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Målet i 
sigte
TMG – er den store nyhed i dette num-
mer af Martha. 

den første TMG uddannelse for frivil-
lige i Marinehjemmeværnet fandt sted i 
Jægerspris den sidste weekend i oktober. 
Jeg havde selv lejlighed til at være til 
stede og kunne med stor tilfredshed 
konstatere, at uddannelsen blev gen-
nemført meget professionelt, og at alle 
’gik til stålet’ med højt humør og stort 
engagement.

Med TMG-uddannelsen på skinner er 
vi ved at være i mål med at realisere 
MFP-koncepten, som skulle være fuldt 
implementeret med udgangen af i år. det 
har omfattet konceptuelt udviklingsarbej-
de, tilpasning af struktur og organisation, 
indfasning af nyt materiel og gennem-
førelse af en række nye uddannelser. 

I foråret 2014 vil de fire MFP-flotiller 
blive inspiceret og blive erklæret opera-
tive, delvis operative eller ikke operative 
afhængig af, hvor langt flotillerne er 
kommet med at gennemføre de mange 
uddannelser og træne i løsningen af 
MFP-opgaverne. Jeg håber, at vi vil være 
i stand til at sende en fuldt operativ 
MFP-styrke til nordnorge i det tidlige 
forår, hvor vi skal deltage i øvelse ’Cold 
response’.

Med skiftet i bevogtningsmæssig fokus 
er vi nu i den gunstige situation, at også 
bevogtningsopgaverne 
er med til at skabe 
– et Marinehjemme-
værn Med Mening.
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nyT SAMArBeJde

Ny aftale: 
Samarbejde med 
Kystdirektoratet
Hjemmeværnskommandoen har indgået en aftale med Kyst-
direktoratet. de første opgaver bliver at støtte med at tage 
prøver af havbunden i en række vestjyske havne

Fredag den 1. november underskrev Chef 
for Marinehjemmeværnet, kommandør  
Jens Walther, og direktør for Kystdirek-
toratet, Merete Løvschall, en såkaldt  
rammeaftale for et fremtidigt samarbej- 
de. 

Beskyttelse af det marine miljø
”Jeg er glad for, at der er indgået en aftale 
med Kystdirektoratet”, siger Jens Walther, 
og fortsætter; ”det giver Marinehjemme-
værnet mulighed for at bidrage til at sikre 
de danske kyster og det marine miljø, og 
derfor er det en opgave, der giver mening 
for os”.

I Kystdirektoratet glæder man sig også 
over det kommende samarbejde: 

”Vi ser frem til et godt samarbejde med 
Marinehjemmeværnet i forbindelse med 
udførelsen af udtagning af sedimentprøver 
i havne, videooptagelser af havbund og 

beslægtede opgaver, hvor Marinehjem-
meværnet kan assistere Kystdirektoratet 
med fartøjer og besætninger”, siger Merete 
Løvschall.

Klar med 10 årlige arbejdsdage
Med rammeaftalen i hånden kan Kyst-
direktoratet henvende sig til Marinehjem-
meværnet og få støtte til opgaver i op til  
10 arbejdsdage om året, når det ellers 
kan passe med værnets andre prioriterede 
aktiviteter. Marinehjemmeværnet vil ifølge 
aftalen kunne støtte ved projekter  
inden for, udtagning af sedimentprøver i 
havne (prøver af havbunden), videoopta-
gelser af havbunden og lignende.

det vil fungere sådan, at Kystdirektora-
tet henvender sig med deres ønsker om 
sejladser til Marinehjemmeværnet, som så 
undersøger, om værnet kan løse opgaven, 
og om der er et ledigt fartøj. 

Spændende sejladser
Fartøjsfører løjtnant Mogens Grimstrup 
kommer til at stå i spidsen for løsningen 
af mange af opgaverne for Kystdirektora-
tet, som hovedsageligt vil foregå i Jylland. 
Mogens Grimstrup sejler i forvejen som far-
tøjsfører ved de såkaldte havforskersejlad-
ser, og han regner med at kunne trække på 
samme pulje af gaster, når der skal rykkes 
ud med Kystdirektoratet. ”Men jeg starter 
med at spørge gasterne i den flotille, hvor vi 
låner skibet”, understreger han. 

”Som jeg hører det fra besætningerne, så 
har de opgaver, vi har haft indtil nu, været 
utroligt spændende. det er ikke et problem 
at skaffe folk. 10 personer har allerede 
meldt sig til vores første sejlads med Kystdi-
rektoratet i esbjerg Havn, hvor vi skal tage 
omkring 60 bundprøver”, fortæller Mogens 
Grimstrup, som allerede har været ude på 
et par testopgaver med Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet flytter rundt på 
sandbunden mange steder, men først 

skal materialet analyseres. Hvis det er 
forurenet skal det på depot, hvis ikke 
kan det dumpes længere ude i havet 
eller på stranden. En stribe havne på 

den jyske vestkyst og i Limfjorden 
skal oprenses. Derfor skal der nu 

tages en masse prøver.

AF nInnA FALCK

Foto: Kystdirektoratet
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Vikingeskibet ’Havhingsten af Glendalough’ fra ros-
kilde Vikingeskibsmuseum var på togt i danmark 
i juli og august. da skibet anløb Korsør Havn og 
skulle til festlig modtagelse på Korsør Slot, fik det 
støtte af marinehjemmeværnsfartøjerne, MHV 813 
BAUnen fra Flotille 255 Korsør og MHV 805 GeMInI 
fra Flotille 242 Østfyn. de to fartøjer sejlede træski-
bet i møde ude i Storebælt og sørgede for, at det 
fik en uforstyrret indsejling gennem havnen. ”da vi 
mødtes med Havhingsten ude i Storebælt, lagde vi 
os lige agten for dem og fulgte med ind mod Korsør 
Havn. På vej ind mod havnen kom BAUnen sejlende 
for fuld fart, og flot så det ud, da det grå marinehjem-

meværnsfartøj passerede Havhingsten – et møde til 
søs mellem fortid og nutid”, fortæller rekrutteringsof-

ficer fra Flotille 242, oversergent Jens Høj Justesen, som 
sejlede med GeMInI og fik en unik oplevelse.

KOrT & GOdT
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Brand i luksusyacht  
gav mange opgaver

Flotille 135 Kolding fik en lang dag på hav-
nen 18. oktober, hvor en 85 fods luksus-
yacht stod i flammer. Kolding Brandvæsen 
havde udført slukning det meste af natten. 

de havde om morgenen brug for en plat-
form på siden af yachten, så de bl.a. kunne 
prøve at finde studsen til brændstoftan-
ken, som indeholdt 6.000 liter brændstof. 
Flotillen stillede med deres fartøj, MHV 813 
HerCULeS, og der var så stor røgudvikling, 
at besætningen fik udleveret iltmasker. 
Senere bugserede HerCULeS det stadigt 
brændende skib hen til en kran i havnen, 
hvor man ville hæve det op på land. det 
viste sig at være problematisk, fordi yachten 
var tung af vand fra slukningen. derfor 
trak HerCULeS en flydespærring rundt om 
yachten, for at inddæmme evt. udslip af de 
6.000 liter brændstof, som man ikke havde 
haft held med at få bjærget. Branden i 
skibet blev først helt slukket hen ad aftenen, 
efter det var hejst op på land. ”det var en 
stor operation. der har nok været 50 folk i 

fuld sving på havnen fra Beredskabet, Falck 
og dykkere fra Vejle Brandvæsens dykker-
tjeneste”, fortæller fartøjsfører, løjtnant 
Thomas Sørensen.

Vikinger eskorteret  
til slottet

HERCULES på siden af den 
brændende luksusyacht, mens 
der slukkes fra kran i land Fo
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Flotille 366 Vestegnen var på patrulje 
med Skat i august. Patruljen gav et 
fingerpeg om, at der nok er noget at 
komme efter, når man undersøger 
sejlbåde i København. narkohundene fik 
fært af hash eller narkotika under besøg 
på tre både. 

et besøg på en motorbåd førte til, at 
politiet måtte tilkaldes. Senere blev en 
svensk båd taget med i havn til meget 
grundige undersøgelser bl.a. med et 
microkamera i alle hulrum. der havde 
været noget i skibet, men det var der 
ikke mere. endelig måtte tre unge itali-
enske turister, som boede i en elendig 
plimsoller, vinke farvel til deres lille lager 
af hash og hampplanter. Til gengæld 
blev de trukket sikkert i havn efter at 
have drevet ubehjælpsomt omkring ud 
for Sundby ved Amagers østkyst.

SOLDATEN  
skriver om MFP
Flotille 201 Maritime Force Protection (MFP) 
fik en sensommerdag besøg af de vær-
nepligtiges blad, SOLdATen. Her var en 
fotograf og en journalist med ude og tage 
temperaturen på et tilbud til de værne-

pligtige, der ikke skal fortsætte en karriere 
i Forsvaret, men som gerne vil vedligeholde 
deres soldaterhåndværk og måske ikke 
mindst fortsætte de gode oplevelser og 
kammeratskabet. 

det blev en grundig 
artikel på tre sider, der 
anbefaler MFP til de 
værnepligtige. Budskabet 
blev båret af en personlig 
fortælling om 24-årige 
rasmus Krogsøe fra 
Flotille 201 MFP, som har 
en fortid i Forsvaret med 
bl.a. udsendelser til  
Libanon og Kosovo. en 
fin artikel og flotte bil-
leder, der kan åbne øj-
nene for en spændende 
fritid efter værnepligten.

Udvikling på 
informationsområdet
Fra den 23. til den 25. august var der infor-
mationsseminar i Marinehjemmeværnet. 37 
deltagere fik tre dage med masser af input 
og en stribe debatter bl.a. med Chefen for 
Marinehjemmeværnet, Kommandør Jens 
Walther, og Chefen for Kommunikations-
afdelingen, Adrian Tresoglavic. der var 
oplæg og workshop om proaktiv presse ved 
Presse- og informationsofficer, kaptajnløjt-
nant Jeanette Serritslev, og sidste nyt om  

HJV.dK og om Hjemmeværnsmuseet i 
Frøslev. endelig så fik hele flokken også 
erhvervet den obligatoriske orienterings-
samtalelederuddannelse. 

Fremadrettet er det besluttet at slå de 
to informationsseminarer ved distrikterne 
og det fælles seminar sammen til ét årligt 
seminar. det starter dog med en blød 
overgang i 2014, hvor der er planlagt både 
distriktsseminarer og fælles seminar.

Foto: Bo Vindeløv

Med Skat 
på jagt efter

stoffer
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KOrT & GOdT

HAR DU GODE BEN, 
og vil du med på  
en stor oplevelse?
Hvis fire dages march på i alt 160 km med fuld op-
pakning og en masse fællesskab er lige dig, skulle 
du overveje at deltage i nijmegenmarch nr. 98 i 
2014. Marchen, som tiltrækker omkring 40.000 
civile og militære gængere hvert år, strækker sig fra 
15. til 18. juli, og hertil skal du lægge nogle dage 
til transport og ankomst. Hjemmeværnet satser 
som sædvanligt på at stille mange hold og musik til 
den store begivenhed, og de mørkeblå skal da også 
præge billedet.  

Træningen skal starte i god tid, hvis krop og fød-
der skal komme godt igennem de fire hårde men 
også festlige dage, og der vil inden selve marchen 
skulle gennemføres en kontrolmarch i danmark for 
at teste, om alle er klar. er du frisk, og vil du gerne 
høre mere om marchen, så kontakt Per Tommerup 
på mail: hvf363-nk@hjv.dk

Navigationselever  
fik nok at se til
Fem navigatørspirer var en weekend i september på en træningssejlads for navigatør-
studerende i Marinehjemmeværnet, en såkaldt nAVeX. de fik noget at se til. efter at 
have været på vej til en eftersøgning lørdag, der blev afblæst inden de nåede frem, 
fortsatte de ud til en motorbåd med motorstop ved Sandvig lidt nord for Als. Båden 
blev slæbt til Kalvø havn efter en hård nat for fritidssejleren. Søndag var den gal igen. 
en stor motorbåd i millionklassen var blevet efterladt ude i rum sø med nøglen i tæn-
dingen. den lå nu og brummede med motoren gående på stranden ved Årø. navigatør-
eleverne fik endnu en gang trænet at anlægge slæb, og båden blev slæbt til Årøsund 
Havn, hvor politiet ventede. Båden var stjålet sammen med en endnu dyrere båd, som 
tyvene åbenbart havde foretrukket at sejle videre i efter at have sejlet lidt i dem begge.

Chef SOK:  

Tak for 
jeres  
frivillige 
indsats
Chefen for Søværnets Operative Kom-
mando, kontreadmiral Frank Trojahn, 
benyttede ’Frivillig Fredag’ til at sige tak 
for den store indsats, som Søværnet ny-
der godt af fra de frivillige medlemmer i 
Marinehjemmeværnet og Kystrednings-
tjenesten. det skete via en nyhed på 
Søværnets hjemmeside på dagen. ”de 
mange frivillige i Marinehjemmeværnet 
og vores frivillige redningsmænd ved 
kystredningsstationerne yder et uvurder-
ligt og dedikeret bidrag til løsningen af 
Søværnets opgaver i danske farvande. 
når alarmen lyder om, at mennesker 
er i nød på havet, smider de, hvad de 
har i hænderne, og er til søs i løbet af 
få minutter. nogle gange med livet som 
indsats. det fortjener en påskønnelse, 
og på Søværnets vegne siger jeg dem 
min store tak”, var ordene blandt andet 
fra admiralen.

Foto: SOK

Foto: Kjeld Møller-Madsen

Vær med til at repræsentere de  
mørkeblå ved Nijmegenmarchen 2014

En gast sidder klar til at kappe trossen,  
mens båden med motorstop slæbes i havn

Chef SOK, kontreadmiral  
Frank Trojahn
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Nyt skib til  
HVIde SAnde/
rInGKØBInG
Flotille 126 Hvide Sande/ringkøbing har 
endelig fået deres eget MHV-fartøj. en 
god hollandsk forbindelse i flotillen har nu 
resulteret i, at den hollandske modelskibs-
bygger, Van Zinderen, har overrakt flotillen 
en imponerende model af MHV 902 MAnØ i 
størrelsesforholdet 1:25. 650 timer har mo-
delbyggeren brugt på det lille mesterværk. 

Hils nytåret  
velkommen  
i Holmens kirke
Mørkeblå uniformer, blanke trompeter, 
velklingende musik og skønne stemmer 
forenes søndag 5. januar klokken 14.00. 
den første søndag i det funklende nye 
år 2014 er nemlig lagt i traditionernes 
festlige og flotte hænder med det Blå 
danmarks nytårsgudstjeneste i Holmens 
kirke. Medvirkende er også denne gang 
Kvindelige Marineres Musikkorps, Hol-
mens Kirkes Kantori, orlogsprovst ejgil 
Bank Olesen og Marinehjemmeværnets 
orlogspræster. Årets prædikant bliver 
orlogspræst Annette Molin Brautsch.

nytårsgudstjenesten indledes dog 
først traditionen tro med, at to kvindelige 
marinere vender blad i mindebogen over 
faldne sømænd. Med til at gøre dagen 
særlig festlig er også de mange faner, 
der bæres ind ved nytårsgudstjenestens 
begyndelse. efter selve højtideligheden 
er der et let traktement i kirken, hvor 
man kan ønske gode venner, kolleger og 
bekendte et godt og lykkebringende nyt-
år med et lille glas. Man er velkommen til 
at deltage i uniform med medaljer eller i 
civil efter eget ønske. 

To mænd løb ind i en stribe problemer, 
da de 14. september skulle sejle en 24 
fods sejlbåd fra Jylland til Sjælland. Vejret 
var ikke det bedste, det var nat, og de fik 
motorstop ude i Kattegat. da de i stedet for-
søgte at sætte sejlet, gik det i stykker. Midt 
i kampen for at få styr på skibet, kom den 

ene mand oven i købet til skade og havde 
meget store smerter. Til sidst mistede de 
to mænd helt orienteringen og slog alarm. 
Marinehjemmeværnet i Hundested blev 
alarmeret af Søværnet. de fandt dem ved 
hjælp af Flyvevåbenets redningshelikopter 
og fik bjærget mænd og båd i land. Un-

dervejs blev der også bestilt en ambulance 
til den tilskadekomne. ”det har været en 
ubehagelig oplevelse for dem begge. det er 
en relativt lille båd, og den er blevet kastet 
noget rundt ude i mørket”, fortalte fartøjs-
fører, premierløjtnant John rømer, efter 
nattens begivenheder.

Forfulgt af uheld  
– og reddet i land

Den lille sejlbåd på siden af  
MHV 905 ASKØ i Hundested Havn
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Foto: Ove Hansen Lund

Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke har 
sin helt egen stemning

Flotillechef, kaptajnløjtnant Benny Madsen, 
takker Van Zinderen for det flotte skib
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Uddannelsesugen  
har aldrig været større
Her i den kolde tid kan det være godt at tænke til bage 
på Ud dan nel ses ugen i juli, som ifølge dMI var den 
næst solrigeste juli siden 1874. Og så var 2013 også 
året for Marine hjemme værnets største uddannelsesuge

”det har været den største uddannelsesuge 
nogensinde, og der kan simpelthen ikke 
presses flere ind nu”, vurderer kaptajnløjt-
nant robert dølling, som var kursusleder 
(KUL) på uddannelsesugen i år.

Marinehjemmeværnsmedlemmer, deres 
kærester, koner, mænd og børn fyldte altså 
Slipshavn til randen på en varm uge 28, 
hvor robert dølling var rundt og udlevere 
hele 147 kursusbeviser til flittige kursister 
ved 14 forskellige kurser. 

”Og på trods af, at Uddannelsesugen var 
så stor, har alle sektioner alligevel leveret 
max. der har virkelig været en god ro og ba-

lance over det, selvom folk har været under 
maksimalt pres”, fortæller en tilfreds KUL.

Ud med ’plejer’  
– ind med nytænkning 
robert dølling havde som KUL i 2013 smidt 
’plejer’ på porten. Så samtidig med, at der 
blev kørt en god og stabil uddannelsesuge, 
var der også lagt op til at tænke nyt. For 
robert døllings vedkommende blev en af 
de nye initiativer at indføre lidt mere militær 
stil over morgenmønstringen.  

”Jeg havde jo taget nogle ting med mig, 
som Søværnet gør, f.eks. antrædning til 
morgenmønstring. Her kommer KUL først 
og fortæller lidt om dagens program osv. 
Så bliver flaget hejst – med klokken og 
med bådsmandspibe – og så afgiver KUL 
kommando til næstkommanderende, som 
melder af. Så jo, der blev rusket lidt op i 
traditionerne. det synes jeg er sundt, og det 
blev positivt modtaget”, siger han.

noget andet nyt i år var brandmønstring. 
den blev gennemførtden dag, hvor der var 
flest mennesker på Slipshavn.

”Jeg mener, at man bør gennemføre 
brandmønstring, når man har så mange 
mennesker samlet. der blev lavet en alarm 
om tirsdagen lige før skafning. efter tre 
minutter var hele skolen mødt undtaget 
en. det var ret imponerende”, understreger 
robert dølling.

AF nInnA FALCK

På vej til brandmønstring. I løbet af tre 
minutter var alle mødt undtaget en

Uddannelsesugen i en nøddeskal.  
Maritime uddannelser og  
familieliv side om side
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Robert Dølling (forrest nr to fra højre) 
og teamet på uddannelsesugen i år
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Kabyssens højsæson 
256 munde at mætte
Kantineleder Hanne Jensen fra Forenede Service står i 
spidsen for forplejningen på Slipshavn. det gælder den 
daglige skafning på Slipshavn, hvor kantinen har plads 
til 84 spisende gæster, og det gælder ikke mindst 
Uddannelsesugen, hvor ingenting er, som det plejer

”Jeg har glædet mig til Uddannelsesugen. 
Siden jeg blev ansat 3. september har jeg 
hørt om den. Jeg synes, at det er hygge-
ligt og en udfordring. Man bliver jo virkelig 
invaderet – og vi prøver at bruge vores ka-
pacitet maksimalt. det er vores højsæson, 
og så giver vi den bare knald. Vi synes jo, 
det er sjovt”, forklarer Hanne Jensen, som 
prøvede sin første uddannelsesuge i år og 
virkelig fik en ilddåb med den største ud-
dannelsesuge i mands minde.

Uddannelsesugen toppede tirsdag, hvor 
der var flest samlet til frokost i Hanga-
ren og ved borde uden for kantinen. 256 
munde var der at mætte. det var en stor 
opgave, og det gik rigtig godt. 

Ud over spisningen i Hangaren, så skal 
køkkenet også sørge for den daglige pro-
viantering på skibene, hvor der i år var fire 
dæksgastskibe og et kursusskib. desuden 
skal børnene og de voksne have sandwich 
til deres udflugter, og der skal være lidt 
gulerødder og agurkestave til civilteltet.

Vi har stegt frikadeller i ugevis
Uddannelsesugen kræver forberedelse og 
en knivskarp planlægning af arbejdsdage-
ne, og så er det en større logistikopgave.

”Vi har jo mange varer, og vi skal hele 
tiden sørge for, at vi har det, vi skal bruge. 
den anden dag kom der lidt over et ton 
mad, og jeg tænkte hold da op", fortæl-
ler Hanne Jensen og fortsætter; "nogle af 
tingene har vi lavet i forvejen. Vi har bagt 
over 1.000 pølsehorn, og vi har stegt frika-
deller i flere uger osv. for at sikre, at vi har 
nogle hænder fri, når det kører på”.

Hvis man spørger Hanne Jensen, hvad 
der er bedst afsætning på, er svaret: ”de 
spiser det hele. de er jo sultne, og det er 
dejligt. Her på Uddannelsesugen serverer 
vi helt almindelig god dansk mad. Vi kan 
jo godt lide det, når de spiser. I går aftes 
spiste de fire spande fetaost til salaten.  
Sidste år havde de fået farsbrød, og det 
ville man dog ikke have i år, så vi bruger 
selvfølgelig sidste år og i år til at lære, 
hvad vi kan, og hvad vi ikke kan gøre”.

Holdet i køkkenet under uddannelses-
ugen bestod af Guri Kølle, Gabyelle Quorp, 
Lotte Petersen, Allan Andersen og Hanne 
Jensen suppleret med en ekstra opvaske-
pige. de mødte ind på forskellige vagter, 
så der var folk i sving i køkkenet hver dag 
fra klokken 06.00 til 20.00.

KUL fra MFP for hele MHV
en helt anden ny ting var, at robert dølling 
jo er den første KUL fra Maritime Force 
Protection på Uddannelsesugen, men det 
har han dog taget helt roligt. 

”nu er det jo ikke KUL, der gør Uddannel-
sesugen, det er teamet, og jeg har opfattet 
mig selv som KUL for Marinehjemmevær-
net”, siger han, men lægger dog ikke skjul 
på, at han er glad for det signal, det sender 
til MFP’erne – og til alle: at man er ét fælles 
Marinehjemmeværn.

”Men altoverskyggende for Uddannelses-
ugen er jo, at det er en teamting. de, som 
styrer Sekretariatet, Faglig, Civilgruppen, 
Sloppen og havnedelen, lægger et kæmpe 
arbejde i forberedelse og udførelse, og det 
har jeg kæmpe respekt for. det er derfor 
Uddannelsesugen bliver så god. KUL giver 
sammen med distriktschefen bare ho-
vedskudsretningen”, understreger robert 
dølling.

næste år står Marinehjemmeværnsdistrikt 
Vest for Uddannelsesugen, og kaptajnløjt-
nant Tommy Sørensen, chef for Flotille 132 
Horsens, bliver KUL.

Morgenmønstringen blev trimmet i år,  
og det blev godt modtaget

Hanne Jensen havde glædet  
sig, og hun havde forberedt  

sig meget til uddannelsesugen 
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TEMA: nU ØVer MFP

Nu øver MFP  
de nye opgaver  
i stor skala
Maritime Force Protection-styrken har de senere år 
været under voldsom udvikling. de specialiserede 
soldater har nu været på tre store øvelser, hvor de har 
testet det nye materiel og det nye samarbejde med 
skibene og med Hærhjemmeværnet

”det nye koncept for Maritime Force Pro-
tection (MFP) er næsten på plads. Uddan-
nelserne er også ved at komme på plads, 
og med hensyn til materiel er vi så godt 
kørende i MFP, at vi ikke har meget at klage 
over mere”.  Sådan siger kaptajnløjtnant, 
ejvind Vonsild, fra Marinehjemmeværnsdi-
strikt Øst, hvor man har ’fagansvaret’ for 
MFP. I sensommeren og efteråret er de 
nye opgaver og det nye materiel nu blevet 
sat på prøve ved tre større øvelser. ejvind 
Vonsild svarer her nærmere på, hvad MFP 
øvelsesvirksomhed går ud på.

Hvad er opgaven for MFP i dag?
– det mest banebrydende er, at de nu er 
gået over til at have hovedfokus på at have 
gummibåd. MFP har fået nye gummibåde 
med en masse udstyr, og de er nu hoved-
redskabet i de nye opgaver, hvor man har 
rettet fokus mod skibes sikkerhed. det kan 
både være civile og militære skibe, som 
enten kan  være truede, når de f.eks. går 
ind i en fjord, ligger for anker eller ligger til 
kaj i en civil eller en militær havn.

Hvad er MFP for en kapacitet?
– MFP er en slags landsoldater, der skal 
operere på vand. de arbejder i to en halv 
dimension: Til lands, til vands og lidt under 
vandet, og derved bevogter mod farer fra 
vandsiden og de nærmeste havnefaciliteter. 
Til under vandet har MFP’s gummibåde med 
det nye SAIS-system (integreret sonar-, 
navigations- og AIS-system) fået nogle mu-
ligheder for at afsøge havbunden på en helt 
ny måde, hvor de på en skærm får præsen-
teret et meget detaljeret billede.

Hvad skal de særligt kunne?
– det vigtigste, de skal kunne, er godt gam-
meldags soldaterhåndværk. Udfordringen er 
på føringssiden og kommunikationen med 
skibene, hvor det taktiske maritime sprog er 

nyt og anderledes, da f.eks. måludpegning 
til søs og til lands formuleres forskelligt for 
sø- og hærfolk. Men det er jo noget, vi kan 
arbejde med, og MFP’erne skal lære nogle 
maritime begreber, så de kan arbejde sam-
men med danske og udenlandske enheder. 
Her er Marinehjemmeværnets sejlende 
enheder gode at øve med.

Hvad er det så vigtigt at øve?
– det er sådan noget som, at:
• afvise fartøjer på reden, på vej ind i havn 

og på vej rundt om skib til anker 
• kommunikere og samarbejde med ski-

bene bl.a. på baggrund af input via AIS 
og radar

• udføre bevogtning/adgangskontrol i land
• få kommandokøretøj og gummibåd til at 

samarbejde
• håndtere flydespærringer, og trække dem 

til siden for at lave en åbning
• få logistikken til at fungere 
• samarbejde med de andre aktører til 

lands som Politi- og Hærhjemmeværn

Hvad skal MFP kunne med  
Hærhjemmeværnet?
– det samarbejde er meget relevant, da 
flådestationsbevogtningen i dag består af 
tre landkompagnier og en MFP-flotille. det 
kan man se som en ring, hvor 2/3 er grønne 
og 1/3 er blå. Ved de fælles øvelser får vi 
ansvarsområderne til at passe sammen med 
hensyn til, hvor går grænserne, hvordan 
kommunikerer vi osv. det samlede bidrag til 
bevogtning skal nå sammen på den ene og 
den anden side af havnebassinet. Udfordrin-
gerne er kommunikation, føring og opgave-
fordeling. 

AF nInnA FALCK

MFP er nu for alvor stået til søs, og de har 
bl.a. øvet sammen med de sejlende enheder

Kaptajnløjtnant Ejvind Vonsild
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Premierløjtnant Morten Schebye er ope-
rationsofficer i Flotille 200 MFP. Han var 
operationsofficer for MFP-delen under Sikker 
Solskin og havde ansvar for koordineringen 
op til øvelsen inklusive rekognoscering på 
Bornholm, befalinger mm. Morten Schebye 
forklarer her om øvelsen.

Hvad var scenariet?
– Bornholm var ’Hoody Island’, som var en 
nyligt løsrevet enklave fra landet, 'Scandia'. 
en gruppe kaldet ’Scandian Fighter’s’ var 
modstandere af løsrivelsen og utilfredse 
med, at der skulle afholdes det første 
demokratiske valg på Hoody Island. Scandia 
bistod Hoody Island med sikkerhed omkring 
valget. MFP var udsendte soldater fra 
Scandia, og de skulle imødegå og sikre imod 
angreb fra Scandian Fighters.

Hvad fik I øvet?
– Vi fik øvet håndtering af demonstranter, 
Ied i bassin (Improvised explosive device), 
druknende person i bassin og indtrængen af 
civilperson, som prøvede at få tilgang af en 
bevogtningsdeling. Vi trænede på landjor-
den lige omkring objektet (nexø Havn) og 
ude i vandet. Vi prøvede at få overgivet 

hærhjemmeværnsfolk i OPCOn (operational 
control), og det var helt nyt for os at sidde 
og styre. de deltagende grå skibe fik vi 
TACOn over (tactical control). 

Vi fik også øvet logistik, især hele 
 deployeringsopgaven med at flytte to 
enheder til Bornholm og retur. et af målene 
med øvelsen var jo at teste, om man kunne 
sende MFP over som QrF (Quick response 
Force).

Hvordan virkede materiellet?
– det virkede faktisk rigtigt godt. Vi havde 
en stab svarende til en hel flotille, og vi 
testede kommandokøretøjet som KSn for en 
underafdeling, men det var altså for småt. 
Kommandokøretøj og gummibåd blev også 
sendt ud til andre havne for at patruljere 
som indsatsenhed. det var meget hurtigt og 
effektivt.

Containeren gav god mulighed for at 
pakke ting på forhånd, og logistiksektionen 
havde rigtig godt styr på sine stumper. 
Containeren blev transporteret til øen af 
dAnILOG, og den stod klar, da vi kom, så 
det var super.

Hvad var nyt for jer?
– Vi skulle jo finde ud af, hvordan samar-
bejdet i praksis skal løses med personel fra 

Hærhjemmeværnet og fra de grå skibe. Vi 
fik også testet logistikken med deployering 
på fuldt underafdelingsniveau. det var godt 
at prøve.

Hvordan virkede samarbejdet?
– Samarbejdet med både de grønne og de 
grå enheder var meget imponerende. det 
gik rigtigt godt. Alle var meget imødekom-
mende, og der var mulighed for at forbedre 
tingene og justere lidt undervejs.

Hvad var de vigtigste erfaringer?
– I den senere tid har vi haft fokus på den 
sejlende del af MFP med uddannelse og 
træning. det, kunne vi se, har været lidt på 
bekostning af den landjordsmæssige del. 
Vi er ikke så knivskarpe på adgangskontrol 
osv., som vi har været.

Hvad var din bedste oplevelse?
– det var at opleve, at når vi sammensætter 
enheder, så kan vi løse opgaverne. det viser 
da en professionel indstilling, der skinner 
klart igennem, vil jeg tillade mig at sige. det 
er holdningen: nu går vi ind i det med et 
åbent sind, og så gør vi det. det er nok det 
allervigtigste.

Og så var det selvfølgelig en stor ople-
velse, at Kronprinsessen kom forbi.

Sikker Solskin: 
MFP fik OPCON  

og TACON

H.K.H. Kronprinsesse Mary besøgte øvelsen og deltog i bevogtning fra MFP's gummibåd. 
Morten Schebye (nr to fra venstre) var med

MFP i Nexø Havn. Bemærk skærmen fra det 
nye SAIS-system
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Morgenmønstring ved Sikker Solskin

Foto: Kenny Thøgersen

Øvelse: ’Sikker Solskin’ i regi af det  
Bornholmske Hjemmeværn
Periode: 11. til 15. september
Sted: Bornholm, nexø Havn
Deltagere fra MFP: 45 deltagere fra 
HVF 200 og 201. 
Øvrige deltagere: 3 sammensatte kom-
pagnier fra Hærhjemmeværnet, 1 Security 
Force-enhed fra Flyverhjemmeværnet og 
MHV-fartøjerne; MHV 903 HJOrTØ og 
MHV 912 HOLGer dAnSKe
Anvendt MFP-materiel: 
2 kommandokøretøjer, 
4 gummibåde, 1 blå 
logistikcontainer, 6 LMG, 
5 LSW og 26 M/95-11.

MARTHA  |  nr. 3 2013 11



Papa Blue: 
Træning med 
MOTOV og  
MHV-fartøj

TEMA: nU ØVer MFP

Operationsofficer, erik Tang Skov, fra HVF 
116 MFP deltog i øvelsen, Papa Blue. Han 
fungerede som operationsofficer men også 
lidt som ledelsen, og han supplerede som 
menig deltager, når der var huller. erik Tang 
Skov er derfor godt klædt på til at besvare 
en række spørgsmål om øvelsen.

Hvad var scenariet?
– Vi var i et land med ufred. der skulle 
arrangeres en fredskonference med vigtige 
gæster i et ’safe house’, som skulle beskyt-
tes mod trusler fra vandsiden. der var 
stjålet nogle både, som man var meget 
opmærksomme på. MFP 116 dækkede 
området fra mundingen af fjorden og ind til 
tæt på Hadsundbroen, og MFP 125 havde 
sammen med BrIGAden resten af fjorden 
ind til Mariager.

Hvad fik I øvet?
– Vi fik afvist et fartøj, der kom for tæt på, 
og fjender fra land skulle også afvises. MFP 
125 fik samarbejdet om opgaven med et 
skib. der var patruljering og overvågning, 
og der blev øvet kommunikation mellem 
gummibåde og kommandokøretøjer og 
mellem de to MFP-flotiller samt med det 
grå fartøj og med MHd. ellers fik vi trænet 
sejladsplanlægning, nærforsvar og BSO-
tjeneste (beredskabsområde). 

Hvordan virkede materiellet?
– Vi er glade for det nye materiel. det er 
noget, vi kan arbejde med. det nye SAIS-
system, det virker. Vores nye sonarer – de 
var utrolige. det er meget nemmere på lavt 
vand med sonar og ekkolod. det eneste lille 
problem er, at kommandokøretøjet skal bru-
ge en længere antenne. Vi kan ikke række 
langt nok med VHF. Vi blev også uddannet 
på infrarød kikkert under øvelsen, og den er 
vi meget imponerede over.

Hvad var nyt for jer?
– Vi øvede med Hærhjemmeværnet, da vi 
f.eks. ville have afdækket et skovområde. 
det er et nyt samarbejde, efter at vi i MFP 
ikke opererer lige så omfattende på landjor-
den og på flådestationerne som før. det er 
jo vores fremtid, at vi skal samarbejde mere 
med de grønne og Politihjemmeværnet om 
opgaverne ved flådestationerne. Vores be-
vogtning er ikke komplet uden de grønne. 
det er vigtigt, at vi øver med alle delene. 

Hvordan virkede  
samarbejdet i øvelsen?
– Samarbejdet er blevet 
bedre med de grå skibe i 
Marinehjemmeværnet, 
fordi folk er blevet 
mere klare over, hvad 
vores opgaver er, og 
hvad de f.eks. kan 
bruge os til. Vi bør 
have flere fælles 
øvelser. 

Vi har også et 
godt samarbejde med 
Hærhjemmeværnet, 
og regionsøvelserne 
kunne godt blive afholdt 
på mindre områder med alle 
enhederne mere samlet.

Hvad var de vigtigste erfaringer?
– det er kommunikationen. Hvordan vi får 
oplysningerne ud til alle enheder, der skal 
have den: til søsterflotillen i MFP 125, til 
de grå fartøjer og til MOTOV. det er det 
samme, de skal have at vide, men det er en 
hel fortolkningsopgave mellem de forskel-
lige enheder, fordi vi ikke taler det samme 
sprog over radioen.

Hvad var din bedste oplevelse?
– det var sådan set det hele. det var en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Vi fik 
jo besøg af den Kommitterede for Hjem-
meværnet, Jens Hald, og amerikanere fra 
US national Guard. det var spændende at 
snakke med amerikanerne. de var meget 
imponerede over vores gummibåde og 
kommandokøretøjet – og over at vi løste 
opgaverne med så stor gejst uden at få 
penge for det.

En gummibåd fra Flotille 
116 MFP. Den skulle 

 beskytte et 'safe house' 
mod trusler fra vandsiden

Foto: Leif dahl

Det var nyt at samarbejde med MOTOV 
fra Hærhjemmeværnet. De ses her 

sammen med DKH, Jens Hald

Foto: Leif dahl

Øvelse: ’Papa Blue’ i regi af Totalfor-
svarsregion nord og Midtjylland
Periode: 27. til 29. september 
Sted: Hadsund, Mariager Fjord
Deltagere fra MFP: 13 deltagere fra 
HVF 116 og 20 fra HVF 125.
Øvrige deltagere: MHV-fartøjet,  
MHV 908 BrIGAden, samt MOTOV  
(motoriseret overvågning) fra Hjemme-
værnskompagni Jyske Ås. 
Anvendt MFP materiel: 2 busletter, 2 
kommandokøretøjer, 4 gummibåde, 12 
LSW og 33 M/95-11.
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COASTEX: 
Kystnær patruljering
divisionsfører, løjtnant Anders Kristian 
Pradel, var overordnet ansvarlig for plan-
lægning og gennemførelse af COASTeX. 
Han fungerede som divisionsfører for MFP-
divisionen og sad i kommandokøretøjet og 
sikrede, at øvelsen blev udført efter planen. 
Han fortæller her om øvelsen. 

Hvad var scenariet,  
og hvad fik I øvet?
– Vi havde ikke et scenarie. Vi trænede 
kystnær patruljering fra havn til havn. 
dvs. sætning og optagning af gummibåd i 
fremmed havn, træning i at forskyde med 
gummibåd fra havn til havn fra vandsiden 
og i at følge med fra kommandokøretøjet i 
land. Undervejs skulle vi skifte gummibåds-
besætning, tanke og spise koordineret med 
logistikdivisionen, der havde etableret et 
fremskudt forsyningsområde på Langeland, 
som skulle bevogtes og betjenes. 

Hvordan virkede materiellet?
– det virkede godt. F.eks. var kortplotter 
og sidescanneren med dybdemåler en stor 
fordel frem for at have en mand i stævnen 
til at stå og lodde dybden. det virkede for 
os. Vi fik også synliggjort et par ting, der 
kan forbedres inden for adgang til køretø-
jer til transport af farligt gods (brændstof 
og pyroteknik). Og så faldt GPS-trackeren 
ud på et tidspunkt, så man ikke kunne se 
gummibåden på det elektroniske søkort i 
kommandokøretøjet.

Hvad var nyt for jer
– det nye var, at vi nu fik kædet alle delene 
sammen; altså at forskyde fra havn – ko-
ordinere med kommandokøretøjet – rap-

portere til køretøj osv. det er tidligere kun 
øvet som delelementer på instruktionsøvel-
ser og lignende. det eneste, der ikke var 
med i øvelsen, var våben. 

det var en test i at køre tingene sammen 
og en test af kommandokøretøjet, hvordan 
det virker med gummibåden.

Hvordan virkede samarbejdet?
– det fungerede fortrinligt. når jeg kaldte 
logistikken op og bad om forsyninger, kom 
de som aftalt. det fungerede også godt 
med gummibådene. Vi var kun os selv som 
flotille i øvelsen, men det kunne godt være 
tænkt i større skala med deltagere fra øv-
rige MFP-flotiller og fra politihjemmeværnet, 
der kan melde ind til øvelsen fra obser-
vationer i land. der kunne også være grå 
skibe med, der kunne melde observationer 
ind ude fra vandet, som MFP-gummibåden 
kunne sendes ud til osv.

Hvad er de vigtigste erfaringer?
– det var vigtigheden i sejladsplanlægnin-
gen. når det er muligt at lave sejladsplan-
lægning i det omfang, vi gjorde, så er det 
helt klart at foretrække. Så kan man nå at 
tage højde for flere ting på forhånd i stedet 
for, når man står derude f.eks. i lavvandede 
områder osv. Vi opererede jo i et meget 
krævende farvand. 

Hvad var din bedste oplevelse
– det, jeg synes, der var fantastisk at 
opleve, var folkenes lyst til at løse opgaven. 
den entusiasme og energi. Vi havde jo trods 
alt været på politiopgave dagen før. 

det var også godt at opleve, at sejlads-
planen virkede efter hensigten. det, vi har 

lært i teorien, det virker, og folk agerer og 
reagerer, som de skal. endelig var det godt 
at få materiellet testet under realistiske for-
hold, og jeg sad for første gang i stor skala 
og arbejdede med det elektroniske søkort i 
kommandokøretøjet. det var en rigtig rigtig 
god øvelse, som vi bestemt glæder os til at 
gentage.

Anders Pradel på sin plads 
i kommandokøretøjet 
under COASTEX

Kommandokøretøjet fulgte 
med fra land

Træning i sætning af gummibåd i fremmed havn var et af 
målene med øvelsen

Opbevaring af brændstof og pyroteknik 
(som her) stillede særlige krav

Foto: Alex Bech

Foto: Alex Bech

Foto: A
lex B

ech

Foto: Alex Bech

Øvelse: COASTeX i regi af HVF 201 MFP
Periode: 11. august
Sted: Fra Svendborg mod uret omkring 
Tåsinge og videre ned omkring Langeland 
med afslutning ved Spodsbjerg.
Deltagere fra MFP: Ca. 20 mand fra 
MFP 201, MFP-division og LOG-division.
Anvendt MFP materiel: 1 Komman-
dokøretøj, 2 gummibåde. Logistikken: 
4 køretøjer til transport og transport af 
farligt gods: brændstof og pyroteknik. (to 
bus-let’er, en combi-van og en lastbil)
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Havforskerbesætning 
leverede varen for 18. gang
-Udfordrende, sjove, anderledes og meget lærerige sejladser,  
siger besætningen og opfordrer flere til at melde sig som  
gaster i havforskerbesætningen

”Blev varen leveret?”, Henning Bach, far-
tøjsfører og koordinator på MHVs havfor-
skersejladser kigger rundt på sin syv mand 
store havforskerbesætning, der sidder 
bænket til debriefing i messen på MHV 805 
GeMInI i Slipshavn.

nils Thorlak og Flemming Meldal, hen-
holdsvis operativ gummibådsfører og gum-
mibådsgast nikker og uddyber:

”det synes vi, den gjorde. Forskerne blev 
sejlet ud til markeringsbøjen. dykkeren gik 
ned på otte meter vand for at foretage en 
udskiftning af hydrofonen. desværre viste 
det sig, at både hydrofon og den akustiske 
alarm var væk – revet løs. den planlagte 
hydrofonudskiftning kunne derfor ikke 
foretages, og vi returnerer til MHV 805 med 
forskerne”, forklarer nils Thorlak og tilføjer: 
”deres humør var ikke højt, skulle jeg hilse 
og sige”.

Besætning deler havforskers 
frustration
et par timer tidligere på GeMInI, der ligger 
opankret syd for Sprogø. Lotte Kindt-Larsen, 
havbiolog, ph.d. studerende på dTU Aqua 

og forskningsleder på projekt ”reduktion 
af bifangst af marsvin” entrer dækket på 
hjemmeværnsfartøjet fra gummibåden med 
et lidt frustreret udtryk og ordene:

”Vi har mistet både hydrofon og akustisk 
alarm. Jeg forstår det ikke rigtig, for udsty-
ret var fortøjret optimalt”.

Lotte Kindt-Larsen er frustreret og ærger-
lig. Med hydrofonen har hun mistet mange 
værdifulde optagelser af de klik, marsvin 
udsender, når de hører en akustisk alarm. 

Besætningen deler hendes frustration. 
Flere af dem kender nemlig Lotte og hendes 
forskningsprojekt ganske godt efter flere 
havforskersejladser med hende og hendes 
team. 

Får brugt uddannelserne og lærer 
nyt af forskerne
Flemming Meldal, 69 år, kommunikations-
gast, sygdomsbehandler og gummibåds-
gast, HVF 255 Korsør har været med på tre 
havforskersejladser, og han er begejstret. 

”det er fint nok med træningssejladser 
– og selvfølgelig er det nødvendigt at øve 
sine færdigheder – men på et eller andet 

tidspunkt er du 
jo udlært i at 
slukke en brand 
og føre en gum-
mibåd. det er 
lidt ligesom at 
lære at køre bil. 
På et tidspunkt 
har du lært det, 
og så vil du altså 
også gerne ud 
og køre i bilen”.

”Havforsker-
sejladser er virkelige missioner, hvor du får 
brugt al din uddannelse og træning. det er 
det ene store plus. det andet er mødet med 

AF BeTH Werner
FOTO: OLe FrIIS

Havforskerbesætningen på opgave i Storebælt. Man skulle ud 
og hente lytteudstyr, en såkaldt hydrofon, ved den gule bøje. 

Hydrofonen havde desværre revet sig løs og var væk

Flemming Meldal

14 MARTHA  |  nr. 3 2013

HAVFOrSKnInG



havforskerne. de fortæller gerne om både 
målet med og indholdet i deres forsknings-
projekter, og det er spændende og ny viden 
for os”. 

nils Thorlak, 
57 år, vagtchef, 
næsten fær-
diguddannet 
fartøjsfører og 
gummibådsfører, 
HVF 255 Korsør 
nikker til sin kol-
legas beskrivelse 
og opfattelse 
af havforsker-
sejladserne og 
supplerer:

”MHV fungerer som platform for forskerne 
i deres forskningsarbejde. Udover at stille 
skib, besætning og udstyr til rådighed, ser-
vicerer og hjælper vi, i det omfang vi kan”.

nils Thorlak har deltaget i 12 havfor-
skersejladser og har gennem dem gjort en 
interessant iagttagelse blandt kollegerne. 

”når vi har forskerne ombord, fornem-
mer jeg, at vores professionalisme lige får 
en tand mere, og det er dejligt at opleve”, 
siger han.

Behov for flere gaster 
i hav forskerpuljen
Henning Bach, fartøjsfører 
og koordinator på havfor-
skersejladserne, fortæl-
ler, at hans besætning på 
dagens sejlads er samlet fra 
flotillerne i Korsør, nyborg, 
Svendborg, Assens og Vor-
dingborg.

”Jeg har en pulje på ca. 
60 gaster fra hele landet at 
trække på til havforskersej-
ladserne. eller rettere 30-35, 
hvis vi taler reelt aktive. Og 
det er faktisk for lidt i for-
hold til den efterspørgsel, vi 
oplever fra forskerne. derfor 
vil jeg meget gerne opfordre 
gaster rundt omkring i lan-
det til at melde sig til puljen. 
det kræver ingen specielle 
forudsætninger udover den 
uddannelse, gasterne al-
lerede har gennemført som 
aktive i MHV. Jeg bejler 
nok mest til pensionister og 
efterlønnere eller andre, der 

”Havforskersejladser er 
virkelige missioner, hvor du 
får brugt al din uddannelse og 
træning"

Havforskere på vej ud med gummibådenBesætningen får et spændende indblik i havforskernes projekter

Klargøring til afgang, 
mens havforskerne  
får deres specialudstyr 
om bord

Man får brugt alt det, man kan, 
på havforskersejladserne

Sejladserne foregår oftest på 
hverdage i dagstimerne

Nils Thorlak
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er disponible i dagtimerne på hverdage, for 
det er i dette tidsrum, sejladserne foregår”, 
forklarer Henning Bach.

En opringning fra SOK og havfor-
skerne må passe sig selv
Henning Bach betegner samarbejdet med 
de forskellige havforskere som givende for 
begge parter. ”Forskerne er meget, meget 
taknemmelige for den hjælp og støtte, 
vi giver, og vi er omvendt glade for at få 
mulighed for at kombinere sejladserne med 
meningsfuld støtte til havforskerne. det, 
synes folk, er udfordrende og skægt. For 
slet ikke at tale om al den viden og indsigt, 
vi får inden for det naturvidenskabelige om-
råde”, fortsætter Henning Bach og slynger 
pludselig et testspørgsmål ud til underteg-
nede. 

”Ved du, hvad 
makroalger er? 
nej, det tænkte 
jeg nok. det er 
da tang”, griner 
Henning Bach.

På spørgsmå-
let, om havfor-
skersejladserne 
også har inklu-
deret en SAr, 
svarer Henning 
Bach.

”det har vi faktisk oplevet i det Sydfynske 
Øhav. Vi var på vej tilbage fra havforsker-
sejlads, da vi fik en melding om en søred-

ning. I den situation må havforskere så 
være havforskere, for søredning kommer før 
alt andet”.

Vigtigt med 
en kernebe-
sætning
Karsten Trap, 66 
år og motorpas-
ser, HVF 244 
Svendborg har 
trods sin korte 
tid i MHV – siden 
juni 2012 – 
været med på 10 
havforskersej-
ladser.

”det er spændende sejladser, hvor jeg 
både møder nye mennesker og lærer noget 
nyt. det er også sejladser, som jeg opfatter 
som lidt mere afslappede end trænings-
sejladserne. det, tror jeg, skyldes, at vi er 
en lille kernebesætning, der efterhånden 
kender hinanden godt. det er en fornøjelse 
at deltage i de her sejladser, og som folke-
pensionist har jeg jo tiden til det”, forklarer 
Karsten Trap. 

Henning Bach supplerer:
”I princippet står jeg på et nyt fartøj med 

en ny besætning, hver gang vi skal ud med 
havforskerne. Heldigvis er det lykkedes mig 
at samle en lille kernebesætning på fem-
seks mand. Sejladsen glider noget nem-
mere, når en del af besætningen kender 
hinanden i forvejen.

Karsten Trap Andersen

Henning Bach

Fakta
21. januar 2013 underskriver MHV og 
dansk Center for Havforskning (dCH) 
en samarbejdsaftale om assistance og 
støtte til forskere på danske universi-
teter med tilknytning til dCH. Sejlad-
serne bliver døbt havforskersejladser.
Første havforskersejlads gennemføres 
21. maj 2013. Fra maj og frem til 24. 
oktober 2013 er der gennemført i alt 
18 sejladser Sejladsernes længde har 
varieret fra en dag til seks dage og er 
foregået i Storebælt, Lillebælt, Sydfyn-
ske Øhav, Kerteminde Bugt, Kattegat 
midt og nord samt Limfjorden. Se kort.
Præsterede mandetimer per 24. okto-
ber 2013 er ca. 6.300 timer.
Havforskersejladserne koordineres af 
fartøjsfører Henning Bach, Korsør og 
gennemføres i et samarbejde mellem 
Henning Bach og fartøjsfører Mogens 
Grimstrup, Struer. 

er du interesseret i at blive medlem 
af havforskerpuljen, kan du kontakte 
koordinator og fartøjsfører Henning 
Bach på telefon 9132 6133 eller mail: 
335374@hjv.dk
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Vejspærring  
på vandet
Til næste år får Maritime Force Protection tunge 
maskingeværer til havnebevogtning. Martha tog med  
til Jægerspris skyde- og øvelsesterræn, da en gruppe 
MFP'ere lærte at skyde med det kraftige våben

“efterse gevær. Lukke- og affyringsafstand 
kontrollere. Lad gevær. 500 meter – fjendt-
ligt køretøj nedkæmp!”

Luften bliver gennemboret af øredøvende 
metalliske smæld og tilhørende trykbølger. 
Projektilerne suser hen over græsmarken 
mod tykke stålplader i det fjerne. Hvert 
femte projektil trækker et lysspor efter sig 
som hjælp til præcisionen.

"når projektilerne slår ned i havet, er det 
faktisk endnu nemmere at se, om man ram-
mer – selv på afstande op til to kilometer", 

forklarer Ledende skydelærer ved Marine-
hjemmeværnsdistrikt Øst, premierløjtnant 
Axel Claville.

Han er ansvarlig for uddannelsen i tungt 
maskingevær (TMG) M/50, som Maritime 
Force Protection skal være operative med 
ved  udgangen af 2014 i forbindelse med 
maritim bevogtning, og han havde ikke svært 
ved at finde kursister til det nye kursus.

Med det nye effektive våben er MFP-styr-
ken meget tæt på at være i mål med deres 
materielpakke og det nye koncept, som har 
været undervejs i et par år.

TEKST OG FOTO AF SØren FrederIKSen
TMG TIL MFP

Som målet til venstre viser, er præ-
cisionen langt større, når TMG’en er 
monteret i soft mount. Her har der 
været skudt med salonpatron i plast

Fakta om 
12,7 mm MG 
M/2001 QCB
12,7 mm-maskingeværet M/50 kan 
skyde såvel enkeltskud som automatisk. 
det er et båndfødet, luftkølet våben, 
der er fremstillet i USA og indført i det 
danske forsvar i 1950. 
12,7 mm-maskingeværet M/2001 (TMG 
2001) er et 12,7 mm M/50-maskinge-
vær med Quick Change Barrel (QCB) 
fra Fn Herstal i Belgien. det blev indført 
i Søværnet i 2001.

Kaliber: 12,7 mm 
Vægt: 38,1 kg 
Længde:  165,5 cm
Skudkadence:  400-600 skud/min.
Mundingshastighed: 880 m/sek.
effektiv rækkevidde: 1.800 m

Første kursus med det nye kraftige våben  
i Jægerspris var en spændende oplevelse. 

Her skydes med TMG monteret i soft mount
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”Man kan opsætte 
vejspærringer på land, som 
stopper uønskede køretøjer, 
men man kan ikke opsætte 
vejspærringer på vandet, 
som stopper uønskede 
fartøjer. Det kræver bly”

25 timers uddannelse
denne lørdag i efteråret er 12 kursister fra 
flotiller i både øst og vest samlet i Jægers-
pris skyde- og øvelsesterræn for at gennem-
føre den praktiske del af TMG-grunduddan-
nelsen – godt hjulpet af fire skydeledere, 
som Axel Claville har uddannet til formålet. 
den teoretiske del af den i alt 25 timer 
lange uddannelse har kursisterne allerede 
været igennem nogle uger for inden. nu 
handler det om at lære at skyde med ‘Ma 

deuce’, som amerikanerne kalder M/50.
"Hun er god, ik’? det er bare at sigte efter 

skroget i vandlinjen – det stopper hvad som 
helst", siger Axel Claville og nikker hen mod 
de fire M/50’ere, som sender den ene tunge 
salve af sted efter den anden.

der er to mand ved hver TMG: den ene 
er skytten, som enten står, sidder eller 
ligger ned bag maskingeværet. den anden 
hjælper med at kontrollere og lade maskin-
geværet med ammunitionen på hele 12,7 
mm. To TMG’ere er monteret på feltaffuta-
ge, og de to andre er monteret i soft mount, 
som reducerer rekylen, gør det nemmere at 
styre maskingeværet og øger præcisionen. 
Stemningen er god, men også koncentreret. 
der er respekt for, hvilken skade et våben 
af den kaliber kan forårsage. 

TMG-uddannelsen  
indeholder …
• Anvendelse
• Funktionering
• efterse og ‘klar til kontrol’
• Lukke og affyringsafstand
• Lade/aflade/genlade
• Adskille/samle
• Feltaffutage
• Soft mount
• Vedligeholdelse
• Sigteøvelser
• Klar- og skydestillinger
• Skydning David og Goliath! Axel Claville viser, hvor 

lille en M/95 er i forhold til M/50’eren

Luften over Jægerspris genlød af skudsalverne fra MFP's nye våben
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Ildkraft til antiterror
det kan da også virke voldsomt, at Marine-
hjemmeværnet skal have den type ildkraft. 
derfor benytter Jens Walther, kommandør 
og Chef for Marinehjemmeværnet, lejlighe-
den til at gentage, hvorfor Maritime Force 
Protection bliver udstyret med TMG, da han 
denne eftermiddag er på besøg i øvelsester-
rænnet.

"Man kan opsæt-
te vejspærringer på 
land, som stopper  
uønskede køretøjer, men  
man kan ikke opsætte vejspærringer på 
vandet, som stopper uønskede fartøjer.  
det kræver bly.

- det vil f.eks. være rele-
vant ved antiterror-opgaver 

for politiet, hvor TMG’en er særdeles vel-
egnet til hurtig sejlende mål", fastslår Jens 
Walther og tilføjer med et smil:

"Og så passer TMG’ rækkevidde også 
godt til Marinehjemmeværnet. den er cirka 
en sømil".

Projektilet på 12,7 mm skarppatron  
vejer hele 42 g. Her ses den sammen  
med 5,56 mm ammunition til  
gevær M/95, som kun vejer ca 4 g

Hvad synes du om TMG og uddannelsen?

Søren Stampe, Flotille 125, Marine-
hjemmeværnsdistrikt Vest
– det er et kraftigt våben, som vi har set 
frem til at få til effektiv havnebevogtning. 
Men af samme årsag er det et våben, 
som jeg håber, at jeg aldrig kommer til at 
bruge for alvor.
– det er en god uddannelse, hvor det har 

overrasket mig, at TMG’en faktisk er nemmere at indstille og sigte 
med end LMG’en.

Heinrich Jensen, Flotille 116, 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest
– det giver en følelse af, at alle bare kan 
komme an, og at vi nok skal bestemme, 
hvor langt de skal gå. det er et våben til 
at skræmme – jeg har i hvert fald ikke lyst 
til at stå i den forkerte ende af det.
– Vi har lært ekstremt meget på kort tid. 

Men det er på en god og forsvarlig måde.

Kasper Steffensen, Flotille 201, 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst
– det giver et sus i kroppen, når man 
skyder med den – det er en fed fornem-
melse. TMG er ideel til bevogtning, fordi 
den er så voldsom og lige på – og dermed 
skræmmende for en fjende.
– det er en supergod uddannelse, hvor 

jeg ikke har været i tvivl om noget, og hvor der hele tiden har 
været kompetente folk klar til at hjælpe.

Bo Christiansen, Flotille 200, 
Marinehjemmeværnsdistrikt Øst
– Jeg er overrasket over, hvor enkelt et 
værktøj det er at arbejde med. det tager 
ikke lang tid, før man har styr på det 
grundlæggende. Og så giver det et adrena-
linkick at skyde med TMG – samtidig med 
at jeg har respekt for det, fordi jeg ved, 

hvor meget skade det kan gøre. det er et våben, som skal afskræk-
ke, og som gør havnebevogtning mere sikker for os, fordi det kan 
tvinge en modstander til at vende om, længe før han når ind til os.
– Underviserne har gjort et kæmpe stykke arbejde. Jeg er især 
imponeret over det materiale, som vi har fået udleveret. det vil 
jeg kunne bruge igen og igen, hvis jeg får behov for at få noget 
genopfrisket.
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SAr-ekspertise 
i konstant udvikling

AF nInnA FALCK

Marinehjemmeværnets lille 
pulje af specialister inden 
for Search And rescue får 
konstant udvidet deres 
kompetencer til glæde for 
Marinehjemmeværnet, for 
det danske sø red nings-
bered skab og for sam-
arbejds partnerne ude i 
verden

når Marinehjemmeværnets SAr-specialister 
underviser navigatører i Afrika, kan de træk-
ke på deres erfaring med undervisningen i 
Marinehjemmeværnet, og når de deltager 
i redningsøvelser som ’SAreX Greenland 
Sea’ i Arktis, kan de trække på læringen 
fra deres deltagelse i andre internationale 
øvelser. Samtidig har uddannelser ved US 
Coast Guard og HM Coastguard givet et højt 
fagligt niveau og et godt engelsk SAr-sprog. 

Tilbage i danmark samles erfaringerne op 
til glæde for undervisningen i Marinehjem-
meværnet og som input til arbejdet med 
den danske SAr-manual, ’SAr danmark’. Li-
gesådan åbner både erfaringer og netværk 
dørene for flere internationale opgaver.

SAR specialister til arktisk øvelse
det er netop netværk og erfaring, som er 
grunden til, at Marinehjemmeværnets SAr-
specialister igen i år deltog i den arktiske 

øvelse, ’SAreX Greenland Sea 2013’. Her 
har SAr-specialisterne bidraget til øvelsen 
hele vejen rundt. de har både deltaget i 
forberedelsen, gennemførelsen samt  den 
efterfølgende evaluering og opsamling af 
lessons learned. Ved selve øvelsen i septem-
ber var fire SAr-instruktører af sted: Leo 
Bram, Bjarne Toft Madsen (B.T. Madsen), 
John Strøbæk og Lars Schwaner. de sejlede 
med på øvelsens skibe, hvor de fungerede 
som instruktører og observatører. 

Passagerskib i nød
Øvelsen foregik ved Østgrønland og kørte 
efter præcis de samme scenarier som i 
2012. Krydstogtskibet, ArTIC VICTOry, 
med 250 ombord var først forsvundet ud for 
kysten, og senere havde skibet mistet en 

redningsflåde med 16 om bord. det gav et 
eftersøgningsscenarie, hvor der blev trænet 
samarbejde om søgemønstre og 'on scene 
coordinator'-rollen. 

Senere var det uheldige krydstogtskib 
gået på grund inde i Kong Oscars Fjord, 
hvor det var sprunget læk og oven i købet 
havde flere småbrande om bord. Her skulle 
trænes brandslukning, redning og evaku-
ering. I land var beredskabet optaget af at 
registrere de evakuerede passagerer, etab-
lere nødhospitaler og iværksætte den videre 
evakuering af både sårede og raske, som 
jo ikke kunne blive på den øde og kolde 
grønlandske østkyst.
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Fra venstre: John Strøbæk, B.T. Madsen, 
Lars Schwaner og Leo Bram
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Plads til flere i 
SAR-teamet
John Strøbæk og B.T. Madsen har i mange år 
været frontløberne i SAr-specialet i Marinehjem-
meværnet. de har stor erfaring, de har taget ud-
dannelser i udlandet, og de har været på mange 
internationale opgaver. Lars Schwaner og Leo 
Bram er også erfarne medlemmer af MHV SAr-
team, og der må gerne komme flere kræfter til, 
men det kræver noget af den enkelte. 

Grundlæggende skal man være en rutineret 
fartøjsfører, og man skal have gennemført 
instruktørkurset. Så kan man komme i gang 
som SAr-instruktør i Marinehjemmeværnet, 
hvor der er rigeligt at se til. der skal afvikles 
fire SAr-kurser om året, der er planlægning og 
gennemførelse af distriktsøvelserne, og der er 
den lokale vejledning og evaluering ved flotil-
leøvelserne. når det er klaret, kan man se på, 
om der er overskud til deltagelse i de internatio-
nale opgaver, som kræver stor SAr-erfaring og 
evnen til at begå sig på engelsk. den personlige 
videreuddannelse og træning kan være et SMC-, 
eller JrCC-kursus hos Søværnet, eller det kan 
være uddannelser i udlandet. 

Har du evner inden for navigation, undervisning 
og engelsk, men også lysten og ikke mindst 
tiden, kan du komme til at indgå i Marine-
hjemmeværnets SAr-team. Her venter store 
udfordringer og spændende oplevelser. Kontakt 
John Strøbæk på mail hvf367-opo@hjv.dk eller 
SAr-ansvarlig på Slipshavn, Tine Ovens, på mail 
hvs-mhs6@fiin.dk, hvis du vil vide mere.

I øvelsen deltog skibe, fly, helikoptere, 
læger, politi mv. fra Island, Canada, USA, 
Grønland og danmark. Fem ud af i alt otte 
nationer, som har forpligtet sig i ’The Arctic 
SAr agreement’ fra 2011. 

Fokus på evakuering
For SAr-instruktørerne fra Marinehjem-
meværnet går specialiseringen for tiden på 
redningsscenariet. evakuering er en helt 
afgørende opgave for aktionens succes ved 
et worst case scenarie med en ulykke på et 
stort passagerskib. Her er principperne de 
samme i Arktis som i Østersøen, og erfarin-
gerne fra BALTIC SAreX kom i brug.

”Vi havde jo lavet et forarbejde hjem-
mefra, så vi havde et skema til brug ved 
masseevakueringer, som vi har lavet på 
baggrund af erfaringerne fra BALTIC SAreX 
med evakueringsøvelser på færgen POVL 
AnKer. På den måde har BALTIC SAreX 
været en stor kilde til vidensopsamling, som 

vi kan gøre rigtig god brug af i 
andre sammenhænge”, fortæl-
ler John Strøbæk, og Leo Bram 
supplerer;

”Ved evakueringer skal man 
jo have styr på, hvilke teams 
der er om bord, og hvor de har 
været. de må jo ikke gå til det 
samme sted to gange. det er stort 
logistisk og systematisk arbejde 
midt i røg og blinklys. der blev 
brugt oversigter over skibet, og 
man lavede krydser for, hvor man 
havde været, hvor der havde 
været brand osv”.

Vi bliver bedre
de nye erfaringer og den nye 
viden kan Marinehjemmevær-
nets SAr-specialister nu bruge til 
glæde for både det nationale og 
det internationale SAr-miljø.

”Vi lærer, og vi bliver bedre, 
og det hele er efterhånden mere 
og mere internationalt. Her i 
SAreX har vi brugt den interna-
tionale SAr-manual ’IAMSAr’ og 
ikke ’SAr danmark’, som er den 
danske SAr-manual. På den måde 
lærer vi, hvordan man gør det 
internationalt, og vi tager de gode 
erfaringer med til at forbedre det 
danske SAr-beredskab”, fortæl-
ler Leo Bram, som var med i Grøn-
land for anden gang.

Islandsk medic team arbejder med skema 
for evakuering

Redningsfolk og redningsudstyr opsamles. 
De er kastet ud fra et transportfly fløjet 
direkte ind fra Canada
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Torsdag den 12. september gik fartøjsfører, 
løjtnant dorthe Vennits, og hendes mand, 
kaptajnløjtnant Søren Vennits, begge fra 
Flotille 369 Holmen, ind gennem buerne på 
Københavns politigård. Oppe i et af de store 
mødelokaler blev de modtaget af politidirek-
tør, Thorkild Fogde, otte gymnasieelever fra 
Gentofte og repræsentanter fra festarrange-
mentet, distortion, der i maj måned havde 
sat København på den anden ende med 
masser af fest og musik.

Årsagen var, at dorthe skulle modtage 
en venlig tak for en hurtig og ekstraordinær 
indsats, da noget gik grueligt galt under 

festen. en flok unge forulykkede med deres 
båd i havnen, og dorthe og hendes besæt-
ning på det lokale marinehjemmeværnsfar-
tøj ilede til hjælp og fik i samarbejde med 
blandt andet dansk Søredningsselskab og to 
tililende læger reddet de forulykkede i land 
og ydet førstehjælp.

En hjælp, der betød  
meget for politiet
I slutningen af august kom der så et brev 
dumpende ind ad døren til dorthe med en 
invitation til et lille møde på politigården, 
hvor politidirektøren sagde officielt tak for 
indsatsen, og samtidig kvitterede med 1.000 
kroner.

”det betyder rigtig meget for os, når 
folk hjælper til. det betyder meget mere, 
end folk tror. Vi er fuldstændig afhængige 
af, at folk giver os de oplysninger, vi skal 
bruge i vores arbejde, og at de hjælper os i 
hverdagen”, siger Thorkild Fogde, der flere 
gange i ugens løb uddelte penge og tak 
til almindelige borgere, der i det forløbne 

år har hjulpet i særlige situationer, og kan 
bære titlen ’hverdagens helte’. de 1.000 
kroner er en erkendtlighed og en dusør for 
denne hjælp.

Dusøren er til hele besætningen
”Jeg måtte kun tage en enkelt med herind, 
så jeg valgte min mand. Også fordi han er 
vores flotillechef”, smiler dorthe Vennits.

”Men dusøren her er ikke kun min. den er 
til hele besætningen. de var fantastiske den 
aften, og vi gjorde alt det, vi har øvet og 
lært. det var godt at se, at det også kunne 
bruges i praksis”, tilføjer hun.

efter den dramatiske aften, evaluerede 
dorthe og besætningen oplevelsen. de 
havde fået en rigtig god snak, og den snak 
skulle fortsætte, fordi dorthe ville bruge 
belønningen fra politiet til en frokost for 
besætningen. 

en ting er dorthe Vennits dog lidt ked af;
”Vi har aldrig fået at vide, hvordan det 

ellers er gået de sårede. Men jeg håber, de 
alle er kommet sig godt”, siger hun.

Vi gjorde bare det, 
vi har lært
Fartøjsfører dorthe Vennits, modtog politiets dusør for en effektiv og hurtig indsats, 
da 12 unge mistede herredømmet over deres båd en sen majaften, og hendes fartøj 
var først på pletten til redningen

12 unge mennesker blev reddet i land 
af Marinehjemmeværnet. Her ses 
ambulancerne, der ventede ved Nordre 
Toldbod, da HVIDSTEN kom ind

AF HeLLe KOLdInG

Politidirektør Thorkild Fogde taler til Dorthe 
Vennits, otte gymnasieelever, som opdage-
de ulykken og slog alarm og øvrige aktører 
fra den skæbnesvangre aften 31. maj, hvor 
der blev ydet en stor redningsindsats

Foto: Per Lynge 

Politidirektør, Thorkild Fogde, og Fartøjsfører, Dorthe Vennits, ved overrækkelsen af dusø-
ren på Politigården

Foto: Per Lynge

Foto: dorthe Vennits 
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Oversergent Per Vognstrup, 
kommandobefalingsmand i Flo-
tille 369 Holmen, troede, at han 
1. oktober skulle til almindeligt 
befalingsmandsmøde i flotillen. 
Men der var andre planer for 
aftenen. Formand for Hjem-
meværnsfonden, den Kom-
mitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, overrakte nemlig 
Per Vognstrup en hædersgave i 
form af et legat på 5.000 kr.

Jørgen Falkenberg fra Flotille 
367 dragør har indstillet Per 
Vognstrup. Han har motiveret 
sin indstilling med den måde 
Per Vognstrup har klaret at 
leve med den alvorlige skade, 
som han pådrog sig under en 
hjemmeværnsøvelse i Brikby i 
1998. Skaden har bl.a. betydet, 
at Per Vognstrup har smerter, 
og at han har måtte opgive sit 
oprindelige arbejde. Alligevel 
tager han aktiv del i tjenesten 
i flotillen.

”Per er så afgjort en af de 
hjemme værnsfolk, der fortjener 
at modtage en hædersgave 
fra det Hjemmeværn, som han 
trods skaden – stadig taler så 
varmt for”, understreger Jørgen 
Falkenberg i sin motivation.

det var en stor glæde for Jens 
Hald at kunne hylde Per Vogns-
trup for hans ukuelige vilje til 
at holde fast i det, der betyder 
noget i livet; kammeraterne, 
Hjemmeværnet og frem for 
alt viljen til at gøre noget for 
samfundet. ”du er et eksempel 
til efterfølgelse”, understregede 
han. 

nyT OM nAVne

Hædersgave fra HjemmeværnsfondenMarinehjemmeværnsdistrikt Øst

Slipshavn

Kaptajnløjtnant Per Tom-
merup, Flotille 361 Isefjorden 
er fratrådt som flotillechef pr. 
31. MAJ. Han afløses af premi-
erløjtnant John rømer.

HJEMMEVæRNETS FOR-
TJENSTTEGN ER TILDELT:

PL Alex Asger Olsen,  
Flotille 255 Korsør
OS Kim Bennetsen,  
Flotille 241 Odense/Kerteminde
OS Merete Wieder Thorsen, 
Flotille 242 Østfyn

OS Trine Holm,  
Flotille 362 Helsingør

OK erik Grubak genindtrådte 
28. august som Chef for 
Marinehjemmeværnssektion 
Slipshavn efter afsluttet udsen-
delse til Kosovo. Han afløste 

OK Leif Petersen, som blev 
hjemsendt (pensioneret) ved 
kommandoskiftet. God vind til 
Leif Petersen.

AF HeLLe KOLdInG

Overværkmester Erik P. 
Sørensen er pr 1. januar 2014 
beordret til varig tjeneste ved 
MHd Vest som PLL05.

HJEMMEVæRNETS FOR-
TJENSTTEGN ER TILDELT:

MG Frederik K. Andersen,  
Flotille 115 Frederikshavn

MG Per F. Jensen,  
Flotille 115 Frederikshavn

SG Lars N. Klemme,  
Flotille 121 Hanstholm
PL Bjarne Thyrrestrup,  
Flotille 122 Thyborøn
PL Steen Trolle,  
Flotille 124 Århus

Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

En synligt overrasket og 
bevæget Per Vognstrup 
mod tager hædersgaven 
fra Hjemmeværnsfonden

AF HenrIK SInKBæK JACOBSen
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Post danmark
Magasinpost SMP
Id-nr. 426052013: 

Et rundt år for Marine-
hjemme værnets skibe
I år har været er rundt år for mange 
skibstyper i Marine hjemme værnets flåde 
gennem tiden. Vi har kunnet fejre både 
10-, 35-, 40- og 55-års jubilæum.

AF HenrIK e. eLBOrOUGH

Ikke mindre end fire 'førsteudgaver', og dermed fire af Marinehjemmeværnets i alt seks skibsklasser, har 
haft runde jubilæer i år.

 55 år: 70-klassen
MHV 70 SATUrn indgik i nummer 8. februar 1958. 
de i alt tre træskibe i MHV 70-klassen var den første 
skibstype bygget til Marinehjemmeværnet.

40 år: 90-klassen 
MHV 90 BOPA blev søsat 18. april 1973. MHV 
90-klassens fem skibe var de første stålskibe, 
som blev bygget til Marinehjemmeværnet.

 35 år: 20-klassen
MHV 20 BAUnen indgik i flåden 26. oktober 1978. 
MHV 20 BAUnen, MHV 21 BUdSTIKKen og MHV 22 
KUreren blev alle tre søsat i 1978. MHV 20-klassen 
var glasfiberskibe, og de i alt seks fartøjer havde en 
forholdsvis kort karriere i Marinehjemmeværnet. 

10 år: 900-klassen 
MHV 901 enØ indgik i flåden 18. oktober i 
2003. Således har også Marinehjemmeværnets 
nyeste og mest moderne skibsklasse rund fød-
selsdag i år. 900-klassen omfatter 12 fartøjer 
og er den eneste af de fire klasser, der i dag er 
i tjeneste i Marinehjemmeværnet.


