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MFP på 
Plads  
– også under 
overfladen
Jeg har netop gennemført operativ 
kontrolinspektion af de fire MFP-flotiller. 
Resultatet blev, at tre flotiller blev erklæ-
ret operative. Hermed er der sat et flot 
punktum for en succesfuld implementering 
af det maritime bevogtningskoncept, der 
blev kølstrakt for fire år siden.

Det er imponerende, at tidsplanen 
har holdt, når vi samtidig husker, at der 
har fundet en del udvikling sted parallelt 
med implementeringen, med alt hvad det 
indebærer på både materiel- og uddan-
nelsesområdet. Vi skal også huske, at det 
oprindelige koncept blev udvidet med en 
undervandsdimension, som dette nummer 
af Martha sætter fokus på.

Med side scan sonar og undervands-
droner har MHV fået tilført en helt ny 
kapacitet, der gør det muligt at operere i 
en ny dimension - vandsøjlen. Den tekno-
logiske udvikling har betydet, at det også 
har været økonomisk muligt at få SAIS på 
fartøjernes gummibåde. Det styrker sik-
kerheden til søs og giver også fartøjerne 
mulighed for at støtte politi, SKAT  
og andre med undervandseftersøgninger.

Tilførsel af SAIS og droner har betydet,  
at vi nu også under vandet har – Et 
Marinehjemmeværn 
Med Mening.
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Fejrede søslag i Norge
Klar til fest. Marinehjemmeværnet markerede sammen med H.K.H. 
Kronprinsesse Mary 150-årsdagen for Slaget ved Helgoland blandt an-
det ved en festlig reception om bord på Marinehjemmeværnets fartøjer. 
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D-Day
Med Dannebrog til Portsmouth og Normandiet

Marinehjemmeværnet hjem i stuerne
Danskerne får set en del til Marinehjemmevær-
net. Mange frivillige har kastet sig ud i interviews 
og optagelser til både reportager ved TV-statio-
nerne og til kampagnefilm.

7
SAIS: 
Nu er der sonar i  
alle MHV-gummibåde med nye 
muligheder for at se, hvad der 
er under vandet. Læs alt om 
det nye udstyr.

Foto: Per Lynge
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MFP-STYRKEN

MFP:  
Et nyt stærkt kort  
i beredskabet
– til lands, til vands og under vandet
Maritime Force Protection-styrken bliver nu klar som ny skarp kapacitet inden  
for en stribe opgaver i havne, kystnære miljøer, i vandløb, åer og søer

MFP flotiller nu operative
Chef for Marinehjemmeværnet, komman-
dør Jens Walther, har været på operative 
kontrolinspektioner ved samtlige af Mari-
nehjemmeværnets i alt fire Maritime Force 
Protection-flotiller (MFP). Tre ud af de fire 
blev erklæret operative. Det betyder, at de 
nu indgår i værnets én-times beredskab. 
Det gør de som mobile, fleksible indsatsen-
heder med deres specialindrettede kom-
mandokøretøjer og deres trailerbaserede 
gummibåde med undervandskapacitet. 

MFP-Flotillerne har været under en gen-
nemgribende udvikling og opbygning, og de 
er i dag med deres specialiserede uddan-
nelser og udstyr ikke alene anvendelige til 
deres militære opgaver inden for beskyt-
telse af civile og militære skibe – de er også 
i høj grad en relevant støtte til politiet på 

søer og i indre farvande, hvor operationer 
kræver trailerbaserede gummibåde. 

Der er allerede en betydelig efterspørgsel 
på MFP kapaciteten, og med den nylige 
implementering af MFP’s avancerede un-
dervandssystem, ’SAIS’, er styrken blevet 
endnu mere anvendelig. Med SAIS kan 
enhederne ud over deres observationer 
fra gummibåden og kommandokøretøjet 
over vandet nu også opbygge et billede af 
aktiviteter eller genstande under vandet ved 
hjælp af sonar og ekkolod.

Klar til opgaverne
At MFP er klar til opgaverne, beviste de i 
marts, hvor 20 MFP-soldater deltog i den 
norske NATO-øvelse COLD RESPONSE. Her 
holdt de havne sikre i samarbejde med nor-
ske enheder, de udførte force protection for 

et Hollandsk flådefartøj, og de vendte hjem 
med nye erfaringer og store roser fra den 
hollandske skibschef.

I juni sendte en tragisk ulykke MFP på 
den hidtil største indsættelse med den nye 
undervandskapacitet. I eftersøgningen af 
en formodet druknet dykker i Furesøen blev 
i alt 17 MFP-soldater fra tre flotiller indsat 
med to gummibåde, to kommandokøre-
tøjer samt en undervandsdrone. De søgte 
uafbrudt i 16 timer og kunne med sonaren 
udpege en række positioner med mulige ob-
jekter, som drone- og dykkerhold bagefter 
– desværre forgæves – har undersøgt. 

Med tre – og på sigt fire – operative 
Martime Force Protection-flotiller kan Mari-
nehjemmeværnet tilbyde nye muligheder og 
et meget stærkt beredskab til samfundet og 
samarbejdspartnerne.

AF NINNA FALCK

Øvelse COLD RESPONSE: 
MFP-soldater og et norsk 
dykkerhold samarbejder 
om at sikre en havn over 

og under vandet. MFP 
brugte både sonar og 

undervandsdrone.
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KORT & GODT

Lokale samarbejdsøvelser  
om havmiljø
Der har i 2014 været en række planlagte 
samarbejdsøvelser i Jylland med de lokale 
beredskaber omkring olieforurening til søs. 
I flere flotiller har man trænet at trække 
beredskabspartnernes flydespærringer ud 
fra land. En opgave Marinehjemmeværnet 
er uddannet til at løse, og som nu trænes 
i havne, fjorde osv. med de lokale sam-

arbejdspartnere. Senest blev der øvet i 
Fredericia omkring et scenarie med et stort 
oliespild ud for de naturskønne kyster i områ-
det. Her trænede Flotille 134 Fredericia bl.a. 
at trække flydespærringer ud i stærk strøm 
sammen med Fredericia Brandvæsen. Det 
var svært, og der blev arbejdet om bord på 
MHV 909 SPEDITØREN, men det lykkedes.

Ny MHV-reklame  
i bybilledet
Marinehjemmeværnet i Thyborøn/Struer 
gør en ny indsats lokalt for at kapre nye 
medlemmer. Flotillechefens nye Merce-
des A-klasse er blevet pakket ind i folie 
og kører nu Struer og omegn rundt som 
en markant reklamesøjle for Marinehjem-
meværnet. Det var flotillechef kaptajn-

løjtnant Henning Kristensens egen idé at 
få beklædt sin bil med reklamer, nu han 
alligevel skulle have ny bil. Ideen blev 
godkendt, og et lokalt firma har lavet 
den folie, bilen er pakket ind i. Et flot 
resultat, og så beskytter det oven i købet 
lakken.

Foto: Jess AbrahamsenPolitiet have en meget travl dag til søs
Fredericia Brandvæsen udsætter flydespærringer i havnen

Travl dag ved 
Rock under 

Broen

Både politi og Marinehjemmeværn fik 
hænderne fulde under éndagsfestiva-
len, ’Rock under Broen’, ved Middelfart. 
Koncerterne og festen finder sted under 
Lillebæltsbroen lige ud til vandet, så til to-
nerne af bla. Marie Key, DAD og L.I.G.A. 
sværmede sejlskibe, motorbåde, speed-
både og jetski rundt ude i Lillebælt. Over 
30 gaster fra Flotille 246 Nordvestfyn, 
Flotille 243 Faaborg samt MFP-flotille 125 
Vest fra Randers var indsat til at assistere 
politiet. Politiet kontrollerede sejlerne for, 
om de overholdt hastighedskrav og pro-
millegrænser, og om de havde certifikater 
og redningsudstyret i orden. 150 kontrol-
ler, 38 bøder og 50 påtaler blev det til. 
Og så var der også lige en assistance, 
hvor fartøjet MHV 808 LYRA fra Faaborg 
var ude at assistere først en motorbåd 
og så yderligere en sejlbåd i problemer. 
LYRA endte med at have begge både på 
slæb til Middelfart Havn.

Foto: Lars C
hristian H

ostrup-Schultz

To både på slæb på én gang
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MFP søgte efter 
forsvundet 
dykker
En tragisk dykkerulykke i Furesøen lørdag 
den 31. maj medførte en omfattende efter-
søgning. Redningshelikoptere og dykkere 
fra bl.a. Københavns Brandvæsen havde 
søgt hele dagen, og hen ad aftenen kon-
taktede politiet Maritime Force Protection 
(MFP). Først fremme var kommandokøretøj 
og gummibåd fra MFP-flotille 200 Øst. De 
blev lidt senere forstærket med kollegaer 
fra MFP-flotille 201 Øst med deres køretøj 
og gummibåd. Der blev søgt hele aftenen 
og hele natten fra de to gummibåde med 
deres sonar, som ikke lader sig påvirke af 
lys og mørke. Der blev registreret ujævn-
heder på søbunden, og positioner blev nøje 
afmærket med bøjer og grundige notater. 
Klokken syv søndag morgen stødte et hold 
fra MFP-flotille 116 Vest til eftersøgningen. 
De havde kørt helt fra Frederikshavn med 
den ene af Marinehjemmeværnets to un-

dervandsdroner, da dronen på Sjælland var 
defekt. Dronen blev sat ud ved de afmær-
kede positioner, hvor den sendte billeder 
op fra bunden. MFP søgte til kræfterne var 
brugt op, og bagefter blev de afløst af dyk-
kere fra Søværnet, som søgte videre ved 
de afmærkede positioner. Alle var dybt  
fokuserede på at finde den 45-årige  
dykker for de pårørendes skyld, men  
han blev desværre ikke fundet.

HJORTØ igen i centrum  

ved Folkemødet
Folkemødet 2014 på Bornholm blev en 
stor succes med over 80.000 deltagere.

For Hjemmeværnet var omdrejnings-
punktet igen i år det lokale fartøj MHV 
903 HJORTØ, som fra sin centrale belig-
genhed i Allinge Havn dannede ram-
men om mange aktiviteter og besøg af 
en stribe politikere og debattører. Otte 
såkaldte 'informatører' fra Marinehjem-
meværnet guidede gæster og mødedelta-
gere rundt på HJORTØ og støttede med 
praktiske opgaver sammen med en stribe 
kollegaer fra de andre værn. Og der var 
rig mulighed for at fortælle om skib og 
opgaver. ”Jeg er virkelig overrasket over, 
hvor god stemningen var. Folk var sim-
pelthen så positive, åbne og nysgerrige, 
og derfor blev de mange besøgende også 
meget klogere på, hvad Hjemmeværnet 
er for en størrelse”, fortæller sergent og 
navigatør Anders Spur Hansen fra Flotille 

368 Køge. Den nye undervandsdrone blev 
også demonstreret for de mange gæster 
af Jon Høgsted Hansson, chefsergent og 
logistikbefalingsmand ved Marinehjem-

meværnsdistrikt Øst. Det gav et par 
aha-oplevelser for flere folketingsmedlem-
mer om, hvad Marinehjemmeværnet anno 
2014 har at byde på. 
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Forsvarsminister Nicolai Wammen interviewede tidligere forsvarsminister Søren Gade om 
dansk forsvarspolitik om bord på HJORTØ. Det var meget underholdende. 

MFP søgte hele natten med sonar fra to gummibåd og bagefter med undervandsdronen. 
Desværre forgæves. 

HUSK 
Informations-

seminar
For jer der arbejder med  

info i MHV 
7. til 9. november  
Sjællands Odde 

Tilmelding via AKOS

!
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KORT & GODT

Slukkede 
skibsbrand  

i Norge
Marinehjemmeværnet fra Vejle fik en 
ekstra oplevelse på togt til Norge i juni. 
Midt i dagens rengøringsrulle i havnen i 
Langesund observeres røg fra nabohav-
nen, og mens fartøjet ANDROMEDA iler 
mod stedet, gør besætningen brandsluk-
ningsmateriel klar. Det viser sig, at der er 
brand i to skibe, og med ANDROMDEAS 
kraftige brandpumper bekæmpes brand 
på først en drivende båd i havnen, og bag-
efter slukkede man branden på en båd, 
der lå fortøjet. Herefter kom det lokale 
beredskab til, og de danske helte kunne 
returnere til Langesund Havn.

Fra ANDROMEDA 
arbejdes der for at 
slukke skibsbrand 
i en båd i havnen, så 
den ikke bredte sig.

De spiller  
ganske enkelt godt

MFP på  
første live  
indsættelse
Siden Maritime Force Protection-Flotille 
125 Vest blev erklæret operative af Che-
fen for Marinehjemmeværnet 22. april, 
har de indgået i Marinehjemmeværnets 
beredskab. Og den 9. juni oplevede de 
så for første gang at blive indsat live. En 
lystsejler med hjerteproblemer lå i en 
sejlbåd sammen med sin kone nord for 
indsejlingen til Mariager Fjord. Søværnet 
kontaktede MFP-flotillen, der øvede med 
kommandokøretøj og gummibåd lige ud 
for Randers Fjord. Øvelse blev til virkelig-
hed, og de i alt fire gaster strøg nordpå. 
Da de nåede frem, havde manden sejlet 
sig selv og konen i havn og var blevet 
hentet af en redningshelikopter. Og 
MFP-gasterne havde fået en ny ople-
velse: ”Man oplever pludselig, at man er 
en lille ting, der måske kan gøre en stor 
forskel”, som divisionsfører, oversergent 
Jesper Salling, sagde efter indsættelsen.

Kort efter, at dette lidt tilbagelænede 
billede blev taget, ændrede øvelsen sig 
til alvor. 

Kvinderne er klar til at vise, at de kan marchere

Marinehjemmeværnets to orkestre har 
i marts og maj været til deres faste 
års prøver. Her vurderes orkestrenes 
musikfaglige niveau, og musikerne i 
både Kvindelige Marineres Musikkorps 
og i Marinehjemmeværnets Musikkorps i 
Randers skal i øvrigt demonstrere, at de 
kan marchere. 

Der spilles en stribe marcher, danske 
sange osv., og det giver Hjemmeværnets 
Musiksagkyndige, Arne Christensen, en 

musikfaglig respons på. Og selvom der 
altid er noget, der kan blive bedre, så 
klarede begge de flittige orkestre deres 
årsprøver med pæne roser. En over-
raskelse var det desuden, da Tambur-
korpset i Randers under deres årsprøve 
uropførte ’Flotillemarchen’, som dirigent 
Matthew Frandsen havde lavet fra flotillen 
til distriktschef, kommandørkaptajn Arne 
Petersen. Arne Petersen blev rørt og tak-
kede hjerteligt for marchen.

Foto: Per U. Nielsen
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Marinehjemmeværnet er fyldt med 
gode historier og medlemmer til at 
fortælle dem. Det har den seneste 
tid vist mange eksempler på. I 
marts forklarede fartøjsfører Jesper 
Bagner fra Flotille 369 Vestegnen 
om havmiljøopgaven i en længere 
udsendelse på TV-Ishøj, som var 
med på en stor havmiljøøvelse. I 
Aabenraa var SAR-specialist Leo 
Bram samme måned til søs med 
DR-udsendelsen ’Vores Vejr’. Han 
forklarede om eftersøgning til søs 
i forbindelse med et malaysisk 
passagerflys mystiske forsvinden. I 
Århus har flotillen været til søs med 
TV2 Østjyllands program ’Havnen’, 
hvor fartøjsfører Briann Enevoldsen 

og hans besætning fortalte om 
opgaverne og livet om bord. Under 
Folkemødet i juni kom der et indslag 
på DR-morgen. Her demonstrerede 
Jon Hansson fra Marinehjemme-
værnsdistrikt Øst og Kristian Bendt-
zen fra Det Bornholmske Hjemme-
værn den nye undervandsdrone. Og 
helt medievandt er navigatør Bolette 
Daugaard fra Flotille 368 Køge ble-
vet. Hun har stillet op til optagelser 
af en informationsfilm om Interforce 
og nu senest til optagelserne af 
Hjemmeværnets nye kampagnefilm. 
Begge steder fortæller hun om livet 
som frivillig, og det kan forhåbentlig 
smitte nogle flere. Flotte indsatser 
hele vejen rundt.

Marinehjemmeværnet hjem i stuerne

MIF testet ved store 
begivenheder
Marinehjemmeværnets indsatsfartøj, MIF, 
som for tiden bliver testet i tre fynske 
flotiller, har maj og juni været på besøg i 
København, hvor Københavns Politi har haft 
mulighed for at afprøve den nye hurtiggå-
ende enhed. Under Bilderbergmødet og ved 
Melodi Grand Prix sejlede MIF som sikker-
hedsfartøj for arrangementerne, og ved by-
festen Distortion, der igen i år kulminerede 
i en stor fest på Refshaleøen, brugte politiet 
MIF’en til patruljering og kontrol af sejlere. 
Under byfestweekenden gennemførte poli-

tiet om bord på MIF’en 55 kontroller, som 
medførte en del bøder og påtaler. Der 
var umiddelbart begejstring at spore hos 
politiet for testfartøjet, som har vist sig 
at have en nærmest præventiv virkning. 
”Der er ingen tvivl om, at hurtiggående 
både får lettet på håndtaget, når de ser 
MIF’en. Det sorte fartøj med blå blink på 
taget har en stor afskrækkende virkning”, 
fortæller orlogskaptajn Casper Max Larsen, 
der er projektansvarlig for det nye indsats-
fartøj i Marinehjemmeværnet. 
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Tag på 
Fartøjsfører  

Update
Videreuddannelse og vedligehold  

for fartøjsførere.

14. - 16. november  
på Slipshavn

Interforce optager  
kampagnefilm med  
Bolette Daugaard foran  
MHV 815 KUREREN  
fra Køge.

Det sorte fartøj med de blå blink på taget har vist sig  
at have en dæmpende virkning på fartglade lystsejlere.
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Fejrede søslag med 
Kronprinsesse 
Mary i Norge
9. maj i år var 150-årsdagen for Slaget ved 
Helgoland. Det markerede Marinehjemmeværnet  
i den norske by Kristiansand

AF NINNA FALCK
Tre fartøjer fra Marinehjemmeværnet var i 
Norge fra 7. til 10. maj. Her fejrede besæt-
ningerne 150 året for Slaget ved Helgoland 
og mindedes de danske sømænd, der 
mistede livet dengang. 

MHV på vegne af Danmark
Marinehjemmeværnet repræsenterede 
Danmark og var den officielle vært ved flere 
arrangementer i Kristiansand i anledningen 
af 150-året, hvor de gode relationer mellem 
Norge og Danmark også blev markeret.  De 
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Tre fartøjer klar til fest
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Partytelt opsættes på agterdækket

Den røde løber er rullet ud, og pressen venter

Kronprinsesse Mary ankommer til receptionen
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venskabelige bånd mellem de to nordiske 
lande blev ikke mindst understreget ved, 
at både den danske Kronprinsesse Mary og 
den norske Kronprinsesse Mette-Marit del-
tog i en stribe aktiviteter omkring markerin-
gen af 150-året. 

Tre MHV-fartøjer og deres besætninger 
var sejlet til Kristianssand i år: MHV 902 
MANØ fra Flotille 122 Thyborøn, MHV 807 
JUPITER fra Flotille 121 Hanstholm og MHV 
804 ANDROMEDA fra Flotille 133 Juels-
minde/Vejle. Desuden deltog også Chef for 
Hjemmeværnet, Generalmajor Finn Winkler, 
Chef for Marinehjemmeværnet, komman-
dør Jens Walther og ikke mindst Chef for 
Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, komman-
dørkaptajn Arne Petersen, der var vært ved 
flere af arrangementerne, som han også har 
været det i de foregående år sammen med 
sine flotiller. 

”Det er en tradition i flotillen, at vi hvert 
år den 9. maj er med til at lægge en krans 
ved mindesmærket for de faldne sømænd, 
der blev begravet i Kristiansand. I år var det 
så mere specielt med jubilæet og den kon-
gelige deltagelse”, fortæller premierløjtnant 
og fartøjsfører Lilian Marcussen fra flotille 
122 Thyborøn, som var fartøjsfører på MHV 
902 MANØ under turen.  

Der var et markant udvidet program i år, 
men traditionerne var de samme. De tre 
besætninger deltog i mindegudstjeneste i 
Kristiansand Domkirke, march gennem byen 
og kransenedlæggelse ved kirkegården. 
Endelig var Marinehjemmeværnet også vært 
ved en reception om bord på de tre fartøjer. 
Der var meget stor tilslutning til  
arrangementerne, og Kronprinsesse Mary og 
Kronprinsesse Mette-Marit deltog i det hele.

Stolt tradition og store oplevelser 
”Det er en flot tradition, vi i Marinehjem-
meværnet har overtaget fra Søværnet med 
at markere slaget og sammenholdet mellem 
Danmark og Norge. Det var en stor ople-
velse for mig, og jeg var fanebærer både i  
Kristiansand Domkirke og på marchen ned 
til kirkegården, hvor Kronprinsessen lagde 
en krans ved de omkomne danske sømænds 
mindesmærke”, fortæller kaptajnløjtnant 
og flotillechef i Flotille 121 Hanstholm, Per 
Frederiksen, der i den grad kom i centrum 
med fanen ikke mindst på kirkegården, 
hvor publikum og pressefotografer stod på 
tæerne af hinanden for at komme til.

Den nye flotillechef i Flotille 133 Juels-
minde/Vejle, premierløjtnant Bent H. 
Hansen havde fået den særlige rolle at 

være styrkechef for de tre fartøjer under 
besøget. Derfor var det også ham, der holdt 
velkomsttalen for alle gæsterne ved recep-
tionen om bord på de tre skibe, og den var 
blevet grundigt forberedt.

»

Fo
to

: 
O

le
 B

o 
Je

ns
en

Fo
to

: 
N

in
na

 F
al

ck
Fo

to
: 

O
le

 B
o 

Je
ns

en
Fo

to
: 

O
le

 B
o 

Je
ns

en

Fo
to

: 
N

in
na

 F
al

ck

Chef for Marinehjemmeværns-
distrikt Vest, kommandør Arne 
Petersen holdt talen ved minde-
stenen, og H.K.H. Kronprinsesse 
Mary lagde en krans. Pressefo-
tograferne stod på skuldrene 
af hinanden for at få et billede 
af den royale begivenhed, hvor 
også H.K.H. Kronprinsesse 
Mette-Marit deltog.

Mindegudstjenesten

Velkommen om bord

Lilian Marcussen på MANØ

Kirkemarch. Per Frederiksen  
forrest med fanen.

Bent Hansen tager imod Kronprinsessen
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Den danske Nordsøeskadre jagtede 9. maj 1864 en østrisk-preussisk flådestyrke på porten 
under Slaget ved Helgoland. Det blev Danmarks sidste egentlige søslag, hvor skibe kæm-
pede direkte mod hinanden, og en velkommen sejr kort efter hærens nederlag ved Dybbøl. 
De danske flådefartøjer, fregatterne NIELS JUEL og JYLLAND og korvetten HEJMDAL, søgte 
efter slaget havn i Kristiansand. Her tog man kærligt imod de danske søfolk. De mange syge 
og sårede blev plejet, og de i alt 18 døde blev begravet. 
I den danske flåde har man aldrig glemt sine døde kammerater, og man har aldrig glemt 
den norske by, som tog så godt imod de danske søfolk. Det har man markeret med flåde-
besøg og kransenedlæggelser ved mindestenen på kirkegården i Kristiansand på datoen lige 
siden. 
Marinehjemmeværnet har siden 2011 officielt overtaget opgaven med kransenedlæggelsen 
fra Søværnet, og derfor repræsenterede Marinehjemmeværnet og Kronprinsessen i fælles-
skab Danmark ved markeringen af 150-året. 

”Jeg er produktionschef til daglig og vandt 
til at tale til mange, men talen til de royale 
gæster var noget helt andet. Jeg havde en 
meget forberedt tekst. Den var til gennem-
syn ved vores distriktschef, så jeg var sikker 
på at overholde etiketten, titulere korrekt og 
få sagt tingene i den rigtige rækkefølge. Det 
er første gang, jeg prøver at holde sådan en 
tale. Det var meget specielt”, understreger 
Bent Hansen, som bagefter fik tak for talen 
af Kronprinsesse Mary.

Flere andre gaster fik også anledning til 
en lille snak med Kronprinsesserne under 
receptionen, der havde været meget hygge-
lig og med en ganske afslappet atmosfære.

”Kronprinsesse Mary er jo selv medlem 
af Hjemmeværnet, og vi fik talt lidt om, 
at være kvinder i Marinehjemmeværnet. 
Jeg synes, at hun virkede utroligt imøde-
kommende og interesseret i det, vi havde 
at sige", fortæller Lilian Marcussen, der 
sammen med de øvrige gaster fra de tre 
marinehjemmeværnsfartøjer fik en ufor-
glemmelig tur til Norge.

Slaget ved Helgoland og  
tilknytningen til Kristiansand

Foto: Ole Bo Jensen

To smilende  
kronprinsesser om bord på MANØ

Foto: Ole Bo Jensen

De tre besætninger venter et øjeblik, inden der gives signal 
til at marchere fra kirken til kirkegården

Fregatten NIELS JUEL foran fregatten JYLLAND og korvetten HEJMDAL jager  
fjenden ud af Nordsøen. Den østriske fregat SCHWARZENBERG i brand i baggrunden.  
Maleri af Carl Dahl.

Alt pakkes sammen igen

10 MARTHA  |  Nr. 2 2014
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Marinehjemmeværnet  
i verdens største 
søredningsøvelse
Der blev høstet masser af 
gode SAR-erfaringer på 
årets BALTIC SAREX, hvor 
fire MHV-fartøjer deltog. 
Læs om oplevelserne om 
bord på MHV 802 CARINA

AF MORTEN BRANDBORG

-Vi glæder os rigtig meget til at komme i 
gang med øvelsen, lød det fra løjtnant Geert 
Magnussen, der er fartøjsfører på MHV 802 
CARINA fra Flotille 366 Vestegnen, da  
MARTHA talte med ham og besætningen, 
inden det rigtig gik løs med de praktiske 
øvelser under BALTIC SAREX – verdens 
største søredningsøvelse – som kørte af 
stabelen fra 4. til 9. maj på Bornholm. 

Det var onsdag den 7. maj, og CARINAs 
besætning var i gang med en hurtig frokost-
skafning, inden de skulle ud på de praktiske 
øvelser. Stemningen var afventende, og det 
var tydeligt, at de nye besætningsmedlem-
mer var lidt anspændte i forhold til, hvad 

der ventede dem de kommende timer og 
dage – og sådan skal det være.

31 overfladeenheder og 12 fly og helikop-
tere deltog i øvelsen, hvor otte Østersølande 
var repræsenteret, mens Frankrig for første 
gang var deltager i øvelsen. Fra Marine-
hjemmeværnet deltog ud over CARINA far-

tøjerne MHV 803 ARIES, MHV 903 HJORTØ 
og MHV 908 BRIGADEN.

Velforberedte
Op til årets store søredningsøvelse havde 
besætningen på CARINA forberedt sig grun-
digt. Det var sket under øvelsessejladser i 
de hjemlige farvande, og den sidste træning 
fandt sted på turen over Østersøen fra 
basehavnen i Avedøre, under gode forhold:

”For en gangs skyld viste Østersøen 
sig fra sin venlige side. Havet var som et 
stuegulv”, lyder det fra fartøjsfører Geert 
Magnussen, som under forlægningen til 
Bornholm havde sørget for, at besæt-
ningens form blev pudset af, så alle var i 
topform til øvelsen. 

Sammen med sin næstkommanderende, 
løjtnant Jesper Bagner, havde Geert Mag-
nussen planlagt øvelser i førstehjælp og syg-
domsbehandling, udsætning, bjærgning og 
sejlads med gummibåd, samt bjærgning af 
person fra vand. Alt sammen discipliner, som 
kunne forventes at indgå i BALTIC SAREX.

Selvom det er en øvelse - og ikke en kon-
kurrence, er det en æressag, at en besæt-
ning klarer sig godt.
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Fartøjsfører løjtnant Geert Magnussen 
mødte med en velforberedt besætning, 
som fik meget ud af øvelsen

De fire deltagende MHV-fartøjer i Rønne Havn
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BALTIC SAREX 

Et godt blandet hold
”Vi ankom til Bornholm lørdag, og for en 
gangs skyld havde vi tid til at være sociale 
og havde afsat lidt tid til en byrundtur i Sva-
neke og lidt hygge, inden det gik løs med 
øvelserne”, fortæller Geert Magnussen, som 
var af sted med en besætning på 11 m/k, 
der bestod af såvel ældre rutinerede, som 
unge nyuddannede.

”Det er en god sammensætning, vi gamle 
har godt af at lytte til de unge”, siger den 
erfarne skipper med et smil. Han var også 
yderst tilfreds med, at der var to fuldt 
uddannede fartøjsførere i besætningen 
under øvelsen. Jesper Bagner blev nemlig 
færdiguddannet som fartøjsfører i august 
2013. Det var hans første BALTIC SAREX, 
og han sugede en masse erfaring.

Fire skarpe SAR-dage
Mandag, tirsdag og onsdag formiddag gik 
øvelsen på undervisning samt teknisk og 
taktisk træning. Der havde været afholdt 
undervisning for den menige besætning 
og særskilt undervisning for officerer og 
befalingsmænd – alt med henblik på at 
bygge mere og mere på i løbet af ugen frem 
til kulminationen; masseevakueringsøvelsen 

torsdag, hvor færgen POVL ANKER spillede 
hårdt ramt havarist.

Torsdag under den store evakuering blev 
CARINA sat ind med gummibåd og skib 
til eftersøgning af personer i vandet, og 
besætningens to sygdomsbehandlere blev 
indsat om bord på POVL ANKER.

CARINA forlod Bornholm om fredagen. 
Det var et stramt program, da flere om bord 
skulle nå hjem og løse opgaver ved Melodi 
Grand Prix i København dagen efter.

Noget for hele besætningen
”Det har været en meget stor oplevelse for 
besætningen og en fantastisk SAR-træning 
for os. Det er også virkelig fedt, at besæt-
ningen er sammen i så lang tid. Det giver 
meget på det sociale”, lyder det fra Geert 
Magnussen, da MARTHA taler med ham 
igen et par uger efter øvelsen.

Han er meget tilfreds med træningen af 
besætningen under øvelsen, hvor der også 
blev stiftet bekendtskab med nye begreber, 
som f.eks. ”Damage Control”, der går ud på 
at klarlægge et skibs øjeblikkelige tilstand, 
sødygtighed og risiko for yderligere skader 
og havari.

”Øvelsen var meget realistisk, fordi der 
var statister alle vegne. Når vi f.eks. var ude 
og lede, så lå der en motorbåd. Det giver 
også noget ekstra til udkiggen”, fortæller 
Geert Magnussen, som var glad for, at der 
var noget for alle og her ikke mindst syg-
domsbehandlerne, som fik gode trænings-
muligheder ved de mange momenter.

”Sådan en øvelse viser virkelig også, hvor 
vigtigt det er, at alle funktioner i besætnin-

Fo
to

: 
T
om

m
i 
St

id
se

n
Fo

to
: 

T
om

m
i 
St

id
se

n

Der ventes. Forskellige hold øver det 
samme moment

Instruktører fra Forsvaret forklarer

CARINA's besætning 
øver med franske 

gaster om bord på det 
polske skib SZTORM
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gen fungerer. Og ingen funktion er vigti-
gere end andre”, understreger den erfarne 
fartøjsfører og uddyber; ”Vi havde f.eks. 
en fantastisk hovmester, der sørgede for, 
at der var sund, nærende og velsmagende 
mad fra morgen til sen aften. Det er med til 
at holde besætningen i gang”. 

Selv fik Geert Magnussen som fartøjsfø-
rer, der skal lede besætningen og bevare 
overblikket, også ny inspiration med hjem.

”Om bord på de store enheder bruger de 
whiteboards til at fastholde og synliggøre de 
væsentlige oplysninger på broen. Vi brugte 
vinduerne”, fortæller Geert Magnussen, 
som skrev kaldesignaler på skibe, navne på 
skibe man skulle samarbejde med i diverse 
opgaver osv op på broens ruder med en 
whiteboard tusch. ”Det fungerede rigtig 
godt”, siger han.

Internationale erfaringer
Deltagelsen i verdens største sørednings-
øvelse giver også noget med hjem, som 
bygger oven på de nationale øvelser med 
det danske SAR-beredskab.

”Det er en fantastisk oplevelse at få lov 
til at arbejde sammen med et internationalt 
hold af SAR-eksperter”, fortæller Geert Mag-
nussen, som sammen med sin besætning 
under øvelserne havde et tæt samarbejde 
med det franske oceangående patruljefartøj 
FLAMANT.

Al kommunikation foregår under BALTIC 
SAREX på engelsk - ligesom i virkeligheden. 
Det gælder såvel skriftlig som mundtlig 
kommunikation. Under en SAR-operation, 
er det uhyre vigtigt, at intet misforstås eller 
misfortolkes. Det engelske sprog indeholder 
en meget lang række internationalt aner-
kendte udtryk og fraser, som er velkendte 
blandt marinere over hele verden. 

Geert Magnussen har haft tid til at reflek-
tere oven på en uges strabadser, og han 
anerkender BALTIC SAREX som en af de 
mest udbytterige øvelser. 

”Alt fungerede, der var en god tone, logi-
stikken fungerede og ikke mindst – besæt-
ningen fik et meget stort udbytte af øvelsen, 
hvor de fik mulighed for at agere sammen 
med kolleger fra andre nationer. Enhederne 

fra de andre lande rundt om Østersøen er 
utroligt professionelle, og vi fik bekræftet, at 
nationerne kan samarbejde, hvis den store 
ulykke virkelig sker”, fastslår han.

Søværnets Maritimt Overvågnings Center 
Syd på Bornholm stod i år som altid for 
afholdelsen af BALTIC SAREX. Da overvåg-
ningscenteret er planlagt lukket, er spørgs-
målet om, hvilket regi BALTIC SAREX nr. 20 
til næste år vil blive afholdt i, pt. uafklaret.

FLAMANT
Fransk fiskerikontrolskib
Længde 64,8 meter 
Bredde: 10 meter
Dybgang: 2,5 meter
Fart: 21 knob
Besætning: 22 m/k

SZTORM
Polsk redningsfartøj fra Gdynia
Længde: 36,9 meter
Bredde: 8,1 meter
Dybgang: 2,5 meter
Tophastighed: 24 knob
Besætning: 7 m/k
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Her skal reddes en tilskadekommen i rum sø 
om bord på transportskibet SLEIPNER

Hele øvelsen kulminerede med en stor  
evakueringsøvelse om bord på færgen  
POVL ANKER. Det var det store scenarie, 
hvor mange af de deltagende enheder  
var i fuld sving.
Foto: Morten Brandborg
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På broen er der kun en, 
der bestemmer

Selvom stadig kun en lille procentdel af Marine hjemme-
værnets medlemmer er kvinder, er antallet af kvinde-
lige fartøjsførere steget. I Flotille 369 Holmen er der 
hele tre af slagsen. Dem har vi sat stævne for en snak 
om, hvad der gør denne funktion til noget særligt, og 
hvorfor de har valgt netop den fritidsbeskæftigelse

At være den, der bestemmer og samtidig 
at være den, der er med til at sætte holdet.  
Jo, smilene er store, men meldingen ens, 
hvis man spørger Flotille 369 Holmens tre 
kvindelige fartøjsførere, om hvorfor de 
har valgt at tage den lange og krævende 
uddannelse som fartøjsfører i Marinehjem-
meværnet (MHV).

Med samme smil, men også samme fæl-
les hurtige og kontante svar, bliver en hver 
optakt til mands- eller kvindechauvinisme 
kvalt i starten. For der er da ikke noget 
specielt ved, at være kvindelig fartøjsfører - 
er der vel?

Blev taget godt imod
Det er tre erfarne kvinder med mange år 
i MHV bag sig, der har besat alle posterne 
som operative fartøjsførere i flotillen på 
Holmen, og ingen af dem har gennem tiden 
været voldsomt plaget af at befinde sig i 
verden, hvor 85% er mænd.

Løjtnant Christa Hector Knudsen har væ-
ret i MHV i 20 år, heraf de 10 som fartøjsfø-
rer. Løjtnant Dorthe Vennits har været 22 år 
i værnet, men ’kun’ fem år som fartøjsfører. 
Nestor i den kvindelige trio, løjtnant Christi-
ne Brandborg, har været fartøjsfører i 15 år 
og var en af de første kvindelige af slagsen. 
Dengang kunne der godt være en smule 
forundring at spore blandt andre flotillers 
mandlige medlemmer og lidt drilleri eller 
endda en smule misfornøjelse hos nogen.

”Der var nok mere fokus på mig, og en 
enkelt lille fejl kunne godt blive pustet op. 
Men det er der ikke mere”, fastslår Christine 
Brandborg.

Det kunne ellers godt være en udfor-
dring at møde op som kvinde i et værn 
med skibe, der frem til 1989 var forbeholdt 

mænd. Men Dorthe, Christine og Christa 
siger samstemmende, at de blev taget godt 
imod, da de startede som frivillige i MHV.

”Der var allerede to piger, da jeg mødte 
op i min flotille. Tonen var hård men hjerte-
lig”, fortæller Dorthe.

Christa var ellers advaret på forhånd og 
blev spurgt, om hun ’havde mod på det’. 
Det havde hun. ”Faktisk var der måske lidt 
misforståede hensyn i begyndelsen, og 
mændene var hurtige til at hjælpe, hvis der 
var noget. Men i dag synes jeg, at vi er der 
på lige vilkår”, forklarer Christa.

De har alle tre forskellige indgangsvinkler 
til, hvorfor de begyndte i MHV. For Dorthe 
var det dog næsten en selvfølge. Hendes far 

var nemlig også fartøjsfører, og hans store 
interesse smittede af på datteren.

Lyst og evne til at gå forrest
Uanset om man er mand eller kvinde, så 
kræver arbejdet som fartøjsfører dog sin 
person. Det er fartøjsføreren, der har det 
fulde ansvar for alt, hvad der sker om bord. 
Her gælder det om at kunne stå distan-
cen og bevare det fulde overblik i en hver 
situation. Det være sig under øvelse, eller 
når det er alvor.

”Det er hårdt, men det er også spæn-
dende. Det er dig, der sætter holdet, og 
dig der har ansvar for det hele. Det gælder 
også om at have kommandoføring. Jeg op-

AF HELLE KOLDING

Christa har været  
medlem i 20 år og  

fartøjsfører i 10 år.

Christine Brandborg var en af de første 
kvindelige fartøjsførere. Hun blev uddannet 
i 1999.
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dagede hurtigt, at som fartøjsfører skal man 
ikke nødvendigvis være alt for demokratisk. 
Som fartøjsfører må man skære igennem, 
og træffe hurtige beslutninger, hvis det 
kræves”, siger Christine Brandborg. Et stort 
ansvar, der dog ikke nødvendigvis tynger, 
men som tages helt alvorligt. 

”Selvfølgelig følger vi reglerne. Man skal 
også have besætningens respekt, ellers 
nytter det ikke noget. Vi skal kunne stole 
helt på hinanden”, siger Dorthe Vennits og 
tilføjer; ”Vi er jo vidt forskellige i besætnin-
gerne. Men nogle kan det ene, og andre 
noget andet. Når det hele spiller, ja det er 
bare noget af det fedeste!”

Christa Hector Knudsen nikker genken-
dende. ”Man skal jo også have det sjovt, 
samtidig med at man lærer noget. Der-
for er det så vigtigt, at man har sin egen 
besætning, og at vi er et fasttømret team”, 
supplerer hun.

Selvfølgelig sker der udskiftninger. Gamle 
holder op, og nye kommer til, men de tre 
fartøjsførere har alle besætningsmedlem-
mer, der har været med længere eller lige 
så længe som de selv, og alle tre påstår, at 
de har den bedste besætning.

Krævende men også givende
At være fartøjsfører er udover sejladserne 
også et stigende administrationsarbejde 
med planlægning, indrapportering af 
besætningernes arbejdstimer, uddannelse 

osv. Alle tre kvinder lægger mange timer på 
årsbasis.

Dorthe Vennits skønner, at hun bruger 
mellem 400 og 600 timer om året på ’fri-
tidsinteressen’, og Christa Hector Knudsen 
mener også, at hendes timetal er i den ret-
ning. ”Det er jo bare sådan, det er blevet”, 
smiler hun.

”Det er en livsstil, man har valgt, sådan er 
det bare”, fastslår Christine Brandborg.

De operative opgaver er heller ikke blevet 
færre. Der er sejladser med politi, Skat og 
VIP’ere, der er SURVEX og øvelsessejladser, 
og så kan der jo også ske akutte tilkald til 
eftersøgninger eller assistance til sejlere 
i nød. Skibene har også udviklet sig, så 

kravet til uddannelse og teknisk viden er 
blevet større. Men de tre fartøjsførere tager 
udfordringerne med erfaren ro. 

”Selvfølgelig sker der en udvikling. Op-
gaverne er mange, men så længe det giver 
mening, så fortsætter jeg”, siger Dorthe, og 
Christa tilføjer; ”Så længe vi synes, det er 
spændende”.

Og det er fedt at bestemme på eget skib! 
Er de tre fartøjsførere enige om.

Endelig så er der også lige det der med 
kammeratskabet i besætningen. Er man ved 
at drukne i administration, eller synes man, 
at der er brugt rigtig mange timer hjemme-
fra, så er det kammeratskabet og team-
worket, der gør, at man fortsætter.

Dorthe Vennits bruger mellem 400 og 600 timer om året på at være fartøjsfører med alt, 
hvad det indebærer.

MHV 907 HVIDSTEN har udelukkende  
kvindelige operative fartøjsførere.  

Det er helt unikt i Marinehjemmeværnet.
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SAIS: 
Sonar i alle  
MHV-gummibåde
Marinehjemmeværnet har udvidet under vands-
kapaciteten. Alle 42 gummibåde er nu operative  
med AIS, GPS, ekkolod og sonar

AF ORLOGSKAPTAJN ERIK TOFT JENSEN,  
LOGISTIKAFDELINGEN  

Nye fordele

SAIS styrker operationer i havne, søer, 
vandløb og langs kysterne inden for: 
• Eftersøgning af forsvundet (formodet 

druknet) person 
• Eftersøgning af gerningsvåben
• Eftersøgning af skjulte objekter på 

havbunden (f.eks. smugling)
• Opmåling af vanddybder og generering 

af dybdekort 

Inden for de to sidste år er der sket en 
lille revolution med Marinehjemmeværnets 
(MHV) gummibåde. De er blevet opdateret 
med de allernyeste landvindinger inden for 
den maritime teknologi og har fået monteret 
udstyr, som for få år siden kun var at finde 
på få specialfartøjer. 

Hjemmeværnet har i samarbejde med 
Forsvarets Materieltjeneste fået strikket 
sin helt egen udstyrspakke sammen. Den 
kaldes SAIS, og det står for ’Sonar and 
Automatic Identification System’. I 2013 
blev systemet monteret i MHV’s 12 nye 
gummibåde til blandt andet Maritime Force 
Protection-flotillerne (MFP). Gode erfarin-
ger med det nye udstyr medførte, at man 
besluttede også at udruste værnets øvrige 
30 skibsbaserede gummibåde med SAIS-
pakken. Det giver en række nye mulighe-
der for MHV og samarbejdspartnerne ved 
Søværnet, Politiet, Skat, Dansk Center for 
Havforskning osv. 

”Med SAIS på samtlige MHV-gummibåde 
er MHV’s muligheder indenfor afsøgning i 
vandsøjlen blevet kraftigt forøget. Det er en 
helt ny kapacitet, som vores samarbejds-
partnere først nu er ved at få øjnene op for, 
men som helt sikkert vil blive efterspurgt i 
fremtiden. Allerede nu har MFP-enhedernes 
gummibåde med SAIS været indsat for 
politiet til eftersøgning af forsvundet dykker 
på Furesø. De lokaliserede ni ”objekter”, 
som dykkere siden har undersøgt”, fortæller 
orlogskaptajn Per Skov Madsen fra Reder-
kontoret i Marinehjemmeværnet. 

En løsning - udviklet del for del
Under arbejdet med udvikling og indkøb af 
kommandokøretøj med gummibåd på trailer 
til blandt andet MFP, skulle der også bruges 
noget maritim teknologi. En blanding af 
operative behov og mulighederne på marke-
det styrede resultatet.

Med SAIS  
og undervands-

dronen, som 
ligger i bunden 

af båden her, 
er især MFP-

flotillerne blevet 
stærke under 

vandet.
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AIS
På grund af operationsmønsteret for 
MFP-enhederne er der behov for løbende 
at kunne følge gummibådenes position 
fra en kommandostation i land eller fra et 
moderfartøj. Det giver systemet ”Automa-
tic Identification System” (AIS) mulighed 
for. Her udveksles data via VHF-radio på 
særlige kanaler. Det omfatter blandt andet 
en identifikation af eget skib samt nuvæ-
rende position, kurs og fart. Oplysningerne 
kan præsenteres som symboler på egen og 
andre AIS-brugeres søkortplottere. Med AIS 
om bord er det muligt at få et overblik over 
skibstrafikken i et område, og det er muligt 
at følge og passe på egne både, også når 
de ikke kan følges visuelt. 

Ekkolod
Der er behov for et ekkolod (dybdemåler) 
om bord på MHV gummibåde, da de ofte 
indsættes på lavt vand og derfor har risiko 
for skader på båden – og i værste fald på 
besætningerne – i forbindelse med grund-
berøringer. 

Side scan sonar
Det har været et stærkt ønske at udvide ek-
kolodsfunktionen til ikke bare at kunne se, 
hvad der befinder sig direkte under fartøjet, 

men også hvad der befinder sig i vandet og 
på bunden på begge sider af fartøjet. Det 
leveres i form af en 'side scan sonar'. Hvor 
ekkoloddet sender højfrekvente lydsigna-
ler lodret ned mod havbunden for at måle 
dybden, så sendes side scan-signalerne ud 
til hver sin side af fartøjet i en kegleformet 
stråle. Når signalerne rammer et objekt, 
kastes et ekko tilbage, som tolkes af meget 
kraftige mikroprocessorer og derefter 
præsenteres grafisk på en skærm. Det er 
således muligt at afsøge et havområde for 
objekter ved at oversejle det systematisk 
med op til 3 knobs fart. Sådan en sonar 
var tidligere forbeholdt specialfartøjer og 
temmelig bekostelig. I dag kan løsningen 
leveres til rimelig pris, og sonaren giver for 
første gang MHV mulighed for at observere 
under havets overflade.

GPS søkortplotter og skærmen
For at højne sejladssikkerheden i MHV gum-
mibåde har der vist sig et klart behov for en 
fastmonteret GPS søkortplotter. En anskaf-
felse af en integreret instrumentering blev 

iværksat, og valget faldt 
på en søkortplotter med en 
velvoksen farveskærm på 
10 tommer af fabrikatet; 
Lowrance HDS. Farve-
skærmen kan efter behov 

opdeles i mindre felter, så det er muligt at 
se både søkort, ekkolod samt sonarbilleder. 
Det elektroniske søkort er tilgængeligt for 
ethvert sejladsområde på det åbne vand og 
præsenteres automatisk via GPS. Kortene 
ligger lagret på et af to udskiftelige hukom-
melseskort i enheden.

Med søkortplotteren og dens skærm er 
pakken færdig, og I MHV har man valgt at 
kalde systemet ’Sonar and Automatic Identi-
fication System’, som forkortes SAIS. 

Den lidt sårbare SAIS-installation uden på 
skroget af gummibåden. Aflang sort dims 
med kabler er side scan-transduceren. Der 
er en på hver side. Den vipbare dims, der 
stikker bagud, er ekkolods-transduceren.

Bagbord side  
scan billede

Styrbord side  
scan billede

Down scan  
billede

SAIS brugerforum 
hjv.dk 
Meld dig til brugerforum for SAIS sonar 
bag login på hjv.dk. Her ligger elektroniske 
manualer, lærebogsmateriale, vejlednin-
ger, softwareopdateringer mv. Relevante 
brugere kan tilmelde sig ved at sende en 
mail med MA-nummer, navn, flotille og 
funktion til hjk-log7@mil.dk. 
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Lowrance søkortplotters 
10 tommer farveskærm
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Smarte 
anvendelses-
muligheder

Den nye teknologi i Marinehjemmeværnets nye SAIS-
system giver en række gode anvendelsesmuligheder 
ud over de helt basale funktioner for ekkolod, AIS, 
side scan sonar og søkortplotteren

4

1. Fundne objekter kan markeres 
i søkortet 
Ved eftersøgning af objekter under vandet 
med side scan sonar, kan fundne objekter 
af interesse for senere investigering mar-
keres på søkortet under sejladsen. Dermed 
kan man via SAIS-systemet f.eks. ’grovsor-
tere’ en eftersøgning. Undervandsdroner 
eller dykkere kan så aktiveres til nærmere 
undersøgelser i de udpegede områder.

2. Observationer kan gemmes og 
deles
Alt, hvad SAIS-instrumentet ’oplever’ 
under en sejlads – herunder sonaroptagel-
ser – kan gemmes på et hukommelseskort 
i et særligt filformat. Det gør det muligt at 
’afspille’ hele sejladsen efter optagelsen, 
enten på instrumentet eller på en ekstern 
PC med særlige programmer. Filerne kan 
sågar sendes til analyse hvor som helst i 
verden via internettet.

3. SAIS kan generere ’søkort’
Der er for nylig udviklet software, som 
kan omsætte optagelserne af sonar- og 

ekkolodsfilerne til computergenereret 
kortmateriale, der til nød kan sammen-
lignes med søkort – ikke godkendte, men 
dog anvendelige søkort. Denne brug af 
sonarfilerne muliggør en hurtig opmåling 
og præsentation af bundforholdene på 
større eller mindre områder, der ikke er 
opmålt som f.eks. åer og søer.

4. Kan være ’usynlig’ for andre
AIS funktionen præsenteres oven på 
søkortet på den aktuelle position i form af 
symboler for hvert skib. Som noget særligt 
kan gummibådenes egen udsendelse 
af AIS-spor afbrydes, hvis båden skal 
være 'hemmelig' i forhold til andre f.eks. 
i en øvelse. Modtagefunktionen kan dog 
fortsætte, så gummibådsføreren stadig vil 
kunne se omkringliggende skibes AIS-spor 
i en sådan ”silent” driftsform. 

SAIS-billeder kan overføres til computer

Den store udfordring for 
SAIS-operatøren er at 
læse sonarbilledet.  
Det lærer man først rigtigt 
med rutinen – og det vil 
sige en masse træning

I Maritime Force Protection-flotiller (MFP) 
skal der være en SAIS-operatør i hver gum-
mibådsbesætning, og i de sejlende flotiller 
kan det være en bifunktion hos en af de 
gaster, der sejler gummibåd. Den operative 
gummibådsfører (OGF) skal dog ikke være 
SAIS-operatør. OGF skal koncentrere sig om 
søkortet og om at sejle gummibåden sikkert 
og forsvarligt.

Slipshavn udbyder en SAIS operatørud-
dannelse (SAIS OPU). Kurset tager 8,5 timer 
og varer en dag. Optagelseskravet er enten 
’Lovpligtig Uddannelse (LPU) 2’ for gaster 
fra de sejlende flotiller eller ’MFP funktions-
uddannelse 2’ for gaster fra MFP flotiller. 

Tolkning af sonarbilledet er noget af det, 
der giver de største udfordringer, fordi man 
skal kunne omsætte den tekniske viden om 
billedopbygningen til noget brugbart. Det 
er ikke lige til, og det kræver mange timers 
træning at kunne erkende og klassificere 
objekter til noget brugbart. 

Der skal øves i flotillerne
”Det er noget virkeligt godt udstyr, vi har 
fået med SAIS og sonarerne, men man 

Kortdannelse

MHV SAIS-brugere vil blive involveret i at 
lave systematiske oversejlinger af områder 
med SAIS kørende på optagefunktionen. 
Filerne fremsendes og bliver så omsat i 
kartografi. Læs om optagelse og fremsen-
delse på SAIS brugerforum.
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SAIS-uddannelse  
og træning

bliver ikke en god SAIS-operatør på de 8,5 
timers kursus. Det skal ske ved at øve hjem-
me i flotillerne”, forklarer SAIS-instruktør 
kaptajnløjtnant Robert Dølling, der selv har 
omkring 100 timers erfaring med sonaren 
og stadig kan lære nyt.

”Det er afgørende vigtigt, at man tager 
hjem i flotillerne og følger op på det, man 
har lært. Man er nødt til at tilkæmpe sig 
noget tid ved knapperne og skærmen, hvis 
man skal have noget ud af det”, understre-
ger Robert Dølling, som anbefaler, at man 
f.eks. kan træne ved at smide nogle ting ud 
sat på en bøje og oversejle dem. 

Et sonarbillede er ikke som et fotografi. 
Det er en gengivelse af forskellige mate-
rialer, som sonarens lydbølger har ramt på 
havbunden eller i vandsøjlen. På billedet 
skal man blandt andet lære at måle størrel-
sen på genstande og tyde skygger. Sonar-
billederne kan vise, at der er noget i en vis 
størrelse, men hvad det er, kan man kun få 
100% afklaret ved at hive det op eller ved 
at sende en drone eller en dykker ned. 

”Man får ikke et tydeligt svar, når man 
ser på et sonarbillede, men man kan træne 
og blive rigtig god til at tyde billederne. 
Ligesom man også skal træne den sejlads, 
det kræver, for at få det bedste billede”, 
siger Robert Dølling.

Det er svært
Og netop sonarbilledet var også udfordrin-
gen for kursisterne ved SAIS-kursus 7. juni 
på Slipshavn.

”Når du kender søkortplottere i forvejen, 
er det nemt at afkode menustyringen og 
manøvrere rundt på SAIS. Men det kommer 
til at kræve en del rutinering at læse bil-
lederne fra sonaren. Det er vigtigt at sejle 
meget langsomt for at få et ordentligt son-
arbillede, og det kan være meget svært at 
se objekter på skærmbilledet”, siger kom-
munikationsgast og operativ gummibådsfø-
rer, menig Kim J. Jørgensen fra Flotille 367 
Dragør efter kurset.

Fartøjsfører, løjtnant Martin Vinther 
fra Flotille 243 Faaborg, synes også, at 

sonarbillederne var den største udfordring 
på kurset. ”Sonar og AIS, det er godt, men 
sonar kræver mere uddannelse og rutine-
ring. Vi gik meget op i at se og måle på 
billederne, men vi blev ikke gode til det. Der 
skal meget træning til, og det er meget vig-
tigt for dem, der skal bruge det til daglig”, 
fortæller han. 

Som en overbygning til SAIS uddannelsen 
er Rederkontoret ved at udvikle en enheds-
uddannelse, der skal styrke betjeningen af 
apparatet og give rutinering i tolkning af 
sonarbilledet. 

Interesserede kan desuden sætte sig ind 
i alle funktioner vha. manualer, kvik-start 
guide og øvelser med apparatet i tilhørende 
ekstra konsol med strømforsyning.  

Næste SAIS-kurser 
bliver afviklet på 
Slipshavn 18. 
oktober og 13. 
december.

AF NINNA FALCK
FOTO: OLE FRIIS

Kursisterne kom til at klø sig  
i nakken flere gange, når de  

prøvede at tyde sonarbillederne

Fra venstre: Martin Vinther, Robert Dølling 
og Kim Jørgensen

Instruktør,  
premierløjtnant Jacob Ølholm,  

vejleder SAIS-kursisterne
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Med Dannebrog  
til Portsmouth og Normandiet
Marinehjemmeværnet var med, da der blev skrevet Danmarkshistorie  
under fejringen af 70-året for D-Day i England og Frankrig

Dannebrog vajede i år sammen med de al-
lierede nationers flag for første gang nogen-
sinde ved mindehøjtideligheder for D-Day. 
Hjemmeværnet bidrog til den fornemme 
opgave at præsentere det danske flag 5. og 
6. juni i den sydengelske havneby Ports-
mouth og flere steder i Normandiet. 

Krigssejlere gav anerkendelse
Det skete, fordi Danmark tidligere på året 
blev anerkendt som allieret nation under 2. 
Verdenskrig. Det kan vi hovedsagelig takke 
Krigssejlerne for. Krigssejlerne er de over 
6.000 danske sømænd, som efter besæt-
telsen 9. april 1940 valgte at gå i allieret 
tjeneste og kæmpe mod nazisterne. Deres 
indsats har haft betydning for de allieredes 
kamp også under landsætningen i Norman-
diet, hvor omkring 800 Krigssejlere deltog, 
og hvor danske skibe sejlede forsyninger ind 
på de franske strande.

En besætning fra Flotille 123 Djursland 
og en fanekommando med syv soldater fra 
Hærhjemmeværnskompagni Rosenborg 
løste opgaven med at vise Dannebrog ved 
D-Day-højtidelighederne. 

Besætningen sejlede til England og 
Fran krig med deres fartøj MHV 851 SA-
BOTØREN, der egentlig skulle have været 
med som følgefartøj for D-Day-veteranen, 
bugserbåden JAKOB, fra Århus. JAKOB viste 
sig dog ikke at være driftsikker nok til, at 
’Fonden JAKOB’ turde binde an med den 
lange sejltur. Derefter blev det bestemt, at 
SABOTØREN tog turen alene. 

Portsmouth: Drumhead Ceremony
Første stop var Portsmouth i Sydengland. 
Herfra afsejlede store dele af den allierede 
flåde 5. juni 1944 for at nå Normandiets 
kyst næste dag på D-day. Og her marke-
rede den engelske nation 70-året for D-day 

AF NINNA FALCK
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Et samlet hold fra  
Hjemmeværnet på vej med Dannebrog  
til Drumhead Ceremony i Portsmouth
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i byens store park. Besætningen og de syv 
soldater fra fanekommandoen deltog i en 
gammel tradition, den såkaldte Drumhead 
Ceremony, hvor man hylder de døde fra 
slagmarken. Ceremonien blevet ledet af 
Prinsesse Anne og ærkebiskoppen i Ports-
mouth.

”Vi marcherede med Royal Marines for-
rest, så Royal Airforce, Royal Navy, Royal 
Band, Rosenborgerne, os selv og til slut 
de Franske Marinere. Ruten gik langs med 
strandpromenaden og ind på plænen, hvor 
vi blev formeret op. Skråt til venstre for os 
stod den lille platform, hvor seks drummers 
marcherede op og anbragte deres trom-
mer som et alter, hvorefter to fanebærere 
overleverede deres faner til biskoppen, der 
anbragte dem over kors over trommerne. 
Deraf navnet Drumhead Ceremony, som 
faktisk er en gammel islamisk skik”, forkla-
rer kommunikationsgast, oversergent Jan 
Asferg Rasmussen om ceremonien.

 ”Bagefter blev tropperne inspiceret. 
’Second Sealord’ inspicerede os, og i stedet  
for at defilere forbi, standsede han op ud 
for hver enkelt i forreste geled og snak-
kede med os og takkede os alle for, at vi 

var kommet”, fortæller Jan Asferg Rasmus-
sen, der fik en bevægende oplevelse, da 
alle marcherede ud igen og blev mødt med 
klapsalver fra folk langs med vejen.

Store danske begivenheder
Efter Portsmouth krydsede SABOTØREN Den 
Engelske Kanal for at nå frem til havnebyen 
Caen i Normandiet. Her skulle Marinehjem-
meværnet stille besætning og skib til en 
reception, som blev afholdt af Frihedskam-
pens Frednings- og Mindefond. Den fond, 
der i høj grad har banet vejen for anerken-
delsen af Danmark som allieret med afsæt i 
Krigssejlernes betydelige indsats. 

Inden receptionen havde fonden med fire 
danske krigssejlere og to danske veteraner 
fra krigen deltaget i flere store markeringer 
i forbindelse med 70-året. Højdepunkter 
havde været åbningen af en udstilling 
på Utah Beach Museum, der fortæller de 
danske Krigssejleres historie og kransened-
læggelsen ved monumentet for de danske 
Krigssejlere på Utah Beach. H.M. Dronning 
Margrethe, Krigssejlerne og veteranerne 
blev i dagens program fulgt af fanekom-
mandoen fra Hærhjemmeværnet, som sør-
gede for, at Dannebrog var med hele vejen.

Reception for Krigssejlerne 
Om bord på SABOTØREN bød Formand for 
Frihedskampens Frednings- og Mindefond, 

kammerherre Christian Eugen-Olsen, vel-
kommen. Han takkede de mange, der har 
støttet mindefonden, så de danske Krigssej-
leres indsats kunne blive endeligt anerkendt 
nationalt og internationalt. 

Marinehjemmeværnet har med sin 
tilknytning til søen og oprindelse i mod-
standsbevægelsen en vis samhørighed med 
Krigssejlerne og deres historie. Det under-
stregede Chefen for Marinehjemmeværnet, 
kommandør Jens Walther, også i sin tale til 
de danske Krigssejlere og krigsveteraner, 
der havde været igennem en lang dag og 
nu nød det sidste punkt på dagens lange 
program. 

”De hyggede sig. Det var jo et meget 
afslappet arrangement”, fortæller flotillechef 
kaptajnløjtnant Søren Poulsen, der fik en 
snak med et par stykker af krigsveteranerne 
under receptionen. 

”Det er jo ganske almindelige rare men-
nesker, og de gik næsten mere op i at høre, 
hvad vi laver her om bord, end at fortælle 
deres egen historie. Men den har de nok 
også fortalt et par gange her de sidste par 
dage” udtaler Søren Poulsen.

Med receptionen blev der sat punktum for 
Marinehjemmeværnets opgaver i forbindel-
se med Danmarks første officielle deltagelse 
i D-Day, og i løbet af mandag den 7. juni 
sejlede SABOTØREN ud på den lange tur 
hjem til Randers.

AF NINNA FALCK

Dronning Margrethe og Forsvarschef general Peter Bartram passerer 
fanekommandoen lige inden kransenedlæggelse ved monumentet for  
de danske krigssejlere ved Utah Beach i Normandiet.

< Drumhead Ceremony er en multireligiøs 
begivenhed med rødder langt tilbage. Her 
mindedes man i gamle dage på slagmarken 
de faldne fra et alter opstillet af trommer i 
en pyramide.
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SABOTØREN i Portsmouth 90-årige Erik Kragelund (t.h.) var i Brasilien på et fragtskib 9. april 
1940, da han som 16-årig valgte at slutte sig til de allierede.

Der øves eksercits i Portsmouth

Reception på havnen i Caen
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Mathilde Fenger er i gang 
med en serie malerier om 
nutidens Hjemmeværn. 
Det har krævet store 
forberedelser for hvert 
eneste motiv

Kunstmaler Mathilde Fengers projekt for 
Hjemmeværnet omfatter hele 14 oliemale-
rier, der hver måler 135 cm x 170 cm. To af 
dem skildrer Marinehjemmeværnet: Et med 
et redningsmotiv og et med Maritime Force 
Protection (MFP).

Som forberedelse har Mathilde Fenger 
været på research rundt i Hjemmeværnet. I 
Marinehjemmeværnet har hun besøgt MFP 
Flotille 201 Øst i Korsør og Flotille 368 Køge. 

Her har hun dannet sig et indtryk af de 
forskellige enheders specielle kompetencer, 
og hun har lyttet til medlemmernes egne 
historier. Nogle af disse historier vil blive 
knyttet til de enkelte billeder for at skabe en 
mere personificeret oplevelse. Ellers ligger i 
hundredvis af fotos og en række akvareller 
til grund for de store malerier. 

Skal motivet trækkes tættere på, skal 
bølgerne gøres større og himlen mere tru-
ende? Hvor mange gaster skal der være på 
dækket, og hvor kan en helikopter sættes 
ind, så den passer ind i fortællingen? Det 
er nogle af de mange overvejelser, Mathilde 
Fenger har arbejdet med. De to marine-
hjemmeværnsmalerier er under stadig for-
andring, så den helt rette stemning og det 

korrekte miljø bliver skildret, men også så de 
passer ind i den samlede serie af hjemme-
værnsmalerier. Det er en lang proces, og det 
bliver spændende at se de færdige malerier, 
som forventes klar i slutningen af 2014.

Marinehjemmeværnet 

på lærred

AF PER LYNGE

Mathilde Fenger
• Mathilde Fenger er 36 år, og hun var i 

4 år i mesterlære hos den tyske maler 
Herdin Radtke.

• I 2010 var hun i 17 dage med ISAF hold 
10 i Helmandprovinsen og smagte selv 
støvet, lugtede brandsårene på feltho-
spitalerne og var med ude i mandskabs-
vognene.

• Mathilde Fengers malerier har senest 
været udstillet på Forsvarets Bibliotek, i 
Forsvarsministeriet, i Hærens Operative 
Kommando og i Borup Kulturhus. 

• Hendes seneste værk ”Transition – de 
danske styrker i Afghanistan” hænger 
på Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg Slot.

Hos Hjemmeværnsflotille 368 Køge.  
En sidste briefing inden sejlads i gummibåd.

Mathilde Fengers foto, som har dannet 
grundlag for MFP-maleriet

Mathilde Fenger er i en stadig forandringsproces med billederne. En buste af Marinemale-
ren Carl Frederik Sørensen 1818-1879 ser til fra sin plads i baggrunden

Foto: Per Lynge.

Foto: Mathilde Fenger.
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MHV stiller med et hold på 12 gaster og en cykelordonnans til 
årets Nijmegenmarch. Alle har bestået en testmarch på to gan-
ge 40 km i Danmark. Så de skulle være klar til de fire gange  
40 km march i Nijmegen, som gennemføres fra 14. – 18. juli.  
Hold leder er igen i år premierløjtnant Per Tommerup fra  
Flotille 363 Skovshoved. God tur!

Klar til Nijmegen

NYT OM NAVNE

Marinehjemmeværnsdistrikt Øst Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

Følgende er 4. maj tildelt Hjem-
meværnets Fortjensttegn:

Assistent Lisbeth Suhr,  
Marinehjemmeværnsdistrikt  
Øst 

Menig Mogens John  
Damsted, Flotille 241 Odense/
Kerteminde
Løjtnant Hans Ove Lykke, 
Flotille 251 Kalundborg 
Menig Christian Johannes 
Blichfeldt Flotille 363 Skovs-
hoved

Oversergent Claus Mølsted 
Ibsen, operationsbefalingsmand 
på distriktet, beordres til varig tje-
neste ved Flyvevåbnet, Helicopter 
Wing, Eskadrille 723 pr. 1. juli

Løjtnant Bent F. H. Hansen er 
tiltrådt funktionen som flotillechef 
i Flotille 133 Juelsminde/Vejle 
og tillagt grad som premierløjt-
nant pr. 1. april. Han afløser 
premierløjtnant Per U. Nielsen, 
der fortsætter i funktionen som 
uddannelsesstøtteofficer. 

Følgende er 4. maj tildelt Hjem-
meværnets Fortjensttegn:

Kaptajnløjtnant Allan  
Schmidt, Flotille 114 Aalborg
Kaptajnløjtnant Finn Ottosen, 
Flotille 135 Kolding
Menig John V. Mortensen, 
Flotille 123 Djursland

Korporal Verner R. Badstue, 
Flotille 131 Esbjerg
Menig Birger Olesen, Flotille 
131 Esbjerg

Premierløjtnant Per U. Niel-
sen fra Flotille 133 Juelsminde/
Vejle er tildelt Æresmedlemskab 
af Marinehjemmeværnet i Jylland. 

Da Kvindelige Marineres 
Musikkorps holdt årsprøve 
den 21. maj i Glostrup 
benyttede flotillechef premi-
erløjtnant Anita Jensen sig 
af lejligheden til at uddele 
årstegn til ikke mindre end 
fem af orkestrets trofaste 
musikere. Mest trofast af 
de fem er Birgitte Nøhr, 
som modtog 40-årstegnet. 
Lone Heide Lange, Susanne 
Rønløv og Charlotte Kabbel 
modtog 20-årstegnet, og 
Dorte Boelhøj Andersen fik 
10-årstegnet. De mange års-

tegn er samtidig udtryk for 
sammenholdet i et orkester, 
der årligt ses til 43 øveaf-
tener og drager ud i landet 
og spiller 20 – 25 koncerter. 
Der kommer løbende nye 
kræfter til, men hovedten-
densen er, at musikerne er 
fast sammentømret og har 
det godt sammen. Det mær-
kes også på præstationerne, 
hvor stor energi, humør og 
finjusteret samspil gang på 
gang giver lige nøjagtig den 
gode musikoplevelse, som 
publikum efterspørger.

110 år ved
Kvindelige Marineres 

Musikkorps

Her ses de 10 fra holdet, som gennemførte kontrolmarchen 
i Slagelse. De sidste tre har har gennemført i Århus og ved 
grænsemarchen
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ID-nr. 42605Er der  

liv i fare?
’Hellere en gang for meget end en gang for lidt’. 
Det er mottoet for enhver, der er på beredskab, 
når det gælder om at redde liv. Når det er sagt, så 
er alle samtidig interesserede i at nedbringe antal-
let af unødvendige SAR-udrykninger (search and 
rescue). Søværnet iværksætter årligt 73 aktioner, 
hvor der ikke har kunnet konstateres en ulykke.

Noget, der virkelig kan skabe nervøsitet om livs-
fare og få folk til at slå alarm, er, når en båd driver 
rundt uden nogen om bord. Det sker med jævne 
mellemrum, og en søndag i maj blev Marinehjem-
meværnet  kaldt ud af Søværnet til sådan en jolle. 
Den var set drive herreløs rundt ud for kysten ved 
Fredericia, og en urolig borger havde selvfølgelig 
slået alarm. 

MHV-fartøjet, MHV 812 HERCULES, fra Flotille 
135 Kolding var i området, og dens gummibåd 
fandt hurtigt jollen i strandkanten. Den bar spor 
af ikke være blevet brugt længe. Der var skidt 

og sand alle vegne, og det lignede mest en jolle, 
der havde ligget oppe på land og havde revet sig 
løs ved højvande. Yderligere eftersøgning blev 
afblæst, og jollen blev surret ordentlig fast i land, 
så den ikke drev ud igen.

Operation Sømærkning
Hel perfekt ville det dog være, hvis man kunne 
få hurtig vished ved at kontakte ejeren. Der er jo 
som bekendt ikke nummerplader på joller, men 
der findes dog et alternativ.

Trygfonden og Søværnet har i fællesskab 
udviklet en løsning, der kan være en stor hjælp i 
situationer som den i Fredericia. Det drejer sig om 
’Operation Sømærkning’, der går ud på, at man 
sætter et klistermærke på sin jolle, sit surfboard, 
sin kajak mv. På klistermærket skrives med vand-
fast pen: navn, mobilnummer samt nummer på en 
ven eller et familiemedlem, der kan kontaktes, hvis 
bådejeren ikke svarer sin mobil. 

Mærket kan bestilles nemt og gratis på  
www.respektforvand.dk. Det er mest beregnet til 
enkeltvise personlige bestillinger. Hvis man skal ud 
og tale om sikkerhed til søs i den lokale sejlklub 
eller lignende, kan man på samme hjemmeside 
bestille plakater eller foldere om Operation Sø-
mærkning. Så kan de sejlende selv gå ind på siden 
og bestille deres mærker. 

AF NINNA FALCK

En herreløs jolle, som Marinehjemmeværnet blev 
sendt ud for at 'redde' ved Fredericia

Hvis ingen svarer, ring
Politiet vil vurdere, om der 
skal igangsættes en eftersøgning. 

Navn

Mobilnummer

Ekstra mobilnummer

Hvis fundet, 
kontakt venligst:

Kom i kontakt med bådens ejer. Operation Sø-
mærknings gule mærker kan gøre det muligt.


