det er bestemt ikke sidste gang, vi tager 
sådan en tur. Turen i 2014 er planlagt fra Fyn over Als til Sønderjylland og 
skal foregå i pinsen”, siger Dorte Lauritzen, som både er blevet sundere og 
har fået en kanon oplevelse.

Forfatteren Hans Christian Bjerg (t.v.) og Landsfor-
mand Jens Ole Løje Jensen
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Dorte Lauritzen og Morten Christensen 
på vej til Frederikshavn
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To 18-årige eftersøgt
To 18-årige unge mænd fra lokalområ-
det ved Juelsminde var natten mellem 
22. og 23. april forsvundet. de var 
sejlet ud i en gummibåd og ikke mødt 
op, hvor det var aftalt, så en af deres 
venner slog til sidst alarm til politiet. 

Fartøjet fra Flotille 133 Juelsminde/
Vejle, MHV 804 AndrOMedA, og 
fartøjet fra Flotille 241 Odense/Kerte-
minde, MHV 801 ALdeBArAn deltog 
i den store eftersøgning. Alarmen fra 
Søværnet tikkede ind klokken 02.15, 
og der blev søgt indtil klokken 16.00 

næste dag, hvor eftersøgningen blev 
indstillet, da de unge mænds båd var 
blevet fundet med bunden i vejret. 

det var en meget tragisk historie, 
som hele landet fulgte i medierne, 
og de to unge mænd blev desværre 
senere fundet druknet.

Besætningen på ANDROMEDA kiggede 
systematisk søgeområdet igennem.  
Desværre uden held

Sonar til de 
trailerbaserede 
gummibåde

et integreret navigations-, sonar-, og 
AIS-system monteres nu på Marinehjem-
meværnets 10 trailerbaserede gummi-
både samt på Slipshavns to gummibåde. 
det nye ved udstyret – ud over at det 
virker som almindelig GPS søkortplot-
ter med et tilhørende AIS-modul – er, at 
det kan optage og præsentere meget 
skarpe sonaroptagelser af den havbund, 
som oversejles, og gemme disse data. 
Man kan med denne sonar kortlægge 
et havbundsområde meget nøjagtigt og 
lokalisere og ofte identificere objekter på 
bunden. Sonaroptagelserne kan overfø-
res til den taktiske computer, som findes i 
det kommandokøretøj, der følger gummi-
båden. Her kan de indsendte billeder så 
analyseres eller sendes videre til deling 
med eksperter eller andre involverede.

Det nye system monteret på den første 
gummibåd

Fo
to

: 
er

ik
 T

of
t 

Je
ns

en

Fo
to

: 
Te

dd
y 

B
ov

ie
n

Sonarbillede

På travl patrulje
  
det er ikke hver dag, at lystsejlerne på roskilde Fjord møder politiet til søs. det gjorde 
de i den solrige weekend 8. – 9. juni, hvor Flotille 201 Maritime Force Protection var 
på patruljesejlads med nordsjællands Politi. Og der var noget at komme efter. Flere 
blev noteret for ikke af have redningsveste eller de nødvendige speedbådscertifikater 
i orden. desuden var kendskabet til de lokale regler for sejlads i fjorden vist også lidt 
rustent. Der må flere steder kun sejles med 8 knob, og her blev flere fartbøller stoppet, 
ligesom to personer på jetski blev bragt til standsning, da man slet ikke må sejle med 
jetski, vandscootere eller lignende i roskilde Fjord. 
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Tre gummibåde i Veddelev Havn: To sejlede med politiet og MFP og en sejlede med et 
TV-hold, som er ved at optage en serie om politiets arbejde

MARTHA  |  nr. 2 2013 7



På recce i Arktis
Kan man i Arktis bruge en kapacitet som Maritime Force Protection? 
To MFP-soldater har været i Grønland og se på forholdene

MFP I GrØnLAnd

AF nInnA FALCK
FOTO: JACOB ØLHOLM
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Chef for Flotille 201 MFP Øst, premierløjt-
nant Alex Bech, og næstkommanderende 
ved Flotille 125 MFP Vest, premierløjtnant 
Jacob Ølholm, har været i Grønland med 
orlogskaptajn Per Skov Madsen fra Marine-
hjemmeværnet. De har været til briefing 
i Arktisk Kommando, og de har grundigt 
studeret forholdene i fire grønlandske hav-
nebyer, som de har sejlet til om bord på Sø-
værnets inspektionsfartøj, KnUd rASMUS-
Sen. Alex Bech og Jacob Ølholm har gjort 
sig en masse observationer om de særlige 
grønlandske forhold set med Maritime Force 
Protection-briller. Måske kunne der ligge 
opgaver for Marinehjemmeværnet i Arktis.

Overvejelser
det arktiske område har i disse år stor 
politisk bevågenhed. Isen nordpå smelter, 
så helt nye områder er tilgængelige for 
gennemsejling. det giver nye muligheder 
for transport, råstofudvinding, turisme osv. 
Og det giver overvejelser om, hvilke tiltag 
der bør iværksættes for at passe på miljøet, 
hvordan man kan opbygge et redningsbe-
redskab, hvordan de nye sejladsområder 
kan blive opmålt, hvordan man kan være 
til stede og håndhæve regler, hvordan man 
imødegår krænkelser af territoriet og meget 
mere. 

en del af de mange overvejelser kunne 
være den kystnære overvågning og den 
kystnære sikkerhed. er der behov for at 
støtte politi, redning, miljø og ikke mindst 
Forsvaret med en form for supplerende 
styrkebidrag. Og hvad skal disse i så fald 
kunne?

MFP – En mulighed.
der foregår mange overvejelser, og vi har 
i Marinehjemmeværnet en kapacitet, som 
måske blandt mange andre muligheder 
også kunne være særlig relevant, nemlig 
Maritime Force Protectionstyrken - i daglig 
tale ’MFP’. Ikke tænkt i stor målestok, men 
i planlagte indsættelser enten i grupper 
eller som enkeltmand med evt. andre civile 
kompetencer.

MFP har deres kompetencer inden for 
blandt andet kystnær bevogtning og sikring, 
beskyttelse af skibe og herunder adgangs-
kontrol, passagekontrol, bassinovervåg-
ning, afsøgning af kajanlæg og havbund. 
dertil udgør sanitetstjeneste, logistik mm 
naturligvis en fast del af de sædvanlige mi-
litære kompetencer. MFP er grundlæggende 
militært uddannede og kan håndtere flere 
våbentyper, de kender til skibe og havnemil-
jøer, de sejler speedbåde, og de er tilmed 
uddannede i navigation. det var med denne 
baggrund, at Alex Bech og Jacob Ølholm var 

på recce i Grønland.
”Man kan sige, at vores tur var en pioner-

indsats. Vi var deroppe for at rekognoscere. 
Spørgsmålet var: er det i det hele taget 
muligt at udføre MFP-opgaver heroppe? Mit 
umiddelbare svar er: Ja, det er det, men 
der forudsættes visse tillempninger til det 
nuværende MFP koncept. Vi vil i MFP i så 
fald være nødt til at kigge på både uddan-
nelse, materiel og udvælgelse af personellet 
– set i forhold til de særlige udfordringer og 
krav under arktiske forhold”, fortæller Alex 
Bech kort efter hjemkomsten fra turen til 
Grønland.

Briefing i Arktisk Kommando
Alex Bech og Jacob Ølholm startede deres 
togt i nuuk herunder med et besøg ved den 
nye Arktisk Kommando, hvor de modtog en 
briefing om de arktiske forhold af kaptajn-
løjtnant Frank Thorsen. Han forklarede 
de to MFP’ere om de nye udfordringer, 

som afsmeltningen af de nordlige fjorde 
og havområder har medført med øgede 
gennemsejlinger osv, og han fortalte om 
inspektionstjenesten, fiskeriinspektionen 
og suverænitetshævdelsesopgaven, som 
Søværnet løser. en grundig og spændende 
briefing.

Jacob Ølholm og Alex Bech blev også 
sat grundigt ind i de klimatiske forhold. 
Per Skov Madsen fortalte dem om, hvornår 
havnene er isfri og derved sejlbare, og han 
forklarede om, hvordan det er et problem 
om foråret, fordi isen bryder og giver is-
bjerge, som med havstrømmen kommer ned 
nordfra. ”Han fortalte os, at isen faktisk er 
et større problem, når den smelter, end når 
den er kold og fast”, siger Alex Bech. Han 
fik mange øjenåbnere under briefingen, som 
også gav en grundig indføring i de forskel-
lige typer af isbjerge og isklumper, man kan 
møde til søs, og om blå is, sort is og alle de 
andre slags is. desuden var det også vigtigt 

Alex Bech om bord på KNUD  
RASMUSSEN. Der var mange for-

hold for de to MFP’ere at vurdere. 
Klimaet, isbjerge, tidevand og 

logistik er blandt de udfordringer, 
man skal tage højde for

Alex Bech (t.v.) og Jacob Ølholm
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MFP I GrØnLAnd

at få at vide, at det voldsomme tidevand 
kan give en forskel på flod og ebbe på helt 
op til fem meter, og ofte skaber en voldsom 
tidevandsstrøm. det kan have afgørende 
betydning for ændrede adgangsforhold for 
mindre fartøjer. ”det er hamrende spæn-
dende – hele det arktiske område og nord-
atlanten. nye forhold, nye udfordringer!” 
understreger Alex Bech.

MFP-mulighederne studeret
efter Arktisk Kommando afsejlede Alex 
Bech og Jacob Ølholm med inspektionsfar-
tøjet KnUd rASMUSSen sammen med Per 
Skov Madsen, og nu gik det op langs den 
grønlandske vestkyst. de besøgte byerne 
nuuk (Godthåb), Maniitsoq (Sukkertoppen), 
Sisimut (Holsteinborg) og Aasiaat (egedes-
minde). I hver by var de to MFP'ere en tur 
i land for at suge indtryk til sig og gøre sig 
overvejelser om indsættelse af MFP. 

”I hver by har vi været på en fodtur, hvor 
vi har taget billeder af forholdene og set 
muligheder og begrænsninger for indsættel-
ser inden for de givne rammer. Vi under-
søgte: hvordan ser havnene ud, hvordan er 
adgangsforhold fra søsiden, og hvordan er 
logistik og infrastruktur i de enkelte byer”. Vi 
har studeret en bred vifte af MFP-anvendel-
sesmuligheder deroppe inden for havnesik-
ring, bevogtning af skibe, SAr (search and 
rescue), miljø, støtte til politiet og til det 
øvrige totalforsvar, fortæller Alex Bech.

Muligt – men krævende
”det vil  stille krav til uddannelse, materiellet 
og den interne rekruttering”, siger Alex Bech 

om MFP-tjeneste i Arktis, og uddyber ”det 
er et udfordrende terræn, som stiller krav 
til fysikken og den mentale udholdenhed, 
og man må affinde sig med, at forholdene 
kan blive særdeles primitive. Sejlteknisk er 
isfyldte farvande en udfordring, der kræver 
særlig agtpågivenhed, og som kan kræve 
ekstra uddannelse. Og endelig, så bør man 
naturligvis også kende til de lokale skikke og 
forhold for at kunne få et godt samarbejde 
med grønlænderne”.

Med hensyn til logistik og vedligeholdelse 
er Alex Bech ikke så urolig for, om gummi-
bådene skal kunne holde sig operative ude i 
de fleste små byer. ”Det er jo fiskersamfund. 
Alt skal ganske vist sejles eller flyves ind, 
men reservedele til MFP gummibåde er jo 
nærmest standardudstyr lokalt, og ellers er 
der altid en eller anden smed med talent 
for improvisationer. Og så har Søværnets 
skibe jo selv muligheder, man eventuelt kan 
trække på”, fortæller han.

”dette projekt har jo en længere tidsho-
risont, og lige nu er vi bare på et undersø-
gende pionerstadie. Jeg vil gerne af sted 
– jeg er klar, og vi har også nogle håndfulde 
af folk, der ville være klar på opgaverne, 
men der er helt sikkert et stykke vej endnu, 
inden det eventuelt ville kunne lade sig 
gøre”, afslutter Alex Bech.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at 
Hjemmeværnskommandoen indgår i Forsva-
rets undersøgelse af mulighederne for støtte 
til Arktis, herunder også Marinehjemme-
værnets muligheder generelt og i forhold til 
MFP. Men om det bliver til konkrete opgaver, 
vil tiden vise.

En kæmpe oplevelse

Hverken Alex Bech eller Jacob Ølholm 
har før været i Grønland, og det har 
efterladt et stort indtryk, og turen 
med KnUd rASMUSSen var en rigtig 
god oplevelse. ”At opleve det daglige 
liv om bord på inspektionsfartøjet 
og. At kunne nyde den tillid at gå frit 
omkring og opleve skibet. der var en 
stor imødekommenhed og interesse 
fra besætningens side. Jeg har virkelig 
stor respekt for deres arbejde og den 
måde, at de er afskåret fra det hjem-
lige. de er bare glade mennesker – de 
kan lide deres arbejde”, fortæller Alex 
Bech begejstret. Han blev også bidt af 
naturoplevelserne. ”det var fantastisk 
at opleve Grønland – det kunne nemt 
blive stærkt vanedannende. At mærke 
klarheden i den arktiske kulde og så 
vildskaben og storheden i naturen. Og 
jeg så en hval. Det var en finhval, som 
vi så på en vis afstand. den slog lige 
halen op – fantatisk”, siger Alex Bech.

Alex Bech på fodtur i en grønlandsk havn for at studere forholdene
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Så snart rené Martinussen fyldte 18, meldte han sig 
ind i Marinehjemmeværnet og blev uddannet 
dæksgast. det blev også springbrættet til at aftjene 
værnepligt på Kongeskibet dannebrog.

Splitflaget vajer i den friske morgenbrise 
ud for Toldboden og Kastellet i København, 
hvor Kongeskibet dannebrog ligger ved 
Bøje 1. 
På dækket er de unge værnepligtige mænd 
og kvinder i gang med dagens opgaver. 
Iklædt de klassiske hvide og mørkeblå 
matrosuniformer og -huer bliver der pudset, 
malet og vedligeholdt, så skibet er en dron-
ning værdigt. det var det, da det ankom til 
Bøje 1 på dronningens fødselsdag 16. april, 
og det bliver det ved med at være, når 
regent parret drager på årets sommertogter, 
som bringer skibet lige fra Skagen til Møn. 

det kræver vedligeholdelse. F.eks. har alle 
dæksgasterne deres egne lamper, som de 
har ansvar for. Selvom lamperne er lavet af 
messing, skal de skinne som guld. 

en af de 39 værnepligtige menige er 
dæksgast rené Martinussen på 19 år. Men 
han er ikke kun dækgast på dannebrog. 
Han er også uddannet dæksgast ved Mari-
nehjemmeværnet. 

”Min mor og stedfar er begge medlemmer 
af Marinehjemmeværnet, og som barn har 
jeg været med på Slipshavn mange gange. 
Så snart jeg fik muligheden for det, meldte 
jeg mig også ind”, siger han. 

Fra Flotille 114  
til Dannebrog

TeKST OG FOTO:  
AnderS BIrCH BreUnInG

Alle dæksgaster har hver 
sin messinglampe, de har 

ansvaret for at pudse

René Martinussen. For et år siden 
var han dæksgast i Marinehjemme-
værnet. Nu er han en af de 39 vær-

nepligtige om bord på Dannebrog
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Hurtigt gennem uddannelsen
Forventningerne var høje, da rené Marti-
nussen meldte sig ind i Marinehjemmevær-
net. Og oplevelserne levede op til forvent-
ningerne. 

”det var specielt og dejligt endelig at del-
tage. efter at have kigget på var det lidt af 
en drøm at være med, og det var umådeligt 
fedt at mærke stemningen, tonen og de 
kærlige drillerier selv. Ud over at være på 
søen bliver man hurtigt rystet godt sammen 
og får nye venskaber”, siger rené Martinus-
sen. 

Han kom hurtigt igennem uddannelserne 
hos Marinehjemmeværnet. Basisuddan-
nelsen blev taget på Skive Kaserne, kort 
herefter gik turen til Slipshavn, og i som-
meren 2012 var rené Martinussen uddannet 
dæksgast ved Marinehjemmeværnet. 

Stolt af at være om bord
Faktisk var det også på Slipshavn, han fik 
ideen om at aftjene sin værnepligt på dan-
nebrog. Eller rettere – andre fik ideen for 
ham. 

”en af chefsergenterne anbefalede mig 
at søge Søværnet og dannebrog. Så det 
gjorde jeg, da jeg var til session. Jeg havde 
overvejet at søge Søværnet, men det var 
ikke nok for mig at være fire måneder på et 

inspektionsskib. Jeg ville have mere tid på 
søen”, siger rené Martinussen. 

”Mange søger om at aftjene på danne-
brog. Da jeg fik at vide, at jeg var kommet 
ind, følte jeg, at jeg havde vundet en mil-
lion. det var helt vildt”, siger han. 

7. januar begyndte han sammen med 38 
andre værnepligtige på Søværnets Basis-
uddannelse (SBU) i Frederikshavn, og de 
afmønstrer dannebrog 7. oktober, når skibet 
bliver pakket ned for vinteren i Frederiks-
havn. 

der er mange pligter som dæksgast. 
rené Martinussen deltager i vagtholdene, 
bl.a. står han vagt i paradeuniform ved fald-
rebet, når skibet er i havn. Og så skal skibet 
være skinnende rent.

”der er altid ting, der skal pudses og 
vaskes. Men når man ser skibet, og det er 
helt pudset op og i ship-shape, bliver man 
stolt af at være med om bord”, siger rené 
Martinussen. 

MHV et godt grundlag
erfaringen fra Marinehjemmeværnet har 
givet et par fordele for rené Martinussen – 
og for hans fæller.

”I Marinehjemmeværnet havde jeg stiftet 
bekendtskab med meget af det, vi blev un-
dervist i på SBU. det var også en fordel for 

Kongeskibet Dannebrog
Kongeskibet dannebrog er bygget i 1931-32 og har siden 
sejlet mere end 400.000 sømil. Skroget består af nittet stål 
på et tværskibs spantesystem, og skibet har klipperstævn og 
elliptisk hæk. det tjener som residens for regentparret samt 
den kongelige familie, når de er på sommertogt i hjemlige 
farvande eller på officielt besøg i udlandet. Besætningen 
består af ni officerer, syv sergenter, to konstabler og 39 vær-
nepligtige, som alle er håndplukket til opgaven. 
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Renés køje.Der 
er lidt trangt



Dannebrog 
i tal
Længde: 78,43 meter 
Bredde: 10,40 meter
deplacement: 1.238 tons
dybgang: 3,95 meter
Motorer: 2x B&W Alpha 
diesel, 870 Hk 
Fart: 13,5 knob

mine venner. Hvis de var i tvivl om noget, 
vidste de, at de kunne spørge mig. Tiden i 
Marinehjemmeværnet har også givet mig et 
indtryk af, hvordan man arbejder og lever 
sammen på søen, så det var ikke noget 
chok for mig, selvom vi bor meget tæt og 
på meget lidt plads på dannebrog”, siger 
han. 

Set udefra er der ikke stor forskel på Ma-
rinehjemmeværnet og tjenesten i Søværnet. 
Hierarkiet og tonen er 
den samme. 

”den store forskel er, at man retter ryg-
gen endnu mere på dannebrog, og at der 
er meget lidt plads. Og så pudser vi ikke så 
meget i Marinehjemmeværnet – på danne-
brog skal alt være i ship-shape hele tiden”, 
siger rené Martinussen. 

Han har gjort sig tanker om at blive kon-
stabel i Søværnet, men han er ikke færdig 
med Marinehjemmeværnet af den grund.

”det var der, det startede for mig, og jeg 
vender helt sikkert tilbage til det en 

dag”, siger rené Martinussen.

René Martinussen er ...

19 år
Fra Vodskov
Medlem af Flotille 114, Aalborg/Hals
Uddannet dæksgast ved Marinehjem-
meværnet
Menig værnepligtig og dæksgast på 
Konge skibet dannebrog

Fra Bøje 1 kan man se over på 
Toldboden og Kastellet

René Martinussen delta-
ger i vagtholdene og står 

bl.a. vagt ved faldrebet, 
når skibet er i havn
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Sådan skyder vi til søs
der er ingen tilfældigheder, når Marinehjemmeværnet øver skydning til søs. 
Både før og under skydningen skal sikkerheden være i top

”SØMÅL GrØn 45, AFSTAnd 100. KOrTe 
BYGer”. Kommandoen kommer fra fartøjsfø-
reren, der er placeret på åben bro.

”PÅ MÅLeT”, lyder svaret fra skytten på 
fordækket, som retter maskingeværet ind, 
så målet ligger i sigtet.

”nedKÆMP MÅLeT”, kommer det fra 
fartøjsføreren igen.

Skuddene knalder fra det lette maskinge-
vær, der er placeret i affutagen i styrbord 
side, og nedslagene fra projektilerne kan ses 
i vandet omkring det opankrede skydemål.

Reglement for skydning
Skydning er en naturlig del af Marinehjem-
meværnets virke. Både i forbindelse med 
den grundlæggende og vedligeholdende ud-
dannelse af Marinehjemmeværnets personel 
samt som en del af den almindelige øvel-
sesaktivitet om bord skal der øves skydning 
fra fartøjet eller fra Marinehjemmeværnets 
gummibåde.

Marinehjemmeværnets skydninger på 
havet i fredstid er indgående beskrevet i 
reglement for Marinehjemmeværnsfartøj 
2-11. Her er nøje beskrevet, hvilke forbere-
delser der skal fortages inden skydningen, 
og hvorledes denne gennemføres uden 

fare for hverken besætningen selv, eller for 
andre brugere af havet.

Sikkerhed, sikkerhed  
og atter sikkerhed
Skydningerne gennemføres kun, når vejrfor-
holdene m.m. tillader det. naturligvis skydes 
der kun i dagslys, og kun såfremt sigten 
og bølgehøjden sikrer, at afspærrings- og 
fareområdet kan overvåges forsvarligt, så 
selv en havkajak erkendes, inden der sker 
brud på sikkerheden. Områdernes udstræk-
ninger er nøje beskrevet, alt efter hvilken 
type skydning der er tale om, samt med 
hvilket våben der skydes. der kan således 
øves skydning, mens skibet sejler eller ligger 
stoppet, ligesom der kan skydes dels med let 
maskingevær eller gevær af M/95-familien.

Ansvarsfordelingen om bord er ligeledes 
nøje beskrevet. Fartøjsføreren er skydeleder 
og overordnet ansvarlig for skydningens 
gennemførelse, men det er også i regle-
mentet præcist fastsat, hvordan den optiske 
sikkerhed (både på havet og i luften) samt 
radarsikkerheden varetages. Hver har sin 
opgave, og procedurerne for, hvordan den 
enkelte opgave løses og kommunikationen 
foregår, ligger helt fast.

Planlægningen
Inden skydningen gennemføres, skal den 
planlægges. Sejladsen skal planlægges som 
enhver anden sejlads, men desuden skal der 
sørges for, at våben, ammunition og egnet 
målmateriel også kommer med om bord. 

Fartøjsføreren skal have gjort sig nogle 
tanker om, hvor skydningen kan gennemfø-
res mest hensigtsmæssigt. der skal helst ikke 
være trafik, og området skal kunne overvå-
ges under hensyn til lys- og bølgeforhold. 
endvidere skal der være det nødvendige 
personel om bord, så alle sikkerheds-
funktioner kan besættes.

Selve skydningen
når alt er klar, giver fartøjsføre-
ren sin befaling for skydningen. 
Her gives de endelige instruktioner 
for, hvorledes skydningen skal gennem-
føres, og besætningen instrueres i, hvordan 
den organiseres.

Herefter kan skydemålet udlægges og far-
tøjsføreren manøvrerer skibet til en position 
i forhold til dette, som tilgodeser kravene til 
et frit fareområde. Imens indtager personel-
let de befalede poster, og kommunikations-
procedurerne afprøves. 

AF OrLOGSKAPTAJn PeTer nIeLSen,  
rederKOnTOreT, MArIneHJeMMeVÆrneT

Balloner bruges 
ikke længere som  
skydemål
Bemærk, at der er kommet nye regler for 
sømål i reglementet fra maj 2013.
der må kun gennemføres skydning mod mål-
materiel, der opfylder følgende krav:
•  Målmateriellet skal være gennemskydeligt
•  Målmateriellet må ikke være miljøfarligt
•  Målmateriellet skal kunne ankres op

Almindelig stående skyde-
stilling for maskingevær 
med 1 håndsfatning om 
pistolgrebFo

to
: 
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Inden der løsnes det første skud, 
gives de sidste meldinger om, at sik-
kerheden er på plads og i orden. Som 
en ekstra sikkerhed for at procedu-
rerne er plads, vil man ofte vælge at 
gennemføre den første skydning med 
løs ammunition. Men når fartøjsføre-
ren så mener, at alt er på plads, kan 
der skydes med skarp ammunition. 

Mens der skydes, overvåges af-
spærrings- og fareområdet intensivt, 
således at skydningen øjeblikkeligt 

kan stoppes, hvis det skulle vise sig 
nødvendigt. Ofte kan det være nød-
vendigt at afbryde skydningen for en 
periode, hvis et skib passerer gennem 
fareområdet, men så kan våbenet 
jo aflades, og der kan blive tid til en 
velfortjent kop kaffe.

når skydningen er afsluttet, er det 
tid for afrigning af våben m.m. og 
bjærgning af målmateriellet. nu kan 
fartøjsføreren give sin debriefing, og 
skydningen kan evalueres.

Kom ud og skyd!

Alle aktive medlemmer skal hvert år lægge 24 
timers tjeneste for at forblive i den aktive styrke. 
de 24 timer omfatter bl.a. øvelser i skydning og 
sanitet, og det er et krav, som gælder nu i 2013 
og frem. I Marinehjemmeværnet kan man gen-
nemføre sin skydning til søs, eller man kan tage 
på skydebanen. Man kan gennemføre skydnin-
gen med sin egen flotille, med en naboflotille 
eller et nabokompagni.  
Bare man gør det.

Afspærringsområde 3 sømil

V = 30 grader

Fareområde

Målretning

S= 1,6 sømil eller 
      2,0 sømil

Fartøj

Fare- og afspærrings-
område for stationær 
skydning fra fartøjet. 
Fareområdes udstræk-
ning er afhængig af, 
hvilket våben der 
skydes med.
 

Foto: Axel Miethe

Foto Ole Friis
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Afspærrings- og fareområde overvåges,  
så skydningen kan stoppes, hvis f.eks. skibe  
passerer gennem fareområdet
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Igen i år har Bornholm været rammen om 
redningsøvelsen, BALTIC SAreX, der med 
flere end 30 skibe og 10 nationer efterhån-
den er blevet en af de største af slagsen 
herhjemme. Så populær, at ikke kun de 
’sædvanlige lande’ er med, men også andre 
nationer har budt ind og deltaget eller vil 
deltage fremover.

Traditionelt er det landene, som har 
grænser ud til Østersøen, der har været 
fælles om BALTIC SAreX. Men i år var 
der også en fransk deltager med og en 
kinesisk delegation, der meget gerne ville 
se, hvordan østersølandene tackler den 
slags udfordringer. For i øvelser som denne, 
er det først og fremmest samarbejdet, det 
gælder. Hvert land har sit udstyr og sine 
metoder til at redde og eftersøge til søs, og 
udfordringerne består så i at gøre det i et 
fælles samarbejde og med engelsk som det 
fælles sprog. Ikke lige let for alle.

en af øvelsens største opgaver var eva-
kuering fra bornholmerfærgen, Povl Anker. 
Her deltog over 80 figuranter, hvoraf en del 
skulle evakueres via andre skibe og atter 
andre med helikopter.

MHV med fem fartøjer
Med i år var ikke færre end fem fartøjer 
fra Marinehjemmeværnet. Selvom øvelsen 
strakte sig over godt en uge, og der skulle 
samles fem besætninger i maj måned, 
lykkedes det alligevel. Flere af de frivillige 
brugte ferie på turen, men ’betalingen’ var 
så også en træning og nogle oplevelser, som 
ikke alle er forundt.

det var dog ikke alle besætninger, der 
kom i eget skib. Køgeflotillen måtte således 
ud på lånemarkedet, da deres egen MHV 
815 KUREREN var på værft. Her var flotillen i 
Faaborg klar til at låne deres MHV 808 LYrA 
ud uden betænkningstid, da køgeflotillen var 
presset.

 ”det kalder jeg kammeratskab”, fastslår 
fartøjsfører, kaptajnløjtnant Per S. Lynge, fra 
Flotille 368 Køge. Fremmed skib eller ej, så 
var den østsjællandske besætning med fra 
start til slut, og det blev nogle ind imellem 
meget lange og krævende dage.

”Ja, det har været hårdt, men også spæn-
dende. Det startede med en række briefin-
ger de første dage, inden vi så rigtig kom i 
gang, men så fik vi også lov til at prøve det 

hele. Vi blev godt udfordret”, fortæller Per 
Lynge videre. ”Alene det at være med til så 
kæmpestort et set up. det er overvældende, 
men også meget lærerigt. Og det er skønt at 
opdage, at vi er lige så gode som de andre 
og kan vores ting, ikke bare i teorien men 
også i praksis”, understreger han.

Per Lynge understreger samtidig, at en 
øvelse som BALTIC SAreX er inspirerende 
at være med til, fordi man dels prøver en 
masse ting af, men også fordi man er med i 
et internationalt samarbejde.

”Vi opdager, at vi måske nok gør tingene 
forskelligt og løser opgaverne på hver vores 
egen måde, men det er også med til at 
inspirere og give en erfaring, vi ellers ikke 
ville få. derfor er det så fedt at være med til 
en øvelse som denne”, siger han.

Flotillen på Bornholm  
i central rolle
en udfordring var det også for det Born-
holmske Hjemmeværn. de var nemlig med 
både i planlægningen af øvelsen og ikke 
mindst i logistik og udførelse. Koordinator 
for det hele var flotillechef, løjtnant Lene 

BALTIC SAreX:

en bindegal opgave – 
men selvfølgelig var vi klar
Sådan lyder konklusionen fra Bornholms lokale flotillechef, da flotillen 
blev spurgt om deltagelse i den største redningsøvelse til søs i 
danske farvande. Og det gav en uges hårdt arbejde og spændende 
erfaringer til flere end et halvt hundrede mørkeblå gaster

AF HeLLe KOLdInG
FOTO: JAne nOeSGAArd

LyRA skal møde SLEIPNER for bla. at hente sårede Redningshelikopter fra det svenske Sjöfartsverket
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Brunemark, og det var en opgave, der al-
lerede gik i gang, længe før de første skibe 
overhovedet nåede frem.

Under øvelsen var det lokale flotillehus, 
også kaldet ’hyttefadet’, et af samlingspunk-
terne og base for såvel logistik som trans-
port og figuranter med mere. Her mødtes 
deltagerne hver morgen, inden de skulle ud 
som figuranter på de forskellige skibe, og 
her var der derfor både hjemmeværnsfolk 
og folk fra Beredskabsstyrelsen, Søvær-
net, politi og værnepligtige fra Almegårds 
Kaserne.

Kastede sig ud i opgaven
”Vi fik en henvendelse allerede i det tidlige 
forår, om vi ville være med og blandt andet 
stå for den del af øvelsen, der omfattede 
selve handlebanen ude til søs”, fortæller 
flotillechef Lene Brunemark.

det var en stor udfordring, der ikke blev 
mindre af, at den daværende flotillechef var 
sygemeldt. Men som næstkommanderende 
fik Lene Brunemark så forespørgslen, og 
efter at have hørt oplægget ’kastede hun 
sig ud på dybt vand’.

”Jeg kunne simpelthen ikke sige nej.  
Og jeg må indrømme, at jeg bagefter er 
meget rørt over, at besætningen bakkede 
op om ideen. det var en bindegal opgave, 
jeg tilbød dem, men de svarede bare; så 
er det det, vi gør! Så var mor glad”, griner 
Lene Brunemark.

Udfordringer og erfaringer
Opbakningen i flotillen glædede ikke kun, 
den blev også godt udfordret, da det først 
gik løs på søen. det trak tænder både at 
være medkoordinator, have kontakt til 
hvad der skete i land, samarbejde med det 
Maritime Overvågnings Center Syd (MOCS) 
der havde den overordnede ledelse –og så 
også være aktive på vandet, hvor besætnin-
gen blandt andet var involveret i transport, 
evakuering og Medic (sygdomsbehandling).

”Men det var jo også spændende. Vi får 
en masse erfaringer ved den slags øvelser, 
og vi får vist, at al den uddannelse og træ-
ning, vi får i Marinehjemmeværnet, faktisk 
dur i praksis”, siger Lene Brunemark efter 
en hård uge med gode udfordringer til alle 
deltagere.

BALTIC SAREX fakta

BALTIC SAreX går ud på at træne og 
øve fælles samarbejde i forbindelse 
med skibskatastrofer og redningsopga-
ver, herunder også miljøkatastrofer, til 
søs. det indebærer slukning af brand 
til søs, førstehjælp og sygdomsbehand-
ling, evakuering af tilskadekomne og ra-
ske både via andre skibe og fra luften.

I øvelsen deltog cirka 30 fartøjer, heli-
koptere og fly fra følgende nationer: 
danmark, Finland, Sverige, Litauen, est-
land, Letland, Polen, Tyskland og Frank-
rig. rusland skulle have været med, 
men måtte melde fra i sidste øjeblik. 
Kina deltog med et hold observatører.

Fra Marinehjemmeværnet deltog  
følgende fartøjer: MHV 907 HVIdSTen, 
MHV 809 AnTAreS, MHV 808 LYrA, 
MHV 903 HJOrTØ og MHV 905 ASKØ.

En gummibådsbesætning med gaster fra Marine-
hjemmeværnet og Søværnet på øvelse

Færgen, Povl Anker, evakueres

Overførelse af patient Figurant spændes fast på båre
Lene Brunemark (t.h.) 

følger øvelsen inde fra kajen
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Forvaltningen af frivillige øvelser, uddannel-
ser, bookinger og registreringer osv. er for 
længst blevet digitaliseret i Hjemmeværnet. 
en ting har dog manglet længe: en fælles 
mail-platform med funktionsmails. 

Erstatning for det ’gode gamle’
Flotillerne i Marinehjemmeværnet indkøbte 
i sin tid en række domæner som f.eks. 
hvf366.dk med mulighed for funktionsmails 
som fh@hvf366.dk osv. Marinehjemme-
værnet var dermed lysår foran udviklingen. 
Udviklingen har nu mange år senere indhen-
tet de gamle domæner, og et helt nyt fælles 
mailsystem er sat i søen for alle underafde-

linger i Hjemmeværnet, og der er funkti-
onsmails til stabsfunktioner, fartøjsførere og 
øvrigt nøglepersonel. 

Sådan gør vi i Øst og i Vest
Hvis vi kigger på Marinehjemmeværns-
distrikt Øst, så har personellet i flotil-
lerne fra 2. februar i år haft mulighed for 
at tage deres nye funktionsmail i brug 
på den nye mail-platform. I dag går al 

elektronisk information fra distriktet til flotil-
lerne ud til disse nye funktionsmails.

I Marinehjemmeværnsdistrikt Vest arbej-
des der også for at få de nye funktionsmails 
op at køre. der er forfattet en række  taste-
vejledninger samt en vejledning til, hvordan 
webmailen kan installeres på iPhone. det 
kører stille og roligt, og flotillerne kan hente 
hjælp ved distriktet.

Webmail.hjv.dk
Hjemmeværnet har fået en ny mail-platform. Alle i flotillestabene, 
fartøjsførerne og et par nøglefunktioner i flotillerne har fået nye mailadresser. 
Læs her om fakta og få et par gode råd til det nye

AF nInnA FALCK OG  
IT-OFFICer, KAPTAJnLØJTnAnT  
FrAnK MAYnTzHUSen

Hvad er fordelene
•   Alle har det samme system, så man kan 

f.eks. hurtigt regne mailadressen ud på sin 
kollega i naboflotillen

•   der er maillister til alle i samme funktion 
inden for distriktet eller hele Marinehjem-
meværnet, og de skal ikke vedligeholdes 
lokalt

•   Hjemmeværnet leverer vedligeholdelse, 
uddannelse og supportstruktur

•   Der er udpeget support i flotillerne: IT-BM 
– og ved distrikterne: IT-OFF

•   det er let og hurtigt at skifte funktions-
mails, når der er skift på posterne

•   Man møder ikke et nyt system, hvis man 
f.eks. skifter underafdeling eller værn

•   Historikken kan bevares ved funktionsskif-
te, hvis seneste mails til funktionen bevares 
på mailkontoen

•   Mails sendt til og fra andre mails inden for 
systemet kommer lynhurtigt frem

•   Hjemmeværnet har rettighederne. det er 
ikke lokale systemer, der er hængt op på 
enkeltpersoner

•   Hjemmeværnets webmail kan tilgås fra alle 
computere med internetopkobling på:  
webmail.hjv.dk

FORDELE

Hvad er ulemperne
•   det er altid irriterende at skulle overgå til noget nyt

•   Man skifter noget ud, som sådan set fungerer ok mange steder

•   der er i øjeblikket ikke serverplads til mere end 400 MB pr  
mailkonto, så der skal jævnligt ryddes op

•   Implementeringen er sket hurtigt

•   Hvis man har flere funktioner, skal man varte flere mails 

•   Alle mails bør vartes – også ved de ubesatte funktioner

•   Alle MA-mails (123456@hjv.dk) blev deaktiverede og skulle  
aktiveres igen på den nye platform

ULEMPER

Hvem gør hvad
•   Hjemmeværnskommandoens IT-afdeling opstiller og varter hele 

platformen samt leverer løbende nyheder og support på fagområdet på 
HJV.dK. de uddanner og opdaterer også IT-OFF

•   Distrikterne og deres IT-officerer  (IT-OFF) sørger i første omgang 
for udrulningen på direktiv fra Hjemmeværnskommandoen

•   IT-officererne er livline, nærmeste vejleder og underviser for IT-BM. 
de har kontakten til Hjemmeværnets centrale support, og de kan opret-
te nye funktionsmails, hvis man f.eks. skulle få behov for en FArF6-mail

•   IT-Befalingsmanden i flotillen (IT-BM) er den lokale instruktør på 
brugen af den nye system.  IT-BM kan nulstille mailkonti og oprette nye 
password  ved oprettelse af nye brugere, funktionsskift eller hukom-
melsesproblemer. Desuden har flotillechef og operationsofficer også 
rettigheder til at overføre funktionsmails mellem personel

•   Flotillechefen bør sikre, at det nye system bliver sat i værk, sikre at 
alle funktionsmails bliver vartet (inkl. fartøjets mail), udstikke retnings-
linjer for, hvor ofte de enkelte funktioner bør tjekke deres mail osv.

HVEM GØR HVAD
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Tips og tricks
•   din webmail kan sættes op til at videre-

sende til din private mail. Så skal du ikke 
åbne den så tit. Men husk, at den løbende 
skal ryddes op. Så smid ikke password alt 
for langt væk eller sæt indstillingerne til 
at slette videresendte mails. Webmailen 
sender selv en mail til dig, når der kun er 
10% tilbage af din plads på serveren

•   din webmail kan sættes op i din outlook. 
Herfra kan du gemme dine funtionsmails 
(automatisk eller manuelt) i et arkiv. Så lig-
ger de uden for webmailen, og du skal ikke 
til at gemme på computeren eller slette for 
meget

•   Brug de nye maillister med omhu, så du 
ikke spam’er kollegaernes konti unødigt 

•   Brug links i stedet for vedhæftet, når det er 
muligt, så du ikke fylder andres webmail. 
Læg evt. flotillens referater osv. på HJV.dK 
og link derfra

•   Brug ikke webmailen som en privat mail. 
det er der ikke nok plads til

 

TIPS OG TRICKS

HUSK fartøjernes webmails
Alle fartøjer har også fået nye webmails. Adresserne er de 
samme som før, men de skal sættes i gang igen. det kan 
f.eks. være fartøjsmester, operationsofficer eller en fartøjs-
fører, der varter den. Mailen skal som minimum oprettes, 
og password skal være kendt af brugerne. Mailkontoen 
bruges på skibets PC, som mange har adgang til. 

Find eller genfind information om webmailen

1. Login på HJV.dK, 

2. Find ’Fagområder’ i venstre kolonne 

3. Tryk på ’IT’ 

4. Find ’Lister’ i venstre kolonne 

5. Tryk på ’IT-nyheder’  

6. Åbn ’exchange 2010 på HJV.dK mail’  

 (Der er flere med samme navn. Brug den nederste, 
  der er oprettet: 25-01-2013 14:26)
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”Overraskelse. Og glæde. Jeg blev meget, 
meget glad”. Sådan lød svaret spontant, 
da leder af Marinehjemmeværnet på Ærø, 
premierløjtnant erik Bjørn Sørensen, blev 
spurgt, hvad han sagde til beskeden om, at 
han fik prisen som Årets frivillige i Hjem-
meværnet.

erik Bjørn havde taget turen fra Ærø til 
København for den 19. april at modtage den 
flotte titel – og medfølgende våbenskjold 
på Kastellet. Men han tog ikke turen alene. 
Både bror Søren, fru Vivi og sønnen rune 
var med, og hos dem var der også glæde 
og stolthed at spore.

”Jeg troede først ikke på det, da jeg fik 
meddelelsen. det kunne bare ikke passe, 
men det var jo rigtigt, og så blev jeg meget 
glad”, forklarede erik Bjørn Sørensen.

Udtænkte ’plan b’ ved redning
At modtage forsvarsministerens frivilligpris er 
en hæder, der samtidig også understreger, 
at man har gjort noget helt særligt. For eriks 
vedkommende skete det sidste år, da en 
nødstedt sejler kaldte til øjeblikkelig indsats. 
erik optrådte resolut og med overblik, og det 
var noget af det, forsvarsminister nick Hæk-
kerup understregede i sin tale, inden han 
overrakte plaquette og diplom til erik.

Selvom det var midt om natten, og Ærøs 
eget skib lå i dok, havde erik Bjørn Søren-
sen bevaret roen og fået fremskaffet et 
andet fartøj lånt i Marstal. Og på blot 20 mi-
nutter stævnede han ud med en besætning 
og hjalp den nødstedte sikkert i havn.

Indstillingen var sket fra Marinehjem-
meværnet selv, og i indstillingen bliver erik 
Bjørn Sørensen fremhævet for mere, end 
den snarrådige indsats. Han beskrives som 
en god hjemmeværnsmand, der altid med 
godt humør arbejder til gavn for helheden. 
Ligesådan fremhæves hans store betydning 
for, at den lille værnsfælles enhed på Ærø 
kan klare de pålagte maritime opgaver og 
med et højt niveau. 

Frivilligprisen er en hæder, som hvert 
år tildeles den eller de personer, der i det 
forgangne år har gjort sig særlig bemærket, 
eksempelvis i en redningssituation. Udover 
årets frivillige fra Marinehjemmeværnet i år, 
blev der også uddelt hæder og håndtryk til 
frivillige fra beredskabet og Virksomheds-
hjemmeværnet.

”I har gjort noget helt særligt. noget 
meget mere, end det man kan forlange af 
jer”, pointerede forsvarsministeren.

eriks dåd kaldte ministeren desuden 
'professionel og 
snarrådig'.

Stor opmærksomhed
Udover ministeren og årets frivillige, var 
der også mødt repræsentanter op fra de 
respektive myndigheder i Hjemmeværnet. 
Både den Kommitterede for Hjemmevær-
net, Jens Hald, Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler, Chefen for 
Marinehjemmeværnet, kommandør Jens 
Walther samt Chef for Hærhjemmeværns-

Frivillighedsprisen:

Professionelt og snarrådigt

AF HeLLe KOLdInG. FOTO: STeen WreM

Forsvarsministeren hyldede Ærøs erik Bjørn Sørensen, da han 
overrakte ham prisen som årets frivillige i Hjemmeværnet, blandt 
andet for en fremragende indsats i en sen nattetime
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Forsvarsminister Nick Hækkerup 
overrækker frivillghedsprisen til 
Erik Bjørn Sørensen



distrikt Fyn, oberstløjtnant Kent Mikkelsen, 
deltog i arrangementet, og herfra modtog 
erik Bjørn Sørensen faste håndtryk og et 
stort tillykke.

der blev budt på champagne og små ka-
napeer, og derfor var der god tid til at hilse 
på de enkelte og få en snak. Flere frivillige 
fra Eriks Ærøflotille havde også taget den 

lange vej, og det blev hurtigt til en livlig 
snak ved bordet, hvor erik og familien sad.

Et heldigt sammenfald
Mens sønnen, rune, skulle hjem til Ærø igen 
samme aften, havde erik og Vivi indlogeret 
sig på hotel i hovedstaden. Begivenheden 
på Kastellet stod nemlig i god forbindelse 

med et arrangement i Eriks firma, der skulle 
finde sted dagen efter, så parret ville be-
nytte lejligheden til også at se lidt til dron-
ningens by. ”det var et tilfælde, men det er 
med til at gøre dagen endnu mere festlig. 
nu skal det fejres”, smilede fru Vivi, der 
selvfølgelig fik overrakt den store blomster-
buket, som også fulgte med prisen.

Fakta
Premierløjtnant erik Bjørn Sørensen er fartøjsfører og operations-
officer ved Ærø Hjemmeværn.

Ærø Hjemmeværn er en værnsfælles underafdeling, der har 184 
medlemmer, heraf 76 aktive.

Frivilligprisen uddeles hvert år efter indstilling, og tildeles den eller 
de frivillige i Hjemmeværnet og beredskabet, der har udført en 
særlig handling og vist et unikt engagement i årets løb.
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Snarrådighed: På billedet ses MHV 806 DUBHE 
og det røde skoleskib PIA, som er et tidligere 
MHV-fartøj. Det var netop PIA fra Marstal Navi-
gationsskole, som Erik Bjørn Sørensen og hans 
besætning rykkede ud med, da flotillens fartøj 
DUBHE var på værft. Klokken 02.30 en nat i 
april sidste år ringede Erik til navigationssko-
lens rektor, som for ned i havnen og fik startet 
PIA, så Erik og hans besætning kunne sejle ud 
og hjælpe en lystsejler i nød. Fo
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AF OrLOGSKAPTAJn AnderS LAKJer, 
MArIneHJeMMeVÆrneT
FOTO: PeTer BÆrenTzen

Støtte til 
redningshelikopteres 

hoist-træning

Hoist
en hoist (engelsk for "hejs") er et 
wirespil, som en helikopter kan 
være udstyret med.  
At hoiste er at løfte eller sænke 
noget med en hoist.

Marinehjemmeværnets fartøjer har gennem en årrække i et 
godt men uformelt samarbejde støttet Flyvevåbnet, så red-
ningshelikopterne på hensigtsmæssig vis kunne gennemføre 
hoistdelen af deres SAr træning (Search and rescue).

Flyvertaktisk Kommando (FTK) har nu helt formelt formu-
leret deres behov for Marinehjemmeværnets (MHV) støtte 
til gennemførelse af trænings- og kvalifikationsflyvning for 
SAr-besætningerne med henblik på opretholdelse af besæt-
ningernes operative niveau. 

Sagen blev rejst som et spørgsmål fra MHV til FTK 
tidligere på året for at sikre, at det blev formelt og synlig-
gjort, at MHV løfter en vigtig og forholdsvis stor opgave for 
Flyvevåbnet.

Samarbejdet har hele tiden været ønsket af både MHV og 
FTK, og det fortsætter som hidtil efter FTKs klare tilkende-
givelse om det operative behov for samarbejdet med MHV. 
Omfanget af samarbejdet består potentielt af 200-300 årlige 
SAr trænings- og hoist- øvelser, der vil kunne berøre hjem-
meværnsflotiller flere steder i landet. Flotiller i nærheden af 
lufthavnene i roskilde, Skrydstrup samt i Aalborg vil oftest 
kunne forvente anmodninger om støtte.
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HJEMMEVæRNETS FORTJENSTTEGN ER TILDELT:

Chef for Marinehjemmeværns distrikt 
Vest, Kommandørkaptajn Arne 
Petersen, som her får overrakt teg-
net af Chefen for Hjemmeværnet, 
generalmajor Finn Winkler.

Overassistent Helle H. Boesen, 
Marinehjemme værnsdistrikt Vest, 
som her får overrakt sit tegn af CH 
MHdV, KK Arne Petersen.

Flotillechef, kaptajnløjtnant  
Leif Davidsen, Flotille 131  
esbjerg, som her får overrakt tegnet 
af CH MHdV, KK Arne Petersen. 

60-årstegn er tildelt historiker 
Erik Kjærgaard, Frivillig stab 
MHdV.

nYT OM nAVne

Marinehjemmeværnsdistrikt VestMarinehjemmeværnsdistrikt Øst

Søværnet

Kaptajnløjtnant  
Per Tommerup, Flotille 361 
Isefjorden fratrådte som flotil-
lechef pr. 31 MAJ 2013.
 

HJEMMEVæRNETS FOR-
TJENSTTEGN ER TILDELT:
Dirigent Jacob Lange, Kvin-
delige Marineres Musikkorps.

da Kvindelige Marineres Musikkorps afholdt årsprøve 
22. maj, havde Chefsergent Hans-Henrik Wassard fra MHde 
en overraskelse med til dirigent Jacob Lange, som han 
overrakte Hjemmeværnets Fortjensttegn. Det fik han for sin 
store indsats som dirigent for orkestret og herunder ikke 
mindst hans mange arrangementer og kompositioner senest 
’Marinehjemmeværnets Jubilæumsmarch’.

Fortjent tegn til dirigent
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CH MHdV, KK Arne Peder-
sen, overrakte 60-årstegn 
til erik Kjærgaard, som 
stadig er aktiv. Bagefter 
fik Erik overrakt en gave 
fra en af ’sine piger’ fra 
det historiske udvalg. 
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Ny Chef for 
Søværnets  Operative Kommando
den 15. april tiltrådte kommandør Frank 
Trojahn stillingen som Chef for Søværnets 
Operative Kommando og blev ved samme 
lejlighed udnævnt til kontreadmiral.

Frank Trojahn, som bliver 50 år til august, 
kom fra en stilling som chef for Planlægnings-
afdelingen i Forsvarskommandoen, og han har 
desuden for få år siden sejlet i Adenbugten 
som chef på ABSALOn på jagt efter pirater. I 
forbindelse med sin tiltræden var admiralen 

på besøgsrunde ved sine myndigheder og slog 
også vejen forbi Hjemmeværnkommandoen. 
Her fortalte han under en sejlads med et ma-
rinehjemmeværnsfartøj, at han var ’behørigt  
imponeret over, hvor godt det er lykkes for 
Marinehjemmeværnet at løse den udvidede 
opgaveportefølje’. 

Frank Trojahn afløser kontreadmiral Finn 
Hansen, der er tiltrådt en stilling i Forsvars-
kommandoen.
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Ud over de sejlende enheder og Maritime Force 
Protection omfatter Marinehjemmeværnet også to 
musikflotiller. De består af to orkestre (brasbands), 
et tambourkorps og et lille Jazz-ensemble.

’Kvindelige Marineres Musikkorps’ og ’Marine-
hjemmeværnets Musik- og Tamburkorps’ hedder de 
to orkestre, som har base i henholdsvis Glostrup 
og randers. Kvindelige Marineres Musikkorps blev 
stiftet i 1948, og musikkorpset i randers er et år 
yngre. det placerer dem begge blandt de absolut 
ældste af Hjemmeværnets i alt 13 orkestre. 

Men alderen trykker nu ikke de to maritime 
orkestre. I Hjemmeværnet skal alle orkestre hvert 

år aflægge en prøve, for at vise, at de lever op til 
Hjemmeværnets standarder. det skete i april og 
maj i år. Begge orkestre bestod med glans, og de 
bliver åbenbart bare bedre og bedre.

I de maritime kredse hos Marinehjemmeværnet, 
Søværnet og Marineforeningen er de to orkestre 
meget populære, når de stiller op og gør navngiv-
ninger, indvielser, informations- og hvervearrange-
menter, jubilæer, gudstjenester og markeringer af 
mærkedage ekstra festlige. 

Over 100 koncerter blev det til i 2012, hvis man 
tæller de mange koncerter med, som det lille pro-
duktive jazzband fra Randers leverer.  

MArIneHJeMMeVÆrneT 
er også noget ved musikken

”Over 100 
koncerter blev det til i 
2012, hvis man tæller 
det lille aktive jazzband 
med"

Marinehjemmeværnets  
Musik og Tamburkorps

Kvindelige  
Marineres  
Musikkorps


